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مع العدد
»الخطوة الصغيرة«

وزير الصحة:
هذه خططنا لمواجهة اإلنفلونزا واإلعاقة

استعدادات الدورة 14 لمسابقة األمير 
سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم 

دمج المعوقين..
كيف؟
ولماذا؟





م�سرية جناح برنامج �لدمج يف �جلمعية بد�أت خطوة.. 
و�لإخفاقات  ب��الإجن��از�ت  حافلة  م�سرية  وهي  خطوة، 
�لربنامج  ه��ذ�  �إجن��اح  على  �لإ����ر�ر  مع  ولكن  �أي�ساً، 
 � �جلمعية  �ملعوقني متكنت  �لأطفال  فائدة  �أجل  من 
بف�سل من �هلل تعالى ثم بدعم �لدولة و�أهل �خلري يف 
�مل�سبوقة  غري  �إجناز�تها  حتقيق  من   � �لغالية  بالدنا 
مر�كزها يف  من�سوبي  من  �ملعوقني  �لأطفال  دمج  يف 

مد�ر�س �لتعليم �لعام. 
وهذ� �لنجاح �لذي �سهدته �أروقة �جلمعية ومر�كزها يف 
�لبيا�س  نا�سعة  �سفحة  هو  �ملعوقني  �لأطفال  دمج 
يف تاريخ م�سرية �جلمعية، وهو ثمرة �جلهود �ملبذولة 
حتقق،  �ل��ذي  �لإجن��از  ومقيا�س  �ل�سنو�ت،  هذه  خالل 
وكل  �جلمعية  ملن�سوبي  و�عتز�ز  فخر  م�سدر  و�أ�سبح 

َمن �أ�سهم يف م�ساندة دورها جتاه هوؤلء �لأطفال.
وق�سية �لدمج و�حدة من �لق�سايا �ملهمة �لتي �أولتها 
و�لر�سالة  �لهدف  لأنها  عادي؛  غري  �هتماماً  �جلمعية 
�لغالية  �لفئة  لهذه  وتقدمه  تفعله  ما  من  و�ملق�سد 
لالإعاقة،  �لت�سدي  �لبد�ية  كانت  ف��اإذ�  �لأب��ن��اء؛  من 
وقايًة وعالجاً، من خالل عالج وتعليم وتاأهيل �لأطفال 
�ملعوقني، فال بد �أن تكون �لنهاية �إحلاقهم مبد�ر�س 
�لتعليم �لعام؛ ل�ستكمال در��ستهم وحتقيق �أحالمهم 
وطموحاتهم يف �أن يكونو� عنا�ر بناء يف م�ستقبل هذ� 
مبلف  »�خلطوة«  من  �لعدد  هذ�  حفل  ولهذ�  �لوطن؛ 
�لنجاح  »عنو�ن  هو  �لذي  »�لدمج«  ق�سية  عن  خا�س 

وموؤ�ر �لإجناز«.
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يف هذا العدد

اجلمعية العمومية 23 . . تفاعل وحوار �رصيح وتاأكيد ثقة
الأع�صاء ي�صجلون اإعتزازهم مبا حققته اجلمعية من متيز

الأمري �صعود بن فهد بن عبدالعزيز: 
قبول خادم احلرمني ال�رصيفني للع�صوية ال�رصفية . .

94
74
72

الر�س حتت�صن تا�صع مركز لرعاية الأطفال املعوقني بتكلفة 12 
مليون ريال



مركز امللك فهد بن عبد العزيز 
بالريا�ض

�ض.ب8557 الريا�ض 11492
ت:4543917)01( ـ ف:4543521)01(

info@dca.org.sa
مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 

 بجدة
�ض.ب13213 جدة21493

ت:6224080)02( ـ ف:6224070)02(
Jeddah@dca.org.sa

مركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز 
باملدينة املنورة

�ض.ب7187 املدينة املنورة
ت:8424599)04( ـ ف:8424699)04(

Maddinah@dca.org.sa

مركز الأمري �سلمان بن عبد العزيز بحائل
�ض ب 6762 حائل

ت:5669555)06( ـ  ف:5343917)06(
مركز مكة املكرمة

�ض.ب13456 مكة املكرمة
ت:5270090)02( ـ ف:5270091)02(

Makkah@dca.org.sa
مركز اجلوف

�ض.ب1199 �سكاكا اجلوف
ت6251357)04( ـ ف:6251468 )04(

Jof@dca.org.sa
مكتب ع�سري 

�ض ب 4213 ابها 61491
ت : 2317040)07( ـ ف : 2317041)07(

asir@dca.org.sa

املرا�صلون
حممد علي �صعيد ـ املدينة املنورة

�صالف حجازي ـ مكة املكرمة
غادة ال�صاعر ـ جـدة

جواهر الدو�رصي ـ اجلوف

امل�شرف العام:

اأمني عام اجلمعية
عو�س بن عبـد اللـه الغامـدي

رئيــــ�س التحرير:

خالد بن �صليمان الفهيد
نائب رئي�س  التحــرير:

ح�صــن حممـــد فــــــــــــــراج
مدير التحــرير:

منت�صــــــــــــر جابــــــــــــــــــر
املدير الفني:

م �صعـــــــــــــــد ال�صــــــداوي

املرا�ســــــالت 
بـا�سم رئي�ض التحرير 

اململكة العربية ال�سعودية
 �ض ب 8557 الريا�ض 11492

هاتف :
4543913)01( ـ 4543917)01( 

ـ فاك�ض :
)01(4562750 

الربيد الإلكرتوين :
al_Khatwa@yahoo.com 

رقم الإيداع :
51/1831 يف 5141/21/3هـ

 ردمد :
BSSN1234 ـ 1319ـ

طبع مبطابع
�سركة املدينة املنورة

 للطباعة والن�سر
جدة ــ تليفون : 0606936 ــ فاك�س : 3001936

رئي�س جمل�س الإدارة
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

�صلطـــان بـن �صلــمــان بـن عبدالعزيـز
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الأمري حممد بن فهد رعى اللقاء اخلام�س للموؤ�ص�صني 
ونّوه بدعم القيادة للعمل اخلريي..

وزير ال�صحة : هذه خططنا ملواجهة اأنفلونزا اخلنازير 78
والإعاقة

اأربع 114 حققت  احلركية  لالإعاقة  القوى  األعاب  بعثة 
ميداليات يف بطولة العامل

84

“موبايلي« توقع مذكرة تعاون مع اجلمعية وتتربع 
مبليون ريال 
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املراكز
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رف���ع ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س 
جمل�س  رئي�س  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
لأب��ح��اث  �سلمان  الأم���ر  جمعية  اإدارة 
والتقدير  ال�سكر  اآي��ات  اأ�سمى  الإعاقة، 
اإلى مقام خادم احلرمني ال�رشيفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز؛ لتف�سله – حفظه 
املخ�س�سة  الإعانات  بند  بتعزيز   – اهلل 
لدى  امل�سجلني  املعوقني  للأ�سخا�س 

قدره  مببلغ  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة 
259 مليون ريال، وذلك زيادة على ما 

اعتمد يف امليزانية للعام اجلاري.
وو�سف �سمو الأمر �سلطان بن �سلمان 
التي  ال�سور  »اإح���دى  باأنه  ال��ق��رار  ه��ذا 
جت�سد ملمح مملكة الإن�سانية، وما توليه 
الدولة من رعاية ودعم لفئات املجتمع 

املختلفة، ويف مقدمتها املعوقون«.
»اإن  �سحفي:  ت�رشيح  يف  �سموه  وق��ال 

خادم احلرمني ال�رشيفني 

الأمر �سلطان بن �سلمان : 
ال�سكر والتقدير ملقام خادم احلرمني ال�رشيفني 

لتف�سله بتعزيز بند الإعانات املخ�س�سة للمعوقني

واقعه  وتنمية  ال�سعودي  الإن�سان  بناء 
يف  ا�سرتاتيجياً  هدفاً  ميثل  وم�ستقبله 
ال�رشيفني،  خطط حكومة خادم احلرمني 
الرعاية  برامج  ت�سهده  ما  فاإن  ثم  ومن 
التي  املتكاملة  واخل��دم��ات  والتاأهيل 
من  الآن  اململكة  يف  للمعوقني  ُت��ق��ّدم 
الدولة  حلر�س  من��وذج  هو  نوعية  نقلة 
اأن ت�سمل مظلة التنمية كل فئات  على 

املجتمع«.
واأ����س���اف ���س��م��وه: »ب���الإن���اب���ة ع��ن كل 
اململكة  يف  الإعاقة  بق�سية  املهتمني 
واأولياء اأمور مئات الآلف من املعوقني 
خادم  مكرمة  من  �سي�ستفيدون  الذين 
اأن  ال�����رشي��ف��ني، ي�����س��ع��دين  احل���رم���ني 
ال�سكر  بوافر  الكرمي  مقامه  اإلى  اأتقدم 
الغالية  الفئة  ه��ذه  فاأبناء  والعرفان؛ 
غر  م��رح��ل��ة  الآن  تعي�س  وق�سيتهم 
متثلت  والهتمام  الرعاية  من  م�سبوقة 
الرعاية،  برامج  منظومة  يف  فقط  لي�س 
مع  املجتمعي  التعاطي  يف  اأي�����س��اً  ب��ل 
احتياجاتهم واأولوياتهم، ومن بني ذلك 
والندماج مبا ي�سهم  والزواج  التوظيف 
قدراتهم  ا�ستثمار  يف   � اهلل  مب�سيئة   �

خلدمة اأنف�سهم وجمتمعهم«.
اأهمية  ت�رشيحه  ختام  يف  �سموه  واأك���د 
املعنية  اجل��ه��ات  ك��ل  ج��ه��ود  ت��ك��ام��ل 
العلمي  بالقطاع  بدءاً  املعوقني  برعاية 
ال�سحية  بالقطاعات  م��روراً  والبحثي، 
اإلى  و���س��ولً  والتعليمية،  والتاأهيلية 
حلقوق  والتنظيمي  الت�رشيعي  اجلانب 

الأمر عبدالعزيز بن ماجد يدعم مركز الأمر �سلطان 
لرعاية الأطفال بن عبدالعزيز 
ال�سمو  �ساحب  اأ�ساد 
امل����ل����ك����ي الأم��������ر 
�سلمان  ب��ن  �سلطان 
رئي�س  عبدالعزيز  بن 
جمل�س اإدارة اجلمعية، 
مب�����ب�����ادرة ���س��اح��ب 
الأمر  امللكي  ال�سمو 
ماجد  ب��ن  عبدالعزيز 
اأم��ر  عبدالعزيز  ب��ن 
م���ن���ط���ق���ة امل���دي���ن���ة 
املنورة، واملتمثلة يف 

التربع مببلغ 500 األف ريال ل�سالح 
عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأم��ر  مركز 
باملدينة  املعوقني  الأطفال  لرعاية 

املنورة. 
يف  �سلمان  بن  �سلطان  الأم��ر  وق��ال 
بالإنابة  »ي�سعدين  �سحفي:  ت�رشيح 
واأول��ي��اء  اجلمعية  من�سوبي  ك��ل  ع��ن 
بخدماتها  امل�سمولني  الأطفال  اأمور 
اأن  اململكة  مناطق  م��ن  الكثر  يف 
اأعرب عن تقديري و�سكري ل�ساحب 
بن  عبدالعزيز  الأم��ر  امللكي  ال�سمو 
منطقة  اأم���ر  عبدالعزيز  ب��ن  م��اج��د 
دعم  من  يوليه  ملا  املنورة؛  املدينة 
ذلك  ومن  وبراجمها،  للجمعية  كرمي 
مركز  ل�سالح  ال��ك��رمي  ال��ت��ربع  ه��ذا 

الأم�����ر ���س��ل��ط��ان بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��رع��اي��ة 
املعوقني  الأط���ف���ال 

باملدينة املنورة«. 
وو�سف �سموه التربع 
جديدة  »اإ�سافة  باأنه 
الأم���ر  �سمو  ل�سجل 
عبدالعزيز بن ماجد يف 
ب�سفة  اخلري  العمل 
على  وللجمعية  عامة، 
وجه اخل�سو�س، حيث 
مع  ال��ت��وا���س��ل  على  �سموه  يحر�س 

اجلمعية واأن�سطتها ب�سفة دائمة«.
اإلى  واأ�سار الأمر �سلطان بن �سلمان 
اأن اجلمعية ت�رشفت بقبول �سمو اأمر 
الع�سوية  امل��ن��ورة  املدينة  منطقة 
تقديراً  وذل���ك  للجمعية؛  ال�رشفية 

مل�ساندته للجمعية وخدماتها.
ال�سمو  ���س��اح��ب  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ماجد  بن  عبدالعزيز  الأم��ر  امللكي 
بن عبدالعزيز يعد اأحد اأبرز الداعمني 
حيث  امل��ع��وق��ني،  الأط��ف��ال  جلمعية 
ي�سمل �سموه مركز الأمر �سلطان بن 
عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني 
باملدينة املنورة برعايته الكرمية يف 

خمتلف املنا�سبات.

الأمر عبدالعزيز بن ماجد
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قرارا  اجلمعية  عام  اأمني  ا�سدر 
بتويل الأ�ستاذ �سليمان بن احمد 
تنمية  لإدارة  مديرا  املن�سور 
 ، باجلمعية  والأن�سطة  امل��وارد 
وذلك لل�ستفادة من خرباته يف 

هذا املجال. 
قد  كان  املن�سور«   « اأن  يذكر 

والإعلم  العامة  العلقات  اإدارة  مدير  من�سب  تولى 
باجلمعية ملدة ثلث �سنوات ، �ساهم خللها بفاعلية 
الإعلمية  والربامج  الأن�سطة  من  العديد  تفعيل  يف 
مدير  باأعمال  ما�سية  اأ�سهر  �ستة  مدار  على  وكلف 
قدرته  خللها  اأثبت  وقد  باجلمعية  امل��وارد  تنمية 
الإطار  الوظيفة.، وفى هذا  القيام مبهام هذه  على 
تتطلع الأمانة العامة للجمعية اإلى اإحداث نقلة نوعية 
يف خطط تنمية موارد اجلمعية خلل املرحلة القادمة.  

يف اإطار خطة جمعية الأطفال املعوقني 
لتطوير الأداء ورفع كفاءة العمل اأ�سدر 
الغامدى  اهلل  عبد  بن  عو�س  الأ�ستاذ 
اأمني عام اجلمعية قراراً بتويل الأ�ستاذ 
مدير  مهام  الفهيد  �سليمان  بن  خالد 
يف  والإع����لم  العامة  ال��ع��لق��ات  اإدارة 

الأمانة العامة باجلمعية .
جامعة  خريج  الفهيد  خالد  اأن  يذكر 

وامل�سوؤوليات  امل��ه��ام  م��ن  ال��ع��دي��د  وت��ول��ى  �سعود  امل��ل��ك 
باجلمعية منها مدير الربامج وامل�رشف على مدير مكتب الأمني 
برنامج  على  وامل�رشف  واإع��لم،  عامة  علقات  العام،وم�سئول 
وحدة  ال�رشف،م�رشف  اأع�ساء  وحدة  وم�رشف  املعوقني،  توظيف 

الأع�ساء ، كما انه ع�سو اجلمعية العمومية باجلمعية .
كما عمل« الفهيد« يف املجال ال�سحفي والإعلمي يف العديد 
من املوؤ�س�سات ال�سحفية منها اجلزيرة والريا�س و املجموعة 
كما   ، فوا�سل  و�سم�س وجملة  والت�سويق  للأبحاث  ال�سعودية 

عمل م�ست�ساراً اإعلمياً لعدد من املوؤ�س�سات واجلهات .

م�سوؤولو موبيلي ي�سلمون �سيك التربع لأطفال اجلمعية

الأم���ر  امل��ل��ك��ي  ال�سمو  ���س��اح��ب  وق���ع 
�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز  رئي�س 
املهند�س  مع   ، اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
خالد الكاف، الع�سو املنتدب والرئي�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����رشك��ة احت����اد ات�����س��الت 
»موبايلي«، مذكرة تعاون بني اجلمعية 

وال�رشكة مبقر اجلمعية بالريا�س. 
وت��ت�����س��م��ن ات��ف��اق��ي��ة ال���ت���ع���اون بني 
اجلانبني على اأن تفتح �رشكة »موبايلي« 
خدمة  خلل  من  التربعات  حلملة  الباب 
اإر�سالها  يتم  التي  الن�سية،  الر�سائل 
اإلى رقم تخ�س�سه ال�رشكة، ليذهب ريع 

ذلك لدعم اأعمال واأن�سطة اجلمعية. 
ت�سلم  التفاقية  توقيع  هام�س  وعلى 
الأمر �سلطان بن �سلمان من املهند�س 
ريال  مليون  �سيكاً مببلغ   ، الكاف  خالد 
للأعمال  »موبايلي«  �رشكة  دع��م  ميثل 
اجلمعية.  بها  تقوم  التي  الإن�سانية، 
قرب  ع��ن  �سلطان  الأم���ر  ك�سف  كما 
الإعلن عن اإ�سرتاتيجية جديدة للجمعية 
ال�رشاكات  على  تعتمد  املقبلة،  للمرحلة 
بالنقلة  و�سفها  التي  الإ�سرتاتيجية، 

واخلطوة الكبرة جداً. 

“موبايلي« توقع مذكرة تعاون مع اجلمعية وتتربع مبليون ريال
الأمر �سلطان بن �سلمان يك�سف عن توجه اجلمعية للعمل �سمن ا�سرتاتيجية جديدة

وذك�����ر الأم������ر ���س��ل��ط��ان خ����لل حفل 
اجلمعية  ب��ني  التعاون  م��ذك��رة  توقيع 
و»موبايلي« اأن عمل اجلمعية يف الفرتة 
طموحات  حتقيق  على  �سيعمل  املقبلة 
يف  امل���واط���ن،  وط��م��وح��ات  اململكة  روؤي����ة 
نقلت  اجلمعية  فيه  حققت  ال��ذي  الوقت 

كبرة. 
ت�سنيف  اأع����ادت  اجلمعية  اأن  واأك����د 
اململكة،  يف  اخل���ري  العمل  وتنظيم 
والأوق���اف  ال�����رشاك��ات  جانب  يف  خا�سة 

املنظمة، اإ�سافة اإلى فتح باب الحتكاك 
اجلمهور،  مع  براجمها  خلل  من  املبا�رش 
اإلى ق�سية حا�رشة  ونقل ق�سية الإعاقة 
جميع  على  ال��و���س��ط  اأم���ام  ال��ذه��ن،  يف 

امل�ستويات. 
تقديره  ع��ن  �سلطان  الأم����ر  واأع����رب 
مل���ب���ادرة ����رشك���ة »م���وب���اي���ل���ي« ب��دع��م 
علقة  اإق��ام��ة  على  وحر�سها  اجلمعية 
ذلك  وا�سفاً  الطرفني،  بني  دائمة  �رشاكة 
وح�سور  بحجم  �رشكة  من  م�ستغرب  باأنه غر 

�سليمان املن�سور خالد الفهيد
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الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة 
عقد  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  �سلطان 
موؤخراً  اجتماعاً  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
لبحث  بالريا�س  اجلمعية  مركز  مبقر 
اللجان  عمل  واإ�سرتاتيجيات  ت�سكيلت 
املنبثقة عن املجل�س يف دورته التا�سعة 

، وم�ستجدات م�رشوعات اجلمعية.

الأ�ستاذ  اجلمعية  ع��ام  اأم��ني  واأو���س��ح 
عو�س عبداهلل الغامدي اأن املجل�س اأّطلع 
اللجان  روؤ�ساء  الأع�ساء  ت�سورات  على 
لع�سوية  املقرتحة  الت�سكيلت  ح��ول 
والتاأهيل  والرعاية  املوارد  تنمية  جلان 
يف  وخططها  عملها  وم��ه��ام  والإع����لم، 
اإطار الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية للجمعية 

التي ت�ستهدف تطوير الأداء عطفاً على 
به  حظيت  وم��ا  م��ن��ج��زات  م��ن  ماحتقق 
اجلمعية من اهتمام ودعم وثقة من ولة 

الأمر واملواطنني مبختلف فئاتهم.
املجل�س  اطلع  ..«كما  الغامدي  واأ�ساف 
م�����رشوع  م�ستجدات  ح���ول  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى 
مركز اجلمعية مبحافظة الر�س ، واأعرب 
ملبادرة  وتقديره  �سكره  عن  املجل�س 
بالتزامه  وتاأكيده  البلطان  خالد  ال�سيخ 
 15 البالغة  امل�����رشوع  تكاليف  بكافة 
مليون ريال، وثقته الكاملة يف اجلمعية 
خدماتها  لإي�سال  وخططها  وجهودها 

اإلى املناطق التي حتتاجها«.
جلنة  اأن  اإلى  اجلمعية  عام  اأمني  واأ�سار 
امل�ساريع باجلمعية بالتعاون مع مكتب 
�ستقوم  الهند�سية  لل�ست�سارات  الزيد 
اجلمعية  مركز  م�رشوع  مكونات  مبراجعة 
املعمارية  الت�سميمات  واإع��داد  بالر�س 
الحتفال  موعد  لتحديد  متهيداً  اللزمة 
قريباً  للم�رشوع  الأ���س��ا���س  حجر  بو�سع 

مب�سيئة اهلل .
وذكر الغامدي اأن جمل�س الإدارة ا�ستمع 
م�رشوعي  م�����س��ت��ج��دات  ح���ول  ����رشح  اإل���ى 
م��رك��زي اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��ب��اح��ة وع�����س��ر ، 
وتقرير حول الزيارة امليدانية ملوقعي 
امل�����رشوع��ني اجل��دي��دي��ن، وب��ن��اء عليه 
الت�سميم  ب��اإع��ادة  التو�سية  اإق���رار  مت 
مع  يتنا�سب  مبا  للم�رشوعني  املعماري 

طبيعة الأر�س املخ�س�سة لهما.

رئي�س جمل�س الإدارة اأعرب عن اعتزازه بالختيار
جمموعة HSBC القت�سادية تختار اجلمعية يف 

مقدمة املوؤ�س�سات اخلرية الأولى بالدعم
الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  و�سف 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  �سلطان 
اختيار  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
العاملية  امل�رشفية   HSBC جمموعة 
مقدمة  يف  املعوقني  الأطفال  جلمعية 
بالدعم  الأول���ى  اخل��ري��ة  املوؤ�س�سات 
باأنه  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ك��ل  يف  وامل�ساندة 
للجمعية  ع��امل��ي��ة  ت��ق��دي��ر  »���س��ه��ادة 
خم�سة  مدى  على  ولإجنازاتها  ولدورها 

وع�رشين عاماً«.
واأعرب �سمو الأمر �سلطان بن �سلمان 
القائم  الخ��ت��ي��ار  ب��ه��ذا  اع���ت���زازه  ع��ن 
من  واقت�سادية  عملية  معاير  على 
يف  امل�رشفية  املوؤ�س�سات  اأك��رب  اإح��دى 

امل�سوؤولية  جمال  يف  وال��رائ��دة  العامل، 
اجلمعية  اأن  اإل��ى  م�سراً  الجتماعية، 
من  ي�ساعف  الذي  التقدير  بهذا  تفخر 

م�سوؤولياتها.
وبعث �سمو رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
بخطاب �سكر وتقدير اإلى نائب الع�سو 
الربيطاين  ال�سعودي  للبنك  املنتدب 
)�ساب( اأعرب فيه عن امتنانه ملبادرة 
من  جزء  بتخ�سي�س   HSBC جمموعة 
اجلمعية  ل��دع��م  اخل��ري��ة  م�ساهمتها 
واختيارها من بني املوؤ�س�سات اخلرية 
بهذا  اجل��دي��رة  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى 

الدعم.
وكان �سموه قد تلقى �سيكاً مببلغ 281 



9

الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  د���س��ن 
عبدالعزيز  ب��ن  ���س��ل��م��ان  ب��ن  ���س��ل��ط��ان 
م��وؤخ��راً،  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
)خدمة  للجمعية  اخلري  الت�سال  مركز 
الهاتف املجاين 800(، وذلك بالتعاون 
والتعليم،  للتدريب  اخلليج  �رشكة  مع 
)���س��م��ارت  الت�����س��ال  م��راك��ز  يف  ممثلة 
وكل  املركز  برنامج  تبنت  التي  لينك( 
ملدة  جماناً  وجتهيزه  اإن�سائه  تكاليف 

عام.
ويتيح املركز اجلديد للجمهور التوا�سل 
م���ع اجل��م��ع��ي��ة ع���رب ال��ه��ات��ف امل��ج��اين 
عن  متكاملة  معلومات  على  للح�سول 
براجمها وخدماتها وم�رشوعاتها وو�سائل 
دعمها واآليات الن�سمام اإلى ع�سويتها، 
الفئات  وكذلك  بها،  التوظيف  وفر�س 
قبولها،  و�ششروط  برعايتها  تقوم  التي 
واملراكز التابعة لها يف مناطق اململكة 
ي�سمها  ال��ت��ي  وال���وح���دات  املختلفة، 

نوه �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر �سلطان بن �سلمان 
رئي�س  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 
اجلمعية،  اإدارة  جمل�س 
مب�����ب�����ادرة امل��وؤ���س�����س��ة 
التقني  للتدريب  العامة 
دع����م  يف  وامل�����ه�����ن�����ي 
م���رك���ز الأم������ر ���س��ل��ط��ان 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��رع��اي��ة 

املنورة  باملدينة  املعوقني  الأطفال 
الأج��ه��زة  م��ن  باحتياجاته  وت��زوي��ده 
يف  ت�سنيعها  �سيتم  التي  امل�ساندة 
التابعة  ال��ت��دري��ب  وم��راك��ز  املعاهد 

للموؤ�س�سة.
�سلمان،  ب��ن  �سلطان  الأم���ر  واأ���س��اد 
ال�سمو  و�ساحب  �سموه  رعاية  عقب 
امللكي الأمر عبدالعزيز بن ماجد بن 

منطقة  اأم��ر  عبدالعزيز 
امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة حلفل 
م�رشوع  اأ�سا�س  حجر  و�سع 
كلية ال�سياحة والفندقية 
اأ�ساد  املنورة،  باملدينة 
بحر�س حمافظ املوؤ�س�سة 
التقني  للتدريب  العامة 
وامل��ه��ن��ي ال��دك��ت��ور علي 
ب����ن ن����ا�����رش ال��غ��ف��ي�����س 
للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  ورئي�س 
املنورة  باملدينة  واملهني  التقني 
على  ال��ردادي  عياد  بن  عيد  الدكتور 
التعاون مع جمعية الأطفال املعوقني 
اإلى  م�سراً  احل��ي��وي،  املجال  ه��ذا  يف 
هذه  تكاليف  خف�س  يف  �سي�سهم  اأنه 
بع�سها  ا�ستراد  يتم  التي  الأجهزة 
اجلمعية  م��وازن��ة  وحتمل  اخل���ارج  م��ن 

بتربع من �رشكة اخلليج للتدريب 
والتعليم 

تد�سني مركز الت�سال 

�سلطان  الأم��ر  �سمو  واأك��د  مركز.  كل 
تلبية  يف  املركز  هذا  اأهمية  �سلمان  بن 
احتياجات اجلهات والأفراد ذات العلقة 
املعلومات  كل  يوفر  اإذ  اجلمعية؛  مع 
اأنه من خلله �سيتم  املطلوبة لهم، كما 
مبا  هاتفياً  ال�ستف�سارات  على  ال��رد 
اجلمعية  ر���س��ال��ة  اإي�����س��ال  م��ن  مي��ك��ن 

التعريفية والتوعوية ب�سهولة اإلى اأكرب 
قطاع ممكن من اجلمهور امل�ستهدف.

اإلى  ت�سعى  اجلمعية  اأن  �سموه  واأو�سح 
املجتمع  مع  التوا�سل  من  ج�سور  اإقامة 
الإع��اق��ة  بق�سية  واع  ع��ام  راأي  لبناء 
التعامل  كيفية  وكذلك  جتنبها،  وطرق 
يف  وتتبنى  وم�ساعدتهم،  املعوقني  مع 
هذا ال�سدد عدة و�سائل ياأتي من بينها 

مركز الت�سال املبا�رش.
اخلليج  �رشكة  مب��ب��ادرة  �سموه  واأ���س��اد 
لينك(  )�سمارت  والتعليم  للتدريب 
جتهيزه  تكاليف  وحتمل  املركز  بدعم 
م�سراً  ع��ام،  ملدة  به  العاملني  وفريق 
الذي  الدور املميز  اأن ذلك يعك�س  اإلى 
يف  اخل��ا���س  القطاع  من�ساآت  ب��ه  تقوم 
وحتقيق  اخلري  العمل  وم�ساندة  دعم 

اأهدافه.
للم�سوؤولني  �سكره  عن  �سموه  واأع��رب 
حتقيق  على  حر�سهم  على  ال�رشكة  يف 

اأهداف اجلمعية واإي�سال ر�سالتها.
�سفوان  املهند�س  اأع���رب  جهته  م��ن 
اخلطيب املدير التنفيذي ل�رشكة اخلليج 
للتدريب والتعليم )�سمارت لينك( عن 
اعتزاز �رشكته باأداء دورها اخلري جتاه 
الأطفال  جمعية  بحجم  رائ��دة  موؤ�س�سة 
امل�ساركة يف  اأن  اإلى  م�سراً  املعوقني، 
اأهدافها  وحتقيق  اجلمعية  ر�سالة  دعم 
الجتماعية  امل�سوؤولية  برامج  من  تعد 

موؤ�س�سة التدريب املهني ت�سّنع الأجهزة التعوي�سية للجمعية

الدكتور على الغفي�س

الأمر �سلطان بن �سلمان يد�سن املركز
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ب����رن����ام����ج  اإط������������ار  يف 
الخت�سا�سي الزائر الذي 
تطبقه اجلمعية قام وفد 
ي�����س��م م��ع��ايل ال��دك��ت��ور 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال�سويلم 
اجلمعية،  اإدارة  جمل�س 
والدكتور حم�سن بن علي 
ع�سو  احل���ازم���ي  ف��ار���س 
رئي�س  الإدارة  جم��ل�����س 
والتاأهيل،  الرعاية  جلنة 

ع�سوة  الغزايل  حممد  �سحر  والدكتورة 
ملدينة  بزيارة  والتاأهيل،  الرعاية  جلنة 

امللك فهد الطبية الأ�سبوع املا�سي.
واأو����س���ح ال��دك��ت��ور حم�����س��ن احل��ازم��ي 
من  دع��وة  على  بناًء  ج��اءت  ال��زي��ارة  اأن 
مدير  عباة  اأبو  حممد  بن  اأحمد  الدكتور 
امللك  مبدينة  الطبي  التاأهيل  مركز 
ف��ه��د ال��ط��ب��ي��ة وع�����س��و جل��ن��ة ال��رع��اي��ة 
والتاأهيل باجلمعية؛ للطلع على برامج 

داخ��ل  املطبقة  ال��رع��اي��ة 
من  ي�سمه  وم���ا  امل��رك��ز 
يف  وجتهيزات  اإم��ك��ان��ات 
الطبيعي  ال��ع��لج  جم���ال 
وال���ت���وا����س���ل ال�����س��م��ع��ي 
وال�����ع�����لج ال���وظ���ي���ف���ي 

والأجهزة امل�ساعدة.
حم�سن  الدكتور  واأ���س��ار 
جمعية  اأن  اإل��ى  احل��ازم��ي 
التي  املعوقني  الأطفال 
احتفلت قبل فرتة مبرور 
خم�سة وع�رشين عاماً على تاأ�سي�سها تبّنت 
وما  مراكزها  اأداء  لتقييم  طموحة  خطة 
تقدمه من خدمات رعاية وتاأهيل للآلف 
تطوير  بهدف  املعوقني  الأط��ف��ال  من 
يتم  ما  لأحدث  ومواكبتها  الربامج  تلك 
يتم  الإط��ار  العامل، ويف هذا  تطبيقه يف 
التاأهيل  التوا�سل مع الكثر من مراكز 
مع  واخل���ربات  الآراء  وت��ب��ادل  العاملية 

املتخ�س�سني فيها.

�رشكة   16 و  معاقاً   120 نحو  اأحت�سد 
ملتقى  يف  �ساركوا  وم�سنع  وموؤ�س�سة 
مركز  اإق��ام��ة  ال��ذي  املعوقني  توظيف 
تد�سينه  ومت  املكرمة،  مبكة  اجلمعية 
1430ه���.  القعدة  ذو   13 الأح��د  ي��وم 
املا�سي  ن��وف��م��رب2009م.   1 املوافق 
علي  بن  عبدالعزيز  الدكتور  برعاية   ،
مكة  منطقة  اإم����ارة  وك��ي��ل  اخل�����س��ري 

املكرمة.
على  امللتقى  فعاليات  وتوا�سلت   .
مدى ثلثة اأيام ، والذي ت�سمن معر�سا 
ومواقع   ، والراعية  امل�ساركة  للجهات 
ال��ت��ي تتيح  ل��ل�����رشك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات 
مت  ح��ي��ث  للمعوقني  ت��وظ��ي��ف  ف��ر���س 
عربها عقد لقاءات للتعرف على طبيعة 

مب�ساركة 120 معاقا و60 موؤ�س�سة خا�سة
وكيل اإمارة منطقة مكة املكرمة يفتتح ملتقى توظيف املعوقني

اخل�سري : اجلمعية منوذجاً للعمل اخلري املتميز

�سعادته  ع��ن  اخل�����س��ري  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
مع  وال�����رشك��ات  امل��وؤ���س�����س��ات  بتفاعل 
لإتاحة  اجلمعية  وبرنامج  امللتقى  فكرة 
الفر�سة لتوظيف املعوقني عقب ذلك 
الذكر  من  ب��اآي��ات  اخلطابي  احلفل  ب��داأ 
ثم  اجلمعية،  اأطفال  اأحد  تلها  احلكيم 
كلمة لأمني عام اجلمعية الأ�ستاذ عو�س 
جناح  عن  فيها  اأعلن  الغامدي  عبداهلل 
اجلمعية يف اإتاحة فر�س التوظيف لنحو 
150 معاقاً عرب اأكرث من خم�سني ملتقى 
للتوظيف مت تنظيمها يف مراكز اجلمعية 
تتويجاً  يعد  التوظيف  اأن  اإلى  م�سراً   ،
لربامج التاأهيل والرعاية املقدمة لهذه 

الفئة .
اأم��ارة  وكيل  �سعادة  ق��ال  جهته  وم��ن 
منطقة مكة املكرمة الدكتور عبدالعزيز 
 ”.. امللتقى  يف  كلمته  خلل  اخل�سري 
برئا�سة  املعوقني  الأطفال  جمعية  اإن 
الأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 
املتميز  اخل���ري  للعمل  من��وذج��اً  تعد 
بعطائها  مناف�سة  جمعية  اأ�سبحت  وقد 
الأ�سحاء  من  كثر  اأن  ،حتى  وريادتها 
اأن  على  م�سراً   ، الرعاية  هذه  يتمنون 
القائمني على اجلمعية مل يرتكوا باباً اإل 

طرقوه للعمل املتميز” .
للمعوق  اأنظر  ل  اخل�سري.”  واأ���س��اف 
كمعاق ولكن امل�سطلح هو الذي ُفِر�س 

عليه.

تعاون بني اجلمعية ومدينة امللك فهد الطبية 
لتطوير برامج الرعاية والتاأهيل

د. حم�سن احلازمي

تلك الفر�س واإمكانات املتقدمني.
وكان امللتقى قد بداأ بجولة يف املعر�س 
امل�����س��اح��ب اأع������رب ف��ي��ه��ا ال��دك��ت��ور 
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ع�رش،  التا�سع  املعوقات  توظيف  ملتقى  فعاليات  موؤخراً  اجلمعية  نظمت 
وذلك مبقر اجلمعية بالريا�س، بح�سور اأكرث من 41 معوقة وما يزيد على 
ن�سائية  اإتاحة فر�س توظيف  امللتقى  موؤ�س�سات خا�سة. وي�ستهدف  خم�س 
من  الكثر  مع  بالتعاون  وذل��ك  اخلا�س،  القطاع  مبوؤ�س�سات  للمعوقات 
اجلهات ذات العلقة، ويف مقدمتها وزارة العمل ووزارة ال�سوؤون الجتماعية 

والغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�س. 
اأن »اجلمعية جنحت من  اأمني عام اجلمعية  الغامدي  واأو�سح عو�س عبداهلل 
اإتاحة ع�رشات الفر�س الوظيفية لأبنائنا  خلل برنامج توظيف املعوقني يف 
الوقت  يف  م�سراً  وال�رشكات«،  املوؤ�س�سات  من  الكثر  وذلك يف  املعوقني، 
ذاته اإلى عناية واهتمام �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلطان بن �سلمان بن 
عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية بربنامج توظيف املعوقني، وذلك يف 

�سوء النجاح املتوا�سل الذي حتققه هذه امللتقيات .

للتوعية  اجل��م��ع��ي��ة  ب���رام���ج  اإط�����ار  يف 
بخدماتها  والتعريف  الإع��اق��ة  مبخاطر 
عبدالعزيز  بن  فهد  امللك  مركز  نظم 
بالريا�س  املعوقني  الأط��ف��ال  لرعاية 
/1430/7ه���������   13 الث���ن���ني  ي����وم 
مهرجان  2009/7/6م،  امل���واف���ق 
�سحارى  مركز  يف  ال�سراميك«  »تلوين 
عبداهلل  الأ�ستاذ  برعاية  وذلك  التجاري، 
الدخيل مدير مركز امللك فهد للأطفال 
زي��اد  والأ���س��ت��اذ  بالريا�س  املعوقني 
وع�سو  الإدارة  جمل�س  ع�سو  الرقيب 
�رشكة  ملجموعة  التنفيذي  املجل�س 

الرقيب القاب�سة.
بهذه  الدخيل  ع��ب��داهلل  الأ���س��ت��اذ  و���رشح 

حتر�س  اجلمعية  »اإن  قائلً:  املنا�سبة 
يف  املهرجانات  من  الكثر  تنظيم  على 
التعريف  ب��ه��دف  املنا�سبات  خمتلف 
الإن�سانية  ور�سالتها  اجلمعية  بخدمات 
من  الغالية  الفئة  ه��ذه  جت��اه  النبيلة 
الفعاليات  هذه  اأن  اإلى  اإ�سافة  الأبناء، 
ت�سهم يف ح�سد الدعم املعنوي واملادي 
والتعليمية  العلجية  اجلمعية  خلدمات 
وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة ل��لأط��ف��ال 
مهرجان  اأن  اإل��ى  م�سراً  امل��ع��وق��ني«، 
»تلوين ال�سراميك« �سيعود ريعه كاملً 
ركن  �سيخ�س�س  حيث  اجلمعية،  على 
من�سوبيها  مب�ساركة  للجمعية  تعريفي 
فعاليات  يف  امل��ع��وق��ني  الأط��ف��ال  م��ن 

الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اعتمد 
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س 
م�سابقة  وراع��ي  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
الأمر �سلطان بن �سلمان حلفظ القراآن 
الكرمي للأطفال املعوقني اإقامة الدورة 
يوم  من  اعتباراً  للم�سابقة  ع�رش  الرابعة 
ال�����س��ب��ت 1431/6/8ه��������� امل��واف��ق 

2010/5/22م.

الأ�ستاذ  امل�سابقة  ع��ام  اأم��ني  واأو���س��ح 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال�سبيهني اأنه 
مت توجيه الدعوات لرت�سيح مت�سابقني 
ومت�سابقات للم�ساركة يف هذه امل�سابقة 
والتعليم  الرتبية  اإدارات  جميع  اإل��ى 
ال�����س��وؤون  واإدارات  وال��ب��ن��ات  للبنني 
القراآن  حتفيظ  وجمعيات  الجتماعية 
الأطفال  رعاية  ومراكز  اخلرية  الكرمي 

مركز امللك فهد بالريا�س نظم مهرجان »تلوين ال�سراميك« يف مركز �سحارى

املهرجان الذي �سي�ستمر ملدة �سهر.
واأعرب مدير مركز امللك فهد عن �سكره 
وبالإنابة  نف�سه  عن  بالأ�سالة  وتقديره، 

دعوة 116 جهة للم�ساركة يف الدورة 14 مل�سابقة 
الأمر �سلطان بن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي للأطفال املعوقني

وغرها  واحلكومية  الأهلية  املعوقني 
اجلهات  اإل��ى  بالإ�سافة  اململكة  داخ��ل 
التعاون اخلليجي  املعنية بدول جمل�س 

التي بلغ عددها 116 جهة.
برعاية  للم�سابقة  العام  الأم��ني  واأ�ساد 
�سلطان  الأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
بن �سلمان امل�سابقة معنوياً ومادياً منذ 
هذه  باإن�ساء  �سموه  بادر  حيث  انطلقة 
اخلا�س  ح�سابه  من  ومتويلها  امل�سابقة 
والإ�سهام  الثواب  اهلل من  ما عند  ابتغاء 
يف رعاية تلك الفئة خلل ت�سجيعها على 
من  ا�ست�سعاراً  الكرمي  اهلل  كتاب  حفظ 
كتاب  حفظ  يحققه  ملا  الكرمي  �سموه 
والهدوء  الإمي��ان  غر�س  من  الكرمي  اهلل 
وال���س��ت��ق��رار  وال�سكينة  والطماأنينة 

النف�سي للمعوقني.
واأ�ساف ال�سبيهني..« اأن الدورة احلالية 
انطلقتها  اإلى مكان  للم�سابقة �ستعود 
الريا�س  اأول مره حيث �ستعقد مبدينة 
اأقيمت يف كل من مكة املكرمة  اأن  بعد 

واملدينة املنورة وجدة«.

فر�س عمل جديدة يف ملتقى توظيف املعوقات 
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ملف العدد

»الخطوة« ت�ستعر�ض جتارب وت�ستطلع اآراء خرباء:

دمج املعوقني . . 

كيف؟ وملاذا؟
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ال�سمو  �ساحب  يوؤكد  الإط���ار  ه��ذا  ويف 
�سلمان  ب��ن  ���س��ل��ط��ان  الأم����ر  امل��ل��ك��ي 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
اأن اجلمعية تعترب ق�سية دمج  اجلمعية 
يف  املعوقني  الأط��ف��ال  من  من�سوبيها 
مدار�س التعليم العام من اأبرز اأهدافها، 
وق�سية ا�سرتاتيجية وحمورية يف كل ما 
الت�سدي  واأدوار يف  من جهود  به  تقوم 
ق�سية  اأن  اإل��ى  �سموه  م�سراً  للإعاقة، 
على  املقايي�س  اأه��م  اأح��د  تعد  ال��دم��ج 
من  احل��د  يف  النجاح  اإن  حيث  ال��ن��ج��اح، 
الأطفال  من  املئات  لدى  الإعاقة  اآث��ار 
من  يتمكنوا  اأن  درج��ة  اإل��ى  املعوقني 
مراحلهم  وا�ستكمال  حياتهم  موا�سلة 
احلقيقة  يف  ه��و  املختلفة،  التعليمية 
العمل  ل�����س��ن��وات ط��وي��ل��ة م��ن  ت��ت��وي��ج 
ال������دوؤوب ال�����س��ادق يف رع��اي��ة ه���وؤلء 
خدماتها  ت��وف��ر  خ���لل  م��ن  الأط���ف���ال، 
املتطورة املجانية يف كل مراكزها وعرب 
منظومة �سبكة من مراكزها املنت�رشة يف 
امللك  مركز  اململكة يف  مناطق  خمتلف 
ومركز  بالريا�س،  عبدالعزيز  بن  فهد 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة ومركز 
باملدينة  عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمر 
امل���ن���ورة، وم��رك��ز الأم����ر ���س��ل��م��ان بن 

عبدالعزيز بحائل، ومركز مكة املكرمة، 
ومركز اجلوف، وقريباً يف ع�سر والر�س 

واملركز الفرعى بجنوب الريا�س.
الأط��ف��ال  ب��رع��اي��ة  اإن ق��ي��ام اجل��م��ع��ي��ة 
امل��ع��وق��ني م��ن��ذ اأك���ر م��ن 26 ع��ام��اً، 
من  لأكر  املجانية  اخلدمات  وتوفرها 
ثلثة اآلف طفل وطفلة �سنوياً، وجناحها 
األ��ف طفل وطفلة يف  اأك��ر من  يف دمج 
اإن�سانية  ملحمة  هي  العادية  املدار�س 
عندها  التوقف  ت�ستحق  ورائعة  فريدة 
كثراً من اأجل التوثيق والت�سجيل وتاأمل 
هذه امل�سرة بر�سد وحتليل م�ساراتها 
من  ال�ستفادة  تعظيم  بهدف  واأعمالها 
الطريق  وتلم�س  الرائدة  التجربة  هذه 
عرب درو�سها وعربها الإيجابية وال�سلبية 
ت�سهدها  اأخرى  لنطلقة  متهيداً  اأي�ساً، 
اأهلية  موؤ�س�سة  جمرد  من  حالياً،  اجلمعية 
اإلى  املعوقني  الأطفال  اإلى خدمة  تهدف 
الإعاقة  لق�سية  تت�سدى  وطن«  »جمعية 
جمعية  ا�سم  اأن  حد  اإلى  جوانبها،  كل  من 
الأطفال املعوقني اأ�سبح الآن مرادفاً لكل 

ق�سايا الإعاقة واملعوقني يف اململكة. 
ولهذا.. ومع بدء مرحلة جديدة يف م�سرة 
اإلى  خدماتها  تو�سع  ظل  ويف  اجلمعية، 
م�ستوى غر م�سبوق وبعد حتقيق نتائج 

املعوقني  الأط��ف��ال  جمعية 
وجتربة 13 عاماً من الدمج

• نحو 1500 طفل ا�ستفادوا من الربامج	

على مدى 13 عاماً ومنذ عام 1416ه�. على وجه التحديد،انطلق برنامج 
اإ�سرتاتيجيتها  �سمن  املعوقني  الأطفال  جمعية  تبنته  الذي  الدمج 
الفئة  هذه  لأبناء  الفر�سة  واإتاحة   ، للإعاقة  ال�سلبية  الآث��ار  لتحجيم 

خلدمة اأنف�سهم وجمتمعهم..

املتميز  ال��ت��ع��اون  خ��لل  م��ن  قيا�سية 
والتعليم،  الرتبية  ووزارة  اجلمعية  بني 
ممثلة يف الأمانة العامة للرتبية اخلا�سة، 
والطالبات  ال��ط��لب  دم��ج  ب��رن��ام��ج  يف 
العام،  التعليم  م��دار���س  يف  املعوقني 
الأه��م��ي��ة وال�����رشورة التوقف  ك��ان م��ن 
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العلماء  ب��اآراء  وال�ستنارة  لل�ستئنا�س 
ال�رشعية،  النظر  وجهة  ا�ستطلع  بهدف 
اإ����س���اف���ة اإل�����ى اخل������رباء ال��رتب��وي��ني 
واملهتمني بق�سية الدمج وروؤية وبحث 
ما مت اإجنازه يف هذا املجال.. حيث يذكر 
لتقييم  الوطنية  درا�سة  اإج��راء  مت  ان��ه 

يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  جتربة 
دمج التلميذ ذوي الحتياجات اخلا�سة 
اأجراها  العام والتي  التعليم  يف مدار�س 
فريق يتكون من الدكتور نا�رش بن علي 
الرتبية  على  ال��ع��ام  امل�����رشف  املو�سى 
اخلا�سة بوزارة الرتبية والتعليم )باحث 

رئي�س(، الدكتور زيدان اأحمد ال�رشطاوي 
كلية  اخلا�سة،  الرتبية  بق�سم  اأ�ستاذ 
)باحث  �سعود  امل��ل��ك  جامعة  الرتبية 
م�سارك(، الدكتور زيد بن حممد ال�سال 
اخلا�سة  الرتبية  بق�سم  م�ساعد  اأ�ستاذ 
م�سارك(،  )باحث  �سعود  امللك  بجامعة 

الأمري �سلطان بن �سلمان:
 الدمج هدف ا�سرتاتيجي للجمعية يتوج جهودها يف علج وتعليم وتاأهيل الأطفال
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امللف
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الدمج . .

مل  الدمج  ملف  فتح  يف  اخلطوة«   « يف  فكرنا  عندما 
اأكر تعاطفا وتفاعل  اأن هناك من هم  نكن نت�سور 
مع هذه الق�سية من اأولياء اأمور الأطفال املعوقني 

اأنف�سهم . .
وعلى مدى �سهور اأدركنا اأن للق�سية اأبعاداً اإن�سانية 
الدرا�سة  ت�ستحق  واجتماعية  واقت�سادية  ودينية 

والنقا�س . .
الأط��ف��ال  جمعية  ج���دران  ب��ني  م��ن  ال��ب��داي��ة  فكانت 
املعوقني ومراكزها ، ولكن �رشعان ما ات�سعت دائرة 
العربية، وبتفاعل  الدول  العديد من  لت�سمل  احلوار 
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الإح�سائيات  اأك���دت  الإط���ار  ه��ذا  ويف 
جنحت  اجلمعية  اأّن  الدقيقة  العلمية 
ط��ف��لً   1479 م���ن  اأك�����ر  اإحل������اق  يف 
مبدار�س  مراكزها  من�سوبي  من  وطفلة 
وذلك  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ومعاهد 
ل�ستكمال املراحل الدرا�سية مع غرهم 
تخرجوا  اأن  بعد  العاديني  الأطفال  من 

من اجلمعية. 
امللك  مركز  اأّن  الإح�سائية  واأو�سحت 
وهو  الريا�س،  يف  عبدالعزيز  بن  فهد 
ذلك  وكان  اجلمعية،  اأن�ساأته  مركز  اأول 
عام 1407ه�، جنح يف دمج 345 طفلً 
التعليم  وطفلة من املعوقني مبدار�س 
-1416( ���س��ن��وات  ت�سع  خ��لل  ال��ع��ام 
ال��درا���س��ي  ال���ع���ام  ويف  1424ه���������(، 
1427/1426ه���������� جن���ح امل���رك���ز يف 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��دم��ج  ب��رن��ام��ج  تطوير 
دمج  من  متكن  حيث  املعنية،  اجلهات 
التعليم  مدار�س  يف  وطالبة  طالباً   78

العام  ويف  اخل��ا���س.  والتعليم  ال��ع��ام 
ال��درا���س��ي 1428/1427ه�������� متكن 
يف  طفلً   193 دم��ج  اإكمال  من  املركز 
برنامج  اإمت���ام  بعد  العادية  امل��دار���س 
اأما يف عام 1430/1429ه���  التاأهيل. 
برنامج  ا�ستكمال  يف  املركز  جنح  فقد 
اإحلاقهم  مت  وطالبة  طالباً  ل�61  الدمج 
مبدار�س التعليم العام، فيما مت تقدمي 
خارج  من  وطالبة  طالباً  ل�34  امل�ساندة 

اجلمعية لللتحاق باملدار�س العادية.
بن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  م��رك��ز  جن��ح  بينما 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ج��دة ال����ذي اأن�����س��ئ ع��ام 
اإحل��اق 145 طفلً وطفلة  1420ه��� يف 
�ست  خ���لل  ال��ع��ام  التعليم  مب��دار���س 
اأن  بعد  )1419-1424ه������(  �سنوات 
ا�ستكملوا براجمهم العلجية والتعليمية 

والتاأهيلية باملركز. 
1427/1426ه���  الدرا�سي  العام  ويف 
متكن املركز من دمج 34 طالباً وطالبة 

• جل�������ان م��ت��خ�����س�����س��ة 	
دمج  تتابع  باجلمعية 
الأط���ف���ال ب��امل��دار���س 
ل�������س���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 
دمج  برنامج  جناح  وراء 

اأطفال اجلمعية



19

اكتمال  بعد  العام  التعليم  مدار�س  يف 
برامج تاأهيلهم.

1428/1427ه���  الدرا�سي  العام  ويف 
وطفلة  ط��ف��لً   26 ت��اأه��ي��ل  اإك��م��ال  مت 
ال��ع��ام،  التعليم  م��دار���س  يف  ودجم��ه��م 
1430/1429ه���  الدرا�سي  العام  ويف 
الدمج  متكن املركز من تطبيق برنامج 
ل�30 طالباً وطالبة مت اإحلاقهم مبدار�س 
اإدارات  م��ع  بالتعاون  ال��ع��ام  التعليم 

التعليم يف املحافظة.
 ك��م��ا جن��ح م��رك��ز الأم����ر ���س��ل��ط��ان بن 
املعوقني  الأطفال  لرعاية  عبدالعزيز 
طفلً   30 اإحل��اق  يف  امل��ن��ورة  باملدينة 
-1422( �سنوات  اأرب��ع  خ��لل  وطفلة 
عام  امل��رك��ز  افتتح  بعدما  1425ه����( 

1422ه�.
1427/1426ه���  الدرا�سي  العام  ويف 
تنفيذ  يف  ملحوظاً  تطوراً  املركز  حقق 
برنامج الدمج، حيث و�سل عدد الأطفال 
التعليم  مدار�س  يف  دجمهم  مت  الذين 
بعد  طفلً،   13 اخلا�س  والتعليم  العام 
املركز.  يف  تاأهيلهم  برامج  اأكملوا  اأن 
الدرا�سي 1428/1427ه�،  العام  ويف 
ال��ت��ع��ل��ي��م  اإدارات  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون 
باملنطقة، وا�سل املركز تنفيذ برناجمه 

يف دمج الأطفال الذين اأكملوا تاأهيلهم؛ 
العام،  التعليم  مدار�س  اإل��ى  لين�سموا 
اأم��ا  وطفلة.  ط��ف��لً   11 دم��ج  مت  حيث 
1430/1429ه����  الدرا�سي  العام  يف 
برنامج  تفعيل  من  املركز  متّكن  فقد 
الدمج، ومت تاأهيل ع�رشة طلب وطالبات 
ل��لل��ت��ح��اق مب���دار����س ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ام 

والرتبية الفكرية.
فقد  املكرمة  مكة  مركز  اإلى  وبالن�سبة 
وطفلة  ط��ف��لً   66 اإحل����اق  م��ن  مت��ك��ن 
املعوقني  الأط��ف��ال  م��ن  من�سوبيه  م��ن 
خم�س  خ��لل  ال��ع��ام  التعليم  مب��دار���س 
وك��ان  )1420-1424ه��������(،  �سنوات 

املركز قد افتتح عام 1419ه�.
الدرا�سي 1426/ 1427ه�  العام  ويف 
وا�سل املركز جهوده يف تفعيل برنامج 
الدمج ومتكن من دمج �سبعة اأطفال يف 
اأكملوا  اأن  بعد  العام  التعليم  مدار�س 
الدرا�سي  ال��ع��ام  ويف  التاأهيل.  ب��رام��ج 
امل��رك��ز من  1428/1427ه������� متكن 
م��دار���س  وط��ف��ل��ة يف  دم���ج 22 ط��ف��لً 

التعليم العام واملراكز املتخ�س�سة.
وخلل العام املا�سي 1430/1429ه� 
مع  بالتعاون  ال��دم��ج،  برنامج  توا�سل 
وخلل  املكرمة،  مبكة  التعليم  اإدارات 

• ال�له 	 عبد  امللك  مركز 
 15 نحو  ي��وؤه��ل  ب��ج��دة 
ط����ف����لً وط���ف���ل���ة م��ن 
املعوقني ل�ستك�����مال 
بامل������دار�س  تعليمهم 

العادية �سنويا
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العام املا�سي مت تطبيق الربنامج على 
ت�سعة طلب وطالبات.

اإحل��اق  مت  باجلوف  اجلمعية  مركز  ويف   
33 طفلً وطفلة من من�سوبيه مبدار�س 
التعليم العام باملنطقة، وذلك خلل ت�سع 
�سنوات منذ بدء ت�سغيله عام 1416ه�، 
1427/1426ه���  الدرا�سي  العام  ويف 
الدمج  برنامج  تنفيذ  امل��رك��ز  وا���س��ل 
بالتعاون مع مدار�س التعليم العام، ومت 
العام الدرا�سي  اأطفال. ويف  دمج �سبعة 
وحت��وي��ل  دم���ج  مت  2008/2007م 
اإدارات  مع  بالتعاون  وطالبة  طالباً   16
الدرا�سي  العام  ويف  باملنطقة.  التعليم 
املن�رشم 2009/2008م متكن املركز 
من ا�ستكمال برنامج الدمج لتاأهيل �ستة 
مبدار�س  اإحلاقهم  مت  وطالبات  طلب 

التعليم العام.
اأما يف مركز الأمر �سلمان بن عبدالعزيز 
م��راك��ز اجلمعية،  اأح���دث  وه��و  ب��ح��ائ��ل، 
2007/2006م،  افتتاحه  مت  حيث 
والتاأهيل  الرعاية  لربامج  تتويجاً  فاإنه 

 � اهلل  م��ن  بتوفيق   � مت  يقدمها،  ال��ت��ي 
لفتتاحه  ال��ت��ايل  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  يف 
ط��لب  ���س��ت��ة  دم����ج   2009/2008
وطالبات يف مدار�س التعليم العام بعد 

اكتمال تاأهيلهم يف املركز.
الذي حققته  النجاح  اأّن  ذكر  من  لبد  و 
املعوقني  الأط��ف��ال  دم��ج  يف  امل��راك��ز 
تبذل  التي  الكبرة  اجل��ه��ود  ثمرة  ه��و 
اأق�����س��ى جن��اح ممكن  اأج���ل حتقيق  م��ن 
يتم  حيث  الأطفال؛  من  الفئة  هذه  مع 
باملركز،  الطفل  ال��ت��ح��اق  وم��ن��ذ  اأولً، 
وو�سائل  اأ�ساليب  باأحدث  حالته  تقييم 
املتخ�س�سني  خ��لل  وم��ن  الت�سخي�س، 
الأك����ف����اء يف ه����ذا امل���ج���ال، وه����م من 
القليلة  واملهنية  العلمية  ال��ك��ف��اءات 
فقط  ولي�س  ال���دويل،  امل�ستوى  على 
برنامج  و�سع  يتم  ثم  وحملياً،  اإقليمياً 
ويف  للطفل،  والتاأهيل  للعلج  متكامل 
طبية  رعاية  هناك  تكون  املرحلة  هذه 
دقيقة لتقدير العلج الناجع لكل طفل 
وال�ستجابات،  العلج  مراحل  ومتابعة 

• اجل���م���ع���ي���ة جن���ح���ت يف  	
اأكر من 1479  اإحلاق 
مبدار�س  وطفلة  طفلً 

التعليم العام 
• دمج 423 طفلً وطفلة 	

م���ن م��ن�����س��وب��ي م��رك��ز 
امللك فهد بالريا�س
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اإج��راء  ميكن  اأي�����س��اً  املرحلة  ه��ذه  ويف 
وذلك  الإعاقة،  ح��الت  لبع�س  جراحات 
امل�ست�سفيات  اأك����رب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
تكون  ثم  املجال،  هذا  يف  املتخ�س�سة 
بالعلج  الطفل  لتاأهيل  ب��رام��ج  هناك 
التي ميكن  الو�سائل  الطبيعي وحتديد 
وامل�سي  للحركة  الطفل  ي�ستخدمها  اأن 
اأو  املتحركة  والكرا�سي  امل�سايات  مثل 
مع  يتم  ذلك  كل  التعوي�سية..  الأجهزة 
بح�سب  للطفل  تعليمي  برنامج  تطبيق 
مرحلة  فئة  لكل  العمرية، حيث  الفئات 
والتمهيدي  الرو�سة  من  تبداأ  تعليمية 
وحتى  املبكرة،  الطفولة  مبرحلة  م��روراً 
منظومة  تكتمل  وع��ن��دم��ا  الب��ت��دائ��ي��ة. 
العلج والتاأهيل والتعليم باملركز يتم 
قدراتها  ت�سمح  التي  احل��الت  تقييم 
مراحل  با�ستكمال  واجل�سدية  العقلية 
يف  ال��دم��ج  عملية  ت��ب��داأ  وهنا  التعليم، 
املدار�س، ولهذه العملية منهجية علمية 
دقيقة يف التطبيق جتنباً للآثار ال�سلبية 
على الأط��ف��ال امل��دجم��ني ب��امل��دار���س، 

الإيجابية  الآث���ار  تعظيم  على  وللعمل 
وتاأكيدها.

متكاملً  فريقاً  املركز  ي�سكل  ذلك  ويف 
وتعليمياً  ط��ب��ي��اً  املتخ�س�سني  م��ن 
اإداري����اً؛  واأي�����س��اً  ونف�سياً  واجتماعياً 
ملتابعة عملية دمج الأطفال بكل مدر�سة 
بالتن�سيق مع الإدارات التعليمية التي ل 
ياألو م�سوؤولوها جهداً يف م�ساندة عملية 
م�سوؤويل  م��ع  املثمر  بالتعاون  ال��دم��ج 
م���راك���ز اجل��م��ع��ي��ة ك���اف���ة، وع��ل��ى وج��ه 
به  يقوم  الذي  البارز  ال��دور  اخل�سو�س 
مديرو املدار�س واملعلمون واملعلمات، 
وهو اأمر يح�سب لوزارة الرتبية والتعليم 
والإدارة العامة للتعليم اخلا�س؛ فبدون 
هذا التعاون والتن�سيق ل تكتمل عملية 
دمج هذه الفئة الغالية من الأطفال يف 

املدار�س العامة.
لبد من التفوق

ول يتم الكتفاء بعدم التعر الدرا�سي 
هناك  يكون  ب��ل  املعوقني،  للأطفال 
�سمة  وتلك  بتفوق،  النجاح  على  حر�س 

اإحلاقهم  مت  الذين  اجلمعية  اأب��ن��اء  كل 
مبدار�س التعليم العام، وهلل احلمد، فاإن 
املتفوقني  من  اجلمعية  اأطفال  جميع 
�سهادات  على  وح�سلوا  درا�ستهم،  يف 
والإدارات  املدار�س  من  عديدة  تقدير 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��اب��ع��ني ل��ه��ا ت��ق��دي��راً 
الكثر  اأ�سبح  الدرا�سي، وقد  لتفوقهم 
واعتزاز  فخر  م�سدر  التلميذ  هوؤلء  من 
اأن  بعد  اإليها  املنت�سبني  للمدار�س 
رف�ست بع�س املدار�س ا�ستقبالهم يف 
ملتابعة  اإمكانات  وجود  لعدم  البداية؛ 
تاأهيل  وع���دم  ب��امل��در���س��ة  درا���س��ت��ه��م 
اأطفال  اإليها  لين�سم  املدر�سة  وتهيئة 
اإل��ى  يحتاج  ذل��ك  اإّن  حيث  م��ع��وق��ون، 
الدر�س  حجرات  يف  التهيئة  من  الكثر 
ودورات املياه واملمرات، ولكن تعاون 
ومديري  التعليمية  الإدارات  م�سوؤويل 
امل����دار�����س وامل��ع��ل��م��ني وامل��ع��ل��م��ات 
اأولياء  اإلى  اإ�سافة  العاديني،  والطلب 
الأمهات،  اخل�سو�س  وجه  وعلى  الأمور، 
بل  الدمج  اإلى جناح تفعيل عملية  اأدى 

طلب معوقون يغادرون مدر�ستهم العادية
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قال النبي � �سلى اهلل عليه و�سلم �: »اإن 
اإذا  اهلل  واإن  البلء،  مع عظم  اجلزاء  عظم 
فله  ر�سي  فمن  اب��ت��له��م،  ق��وم��اً  اأح��ب 
رواه  ال�سخط«  فله  �سخط  وم��ن  الر�سا 
الرتمذي، وعن اأبي هريرة � ر�سي اهلل عنه 
� قال: قال النبي � �سلى اهلل عليه و�سلم 
واملوؤمنة يف  باملوؤمن  البلء  يزال  »ما   :�
نف�سه، وولده، وماله حتى يلقى اهلل وما 
و�سححه  الرتمذي  رواه  خطيئة«  عليه 
الألباين.  واإن مما يعنينا يف هذه الكلمة 
العزيزة  قلوبنا  يف  الغالية  الفئة  تلك 
على نفو�سنا، وهم َمن ابُتلي يف قدراته 
العقلية؛  اأو  احل�����س��ي��ة،  اأو  اجل�سمية، 
واأ�سبح  الإع��اق��ة،  من  نوعاً  له  ف�سببت 
الذين  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  م��ن 
والرعاية،  الإعانة،  نوع من  اإلى  يحتاجون 
والتاأهيل بح�سب حاجتهم ودرجة اإعاقتهم 
ب�سوؤونهم  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى  مل�����س��اع��دت��ه��م 
ومبا  ينبغي  كما  بذلك  وللقيام  اخلا�سة، 
مع  بد من دجمه  ل  املعوق  كرامة  ي�سمن 
يف  ودجم��ه  وجمتمعه،  اأ�رشته،  ومع  نف�سه، 

موؤ�س�سات املجتمع.
دمج املعوق مع نف�سه

حتى  نف�سياً  امل��ع��وق  بتهيئة  وذل���ك 
ويتطلب  عليه،  الذي هو  يتقبل و�سعه 
نف�سه  املعوق  من  كبراً  ت�سميماً  ذلك 
م��ن خ��لل اإث��ب��ات وج���وده داخ���ل اأ���رشت��ه 
ميز  واإذا  وحما�س،  ب�سجاعة  وجمتمعه 
له  ي��ق��ال  م��ا  واأ���س��ب��ح يفهم  امل��ع��وق 
�سلته  ونقوي  اأزره  من  ن�سد  اأن  فعلينا 
ابتلء  ل��ه  م��ا ح�سل  اأن  ل��ه  ون��ذك��ر  ب��اهلل 
�سربه  على  �سيجازيه  اهلل  واأن  اهلل،  من 
وعليه  العظيم،  والأجر  اجلزيل  بالثواب 
اأن يحت�سب ذلك عند اهلل ويتوكل عليه، 
ويلجاأ اإليه بالدعاء، لعل اهلل يفرج كربته، 
وهو  ق��ري��ب  اهلل  وف���رج  ����رشه،  ويك�سف 
يقول:  �سبحانه  واهلل  املعيد،  امل��ب��دئ 
ال��ع�����رش ي�������رشاً«، ك��م��ا ن��ذك��ر له  »اإن م��ع 
مناذج من ذوي الإعاقات اأ�سد حالة منه 
بنجاح  حياتهم  طريق  �سقوا  ذلك  ومع 
العلماء  و�سعادة، واأ�سبحوا من م�ساهر 
من  اإعاقتهم  متنعهم  ومل  واملخرتعني، 
وليكون  بنف�سه،  الثقة  لإعطائه  النبوغ؛ 
مواهبه  ا�ستغلل  على  له  داف��ع��اً  ذل��ك 

والندماج يف جمتمعه واأ�رشته. 
دمج املعوق يف اأ�رسته

الطفل  لنمو  الأول��ى  اللبنة  الأ���رشة هي   
وب��ق��اوؤه  ونف�سياً،  اجتماعياً  امل��ع��وق 
يعي�س مع اأ�رشته يوفر له جواً من الراحة 
وال�سعادة، وي�سعره بالأمن والطماأنينة؛ 
مما ي�ساهم ب�سكل كبر يف تقدم علجه، 
وحت�����س��ن ح��ال��ت��ه، وت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��ات��ه، 
التي  الأ�����رشة  فعلى  ح��ال��ت��ه؛  واج��ت��ي��از 
يبتليها اهلل باأحد املعوقني اأن حتمد اهلل 
بق�ساء  وتر�سى  ت�سرب  واأن  ذلك،  على 
اهلل وقدره، ول ت�سخط من وجوده بينهم، 
اأو حتاول نبذه، واهلل �سبحانه �سيجازيهم 
فع�سى  واأعظمه،  اجلزاء  اأوفر  ذلك  على 
ف��ي��ه خر  ب��ي��ن��ه��م  وج�����وده  ي��ك��ون  اأن 
قال  ولطفه،  اهلل  رحمة  وتعمهم  وبركة، 
�سيئاً  تكرهوا  اأن  »وع�سى  تعالى:  اهلل 
ويجعل اهلل فيه خراً كثراً«. ولت�سهيل 
اأن  فاإن عليها  اأ�رشته  املعوق يف  اندماج 
اإخوانه  كبقية  طبيعية  معامله  تعامله 
العاديني، فل ُيبالغ يف العطف واحلنان 
عليه حتى ل يف�رش ذلك تف�سراً �سلبياً، 
اخلا�سة  املعاملة  بتلك  يعامل  مل  واأن��ه 
اإل لأجل اإعاقته فيذكره بحالته وي�سبب 
كما  اأ�رشته.  من  ونفوراً  اإحباطاً  ذلك  له 

�سماحة مفتي اململكة العربية ال�سعودية ل� » الخطوة «: 

الدمج يبداأ من الأ�رسة وي�سمن كرامة املعوق
�سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن حممد اآل ال�سيخ مفتي عام اململكة العربية ال�سعودية 
ورئي�ض هيئة كبار العلماء واإدارة البحوث العلمية والإفتاء، يرى اأن الدمج يبداأ من الأ�رسة، 
وي�ستهل حديثه قائلً: لقد اقت�ست حكمة اهلل اأن يخلق اخللق لعبادته، ويجعلهم خمتلفني يف 
األوانهم، وعقائدهم، واأعمالهم، وقدراتهم اجل�سمية، والعقلية، وكرم اهلل بني اآدم و�رسفهم باأن 
خلقهم على هذه ال�سورة احل�سنة من امتداد القامة، واعتدالها؛ مي�سي الإن�سان قائماً على اأح�سن 
على وجهه، وزينه باحلوا�ض والفرا�سة، والفوؤاد، والعقل  لي�ض منكباً  الهيئات واأكملها منت�سباً 
الذي هو مناط التكليف. ولكن اهلل �سبحانه يبتلي من ي�ساء من عباده ببع�ض البليا وامل�سائب، 

ول يبتلي اإل من يحب من عباده .
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ُيحرم ال�ستهزاء اأو ال�سخرية به اأو اإهماله 
ونبذه؛ ملا يورثه ذلك من احلقد يف قلبه 
لكل َمن حوله ويزيد من معاناته فت�سوء 
حالته النف�سية وال�سحية ويعي�س منعزلً 
اأدى به ذلك  اأ�رشته وجمتمعه، ورمبا  عن 
اأ�رشته  على  عبئاً  فيكون  النحراف؛  اإلى 
األ تكلفه  الأ�رشة  اأن على  وجمتمعه، كما 
ذلك  ف��اإن  ب��ه  القيام  ع��ن  يعجز  ب�سيء 
اإحباطاً و�سدمة  �سيحرجه، وي�سبب ذلك 

نف�سية.
دمج املعوق يف املجتمع

من  ج��زء  الحتياجات  وذوو  املعوقون 
املجتمع وهم اإخوة لنا، لهم من احلقوق 
من  وانطلقاً  علينا،  ما  وعليهم  لنا  ما 
ديننا  تعاليم  وم���ن  الأ���س��ي��ل��ة  قيمنا 
الإ�سلمي املطهر التي كرمت بني اآدم، 
والإح�سان،  الأخ��لق،  مكارم  اإلى  ودعت 
لكل  ينبغي  فاإنه  �سيء  كل  يف  والرفق 
كل  يبذل  اأن  املجتمع  اأف���راد  من  ف��رد 
مل�ساعدة  ومعنوياً  مادياً  ي�ستطيع  ما 
حوائجه،  ق�ساء  يف  ي�سعى  واأن  املعوق، 
حياته،  تعرت�س  التي  امل�سكلت  وحل 
وي�سجعه  ا���س��ت��غ��اث��ه  اإذا  يغيثه  واأن 
ويعطيه الثقة والعتزاز بنف�سه، ويكون 
حتى  بع�ساً؛  بع�سه  ي�سد  كالبنيان  له 
يف  ف��ي��ن��دم��ج  وث��ق��ة؛  ب��ح��م��ا���س  ينطلق 
املجتمع وي�سارك يف بنائه بح�سب قدرته 
ويكون ع�سواً نافعاً ومنتجاً ي�ستفيد منه 
املطهر  الإ���س��لم  �سبق  ولقد  املجتمع. 
الغربية  والأنظمة  الو�سعية  القوانني 
يف العناية باملعوقني فحث على هداية 
واإعانة  والأبكم،  الأ�سم  الأعمى، وتعليم 
ول  له  عمل  ل  َم��ن  وم�ساعدة  املحتاج، 
وتركهم  خذلنهم،  عن  ونهى  �سنعة، 
الذي  بل م�ساعدة؛ فقد جاء يف احلديث 
اأن ر�سول   � اهلل عنه  � ر�سي  اأبو ذر  رواه 
على  ق��ال:   � و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   � اهلل 
ك���ل ن��ف�����س يف ك���ل ي���وم ط��ل��ع��ت فيه 
ال�سم�س �سدقة منه على نف�سه، قلت يا 
ر�سول اهلل: »من اأين اأت�سدق ولي�س لنا 

عليه  اهلل  � �سلى  النبي  اأم��وال؟«، فذكر 
و�سلم � جملة من اأبواب ال�سدقة فقال: 
».. وتهدي الأعمى وت�سمع الأ�سم الأبكم 
�ساقيك  ب�سدة  وت�سعى  يفقه..  حتى 
ب�سدة  وترفع  امل�ستغيث،  اللهفان  اإلى 
من  ذل��ك  كل  ال�سعيف«..  مع  ذراعيك 
ويف  نف�سك،  على  منك  ال�سدقة  اأب��واب 
رواي����ة »ي��ع��ني ذا احل��اج��ة امل��ل��ه��وف« 
والن�سائي  اأحمد  الإم��ام  اأخرجه  احلديث 
واإ�سناده �سحيح.  وابن حبان  والبيهقي 
وامل���ل���ه���وف ي��ط��ل��ق ع��ل��ى امل�����س��ط��ر، 
وامل�����س��ت��غ��ي��ث ال���ع���اج���ز، وامل��ظ��ل��وم، 
ويدخل  وفقده،  فاته  ما  على  واملتح�رش 

• الأنظمة 	 �سبق  الإ�سلم 
احل��ث  يف  ال��و���س��ع��ي��ة 

على دمج املعوق
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فيه املعوق. وروى اأبو ذر � ر�سي اهلل 
اهلل  �سلى   � النبي  �ساألت  ق��ال:   � عنه 
عليه و�سلم � اأي العمل اأف�سل؟ قال: 
اإميان باهلل، وجهاد يف �سبيل اهلل، قلت: 
اأغلها  ق��ال:  اأف�سل؟  ال��رق��اب  ف��اأي 
مل  ف��اإن  قلت:  اأهلها،  عند  واأنف�سها 
ت�سنع  اأو  �سانعاً  تعني  قال:  اأفعل؟ 
البخاري  اأخ��رج��ه  احل��دي��ث  لأخ����رق..« 
وم�سلم والإمام اأحمد، والأخرق الذي ل 
�سنعة له ولي�س له عمل، اأو ل يح�سن 
ذوو  فيه  ويدخل  ينبغي،  كما  العمل 

الحتياجات اخلا�سة. 
املعوقون يف الإ�سلم

وملوك  ال��را���س��دون  اخللفاء  عني  كما 
ال��دول��ة الإ���س��لم��ي��ة ب��امل��ع��وق��ني؛ فقد 
�سطر لنا التاريخ الإ�سلمي اأروع الأمثلة، 
واأعلى املثل، واأنبل الأخلق يف الهتمام 
مقام  اأعلى  يف  يعترب  رجل  من  باملعوق 
يف الدولة؛ اإنه �ساحب ر�سول اهلل اخلليفة 
� ر�سي  ال�سديق  بكر  اأبو  الأول  الرا�سد 
اهلل عنه �، حيث يروي لنا عمر بن اخلطاب 
� ر�سي اهلل عنه � فيقول: كنت اأفتقد اأبا 
بكر ال�سديق ما بني فرتة واأخرى فكنت 
امل�سجد  الفجر يخرج من  اإذا �سلى  اأراه 
كل  املدينة  �سواحي  من  �ساحية  اإل��ى 
تبعته  ثم  يخرج،  مل  ما  فاأت�ساءل  ي��وم، 
منزوية،  خيمة  ي��دخ��ل  ه��و  ف���اإذا  ي��وم��اً 
فظللت اأنتظره حتى خرج، فلما خرج اأبو 
عجوز  اخليمة  يف  ف��اإذا  بعده  دخلت  بكر 
�سبية  وحولها  عمياء،  ك�سرة،  ح�سرة، 
�سغار، فقلت: يرحمك اهلل يا اأمة اهلل.. َمن 
ك�سرة،  عمياء،  عجوز  اأنا  فقالت:  اأنت؟ 
اأبونا ومعي بنات ل عائل  ح�سرة، مات 
ومن  عمر:  فقال   ،� وجل  عز   � اهلل  اإل  لنا 
هذا  قالت:  ياأتيكم؟  الذي  ال�سيخ  هذا 
فيكن�س  يوم  كل  ياأتي  اأعرفه  ل  �سيخ 
بيتنا، وي�سنع فطورنا، ويحلب �سياهنا، 
ويجلب لنا املاء، ثم يذهب؛ فبكى عمر، 
وقال كلمته امل�سهورة: »اأتعبت اخللفاء 

من بعدك يا اأبا بكر«. 
اخلطاب  ب��ن  عمر  بهم  اعتنى  وك��ذل��ك 

فاأن�ساأ ديواناً للطفولة، وامل�ست�سعفني، 
واملعوق  وامل�سن  للمفطوم  وفر�ست 
فري�سة اإ�سافية من بيت املال. وكذلك 
� حر�س  � رحمه اهلل  الوليد بن عبدامللك 
ع��ل��ى ف��ئ��ات امل��ر���س��ى وامل��ج��ذوم��ني 
خادماً،  مقعد  لكل  فاأعطى  واملعوقني؛ 
ولكل �رشير قائداً، واأجرى عليهم الأرزاق 

من بيت املال.
كما حر�س الإ�سلم على حماية املجتمع 
م���ن ال��ت��ف��ك��ك والن��ق�����س��ام، وح�����س��ول 
بينهم؛  وال��ن��ف��ور  وال�سحناء  البغ�ساء 
اأو  امل�سلم،  لأخيه  احتقار امل�سلم  فحرم 
ال�ستهزاء به وا�ست�سغاره، وال�سماتة به، 
املعوق؛  به  اإذا ق�سد  اأ�سد حرمة  وذلك 
ملا يف ذلك من ك�رش قلبه واإدخال احلزن 
حالته  فت�سوء  م��واه��ب��ه؛  وق��ت��ل  عليه 
وينعزل وينطوي عن النا�س؛ فل يندمج 
يف املجتمع. وقد ورد عن النبي � �سلى 
تظهر  »ل  ق��ال:  اأن��ه   � و�سلم  عليه  اهلل 
ويبتليك«  اهلل  فيعافيه  باأخيك  ال�سماتة 
اهلل  �سلى   � عنه  وورد  الرتمذي،  اأخرجه 
اأخو  »امل�سلم  ق��ال:  اأن��ه   � و�سلم  عليه 
امل�سلم ل يظلمه ول يخذله ول يحقره..« 

احلديث اأخرجه الإمام م�سلم واأحمد.
موؤ�س�سات  يف  امل��ع��وق  دم��ج 

املجتمع
 لقد �سبقت اململكة العربية ال�سعودية 
دول  م��ن  ك��ث��راً   � اهلل  م��ن  ب��ت��وف��ي��ق   �
ق�سية  يف  ال�����س��ن��ني  ب��ع�����رشات  ال���ع���امل 
العاديني  اأقرانهم  مع  املعوقني  دمج 

واله���ت���م���ام وال��ع��ن��اي��ة ب��ه��م، وم��ن 
دمج  اإل��ى   � اهلل  وفقها   � �سعت  ذل��ك 
اأقرانهم  مع  وتعليمهم  املكفوفني 
ذلك  وما  املعاهد،  يف  املب�رشين  من 
مع  املعوق  دمج  لأهمية  لإدراكها  اإل 
اإخوانه العاديني؛ ملا يعطيه ذلك من 
بنف�سه  والثقة  بالعتزاز  الإح�سا�س 
اأن  معاناته، خ�سو�ساً  والتخفيف من 
تلك املعاهد واملوؤ�س�سات التعليمية 
فتنميها،  املعوق  مواهب  تكت�سف 
ع�سواً  يكون  لأن  وتهيئه  وت�سقلها، 
نافعاً يف املجتمع له مكانته واإ�سهاماته 
فاق  معوق  من  وكم  والعملية،  العلمية 
ونبغ  واخ��رتع،  فاأبدع،  الأ�سوياء  اأقرانه 
اأعلى  وتبواأ  عاملاً،  �سار  حتى  العلم  يف 
امل��ن��ا���س��ب، وك��ث��ر م��ن امل��ع��وق��ني لو 
م��واه��ب��ه،  و�سقلت  ال��ف��ر���س��ة،  اأع��ط��ي 
التعليم  يف  املنا�سبة  البيئة  له  وهيئت 
ونفع  واأن��ت��ج،  ومت��ي��ز،  لأب���دع،  والعمل 
اآدم  املجتمع. والإ�سلم عندما كرم بني 
وف�سلهم جعل مدار التكرمي على العمل 
يجعله  ومل  القلب،  و�سلمة  ال�سالح 
من  وكم  ال�سكل  وجمال  اجل�سم  ب�سلمة 
واأق��رب  واأح��ب  امليزان  يف  اأثقل  معوق 
ولذلك  الأ�سحاء،  من  كثر  من  اهلل  اإل��ى 
 � اهلل عليه و�سلم  � �سلى  النبي  ورد عن 
اأنه قال: »اإن اهلل ل ينظر اإلى �سوركم ول 
قلوبكم  اإلى  ينظر  ولكن  اأج�سامكم  اإلى 
واأعمالكم« رواه الإمام م�سلم؛ فاملعوق 
حقيقة هو معوق القلب والأعمال؛ قال 
الأب�سار  تعمى  ل  »فاإنها  تعالى:  اهلل 
ولكن تعمى القلوب التي يف ال�سدور«. 

كيف ندمج املعوق
اندماج  على  تعني  التي  الأ�سباب  ومن 
اأق��ران��ه ال��ع��ادي��ني درا�سة  امل��ع��وق م��ع 
اإعاقته، ومدى  قدراته، وت�سنيف درجة 
والتخ�س�س  حل��ال��ت��ه،  ال��دم��ج  م��لءم��ة 
علماء  قبل  من  وذلك  لدجمه،  املنا�سب 
ولكن  ال�����س��اأن،  ه���ذا  يف  متخ�س�سني 
تاأهيله  ذل��ك  قبل  مراعاته  ينبغي  مما 
املوؤ�س�سات  يف  ونف�سياً  وطبياً  جتميلياً 
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ملثل  املتخ�س�سة  وامل�ست�سفيات 
اأو  اإع��اق��ت��ه  لتخفيف  وذل����ك  ح��ال��ت��ه؛ 
�سفائها؛ حتى تخف النفرة منه، ويتقبل 
املجتمع،  يف  اندماجه  في�سهل  و�سعه؛ 
 � اأ�سلً؛ فقد عمل ال�سحابة  وجند لذلك 
ر�سي اهلل عنهم � بذلك، وقد روى عرفجة 
ب��ن اأ���س��ع��د ق���ال: »اأ���س��ي��ب اأن��ف��ي يوم 
من  اأنفاً  فاتخذت  اجلاهلية  يف  الكلب 
� �سلى  النبي  ورق فاأننت علي؛ فاأمرين 
اهلل عليه و�سلم � اأن اأتخذ اأنفاً من ذهب« 
اأخرجه الإمام اأحمد والرتمذي والن�سائي.

املعوق  اندماج  ا�ستمرار  على  وحر�ساً 
عملً  ي��ط��ي��ق؛  ل  م��ا  نكلفه  األ  ينبغي 
اإل  بقول اهلل تعالى: »ل يكلف اهلل نف�ساً 
و�سعها«، وقوله � �سلى اهلل عليه و�سلم 
الرحماء«  عباده  من  اهلل  يرحم  »اإمن��ا   :�
متفق عليه؛ لأننا اإذا كلفناه ما ل يقدر 
لذلك  فاإن ذلك �سيحرجه، ويكون  عليه 
اآثار �سلبية، وي�سبب له اإحباطاً يزيد من 

معاناته ويدفعه للنزواء والنطواء.
ومن الأ�سباب التي ت�ساعد على اندماج 
جوانب  واإب��راز  بهم،  الإ�سادة  املعوقني 
وت�سجيعهم  لديهم،  والإب����داع  النبوغ 
مادياً ومعنوياً، وتوفر الآلت والو�سائل 
اأثناء  وتعينهم  حالتهم،  تنا�سب  التي 
ومم��ار���س��ة  ت��خ��رج��ه��م  وب��ع��د  تعلمهم، 
اأع��م��ال��ه��م، م��ع اإع��ط��ائ��ه��م الأول���وي���ة يف 
القبول يف الدرا�سة والتعيني يف العمل، 
تكاليف  عليهم  يخفف  مما  ذل��ك  وغ��ر 
احلياة؛ فينطلقون للندماج يف املجتمع 

وموؤ�س�ساته.
واإننا � بحمد اهلل � نلم�س اجلهود املباركة 
واخلدمات اجلليلة التي تقدمها جمعية 
باملعوقني  للعناية  املعوقني  الأطفال 
واح��ت�����س��ان��ه��م، ورع��اي��ت��ه��م وت��وف��ر 
متطلباتهم وت�سجيعهم، مادياً ومعنوياً، 
وثقافياً،  نف�سياً،  ال�سغر  وتاأهيلهم من 
ووقائياً، وعلجياً؛ حتى ي�سهل اندماجهم 
على  القائمني  اهلل  فجزى  املجتمع؛  يف 
واأج���زل  اجل����زاء،  اأح�����س��ن  اجلمعية  ه��ذه 
 � املولى  واأ���س��األ  واملثوبة،  الأج��ر  لهم 

• التعرف على الفئات اخلا�سة وكيفية التعامل معهم.	
• التعرف على قدرات الأطفال الفئات اخلا�سة.	
• تقوية العلقة بني الأطفال العاديني واأطفال الفئات اخلا�سة.	
• توعية العاملني يف املدار�س بالفئات اخلا�سة.	
• توعية الطلب والطالبات العاديني بالفئات اخلا�سة وكيفية التعامل 	

معهم.
• حب الأطفال العاديني للأطفال الفئات اخلا�سة وحبهم مل�ساعدتهم.	
• بث روح الألفة والتعاون مع العاديني مع اأطفال الفئات اخلا�سة.	
• رفع الروح املعنوية للأطفال الفئات اخلا�سة ولأ�رشهم بعد الدمج.	
• الفئات اخلا�سة بعد 	 الأطفال  العاملني مع  واآراء  الدمج اجتاهات  يغر 

الدمج.
• اأما �سلبيات الربنامج كما يرون فهي:	
• � معلمون« بقدرات 	 � معلمات  � مديرون  املدار�س »مديرات  عدم وعي 

الفئات اخلا�سة.
• مدار�س موؤيدة ومدار�س معار�سة.	
• مدار�س تطالب مدر�سي تربية خا�سة لتدري�س الطلب والطالبات.	
• العمل على توفر العمالة مع الطلب والطالبات.	
• طلب املدر�سني واملدر�سات علوة خا�سة؛ لأنها تدر�س فئات خا�سة.	
• تعليق 	 من  خوفاً  مدار�سهم  يف  اخلا�سة  الفئات  وجود  ترف�س  مدار�س 

العاديني لهم.
• من 	 خوفاً  لديهم  اخلا�سة  الفئات  ا�ستقبال  ترف�س  املدار�س  بع�س 

امل�سوؤولية.
• لأن 	 الفئات اخلا�سة؛  اأطفال  الأهلية ترف�س قبول  املدار�س  كثر من 

الأ�رش العادية ترف�س وجودهم معهم.
• لذلك 	 الواحد؛  الف�سل  داخل  جداً  كبرة  اأعدادها  احلكومية  املدار�س 

ترف�س قبول طلب اأو طالبات الفئات اخلا�سة.
• العديد من املدار�س ترف�س قبول الطلب والطالبات خوفاً من رف�س 	

املعلمني واملعلمات تدري�س تلك الفئة يف الف�سل العادي.
• اأن 	 بحجة  والطالبات  الطلب  قبول  يرف�سون  وامل��دي��رات  امل��دي��رون 

املدار�س غر مهياأة.
• املديرون واملديرات واملعلمون واملعلمات يرف�سون تدري�س الطلب 	

والطالبات لأنهم ياأخذون وقتاً اأكر.

عدد من الرتبويني والرتبويات مبدار�ض 
يطبق فيها برنامج الدمج ح�رسوا اإيجابيات 

الربنامج يف الآتي:
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مع  نتعامل  كيف  يعرفنا  منهج  وه��ذا 
النا�س، ف�سورة »عب�س«  الفئة من  هذه 
ر�سمت فكرة وا�سحة عن كيفية التعامل 
مع  امل�ساواة  ق��دم  على  املعوقني  مع 

الأ�سوياء.
ولقد جاءت ال�رشيعة �ساحلة جلميع اأفراد 
املجتمع، ومنهم ذوو العاهات، ولكن يف 
حدود الإمكان وال�ستطاعة ورفع احلرج. 
قال اهلل تعالى: »لي�س على الأعمى حرج 
املري�س  ول على  الأع��رج حرج  ول على 

حرج« »الفتح:17«.
وقد قال النبي � �سلى اهلل عليه و�سلم �: 
حتى  النائم  عن  ثلث:  عن  القلم  »ُرفع 
ي�ستيقظ، وعن امُلبَتلى حتى يرباأ، وعن 

ال�سبي حتى يكرب«. 
و�ساأن املعوقني ك�ساأن اأفراد املجتمع؛ 
فهم بحاجة اإلى تقوية معنوياتهم، ومن 
ينُبزوا  ول  بهم،  ي�سخر  األ  ه��وؤلء  حقوق 
بالعاهات، ول يخاطبوا اإل مبا يجلب لهم 
»يا  تعالى:  اهلل  قال  وال�رشور؛  ال�سعادة 
اأيها الذين اآمنوا ل ي�سخر قوم من قوم 
ن�ساء  ول  منهم  خ��راً  يكونوا  اأن  ع�سى 
ول  منهن  يكن خراً  اأن  ع�سى  ن�ساء  من 
بالألقاب«  تنابزوا  ول  اأنف�سكم  تلمزوا 

»احلجرات:11«.
فازدراء ذوي العاهات ي�سبب لهم �سقاء 

فكم  فيه؛  ه��م  م��ا  اأمل  يفوق  ق��د  واأمل���اً 
ور�سي  عاهته  َحمل  من  البلء  ذوي  من 
نظرة  ين�سى  اأن  ل ميكن  اأنه  اإل  بواقعه 

احتقار اأحد من النا�س؟ قال املتنبي:
جراحات ال�سنان لها التئام 

ول يلتام ما جرح الل�سان
وقد رفع الر�سول � �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأم مكتوم«؛ فكان  »ابن  � من معنويات 
غزواته  عامة  املدينة يف  على  ي�ستخلفه 
وهو  لذلك،  اأه��ل  وه��و  بالنا�س  ي�سلي 
ال�����رشر..«  اأُول���ى  ال��ذي نزلت فيه »غ��ر 
من  ال��ق��اع��دون  ي�ستوي  »ل  نزلت  مل��ا 
وه��ذا   .»95 »ال��ن�����س��اء:  امل��وؤم��ن��ني..« 
الأع��ذار  ل��ذوي  خمرجاً  �سار  ال�ستثناء 
املبيحة لرتك اجلهاد؛ من العمى والعرج 
يف  للمجاهدين  ومل�ساواتهم  واملر�س، 

�سبيل اهلل باأموالهم واأنف�سهم.
العاهات،  ال�رشيعة حال ذوي  وقد راعت 
خا�سة؛ فاجلهاد ل  اأحكاماً  لهم  وجعلت 
يجب على الأعمى، ول يجب احلج اإل اأن 

وجد قائداً.
ال�سارع احلكيم من املري�س  وقد طلب 
ال��ت��ي  ال��ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����س��لة  اأداء 
ي�ستطيعها؛ روى عن عمران بن ح�سني 
اأن���ه ق���ال: ك��ان��ت بي   � اهلل عنه  � ر���س��ي 
بوا�سر؛ ف�ساألت النبي � �سلى اهلل عليه 

و�سلم � عن ال�سلة، فقال: »�سل قائماً 
فاإن مل ت�ستطع فقاعداً، فاإن مل ت�ستطع 
مل  »ف��اإن  الن�سائي:  وزاد  جنبك«  فعلى 
ت�ستطع فم�ستلقياً؛ ل يكلف اهلل نف�ساً اإل 

و�سعها«.
وقد اأجاز ال�سارع مَلن كان فيه عجز دائم 
ال�سيام مع وجوب  الهرم ترك  كال�سيخ 
الفدية عليه؛ قال اهلل تعالى: »فمن كان 
منكم مري�ساً اأو على �سفر فعدة من اأيام 
طعام  فدية  يطيقونه  الذين  وعلى  اأُخر 

م�سكني..« »البقرة: 184«. 
ورف��ع ال�����س��ارع امل��وؤاخ��ذة ع��ن املعتوه 
العقل، وكل ذلك مبني  البالغ؛ لق�سور 
من  احل���رج؛  وع���دم  ال�رشيعة  ي�رش  على 
عليكم  جعل  «وما  تعالى:  قوله  منطلق 
ح����رج« »احل����ج: 78«،  م��ن  ال��دي��ن  يف 
اإل  نف�ساً  اهلل  يكلف  »ل  �سبحانه:  وقوله 

و�سعها..« »البقرة: 286«.
يلئم  م��ا  خللقه  تعالى  اهلل  ���رشع  وق��د 
فطرتهم، ومل يكلفهم مبا ي�سق عليهم، 
ول حمل اأج�سامهم ما تنوء بحمله الطاقة 
يف  الأ���س��ول  علماء  و�سع  وق��د  الب�رشية. 
»ال�����رشورات  منها:  قواعد  املعنى  ه��ذا 
تقدر  و»ال�رشورات  املحظورات«،  تبيح 
و»امل�سقة  ي��زال«،  و»ال�رشر  بقدرها«، 
النبي  عن  �سح  وقد  التي�سر«.  جتلب 

ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ وزير ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف:

معايل ال�سيخ �سالح بن عبدالعزيز بن حممد اآل ال�سيخ وزير ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة 
والإر�ساد يقول: اإن الإ�سلم ُعني بجميع فئات املجتمع، كما جاءت تعاليم ال�رسيعة على رعاية 

املعوق والهتمام به من جميع اجلوانب.
كما اأن ال�رسيعة دعت اإلى الرفق به، وح�سن معاملته والتلطف به.

وقد عاتب اهلل � �سبحانه وتعالى � نبيه � �سلى اهلل عليه و�سلم � ب�سبب اإعرا�سه عن الأعمى »ابن اأم 
مكتوم« الذي نزلت فيه الآيات: »عب�ض وتولى. اأن جاءُه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. اأو يذكر 

فتنفعه الذكرى« »عب�ض:4-1«.
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• الإ�������س������لم اع���ت���رب 	
امل���ع���وق���ني ج�����زءًا 
ليتجزاأ من املجتمع

 
• عمر بن اخلطاب و�سع 	

تنظيماً اإدارياً ومالياً 
لل�سعفاء واملعوقني

»اإذا  قال:  اأنه   � و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   �
اأمرتكم باأمر فاأتوا منه ما ا�ستطعتم«.

والإ�سلم اعترب املعوقني جزءاً ل يتجزاأ 
كما  ال�رشعية  والتكاليف  املجتمع،  من 
موجهة  هي  كذلك  لأ�سحاء  موجهة  اأنها 
كما  قدرته  بح�سب  كل  املعوقني  اإل��ى 
والنبوية  القراآنية  الن�سو�س  من  عرف 

والقواعد الفقهية.
على  توجب  املجتمع  يف  الإعاقة  وحالة 
املزيد  اإعطاء  والدولة  واملجتمع  الأ�رشة 

من الرعاية والهتمام بهم.
اأ�سحاب العاهات  ولقد كان الكثر من 
م��ث��ار اإع��ج��اب وت��ق��دي��ر؛ مل��ا اأب���دوه من 
كفاءة وقدرات غر طبيعية يف الرقي يف 

خمتلف العلوم والفنون.
اهلل  ر�سي   � اخلطاب  بن  عمر  وقد و�سع 
لل�سعفاء  ومالياً  اإداري���اً  تنظيماً   � عنه 

واملعوقني. كما اأمر للذمي امل�سن بعطاء 
مبا يكفيه من بيت مال امل�سلمني.

وحث عمر بن عبدالعزيز � ر�سي اهلل عنه 
 � وعني  للمعوقني،  اإح�ساء  عمل  على   �

رحمه اهلل � بكل كفيف.
وق���د ذك���ر ع��ل��م��اء ال��رتاج��م اأع���لم���اً من 
اأ���س��ح��اب ال��ع��اه��ات، ك��م��ا األ���ف بع�س 
العلماء كتباً يف اأ�سحاب النبوغ من اأهل 
والعرجان  »الرب�سان  ككتاب  العاهات، 
عثمان  لأب����ي  واحل������ولن«  وال��ع��م��ي��ان 
�سنة 255ه�، وكتاب  املتوفى  اجلاحظ 
املتوفى  لل�سفدي  بالعور«  »ال�سعور 
�سنة 764ه�، وكتاب »نكت الهميان يف 

نكت العميان« له اأي�ساً، وغر ذلك.
النعي على ذوي  ومل يكن من ق�سدهم 
يجلوا  اأن  بذلك  ق�سدوا  بل  العاهات، 
تكن  مل  للذين  م�رشقة  نا�سعة  ���س��ورة 

ت�سنم  وب��ني  بينهم  لتحول  عاهاتهم 
الذرى، واللحاق بركب املجتمع.

هوؤلء  اإلى  امل�سلمني  نظرة  كانت  وقد 
القوم نظرة رفيعة؛ فقد ي�سل مدحهم 
اإي��اه��م اإل��ى ح��د كبر. وال��واق��ع اأن��ه قد 
عامة  يبلغه  ل  ما  العرج  مع  جماعة  بلغ 
اأكر  يدركه  ل  ما  العمى  ومع  الأ�سحاء، 
الب�رشاء. وقد وجد منهم من �سقله العلم 
والأدب؛ حتى اأ�سبحوا م�رشب الأمثال يف 

اخت�سا�سهم.
اأ�سيد باجلهود املبذولة من خادم  واإين 
الأمني  عهده  وويل  ال�رشيفني  احلرمني 
وج��م��ي��ع امل��ه��ت��م��ني ب��رع��اي��ة الأط��ف��ال 
وتاأهيلهم  بهم  وال��ع��ن��اي��ة  امل��ع��وق��ني 
مواهبهم،  لتنمية  املجتمع  يف  ودجمهم 
واكت�ساف قدراتهم، فاإنهم جزء ل يتجزاأ 

من املوارد الب�رشية.
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د. �سعيد امللي�ض ع�سو جمل�ض ال�سورى واخلبري الرتبوي: 

اإيجابيات الدمج الرتبوي تفوق �سلبياته

بن  �سعيد  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل   
جمل�ض  ع�سو  امللي�ض  حممد 
ال�سابق لوزير  النائب  ال�سورى 
لتعليم  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
ال��ب��ن��ني ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
نال  لقد  ي��ق��ول:  ال�سعودية 
ن�سيباً  »الإع���اق���ة«  م��و���س��وع 
والتق�سي  البحث  م��ن  واف���رًا 
الأخ��رية على كافة  الآون��ة  يف 
والأكادميية  الر�سمية  ال�سعد 
وعلى  العامل  يف  والجتماعية 
يف  الوطني  املحلي  امل�ستوى 

اململكة العربية ال�سعودية.
مطلباً  اله��ت��م��ام  ه��ذا  وي��ع��د 
اإن�سانياً ووطنياً يف اآن؛ ذلك اأن 
املعوق ع�سو فاعل يف املجتمع 
ال�سليم  التخطيط  اأح�سن  اإذا 
ل�ستثمار طاقاته وقدراته يف 
جمالت متنوعة ت�سب يف خدمة 
برامج التنمية؛ كي نتمكن من 
�سور  الهتمام يف  ترجمة هذا 
خدمات وبرامج وقائية وعلجية 

مفيدة للمعوق نف�سه وللوطن.
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ال�سليم  التخطيط  اأهمية  تكمن  هنا  من 
املاأمولة  الربامج  جوهر  اإل��ى  للو�سول 
واملواثيق  العهود  اإليها  اأ�سارت  والتي 
والت���ف���اق���ي���ات ال���دول���ي���ة، مم��ث��ل��ة يف 
كاليوني�سكو  املتخ�س�سة  ال��وك��الت 
واليوني�سيف.. بدءاً من الإعلن العاملي 
حل��ق��وق الإن�����س��ان ع��ام 1945 واإع���لن 
حقوق الأ�سخا�س املعوقني عام 1975 

وكل القرارات الأخرى.
كان  التي  الإيجابية  التوجيهات  وم��ن 
لها وقعها اخلا�س يف هذا ال�ساأن العمل 
التي  النظرة  لتغير  ك��ب��رة  بحما�سة 
املعوق  فيما م�سى جتاه  �سائدة  كانت 
مفهوم  يف  التفكر  اإع���ادة  درج��ة  اإل��ى 
الت�رشيعات  فجاءت  واأنواعها؛  الإع��اق��ة 
لل�سورة  ح���داً  ت�سع  ال��ت��ي  القانونية 
يف  امل��ع��وق  ع��ن  امل��ر���س��وم��ة  النمطية 
الذهنية الجتماعية، وتبعاً لذلك تطورت 
وال�سرتاتيجيات  والآل��ي��ات  الأه����داف 
الرامية اإلى تقدمي خدمة حقيقية اأف�سل 
اأن الإعاقة لها  لهذه ال�رشيحة، خ�سو�ساً 
اأ�سبابها املتنوعة التي ل تعني بال�رشورة 
يفقد  الإنتاج، فقد  بيئة  من  ال�ستبعاد 
الإن�سان جزءاً من قدراته مع بقاء جوانب 
وقد  القوة  من  امل�ستوى  بنف�س  اأخ��رى 

يتفوق على الآخرين العاديني.
موافقة  هنا  اإليه  الإ���س��ارة  ينبغي  ومما 
جمل�س الوزراء يف جمادى الأولى من العام 
بالعقد  العمل  على  1429ه���  الهجري 
العربي لذوي الحتياجات اخلا�سة الذي 
التي  العربية  الأج��ن��دات  اأح��دث  يعترب 
الحتياجات  ذوي  دم��ج  جت��ارب  ع��ززت 
اخل��ا���س��ة يف امل��ج��ت��م��ع؛ ب��و���س��ف ذل��ك 
ذلك  ويف  امل�رشوعة..  حقوقهم  من  حقاً 
التعليمي  امل�ستوى  على  مهمة  ر�سالة 
فقد  ال�سعودية؛  العربية  اململكة  يف 
التعليم  مدار�س  يف  الدمج  م�رشوع  طبق 

• الدمج الرتبوي يوفر للمعوقني بيئة اأكادميية 	

العام قبل قرابة عقد من الزمن، وكانت 
من  لكثر  اإل��ه��ام  م�سدر  التجربة  ه��ذه 
الدول الأخرى ال�سقيقة وال�سديقة التي 
بادرت اإلى طلب نتائج تطبيق امل�رشوع، 

والتي حققت جناحاً كبراً بحمد اهلل.
اخلا�سة  للرتبية  العامة  الأمانة  واأع��دت 
باحثني  خم�سة  مب�ساركة  �ساملة  درا�سة 
جتربة  »تقييم  ب��ه��دف  متخ�س�سني 
جمال  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 
دمج الأطفال ذوي الحتياجات الرتبوية 
ال��ع��ام«  التعليم  م��دار���س  يف  اخلا�سة 
ن�رشها  مت  التي  الدرا�سة  نتائج  واأك��دت 
اململكة  اأن  2008م   � 1429ه����  ع��ام 
عظيمة  ت��رب��وي��ة  »م��ك��ا���س��ب  ح��ق��ق��ت 
الرتبوية  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  للتلميذ 
مدار�س  يف  دجمهم  خ��لل  من  اخلا�سة 
التعليم العام«؛ ذلك اأن الدمج الرتبوي 
واجتماعية  اأكادميية  بيئة  لهم  يوفر 
ط��ب��ي��ع��ي��ة ت��ع��ت��رب اأف�������س���ل ال��ب��ي��ئ��ات 
الأ���س��ل��وب  ه���ذا  اإن  ح��ي��ث  التعليمية، 
املنزل  يف  اأ�رشهم  مع  البقاء  لهم  يكفل 
العاطفي  الأمن  توفر  وبالتايل  نف�سه؛ 
اأق��ران��ه��م  م��ع  ال��درا���س��ة  م��ن  وميكنهم 
ال��دم��ج  ل��ه��م  ي�سمن  ك��م��ا  ال��ع��ادي��ني، 
احتياجاتهم  بجميع  يفي  م�سانداً  نظاماً 
وهنا  اإعاقاتهم..  عن  الناجمة  الأ�سا�سية 
واحلقوق.  اخلدمات  يف  امل�ساواة  تكمن 
التح�سيل  اأن  اأي�ساً  الدرا�سة  واأثبتت 
»ذكور  التلميذ  ه��وؤلء  لدى  الدرا�سي 
يف  دجمهم  خ��لل  م��ن  يتح�سن  واإن���اث« 
مدار�س التعليم العام، والأهم من ذلك 
اأنه ل يتاأثر �سلباً بهذه العملية، مع اإيلء 
ال�سلوك التكيفي ومفهوم الذات مزيداً 

من الهتمام والعناية يف بيئة الدمج.
الرتبية  وزارة  ف��اإن  ذل��ك  لكل  ونتيجة 
اأ�سلوب  تطبيق  يف  �ست�ستمر  والتعليم 
تو�سيع  على  و�ستعمل  الرتبوي  الدمج 
النمو  مب�����س��ت��وى  والرت����ق����اء  دائ���رت���ه 
املهني لدى مديري املدار�س ووكلئها 
العاملني  واملعلمني  الطلب  ومر�سدي 
اإقامة الدورات  بربامج الدمج، من خلل 
وال��ن��دوات  العمل  وور����س  التدريبية 
توطني  اإل����ى  اإ���س��اف��ة  املتخ�س�سة، 
مناطق  يف  واملعلمات  املعلمني  خ��ربة 
وذلك  املختلفة،  اململكة  وحمافظات 
من خلل التعاون مع اجلامعات للتو�سع 
اخلا�سة  الرتبية  ب��رام��ج  ا�ستحداث  يف 
مع  ال�سعودية،  واجلامعات  الكليات  يف 
اخلا�سة  ال��رتب��ي��ة  معاهد  دور  تطوير 
اجلديدة  مبهامها  القيام  من  لتمكينها 
لت�سبح  احلديثة؛  الجت��اه��ات  اإط��ار  يف 
امل��دار���س  يف  ال��دم��ج  ل��ربام��ج  مكملة 

العادية ولي�ست بديلً لها.
اإن الآثار الإيجابية للدمج الرتبوي تفوق 
�سلبياته، ويف �سوء ذلك فاإننا مطالبون 
البيئة التحتية املنا�سبة لإجناح  بتوفر 
اخلدمات  م�ستوى  على  ال��دم��ج  م�����رشوع 
الجتماعية عموماً، ول �سك اأن موؤ�س�سات 
املجتمع املدين تقوم بدور جيد وجهود 
الأطفال  جمعية  الأخ�س  »وعلى  مقدرة 
املعوقني«، وتزداد اأهمية التكامل بني 
املوؤ�س�سات الوطنية الر�سمية واخلا�سة 
الوطنية  اجلهود  تلك  اإلى  ن�سر  عندما 
لحت�سان هذه الفئة املهمة يف املجتمع، 
وتفعيل القواعد التنظيمية اخلا�سة بها 

وال�ستفادة من جتارب الدول.
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د. اأبا اخليل مدير جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلمية بالريا�ض: 

 اإيجابيات الدمج تتعدى املعوق نف�سه
�سعود  بن  الإمام حممد  اأبا اخليل مدير جامعة  بن عبداهلل  �سليمان  الدكتور  الأ�ستاذ  معايل 
الإ�سلمية بالريا�ض يرى اأن تاأهيل املعوق وتفعيل قدراته م�سوؤولية �رسعية، ور�سالة وطنية، 
واأ�ساليب مثالية، وي�سيف: اإن اهلل � �سبحانه وتعالى � بعث حممدًا � �سلى اهلل عليه و�سلم � رحمًة 
للعاملني، واأنزل عليه الذكر احلكيم، �سفاًء ملا يف ال�سدور وهدى ورحمة. وجاءت ال�رسيعة 
الغراء رحمة؛ فاكتملت معاين الرحمة، وت�سمنت هذه ال�رسيعة اأكمل املعاين، واأ�سمل الأحكام، 
واأوفى امل�سالح؛ فما من خري اإل دلت عليه، ول �رس اإل حذرت منه. واملتاأمل يف معاين هذه 
مقا�سد  ير�سد  اأحكامها  على  الدالة  وم�سادرها  ملواردها  وامل�ستقرئ  ومقا�سدها،  ال�رسيعة 
رئي�سة تت�سمن ال�سعادة للب�رسية اإن هي طبقت هذه الأحكام، والطماأنينة والراحة، والتكافل 
والتعا�سد، والتعاون على الرب والتقوى، دون متييز ول طبقية، ول حزبية ول ع�سبية، ت�سل 

برحمتها ال�سغري والكبري، وال�سعيف والقوي.

و ي�سيف د. اأبا اخليل . . ومما يدل على 
اأن الفئات التي تعاين لها رعاية خا�سة، 
اأن اهلل مل��ا ق��در  وح���ق ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع، 
واملر�س  والعوق  العاهات  هذه  عليهم 
املزمن جرب هذا النق�ض باإ�سقاط بع�ض 
كما  احل����رج،  ورف���ع  ع��ن��ه��م،  التكاليف 
حرج  الأعمى  على  »لي�س  �سبحانه:  قال 
املري�س  ول على  الأع��رج حرج  ول على 
يف  النور  �سورة  يف  وردت  وق��د  ح��رج«، 
�سورة  ويف  الجتماعية،  العلقات  �ساأن 
اجل��ه��اد. وم��ا ورد من  اأح��ك��ام  الفتح يف 
ن�����س��و���س اآم����رة ب��الإح�����س��ان وال��رح��م��ة 
ب�سورة  الفئات  ه��ذه  ت�سمل  والعطف 
اأخ�س؛ فقوله �سبحانه: »واأح�سنوا اإن اهلل 
ياأمر  اهلل  »اإن  وقوله:  املح�سنني«  يحب 
القربى«،  ذي  واإيتاء  والإح�سان  بالعدل 
اتقوا  الذين  مع  اهلل  »اإن  تعالى:  وقوله 
والذين هم حم�سنون«، وكلها ن�سو�س 
اهلل  عبادة  يف  الإح�سان  مكانة  على  دال��ة 

والإح�سان اإلى عباد اهلل، ول �سيما َمن هم 
الأوام��ر مطلقة يف  اأك��رب، وهذه  يف حاجة 
نوعية الإح�سان وطريقة اإي�ساله اإليهم؛ 
لت�سمل كل ما هو اإح�سان و�سلة، وعناية 
ال�سور  هذه  حتت  يندرج  فما  ورعاية؛ 
اأو درء مف�سدة  مما فيه م�سلحة ظاهرة 
عن هذه الفئات فاإنه م�رشوع متبع، ومن 
ط��راأت  التي  املتغرات  اأن  الطبيعي 
الع�رش احلديث  على املجتمعات يف هذا 
تفر�س  واملعلوماتية  التقنية  ع�رش 
تو�سل  التي  والأدوات  الطرق  تغير 
هذه  بح�سب  والعناية  والإح�����س��ان  ال��رب 
خدمات  تقدمي  اإلى  و�سولً  املتغرات، 
مر�سومة  خ��ط��ط  وف���ق  تقليدية،  غ��ر 
البحث  اأ���س��ال��ي��ب  تعتمد  وم���وزون���ة، 
وجتاربهم  الآخ��ري��ن  وخ���ربات  العلمي، 
ال�رشعية؛  املبادئ  مع  تتعار�س  ل  التي 
عزيزة  فئة  اخلا�سة  الحتياجات  ف��ذوو 
رعايتها  يف  ننطلق  قلوبنا،  على  غالية 

والرتبية  التنمية  متطلبات  وت��وف��ر 
التي  الدين  مبادئ  من  لها  والتن�سئة 
لنحقق  ونتكاتف  ونتعاون  اإليها،  اأ�رشت 
الأ�ساليب،  واأوف��ى  الطرق،  اأمثل  لهم 
املقا�سد  حتقق  التي  الأدوات  واأح��دث 
ال�رشعية. ومن الأ�ساليب التي هي خربة 
�سابقة وعمل تربوي يف�سي اإلى م�سالح 
ظاهرة، وفوائد جمة، وتكيف اجتماعي: 
دمج املعوق يف ن�سيجه الجتماعي لتلبية 
احتياجات هذه الفئة من قبل املعلم يف 
تنادي  املطلب  وهذا  العامة،  املدار�س 
به الرتبية احلديثة، وين�سجم مع مبادئ 
ثمة  اأن  �سك  من  وما  اخلا�سة.  الرتبية 
الأ�سلوب،  ه��ذا  على  ترتتب  �سلبيات 
امل�سالح  اأن  اأثبتت  النظريات  ولكن 
اأكر  ذل��ك  على  املرتتبة  والإيجابيات 
مفا�سد  ال�سلبيات  تعد  بحيث  واأك��ر، 
منغمرة يف مقابل هذه الإيجابيات، وهي 
اأقرانه  ت�سمل  بل  املعوق  يف  تنح�رش  ل 
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الأ�سلوب  اهلل، وعوائد هذا  ممن عافاهم 
واملعلمون  املعوق،  اأولياء  منها  يفيد 
اخلا�سة،  نظري  وجهة  ومن  واملجتمع. 
وم���ن خ���لل ق�����راءات يف ه���ذا امل��ج��ال، 
اأ�ستطيع اأن اأقرر اأنه بالن�سبة لهذه الفئة 
ت�سبع  لأنها  ظاهرة؛  ا�ستفادتهم  ف��اإن 
القبول  ويجد  النف�سية،  املعوق  حاجات 
ممن حوله، وهذا ي�سعره بالثقة، وتقبل 
واإم��ك��ان��ات��ه،  ق��درات��ه  واإدراك  و�سعه، 
من  وغ��ره��ا  املجتمع،  لهذا  وانتمائه 
حتقيقها  ميكن  ل  التي  اجلمة  الفوائد 

ل��و ع��زل ع��ن اأق��ران��ه، وُع��وم��ل على اأن��ه 
منط وحده، وحالة خا�سة. وبالن�سبة مَلن 
يعرفون  فاإنهم  اهلل  عافاهم  ممن  حوله 
وتنك�رش  وج��ه،  من  عليهم  اهلل  نعمة  قدر 
والتكرب  ال�ستعلء  عوامل  نفو�سهم  يف 
التقبل  عوامل  فيهم  وتخلق  والزدراء، 
بل  وال��ت��ع��اون  والتعاطف  والتعاي�س 
اللهو واللعب معهم، ومع تقدم الوقت 
وب��ني  بينهم  ب��ال��ف��روق  ي�����س��ع��رون  ل 
اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  من  اإخوانهم 
وال��رب  ب��الأخ��وة  ال�سعور  فيهم  وتنمي 

املعوق  اأولياء  واأما  وغرها.  والإح�سان 
من  يعفيهم  الأ�سلوب  هذا  فاإن  واأ�رشته 
ال�سغر،  يف  كبرة  وم�سوؤوليات  تبعات 
وعندما  اأع��م��ق،  ب�سورة  ب��ه  ويربطهم 
لأن��ه��م  م�����س��وؤول��ي��ت��ه؛  يتحملون  ي��ك��رب 
اإيجابية،  و���س��وراً  ان��دم��اج��اً  فيه  ي��رون 
وقدرات  مواهب  فيه  يكت�سفون  ورمبا 
تدعوهم للتفكر فيه، وهذا يوؤدي اإلى 
حت�سن نف�سياتهم جتاهه. واأما املعلمون 
فيكت�سبون خربات تعليمية و�سخ�سية؛ 
حتت  ت��ن��درج  ل  التي  الفئات  م��ن  لأن 
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يحتاج  م��ن  اخلا�سة  الحتياجات  ا�سم 
من  املعلم  يكت�سبه  خا�س  تعامل  اإل��ى 
التي  الفوائد  واأما  املعوق.  مع  التعامل 
تعود على املجتمع فهي كثرة وكبرة، 
واأه��م��ه��ا: ال��ق��ي��ام ب��ح��ق ه���ذه ال��ف��ئ��ة، 
ما  مع  املجتمع  يف  للعي�س  وتهيئتهم 
كتبه اهلل عليهم، فهم من اأفراد املجتمع، 
هذه  متت  واإذا  ال��دول��ة،  مواطني  وم��ن 
لتحقيق كثر  العملية كان ذلك مدعاة 
وجه  من  منهم  والإف���ادة  حاجاتهم،  من 

اآخر.
والتكافل  التعاطف  روح  اإحياء  ومنها 
املجتمع  تعامل  اإذا  والإح�����س��ان  وال��رب 
من  اأن  كما  ال��ق��ي��م.  ه��ذه  م��ن  منطلقاً 
ع���وائ���ده ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع م��ا ه��و جانب 
ح�سول  وه��و  اإيجابية،  وف��وائ��د  �رشعي 
لأن  والن�رش؛  وال���رزق  والرحمة  ال��ربك��ة 
جعل   � و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   � النبي 
واملنك�رشة  ال�سعيفة  بالفئات  العناية 
واخلا�سة؛  العامة  الفوائد  لهذه  �سبباً 
تن�رشون  »ه��ل  ال�سابق:  احلديث  ففي 
وترزقون اإل ب�سعفائكم«، ويف احلديث 
الرحمن..«،  يرحمهم  »الراحمون  الآخ��ر: 
على  »ال�ساعي  الثالث:  احل��دي��ث  ويف 
�سبيل  يف  كاملجاهد  وامل�سكني  الأرملة 
يفرت  ل  وكالقائم  ق��ال:  واأح�سبه  اهلل، 

وكال�سائم ل يفطر«.
ومن ابتله اهلل بهذه الإعاقات، وح�سلت 
واأقعدته  فاأ�سكتته  الآف����ات؛  ه��ذه  ل��ه 
هذا  يف  عليه  القائم  يدخل  حاجاته،  عن 
يظهر  وبهذا  ال�سادق؛  النبوي  الوعد 
الأثر الجتماعي لهذا الأ�سلوب الرتبوي 
هو  ما  ع��وائ��ده  من  اأن  وبقي  ال��ه��ادف. 
جانب اقت�سادي؛ فالدولة، ومن ورائها 
املجتمع، تتجنب تكاليف عالية تتطلبها 
وتخت�رش  وال���ع���زل،  الف�سل  �سيا�سة 

• م�سوؤولية 	 ق��درات��ه  وتفعيل  املعوق  تاأهيل 
�رسعية ور�سالة وطنية

• الربنامج ي�سبع حاجات املعوق النف�سية	

وه��ذا  النف�س،  فيها  ي��ط��ول  اأ�ساليب 
الفوائد  ه��ذه  على  وبناء  مهم،  مطلب 
والعوائد التي ي�سكل جمموعها م�سالح 
�رشعية معتربة ميكن اجلزم باأنها �سورة 
التعليمية  ال�سيا�سة  �سارت  م�رشوعة، 
توجيهات  م��ن  املنبثقة  اململكة  يف 
 � وح��ف��ظ��ه��م  اهلل  اأي���ده���م   � الأم�����ر  ولة 
اعتماد  مع  الأ�سلوب  ه��ذا  اعتماد  اإل��ى 
الرتبوية  والأ�ساليب  اخلا�سة،  الربامج 
والطرق  الو�سائل  وتخ�سي�س  املثالية، 
اخلا�سة  الحتياجات  ل��ذوي  املنا�سبة 
وفق قدراتهم، وهياأت الكوادر الوطنية 
املوؤهلة خلدمة هذه الفئة من املجتمع، 
ولي�س ذلك بغريب على قادة حملوا هم 
الوطن واملواطن، وجعلوا ذلك اأ�سلً من 

والولية  الرا�سدة،  الدولة  هذه  اأ�سول 
ال�رشيعة  ن�سو�س  من  انطلقاً  املباركة، 
للأ�ساليب  واإعمالً  واأحكامها،  وقواعدها 
امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي حت��ق��ق امل��ث��ال��ي��ة يف 
جزء  فهم  امل��ع��وق��ني؛  م��ن  ال�ستفادة 
ح��ق��وق، وميكن  لهم  امل��واط��ن��ني،  م��ن 
ومواهبهم  قدراتهم  ومن  منهم  الإفادة 
بدجمهم يف املجتمع، ول عجب اأن يكون 
اأعلى  على  الفئة  بهذه  الهتمام  ه��ذا 
امل�����س��ت��وي��ات، وي��ع��ر���س ع��ل��ى جمل�س 
ال�سامية  ال��ق��رارات  وت�سدر  ال����وزراء، 
ترعى  وطنية  باأنظمة  امللكية  والأوام��ر 
هذه الفئة؛ لأن ويل اأمرنا ملك الإن�سانية 
عبداهلل  امللك  ال�رشيفني  احلرمني  خادم 
يف  م��واط��ن  ك��ل  يعي�س  عبدالعزيز  ب��ن 
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بقلم:
 عو�س بن عبد الل�ه الغامدي 

اأمني عام اجلمعية 

الدمج هو املح�سلة النهائية لأهداف جمعية الأطفال املعوقني التي ت�سعى اإلى تفعيلها من خلل 
منظومة متكاملة من الربامج العلجية والتعليمية والتاأهيلية التي توفرها جماناً ملن�سوبيها من 

الأطفال املعوقني يف خمتلف مراكزها املنت�رشة باململكة.
واحلقيقة اأّن ق�سية دمج الأطفال املعوقني مبدار�س التعليم العام يوليها �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، رعاية خا�سة حيث ل ياألو 
جهداً لدعم هذه الق�سية، وذلك يف ظل �رشاكة متميزة مع وزارة الرتبية والتعليم واجلمعية، من 
خلل كافة قطاعات الوزارة واإداراتها باملناطق الذين ي�ساهمون بفاعلية يف دعم هذا التوجه لدى 
اأّن الأمانة العامة للرتبية اخلا�سة بالوزارة تقوم بجهود غر عادية لنجاح عمليات  اجلمعية، كما 

دمج الأطفال املعوقني مبدار�س التعليم العام.
ولكن.. لبد من ذكر اأّن ق�سية »الدمج« لي�ست ق�سية اجلمعية مبفردها، ولكنها ق�سية املجتمع 
الطفل؛  ل�ستقبال  املجتمع  وتاأهيل  للمجتمع  الطفل  خروج  هو  عام  كمفهوم  الدمج  لأن  باأ�رشه؛ 
وبالتايل فاإن الدمج املدر�سي جزء من الدمج العام؛ فاإذا كان الدمج ي�ساعد الطفل على تخطي 
اإعاقته واكت�ساف قدراته والتاأقلم والتفاعل مع املجتمع، فلبد اأي�ساً من م�ساعدة املجتمع على 
والجتماعية؛  والرتفيهية  التعليمية  احلياتية:  الن�ساطات  كل  يف  الأطفال  هوؤلء  ا�سرتاك  تقبل 
لذلك تعد ق�سية دمج الأطفال املعوقني يف املجتمع من الق�سايا املهمة التي حتتاج اإلى منهجية 
علمية، وكفاءات مهنية مدربة؛ من اأجل جتاوز �سعوباتها و�سمان جناحها بدون اآثار �سلبية على 
كل الأطراف ذات العلقة، وحتديداً على الطفل املعوق امل�ستهدف اأ�سلً يف عملية الدمج، والعمل 

على تعظيم الآثار الإيجابية وتاأكيدها.
بالنجاحات وجتربة عري�سة  حافل  �سجل  باملدار�س  املعوقني  الأطفال  اجلمعية يف دمج  وجتربة 
اإن  القول  ويكفي  كثرة،  م�ستفادة  درو�س  من  تت�سمنه  ملا  وتاأملها؛  عندها  التوقف  ت�ستحق 
اجلمعية قد جنحت حتى عام 1430ه� يف دمج اأكر من 1400 طفل وطفلة من من�سوبيها من 
كل مراكز اجلمعية، ومنهم مناذج ناجحة ا�ستكملوا م�سرتهم التعليمية والتحقوا باجلامعات، كما 

قامت اجلمعية بتوظيف بع�س اخلريجني منهم.
اإن اجلمعية تبذل جهوداً كبرة من اأجل حتقيق اأق�سى جناح ممكن مع هذه الفئة من الأطفال يف 
عملية الدمج؛ اإذ ل يبداأ الدمج عند التخرج من اجلمعية ولكن منذ التحاق الطفل باأحد مراكزها اإثر 
تقييم حالته باأحدث اأ�ساليب وو�سائل الت�سخي�س من خلل املتخ�س�سني الأكفاء يف هذا املجال 
ثم يتم و�سع برنامج متكامل للعلج والتاأهيل للطفل، ويف هذه املرحلة ت�سمل الطفل رعاية طبية 
دقيقة لتقدير العلج الناجع ومتابعة مراحل العلج وال�ستجابات، ويف هذه املرحلة اأي�ساً ميكن 
اإجراء جراحات لبع�س حالت الإعاقة، بالتعاون مع اأكرب امل�ست�سفيات املتخ�س�سة يف هذا املجال، 
ثم تبداأ برامج تاأهيل الطفل بالعلج الطبيعي وحتديد الو�سائل التي ميكن اأن ي�ستخدمها للحركة 
تطبيق  يواكبه  ذلك  كل  التعوي�سية..  الأجهزة  اأو  املتحركة  والكرا�سي  امل�سايات  مثل  وامل�سي 
برنامج تعليمي للطفل بح�سب الفئات العمرية. وعندما تكتمل منظومة العلج والتاأهيل والتعليم 
باملركز يتم تقييم احلالت التي ت�سمح قدراتها العقلية واجل�سدية با�ستكمال مراحل التعليم؛ 
لتبداأ عملية الدمج يف املدار�س من خلل فريق متكامل من املتخ�س�سني طبياً وتعليمياً واجتماعياً 
ونف�سياً، واأي�ساً اإدارياً؛ ملتابعة عملية الدمج يف كل مدر�سة بالتن�سيق مع الإدارات التعليمية التي 
ل ياألو م�سوؤولوها جهداً يف م�ساندة عملية الدمج بالتعاون املثمر مع م�سوؤويل مراكز اجلمعية كافة؛ 
فمن دون هذا التعاون والتن�سيق ل تكتمل عملية الدمج؛ اإذ اإن النجاح يف دمج هذه الفئة الغالية 
من الأبناء يف املجتمع هو يف احلقيقة تتويج لرعاية الدولة الكرمية لكل اأبنائها، ونتاج ملبادرات 

اأهل اخلر وتفاعلهم ال�سادق مع ر�سالة اجلمعية الإن�سانية النبيلة. 

مقال
اأبعاد العلم واخلري ..يف دمج الأطفال املعوقني باملجتمع
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ي�سند  الدمج  عن  حديثه  يف 
معايل  القرى  اأم  جامعة  مدير 
بن  عدنان  الدكتور  الأ�ستاذ 
الفئات  حقوق  ال���وزان  حممد 
الإن�ساين  املجتمع  اخلا�سة يف 
الإ���س��لم��ي  واملجتمع  ع��م��وم��اً 
اأن  يجب  حقوق  اإلى  خ�سو�ساً، 
توؤدى لفئات خم�سو�سة ب�سفتها 
واإن�سانية لها  جمموعات ب�رسية 
اأف���راد  كبقية  مماثلة  ح��ق��وق 
املجتمع مع اعتبارات خا�سة من 
الإ�سلم  �رسعها  التي  احلقوق 
الفئات  تلك  عن  احل��رج  برفع 
يجب  بل  منها،  ال�سجر  وع��دم 
الفئات  تلك  ظ���روف  م��راع��اة 

والعناية بها عناية تامة.

مناذج  بع�س  الكرمي  القراآن  ذكر  وقد 
الفئات اخلا�سة يف املجتمع قال تعالى: 
»لي�س على ال�سعفاء ول على املر�سى 
ينفقون  ما  يجدون  ل  الذين  على  ول 

على  م��ا  ور���س��ول��ه  هلل  ن�سحوا  اإذا  ح��رج 
املح�سنني من �سبيل واهلل غفور رحيم«، 
وقال ر�سول اهلل � �سلى اهلل عليه و�سلم �: 
».. اإمنا ترزقون وتن�رشون ب�سعفائكم«، 

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

د. الوزان مدير جامعة اأم القرى: 

 �سخ�سية الفرد تت�سكل من خلل التعامل والتفاعل داخل اجلماعة
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من الأعمال الإن�سانية الطيبة. 
اأن جمتمعاً  هنا  اإليه  ن�سر  اأن  وما يجب 
الإ���س��لم��ي��ة،  ال�رشيعة  حتكمه  مفتوحاً 
وكل من فيه اآمن وخا�سع لقواعد ال�رشع 
اأو  امل�سلمني  من  كان  �سواء  الإ�سلمي، 
من غر امل�سلمني، واأمام ال�رشع الإ�سلمي 
لي�س هناك متايز ب�سبب الدين اأو العرق 
العوامل  من  اأي  اأو  واملن�سب  اجل��اه  اأو 
التي تفاوت بني النا�س، وداخل املجتمع 
التزام  يف  النا�س  يت�ساوى  الإ���س��لم��ي 
ورفع  الدفاع عنهم،  الدولة جتاههم يف 
الأم��ن  و�سمان  احل��ق،  واإح��ق��اق  الظلم 
و�سبل املعي�سة واحلياة، و�سمان احرتام 
ويف  وال��ع��ب��ادة،  وال���راأي  العقيدة  حرية 
الت�رشيع الإ�سلمي يعترب الفرد يف و�سع 
اأو  ال�رشورة  به حالة  اإذا حلت  ا�ستثنائي 
احلرج؛ فالأولى تتطلب اإباحة املحظور، 
احلرج  رفع  الغالب  يف  تتطلب  والثانية 
وال�سيق بالتخفيف والتي�سر، ويف هذه 
يرحمه   � ال�سيوطي  الإم��ام  ذكر  امل�ساألة 
اهلل � يف كتابه: »الأ�سباه والنظائر« �سبع 
حالت لل�ستثناء هي: »ال�سفر، املر�س، 
عموم  الع�رش  اجلهل،  الن�سيان،  الإك��راه، 

البلوى، والنق�س«. 
وامل��ع��وق��ون ف��ئ��ة ب��ح��اج��ة اإل���ى رع��اي��ة 
الإ���س��لم  بها  اأق���ر  جمتمعية  اإن�سانية 
ع�رش  اأربعة  يزيد على  ما  لأ�سحابها قبل 
قرناً؛ مما اهتمت به هيئة الأمم املتحدة 
لح��ق��اً ب��اع��ت��ب��اره��م ف��ئ��ة م��ن ال��ف��ئ��ات 
اخلا�سة يف املجتمع الإن�ساين؛ فاأ�سدرت 
املتحدة  الأم��م  لهيئة  العامة  اجلمعية 
اخلا�س  الإع���لن  1975/12/9م  يف 
رقم  القرار  مبوجب  املعوقني  بحقوق 
3447د � 30 واإن الهتمام باملعوقني 
يف  تبني  قد  كان  الإ�سلمية  ال�رشيعة  يف 
اأح��ك��ام ال��ق��راآن ال��ك��رمي واأق���وال النبي 
اهلل  �سلى   � الرحيم  ال��روؤوف  امل�سطفى 

عليه و�سلم �.
ب�رشف   � امل��ع��وق  م��ف��ه��وم  حت��دي��د  اإن 
ما  غالباً   � الداخلية  اأ�سناف  عن  النظر 
اأحد  يف  نق�س  اأو  خلل  وجود  على  يركز 
من  قدرة  اأو  حوا�سه  اأو  الإن�سان  اأع�ساء 
يغلب  التحديد  اأن  يعني  وهذا  قدراته، 
البيولوجي  ال��ع�����س��وي  امل��ع��ن��ى  عليه 
اأو  ال�سحة نف�سية  ال�سحي، �سواء كانت 
هذا  كان  واإذا  ج�سمية،  بدنية  اأو  عقلية 

الدار�سني  ب��ني  ال�سائع  القيا�س  ه��و 
اأمن��اط  فتوجد  باملعوقني؛  املهتمني 
اأخرى من الإعاقة ذات طابع اجتماعي اأو 
اأنها نتائج لو�سط اجتماعي معني، ولعل 
جعل  الذي  هو  الجتماعي  العمق  اإغفال 
معظم اجلهود تتوقف عند احلديث عن 
رعاية املعوق يف مراكز خدمة املعوقني 
امل��ادي��ة فقط،  الإم��ك��ان��ات  ويف ح���دود 
اأ�رشية  اأخ��رى  عوامل  ثمة  اأن  العلم  مع 
يف  كبر  بقدر  ت�سهم  قيمة  اقت�سادية 
حدوث الإعاقة، ولو حتكمنا يف مثل هذه 
خلف�سنا  وقائية  باأ�ساليب  ال��ع��وام��ل، 
يف  الجتماعية  البنى  اإن  الإعاقة،  ن�سبة 
وما  روا�سب  من  حتمله  وما  املجتمعات 
علق بها من ت�سوهات على مر الع�سور 
امل�سكلت  من  للكثر  م�سدراً  جعلها 
والإعاقة،  املر�س  فيه  مبا  الجتماعية 
وق��د ج��اء يف امل��ادة الأول��ى من الإع��لن 
اخلا�س بحقوق املعوقني باأن املق�سود 
بكلمة »املعوق« هو: اأي �سخ�س »عاجز 
كلية  ب�����س��ورة  بنف�سه  ي��وؤم��ن  اأن  ع��ن 
اأو  الفردية  حياته  ����رشورات  جزئية  اأو 
الجتماعية العادية ب�سبب ق�سور خلقي 
اأو  اجل�سمانية  قدراته  يف  خلقي  غر  اأو 
العقلية«. وتعرف منظمة العمل الدولية 
للمعوقني  املهني  التاأهيل  د�ستور  يف 
ال���دويل عام  اأق���ره م��وؤمت��ر العمل  ال��ذي 
1955م، املعوق باأنه كل فرد نق�ست 
منا�سب  عمل  على  للح�سول  اإمكاناته 
نتيجة  فعلياً  نق�ساً  فيه  وال�ستقرار 

عاهة ج�سمية اأو عقلية.
التعريف القانوين

القانوين  التعريف  اأن  وهكذا فاإننا نرى 
يختلف  ل  احلقوقي  اجلانب  يف  للمعوق 
عن الإن�سان ال�سوي العادي اإل يف بع�س 
التي  العقلية  اأو  اجل�سدية  النواق�س 
وجودها  يف  دخ��ل  فيها  للمعوق  لي�س 
� عز  الأرج��ح، بل قدرها له املولى  على 
اأن  مع  الهيئة،  تلك  على  فكان  �؛  وجل 
يتمتعون  كانوا  املعوقني  بع�س  هناك 
بكل الإمكانات املتاحة لل�سخ�س العادي 

قبل اإعاقتهم ب�سبب حادث نازلة اإل اأنه 
فقد  احل��ادث��ة،  بتلك  اإ�سابتهم  مبجرد 
اإليهم  انف�س اجلميع من حولهم، ونظر 
على اأنهم عبء ثقيل، واأن الإعاقة �سبب 
اأو  �سعور  اأو  مراعاة  دون  لرتكهم  كاف 

اأداء حلقوقهم.
علماء  ف��ي��ه  يهتم  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
الج��ت��م��اع وع��ل��م��اء ال��ن��ف�����س والأط���ب���اء 
املخت�سون يف اأمرا�س الإعاقة بالبحث يف 
العوامل الجتماعية الطبيعية والأ�سباب 
لوم  من  يحذر  كما  الوقائية،  ال�سحية 
الإن�سان املري�س اأو املعوق اأو توبيخه؛ 
لأنه بالطبع غر م�سوؤول عن حالته، فاإن 
الجتماع  علماء  �سبق  الإ�سلم دون �سك 
واملعوق  املري�س  اإع��ف��اء  يف  وغ��ره��م 
من امل�سوؤولية عن اإعاقته؛ قال تعالى: 
»لي�س على الأعمى حرج ول على الأعرج 
وطلب  ح��رج«،  املري�س  على  ول  ح��رج 
م�سوؤولية  حتمل  املجتمع  من  الإ���س��لم 
املعوقني  ورعاية  الإعاقة  من  الوقاية 
الأولية  ال�سحية  الرعاية  اأن  التاأكيد  مع 

تنبع من املجتمع. 
حقوق املعوق

وميكننا ح�رش حقوق الإن�سان املعوق يف 
�رشيعة الإ�سلم يف اجلوانب الآتية: 

� حفظ كرامته وعدم ال�سخرية منه؛ قال 
ع�سى  ق��وٍم  من  قوم  ي�سخر  »ل  تعالى: 
على  واحلفاظ  منهم«.  خراً  يكونوا  اأن 
يف  الأ�سا�س  هو  ال�سخرية  بعدم  الكرامة 
احلفاظ على احلق يف احلياة وامل�ساركة 

الإن�سانية والجتماعية.
� حقه الكامل يف امل�ساواة والعدل؛ قال 
اأن جاءه الأعمى.  تعالى: »عب�س وتولى. 
وما يدريك لعله يزكى. اأو يذكر فتنفعه 
هذه  عن  كثر  ابن  ذكر  وقد  الذكرى«، 
الإ�سلم  و�سية  ال�سورة  يف  اأن  الآي���ات 
بامل�ساواة والعدل بني النا�س، خ�سو�ساً 
والأع��رج  كالأعمى  ال�سوي  غر  الإن�سان 

والأبر�س.. اإلخ.
وا�ستعداداته؛  العمل يف حدود طاقته   �
اإل  نف�ساً  اهلل  يكلف  »ل  ت��ع��ال��ى:  ق��ال 

• التعريف القانوين للمعوق يف اجلانب احلقوقي 	
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ما  وع��ل��ي��ه��ا  ك�سبت  م��ا  ل��ه��ا  و���س��ع��ه��ا. 
اكت�سبت«.

قال  ب��ه؛  واله��ت��م��ام  رعايته  يف  احل��ق   �
 :� و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   � اهلل  ر���س��ول 
امل�سلمني  اأمور  من  �سيئاً  اهلل  وله  »من 
وختلتهم  ح��اج��ت��ه��م  دون  ف��اح��ت��ج��ب 
وفقرهم احتجب اهلل دون حاجته وختلته 

وفقره يوم القيامة«. 
قال  يتقنه؛  فيما  الإن�سان  قيمة  حتديد 
اتقاكم«،  اهلل  عند  اأكرمكم  »اإن  تعالى: 
وخوف  هلل  تقوى  وقوله  عمله  �سدق  يف 
نف�سه  الإن�سان  ي�رش  مبا  مع�سيته  من 
حقوقهم؛  �سياع  من  الآخرين  ي�رش  وما 
ب�سفة  واملعوق  عامة  ب�سفه  فالإن�سان 
داخل  حم��دود  اإط��ار  يف  ين�ساأ  ل  خا�سة 
اإمن��ا  ف��ق��ط،  امل��در���س��ة  اأو يف  امل��ن��زل 
يتوا�سل يومياً باأ�سدقاء وزملء واأرحام 
واأق���رب���اء يف جم���الت اأرح����ب واأو���س��ع، 
فاإن  لذلك  واملجتمع؛  اجلماعة  جمالت 
تربية  املجالت على  تاأثر هذه  درا�سة 
اأهمية  ذات  ت�سبح  امل��ع��وق  وت��اأه��ي��ل 
من  تت�سكل  الفرد  ف�سخ�سية  كبرة؛ 
اجلماعة  داخل  والتفاعل  التعامل  خلل 
واأن يحتل الإن�سان مكانة يوؤدي بها دوراً 
مكانته يف  ومع  بينهم  مع و�سعه  يتفق 
اأنف�سهم، ويف املقابل ينتظر الفرد من 
ولهذا  وتقديره؛  به  الع��رتاف  الآخرين 
فاإن اأوجه التفاعل بني املعوق وحميطه 
كلها  تكون  ل  ق��د  للأ�سف  املجتمعي 
وه��ذه  الإ���س��لم،  يقره  ل  مم��ا  اإيجابية؛ 

بع�س الأمثلة: 
اإن املعوقني ل ي�ستطيعون الظهور يف 
التي  الأغرا�س  وق�ساء  العامة  الأماكن 
يف متناولهم ب�سهولة دون اأن يلحق بهم 
الأ�سوياء،  ط��رف  من  وال�سخرية  الأذى 
كل  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل  الأط��ف��ال؛  وخا�سة 
اأن  ميكن  �سليم  غر  حم�سو�س  ت�رشف 
وابتعاده عن  املعوق  عزلة  اإلى  يف�سي 
هو  ال��ذي  و�سطه  مع  الإيجابي  التفاعل 
من  الإ�سلم  حذر  ولهذا  علجه؛  م�سدر 

ال�سخرية بهم.
دور الأ�رسة

تعترب الأ�رشة التي تنجب طفلً معوقاً يف 
نظر غالبية النا�س مذنبة؛ فكاأنها اختارت 
اإجنابه على هذا احلال، ول تتلقى �سكر 

برتبية  التزمت  اإن  وتقديره  املجتمع 
ذلك  لأن  ن�ساأته؛  على  و�سهرت  طفلها 
يف نظر املجتمع م�سوؤولية الأ�رشة وحدها 
على  �سلباً  ينعك�س  وهذا  �سواها،  دون 
اجتاه الأ�رشة الإيجابي نحو ولدها؛ ولهذا 
والتام  الكامل  الإمي��ان  الإ�سلم  اأوج��ب 

بالق�ساء والقدر.
من  املعوق  مع  يتعاملون  النا�س  غالباً 
العقل  منطلق  من  ل  ال�سفقة  منطلق 
والفهم، واأنه اإن�سان له حقوق؛ وبالتايل 
حماولة  دون  املعوق  حاجات  كل  تلبى 
حقوق  م��ن  عليه  وم���ا  ل��ه  مب��ا  تعريفه 
بال�سرب  م�ساعدته  حتى  ول  وواج��ب��ات، 
عليه يف ق�ساء حاجاته بي�رش؛ ولهذا نهى 
الإ�سلم عن ال�سد والإهمال ملثل هوؤلء.

وق��د ���رشع الإ���س��لم حقوق الإن�����س��ان يف 
�سمول وعمق، واأحاطها ب�سمانات كافية 
اأ�سول  على  جمتمعه  و�ساغ  حلمايتها، 
وتدعمها،  احلقوق  لهذه  ُت�سخر  ومبادئ 
وق���د ك��ف��ل الإ����س���لم ل��ل��ف��رد احل���ق يف 
احلماية من تع�سف ال�سلطات معه، حيث 
لعمل  تف�سر  بتقدمي  مطالبته  يجوز  ل 
ول  اأو���س��اع��ه،  من  و�سع  اأو  اأعماله  من 
توجيه له اإل بناء على قرائن قوية واأدلة 
دامغة تدل على تورطه فيما يوجه اإليه 
لقوله �سبحانه وتعالى: »والذين يوؤذون 
اكت�سبوا  ما  بغر  واملوؤمنات  املوؤمنني 
كما  مبيناً«،  واإثماً  بهتاناً  احتملوا  فقد 
حظر الإ�سلم ال�سخرية من النا�س؛ لقوله 
ي�سخر  ل  اآمنوا  الذين  اأيها  »يا  تعالى: 
خ��راً  يكونوا  اأن  ع�سى  ق��وم  م��ن  ق��وم 
اأن يكنَّ  ن�ساء ع�سى  ن�ساء من  ول  منهم 

خراً منهن«.
ج�سمياً  ال�سخ�س  تعذيب  يجوز  ل  كما 
وال�سلم:  ال�سلة  عليه  لقوله  ومعنوياً 
النا�س  يعذبون  الذين  يعذب  اهلل  »اإن 
ال�سخ�س  حمل  يجوز  ل  كما  الدنيا«،  يف 
على العرتاف بجرمية مل يرتكبها، وكل 
لقوله  باطل؛  الإكراه  بو�سائل  ينتزع  ما 
عليه ال�سلة وال�سلم: »اإن اهلل و�سع عن 
ا�ستكرهوا  وما  والن�سيان  اخلطاأ  اأمتي 
يف  مقد�سة  الإن�����س��ان  ف��ح��ري��ة  ع��ل��ي��ه«؛ 
التي  الطبيعية  ال�سفة  وهي  الإ���س��لم، 
يولد فيها الإن�سان؛ لقوله عليه ال�سلة 
وال�سلم: »ما من مولود يولد اإل ويولد 
على الفطرة«، وقد �سخر بع�س ال�سحابة 

�ساق  ���س��ع��ف  اأو  دق���ة  م��ن  بال�سحك 
م�سعود  ب��ن  ع��ب��داهلل  اجلليل  ال�سحابي 
يت�سلق  راأوه  عندما   � عنه  اهلل  ر�سي   �
 :� وال�سلم  ال�سلة  عليه   � فقال  �سجرة؛ 
»والذي نف�سي بيده اإن �ساق عبداهلل بن 

م�سعود يف امليزان اأثقل من جبل اأحد«.
وهناك من ال�سحابة املعوقني َمن اأثبت 
قدرته على العي�س بني النا�س؛ مما كان 
الإع��اق��ة وعدم  الأث��ر يف تخطي  اأك��رب  له 
احلياة  ممار�سة  �سبيل  يف  �سبباً  جعلها 
خللها؛  م��ن  ال���ذات  واإث��ب��ات  الطبيعية 
 � عنه  اهلل  ر�سي   � اجلموح  بن  عمر  فهذا 
الذي كان اأعرج؛ فلم يجعل اإعاقته �سبباً 
يف  وال�ست�سهاد  اجل��ه��اد  ع��ن  للتخلف 
�سبيل اهلل، على الرغم من اأن لديه ثلثة 
�سيقومون  باأنهم  اأخ���ربوه  وق��د  اأولد 
اهلل  ر���س��ي   � ولكنه  م��ن��ه،  ب���دلً  ب��ال��دور 
وهذا  بنف�سه،  يجاهد  اأن  اإل  اأب��ى   � عنه 
الأعمى  ال�سحابي  مكتوم  اأم  بن  عبداهلل 
لر�سوله قراآناً  اهلل فيه عتابه  اأنزل  الذي 
اهلل  �سلى   � الر�سول  كرمه  فقد  يتلى؛ 
على  اأم���راً  جعله  عندما   � و�سلم  عليه 
الرغم من  غ��زوات على  املدينة يف عدة 
ك��ون��ه اأع��م��ى؛ مم��ا ي��دل دلل���ة وا�سحة 
على قدرة قيام املعوق، ولو كان اأعمى 
ال�سخ�س  يلعبه  ال��ذي  الفعال  ب��ال��دور 
�سبباً  الإع��اق��ة  تكون  واأل  املعوق،  غر 
اإل��ي��ه بعني  يف ع���زل امل��ع��وق وال��ن��ظ��ر 
مكتوم  اأم  ابن  وكان  والرحمة،  ال�سفقة 
اهلل عليه  � �سلى  اهلل  م��وؤذين ر�سول  اأح��د 
� �سامناً موؤمتناً يف الدنيا ويعنق  و�سلم 
طويل يوم القيامة ل�رشف الأذان وف�سله 
وع��ظ��م ث��واب��ه يف الآخ����رة، ي��ك��ون منهم 
كاملجنون  عقلياً  املتخلف  امل��ع��وق 
الإ�سلمية  ال�رشيعة  اهتمت  وقد  ونحوه، 
باملتخلفني عقلياً، كما يف قوله � �سلى 
اهلل عليه و�سلم �: »رفع القلم عن ثلثة: 
النائم حتى ي�ستيقظ، وعن ال�سبي حتى 
يحتلم، وعن املجنون حتى يعقل«، وقد 
الإع��لن  املتحدة  الأم��م  هيئة  اأ���س��درت 
يف  عقلياً  املتخلفني  بحقوق  اخل��ا���س 
1971/12/20م بالقرار رقم 2856 
الإ�سلمية  ال�رشيعة  ومتيزت   ،26  – د 
عنيت  حيث  ال��ع��ادل��ة،  مبادئها  ب�سمو 
بالفرد عناية فائقة ورعته رعاية تامة؛ 
العباد  حل��اج��ات  كاملة  �رشيعة  فكانت 
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وقد يكون هذا الدمج مكانياً اأو  وظيفياً 
ي�سمن  بحيث  جمتمعياً،  اأو  اجتماعياً  اأو 
والعتماد  والعمل  التعليم  ح��ق  لهم 
 ،� الإمكان  قدر   � اهلل  بعد  اأنف�سهم  على 
القائم حول  اجل���دل  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
الحتياجات  ذوي  دم��ج  عملية  ج���دوى 
اأنه  اإل  العاديني  اأقرانهم  مع  اخلا�سة 
على  اإجماع  �سبه  هناك  اإن  القول  ميكن 
اأن عملية الدمج تعك�س فل�سفة اإن�سانية 
ومتثل نقلة اأخلقية نحو توفر الرتبية 

املنا�سبة لرعاية هذه الفئة.
التعليم  حركة  تطوير  يف  �ساهم  وق��د 
اجلمعيات  من  ع��دد  باململكة  اخلا�س 
املحلية مثل: جمعية الأطفال املعوقني، 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  الأمر  وموؤ�س�سة 
لأبحاث  �سلمان  الأم��ر  ومركز  اخلرية، 
التي  املوؤ�س�سات  من  وغرها  الإعاقة، 
ت�سعى جاهده خلدمة هذه الفئة من اأفراد 
ال�ستقلل  على  مل�ساعدتهم  املجتمع 

ال�سخ�سي والوظيفي امل�ستقبلي.
ل  مرحلة  العايل  التعليم  مرحلة  وتعد 
التعليم  مراحل  باقي  عن  اأهمية  تقل 
يف اح��ت�����س��ان اأول���ئ���ك ال��ط��لب ال��ذي��ن 
العقلية  قدراتهم  توؤهلهم  اأن  ميكن 
املرحلة  بهذه  اللتحاق  على  واجل�سدية 
الأم���رة  ج��ام��ع��ة  امل��ه��م��ة. وق���د طبقت 
عام  منذ  الدمج  عبدالرحمن  بنت  ن��ورة 
اإج��م��ايل  بلغ  حيث  1426/1425ه������� 

ال��ط��ال��ب��ات امل��ق��ي��دات ب��ه��ا يف ال��ف��رق 
يف  اجلامعة  كليات  يف  الأرب��ع  الدرا�سية 
1430/1429ه���  عام  الريا�س  مدينة 
23 طالبة. وعلى الرغم من ال�سعوبات 
هيئة  واأع�ساء  الطالبات  تواجه  التي 
على  اأخ���ذت  اجلامعة  اأن  اإل  التدري�س 
ال�سامية،  للتوجيهات  تنفيذاً  عاتقها؛ 
رعاية هذه الفئة حيث ا�ستحدثت ق�سم 
يف  الرتبية  كلية  يف  اخلا�سة  الرتبية 
كلية  هيكلة  مت  عندما  الريا�س  مدينة 
احتياجات  العتبار  يف  واأخ���ذ  الرتبية 
ال��ط��ال��ب��ات امل���ع���وق���ات يف امل��دي��ن��ة 
بنت  ن���ورة  الأم���رة  جلامعة  اجلامعية 

عبدالرحمن.

• خطت اململكة خطوات رائدة يف جمال رعاية ذوي الحتياجات اخلا�سة	
• تعليم املتفوقني واملعوقني جزء ل يتجزاأ من النظام التعليمي	

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

 رغم اجلدل حول الدمج يبقى هو البيئة الرتبوية املنا�سبة

�سمو الأمرية الدكتورة اجلوهرة بنت فهد اآل �سعود مديرة جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن 
اآل �سعود توؤكد �سعي اململكة العربية ال�سعودية باهتمام �سخ�سي من خادم احلرمني ال�رسيفني 
بتطبيق  وذلك  املجتمع،  اأفراد  جميع  بني  وامل�ساواة  العدل  تطبيق  اإلى  الأمني  عهده  وويل 
رائدة  للجميع، وقد خطت اململكة خطوات  م�رسوعاً  التعليم حقاً  تعاليم ديننا احلنيف وجعل 
يف جمال رعاية ذوي الحتياجات اخلا�سة. وانطلقاً من �سيا�سة التعليم يف اململكة التي ن�ست 
على اأن تعليم املتفوقني واملعوقني جزء ل يتجزاأ من النظام التعليمي؛ لذلك �سعت اململكة 
اإلى العناية بذوي احلاجات اخلا�سة من خلل دجمهم مع اأقرانهم العاديني. وقد �سبقت يف ذلك 
املعاهد  املكفوفني يف  لتعليم  اأبوابها  وفتحت  الدمج،  ق�سية  العامل يف  بلدان  من  الكثري 
العلمية والكليات مع املب�رسين، على حد �سواء، ولقت هذه التجربة جناحاً كبريًا، خ�سو�ساً فيما 
يتعلق بالإعاقة الب�رسية؛ الأمر الذي اأدى اإلى تعميمه على الإعاقات الأخرى مع اختلف املنهج 
والطريقة. وذلك من خلل ق�ساء املعوقني اأطول وقت ممكن يف الف�سول والقاعات الدرا�سية 

العادية مع اإمدادهم باخلدمات اإذا لزم الأمر.
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خليفة  اآل  الل�ه  عبد  ال�سيخ 
للمجل�ض  ال��ع��ام  الأم����ني 
الأعلى ل�سوؤون الأ�رسة بدولة 

قطر:

ي�س�����اعد  الدم�������ج 
التعلم  املعوق على 
اآل  ن��ا���رس  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ 
للمجل�ض  العام  الأم��ني  خليفة 
بدولة  الأ���رسة  ل�سوؤون  الأعلى 
الإع��اق��ة  جم��ال  اأن  ي��رى  قطر 
ي�سهد  العامل  دول  جميع  يف 
الأ�سخا�ض  تغريات جذرية نحو 
ذوي الإعاقة حيث كانت ت�سود 
نظرات  املا�سية  العقود  يف 
اأنهم  على  الإع��اق��ة  ذوي  نحو 
واأن���ه  غ��ريه��م  ع��ن  خمتلفون 
يف  املجتمع  عن  عزلهم  يجب 
ملجئ ومراكز خا�سة، ولكن يف 
ال�سنوات الأخرية من هذا القرن 
تغريت هذه النظرة، ومن اأهم 
املطالبة  الإيجابية  موؤ�رساتها 
الأ�سخا�ض  دم��ج  على  والعمل 
قنوات  كل  يف  الإع��اق��ة  ذوي 
�سدور  بعد  اخلا�سة  املجتمع 
لتعزيز  ال��دول��ي��ة  التفاقية 

حقوق الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة.

ويف احلقيقة لقد تعددت الآراء ووجهات 
ال��ن��ظ��ر ب�����س��اأن دم���ج الأ���س��خ��ا���س ذوي 
حني  على  ينا�رشه  َمن  فهناك  الإعاقة؛ 
يوجد من ينتقده، ويف الآونة الأخرة بداأ 
وقبول  باهتمام  يحظى  الدمج  اأ�سلوب 
اأو  عاملياً  �سواء  ال��رواد،  من  الكثرين 
لذا  امل�ساواة؛  مبداأ  من  انطلقاً  عربياً؛ 
نرى اأنه من ال�رشوري اأن نعمل معاً على 
اإعاقتهم،  نوع  اإلى  النظر  دون  دجمهم 
�سعوبات  ذوي  فئة  م��ن  ك��ان��وا  ���س��واء 
واحلركية  اجل�سمية  الإعاقات  اأو  التعلم 

اأو الب�رشية اأو ال�سمعية.
ولعل اأف�سل ما ميكن البدء فيه هو الدمج 
هذا  يف  اخلو�س  قبل  ولكن  التعليمي.. 

املجال فاإنه يجب تعريف الدمج، وهو:
اخل��دم��ات  ت��وف��ر  اإل���ى  ت��ه��دف  عملية 
اخلا�سة  الحتياجات  ل��ذوي  التعليمية 

خلل  من  الأ�سوياء  اأقرانهم  جانب  اإلى 
يعترب  حيث  العامة،  التعليمية  الأنظمة 
يف  حديثة  كفل�سفة  ال��دم��ج  مفهموم 
وج��ود  نتيجة  ظ��ه��ر  اخل��ا���س��ة  ال��رتب��ي��ة 
التي  والداخلية  اخلا�سة  املوؤ�س�سات 
عن  وعزلته  الإع��اق��ة  ذا  الطفل  قيدت 
جمتمعه؛ فاأ�سبح يعي�س غريباً يف و�سط 
ظهر  وب��ال��ت��ايل  اأه��ل��ه؛  وب���ني  جمتمعه 
بالدمج  وامل��ق�����س��ود  ال��دم��ج.  م��ف��ه��وم 
للأطفال  والإدم���اج  والتطبيع  التكامل 
من ذوي الإعاقة مع الأطفال الأ�سوياء يف 

املدر�سة العادية.
للدمج عدة اآثار على نف�سية الطفل ذوي 
م��ن خ��لل دجم��ه يف املدر�سة،  الإع��اق��ة 
فلو  والجتماعية،  النف�سية  الآث��ار  منها 
يف  فهي  النف�سية  الآث���ار  اإل��ى  تطرقنا 
نف�سية  على  م��ردود  لها  الأحيان  اأغلب 
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• الدمج التعليمي اأف�سل بداية للمعوق	

�سنوات  ل��ع��دة  جت��رب��ت��ه��ا  ���س��وء  يف 
للأطفال  الدمج  برنامج  تطبيق  يف 
اأن  اجلمعية  ا�ستطاعت  املعوقني، 
الأمور  اأولياء  العديد من  اآراء  تر�سد 
الدمج  و�سلبيات  اإيجابيات  حيال 

والتي جاءت على النحو الآتي:
الإيجابيات:

املهارات  جميع  يف  الطفل  تطوير   �
وم���ن خ���لل دجم��ه��م م���ع اأق��ران��ه��م 

العاديني.
� تطوير تفاعل الأطفال العاديني مع 
الفئات اخلا�سة بعد دجمهم  اأطفال 

يف املدار�س العادية.
الأطفال  � تكوين علقات قوية بني 
اخلا�سة  الفئات  واأطفال  العاديني 

بعد دجمهم معهم يف املدار�س.
� حت�سني ملمو�س يف نف�سيات اأطفال 
ال��ف��ئ��ات اخل��ا���س��ة بعد دجم��ه��م مع 

اأقرانهم العاديني.
� توعية العاملني يف املدر�سة ب�سكل 
الفئات  اأطفال  بقدرات  مبا�رش  غر 

اخلا�سة بعد دجمهم .
امل��در���س��ة مع  ال��ط��ف��ل يف  � دخ����ول 
اخلا�سة  ال��ف��ئ��ات  يعطي  اإخ��وان��ه��م 
���س��ع��وراً ب��امل�����س��اواة م��ع اأق��ران��ه��م 

العاديني.
ال�سلبيات:

الطالب  مع  مرافق  وج��ود  ا�سرتاط   �
والطالبات عند دجمهم يف املدار�س 

العادية.
اخلا�سة  ال��ف��ئ��ات  طفل  حما�سبة   �

كالطفل العادي.
� و�سع �رشوط تعجيزية مثل الذهاب 

للحمام مبفرده....!!
� عدم مراعاة طلب وطالبات الفئات 

اخلا�سة يف كثر من الأحيان مثل: 
� مواعيد مراجعة امل�ست�سفيات. 

� ظروف مر�سية.
� ع����دم م��ع��ام��ل��ة ط����لب وط��ال��ب��ات 
الفئات اخلا�سة من قبل العاملني يف 

املدر�سة بال�سكل املفرو�س.
� و���س��ع ط���لب ال��دم��ج ال��ف��ك��ري يف 
مع  العام  التعليم  امل��دار���س  بع�س 
اإلى  يوؤدي  املدر�سة  يف  مراقبة  عدم 
مع  ت�رشفاتهم  م��ن  الأه���ل  تخويف 
الإعاقة احلركية مثل  اأطفالهم ذوي 

دفع الكر�سي.
� ال��ت��زاح��م اأث��ن��اء دخ���ول امل��در���س��ة 
ل��لأه��ل  م�سكلة  ي�سبب  واخل�����روج 

والطفل بع�س الأحيان.

الطفل من ذوي الإعاقة؛ فهو يوؤدي اإلى 
لذاته«  ذاته »مفهومه  يقدر  الطفل  اأن 
ويح�س بوجوده، كما يجنبه الدمج تكرار 
الفردية،  الت�رشفات  بع�س  يف  الف�سل 
ال�سوي  زميله  يقلد  اأو  يتقم�س  حيث 
ال�سلوكيات  اأو  الأفعال  بع�س  ردود  يف 
الإيجابية، وينتج من ذلك ترافق نف�سي 
نف�سه  مع  متكيفاً  يكون  اأي  واجتماعي؛ 
اأقرانه  مثل  مثله  �سوي  باأنه  و�سعوره 
الأ�سوياء يف املدر�سة؛ اأي اأنه لي�س غريباً 
ويكت�سب  يتعلم  ك��ذل��ك  جمتمعه.  يف 
بع�س  نطق  اأو  اللغة  ال�سوي  زميله  من 
الكلمات ال�سعبة من خلل تفاعله معه، 
لذلك  احل��وار؛  على  القدرة  يتعلم  كما 
للدمج اأثره النف�سي حيث يك�سب الطفل 
تكوين  على  ق���درة  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن 
احل��وار،  على  وق��درة  �سخ�سية  علقات 
املناف�سة  واأي�ساً  ب�سيط.  ب�سكل  ول��و 
التناف�سية.  اجلماعية  الألعاب  خلل  من 
واأف��راد  وال��دي  اأث��ره يف نف�سية  وللدمج 
باأن يخفف من  الإعاقة  اأ�رشة الطفل ذي 
ابنهم  باأن  نف�سياً  ويريحهم  معاناتهم 
الذين  الأ�سوياء  الأطفال  �سمن  يدر�س 
و�سلوكه،  نف�سيته  يف  اإيجابياً  يوؤثرون 
كذلك الرتياح النف�سي على اأ�رشة الطفل 
مدار�س  يف  يدر�س  باأنه  الإع��اق��ة  ذوي 
العام ولي�س يف مدار�س خا�سة  التعليم 
الرتياح  هذا  الإعاقة  ذوي  بالأ�سخا�س 
على  اإيجابياً  ينعك�س  للأ�رشة  النف�سي 
تقبل ابنهم والهتمام واملتابعة الدائمه 
يف  للأ�رشة  النف�سي  الرتياح  وكذلك  له، 
الجتماعي  املحيط  باأن  املجتمع  نطاق 
للأ�رشة ل يرون اأن هذا الطفل ذو اإعاقة 
اإليه  النظرة  تكون  وبالتايل  �سديدة؛ 
من  يخفف  مم��ا  اإيجابية؛  اأ���رشت��ه  واإل���ى 

معاناة الأ�رشة.
على  الجتماعي  اأث���ره  للدمج  اأن  كما 
مع  ع��لق��ات  تكوينه  خ��لل  م��ن  الطفل 
�سمن  معهم  وتفاعله  الأ�سوياء  اأقرانه 
ذلك  يعمم  وبالتايل  املدر�سة؛  جمتمع 
ككل؛  واملجتمع  اخلارجي  املجتمع  على 

�سمن  واأن��ه  ذات��ه  ويقدر  يح�س  اأن��ه  اأي 
اإلى  الدمج  ي��وؤدي  كذلك  املجتمع.  هذا 
وحني  والجتماعي  النف�سي  التوافق 
يقدر ذاته �سيكون �سداقات مع اأقرانه 
اجتماعياً،  �سيتوافق  وحتماً  الأ�سوياء، 
الأ�سوياء  زم��لئ��ه  اأح��د  م��ع  يلتقي  وق��د 
اإلى  ي��وؤدي  مما  املدر�سة؛  اإط��ار  خ��ارج 
الطفل  ه��ذا  يتقبل  ال�سوي  الطفل  اأن 
غر العادي ويبني معه علقة اجتماعية 
يف  �سابقة  بتجربة  م��روره  نتيجة  جيدة، 
اإط��ار  �سمن  الطفل  ه��ذا  م��ع  التعامل 
اأ���رشة  يف  اأث��ره  للدمج  كذلك  املدر�سة. 
اأ�ستطيع  هنا  ومن  الإعاقة  ذي  الطفل 

اإيجابيات و�سلبيات الدمج

�سي�ساعد  الدمج،  اأ�سلوب  اإن  اأق��ول  اأن 
اأن يتعلم  الإعاقة على  الطفل من ذوي 
اأف����راد  و���س��م��ن  الطبيعية  بيئته  يف 
واأن يتلقى  جمتمعه ولي�س مبعزل عنه، 
اإطار املدر�سة  اإخوانه �سمن  تعليمه مع 
مدجمة،  ف�سول  يف  اأن��ه  من  الرغم  على 
ولكن ذلك يخفف حدة ال�سعور لديه باأن 
ويثبت  به  ويح�س  ي�سعر  املجتمع  ه��ذا 
يف  يدر�س  جعله  باأن  و�سخ�سيته  كيانه 
اأقرانه  و�سمن  العادية  املدر�سة  هذه 

الأ�سوياء.
ويختتم ال�سيخ عبداهلل حديثه بالقول: اإن 
موؤ�س�سات  كل  اإلى  يتطلع  اليوم  العامل 
العاملة  واملوؤ�س�سات  امل��دين  املجتمع 
مبجال الإعاقة ومن خلل كل املوؤمترات 
وال��ل��ق��اءات وال���ن���دوات اخل��ا���س��ة ب��ذوي 
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د. اأحمد ال�سيف مدير جامعة حائل:

عزل املعوق يفاقم معاناته
مدير جامعة حائل معايل الأ�ستاذ الدكتور اأحمد بن حممد ال�سيف ي�ستهل حديثه عن الدمج قائلً: تعد 
ال�سحة من اأعظم النعم التي ت�ستحق ال�سكر والثناء على املنعم � �سبحانه وتعالى �، و�سدق ر�سول اهلل � 
�سلى اهلل عليه و�سلم � القائل: »نعمتان مغبون فيهما كثري من النا�ض ال�سحة والفراغ«، والقائل: »من 

اأ�سبح منكم اآمناً يف �رسبه معافى يف بدنه عنده قوت يومه فكاأمنا حيزت له الدنيا باأ�رسها«.
منا  يجعل  اأن   � وج��ل  عز   � اهلل  �ساء  وق��د 
امل��ري�����س وامل��ع��وق وامل�����س��اب، وكما 
الذي  الإن�سان  لهذا  ابتلء  الإع��اق��ة  اأن 
يف  فهي  تلك  اأو  الإع��اق��ة  بهذه  اأ�سيب 
وتذكر  للأ�سحاء  امتحان  ذات��ه  الوقت 
لهم بنعم اهلل عليهم، وحتى يكون لهم 
موقف اإيجابي اإن�ساين وديني مع اأولئك 
الذين �ساء اهلل اأن يتعر�سوا ملا هم فيه. 
 HANDICA وي�سر م�سطلح الإعاقة
التي  امل�سكلت  تلك  اإلى  ُيطلق  عندما 

الق�سور  اأو  ال�سعف  الفرد ذو  يواجهها 
به  املحيطة  بيئته  م��ع  التفاعل  خ��لل 
وحني اأدائه الوظائف احلياتية املعروفة 
عاهات  وجود  اإلى  ذلك  ويرجع  للجميع، 
نتيجة مر�س  ن�ساأت  اأو عقلية  ج�سمانية 
وراثة، وهذا يعني  اأو  اأو عنف  اأو حادث 
فقداناً اأو اإقللً لفر�س اإحراز التقدم يف 
اأو  العمل  اأو  التعلم  اأو  بالنف�س  العناية 
غرها من الأن�سطة الإن�سانية املعروفة، 
درج��ات   � اجلميع  يعلم  كما   � والإع��اق��ة 

والآخ��ر  ذهني  عقلي  بع�سها  واأح���وال، 
وهناك  اإل��خ،  ج�سدي...  والثالث  ب�رشي 
امليلد  منذ  الإن�����س��ان  ت���لزم  اإع��اق��ات 
باإذن  تزول،  طارئة  واأخرى  الوفاة  حتى 
فلكل  اأحكاماً؛  ح��ال  لكل  اأن  وكما  اهلل. 
بها  واهتم  الإ�سلم  رعاها  حقوق  معوق 
والأيديولوجيات  النظم  من  غره  قبل 
والفل�سفات املعا�رشة، ومن هذا ما جاء 
يف �سورة »عب�س« عندما عاتب اهلل ر�سوله 
حممداً � �سلى اهلل عليه و�سلم �؛ لإعرا�سه 
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امل�رسفات على برنامج الدمج يتحدثن من واقع جتربتهن 
حر�ست اجلمعية على تفعيل برنامج 
الدمج بناء على خطة علمية متكاملة 
، كان اأهم روافدها ، قيام فريق من 
مبتابعة  املتخ�س�سات  امل�����رشف��ات 

الربنامج، وقد خل�ست تقاريرهن اإلى:  
الفئات  اأطفال  الدمج  منح  اأهمية   �
اخل��ا���س��ة ق�����س��اء وق���ت اأط�����ول مع 

اأقرانهم العاديني.
الفئات  اأط��ف��ال  ال��ت��ف��اع��ل  زي����ادة   �

اخلا�سة مع اأقرانهم العاديني.
� ي�ساعد الدمج على تطوير وحت�سني 
املهارات  جميع  يف  اخلا�سة  الفئات 
والجتماعية  واللغوية  الأك��ادمي��ي��ة 

والنف�سية.
� الدمج يف املدر�سة العادية احلكومية 

ل يحمل الأهل اأعباء مادية.
يف  اأف�سل  حتقيق  على  الدمج  يعمل 
الفئات  للأطفال  الأكادميية  الناحية 

اخلا�سة.
ال��ذات  املفهوم  م�ستوى  حت�سني   �
الإيجابي للأطفال ذوي احلاجات اخلا�سة.
اجتاهات  تغير  على  ي�ساعد  الدمج 
بعد  العادية  املدار�س  يف  العاملني 

التعامل مع الفئات اخلا�سة.
العادية  املدار�س  يف  الدمج  يعمل   �
للطفل  نف�سي  دع��م  حت�سني  على 

والأ�رشة.
اخلا�سة  الفئات  اأط��ف��ال  يتخل�س   �
من امل�سيات التي يرتبط بهم �سواء 
كانت يف مراكز اأو جمعيات بعد الدمج 

يف املدار�س العادية.
اخلا�سة  ال��ف��ئ��ات  اأط��ف��ال  ���س��ع��ور   �
ب��ال��ف��رح��ة ب��ع��د ال��دم��ج م��ع اأق��ران��ه��م 

العاديني وم�ساواتهم بهم.
امل���دار����س  ال��ع��ام��ل��ني يف  ت��وع��ي��ة   �
التعامل  وكيفية  اخلا�سة  بالفئات 

معهم.
� توعية الطلب والطالبات بالأطفال 
الفئات اخلا�سة بطريقة غر مبا�رشة.

توثيق العلقة بني اأطفال العاديني 
واأ»«ط���ف���ال ال��ف��ئ��ات اخل��ا���س��ة بعد 

الدمج.
ترى  ال�سلبيات  اأو  ال�سعوبات  وعن 

اأنها تتمثل يف:
� ع����دم ق���ب���ول م���دي���ري وم���دي���رات 
الطلب  قبول  والرو�سات  املدار�س 

والطالبات لديهم يف املدار�س.
الطالب  مع  مرافق  وج��ود  ا���س��رتاط   �
العام  التعليم  والطالبات يف مدار�س 

والرو�سات.
الفئات  مطالبات  الطلب  معاملة   �
اخلا�سة معاملة الطلب العاديني يف 

مقيا�س املهارات.
� ع���دم م���راع���اة ال���ف���روق ال��ف��ردي��ة 
اخلا�سة  الفئات  والطالبات  للطلب 

والعاديني.
الوقت  املدار�س  بع�س  اإعطاء  عدم   �
للإجابة  وال��ط��ال��ب��ات  ل��ط��لب  ال��ك��ايف 

ب�سكل كاف.
� ا�سرتاط التدريب على احلمام مع اأن 
التحكم  من  متنعها  اإعاقتها  الطفلة 
لب�س  عدم  على  ي�رشون  و  احلمام  يف 

احلفائظ من قبل اإدارة املدر�سة.
� ع���دم ق��ب��ول ال��ف��ئ��ات اخل��ا���س��ة يف 
والرو�سات  العام  التعليم  املدار�س 

خوفاً من امل�سوؤولية.
ال�سادرة  ال��ق��رارات  تفعيل  ع��دم   �
الطلب  دم��ج«   « ب�ساأن  ال���وزارة  من 
وال����ط����ال����ب����ات داخ�������ل امل����دار�����س 

والرو�سات.
� عدم و�سع الف�سل يف الدور الأر�سي 

مع اأن الطفل من الفئات اخلا�سة.
وجود بع�س ف�سول �سعوبات التعلم 

وا�سطرابات التوا�سل يف الدور الثاين.
ال��دور  يف  امل��در���س��ة  معامل  وج���ود   �
ي�سطر  وب��ذل��ك  ال��ث��ال��ث  اأو  ال��ث��اين 
عدم  اإل��ى  احلركية  الإع��اق��ة  اأط��ف��ال 

ح�سور تلك احل�س�س مع اأهميتها.
� ع����دم ت���ع���اون ب��ع�����س امل��ع��ل��م��ني 
وامل��ع��ل��م��ات م���ع ط���لب وط��ال��ب��ات 
التعليم العام يف اإجناح عملية الدمج 

واإعطائهم مهام تعجيزية.

عن ابن اأم مكتوم الأعمى نتيجة ان�سغاله 
للإ�سلم،  يدعوه  قري�س  �سناديد  باأحد 
�؛  وال�سلم  ال�سلة  عليه   � ُعوتب  فقد 
حقوق  من  حق  على  املحافظة  اأج��ل  من 
امل�سلم عموماً، وذوي احلاجات اخلا�سة 
على وجه اخل�سو�س »الإعاقة الب�رشية«، 
ال��واع��ي��ة حلديث  ال���ق���راءة  وك��ذل��ك يف 
الأعمى الذي اأ�ستاأذن الر�سول � �سلى اهلل 
عليه و�سلم � يف بيته؛ فقال له: هل ت�سمع 
وهذا  فاأجب،  ق��ال:  نعم،  ق��ال:  ال��ن��داء؟ 
يعزل  اأن  ي��رد  مل  ال�سارع  اأن  على  ي��دل 
اأو  امل�سلمني  ملتقى  عن  الكفيف  هذا 
حتى اإ�سعاره بالعجز عن ح�سور �سعرة 
تراثنا  ففي  التاريخ  عن  اأم��ا  ال�سلة. 
ن�سو�س  الإن�ساين  البعد  ذي  الإ�سلمي 
ومواقف عدة تدل بو�سوح على اهتمام 
اأمتنا الإ�سلمية بهذه الفئة الغالية على 
الحتياجات  ذوي  »فئة  اجلميع  قلوب 
اخلا�سة« التي اأ�سحت م�سكلتها اليوم، 
رعايًة وتعليماً، اإحدى الق�سايا الإن�سانية 
الأ�سا�سية التي تواجه املجتمع العاملي 
وجه  على  الإ�سلمي  والعامل  عام  ب�سكل 
ب�سكل  املحلي  وجمتمعنا  اخل�سو�س 
خا�س، وت�سر الكثر من الدرا�سات اإلى 
الحتياجات  ذوي  م�سكلت  غالبية  اأن 

اخلا�سة ترتبط مبا يلي: 
� ن��ظ��رة امل��ج��ت��م��ع ل���ذوي الح��ت��ي��اج��ات 
للأ�سف   � لكثرين  لدى  فهم  اخلا�سة؛ 
البناء  لعملية  معطلة  طاقة   � ال�سديد 
من  ب��د  ل  ول��ذل��ك  ال�سحيح؛  التنموي 
وهذه  اجتماعياً،  واعتزالهم  تهمي�سهم 
نظرة قا�رشة لزمت الإن�سان منذ القدم؛ 
َتبنى  م��ث��لً  ال��روم��ان��ي��ة  الع�سور  ففي 
من  التخل�س  �رشورة  والإغريق  الرومان 
عالة  اخلا�سة؛ كونهم  الحتياجات  ذوي 
� يف نظر  والبكم  املجتمع؛ فال�سم  على 
الفا�سلة«  املدينة  »�ساحب  اأر�سطو 
قدرتهم  ل��ع��دم  تعليمهم؛  جم��د  غ��ر   �
»�ساحب  اأفلطون  وي��رى  الكلم.  على 
خال  جمتمع  اإقامة  ���رشورة  اجلمهورية« 
روم��ا  يف  اأم��ا  وامل�سوهني،  العجزة  م��ن 
نهر  يف  املكفوفني  ي��غ��رق��ون  ف��ك��ان��وا 
يحمل  املعوق  ب��اأن  لعتقادهم  التيرب؛ 
اأنه  اأو  اأو روحاً �رشيرة  يف جنباته �سيطاناً 
املتوقعة  والنتيجة  الآل��ه��ة.  من  عقاب 
� والعياذ  عندما نحمل مثل هذه النظرة 
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• ال�سعودية 	 اجلامعات 
تطوير  �ساهمت يف  
ال����ربام����ج واإع������داد 
يف  للعمل  ال��ك��وادر 
ذوي  تربية  ب��رام��ج 

الحتياجات اخلا�سة

باهلل � اأو ن�سعر بعدم جدوى الدمج لهذه 
الفئة يف املجتمع ونعزلهم عنه، النتيجة 
ه��ي زي����ادة الإع���اق���ة ع��ن��ده��م وحتطم 
بالنق�س،  اإح�سا�سهم  نتيجة  نف�سياتهم 
فيه،  ه��م  ال��ذي  واقعهم  م��ن  وال�سيق 
والإح�سا�س  املجتمع  على  النقمة  ورمبا 

بعدم النتماء اإليه.
الحتياجات  ذوي  بني  التوا�سل  اأزم��ة   �
اخل��ا���س��ة وب���ني امل��ج��ت��م��ع؛ مم��ا ُي��وج��ب 
اأبعاد  من  املهم  البعد  بهذا  الهتمام 
ال�سخ�سية ال�سوية التي تتعامل مع هذه 
الفئة من منطلق اإن�ساين وديني ووطني 
�سام، وميكن اأن نوظف التقنية احلديثة 
حتقيق  يف  الفاعلة  الو�سائل  ونبتكر 
ه��وؤلء  مع  واملثمر  الإيجابي  التوا�سل 

املعوقني.
اأنواع الإعاقة؛ فكل  � عدم التفريق بني 
يف  ن�سعهم  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
بينهم؛  كبر  اختلف  مع  واح��دة  �رشيحة 
اإذ اإن هناك من لديه ق�سور يف اجلانب 
لقدراته  وفقاً  تاأهيله  ميكن  العقلي 
ميكن  النفعايل  اجلانب  يف  �سعوبة  اأو 
علجه اأو... اإلخ؛ لذلك ل بد من الك�سف 
التعامل بح�سب  والتحري؛ حتى يت�سنى 

نوع ودرجة الإعاقة.
امل���ت���ب���ادل���ة بني  ال���ع���لق���ة  ���س��ع��ف   �
وموؤ�س�سات  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
من  والتطوعية  الأهلية  املدين  املجتمع 
الرعاية  موؤ�س�سات  وب��ني  وبينها  جهة 
من  العاملية  الفئة  بهذه  املتخ�س�سة 
اإل��ى عدم قدرة  اأخ��رى؛ مما ي��وؤدي  جهة 
اأداء الدور  هذه املوؤ�س�سات عموماً على 

القعدة 1424ه��� مت  بتاريخ 21 ذو 
تنظيم الجتماع الأول ملمثلي الأمانة 
وممثلي  اخل��ا���س��ة  للرتبية  ال��ع��ام��ة 
جمعية الأطفال املعوقني، حيث مثل 
الأمانة العامة للرتبية اخلا�سة يف هذا 

الجتماع كل من:
الأم��ني  امل�ساري،  امل�سلط  زي��د  د.   �

العام للرتبية اخلا�سة
اإدارة  م��دي��ر  ال��ف��وزان،  د.اإب��راه��ي��م   �

الدرا�سات والتطوير بالأمانة
اإدارة  م��دي��ر  العثمان،  د.اإب��راه��ي��م   �

التوحد وتعدد العوق بالأمانة
� اأ. عبد اهلل احل�سني، مدير اإدارة الإدارة 

التنفيذية بالأمانة
اإدارة  م��دي��ر  اجلهيمي،  اهلل  اأ.ع��ب��د   �

الرتبية الفكرية بالأمانة
� اأ. عادل الغامن، وكيل معهد الرتبية 

الفكرية ب�رشق الريا�س
الرتبوي  امل�رشف  العول،  م�ساعد  اأ.   �
لربنامج الرتبية اخلا�سة مبدر�سة اإبن 

البيطار
ومثل اجلمعية يف هذا الجتماع كل من:

العام  الأم���ني  ال��غ��ام��دي،  عو�س  اأ.   �
للجمعية

الأم��ني  م�ساعد  الدخيل،  اهلل  عبد  اأ.   �
العام لل�سوؤون املالية وال�ستثمار 

الأم��ني  م�ساعد  اخل��ي��ال،  ف��ري��دة  اأ.   �
العام لل�سوؤون الرتبوية

� د. ب�سر الب�سر، املدير الطبي
رئي�سة وحدة  الرحمن،  اأ. �سعاد عبد   �

تن�سيق خدمات الأطفال املعوقني
 وه���و الج��ت��م��اع ال���ذي اأف�����س��ى اإل��ى 
العليا  ال��رتب��وي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت�سكيل 
الرتبية  وزارة  مع  التعاون  لربنامج 
اللجنة  ه��ذه  عقدت  حيث  والتعليم 
ربيع   29 ب��ت��اري��خ  الأول  اجتماعها 

بع�س  دور  اأثمن  كما  حدوثها.  اأ�سباب 
مراكز  تاأ�سي�س  تبني  يف  الأعمال  رج��ال 
مملكتنا  مناطق  يف  املعوقني  الأطفال 
وتخ�سي�س  توظيفهم  وكذلك  الغالية 
ال��رع��اي��ة  لتحقيق  اأم��وال��ه��م  م��ن  ج���زء 

املتوخى منها على الوجه ال�سحيح.
التنظيمية  والقوانني  اللوائح  غياب   �
ويعرف  حقوقه  املعوق  ينال  بها  التي 
قانونية  م�سكلة  وه��ذه  احلياة  يف  دوره 
الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����س��وؤون  وزارة  ت��ع��ك��ف 
ميزانها  يف  وو�سعها  ت�سحيحها  على 

احلقيقي باإذن اهلل.
� جهل بع�س الأ�رش وتخلف بع�س البيئات 
رعاية  حما�سن  عن  وبعدها  الجتماعية 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة امل��رتك��زة  ذوي 

ب�سكل كبر يف املدن الكربى.
على  احلقيقي  ال��رتك��ي��ز  وج���ود  ع��دم   �
بها  يتمتع  ال��ت��ي  امل��ل��ك��ات  اك��ت�����س��اف 
منها  وال�ستفادة  وتوظيفها  املعوق 

ال�ستفادة املثلى.
� ت��وق��ف ال��رع��اي��ة ل��ل��م��ع��وق ع��ن��د �سن 
بعد  رعايته  موا�سلة  وع��دم  الطفولة 
التي حتظى  الطفولة  مراكز  خروجه من 
من  والفريد  الرائع  والهتمام  بالرعاية 
لدن خادم احلرمني وويل عهده الأمني، 
وخ�سو�ساً �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأم��ر  امللكي 
عبدالعزيز � حفظهم اهلل جميعاً ورعاهم �

� عدم توافر و�سائل نقل جمهزة جتهيزاً 
واإل��ى  م��ن  الفئة  ه��ذه  لنقل  متكاملً 

املدار�س واملراكز بال�سكل ال�سحيح.
� عدم توافر القيادات الإدارية والكوادر 
التعليمية املوؤهلة ب�سكل كبر للرعاية 
التاأهيل  ومراكز  اأن�سطة  على  والإ���رشاف 
والتدريب لهذه الفئة يف بع�س مناطق 

اململكة.
حقوقاً  منا  ك��ل  على  الفئة  ل��ه��ذه  اإن 
قدراتنا  بح�سب  ن�سبياً  اختلفاً  تختلف 
وم��وق��ع��ن��ا يف خ��ري��ط��ة ال��وط��ن، واإن��ن��ي 
اأ���س��ي��د  اإل����ى ه���ذه احل��ق��وق  اأ���س��ر  اإذ 
الأطفال  جمعية  به  تقوم  ال��ذي  بالدور 
املعوقني، وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو 
بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأم��ر  امللكي 
فارقة  علمة  اأ�سحت  والتي  عبدالعزيز، 
عن  ال�سعودية  العربية  اململكة  متيز 
بهذه  الهتمام  يف  وعاملياً  عربياً  غرها 
يف  كبر  دور  م��ن  ب��ه  تقوم  مل��ا  الفئة؛ 
املجتمع،  وتثقيف  امل��ع��وق��ني  رع��اي��ة 
واأهم من ذلك الوقاية من الإعاقة ومنع 
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جتربة رائدة يف الدمج
الأول عام 1425ه� وبح�سور كل من:

للرتبية  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  مم��ث��ل��ي   �
اخلا�سة:

الأم��ني  امل�����س��اري،  امل�سلط  زي��د  د.   �
»«رئ��ي�����س  اخل��ا���س��ة  للرتبية  ال��ع��ام 

الفريق»«
الإ�رشاف  عام  اأخ�رش، مديرة  د. فوزية   �
لتعليم  اخل��ا���س��ة  للرتبية  ال��رتب��وي 

البنات
اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ث��م��ان،  د.اإب��راه��ي��م   �

التوحد وتعدد العوق بالأمانة
� اأ. عبد اهلل احل�سني، مدير اإدارة الإدارة 

التنفيذية بالأمانة
اإدارة  م��دي��ر  اجل��ه��ي��م��ي،  اهلل  اأ.ع��ب��د   �

الرتبية الفكرية بالأمانة
� وممثلي جمعية الأطفال املعوقني:

العام  الأم���ني  ال��غ��ام��دي،  ع��و���س  اأ.   �
للجمعية

الق�سم  م��دي��رة  احل�����س��اين،  �سحر  اأ.   �
الأمني  م�ساعدة  عن  »نيابة  التعليمي 

العام لل�سوؤون الرتبوية«
وحدة  رئي�سة  الرحمن،  عبد  �سعاد  اأ.   �

تن�سيق خدمات الأطفال املعوقني
� اأ. �سلمى الدوا�س، �سكرترة تنفيذية 

»مقررة الجتماع«
ولقد مت عقد خم�سة اجتماعات للجنة 
تو�سياتها:  وم��ن  العليا  ال��رتب��وي��ة 
تكوين فرق عمل ميدانية يف كل من 
مركزي الريا�س وجدة وبعد ذلك تعمم 
اخلم�سة،  اجلمعية  مراكز  جميع  على 
من  امل��ي��داين  العمل  فريق  ويتكون 
والبنات  للبنني  التعليم  ادارة  ممثلي 

يف كل منطقة كالتايل:
واملمثلة يف كل من:

رئ��ي�����س��ة ق�����س��م ال���رتب���ي���ة اخل��ا���س��ة 
باملنطقة اأو من ينوب عنها

امل�رشفة على برامج دمج املعوقني حركياً
ع�سو من اإدارة �سوؤون الطلب

من ترى اللجنة اأهمية ع�سويته �سمن 
فريق العمل

وبعد ذلك مت عقد 12 اجتماعاً لفريق 
العمل امليداين الرجايل واملوؤلف من:

� ممثلي وزارة الرتبية والتعليم � اإدارة 
الرتبية اخلا�سة:

مدير  »م�ساعد  ال��زه��راين  معي�س  د. 
اإدارة الرتبية اخلا�سة«

اأ. حممد نا�رش الهويدي »م�رشف تربوي 
� م�رشف �سوؤون الطلب � ق�سم الرتبية 

اخلا�سة«
»م�رشف  ال�سويدان  اهلل  عبد  اأح��م��د  اأ. 

العوق العقلي«
� وممثلي اجلمعية:

وحدة  »رئي�سة  الرحمن  عبد  �سعاد  اأ. 
تن�سيق خدمات الأطفال«

اأ. اأمل العمار »م�رشفة الدمج« 
اأ. ناهد ال�سيد »م�سوؤولة التدخل املبكر«

العمل  لفريق  اجتماعاً   14 وك��ذل��ك 
امليداين الن�سائي واملوؤلف من:

� ممثلت الرتبية اخلا�سة:
مديرة  »م�ساعدة  العبيكان  ن��وف  اأ. 

الإ�رشاف الرتبوي للرتبية اخلا�سة«
اأ. ندى الرميح »رئي�سة �سعبة الرتبية 

اخلا�سة باإدارة التعليم بالريا�س«
� وممثلي جمعية الأطفال املعوقني:

وحدة  »رئي�سة  عبدالرحمن  �سعاد  اأ. 
تن�سيق خدمات الأطفال«

اأ. اأمل العمار »م�رشفة الدمج« 
اأ. ناهد ال�سيد »م�سوؤولة التدخل املبكر«

ولقد اتخذت عدة تو�سيات مهمة من 
هذه اللجان، اأهمها:

الرتبية  وزارة  ب��ني  التعاون  توثيق 
والتعليم »بنني � بناتوجمعية الطفال 

عملية  يف  ق��دم��اً  للم�سي  املعوقني 
مدار�س  يف  اجلمعية  لأط��ف��ال  ال��دم��ج 

التعليم العام.
بخ�سائ�س  املدر�سي  املجتمع  توعية 
خلل  من  املدجمة  الفئة  واحتياجات 
ب��رن��ام��ج ت���وع���وي ن��ف��ذ يف ع���دد من 
اإدارة  من  م�رشفات  قبل  من  املدار�س 

الرتبية اخلا�سة وموظفات اجلمعية.
دم���ج اأط���ف���ال الإع���اق���ة احل��رك��ي��ة يف 

رو�سات ومدار�س الرتبية والتعليم.
ف��ت��ح ف�����س��ل خ��ا���س ل��لأط��ف��ال غر 
بل�س  ل��غ��ة  م�����س��ت��خ��دم��ي  ال��ن��اط��ق��ني 

ودجمهم يف مدر�سة التعليم العام.
البيئة  لتنا�سب  مدار�س  عدة  جتهيز 
اجل�سدية  الإع���اق���ة  م��ع  امل��در���س��ي��ة 
الكهربائي  ال��ك��ر���س��ي  »ا���س��ت��خ��دام 
املتحرك«، وذلك بتمويل من اجلمعية 
اأو  املدر�سية  الإدارة  من  متويل  اأو 
والطلبة  الطالبات  اأم���ور  اأول��ي��اء  م��ن 

املعوقني.
املدجمني  والطالبات  الطلبة  تزويد 
من قبل اجلمعية بالكرا�سي والأجهزة 
يف  ا�ستخدامها  ل�ستمرارية  امل�ساعدة 

مدار�س التعليم العام.
تقييم اأطفال اجلمعية من قبل م�رشف 
بالريا�س  التعليم  اإدارة  من  تربوي 
وذل���ك لع��ت��م��اد ت��رف��ع��ه��م واإ����س���دار 

�سهادات لهم.
املوافق  1424ه���  حمرم   4 وبتاريخ 
اجلمعية  اأقامت  م   2007 يناير   23
حفلً رعته مكتبة جرير مبنا�سبة مرور 
برنامج  تطبيق  على  �سنوات  خم�س 
ال���دم���ج ج����رى ف��ي��ه ت��ك��رمي م��دي��ري 
التعليم واأع�ساء جلان ومدار�س الدمج 
البالغ عددها قرابة مئتي مدر�سة دمج 

بها نحو 700 طالب وطالبة.

لهم،  والجتماعية  والنف�سية  الطبية 
امل�ست�سفيات  دور  تثمني  على  ع��لوة 
الأبحاث  ومراكز  املتخ�س�سة  واملراكز 
املوؤهلة يف تطوير برامج الرعاية وبرامج 
التدخل املبكر. ول ُين�سى اأبداً دور وزارة 

الرتبية والتعليم يف اإجناح برامج الدمج 
الأ�سا�سية  املفاهيم  وتطوير  التعليمي 
وخدماتها  اخلا�سة  الرتبية  ميدان  يف 
الأق�سام  ومثلها  والتاأهيلية  التعليمية 
التي  ال�سعودية  جامعاتنا  يف  املخت�سة 

الأكادميية  الربامج  تطوير  على  عكفت 
واإعداد الكوادر اللزمة للعمل يف برامج 
تربية ذوي الحتياجات اخلا�سة وربطت 
التي  ال��دول��ي��ة  ب��امل��ن��ظ��م��ات  نف�سها 
الرتبوية  اخل��دم��ات  توفر  على  تعمل 
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مديرة مركز جمعية ال�سابات امل�سلمات بالأردن:

للدمج قواعد و�رشوط علمية وتربوية
ذوي  دمج  اأن  تعترب  ب��الأردن  امل�سلمات  ال�سابات  جمعية  مركز  مديرة  اهلل  ن�رس  ر�سا  الأ�ستاذة 
التاأهيل  برامج  اأ�سبحت  التي  املتقدمة  اخلطوات  اإحدى  هو  املجتمع  اخلا�سة يف  الحتياجات 

املختلفة تنظر اإليها كهدف اأ�سا�سي لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة حديثاً.
واملق�سود باأ�سلوب الدمج هو تقدمي كل اخلدمات والرعاية لذوي الحتياجات اخلا�سة يف بيئة 
بعيدة عن العزل ويف بيئة الف�سل الدرا�سي العادي يف املدر�سة العادية اأو يف ف�سل درا�سي 
خا�ض باملدر�سة العادية اأو فيما ي�سمى بغرف امل�سادر التي تقدم خدماتها لذوي الحتياجات 

اخلا�سة لبع�ض الوقت.
للدمج  اأن  بالنا  عن  يغيب  األ  وينبغي 
اأن  بد  علمية وتربوية ل  قواعد و�رشوطاً 
كما  تطبيقه،  وبعد  واأثناء  قبل  تتوافر 
مبداأ  ف��اإن  املعار�سني  وج��ود  رغ��م  اأن 
يف  ملحة  تربوية  ق�سية  اأ�سبح  الدمج 
ما  اأك��ر  ولعل  اخلا�سة،  الرتبية  جم��ال 

هو  ال��دم��ج  مل��ب��داأ  املعار�سون  يخ�ساه 
اخلا�س  الحتياج  ذي  الطالب  حرمان 
والرعاية  واخل��دم��ات  الت�سهيلت  م��ن 
النف�سية  اأو  الرتبوية  �سواء  اخلا�سة، 
الأخ��رى؛  امل�ساعدات  اأو  الجتماعية  اأو 
خا�سة  خدمات  اأجراء  عن  عبارة  فالدمج 

يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  للأطفال 
اأقل البيئات تقيداً مع مراعاة: 

� اأن يو�سع الطفل مع اأقرانه العاديني
� اأن يتلقى خدمات خا�سة يف ف�سول عادية.

اأقران  مع  متوا�سل  ب�سكل  يتفاعل  اأن   �
عاديني يف اأقل البيئات تقييداً.

وبالنظر اإلى اأنواع الدمج انظر التايل:
باملدر�سة  امللحقة  العادية  ال�سفوف   �
الدمج  اأ�سكال  من  �سكل  وهي  العادية، 
الأك���ادمي���ي »ال��دم��ج امل��ك��اين« ال��ذي 
يلتحق به الطالب ذو الحتياج اخلا�س؛ 
�سمن  ع��ادي��ة  مدر�سة  يف  طالباً  كونه 
وحدة �سفية خا�سة به مع اإحلاقه بغرفة 
امل�سادر من وقت اإلى اآخر، ومن املمكن 
اأن ي��ك��ون ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��دم��ج غر 
الأطفال،  بني  التوا�سل  اإجراء  يف  فعال 
اإذا مل جتر حت�سرات م�سبقة  خ�سو�ساً 
واإ�رشاف منا�سب لأحداث تفاعل من بني 

الأطفال العاديني وغر العاديني.
ب��اإحل��اق  ويتمثل  الأك���ادمي���ي،  ال��دم��ج   �
الطلبة  م���ع  ال���ع���ادي���ني  غ���ر  ال��ط��ل��ب��ة 
طوال  العادية  ال�سفوف  يف  العاديني 
ال��وق��ت م��ع ����رشورة ت��وف��ر الإج����راءات 
من  النوع  ه��ذا  اإجن��اح  على  تعمل  التي 
الدمج مثل الجتاهات الجتماعية واإجراء 

المتحانات وت�سحيحها.
� الدمج الجتماعي »الوظيفي« ويتمثل 
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بدمج الأفراد غر العاديني مع العاديني 
والأن�سطة  وال��ع��م��ل  ال�سكن  جم��ال  يف 
وهو  باملجتمع  املختلفة  والفعاليات 
منا�سبة  ف��ر���س  ت��وف��ر  يف  ج���داً  مفيد 
الجتماعية  واحلياة  الجتماعي  للتفاعل 
وغر  العاديني  الأف��راد  بني  الطبيعية 

العاديني.
لتحقيق  ال��رتب��وي��ة،  النظر  وجهة  وم��ن 

الدمج املثايل يجب مراعاة التايل:
على  واح��د  خا�سة  تربية  معلم  توفر   �
الأقل يف كل مدر�سة يطبق فيها برامج 

الدمج مع اإعداد الكوادر جيداً لذلك.
والهيئة  امل��در���س��ي��ة  الإدارة  تقبل   �
التدري�سية والطلبة يف املدار�س لربامج 

الدمج وقناعاتهم بها.
امل�ستهدفة  للفئة  ال�سليم  الختيار   �

لإحلاقهم بهذه الربامج.
اأه��ايل  قبل  م��ن  وال��ت��ع��اون  امل�ساركة   �
الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة لإجناح 

الربنامج.
� حتديد اأهداف واقعية علمية مرجوة من 

الربنامج.
� حتديد نوع الدمج املراد تطبيقه قبل 

البدء.
� ت�سجيل م�ستمر لقيا�س تقدم الطالب 
ال��دم��ج يف خمتلف  ل��ربن��ام��ج  اخل��ا���س��ع 

اجلوانب النهائية.
الحتياجات  طلبة  ع��دد  زي���ادة  ع��دم   �
اخلا�سة يف ال�سف العادي على طالبني 

اثنني.
الدمج واتباع منحى  التدرج يف تطبيق   �

واقعي يف التغير.

• الدمج هو تقدمي كل اخلدمات والرعاية لذوي 	
الحتياجات اخلا�سة يف بيئة بعيدة عن العزل

• جمال 	 يف  ملحة  تربوية  ق�سية  اأ�سبح  الدمج 
الرتبية اخلا�سة

املعوقني من قبل اأقرانهم العاديني مع 
وتقليد  حماكاة  من  املعوقني  متكني 
اأقرانهم العاديني ويزيد فر�س  �سلوك 

التوا�سل بينهم .
� الدمج يعمل على تعميق فهمنا للفروق 

الفردية بني الأطفال .
ال�سلبيات:

� جناح عملية الدمج الرتبوي تعتمد على 
وجود نظام م�ساند لي�ستطيع املعلمون 
والإداري���������ون ال���وف���اء ب��الح��ت��ي��اج��ات 

الأ�سا�سية للأطفال.
� الجتاهات ال�سلبية التي قد توجد لدى 
الأطفال  اأو  العادية  ال�سفوف  معلمني 

العاديني جتعل الدمج جتربة �سلبية.
� مباين التعليم العام غر مهيئة لتعليم 

تلك الفئة.
على  بالطلع  اخلا�سة  نظري  وجهة  من 
م��ا ذك��ر ت��رب��وي��اً ح��ول ال��دم��ج بتعريفه 
فاإن  و�سلبياته،  واإيجابياته  وتطبيقه 
يف  �سحيحة  اأ�س�س  على  الدمج  تطبيق 
باختيار  وذلك  باعتدال  منا�سبة  بيئات 
ال��ف��ئ��ات امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��دم��ج »م��راع��اة 
هذا  من  يجعل  و�سدتها«  الإع��اق��ة  ن��وع 
لتقدمي  ج���داً ً ناجحة  خ��ط��وة  ال��ربن��ام��ج 
التي  الفئة  لتلك  ما ميكن تقدميه  كل 

� ن�رش توعية منا�سبة جلميع الأطراف ذات 
العلقة حول هذا الربنامج.
اإيجابيات و�سلبيات الدمج:

اليجابيات:
� املدار�س العادية يف بيئة طبيعية جتعل 
اأن  املعوقني  وغر  املعوقني  الأطفال 

ينموا فيها معاً على حد �سواء.
� يتيح الدمج للأطفال املعوقني فر�سة 
البقاء يف منازلهم بعد اليوم الدرا�سي؛ 
فيكونوا بذلك اأع�ساء عاملني يف اأ�رشهم 

وجمتمعهم.
الجتاهات  ظهور  دون  الدمج  يحول   �
يف  ع��زل��ه��م  ت�����س��اح��ب  ال��ت��ي  ال�سلبية 

مدار�س خا�سة.
� يعمل الدمج على احلد من املركزية يف 

تقدمي اخلدمات التعليمية.
� الدمج يزيد التقبل الجتماعي للأطفال 
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يف  الخت�سا�سيني  من  الكثر  ويعتقد 
تعترب  ال��دم��ج  تكلفة  اأن  امل��ي��دان  ه��ذا 
الأكادميية  الربامج  اأن  خ�سو�ساً  عالية 
وامل��ه��ن��ي��ة وامل����ه����ارات الج��ت��م��اع��ي��ة 
يف  م��ع��دة  ال��ربام��ج  تلك  يف  املت�سمنة 
واأن  العاديني  الأ�سخا�س  اإل��ى  الأ�سل 
وحاجة  يتنا�سب  مب��ا  تكييفها  عملية 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من  الأف���راد 
حني  يف  ومكلفة  معقدة  عملية  تعترب 
التكلفة  اأن  اآخ��رون  اخت�سا�سيون  يرى 
ال�سخ�س  يحققه  م��ا  اأم����ام  ت�سمحل 
انخراطه  عند  جمة  ف��وائ��د  م��ن  امل��ع��وق 
من  جلية  تبدو  التي  ال��ربام��ج  تلك  يف 
واأنه  لذاته  املعوق  الفرد  حتقيق  خلل 
�سي�سبح لبنة نافعة وفاعلة يف جمتمعه.

يعرف الدمج الجتماعي الذي �سنتناول 
الجتماعي،  التعلم  لنظرية  اأ�س�سه وفقاً 
باأنه ذلك الدمج الذي يحدث بني الأفراد 
احلياة  يف  ال��ع��ادي��ني  غ��ر  الأط��ف��ال  اأو 
الجتماعية العادية العامة وعملية الدمج 

هذه تبداأ يف مظهرين رئي�سيني:
الأول: هو الدمج يف جمال العمل والذي 
ال��ف��ر���س املهنية  ت��وف��ر  اإل���ى  ي����وؤدي 
غر  الأف����راد  م��ن  ف��رد  لكل  املنا�سبة 

العاديني، كل ح�سب قدراته واإمكانياته، 
يف  وينتجون  يعملون  ك��اأف��راد  للعمل 
وقبول  فيه،  يعي�سون  ال��ذي  املجتمع 
ويطلق  اجتماعياً،  والإنتاج  العمل  ذلك 

عليه ا�سم الدمج يف جمال العمل.
اأم����ا امل��ظ��ه��ر ال��ث��اين مل��ف��ه��وم ال��دم��ج 
عملية  يف  ي��ظ��ه��ر  وال����ذي  الج��ت��م��اع��ي 
احلياة  يف  العاديني  غر  الأف���راد  دم��ج 
يعي�سها  ال��ت��ي  ال��ع��ادي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
وال��ذي  العاديني  الأف���راد  مع  املجتمع 
يطلق عليه ا�سم الدمج يف جمال ال�سكن 
الأف��راد  تاأهيل  بعد  خ�سو�ساً  والإقامة 
للعي�س  واجتماعياً  العاديني مهنياً  غر 
والتجمعات  الأحياء  يف  م�ستقل  ب�سكل 
لدى  ذل��ك  وتقبل  ال��ع��ادي��ة  ال�سكنية 
الأف�����راد ال��ع��ادي��ني؛ مم��ا ي��ع��م��ل على 
عملية،  ب�سورة  املفهوم  ه��ذا  حتقيق 
اإ�سافة اإلى حتقيق الأهداف املرجوة من 

هذا املفهوم.
اإن ال�سخ�س املعوق والذي ميكن دجمه 
يف  يتفاعل  اأن  من  له  لب��د  املجتمع  يف 
ذلك املجتمع من خلل تعلمه للمهارات، 
الجتماعي  التعليم  نظرية  تلعب  وقد 
والتي   social learning theory

التعلم  اأخرى مثل نظرية  باأ�سماء  تعرف 
 learning by والتقليد  بامللحظة 
اأو   observing and imitating
 learning بالنمذجة  التعلم  نظرية 
النظريات  من  وه��ي   by modeling
النتقائية التوفيقية؛ لأنها حلقة و�سل 
وال�سلوكية  املعرفية  النظريات  بني 
� املثري واال�ستجابة«؛  »نظرية االرتباط 
فهي يف تف�سرها لعملية التعلم ت�ستند 
املختلفة  املفاهيم  م��ن  توليفة  اإل���ى 

امل�ستمدة من تلك النظريات.
من  الكثر  تطوير  يف  الف�سل  ي��رج��ع 
النف�س  عاملي  اإلى  النظرية  هذه  اأفكار 
 bandura &« وول��رت  باندورا  ال��ربت 
ي��وؤك��دان  وف��ي��ه��ا   »1963،walters
 reciprocal التبادلية  احلتمية  مبداأ 
التعلم  عملية  يف   determination
مكونات  ثلثة  بني  التفاعل  حيث  من 
وامل��ح��ددات  ال�سلوك  وه��ي  رئي�سية 
امل��رتاب��ط��ة ب��ال�����س��خ�����س وامل���ح���ددات 

البيئية.
فيما  النظرية  ه��ذه  اق��رتاح��ات  تنطلق 
ي��خ�����س دم���ج الأ���س��خ��ا���س امل��ع��وق��ني 
من  ال��ع��ادي��ة  الجتماعية  البيئات  يف 

الدكتور زيدان اخلماي�سة م�ست�سار النطق والرتبية اخلا�سة 
مبركز نازك احلريري اخلريي يف الأردن:

للدمج قيمة اإيجابية
يقول الدكتور زيدان اخلماي�سة م�ست�سار النطق والرتبية اخلا�سة مبركز 
نازك احلريري اخلريي للرتبية اخلا�سة اإن مو�سوع دمج الأ�سخا�ض ذوي 
الطبيعية من  العادية ويف جمتمعاتهم  املدار�ض  احلاجات اخلا�سة يف 
اأهم املو�سوعات والق�سايا التي لقت اهتماماً خا�ساً يف الآونة الأخرية، 
وقد اأ�سارت العديد من نتائج الدرا�سات يف هذا احلقل اإلى اأن الدمج 
ذوي  الأ�سخا�ض  على  تعود  اإيجابية  قيمة  ذات  عامة  نتائج  اإلى  يوؤدي 

الحتياجات اخلا�سة اأكادميياً واجتماعياً ومهنياً وانفعالياً واقت�سادياً.
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الإن�سان  اأن  م��ف��اده  رئي�سي  اف��رتا���س 
جموعات  �سمن  يعي�س  اجتماعي  كائن 
الأفراد يتفاعل معها ويوؤثر ويتاأثر  من 
املعوق  فال�سخ�س  ه��ذا  وعلى  فيها، 
واجت��اه��ات  وع���ادات  �سلوكات  يلحظ 
تعلمها  على  ويعمل  الآخ��ري��ن  الإف���راد 
ووفقاً  والتقليد.  امللحظة  خ��لل  م��ن 
ي�ستطيعون  الأفراد  فاإن  النظرية  لهذه 
ال�سلوكية  االأمن���اط  م��ن  العديد  تعلم 
حيث  الآخ��ري��ن  �سلوك  ملحظة  ملجرد 
»ال��ع��ادي��ون«  الآخ�����رون  ه����وؤلء  يعترب 
مبثابة مناذج »models« يتم القتداء 

ب�سلوكياتهم.
ي��ت�����س��م��ن ال��ت��ع��ل��م ب��امل��لح��ظ��ة ج��ان��ب��اً 
اإذ لي�س بال�رشورة اأن عمليات  انتقائياً؛ 
التي  ال�سلوكية  االأمن��اط  اإل��ى  التعر�ض 
تقليدها،  يعني  ال��ن��م��اذج  تعر�سها 
املعوق  ال�سخ�س  خ�سائ�س  تاأتي  وهنا 
العادي حيث  املجتمع  املنوي دجمه يف 
النماذج  �سلوكيات  وي�ساهد  يلحظ  اإنه 
جوانب  يتعلم  اأو  يتعلمها  ق��د  وال��ت��ي 
منها يف ظل وجود حم��ددات داخلية يف 
قدراته  �سعف  مثل  املعوق  ال�سخ�س 
العقلية اأو احلركية اأو احل�سية »ب�رشية، 
وج��ود  م��ن  ب��د  ل  ه��ن��ا  وم���ن  �سمعية«؛ 
يعمل  ال���ذي  امل�����س��اع��د  الخت�سا�سي 
على تب�سيط عر�س النماذج لل�سلوكات 
املعوقني  للأ�سخا�س  تعليمها  املنوي 

والتي يعر�سها اأقرانهم العاديون.
ال�سلوكية  بالنماذج  مليء  املجتمع  اإن 
التي يقدمها الأ�سخا�س العاديون ولي�س 
مطلوباً من ال�سخ�س املعوق املدمج يف 
يعر�س  ما  كل  يتعلم  اأن  املجتمع  ذلك 
العاديني،  الأ�سخا�س  مثل  مثله  اأمامه 
لعملية  النتقائية  اجلوانب  تاأتي  وهنا 
التعلم، حيث اإن اأفراد املجتمع وباإيحاء 
يعر�سون  قد  واملدربني  امل�رشفني  من 
يلحظها  ب�سيطة  �سلوكية  اأمن���اط���اً 
تقليدها  وي��ح��اول  امل��ع��وق  ال�سخ�س 
على  وتعميمها  بها  الحتفاظ  ثم  ومن 

املواقف امل�سابهة.

اإن عملية الدمج تري العمليات الإبدالية 
لذلك  ووفقاً  واملعوق؛  العادي  للفرد 
الفرد  اأن يتعر�س  بال�رشورة  لي�س  فاإنه 
املتعددة  اخلربات  اإلى  مبا�رشة  املعوق 
ملحظة  له  ميكن  ولكن  يتعلمها،  كي 
مثل  مت��ار���س  وه��ي  املختلفة  النماذج 
هذه اخلربات؛ ولهذا فاإن تعلم اخلربات 
ميكن  املختلفة  ال�سلوكية  واالأمن����اط 
خلل  م��ن  بديلي  نحو  على  اكت�سابها 
مرور  اإلى  احلاجة  دون  الآخرين  ملحظة 
الفرد امللحظ بهذه اخلربات على نحو 
باندورا  يقول  ال�سدد  هذا  ففي  مبا�رش، 
اإن جميع اخلربات الناجمة عن اخلربة اأو 
التجربة املبا�رشة ميكنها اأن حتدث على 
اأ�سا�س تباديل من خلل ملحظة �سلوك 
الآخرين ونتائجه على ال�سخ�س امللحظ. 
وان��ط��لق��اً م��ن ه��ذا امل��ب��داأ ف��اإن الكثر 
التي  اأو اخلربات  ال�سلوكية  االأمناط  من 

تظهر لدى الفرد يف بع�س املواقف مل 
التجربة  خلل  من  بالأ�سل  تعلمها  يتم 
ولكن  امل��ب��ا���رشة.  واخل���ربة  ال�سخ�سية 
متار�س  من���اذج  ملحظة  نتيجة  ج���اءت 
اأربعة  هناك  اأن  ال�سلوكيات  هذه  مثل 
حلدوث  توفرها  يجب  رئي�سيى  جوانب 
التعلم من خلل امللحظة، حيث اإن عدم 
توفر اأحدها رمبا يوؤدي اإلى حدوث خلل 
التعلم وال��ن��اجت عن  ال��ن��وع م��ن  يف ه��ذا 
الدمج، وميكن النظر اإلى هذه اجلوانب 
على اأنها عمليات اأو متطلبات اأو عوامل 
وتتمثل  الجتماعي  للتعلم  مراحل  اأو 
والحتفاظ  الن��ت��ب��اه  يف  اجل��وان��ب  ه��ذه 

وال�ستخراج احلركي والدافعية.
 attention & يلعب النتباه والهتمام
التعلم  عملية  يف  مهماً  دوراً   interest
والناجت عن الدمج مع النماذج الطبيعية 
عند  �سعيفاً  يعترب  اجلانب  هذا  ولكن 
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اأداء  اإلى عدم قدرة املعوق على  يوؤدي 
ي�سمى  ما  وه��ذا  املتعلمة  ال�ستجابات 
 production or بال�ستخراج احلركي

more electing
� اأما الدافعية motivation فاإن التعلم 
بامللحظة يعتمد على وجود دافع لدى 
�سلوكي  ب��خ��ط  لتعلم  امل��ع��وق  ال��ف��رد 
معني؛ لذا فاإن غياب الدافعية من �ساأنه 
اأن يقلل م�ستوى النتباه والهتمام مبا 

يعر�سه الآخرون.
� على العموم فاإن الدمج ي�ساعد املعوق 
ج��دي��دة  �سلوكية  اأمن����اط  ت��ع��ل��م  ع��ل��ى 
ومرغوبة فيها وتعترب اإيجابية اأكر من 
الواقعية  النماذج  توفر  �رشط  �سلبياته 
الأف����راد  م�����س��اع��دة  وك��ذل��ك  ال�سليمة 
وتخزين  وفهم  ملحظة  على  املعوقني 
اإج����راءات  خ��لل  م��ن  ال�سلوكيات  تلك 
فالتعلم  ال�سلوكية،  للنماذج  التب�سيط 
املدجمة  الفئة  لهذه  مباح  بامللحظة 
»الخت�سا�سي  الو�سيط  توفر  ظل  يف 
امللحظ  من  كل  يوجه  الذي  امل�ساعد« 
وال��ن��م��وذج ل��ف��ه��م ال�����س��ل��وك وع��ر���س��ه 
ف��اإن  ه��ذا  وع��ل��ى  املنا�سبة  بالطريقة 
قيمة  ذات  الجتماعي  التعلم  نظرية 
ع��ال��ي��ة يف ت��ع��ل��م الأف������راد امل��ع��وق��ني 
من  والجتماعية  ال�سلوكية  للنماذج 
التعديلت  اإجراء  مع  الدمج  خلل عملية 
املتعلقة بتعلم تلك املهارات من قبل 
ق��درة  ت��وؤث��ر على  التي  احل��واج��ز  اإزال���ة 

خ�سو�ساً  املعوقني،  الأ�سخا�س  بع�س 
اأولئك الذين يعانون من الإعاقة العقلية 
اأمن��اط��اً  تعر�س  من���اذج  وج���ود  فمجرد 
لي�س  الدمج  عملية  خ��لل  من  �سلوكية 
مل  ما  بامللحظة  التعلم  حل��دوث  كافياً 
يتم النتباه ملا تعر�سه مثل هذه النماذج 
من اأمناط �سلوكية؛ فاالنتباه يعد عملية 
اأولية حلدوث التعليم، ويعتمد  مدخلية 
النتباه املرتبط بالتعلم الجتماعي على 

عدد من العوامل وهي:
� خ�سائ�س النموذج، اإن انتباه ال�سخ�س 
يعر�سه  وما  معني  منوذج  اإلى  املعوق 
درج��ة  اإل��ى  يتاأثر  �سلوكية  اأمن���اط  م��ن 
حيث  م��ن  ال��ن��م��وذج  بخ�سائ�س  كبرة 
والتقبل  والرعاية  املتبادلة  اجلاذبية 
وكفاءة النموذج التي يتم اإدراكها، وهنا 
اختيار  املعوق �سعوبة يف  الفرد  يواجه 
متعدد  كامل  جمتمع  من  النموذج  ذلك 
النماذج تلعب فيه املتغرات املرتبطة 
الجتماعية  وال��ق��وة  امل��درك��ة  باملكانة 
كلما  ال��ن��م��وذج  ق��درة  وم��دى  للنموذج 
وكذلك  املعوق  وانتباه  اهتمام  جلب 
القت�سادي  وامل�ستوى  والعمر  اجلن�س 
والجتماعي دوراً مهماً يف عملية التعليم 

من خلل الدمج الجتماعي.
� خ�سائ�س ال�سخ�س املعوق ذهنياً، فاإن 
النماذج  �سلوكات  اإل��ى  النتباه  درج��ة 
تتفاوت من فرد اإلى اآخر تبعاً خل�سائ�س 
ال�سخ�س من حيث قدرته العقلية  ذلك 

• ال�سخ�ض 	 يحققه  ما  اأم��ام  تقل  الدمج  تكلفة 
املعوق من فوائد لذاته وملجتمعه

• الدمج يف جمال العمل يوؤدي اإلى توفري الفر�ض 	
املهنية املنا�سبة

وم���ف���ه���وم���ه ل���ذات���ه 
وهناك  وا�ستقلليته 
ال�سخ�س  ي��واج��ه  ق��د 
امل���ع���وق ال��ك��ث��ر من 
ه���ذا  يف  امل�������س���اك���ل 

احلقل.
الباعث  تلعب ظروف   �
ب��ارزاً  دوراً  املحفز  اأو 
اإذ  النتباه؛  عملية  يف 
الظروف  هذه  مثل  اإن 
ت�سعف  اأو  تعزز  رمب��ا 

النتباه.
توفر  ب��امل��لح��ظ��ة  ال��ت��ع��ل��م  يتطلب   �
تتمثل  املعوق  ال�سخ�س  لدى  ق��درات 
يف ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��م��ث��ي��ل ال��رم��زي 
لالأمناط ال�سلوكية وتخزينها على نحو 
لفظي اأو حركي اأو تعبري يف الذاكرة 
وذل��ك  «؛   retention »الح��ت��ف��اظ 
ج��دوى  ذات  ال�سلوك  ملحظة  جلعل 
ونفع، وهذا اأي�ساً ما ي�سكل عائقاً اأمام 

بع�س الأنواع من الإعاقات.
� للك�سف عن حدوث التعلم بامللحظة 
املعوقني  اأو  العاديني  الأف���راد  ل��دى 
اأو  لفظية  ق���درات  يتطلب  ه��ذا  ف��اإن 
يف  التعلم  هذا  لرتجمة  لديهم  حركية 
للملحظة  قابل  خارجي  اأداء  اأو  �سلوك 
بخا�سة  ذل��ك،  توفر  وع��دم  والقيا�س 
عند بع�س اأنواع الإعاقات املدجمة؛ مما 
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 بقلم:
 اجلوهرة بنت حممد الوابلي

توليها  ال��ت��ي  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  اإن   
وتاأهيل  ل��رع��اي��ة  ال��ر���س��ي��دة  حكومتنا 
املعوقني وتقدمي الدعم لهم ل تخفى 
ميكن  ل  الفئة  ه��ذه  اإن  اإذ  اأح���د؛  على 
جهود  اأن  كما  املجتمع،  يتجاهلها  اأن 
اجلمعيات  وم��ن��ه��ا  الأه��ل��ي��ة،  اجل��ه��ات 
اخلرية، ت�ساند جهود احلكومة من خلل 
وتقوم  املعوقني،  رعاية  مراكز  اإقامة 
بتقدمي الدعم للمعوقني مادياً ومعنوياً 
وغرها.  وعلجياً  وترفيهياً  وتعليمياً 
وعلى الرغم من وجود اأ�سخا�س يعي�سون 
اإل  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من  بيننا 
املجتمع  يف  مندجمني  يعي�سون  ل  اأنهم 
احل��ي��اة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ي�����س��ارك��ون  ول 
ومنعزلون  مهم�سون  هم  ع��ام  وب�سكل 
واأخلقنا وتعاليم  مبا يتنافى مع قيمنا 
ديننا و�سماحة �رشيعتنا، كما ل يح�سلون 
يف  كمواطنني  حقوقهم  من  كثر  على 
املجتمع. وعندما نناق�س مو�سوع الدمج 
هناك  واأن  ي��ت��زاي��د  ب��ه  اله��ت��م��ام  جن��د 
َم��ن ي��وؤي��ده وه��ن��اك َم��ن ل يجد ج��دوى 
املوؤيدة  النظر  وجهات  �سوء  ويف  ل��ه، 
بو�سوح  ال��دم��ج  ه��ذا  ن��رتج��م  اأن  يجب 
وال�سرتاتيجيات  اللتزامات  حيث  من 
واخلطط التنفيذية وتاأثر ذلك يف حياة 

الأ�سخا�س ذوي الحتياجات.
يعني  امل��ع��وق��ني  الأ���س��خ��ا���س  دم����ج 
املجتمع  اأن�سطة  ك��ل  يف  م�ساركتهم 
مع  فيها  فعالة  م�ساهمة  لهم  وتكون 
ا�ستفادتهم من تلك الأن�سطة، وهو يعني 
التحاق الطفل املعوق بح�سانة الأطفال 
املعوقني  التلميذ  وذه���اب  الآخ��ري��ن 
مع  املختلفة  ال��درا���س��ي��ة  امل��راح��ل  يف 
ي��خ��رج��ون معهم  الآخ���ري���ن؛  ال��ت��لم��ي��ذ 
الأماكن،  اأقاربهم يف كل  مع  ويتنزهون 
وكذلك لهم احلق يف ح�سور املحا�رشات 
وال���ن���دوات وامل�����س��ارك��ة ف��ي��ه��ا ولهم 
اجلامعية  درا�ستهم  ا�ستكمال  يف  احلق 
وح�سولهم على الر�سائل العلمية اأ�سوة 
باأقرانهم من الطلب؛ حتى يكون هناك 

دمج باملعنى املطلوب.
ومن �سمن حقوق الأ�سخا�س املعوقني 

اأن يكون لهم احلق يف:

� اأن يتم توفر العمل لذوي الحتياجات 
اخلا�سة مبا يتنا�سب مع قدراتهم.

اأن ميار�سوا الريا�سة وينموا مواهبهم الفنية.
� اأن ي�ستخدموا و�سائل املوا�سلت واأن 
وال�سوارع  الأماكن  تواجد يف  لهم  يكون 

ب�سكل طبيعي.
كل  م��ن  الن��ت��ف��اع  ح��ق  لهم  يكون  اأن   �

اخلدمات التي تقدم للمواطنني.
� اأن يتمتعوا بكافة حقوق املواطنني.

مع  مندجمني  كرمية  حياة  يعي�سوا  اأن   �
املواطنني.

فوائد الدمج:
� ا�ستفادة ذوي الحتياجات اخلا�سة من 
املنافذ  للمجتمع من  اخلدمات املقدمة 

املتواجدة من خلل الندماج.
اخلا�سة  الحتياجات  ل��ذوي  تكون  اأن   �

م�ساركة اإيجابية يف تنمية املوارد.
تنمية  ع��ل��ى  نعمل  ال��دم��ج  خ���لل  م��ن   �

قدرات ذوي الحتياجات اخلا�سة.
الإن�سانية  بالطبيعة  امل��ع��وق  �سعور   �

عندما يتواجد بني الآخرين.
�  تعليم ذوي الحتياجات اخلا�سة كيفية 

التعامل مع الآخرين ب�سكل طبيعي.
على  ت�ساعدنا  التي  الإيجابيات  وم��ن 
وهلل   � بلدنا  اإمكانات  اأن  الدمج،  حتقيق 
املتطلبات  توفر  على  ت�ساعد   � احلمد 
املدربة  الفنية  )الكوادر  اأ�سكالها  بكل 
على تنفيذ الدمج يف املدار�س واجلهات 
تقدمي  وم��ن��اف��ذ  الأخ�����رى،  التعليمية 
حتقيق  على  ي�ساعدنا  وهذا  اخلدمات(، 
اإلى الأهداف  الدمج ب�سكل جيد؛ لن�سل 
خلل  م��ن  اإليها  ن�سل  اأن  ن��ري��د  ال��ت��ي 

اخلطط الوا�سحة واملدرو�سة.
و���س��وف اأت��ن��اول امل��و���س��وع م��ن زاوي��ة 

الدمج يف التعليم:
يعترب الدمج يف اأن�سطة املجتمع حلقات 
ومتكاملة،  بع�س  مع  بع�سها  مت�سل�سلة 
ولكن الدمج يف للتعليم يعترب اأهم تلك 
احللقات؛ فعندما يحقق املجتمع جناحاً 
وتقدماً يف دمج التعليم فاإن ذلك يدعم 
وي�سهل عملية الدمج يف بقية احللقات، 
يف  اأف�سلها  التي  الدمج  اأ�سكال  وم��ن 

التعليم:
طوال  املعوقون  الأط��ف��ال  يكون  اأن   �

الوقت مع الأطفال الآخرين.

يف  منا�سبة  اأم��اك��ن  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن   �
ذوي  اأم����ور  ك��ل  لت�سهيل  امل���دار����س 

الحتياجات اخلا�سة.
ومنهم  املجتمع،  اأفراد  اأفكار  حت�سني   �
الأطفال بالطبع؛ ليدعموا عملية الدمج.

واأدوات  واأ���س��ال��ي��ب  م��ن��اه��ج  ت��ط��وي��ر 
التدريب لتتنا�سب مع ذوي الحتياجات 

وغرهم.
للكوادر  جيد  تدريب  هناك  يكون  اأن   �
الأطفال  مع  التعامل  لت�ستطيع  العاملة 

وغرهم من داخل الف�سل.
وفعالة  م�ساندة جيدة  تكون هناك  اأن   �
وم�ستمرة من ذوي الحتياجات اخلا�سة 

يف جمال الدمج التعليمي.
الأم���ور  اأول��ي��اء  م��ع  ال��دائ��م  التوا�سل   �
الآخرين  وللأطفال  الحتياجات  ل��ذوي 

لتعريفهم بدورهم جتاه عملية الدمج.
� اأن تكون هناك م�ساركة فاعلة وتلحم 
ب��ني الأط���ف���ال امل��ع��وق��ني والأط���ف���ال 
الآخرين ول يقت�رش الدور على املعلم اأو 

املعلمة داخل املدر�سة.
التعليمي  الدمج  ونحن نهدف من خلل 
اإل�����ى حت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل الج��ت��م��اع��ي 
املجتمعي والبيئي واخلدمي والوظيفي 
اإ�سافة  اخل��ا���س��ة،  الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي 
للحياة  للمعوقني  الفر�سة  اإتاحة  اإل��ى 
املدار�س  من  تخرجهم  بعد  املجتمع  يف 
لهم  ن�سمن  بحيث  التاأهيل  املراكز  اأو 
اأنف�سهم،  على  والع��ت��م��اد  العمل  ح��ق 
اإل��ى  ال��دم��ج  كما نهدف م��ن خ��لل ه��ذا 
تعديل الجتاهات الإيجابية ورفع كفاءة 
على  ال��ق��ائ��م��ات  املعلمات  وم��ه��ارات 
امل�رشوع، وتفعيل دور الأطفال من ذوي 
و�سمان  واأ���رشه��م  اخلا�سة  الحتياجات 
التخطيط  يف  ال��ف��ع��ال��ة  م�����س��ارك��ت��ه��م 
والتنفيذ والتقومي الذي ن�ستهدفه من 
حيث  اخلا�سة،  الحتياجات  دمج  عملية 
اإن عملية الدمج لها اأهداف اإيجابية من 
النواحي الرتبوية والنف�سية والجتماعية 
حتدث  الدمج  خلل  ومن  والقت�سادية، 
نقلة كمية ونوعية يف جمال التعليم، ول 

بد اأن نعمل متكاتفني على جناحها.

امللك  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�سة     
عبدالعزيز اخلرية الن�سائية بالق�سيم 

دمج املعوقني يف املجتمع
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اأمثلة على ما ي�سمى  اإعطاء  واأحياناً يتم 
اأن  اإلى  ي�سر  ما  وهو  العر�سي  بالدمج 
عدداً من الأطفال الذين مل يتم ر�سدهم 
على اأ�سا�س حاجتهم اإلى الرتبية اخلا�سة 
ويح�رشون ال�سفوف العتيادية دون اأن 
ي�سلهم اأي نوع من امل�ساعدة اأو الدعم 
باأن  للعتقاد  اأ�سباب  وهناك  اخلا�س. 
هذا و�سع اعتيادي؛ فمن هوؤلء الأطفال 
من  ومنهم  املدر�سة  يف  ير�سبون  م��ن 
يت�رشب من النظام التعليمي بل تف�سر، 
من  العديد  يف  موجودة  الظاهرة  وه��ذه 
خا�س  تدريب  اأي  غياب  ففي  ال��دول؛ 
فاإن الأطفال ذوي الإعاقة يتم اإحلاقهم 
اإما يغرقون  مع الباقني ومن ثم فاإنهم 
على  اعتماداً  كبر  ب�سكل  ي�سبحون  اأو 
الأغلبية  اأن  ويبدو  اخلا�سة.  جهودهم 
�سك علمة  دون  وهذه  تغرق  ول  ت�سبح 
على  البعيد  املدى  على  ولكن  اإيجابية، 
كل حال كان من املمكن اأن ي�ستفيدوا 
ق��درات��ه��م  يتفهم  م��ن  وج���د  ل��و  اأك���ر 

وي�ساعدهم على تخطي اإعاقاتهم.
الدمج  العزل وعملية  والدمج هو عك�س 

التي  واملعاير  املمار�سات  من  تتكون 
نواحي  جميع  يف  الفرد  م�ساركة  تعظم 
اجلامع  والتعليم  املجتمع،  يف  احل��ي��اة 
ي�سر اإلى تلك املعاير التي ت�ساهم يف 
الإعاقات  لذوي  الدامج  التعليم  توفر 
النظامي  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  ���س��م��ن 

املعتاد.
ومن املهم التاأكيد اأن الدمج لي�س هدفاً 
بحد ذاته، ولكن و�سع طفل ذي اإعاقة يف 
بيئة مدر�سية عادية هو اخلطوة الأولى 
التعليم  تاأمني  اإن  الدمج.  طريق  على 
يجب اأن يتم تطويره �سمن خطة وا�سحة 
اإ�سافة  اللزمة،  اخلطوات  على  حتتوي 
ال��لزم��ة ل�سمان  اإل���ى ت��وف��ر امل����وارد 
ب�سكل  الطفل  اأو  الفرد  احتياجات  دعم 

متكامل. 
الح��ت��ي��اج��ات  م��ق��اب��ل��ة  اأو  ت���اأم���ني  اإن 
لذوي  النظامية  املدار�س  يف  التعليمية 
تواجدهم  قبول  من  اأك��ر  لهو  الإع��اق��ة 
املكاين، ولكن هذا يتطلب اإعادة النظر 
يف التفكر والتوجيه للأهداف. فاإذا واجه 
املدر�سة  فعلى  �سعوبات؛  اأي  الطالب 

زينات اأبو �سنب املديرة التنفيذية للموؤ�س�سة ال�سويدية للإغاثة الفردية يف الأردن:

الدمج لي�ض هدفاًف يف حد ذاته . .
الأ�ستاذة زينات اأحمد اأبو �سنب املديرة التنفيذية للموؤ�س�سة ال�سويدية للإغاثة الفردية يف الأردن 
ترى اأن الباحثني يف جمال الرتبية اخلا�سة يختلفون على حتديد معنى الدمج ال�سامل، وترى اأن 
معظم تعريفات الدمج تتلخ�ض اإما بتعليم جميع الأطفال ذوي الإعاقة يف �سفوف التعليم العادي 
بغ�ض النظر عن نوع اإعاقتهم اأو �سدتها، اأو حق هوؤلء الأطفال يف اللتحاق باملدار�ض القريبة من 
اأماكن �سكنهم والتي كان من املمكن اأن يتم ت�سجيلهم بها لو مل تكن لديهم اإعاقة. كما يقال 
اإن الدور الأ�سا�سي يف تعليم الأطفال ذوي الإعاقة هو م�سوؤولية الرتبية العادية ولي�ض الرتبية 
اخلا�سة مع �رسورة وجود اخت�سا�سيي الرتبية اخلا�سة بحيث يقومون بتنفيذ مهامهم الأ�سا�سية يف 

ال�سفوف العادية. 

لتعديل  املنا�سبة  الو�سائل  جت��د  اأن 
العمل  واأ�ساليب  التعليمي  املحتوى 
للو�سول  التعليمية  العملية  وتنظيم 
اإلى ا�ستجابة اأف�سل لحتياجات الطفل.

اأ�سكال  بني  منيز  اأن  اأي�ساً  املهم  ومن 
ودرجات الدمج التعليمي. 

الدمج املكاين
تقليل  حماولة  هو  للدمج  ال�سكل  ه��ذا 
املعوق  ال�سخ�س  بني  املادية  امل�سافة 
تكوين  املعوق؛ فيمكن  وال�سخ�س غر 
ملجموعة  خا�س  �سف  اأو  خا�سة  وح��دة 
البيئة  �سمن  تقع  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن 

املدر�سية.
الدمج الوظيفي

وهذا ال�سكل للدمج هو حماولة لتقليل 
ال�سخ�س  ب��ني  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����س��اف��ة 
املعوق وال�سخ�س غر املعوق؛ لي�ساهم 
والأن�سطة غر  امل��وارد  ال�سرتاك يف  يف 
وال��درام��ا  املو�سيقى  م��ث��ل  ال�سفية 

والريا�سة.. اإلخ.
الدمج الجتماعي



51

• الدور الأ�سا�سي يف تعليم الأطفال ذوي الإعاقة 	
هو م�سوؤولية الرتبية العادية

• �سمن 	 الإعاقات  لذوي  الدامج  التعليم  توفري 

لتقليل  حماولة  هو  للدمج  ال�سكل  هذا 
امل�����س��اف��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وي�����س��ج��ع على 
غر  ال�سخ�س  بني  التلقائي  الت�سال 

املعوق وال�سخ�س املعوق.
الدمج املجتمعي

ه���ذا ال�����س��ك��ل م��ن ال��دم��ج ه��و حم��اول��ة 
لتو�سيع العلقات التفاعلية للأ�سخا�س 
امل�ساركة  اإل��ى  للو�سول  الإعاقة  ذوي 

الكاملة وامل�ساواة.
اإل���ى ال��دم��ج  اإن الن��ت��ق��ال م��ن ال��ع��زل 
املجتمعي هو طريقة اأخرى لو�سف هذه 
حيث  الدمج؛  من  وال��درج��ات  الأ�سكال 
اإداري.  نظام  من  بكثر  اأكر  الدمج  اإن 
ال�سماح  ه��و  للدمج  الأع��م��ق  وامل��ع��ن��ى 
التي  ال�سخ�سية  ال��ع��لق��ات  لتطوير 
�ستخلق بيئة ي�ستطيع اجلميع من خللها 
اأن�سطة غنية  ب�سكل كامل يف  امل�ساهمة 
وذات معنى. مع الأخذ بعني العتبار اأن 
بع�س الأ�سخا�س يحتاجون اإلى م�ساعدة 
اأن  اأك���ر م��ن غ��ره��م؛ وب��ال��ت��ايل يجب 

ياأخذوا الأولوية.
تاأمني  اإلى  الدمج  اخت�سار  يتم  وعندما 
بع�س املوارد الإ�سافية وو�سع الأطفال 
ذوي الإعاقة �سمن جمموعة من الأطفال 
غر املعوقني دون اأي تغير؛ فبالتايل 
عن  يتكلم  اأن  ال�سخ�س  ي�ستطيع  ل 

الدمج مبعناه احلقيقي.
اإن الدمج ل يجوز اأن يعني كم اأنت خمتلف 
اأن تكون �سمن جمموعتنا  ولكن نقبلك 
ولكن  القول،  �سح  اإن  عادية  كمجموعة 
عاديني  كاأ�سخا�س  اأننا  يعني  اأن  يجب 

كينونتنا  �رشوط  لتغيري  ا�ستعداد  على 
ومكان  واملدار�س  ال�سفوف  يف  جميعاً 

العمل.. اإلخ.
تنظيم  م�ساألة  ي�سبح  ل  الدمج  اأن  كما 
ف��ق��ط ول��ك��ن��ه ج���زء م��ه��م م���ن ال��ن��ظ��ام 
يف  الأط��ف��ال  جلميع  نف�سه  التعليمي 

املجتمع على حد �سواء.
اإن الرتبية اخلا�سة لها تاأثر لي�س فقط 
مبا�رشة ولكن  املعنيني  الأ�سخا�س  على 
يوؤثر  وال��ت��دري��ب��ي  التعليمي  ت��اأث��ره��ا 
الذين  الأ�سخا�س  وه���وؤلء  اجلميع.  يف 
خلل  اإعاقة  لديهم  اأ�سخا�س  مع  تربوا 
�سنوات درا�ستهم واأ�سبحوا يتقبلونهم 
كاأ�سخا�س عاديني واأع�ساء يف املجتمع، 

ي�سهمون يف خلق جمتمع اإيجابي.
الأطفال  تقبل  نتجنب  األ  يجب  اأنه  كما 
فالهدف  كذلك؛  لكونهم  الإعاقة؛  ذوي 
كاأفراد،  الأطفال  جلميع  ال�ستجابة  هو 
كفرد  منهم  واح��د  ك��ل  اإل��ى  ننظر  واأن 
حت�سني  م��ع  وي��ق��در،  ي��ح��رتم  اأن  يجب 
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جناح مركز اجلوف يف اإحلاق 33 طفلً وطفلة 

تويل مراكز اجلمعية اأهمية كبرية لربنامج دمج 
العام  التعليم  مبدار�ض  املعوقني  الأط��ف��ال 
تطبيقه  بهدف  وذل��ك  امل��راك��ز،  من�سوبي  من 
من  باجلوف  اجلمعية  ومركز  علمية،  مبنهجية 
املراكز التي قامت بدور بارز يف هذا املجال 
اإن�سائه حتى الآن، حيث  على مدى �سنوات منذ 
جهود  ث��م  تعالى  اهلل  بف�سل   � امل��رك��ز  متكن 
القائمني عليه من م�سوؤولني اإداريني ومعلمات 
واخت�سا�سيات � من اإحلاق 33 طفلً وطفلة من 
باملنطقة،  العام  التعليم  مبدار�ض  من�سوبيه 

وذلك خلل ت�سع �سنوات منذ بدء ت�سغيله عام 
1416ه�. ويف العام الدرا�سي 1427/1426ه� 
بالتعاون  الدمج  برنامج  تنفيذ  املركز  وا�سل 
�سبعة  دمج  فتم  العام؛  التعليم  مدار�ض  مع 
اأطفال. ويف العام الدرا�سي 2008/2007م مت 
دمج وحتويل 16 طالباً وطالبة خلل هذا العام 
ويف  باملنطقة.  التعليم  اإدارات  مع  بالتعاون 
العام الدرا�سي املن�رسم 2009/2008م متكن 
املركز من ا�ستكمال برنامج الدمج لتاأهيل �ستة 
طلب وطالبات مت اإحلاقهم مبدار�ض التعليم العام.

ح��ول ذل��ك ح���اورت »اخل��ط��وة« بع�س 
باجلوف؛  التعليم  اإدارة  يف  امل�سوؤولني 
تطبيق  وو�سائل  اأ�ساليب  على  للتعرف 
ب��رن��ام��ج ال��دم��ج ب��اجل��وف، وع��ل��ى اأوج��ه 
اإطار  يف  اجلمعية  وبني  بينهم  التعاون 
التعاون املتوا�سل بني اجلمعية ووزارة 

الرتبية والتعليم.
ويف البداية اأردنا اأن ن�ستطلع اآراء بع�س 

املعلمات اللتي تابعن عن قرب الأطفال 
املعوقني من من�سوبي املركز الذين مت 
بعد  العام،  التعليم  مبدار�س  اإحلاقهم 
ا�ستكمال براجمهم العلجية والتعليمية 
معلمة  تقول  باملركز، حيث  والتاأهيلية 
اأبناء  من  العنزي  رغد  للطفلة  الف�سل 
الأ�ساليب  حول  اجلوف  مبركز  اجلمعية 
التي  والتاأهيلية  التعليمية  والو�سائل 

اإلى  مت اتباعها مع الطفلة رغد؛ لت�سل 
حالتها الآن: اإن الت�سجيع املادي وتوفر 
الربامج اخلا�سة والأن�سطة التي تتوافق 
مع قدراتها واإمكاناتها واتباع الأ�سلوب 
تفاعلها  اإل��ى  اأدى  ال�رشح  اأثناء  ال�سهل 
ب�سكل كبر، وكذلك الو�سائل التعليمية 
خريطة  اله�سمي،  اجلهاز  جم�سم  )مثل: 
مما  وغرها؛  الأر�سية  الكرة  اململكة، 
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يرتبط باملنهج الدرا�سي املتبع(. 
الأف�سل  اإلى  حالتها  تطور  كيفية  وعن 
ودجم��ه��ا  تعليمها  عملية  وت�سهيل 
املعلمة:  تقول  بنف�سها،  ثقتها  وزيادة 
اإن تعزيز التعاون بني الق�سم التعليمي 
والطبي له دور كبر على تطوير قدراتها 
التي  اخلارجية  الرحلت  يف  وامل�ساركة 
تذليل  اإلى  اأدى  مما  اجلمعية؛  تنظمها 

ال�سعوبات وزيادة ثقتها بنف�سها.
وحول قدرات الطفلة رغد و�سلوكياتها 
املعلمة:  ت��ق��ول  بزميلتها  وعلقتها 
قوية  ذاك���رة  لديها  رغ��د  الطالبة  اإن 
بني  تتميز  جعلها  مم��ا  وا���س��ع؛  وخ��ي��ال 
زميلتها؛ فهي مواظبة وحمبوبة وذكية، 
على  والكتابة  والتلوين  الر�سم  وحتب 
الكمبيوتر؛ لذلك متت تنميتها من خلل 
نهاية  والن�ساط  الفنية  الرتبية  ح�س�ض 

الأ�سبوع وح�س�س احلا�سب الآيل.
اما بالن�سبة للطفل با�سل ال�رشاري، وهو 
من اأبناء اجلمعية، فتقول معلمة الف�سل: 
املتفوقني؛  التلميذ  م��ن  با�سل  اإن 
يف  رائ��ع  واأ�سلوب  وا�سع  تفكر  فلديه 
علقته  اإن  حيث  الآخ��ري��ن  مع  احلديث 
بزملئه ممتازة؛ فهو اجتماعي وحمبوب 
من الكل ويحر�س على تقدمي امل�ساعدة 

للآخرين. 
ه��واي��ات  ع��ن  الف�سل  معلمة  وق��ال��ت 
با�سل  اإن  تنميتها:  مت  وكيف  با�سل 
ال�سلة  يحب الر�سم والألوان ولعب كرة 
تنميتها  متت  لذلك  العربات؛  و�سباق 
والن�ساط  الفنية  ح�س�ض  خ���الل  م��ن 
م�سرة  الأ���س��ب��وع،  نهاية  يف  امل��ف��ت��وح 
خارج  فعاليات  يف  با�سل  م�ساركة  اإل��ى 

الأث��ر  اأك���رب  ل��ه  اللفظي وامل���ادي ك��ان 
اجليدة،  حالته  اإل��ى  الطالب  و�سول  يف 
واأي�����س��اً ك��ان��ت امل��ح��اول��ة ال��دائ��م��ة يف 
جتديد اأ�سلوب ال�رشح وتقدمي امل�ساعدة 
العلج  اخت�سا�سية  طريق  عن  للطالب 
ن  حت�سُّ اأن  كما  الفعال،  الأثر  الوظيفي 
اأ�سهم يف تطوير  احلالة ال�سحية ملقرن 
اأ�سبح  فقد  النواحي؛  جميع  يف  حالته 
متفوقاً يف جمال الدرا�سة، كذلك اأ�سبح 
الف�سل؛  يف  اأ���س��دق��ائ��ه  م��ع  يتناق�س 
للح�سول على اأف�سل الدرجات. ومقرن 
زملئه  مع  وعلقته  ممتازة  ق��درات  ذو 
رائعة جداً؛ فهو اجتماعي ومهذب ولديه 

اأ�سدقاء داخل الف�سل وخارجه. 
وحول هوايات مقرن وكيف مت تنميتها 
الر�سم  يحب  مقرن  اإن  معلمته:  تقول 
املوهبة  هذه  تنمية  مت  وقد  والتلوين 
وكذلك  الفنية  احل�س�س  طريقة  ع��ن 
هذه  تنمي  التي  بالأن�سطة  م�ساركته 
الهواية. ي�ساف اإلى ذلك اأن مقرن يحب 

كرة ال�سلة ويحاول ممار�ستها.
حول  كلمها  الف�سل  معلمة  وتختتم 
م��ق��رن ال��ط��رف��اوي ب��اأن��ه ي��ح��ر���س على 
داخ��ل  ك��ث��رة  فعاليات  يف  امل�ساركة 
وخارج اجلمعية، ومن اأبرزها م�ساركته يف 
اإحدى دورات م�سابقة الأمر �سلطان بن 
للأطفال  الكرمي  القراآن  حلفظ  �سلمان 
اإيجابي  اأثر  لها  كان  والتي  املعوقني، 
كبر يف �سخ�سيته فيما بعد؛ اإذ اأ�سهمت 
يف تعزيز ثقته بنف�سه وارتباطه بالقراآن 

اجلمعية مثل مهرجان الزيتون والعديد 
اجلمعية  داخل  الوطنية  املنا�سبات  من 

وخارجها. 
وح���ول ال��ط��ف��ل اأجم���د ال��روي��ل��ي تقول 
لديه  اأجمد  الطالب  اإن  الف�سل:  معلمة 
قدرة عقلية ممتازة على التفكر وذكي 
ومتفوق وعلقته بزملئه تتميز باملرح 
واجتماعي  حم��ب��وب  وه��و  والب�سا�سة، 
وي��ح��ب ال���ق���راءة ول��ع��ب ك���رة ال��ق��دم 
تنمية  على  حر�سنا  ولقد  وال�سباحة، 
الأن�سطة،  ح�س�س  خ��لل  م��ن  م��واه��ب��ه 
فعاليات  يف  �سارك  اأجم��د  اأن  مو�سحة 
الأم���ر  م�سابقة  م��ث��ل  اجلمعية  داخ���ل 
�سلطان بن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي 
العديد  له  اأن  كما  املعوقني،  للأطفال 
والجتماعية  الوطنية  امل�ساركات  من 

داخل اجلمعية. 
اأما بالن�سبة اإلى الطفل مقرن الطرفاوي 
الت�سجيع  اإن  ف�سله:  معلمة  فتقول 

الكرمي وحر�سه على حفظ ال�سور 
وتلوتها.
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اأ�ساد بجهود اجلمعية يف الهتمام بهم ورعايتهم
مدير تعليم اجلوف:

الدمج وفر بيئة طبيعية
للطلب ذوي الحتياجات اخلا�سة

بدور  اجل��وف  مركز  يف  التعليم  م�سوؤولو  قام 
املركز  من�سوبي  دمج  برنامج  تطبيق  يف  مهم 
من الأطفال املعوقني مبدار�ض التعليم العام، 
اجلمعية  بني  املثمر  للتعاون  امتدادًا  وذلك 
ووزارة الرتبية والتعليم. وحول ذلك والكثري 
هذا  جاء  الدمج  ق�سية  عن  الأخرى  املحاور  من 
والتعليم  للرتبية  العام  املدير  مع  احل��وار 
للبنني يف منطقة اجلوف الأ�ستاذ عبدالرحمن بن 

علي املهيني الذى قال: اإن دمج الأطفال ذوي 
الحتياجات اخلا�سة يف مدار�ض التعليم العام 
�ساعدهم يف تكوين �سداقات ومنحهم النتماء 
اإلى اجلماعة. واأ�ساد خلل حديثه اإلى »اخلطوة« 
بجهود جمعية الأطفال املعوقني يف عدم عزل 
فهي  الطبيعية؛  بيئاتهم  عن  الأطفال  ه��وؤلء 
بيئتهم  يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  تخدم 

الطبيعية.
وح����ث الأ����س���ت���اذ امل��ه��ي��ن��ي و���س��ائ��ل 
اإب��راز متيز الأط��ف��ال ذوي  الإع��لم على 
الو�سائل  من خلل  اخلا�سة  الحتياجات 
الإعلمية كافة، وفيما ياأتي ن�س احلوار 

معه.
راأيكم  على  التعرف  نود  البداية  يف  •	
ح���ول اأه��م��ي��ة ب��رن��ام��ج دم���ج الأط��ف��ال 

املعوقني يف مدار�ض التعليم العام؟
الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  الأط���ف���ال  دم���ج   =
اخلا�سة يف مدار�س التعليم العام مطلب 
البيئات  يف  التعليم  يف  حقهم  يعك�س 
اإعدادهم  ويتم  عزلهم،  دون  الطبيعية 
يف هذه البيئات الطبيعية دون اإق�ساء، 

قادرين  م�ستقلني  اأ�سخا�ساً  وليكونوا 
الآخ��ري��ن  م��ع  والتفاعل  التعامل  على 
متحملني م�سوؤولياتهم متبعني الأنظمة 
ومتعلمني للنظام ومكت�سبني للمهارات 

احلياتية. 
عن  مداركهم  تنمية  يتم  املدار�س  ويف 
على  م�ساعدتهم  ويتم  املحيط  العامل 
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الرئي�سية  املداخل  يف  التعديلت  وتتم 
يف  يكون  م��ا  وع���ادة  الف�سل،  واختيار 
تعديل  يتم  كذلك  الأر���س��ي��ة،  الأدوار 
اأن  دورات امل��ي��اه وك��ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه 
بيئة  يف  يكون  اأن  على  الطالب  ي�ساعد 
مدر�سية ملئمة ي�ستطيع الو�سول فيها 
اإلى جميع املرافق. كما مت تهيئة طلب 
باإطلعهم  املدر�سة  يف  العام  التعليم 
امُلدمج  الطفل  باإمكانات  وتعريفهم 

والأ�سلوب الأمثل للتعامل معه.
هل لديكم مقرتحات حول ق�سية  •	
الأطفال  وجود  اأثناء  �سواًء  الدمج، 
املعوقني يف املركز وقبل تخرجهم 
مبدار�ض  اإحلاقهم  يتم  عندما  اأو 
ل�ستكمال  متهيدًا  العام؛  التعليم 

مراحلهم التعليمية؟ 
= يعترب دمج الطلب ذوي الحتياجات 
حقاً  املجتمع  موؤ�س�سات  يف  اخل��ا���س��ة 
الدمج  ينجح  اأن  اأردن��ا  واإذا  من حقوقه، 
ات��خ��اذ  ف���اأق���رتح  تعليمي  ك��اأ���س��ل��وب 
القوانني  ُت�����رشّع  اأن  التالية:  اخل��ط��وات 
الحتياجات  ب��ذوي  اخلا�سة  والأن��ظ��م��ة 
واأن  امل�ستويات،  اأع��ل��ى  م��ن  اخلا�سة 
الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  الأط���ف���ال  ي��ع��رف 
ت�سافر  مع  حقوقهم،  واأ�رشهم  اخلا�سة 
ترعى  التي  املوؤ�س�سات  بني  اجلهود 
هذه الفئة العزيزة، واإبراز متيز الأطفال 
من  اإعلمياً  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

خلل الو�سائل الإعلمية كافة.
	•كلمة اأخرية تودون اإ�سافتها؟

= اأود اأن اأتقدم بخال�س ال�سكر والتقدير 
الأطفال  جمعية  على  القائمني  جلميع 
املعوقني، وللزملء يف جملة »اخلطوة« 
التي حتتوي على الكثر من املعلومات 
وامل��ف��ي��دة  وامل��ت��ن��وع��ة  املتخ�س�سة 
كما  امل�ستويات.  جميع  وعلى  للقراء، 
اأ�سكر املجلة؛ لإتاحتها الفر�سة  اأن  اأود 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��ج��ه��ود ال���زم���لء م��دي��ري 
يف  وامل�����رشف��ني  واملعلمني  امل��دار���س 

الن��ت��م��اء  ومنحهم  ���س��داق��ات  ت��ك��وي��ن 
تعليمهم  واأي�ساً  بهم،  املحيطني  اإل��ى 
التي  امل��ه��ارات  واإك�سابهم  الأن�سطة 
يف  ب��اأدواره��م  القيام  على  ت�ساعدهم 
الأ������رشة وامل��ج��ت��م��ع؛ ل��ي��ك��ون��وا اأع�����س��اء 
فاعلني معتمدين على اأنف�سهم بعد اهلل 

عز وجل.
	•ماذا تقولون عن حر�ض اجلمعية على تفعيل 
تعك�ض  نتائجه  اأن  باعتبار  الدمج  برنامج 
م�ستوى اخلدمات التي تقدمها للأطفال منذ 

التحاقهم باملركز حتى تخرجهم؟
= اإن املتتبع خلدمات اجلمعية وحر�سها 
يدها  على  لي�سد  ال��دم��ج  تفعيل  على 
مهمة  اأدوار  من  لها  ال�سكر؛ ملا  ويقدم 
غر مغفلة لدور املنزل واملجتمع وغر 
بيئاتهم  ع��ن  الأط��ف��ال  ل��ه��وؤلء  ع��ازل��ة 
الطبيعية؛ فهي تخدم ذوي الحتياجات 
مدركة  الطبيعية،  بيئاتهم  يف  اخلا�سة 
بذلك اأهمية الدمج الذي بدوره ينعك�س 
وعلى  اأولً،  نف�سه  الطفل  على  اإيجاباً 
الفجوة  وي�سيق  ثانياً،  به  املحيطني 

بينهم وبني الأفراد العاديني.
اإدارة  	•هل ميكن اإطلعنا على دور 
مو�سوع  يف  للبنني  اجل��وف  تعليم 

دمج الأطفال املعوقني ب�سفة عامة، 
والتعاون الذي بينها وبني اجلمعية 

ممثلة يف مركز اجلوف خا�سة؟
= تعترب الإدارة العامة للرتبية والتعليم 
اإدارة  اأول  اجل���وف  منطقة  يف  للبنني 
طبقت  اململكة  م�ستوى  على  تعليمية 
لذوي  ف�سل  بافتتاح  الدمج  اأ�سلوب 
عادية،  مدر�سة  يف  اخلا�سة  الحتياجات 

وذلك عام 1411 ه�. 
على  قائمة  وه��ي  ال��وق��ت  ذل��ك  وم��ن��ذ 
حت�����س��ني ال���ظ���روف وا���س��ت��م��رار ال���دور 
املهم بكل جودة، وقد مت ت�سكيل جلنة 
اجلمعية  ال��ط��لب يف  اأو���س��اع  ل��درا���س��ة 
عام  منذ  العامة  امل��دار���س  يف  لدجمهم 
تعديل  وي��ت��م  ال��ي��وم،  حتى  1425ه����� 
عوائق  دون  لتكون  املدر�سية  البيئة 

للطلب ذوي الحتياجات اخلا�سة.
	•هل مت تهيئة املدار�ض امل�ستهدفة 
ل�ستقبال الأطفال املعوقني، وكيف؟

املبني  درا�سة  تتم  اأن  الطبيعي  من   =
التعديلت  اإلى  حاجته  ومدى  املدر�سي 
الحتياجات  ذوي  للطلب  املنا�سبة 
اخلا�سة؛ ليكون ذلك اأقل تقييداً لهوؤلء 

الطلب.
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مدير اإدارة التعليم للبنات مبنطقة اجلوف:

اململكة رائدة يف دمج ذوي الحتياجات 
اخلا�سة مبدار�ض التعليم

ح���ر����س���ت »اخل�����ط�����وة« ع��ل��ى 
ا�ستكمال ما بداأته يف التعرف 
م�سوؤويل  جهود  على  قرب  عن 
يتعلق  فيما  باجلوف  التعليم 
بق�سية دمج الأطفال املعوقني 
ويف  العام.  التعليم  مبدار�ض 
هذا الإطار كان هذا اللقاء مع 
مدير  العرفجي  فلح  الأ�ستاذ 
مبنطقة  للبنات  التعليم  اإدارة 

اجلوف.

الق�سايا  من  الكثر  اإل��ى  تطرق  حيث 
املعوقني  الأط��ف��ال  دم��ج  ح��ول  املهمة 
كيفية  ومنها  العام،  التعليم  مبدار�س 
ل�ستقبال  واأبنيتها  امل��دار���س  تهيئة 
تاأهيل  وكيفية  امل��ع��وق��ني،  الأط��ف��ال 
وت���دري���ب الإداري�������ني وامل�����س��وؤول��ني 
مع  للتعامل  وامل��ع��ل��م��ات  واملعلمني 
الأط���ف���ال امل��ع��وق��ني، وغ���ر ذل���ك من 
اللقاء.يقول  تناولها  اأخ���رى  ق�سايا 
دمج  برنامج  اأهمية  عن  ف��لح  الأ�ستاذ 
التعليم  مدار�س  يف  املعوقني  الأطفال 
ذوي  الأط��ف��ال  دم��ج  عملية  اإن  ال��ع��ام: 
من  اأق��ران��ه��م  م��ع  اخلا�سة  الحتياجات 
ال��ت��ع��ل��ي��م مهمة  الأ����س���وي���اء مب���دار����س 
العربية  اململكة  ت�سدرت  حيث  ج��داً 
دعم  يف  ال��رائ��دة  امل��ك��ان��ة  ال�سعودية 
الحتياجات  ذوي  دمج  جتربة  وتوطيد 
اخلا�سة مبدار�س التعليم العام، وتكمن 
اأه��م��ي��ة ال��دم��ج يف ع���دد م��ن الأه����داف 

والغايات: 

1� يتيح الدمج الفر�سة جلميع الأطفال 
للتعليم  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من 
من  غرهم  مع  واملت�ساوي  املتكافئ 
االأط��ف��ال؛ مما ي��وؤدي اإل��ى االن��خ��راط يف 

احلياة العادية. 
اخلدمات  تقدمي  يف  الدمج  ي�ساعد   �2
ل��ذوي  وال��رتب��وي��ة  املحلية  التعليمية 
الحتياجات اخلا�سة يف بيئتهم املحلية؛ 
انتقالهم  �سعوبة  من  يخفف  وبالتايل 
بيئتهم  عن  بعيدة  ومراكز  معاهد  اإلى 
وعن اأ�رشهم اإن كان الأمر ي�ستدعي اللجوء 
اإلى ال�سكن الداخلي وحتمل معاناة البعد 

عن ذويهم من اأجل التعليم.
اجتاهات  تعديل  الدمج على  ي�ساعد   �3
يف  العاملني  وخ�سو�ساً  املجتمع،  اأفراد 
املدار�س العامة من مديرين ومدر�سني 

واأولياء اأمور، نحو املعوقني.
تفعيل  ع��ل��ى  اجلمعية  ح��ر���س  وح���ول 
برنامج الدمج باعتبار اأن نتائجه تعك�س 
م�ستوى اخلدمات التي تقدمها للأطفال 
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م��ن��ذ ال��ت��ح��اق��ه��م ب��امل��رك��ز ح��ت��ى يتم 
العرفجي:  فلح  الأ�ستاذ  قال  تخرجهم، 
ا�ست�سعارها  م��ن  ن��اب��ع  احل��ر���س  ه���ذا 
للأطفال من ذوي  الفر�س  اإتاحة  اأهمية 
نظام  يف  لالنخراط  اخلا�سة  االحتياجات 
التعليم العام كاإجراء للتاأكيد على مبداأ 
وبالتايل  التعليم؛  يف  الفر�سة  اإت��اح��ة 
اخلا�سة  الرتبوية  الحتياجات  مواجهة 
املدر�سة  اإط��ار  �سمن  املعوق  للطفل 
العادية وفقاً لأ�ساليب ومناهج وو�سائل 
تقدميها  على  يقوم  تعليمية  درا�سية 
اإلى  اإ�سافة  متخ�س�س،  تعليمي  جهاز 

كوادر التعليم يف املدار�س العامة. 
يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  دور  وعن 
ب�سفة  املعوقني  الأطفال  دمج  ق�سية 
ال��ذي ب��ني املديرية  ع��ام��ة، وال��ت��ع��اون 
واجلمعية، ممثلة يف مركز اجلوف ب�سفة 
خا�سة، قال مدير اإدارة التعليم للبنات 
والتعليم  الرتبية  اإدارة  اإن  باملنطقة: 
باجلوف، ممثلة يف اإدارة الرتبية اخلا�سة 
الفئة  ب��ه��ذه  املخت�سة  اجل��ه��ة  وه���ي 

الغالية، تتولى:
1� القيام بعملية امل�سح وح�رش احلالت 
اخلا�سة  الرتبية  خدمات  اإلى  املحتاجة 
ومن  اجل��وف  منطقة  وق��رى  مبحافظات 
وفتح  الإع��اق��ات  وت�سنيف  حتديد  مت 
برامج الدمج املنا�سبة، �سواء برامج دمج 
تربية فكرية، برامج دمج �سعاف �سمع، 
�سعوبات  برامج  الب�رش،  �سعاف  برامج 

تعلم، تعدد عوق... اإلخ.
2� قيام اجلهة املخت�سة بتجهيز وتاأثيث 
الو�سائل  توفر  كذلك  امل��راف��ق،  ه��ذه 
املخ�س�سات  خ���لل  م���ن  التعليمية 
الرتبية  املالية املعتمدة لها من وزارة 
والتعليم؛ اإذ ل تبخل حكومتنا الر�سيدة 
لتلبية  املالية  املخ�س�سات  ���رشف  يف 

احتياجات هذه الفئة من املجتمع.
3� توفر الكوادر الب�رشية املتخ�س�سة اأو 
من ذوي اخلربة يف جمال تدري�س ذوي 
مبعاهد  للعمل  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
)فكري،  اخلا�سة  الرتبية  دمج  وبرامج 

�سمعي، ب�رشي، �سعوبات تعلم...(.
على  الربامج  لهذه  م�ستمرة  متابعة   �4
قبل  م��ن  والإداري������ة  الفنية  ال��ن��واح��ي 
اخلا�سة  بالرتبية  خمت�سات  م�رشفات 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اخل���دم���ات ال��رتب��وي��ة 
والتعليمية املقدمة للطالبات من ذوات 

الحتياجات اخلا�سة ب�سكلها الأمثل. 
5� تقوم الإدارة العامة للرتبية والتعليم 
)اإدارة  اجل��ه��ات  خ���لل  م��ن  باملنطقة 
للبنات( بتمكني جميع  الرتبية اخلا�سة 
تخفي�س  على  احل�سول  من  الطالبات 
وبحراً  ب��راً  اأمرها  وويل  للطالبة  اإرك��اب 
وجواً، مع تعريف يقدم للبلدية باملنطقة 

للح�سول على قطعة اأر�س �سكنية.
العامة  الإدارة  ت��ع��اون  ناحية  م��ن  اأم���ا 
جمعية  مع  باملنطقة  والتعليم  للرتبية 
يف  فتكمن  باجلوف  املعوقني  الأطفال 

عدة اأمور، منها: 
اجلمعية  اأطفال  م�ساركة  على  العمل  اأ � 
مع طالبات الحتياجات اخلا�سة مبعاهد 
باملهرجان  اخلا�سة  الرتبية  وب��رام��ج 
الحتياجات  ل��ذوات  ال�سنوي  الريا�سي 

اخلا�سة باملنطقة. 
ب � تكوين فريق دمج من اإدارة الرتبية 
املعوقني  الأط��ف��ال  وجمعية  اخلا�سة 
اخلا�سة  الرتبية  اإدارة  مديرة  برئا�سة 

باملنطقة اأ.عنود الرويلي.
جميع  اخلا�سة  الرتبية  اإدارة  تبني  ت � 
���رشوط  عليها  تنطبق  ال��ت��ي  احل����االت 
ال��دم��ج  ب��ربام��ج  اجلمعية  م��ن  ال��ق��ب��ول 
اخلدمات  احل�سول على  وم�ساعدتها يف 
الرتبوية والتعليمية بربامج دمج تربية 

فكرية باملنطقة. 
املعوقني  الأط��ف��ال  جمعية  تزويد  ث � 

باجلوف بالكتب الدرا�سية �سنوياً.
ج � دعم جمعية الأطفال املعوقني برفع 
العاملت لديها مهنياً  كفاءة املعلمات 
التطبيقية  ال��درو���س  ح�سور  خ��لل  من 
التي  التدريبية  والدورات  واملحا�رشات 

تعقدها اإدارة الرتبية اخلا�سة باجلوف.
امل�ستهدفة  امل��دار���س  تهيئة  وح���ول 
ل�ستقبال الأطفال املعوقني وكيف مت 
مت  العرفجي:  فلح  الأ�ستاذ  قال  ذلك 
تهيئة املدار�س امل�ستهدفة ل�ستقبال 

الأطفال املعوقني من خلل الآتي:
1� توفر امل�ستلزمات املكانية لبع�س 

الإعاقات.
التعليم  مبدار�س  العاملت  توعية   �2
ال��ع��ام امل����راد دم���ج ح����الت م��ن ذوي 
الحتياجات اخلا�سة فيها بخ�سائ�سهم 
تدري�س  وطرق  معهم  التوا�سل  وطرق 
ه����ذه ال��ف��ئ��ة م���ن خ����لل امل��ح��ا���رشات 
التن�سيطية  واحل���ل���ق���ات  ال��ت��وع��وي��ة 
�سنوياً  التي تعقد  التدريبية  والدورات 

من قبل اإدارة الرتبية اخلا�سة.
للبنات  التعليم  اإدارة  مدير  اأكد  واأخراً 
ب�����رشورة  م��ق��رتح��ات  اجل����وف  مبنطقة 
ت���دري���ب وت��ث��ق��ي��ف ال��ه��ي��ئ��ة الإداري�����ة 
فيها  الدمج  امل��راد  باملدر�سة  واملعلمات 

ب�سكل يتنا�سب مع اأهداف الربنامج ويحقق 
والأطفال  الدمج  لفكرة  املطلوب  التقبل 

املراد دجمهم.
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يف حوار خا�ض مع »اخلطوة«.. 
دكتور حممد الروي�سد وكيل 

وزارة التعليم للبنني:

برامج الدمج 
اأحدثت نقلة نوعية 

يف جمال تربية 
وتعليم املعوقني

فازت وزارة الرتبية والتعليم بجائزة اجلمعية 
للخدمة الإن�سانية للم�ساريع والربامج املتميزة، 
هذا  وال���وزارة يف  ال��دم��ج.  برنامج  عن  وذل��ك 
بيئة  توفري  يف  فاعل  دور  لها  كان  الربنامج 
زيادة  على  �ساعدت  الرتبوي  للدمج  اإيجابية 
العام  التعليم  مبدار�ض  الجتماعي  التقبل 
ل��لأط��ف��ال امل��ع��وق��ني م��ن قبل اأق��ران��ه��م غري 
العادية؛  الف�سول  يف  والدرا�سة  املعوقني، 

مما اأتاح فر�سة مواتية ملحاكاة وتقليد �سلوك 
اآليات  ع��زز  ال��ذي  الأم��ر  العاديني؛  الأط��ف��ال 
كما  معهم.  الجتماعي  والتفاعل  التوا�سل 
مع  بالتعاون  خربائها،  خلل  من  الوزارة  لعبت 
اجتاهات  حت�سني  يف  رئي�سياً  دورًا  اجلمعية، 
الأطفال غري املعوقني نحو اأقرانهم املعوقني 
وحت�سني اجتاهات الأطفال املعوقني اأي�ساً نحو 

اأقرانهم غري املعوقني.
ونظراً اإلى اأن برنامج الدمج مت تطبيقه 
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم منذ 
ثمانية  من  اأكر  منذ  وحتديداً  �سنوات، 
اأع����وام، ف��اإن��ه م��ن الأه��م��ي��ة الط���لع عن 
قرب على هذا الربنامج من داخل اأروقة 
الوزارة، من خلل هذا احلوار مع �سعادة 
حممد  الدكتور  البنني  لتعليم  الوكيل 

بن �سليمان الروي�سد.
ال�سعودية،  العربية  اململكة  حققت  •	
والتعليم،  الرتبية  ب���وزارة  ممثلة 
دم��ج  جم���ال  يف  ملمو�سة  اإجن�����ازات 
التعليم  الأطفال املعوقني مبدار�ض 

عن  نال  ال��ذي  الربنامج  وهو  العام، 
جدارة جائزة اجلمعية للخدمة الإن�سانية 
للم�ساريع والربامج املتميزة؛ فكيف 

يرى معاليك هذا التكرمي؟
والتعليم  الرتبية  وزارة  تكرمي  اإن   =
م��ن خ���لل اأح���د م�����رشوع��ات��ه��ا ال���رائ���دة، 
الحتياجات  ذوي  التلميذ  دم��ج  وه��و 
التعليم  مدار�س  يف  اخلا�سة،  الرتبوية 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  لدن  من  العام، 
الأمر �سطام بن عبدالعزيز اأمر منطقة 
ال��ري��ا���س ب��الإن��اب��ة، خ��لل احلفل ال��ذي 
يعد  املعوقني،  الأطفال  جمعية  اأقامته 

يف  للعاملني  وحافزاً  وو�ساماً  لنا  فخراً 
مل�ساعفة  اخل��ا���س��ة؛  ال��رتب��ي��ة  م��ي��دان 
اجلهد وال�ستمرار يف العطاء على طريق 

العلم والنماء وخدمة املعوقني.
من  ال���وزارة  ت�رشفت  ال��ذي  امل�رشوع  اأم��ا 
خلله بالتكرمي فهو م�رشوع اإن�ساين وحق 
تعليمي من حقوق الأطفال ذوي الإعاقة 
التي اأكدها ديننا ون�ست عليها �سيا�سة 
اأ�سلوب  وال��دم��ج  اململكة،  يف  التعليم 
تربوي فاعل يعمل على متكني التلميذ 
مع  تعليمهم  ت��ل��ق��ي  م���ن  امل��ع��وق��ني 
التعليم  مدار�س  يف  العاديني  اأقرانهم 
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• عام 	 للبنني  برناجماً   12 من  الدمج  برامج  عدد  ارتفع 
1415 اإلى 3171 برناجماً للبنني والبنات عام 1428ه�

• الدمج 	 برامج  من  امل�ستفيدين  الطلب  عدد 
ارتفع من 380 طالباً اإلى 55490 طالباً وطالبًة

م�رشوع  ال��رتب��وي  ال��دم��ج  م�����رشوع  اإن   =
ح�ساري راق يقدم اخلدمات لأغلى فئة 
على قلوبنا، وقد خطط له ب�سكل دقيق 
اإل اأن هذا امل�رشوع كغره من امل�رشوعات 
لبع�س  يتعر�س  قد  الأخ��رى  الإن�سانية 
العقبات يف التطبيق ل�سبب من الأ�سباب، 
اإما لنق�س يف الكوادر اأو التاأهيل. وهناك 
ال�سلبيات  مبعاجلة  تقوم  خا�سة  جلان 
التقارير  خ��لل  من  ر�سدها  يتم  التي 
اأن  كما  التجربة،  تطبيق  عن  ترد  التي 
واللقاءات  ال��ربام��ج  م��ن  الكثر  هناك 
التي تعقد يف املناطق التعليمية، �سواء 
اأو للطلب  اأو للمعلمني  لأ�رش املعوقني 
لت�سهيل  ال��ع��ام؛  التعليم  م��دار���س  يف 

تطبيق هذا الأ�سلوب و�سمان جناحه.
	•تواجه بع�ض املدار�ض م�سكلة عدم 
ومرافقها  اأبنيتها  وملءمة  تهيئة 
�سواء  املعوقني،  الأط��ف��ال  حلركة 
الذين ي�ستخدمون كرا�سي متحركة 
اأو عكازات اأو م�سايات؛ فكيف ترى 

اإمكانية جتاوز ذلك؟ 
اأو  قدمية  مدار�س  هناك  اأن  �سك  ل   =
�سك  بل   � وهي  م�ستاأجرة،  مبان  يف  تقع 
نتيجة  امل�سكلت  بع�س  م��ن  ت��ع��اين   �
نحاول  لذلك  للمعوقني؛  تهيئتها  عدم 
اإل  متاح،  هو  ما  بح�سب  معها  التكيف 
اأن املباين املدر�سية احلديثة ُروعي يف 
املعوقني  احتياجات  جميع  ت�ساميمها 
متحركة  كرا�سي  ي�ستخدمون  ال��ذي��ن 
من  غرها  اأو  م�سايات  اأو  ع��ك��ازات  اأو 
الو�سائل التي ي�ستخدمها املعوقون يف 

تنقلهم. 
امل��دار���ض  لبع�ض  كلمتكم  م��ا  •	
الأهلية التي ترف�ض قبول الأطفال 
املعوقني بدعوى رف�ض اأ�رس الأطفال 

العاديني اختالط اأبنائهم معهم؟
امل��دار���س  بع�س  مل��دي��ري  كلمتنا   =
اأعناقنا  يف  اأمانة  املعوقني  اأن  الأهلية 
اهلل؛  عند  عنهم  م�سوؤولون  جميعاً  ونحن 
رعيته؛  عن  م�سوؤول  وكلكم  راع  فكلكم 
فدور تلك املدار�س م�ساند ملا تقوم به 
الوزارة من خلل مدار�س التعليم العام؛ 
ببث  املدار�س  تلك  تقوم  اأن  فالواجب 
الأم��ور  اأولياء  وحث  املجتمع  يف  الوعي 
والأ�رش التي يوجد لديهم ابن معوق على 
ليقوم  التعليم  بركب  البن  هذا  اإحلاق 

العام يف اأقرب مكان لإقامة اأ�رشهم وعدم 
عزلهم عن املجتمع. 

وقد اكتملت يف هذا امل�رشوع الذي تتبناه 
مقومات  جميع  والتعليم  الرتبية  وزارة 
والتخطيط  التنظر  من  والتميز  النجاح 

والتطبيق والتقومي. 
وقد �رشعت الوزارة يف التو�سع يف تطبيق 
اململكة؛  اأنحاء  جميع  يف  الدمج  اأ�سلوب 
لي�سمل جميع الفئات وو�سعت الأنظمة 
تطبيق  عملية  حتكم  ال��ت��ي  وال��ل��وائ��ح 
الكمي  النمو  حيث  فمن  الأ�سلوب،  هذا 
ارت���ف���ع ع���دد ب���رام���ج ال���دم���ج م���ن 12 
1416/1415ه���  عام  للبنني  برناجماً 
والبنات  للبنني  برناجماً   3171 اإل��ى 
1428/1427ه����  الدرا�سي  العام  يف 
امل�ستفيدين  الطلب  ع��دد  ارتفع  كما 
م��ن ه��ذه ال��ربام��ج م��ن 380 ط��ال��ب��اً يف 
ال��ع��ام ال��درا���س��ي 1416/1415ه������� 
ع��ام  وط��ال��ب��ًة  ط��ال��ب��اً   55490 اإل����ى 

1428/1427ه�. 
والتعليم  الرتبية  وزارة  تعترب  •	
دمج  يف  للجمعية  رئي�سياً  �رسيكاً 
املعوقني  الأط��ف��ال  من  من�سوبيها 
فما  ال��ع��ام؛  التعليم  م��دار���ض  يف 

تقييمك لتلك التجربة حتى الآن؟
التلميذ  دم���ج  م�����رشوع  اأح����دث  ل��ق��د   =
نقلة  التعليم  م��دار���س  يف  امل��ع��وق��ني 
التلميذ  وتعليم  تربية  جمال  يف  نوعية 
رائدة  التجربة  هذه  وتعترب  املعوقني، 
فقد  ال��ع��رب��ي؛  ال��وط��ن  م�ستوى  ع��ل��ى 
من  تطلب  عديدة  عربية  دول  اأ�سبحت 
امل�رشوع يف  ال�ستفادة من هذا  اململكة 
جمال تربية وتعليم التلميذ املعوقني، 

وهذا دليل على جناح تلك التجربة. 
	•تبنت وزارة الرتبية والتعليم م�رسوع 
1417ه���،  ع��ام  منذ  ال��رتب��وي  الدمج 
اأهدافه؛  من  الكثري  امل�رسوع  وحقق 
فهل ترون اأن هناك حاجة اإلى مراجعة 

التي  املتغريات  ظل  يف  امل�����رسوع 
تطوير  من  الدمج  برامج  على  ط��راأت 
اأع��داد  وت��زاي��د  ناحية  من  وحتديث 

الأطفال املعوقني من ناحية اأخرى؟ 
اإلى ما لهذا الأ�سلوب الرتبوي  =  نظراً 
ونف�سية  تربوية  فاعلية  م��ن  احل��دي��ث 
اأثبتتها  اإيجابية  واقت�سادية  واجتماعية 
املتخ�س�سة؛  ال��درا���س��ات  م��ن  الكثر 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  تبنت  فقد 
م�رشوع الدمج الرتبوي الذي اأحدث نقلة 
التلميذ  وتعليم  تربية  جمال  يف  هائلة 

املعوقني. 
واأ���س��ب��ح��ت جت��رب��ة امل��م��ل��ك��ة يف جم��ال 
ال��دم��ج ال��رتب��وي رائ����دة وم��ع��روف��ة يف 
»النموذج  با�سم  كافة  العربي  الوطن 
امل�رشوع  تقومي  مت  وق��د  ال�سعودي«، 
من  متخ�س�س  علمي  ف��ري��ق  بوا�سطة 
بوزارة  اخلا�سة  للرتبية  العامة  الإدارة 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، وق�����س��م ال��رتب��ي��ة 
امللك  بجامعة  الرتبية  بكلية  اخلا�سة 
�سعود، حيث قام الفريق باإجراء درا�سة 
علمية بعنوان »الدرا�سة الوطنية لتقييم 
يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  جتربة 
الحتياجات  ذوي  التلميذ  دم��ج  جم��ال 
التعليم  مدار�س  يف  اخلا�سة  الرتبوية 
يف  الدرا�سة  ه��ذه  �سدرت  وق��د  ال��ع��ام، 
يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  عن  كتاب 
التو�سع  يف  م�ستمرة  وال��وزارة  اململكة. 
بح�سب ما خطط له؛ لكي ت�ستوعب جميع 

طلبها وطالباتها من املعوقني. 
	•على الرغم من تعدد اإيجابيات برنامج 
ال��ك��ث��ر من  ر���س��د  اأن���ه مت  اإل  ال��دم��ج 
ال�سلبيات من واقع التجربة، ومنها عدم 
ونق�س  باملدار�س  امل�سوؤولني  تفاعل 
الدراية عن كيفية التعامل مع الأطفال 
امل��دار���س  بع�س  ورف�����س  امل��ع��وق��ني، 
قبول الطفل املعوق واخلوف من حتمل 

م�سوؤوليته؛ فما راأيكم؟
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يف حوار مع الدكتورة وفاء ال�سالح 
مدير عام الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة للبنات:

تهيئة املدار�ض لتلئم احتياج الأطفال 
املعوقني م�ستمرة

وتقوم  اجلمعية  تتبناه  ال��ذي  الدمج  برنامج 
الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  بنجاح  بتطبيقه 
والتعليم يف مدار�ض التعليم العام، منذ �سنوات، 
وحتديدًا منذ اأكرث من ثمانية اأعوام، بتكاملية 
الأمانة  يف  ممثلة  ال���وزارة،  مع  خلقة  و�رساكة 
اإلى  اأف�سى  ب��ال��وزارة،  اخلا�سة  للرتبية  العامة 
دمج نحو 1400 طالب وطالبة يف اأكرث من 200 

مدر�سة للبنني والبنات مبناطق مراكز اجلمعية يف 
كل من: مكة املكرمة، املدينة املنورة، الريا�ض، 
م�سبوق،  غري  اإجناز  وذلك  وحائل،  اجلوف  جدة، 
املعوقات  الطالبات  دمج  عملية  يف  وخ�سو�ساً 
الذي يتم بعناية يف هذا الإطار وبتميز، وكانت 
كلها  البنات  تعليم  مدار�ض  يف  دجمهن  نتائج 
اإيجابية، حيث اإنهن من املتفوقات يف الدرا�سة.

احل��وار  على  »اخل��ط��وة«  حر�ست  لذلك 
حمد  بنت  وف��اء  ال��دك��ت��ورة  �سعادة  م��ع 
العامة  ل���لإدارة  العام  املدير  ال�سالح 
طرح  ومت  للبنات،  اخل��ا���س��ة  للرتبية 
الكثر من الق�سايا املهمة التي تو�سح 
مدى اجلهد الذي يبذل يف هذا املو�سوع 

احليوي.
	•حققت اململكة العربية ال�سعودية، 
والتعليم،  الرتبية  ب��وزارة  ممثلة 
دمج  جم��ال  يف  ملمو�سة  اإجن����ازات 
الأطفال املعوقني مبدار�ض التعليم 
ال��ع��ام، وه��و ال��ربن��ام��ج ال���ذي نال 
للخدمة  اجلمعية  جائزة  ج��دارة  عن 
وال��ربام��ج  للم�ساريع  الإن�����س��ان��ي��ة 
امل��ت��م��ي��زة؛ ف��ك��ي��ف ت��ري��ن ه��ذا 

التكرمي؟
= ت��ع��ت��رب ج���ائ���زة اجل��م��ع��ي��ة ل��ل��خ��دم��ة 
لربامج  اإيجابي  دعم  مبثابة  الإن�سانية 
الدمج بالتعليم العام وهي اأي�ساً حمفز 
لتقدمي مزيد من الدعاية واخلدمات يف 
جمال دمج الأطفال املعوقني، وهذا مما 
والأمانة  بامل�سوؤولية  ال�سعور  من  زاد 
العاملني  جميع  ع��ات��ق  ع��ل��ى  امل��ل��ق��اة 
والتعليم  الرتبية  ب���وزارة  والرتبويني 

برامج  يف  الرتبوية  بالعملية  للرتقاء 
التعليم العام واخلا�س.

والتعليم  الرتبية  وزارة  تعترب  •	
دمج  يف  للجمعية  رئي�سياً  �رسيكاً 
املعوقني  الأط��ف��ال  من  من�سوبيها 
فما  ال��ع��ام؛  التعليم  م��دار���ض  يف 
تقييمكم لتلك التجربة حتى الآن؟

الرتبية  وزارة  بني  التجربة  لتقييم   =
والتعليم وجمعية الأطفال املعوقني ل 
بد من وجود جلنة من املخت�سني لدرا�سة 
على  والتعرف  وال�سلبيات  الإيجابيات 
تعديل  اإلى  حتتاج  التي  ال�سعف  نقاط 
اأو تغر ل�سمان جناح التجربة يف بيئتها 
دمج  بتطبيق  القيام  اأن  اإل  الرتبوية 
التعليم  مب��دار���س  املعوقني  الأط��ف��ال 
العام كخطوة اأولية يعترب اأمراً �سائباً من 
حيث حتقيق ال�رشاكة بني وزارة الرتبية 
ذات  الر�سمية  غر  واجلهات  والتعليم 
اخلا�سة؛  الحتياجات  ب��ذوي  الهتمام 
لذلك اأمتنى اأن تعمم هذه التجربة على 
العلقة  ذات  الأهلية  القطاعات  جميع 
الرتبوي  النجاح  لتحقيق  معاً  والتعاون 
اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  دم���ج  يف 
جميع  من  وال�ستفادة  العام  بالتعليم 

الدولة  وفرتها  التي  الرتبوية  اخلدمات 
ذوي  للطلب  �سواء  لطلبها،  الر�سيدة 

الإعاقة اأو العاديني. 
والتعليم  الرتبية  وزارة  تبنت  • •	
عام  منذ  ال��رتب��وي  ال��دم��ج  م�����رسوع 
العديد  امل�����رسوع  وحقق  1417ه����، 
هناك  اأن  ت��رون  فهل  اأه��داف��ه؛  م��ن 
ظل  يف  امل�رسوع  مراجعة  اإل��ى  حاجة 
برامج  على  ط��راأت  التي  املتغريات 
الدمج من تطوير وحتديث من ناحية 
وتزايد اأعداد الأطفال املعوقني من 

ناحية اأخرى؟
الرتبية  وزارة  اه��ت��م��ام  ع��ل��ى  ب��ن��اء   =
الرتبوية  باخلدمات  بالرتقاء  والتعليم 
بربامج الدمج فلبد من القيام باملتابعة 
مدى  من  للتاأكد  امل�ستمر؛  والتقييم 
حتقيق الأهداف الرتبوية وتقدمي الدعم 
واخلدمات امل�ساندة اللزمة خلدمة هذه 
القيام  خلل  من  وذل��ك  الغالية،  الفئة 
ب��ال��درا���س��ات والأب���ح���اث وال���س��ت��ف��ادة 
دمج  جم��ال  يف  واخل���ربات  التجارب  من 
الرتبويني  قبل  من  املعوقني  الأطفال 

واملخت�سني بالرتبية اخلا�سة. 
اإيجابيات  تعدد  من  الرغم  على  •	
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• نقاط 	 اإلى  ال�سلبيات وحتويلها  من  اال�ستفادة 
قوة تخدم برامج دمج املعوقني 

• اأهمية توعية املجتمع بفوائد الدمج وبحق املعوقني يف 	
احل�سول على اخلدمة املنا�سبة اأ�سوة بالطلب العاديني

برنامج الدمج اإل اأنه مت ر�سد العديد 
التجربة،  واق��ع  من  ال�سلبيات  من 
وم��ن��ه��ا ع���دم ت��ف��اع��ل امل�����س��وؤول��ني 
باملدار�ض ونق�ض الدراية عن كيفية 
التعامل مع الأطفال املعوقني، فما 

راأيكم؟
اأ�سدرت وزارة الرتبية والتعليم عام   =
للربامج  التنظيمية  القواعد  1421ه��� 
ت�سمنت  اخل��ا���س��ة،  ال��رتب��ي��ة  وم��ع��اه��د 
التي  والفنية  الإداري���ة  اجلوانب  جميع 
الدمج،  بربامج  الرتبوية  العملية  تنظم 
وهي متوافرة ومتاحة جلميع الرتبويني 
ب�سكل  العنكبوتية  ال�سبكة  مواقع  يف 
الإدارة  تقوم  كذلك  ووا���س��ح.  مف�سل 
واإدارات  اخل��ا���س��ة،  ل��ل��رتب��ي��ة  ال��ع��ام��ة 
التعليمية  باملناطق  اخلا�سة  الرتبية 
بالعديد من الور�س والدورات التوعوية 
والفنية جلميع العاملني بربامج الدمج، 
وح�سور  امل�ساركة  فر�سة  لهم  وتتيح 
ال��ع��لق��ة  ذات  ال��رتب��وي��ة  امل���وؤمت���رات 
بالرتبية اخلا�سة يف جميع التخ�س�سات، 
اأي جتربة  ف��اإن  ذل��ك  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
واآخر  اإيجابي  جانب  لها  يكون  اأن  لبد 
�سلبي، ودورنا ال�ستفادة من ال�سلبيات 
برامج  تخدم  قوة  نقاط  اإل��ى  وحتويلها 

دمج املعوقني. 
م�سكلة  امل��دار���ض  بع�ض  ت��واج��ه  •	
اأبنيتها  وم��لءم��ة  تهيئة  ع��دم  يف 
ومرافقها حلركة الأطفال املعوقني، 
كرا�سي  ي�ستخدمون  الذين  �سواء 
م�سايات؛  اأو  عكازات  اأو  متحركة 

كيف ترين اإمكانية جتاوز ذلك؟ 
= ت��ع��ت��رب ع��م��ل��ي��ة ت��ه��ي��ئ��ة امل���دار����س 
احتياج  يلئم  الذي  بال�سكل  وتعديلها 
الأطفال املعوقني عملية م�ستمرة نتيجة 
التو�سع يف الدمج وزيادة اأعداد الأطفال 
املعوقني امللتحقني مبدار�س التعليم 
وت�سميمها  اإن�ساوؤها  مت  والتي  العام، 
الدمج؛  عملية  يف  التفكر  قبل  �سابقاً 
ميكن  ح��ي��ث  م�سكلة  تعترب  ل  ل��ذل��ك 
الفيزيائية  البيئة  وتعديل  جت��اوزه��ا 
ومن  للحتياج،  وفقاً  امل��دار���س  لهذه 
الأول���وي���ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق دم��ج 
عن  مب��ع��زل  تركهم  وع���دم  امل��ع��وق��ني 

الطلب العاديني. 

امل��دار���ض  لبع�ض  كلمتكم  م��ا  •	
الأهلية التي ترف�ض قبول الأطفال 

املعوقني 
 ب���دع���وى رف�����ض اأ�����رس الأط���ف���ال 

العاديني اختالط اأبنائهم معهم؟
= يجب على جميع العاملني واملهتمني 
مب��ج��ال ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة، ����س���واء يف 
القيام  احلكومية،  اأو  الأهلية  املدار�س 
واملجتمع  وال��ط��لب  ل��لأه��ل  بالتوعية 
الدمج وتو�سيح حق  اأهمية وفوائد  عن 
الرعاية  على  احل�سول  يف  املعوقني 
بالطلب  اأ���س��وة  امل��ن��ا���س��ب��ة  واخل��دم��ة 
مع  العام،  التعليم  مبدار�س  العاديني 
الذي  احلنيف  الإ�سلمي  بديننا  التذكر 
من  بد  ل  كذلك  والإح�سان.  بالعدل  اأمر 
تفعيل القواعد التنظيمية بحيث تكون 
اإلزامية على جميع مدار�س التعليم العام 
واخلا�سة؛ مما ي�سمن حق املعوقني يف 

اللتحاق مبدار�س التعليم العام.
يحتاج الأطفال املعوقون الذين  •	
مراعاة  اإل��ى  باملدار�ض  دجمهم  مت 
معاملتهم  وع��دم  اإعاقتهم  ظ��روف 
احل�سور  الإداري��ة، يف  الناحية  من 
والن�رساف واملواعيد والختبارات، 
ال��ع��ادي��ني؛ وذل��ك  الأط��ف��ال  مثل 
مبواعيد  منهم  الييكييثيير  الرتييبيياط 
امل�ست�سفيات  مل��راج��ع��ة  حم���ددة 
اأن  ميكن  م��اذا  التاأهيل..  ومراكز 

تقدم الوزارة يف هذا ال�سدد؟
= بالنظر اإلى القواعد التنظيمية لربامج 
وم��ع��اه��د ال��رتب��ي��ة اخل��ا���س��ة ال�����س��ادرة 
اأن  يت�سح  والتعليم  الرتبية  وزارة  عن 
اجل��وان��ب  جميع  اإل���ى  تطرقت  ال����وزارة 
الحتياجات  ذوي  تخدم  التي  الإداري���ة 
اخل��ا���س��ة ب��ربام��ج ال���دم���ج، وذل���ك مما 
ب��ربام��ج  ال��ع��ام��ل��ني  جميع  م��ن  يتطلب 
الدمج الطلع عليها والعمل مبا جاء بها.

ماذا ترون يف اأهمية عقد دورات  •	
متوا�سلة  وت��اأه��ي��ل��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة 
كيفية  ب�ساأن  واملعلمني  للمعلمات 

التعامل مع الأطفال املعوقني؟
= الدورات التدريبية اأثناء العمل تعترب 
الرتبوية  العملية  جناح  اأ�سا�سيات  من 
والعملي  املعريف  بامل�ستوى  والرتقاء 
الحتياجات  ذوي  مع  العاملني  جلميع 
اإلى حتقيق اخلدمات  اخلا�سة وال�سبيل 
الحتياجات  ل��ذوي  امللئمة  الرتبوية 
اخلا�سة، ومن هذا املنطلق تهتم وزارة 
الإدارة  يف  ممثلة  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة 
العامة  والإدارة  اخلا�سة  للرتبية  العامة 
ال��دورات  بتقدمي  ال��رتب��وي،  للتدريب 
�سنوية  كخطة  والتاأهيلية  التدريبية 
اململكة  مناطق  بكل  املعلمات  جلميع 
مبختلف التخ�س�سات، وذلك يف اجلوانب 
الفنية التخ�س�سية وتنمية واإدارة الذات 
النمو املعريف والعملي  اأجل حتقيق  من 

لدى املعلمات واملخت�سات. 
اأن حتر�ض املدار�ض  اأهمية  ما مدى   	
بكيفية  العاديني  الطلب  توعية  على 
�سواء  املعوقني،  الطلب  مع  التعامل 
اأو  لذلك  ح�س�ض  تخ�سي�ض  خ��لل  من 
تنظيم ندوات توعوية على مدار العام؟
بكيفية  ال��ع��ادي��ني  ال��ط��لب  توعية   =
تعترب  املعوقني  الطلب  مع  التعامل 
الرتبية  ب��اإدارات  الرتبوية  الأهداف  اأحد 
جميع  تعاون  ا�ستدعى  مما  والتعليم؛ 
بوزارة  العلقة  ذات  الرتبوية  الإدارات 
العامة  )ك�����الإدارة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
للرتبية اخلا�سة، الإدارة العامة للتوجيه 
للتوعية  العامة  والإدارة  والإر����س���اد، 
على  توعية  خطة  لو�سع  الإ�سلمية(؛ 
م��دى ال��ع��ام ال��درا���س��ي، وذل��ك للقيام 
العام  التعليم  م��دار���س  يف  بالتوعية 
الطالبات  اإل��ى  موجهة  �سنوات  ت�ستمر 
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ارجتلها  التي  الكلمة  وعدَّ �سم وه خالل 
خريية  اأوق��اف  باإن�ساء  اجلمعية  مبادرة 
املجانية  خدماتها  لدعم  ريعها  يكون 
خطوة رائدة يف ا�ستجالء ال�سور امل�رشفة 
وح��ا���رشه  امل��ج��ي��د،  ما�سيه  يف  للوقف 

جميع  تدير  اجلمعية  اأن  موؤكداً  الزاهر، 
تهيئ  اإ�سالمية  م�سارف  عرب  الأوق���اف 
الطماأنينة للمتربعني، منوهاً مبا تبذله 
ت�سهيل  يف  جهد  من  الر�سيدة  القيادة 
م�سرياً  احلبيبة،  بالدنا  يف  اخلري  اأعمال 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  دور  اإلى 
مقرن بن عبدالعزيز رئي�س ال�ستخبارات 
الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  العامة 
جميع  تذليل  يف  ماجد  ب��ن  عبدالعزيز 
واجهت  ال��ت��ي  وال�سعوبات  العقبات 

و�سف �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، اململكة  العربية 
ال�سعودية باملوؤ�س�سة اخلريية الكربى التي ن�ساأت على روؤية وهدف خري؛ لذلك فهي من خري اإلى 

خري ومن ثروة اإلى ثروة اأعلى.
وقال: هذه البالد كلما تكالب عليها الأعداء اندحروا، باإذن اهلل، وكلما كرث اللغط يف م�ستقبلها 
اآمن  ال�سحاب؛ فالوطن  الأمنية التي عا�ستها بالدنا مرت مر  الأحداث  واأ�ساف:  تعززت مكانتها، 
والنا�س مرتابطون، بحمد اهلل، منددًا يف ال�سياق ذاته باحلدث الإجرامي اجلبان الذي تعر�س له 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف م�ساعد وزير الداخلية لل�سوؤون الأمنية. 

رعى تد�سني وقف واحة طيبة بح�سور اأمري املدينة املنورة
الأمري �سلطان بن �سلمان:

 اململكة موؤ�س�سة خريية كربى

تغطية . .
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• الأمري عبدالعزيز بن ماجد :	

وقف واحة طيبة اإجناز اإن�ساين وخريي
اجلمعية منذ �رشاء الأر�س حتى ت�سييدها 

وقف واحة طيبة.
جاء ذلك خالل رعاية �سموه حفل تد�سني 
وقف اجلمعية باملدينة املنورة بح�سور 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز 
منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز  ب��ن  ماجد  ب��ن 
املدينة املنورة، و�ساحب ال�سمو الأمري 
�سعود  اآل  �سلمان  ب��ن  ب��ن��در  ال��دك��ت��ور 
م�ست�سار خادم احلرمني ال�رشيفني، حيث 
ا�ستقبالهم لدى و�سولهم مقر  كان يف 
جمعية  اإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء  امل��رك��ز، 
واأمني عام اجلمعية  الأطفال املعوقني 
امل��رك��ز طالل  وم��دي��ر  ال��غ��ام��دي  عو�س 

كماخي وعدد من امل�سوؤولني. 
اأطفال  ت�رشف  �سموهم  و���س��ول  وف��ور 
�ساهدوا  بعدها  عليهم  بال�سالم  املركز 
اطلعوا  ثم  للوقف  املخ�س�س  املج�سم 
حتكي  التي  الهند�سية  اللوحات  على 

مراحل اإن�ساء الوقف. 
املعد  اخلطابي  احلفل  ب��دئ  ذل��ك  بعد 
بهذه املنا�سبة باآيات من الذكر احلكيم 
ثم األقى معايل اأمني املنطقة ع�سو جلنة 
اأوقاف اجلمعية املهند�س عبدالعزيز بن 

مت تق�سيمها اإلى اأ�سهم قيمة كل �سهم 
100 ريال. 

عقب ذلك ارجتل الأمري عبدالعزيز كلمة 
اأكد فيها اأن وقف واحة طيبة يعترب من 
تهدف  التي  اخلريية  الأوق��اف  م�ساريع 
الدائمة  التمويلية  امل�سادر  توفري  اإلى 
والثابتة التي ت�سهم يف دعم املتطلبات 
الت�سغيلية للمركز، حيث قام هذا الوقف 
على ت�سابق اأهل اخلري مل�ساندة امل�رشوع؛ 
مل��ا ميثله م��ن اإجن���از اإن�����س��اين وخ��ريي، 
والقائمني  امل�ساهمني  جميع  �ساكراً 
املي�سورين ورجال  على امل�رشوع، وحاثاً 
الأعمال على امل�سارعة يف دعم مثل هذه 

امل�ساريع التي تعد �سدقة جارية. 
بعد ذلك مت تكرمي امل�ساهمني يف اإن�ساء 
اأمري  �سمو  ت�سلم  كما  طيبة،  واحة  وقف 
تذكارية  هدية  املنورة  املدينة  منطقة 

بهذه املنا�سبة. 
عقب ذلك انتقل �سمو الأمري �سلطان بن 
�سلمان و�سمو الأمري عبدالعزيز بن ماجد 
واحل�سور اإلى مقر الوقف )واحة طيبة( 
الواقع باملنطقة ال�سمالية من املنطقة 
املركزية للم�سجد النبوي ال�رشيف، وفور 
الوقف  تد�سني  مت  �سموهما  و���س��ول 
الوقف  داخل  جتول  ثم  بافتتاحه  اإيذاناً 

م�ستمعني اإلى �رشح واف عما يحتويه. 
ي�سار اإلى اأن امل�رشوع ُيعد �رشحاً معمارياً 
الفندقية  للخدمات  مم��ي��زة  واإ���س��اف��ة 
املبنى  اأق��ي��م  فقد  امل��ن��ورة؛  باملدينة 
بارتفاع  مربعاً  مرتاً   935 م�ساحة  على 
كموقف  قبو  اإل��ى  اإ�سافة  طابقاً،   14
و�سمم  ميزانني،  ودوري���ن  لل�سيارات 
املبنى كدار فندقية، ومت تاأجري الوقف 
ملدة ع�رش �سنوات بعد درا�سة م�ستفي�سة 
تتنا�سب  التي  ال�ستثمارية  للفر�س 
واملوا�سفات  املنطقة  احتياجات  مع 

املعمارية ال�سائدة يف مباين املدينة.

فيها  اأ�ساد  كلمة  احل�سني  عبدالرحمن 
ا�سرتاتيجية  تبني  يف  اجلمعية  مببادرة 
ذلك  اأن  اإل��ى  م�سرياً  اخل���ريي،  ال��وق��ف 
وحر�سها  اجلمعية  عمل  منهجية  يج�سد 
املجانية  خدماتها  ا���س��ت��م��راري��ة  على 
اأن  مبيناً  التزاماتها،  ت�ساعف  ظل  يف 
�سنة الوقف اخلريي تهدف اإلى حتقيق 
ديني  واج��ب  وهو  املجتمع  يف  التكافل 
وركن ح�ساري ي�سهم يف عملية التنمية 

الجتماعية والعلمية والقت�سادية. 
باملدينة  اجل��م��ع��ي��ة  وق���ف  اإن  وق����ال: 
من  الكثريين  جلهود  ثمرة  جاء  املنورة 
الذين  املبادرات  اأ�سحاب  من  اخلريين 
حر�سوا على اأن تكون لهم �سدقة جارية 
عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى،  مدينة  يف 
و�سلم، داعياً احل�سور اإلى امل�ساهمة يف 
التي و�سلت  الوقف  تكاليف  ا�ستكمال 
اإلى نحو 80 مليون ريال، م�سرياً اإلى اأنه 
ما زالت هناك حاجة اإلى 12 مليون ريال 

• عبدالعزيز احل�سني:	
�سنة الوقف اخلريي تهدف اإلى حتقيق التكافل يف املجتمع
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تغطية . .
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املعوقني  الأطفال  جلمعية  اخلريي  الوقف 
يف املدينة املنورة )وقف واحة طيبة(. 

و هو واحد من م�رشوعات الوقف التي تتبناها 
لتاأمني  اإ�سرتاتيجيتها  اإط��ار  يف  اجلمعية 
م�سادر دخل دائمة ت�سهم يف دعم موازنتها 

الت�سغيلية وخدماتها املجانية.

بتكلفة بلغت 80 مليون ريال . .

تد�سني“وقف واحة طيبة”. .
 يف املدينة املنورة
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الأ�ستاذ  اجلمعية  ع��ام  اأم��ني  واأو���س��ح  
طيبة«  واحة  »وقف  اأن  الغامدي  عو�س 
ميثل  بافتتاحه  اجلمعية  حتتفي  ال��ذي 
توفري  اإل��ى  م�سعاها  يف  ملمو�ساً  اإجن��ازاً 
م�سادر متويلية دائمة وثابتة ت�سهم يف 
الأمري  ملركز  الت�سغيل  متطلبات  دعم 
الأطفال  لرعاية  عبدالعزيز  بن  �سلطان 
وبقية  امل��ن��ورة  املدينة  يف  املعوقني 
مراكز اجلمعية يف كل من: الريا�س، مكة 
وذكر  واجل���وف.  حائل،  ج��دة،  املكرمة، 
اأمني عام اجلمعية اأن “وقف واحة طيبة” 
يف  مربعاً  مرتاً   935 م�ساحة  على  اأقيم 
حي ب�ساعة يف املنطقة املركزية و�سط 
مرتاً   250 نحو  ويبعد  املنورة  املدينة 
واأق��ي��م  ال�����رشي��ف،  النبوي  امل�سجد  ع��ن 
الوقف كنزل فندقي بارتفاع 14 طابقاً 
ميزانني  دور  اإلى  اإ�سافة  اأر�سي،  ودور 

مهبط  فيه  ويوجد  لل�سيارات،  ومواقف 
“و�سلت  الغامدي:  واأ�ساف  للطائرات. 
تكلفة اإن�ساء الوقف اإلى نحو 80 مليون 
ريال وبلغت م�ساحة امل�سطحات املبنية 
عام  اأمني  واأع��رب  مربع”.  15900 مرت 
لأ�سحاب  وعرفانه  �سكره  عن  اجلمعية 
املبادرات الكرمية يف دعم م�رشوع الوقف 
منذ اأن كان فكرة، م�سرياً اإلى اأن اإجمايل 
بلغت  للوقف  و�سلت  التي  التربعات 
نحو 26 مليون ريال واأ�سهمت اجلمعية 
وعد  واأ�ساف:  ري��ال.  مليون   34 مببلغ 
مببلغ  اإ�سايف  تربع  بتقدمي  خري  فاعلو 
يتبقى  عليه  وبناء  ريال  ماليني  ثمانية 
مبلغ 12 مليون ريال مت تق�سيمها اإلى 
 100 �سهم  كل  قيمة  �سهم  األف   120
ريال حيث يتاح لأهل اخلري والراغبني يف 
اإقامة �سدقة جارية يف مدينة امل�سطفى 

مبا  امل�ساركة   � و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   �
يرونه من اأ�سهم يف هذا الوقف.

ومما يذكر اأن جمعية الأطفال املعوقني 
اأهل  تربعات  على  اإيراداتها  يف  تعتمد 
ومراكزها  م�ساريعها  تعدد  ومع  اخلري، 
الت�سغيلية  ميزانيتها  حجم  ت�ساعف 
ريال؛  مليون   65 من  اأكرث  اإلى  لت�سل 
اجلمعية  ت��ب��ن��ي  ت��ط��ل��ب  ال����ذي  الأم�����ر 
ا�سرتاتيجية جديدة لإيجاد م�سادر دائمة 
للدخل، ويف مقدمة ذلك م�ساريع الوقف 
اخلريي، حيث انطلقت اجلمعية يف اإن�ساء 
التي  اأوقاف خريية يف املناطق واملدن 
دخل  يخ�س�س  بحيث  مراكزها  حتت�سن 
املركز  ت�سغيل  نفقات  لدعم  وقف  كل 
يف مدينته، وي�رشف على اأوقاف اجلمعية 
ال�سيخ  معايل  برئا�سة  متخ�س�سة  جلنة 
وزير  ال�سيخ  اآل  عبدالعزيز  بن  �سالح 

الأمري عبدالعزيز بن ماجد و الأمري �سلطان بن �سلمان  يتفقدان املعر�س امل�ساحب حلفل الفتتاح
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والدعوة  والأوق��اف  الإ�سالمية  ال�سوؤون 
والإر�ساد.

دور الوقف يف احل�سارة الإ�سالمية
وجدارتها  الأم���ة  رق��ي  على  اأدل  لي�س 
من  العامل  لقيادة  وا�ستحقاقها  باحلياة 
�سمو النزعة الإن�سانية يف اأفرادها �سمواً 
يفي�س باخلري والرب والرحمة على طبقات 
تخلد  املقيا�س  وبهذا  كافة،  املجتمع 
ذلك  يف  بلغت  واأمتنا  الأم��م،  ح�سارات 
اخلريية  الأوق��اف  نهج  بتبنيها  ال��ذروة 
وتخ�سي�سها لتلبية احلاجات الجتماعية 
اإلى  يهدف  فالوقف  العامة؛  واملنفعة 
وحتقيق  امل��ج��ت��م��ع،  يف  اخل���ري  حتقيق 
اخلري واجب ديني وركن ح�ساري. وقد 
كانت للوقف منافع ل ُتعد ول حُت�سى؛ 
جوانب  امل�سلمني  اأوق���اف  �سملت  اإذ 
كثرية من مرافق احلياة واأ�سهمت على 
العلمي  النمو  عملية  يف  التاريخ  م��دى 

والجتماعي والقت�سادي.
برامج الأوقاف

وانت�سار  اجلمعية  م�رشوعات  تعدد  مع 
مناطق  من  الكثري  يف  مراكزها  �سبكة 
خدماتها  م�����س��ت��وى  وت��ط��ور  امل��م��ل��ك��ة 
ثقة  وت���زاي���د  امل��ج��ان��ي��ة  املتخ�س�سة 
اجلمعية  مراكز  �سهدت  بها،  املجتمع 
اإلى  اأعداد الأطفال املحتاجني  ت�ساعف 
عبئاً  مّثل  مما  املتخ�س�سة؛  خدماتها 
على اإمكانات اجلمعية، خ�سو�ساً يف ظل 
مما  التربعات؛  من  اإي��رادات��ه��ا  تذبذب 
اأ�سبح ميثل حتدياً ل�ستمرارية خدمات 
اخلدمات؛  هذه  تطوير  وخطط  اجلمعية 
اإل��ى  الإدارة  جمل�س  دف��ع  ال���ذي  الأم���ر 
املوارد  لتنمية  برامج  تبني  التفكري يف 
وثابتة  دائمة  م�سادر  توفري  ت�ستهدف 
اجلمعية  اع��ت��م��اد  يقلل  مب��ا  للتمويل 

ب�سكل رئي�سي على التربعات.
الربامج م�رشوعات  وكان يف مقدمة هذه 
اأوق����اف خ��ريي��ة ت��ق��ام يف امل���دن التي 
وتخ�س�س  اجلمعية  م��راك��ز  حتت�سن 
الأوق��اف يف دعم نفقات  اإي��رادات تلك 

ت�سغيل املراكز.
جلنة الأوقاف

ل���الإ����رشاف ع��ل��ى ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وق��ف 
باجلمعية وتوفري كل ال�سمانات ال�رشعية 
مت  تنفيذها،  واآلية  الوقف  مل�رشوعات 
معايل  برئا�سة  للوقف  جلنة  ت�سكيل 
ال�سيخ  اآل  عبدالعزيز  بن  �سالح  ال�سيخ 
والأول��ق��اف  الإ�سالمية  ال�����س��وؤون  وزي��ر 
من:  كل  وع�سوية  والإر���س��اد،  والدعوة 
�سلمان  بن  بندر  الدكتور  الأم��ري  �سمو 
ال�سيخ  ف�سيلة  �سعود،  اآل  حممد  ب��ن 
�سالح بن عبدالرحمن احل�سني، ف�سيلة 
ال�سيخ عبداهلل بن �سليمان املنيع، معايل 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  املهند�س 
بن  �سالح  ال��دك��ت��ور  معايل  احل�سني، 
�سعود اآل علي، ف�سيلة ال�سيخ زياد بن 
عبدالرحمن  املحامي  ال�سعدون،  حممد 
بن عمر ن�سيف، املهند�س عبداملح�سن 

بن حممد الزكري.
»واأنفقوا مما جعلكم م�ستخلفني فيه«

املعوقني  الأط��ف��ال  جمعية  مبادرة  اإّن 
باإن�ساء اأوقاف خريية يوجه ريعها لدعم 

رائ��دة  خطوة  ه��ي  املجانية،  خدماتها 
للوقف  امل�رشقة  ال�سورة  ا�ستجالء  يف 
يف م��ا���س��ي��ه امل��ج��ي��د وح���ا����رشه ال��زاه��ر 
اخل��ري  لتحقيق  ال���واع���د؛  وم�ستقبله 
اأمرنا  وقد  امل�سلم،  للمجتمع  والثواب 
اهلل �سبحانه وتعالى باأعمال اخلري؛ فقال 
تعالى يف حمكم تنزيله: »وافعلوا اخلري 
من  الوقف  يعد  كما  تفلحون«.  لعلكم 
وجوه الإنفاق التي اأمرنا اهلل تعالى بها؛ 
»واأنفقوا مما جعلكم م�ستخلفني فيه«.

 � تعالى  اهلل  ب���اإذن   � الأوق����اف  وت�سهم 
املالية  امل����وارد  م��ن  ن�سبة  ت��وف��ري  يف 
مليزانياتها  املراكز  اإليها  حتتاج  التي 
تقدمي  من  تتمكن  ولكي  الت�سغيلية، 
اخلدمات والربامج العالجية والتعليمية 
الذين  لأبنائنا  املجانية  والتاأهيلية 
يعلمها  حلكمة  ب��الإع��اق��ة  اهلل  اب��ت��اله��م 

�سبحانه وتعالى.
ف�سل املدينة املنورة

و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 
»من كان له يف املدينة اأ�سل فليتم�سك 
فليجعل  اأ�سل  بها  له  يكن  مل  ومن  به، 
له بها اأ�سالً، ولو ق�رشٌة«، كما قال عليه 
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ال�سالة وال�سالم: »اللهم اجعل باملدينة 
�سعفي ما جعلت مبكة«.

اإنها دعوة من امل�سطفى � عليه ال�سالة 
الأر�س  اأ�سقاع  � لكل م�سلم يف  وال�سالم 
الطيبة  طيبة  ب��رك��ة  في�س  م��ن  للنيل 
والغ��رتاف من نبع اخلري فيها من خالل 
اإلى  ت�ساف  جارية  �سدقة  يف  امل�ساهمة 

ميزان ح�سناته حتى بعد مماته.
وقف »واحة طيبة«

اأحد م�ساريع الأوقاف اخلريية التي تتبناها 
اإلى  الأطفال املعوقني، وتهدف  جمعية 
وثابتة  دائمة  متويلية  م�سادر  توفري 
الت�سغيلية  املتطلبات  دع��م  يف  ت�سهم 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلطان  الأم���ري  مل��رك��ز 
ومراكز  خا�سة  ب�سفة  املنورة  باملدينة 
املجانية  خدماتها  تقدم  التي  اجلمعية 
اخلريية لالأطفال املعوقني ب�سفة عامة.
و�سمم امل�رشوع مبتابعة من جلنة امل�ساريع 
باجلمعية بعد درا�سة م�ستفي�سة للفر�س 
ال�ستثمارية التي تتنا�سب مع احتياجات 
املدينة املنورة واملوا�سفات املعمارية 
ومت  الطيبة،  طيبة  مباين  يف  ال�سائدة 

على  ليكون  الت�سميم؛  نوعية  حتديد 
مع  يتنا�سب  �سكني  فندقي  مبنى  من��ط 
والتطلعات  للمنطقة  ال�ستثمارية  الطبيعة 

املرجوة من هذا امل�رشوع.
املوقع

ب�ساعة  بحي  طيبة  واح���ة  م�����رشوع  يقع 
امل��دي��ن��ة  و���س��ط  امل��رك��زي��ة  باملنطقة 
ال�رشيف،  النبوي  امل�سجد  �سمال  املنورة 
مرتاً   250 قرابة  امل�رشوع  موقع  ويبعد 
ويكت�سب  ال�رشيف،  النبوي  امل�سجد  عن 
امل�������رشوع اأه��م��ي��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة ك��ب��رية؛ 
اأن�سط  تعد  التي  املنطقة  يف  لوقوعه 
التجاري  الديني  الطابع  ذات  امل��واق��ع 
امل�سجد  من  لقربها  املنورة؛  باملدينة 
اإلى  املجاورة  واملزارات  ال�رشيف  النبوي 
يف  الن�سطة  الت�سويقية  احل��رك��ة  جانب 
امل�رشوع  اأر���س  م�ساحة  وتبلغ  املنطقة، 

935 مرتاً مربعاً.
الت�سميم

للم�رشوع على  الت�سميمية  الفكرة  قامت 
انتفاعي  اأول��ه��م��ا  اأ�سا�سيني،  عاملني 
لال�ستفادة الق�سوى من قطعة الأر�س من 

حيث عدد الغرف واملعاجلة الت�سميمية 
اأما  وال��ب��دروم��ات،  وامليزانني  ل��الأر���س 
حيث  رم��زي  عامل  فهو  الثاين  العامل 
�سممت الواجهات كاأنها ت�سري اإلى �سعار 
عالمة  املبنى  ه��ذا  يظل  حتى  اجلمعية 

مميزة جلمعية الأطفال املعوقني.
ب��دروم   2 ع��دد  على  امل�����رشوع  يحتوي 
ودور  اأر�سي  ودور  �سيارات،  كمواقف 
ال�سالمل  طريق  عن  مرتبطني  ميزانني 
واأربعة ع�رش دوراً متكرراً يتكون كل دور 
من 23 غرفة مب�ساحات خمتلفة، وتبلغ 
م�ساحة امل�سطحات املبنية 15900م2 
ويوجد مهبط طائرات بال�سطح العلوي.

التكلفة
»واحة  لوقف  الإجمالية  التكلفة  بلغت 
طيبة« 80 مليون ريال، وبادر عدد من 
امل�رشوع  يف  امل�ساهمة  اإل��ى  اخل��ري  اأه��ل 
مببلغ و�سل اإلى 26 مليون ريال، فيما 
ووعد  ريال،  مليون   34 اجلمعية  غطت 
مببلغ  اإ�سايف  تربع  بتقدمي  خري  فاعلو 
ثمانية ماليني ريال ، وهو ما يعني تبقي 
13 مليون ريال من تكاليف الوقف مت 
وبهذه  �سهم،  األف   120 اإلى  تق�سيمها 
يدرك  من  كل  اجلمعية  تدعو  املنا�سبة 
اإلى  ح�سنة  اإ�سالمية  ك�سنة  الوقف  قيمة 
امل�ساركة يف هذا ال�رشح اخلريي والنيل 
مبا  وامل�ساهمة  الطيبة  طيبة  بركة  من 
اخلريية  الأ�سهم  من  امتالكه  ي�ستطيع 

املتبقية.
م�ساهمات اأهل اخلري

ح��ظ��ي م�����رشوع ال��وق��ف ب��ت��ف��اع��ل ك��رمي 
دع��وة  و�سلتهم  اخل��ري مم��ن  اأه���ل  م��ن 
اجلمعية، وي�رشنا اأن ن�سجل قائمة باأ�سماء 
امل�ساركني يف هذا الوقف؛ حتى تاريخه، 
داعني اهلل اأن يخلف عليهم ما اأنفقوا واأن 
ياأملون  ما  طيبة(  )واحة  امل�رشوع  يحقق 
اجلمعية  م�سرية  لتع�سيد  اإ�سهام  من 
ب�سفة عامة، ودعم ميزانية ت�سغيل مركز 
باملدينة  عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمري 

املنورة ب�سفة خا�سة.   
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• الأمري �سعود بن فهد بن عبدالعزيز: 	
اجلمعيات  اأبرز  املعوقني  الأطفال  جمعية 

واملوؤ�س�سات يف اململكة 
• ال�سعودية 	 للمجموعة  ال�رشفية  الع�سوية 

للأبحاث والت�سويق
• امتيازات اأع�ساء ال�رشف 	
• العمل اخلريي وق�سية الإعاقة	
• ملن الع�سوية ال�رشفية ؟	
• ملاذا الع�سوية ال�رشفية ؟	

ال�رشفية

. . . .  �ص 94

. . . .  �ص 95
. . . .  �ص 97
. . . .  �ص 98
. . . .  �ص 99

. . . .  �ص 100
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يف حوار خا�ص لـ » الخطوة « . .
الأمري �سعود بن فهد بن عبدالعزيز: 

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

متكنت اجلمعية على مدى نحو �ستة وع�رشين عاماً من حتقيق الكثري من الإجنازات على �سعيد 
برامج الرعاية املتخ�س�سة التي تقدمها للأطفال املعوقني اأو على �سعيد الت�سدي لق�سية الإعاقة 
ب�سكل عام؛ حتى �سارت واحدة من اأبرز املوؤ�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�ساحلوا 

مع م�سرية العطاء هذه من اأفراد وو�سخروا وقتهم وجهدهم وفكرهم ومالهم لدعم هذه اجلمعية.

الأمري �سعود بن فهد يقبل اأحد اأطفال اجلمعية
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كنزر  ال���دور  لذلك  وع��رف��ان��اً  وت��ق��دي��راً 
اجلليلة  والوقفات  املكرمات  ي�سري من 
لهوؤلء اخلريين كانت الع�سوية ال�رشفية 
تاجاً خريياً تقدمه لهم لقاء م�ساندتهم 
اجلميل  رّد  من  انطالقاً  للجمعية؛  الباّرة 
ل  فمن  و�سكر؛  عرفان  لفتة  يف  باملثل 
�سعت  كما  اهلل.  ي�سكر  ل  النا�س  ي�سكر 
اجلمعية � من خالل اإقرار هذه الع�سوية 
خا�سة  ع��الق��ة  تاأ�سيل  اإل���ى   � ال�رشفية 
و�ساحب  الداعمني..  كبار  مع  ومميزة 
ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن فهد بن 
الأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  عبدالعزيز 
ملوؤ�س�سة  التنفيذية  اللجنة  ورئي�س 
الأم����رية ال��ع��ن��ود ب��ن��ت ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
اخلريية،  �سعود  اآل  جلوي  بن  م�ساعد 
من اأبرز رواد العمل اخلريي يف اململكة، 
م�ساندة  يف  فعالة  م�ساهمات  و�ساحب 
ولهذا  ومنا�سطها؛  وبراجمها  اجلمعية 
ال�رشفية  للع�سوية  �سموه  قبول  ك��ان 
اجلمعية خالل  به  تعتز  للجمعية تقديراً 
»اخلطوة«  حر�ست  ولهذا  م�سريتها.. 
ت�رشيف  مع �سموه حول  احلوار  على هذا 
عبداهلل  امللك  ال�رشيفني  احلرمني  خادم 
وعن  ال�رشفية،  للع�سوية  عبدالعزيز  بن 
لق�سية  ال��ت�����س��دي  يف  اجل��م��ع��ي��ة  دور 
الإعاقة، وحول اجلوانب املتعلقة بربامج 
الأم��رية  ملوؤ�س�سة  اخلا�سة  الحتياجات 
العنود � رحمها اهلل � اخلريية، وغري ذلك 
هذا  يف  بالتف�سيل  ن�رشدها  حم��اور  من 

تنظيمية : 
مينح ع�سو ال�رشف ع�سوية دائمة )مدى احلياة( باجلمعية العمومية . . 1
ي�ضتثنى ع�ضو ال�رشف الراغب يف ع�ضوية جمل�س الإدارة من �رشط مرور عام . 2

على ع�ضويته باجلمعية العمومية ومن �رشط وفائه بر�ضوم الع�ضوية . 
بامل�سمى ع�سوية . 3 الإدارة يحتفظ  املنتخب لع�سوية جمل�س  ال�رشف  ع�سو 

ال�رشفية اإلى جانب ع�سو . 
اإذا ت�ساوى ع�سو ال�رشف مع ع�سو جمعية عمومية يف الأ�سوات ترجح ع�سوية . 4

ال�رشفية كاأولوية يف عملية الرت�سيح. 
اعتبارية : 

بح�سور . 1 مهمة  �سخ�سية  وترعاه  ال�رشف  اأع�ساء  فقط  يح�رشه  �سنوي  لقاء 
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية.  

اجلمعية . 2 ملراكز  الرئي�سية  املداخل  يف  ال�رشف  باأع�ساء  دائمة  �رشف  لوحة 
املختلفة. 

وتقارير . 3 ن�رشات  من  اجلمعية  عن  ي�سدر  ما  بكل  ال�رشف  اأع�ساء  تزويد 
ومطبوعات واإهداءات على عناوينهم الربيدية . 

والإ�سارة . 4 اخلا�سة  وكروتهم  مطبوعاتهم  على  اجلمعية  �سعار  ا�ستخدام 
اإلى اأنهم ع�سو �رشف جمعية الأطفال املعوقني )يتم ت�سميم �سعار خا�س 

بذلك(. 
اخلطوة . 5 جملة  خالل  من  الربنامج  يف  للم�سرتكني  خا�سة  خدمات  تقدمي 

وموقع اجلمعية على النرتنت. 
دعوة اأع�ساء ال�رشف حل�سور منا�سبات اجلمعية العامة واخلا�سة وفق اآليات . 6

اإجال�س وحجز م�سبق للمقاعد متى اأكدوا ح�سورهم . 
اإبراز اإ�سهامات اأع�ساء ال�رشف اإعالمياً من خالل تعاون اجلمعية مع الو�سائل . 7

الإعالمية . 
“الباذلون” التي . 8 اأو مو�سوعة  اأع�ساء ال�رشف يف الدليل الذهبي  اأ�سماء  ن�رش 

�ست�سدرها اجلمعية . 
مراكز . 9 يف  والفعاليات  املنا�سط  لبع�س  ال�رشف  لع�سو  ال�رشفية  الرعاية 

اجلمعية. 

امتيازات اأع�ساء ال�رشف 

احلوار.
خــادم  بقبول  اجلمعية  ت�رشفت   .
عبداهلل  امللك  ال�رشيفني  احلرمني 
بن عبدالعزيز ـ حفظه اهلل ـ الع�سوية 
عن  تقولون  فماذا  لها؛  ال�رشفية 

ذلك القبول الكرمي؟
ال�رشيفني  احلرمني  خادم  ت�رشيف  اإن   =
للع�سوية  ع��ب��داهلل  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
ال�رشفية هو ت�رشيف للجمعية وللقائمني 

واملنت�سبني اإليها والأع�ساء، وفخر لكل 
واخلريي،  الإن�ساين  املجال  العاملني يف 
الوطن  لهذا  كاأبناء  جميعاً  كرمنا  وقد 
بقبول الع�سوية وكرمي العطاء والرعاية 
الغالية، وهذا ما  الفئة  امل�ستمرة لهذه 
من  ويزيد  اجلمعية  م�سوؤولية  ي�ساعف 
حتديها وهي قادرة � باإذن اهلل � على اأن 
جتعل اخلطط امل�ستقبلية � مب�سيئة اهلل � 

يف م�ستوى الطموح.
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ــــدور  ال ـــــرون  ت كــيــف   =
جمعية  بـــه  ــوم  ــق ت الــــذي 
الأطفال املعوقني لتوفري 
اخلدمات املجانية للأطفال 
الت�سدي  ويف  املعوقني، 
وقــايــة  ـــة  ـــاق الإع لق�سية 
وعلجاً، وذلك بعد مرور 25 

عاماً على تاأ�سي�سها؟
الأطفال  جمعية  اأن  اأعتقد    .
املعوقني من اأبرز املوؤ�س�سات 
ويف  اململكة  يف  واجلمعيات 
العمل اخلريي بالتحديد، وعلى 

تاأ�سي�سها  منذ  �سنوات  امتداد 
حت��ق��ق ل��ه��ا ال��ك��ث��ري م��ن خ���الل ال��ه��دف 
يف  الغالية  الفئة  ا�سرتاك  وهو  الأ�سمى 
على  املجتمع  اأف���راد  وحتفيز  املجتمع 
اإ�سافة  جتاههم،  الإيجابية  امل�ساركة 
اإلى العالج والتعليم والتاأهيل والرعاية 
وا�ست�سافة املوؤمترات العاملية يف هذا 
موؤثرة  عنا�رش  ليكونوا  لهم؛  التخ�س�س 
يف  الكبرية  النجاحات  بعد  بهم  والعبور 
املا�سية  والع�رشين  اخلم�سة  الأع����وام 
اأرح��ب من  اآف��اق  اإلى  يف �ستى املجالت 
لربامج  والتكامل  والحرتافية  املهنية 

جمعية الأطفال املعوقني.
بنت  العنود  الأمرية  موؤ�س�سة  = تعد 
اآل  جلوي  بن  م�ساعد  بن  عبدالعزيز 
�سعود اخلريية من اأبرز املوؤ�س�سات 
خمتلفة  فئات  رعاية  يف  الإن�سانية 

الطلع  ميكن  فهل  املعوقني؛  من 
وبــرامــج  خــدمــات  على  خللكم  مــن 
قطاع  يف  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سة 
برامج  اخل�سو�ص  وجه  وعلى  الإعاقة 
التوعية املوجهة اإلى الأ�رش، اإ�سافة 
املعوق؛  اإلى  املوجهة  الربامج  اإلى 
الإعاقة  مع  التكيف  على  مل�ساعدته 

وال�ستفادة الكاملة من قدراته؟ 
. بالن�سبة اإلى موؤ�س�سة الأمرية العنود  � 
املتعلق  فاجلانب  اخلريية   � اهلل  رحمها 
بربامج الحتياجات اخلا�سة يربز من خالل 
العديد من الأن�سطة والربامج التي تقوم 
به، ولعل من اأبرزها اأن املوؤ�س�سة ع�سو 
لأبحاث  �سلمان  الأم��ري  جلمعية  موؤ�س�س 
امل�ساندة  برامج  لدينا  واأي�ساً  الإعاقة، 
ن�ضاط  يف  الربنامج  ويتمثل  الجتماعية، 
موجه اإلى اأ�رش ذوي الحتياجات اخلا�سة، 

الإع��اق��ة  ج��دي��دي  وخ�سو�ساً 
من  م�ساعدتهم  تكون  الذين 
خالل  م��ن  النف�سية  الناحية 
اجلديد  الو�سع  م��ع  التعامل 
ودعم الأ�رشة يف احل�سول على 

املعونة احلكومية الالزمة.
 وه����ن����اك ب���رن���ام���ج ال���ع���الج 
التعاون  مت  ال��ذي  الطبيعي 
الأم���ري  م�ست�سفى  م���ع  ف��ي��ه 
في�سل بن فهد بن عبدالعزيز 
للطب الريا�سي؛ لعالج حالت 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من 
قبل  م��ن  حتويلهم  مت  ال��ذي��ن 
ب��رن��ام��ج توظيف  واأي�����س��اً  امل��وؤ���س�����س��ة، 
وب��رن��ام��ج  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
ذوي  موهبة  وبرنامج  الدرا�سية،  املنح 
الحتياجات اخلا�سة ويتمثل يف ن�ساطات 
الحتياجات  ذوي  مواهب  مب�سح   تبداأ 
قاعدة  اإن�����س��اء  على  والعمل  اخلا�سة   
بيانات ملن هم بحاجة اإلى دعم وتنمية 
قبل  من  ال�ست�سارة  وتوفري  موهبتهم 
امل��وه��وب  ب��ني  والتن�سيق  خمت�سني 
وتفعيل  ب��رع��اي��ة  تعنى  ال��ت��ي  واجل��ه��ة 

قدراته.
= روؤيتكم لدور الدولة يف م�ساندة 
وذلــك  واملعوقني  الإعــاقــة  ق�سية 
الرعاية  البارز يف  دورها  اإطار  يف 

ملختلف الفئات والطبقات؟
ق�سية  ويف   ،� اهلل  حفظها   � ال��دول��ة    .
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يف  كبري  بدور  قامت  خ�سو�ساً،  الإعاقة 
يف  ودجمه  املعوق  حياة  حت�سني  �سبيل 
الفعالة  العنا�رش  من  لي�سبح  املجتمع؛ 
يف عملية التنمية من خالل الربامج التي 
والرعاية  والدعم  اجلهة  ه��ذه  تطلقها 
للقاءات واملوؤمترات التي ت�سب يف هذا 
لالأبحاث  املحدود  غري  والدعم  اجلانب 
اأ�سهمت  ال��ت��ي  العلمية  وال��درا���س��ات 
جمال  يف  العاملية  اخل���ربات  ت��ك��ون  يف 
وبرامج  مراكز  لدينا  واأ�سبحت  الإعاقة، 
املتقدمة،  الدول  يف  مثيالتها  ت�ساهي 
التخ�س�س على  الندرة يف  مع  خ�سو�ساً 

م�ستوى العامل.
اخلا�ص  القطاع  دور  تقيم  كيف   =
وم�ساندة  دعم  يف  الأعمال  ورجــال 
الأعمال اخلريية؟ وهل هذا القطاع 
يف حاجة اإلى التحفيز للقيام بدور 
اأكرب يف ظل الرعاية الكبرية التي 
توليها الدولة لهذا القطاع يف اإطار 

رعايتها لكل قطاعات الدولة؟
اأن يفعل  ال��دور يجب  اأن هذا  .  ل �سك 
ب�سورة اأف�سل واأن يرتقي اإلى امل�ستوى 
امل���اأم���ول؛ ف��ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ورج���ال 
املجتمع  يف  اأ�سا�سيون  �رشكاء  الأع��م��ال 
فقط؛  القت�سادي  اجلانب  على  ولي�س 
فاحلكومة مل تق�رش يف دعم هذه ال�رشكات 
باأعمالها؛  املتعلقة  الإجراءات  وت�سهيل 
وعليه فاإن احلاجة قوية وملحة اإلى توجيه 
ل�ستثماراتهم  والتجار  ال�رشكات  ه��ذه 

العمل اخلريي وق�سية الإعاقة
م. حممد بن م�ساعد ال�سيف

احلديث عن الأعمال اخلريية يطول ويت�سعب؛ فاأبوابه وا�سعة وطرقه متعددة، ولكن 
املهم يف اختيار الأعمال اخلريية هو و�سع الأولويات وفقاً لأهميتها وحاجة املجتمع 

اإليها؛ قال تعالى: »فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره«.
ولعلنا نتطرق يف حديثنا اإلى باب من اأبواب الأعمال اخلريية، وهو »جمال الإعاقة«؛ 
حيث اأخذ الهتمام بهذا املجال يتزايد ويظهر اإلى الواجهة ويحظى باهتمام املجتمع 
املجتمع  رجالت  تبناها عدد من  مبادرات  اإلى  يرجع  وهذا  غائب،  �سبه  كان  بعدما 
بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  مقدمتهم  ويف  املخل�سني، 
عبدالعزيز؛ اإدراكاً منهم لإمكانية حتويل املعوق اإلى ع�سو فاعل يف املجتمع ميكن 

اأن يقوم بدور مهم يخدم نف�سه وجمتمعه.
اأن الأ�رشة كانت هي املعنية بالتعامل  اإلى املا�سي يف بالدنا ف�سنجد  واإذا ما عدنا 
الإمكانيات املادية واملعرفية  الذين يتعر�سون لالإعاقة، واأمام غياب  اأفرادها  مع 
اأحد  الأ�رشة ب�سوؤونهم اخلا�سة فاإن التعامل مع املعوق ل يخلو من  اأفراد  وان�سغال 
اأمرين؛ اأما الإفراط يف العناية الزائدة على احلاجة؛ مما ي�ضعر املعوق باختالفه عن 
اإخوانه من اأفراد الأ�رشة، واإما التفريط يف الإهمال وترك املعوق دون عناية؛ مما يزيد 
من م�ساغله النف�سية ويبعده عن القيام باأي دور فاعل يف املجتمع، حتى لو كانت 
الكثريين من املعوقني يفقدون قيمتهم الجتماعية  اإن  اإعاقته قابلة للعالج، بل 
وي�سبحون عبئاً على الأهل واملجتمع وينظر اإليهم على اأنهم من �سقط املتاع الذي 

يقع يف موؤخرة الهتمامات.
لدى  املادية  الإمكانيات  وحت�سن  باملجتمع  املعرفة  تزايد  مع  احلمد،  وهلل  ولكن، 
اأفراده، بداأ الهتمام باملعوق من خالل العمل على تاأهيله؛ ليكون ع�سواً فاعال يف 
جمتمعه من خالل اإقامة املراكز املتخ�س�سة التي تعنى بدرا�سة اأو�ساع املعوقني، 
كل بح�سب حاجته، وت�سنيف املعوقني، بح�سب حالة كل منهم، وتعليمهم وتدريبهم 
اإلى  والتعليم  والتدريب  التاأهيل  الأمر  بل جتاوز  بالتعامل معهم،  الأ�رشة  وتثقيف 
املوؤدية  الأ�سباب  درا�سة  يف  بداأ  الذي  الإعاقة  لأبحاث  �سلمان  الأمري  مركز  اإن�ساء 
اإلى الإعاقة والعمل على اإيجاد الو�سائل واحللول الكفيلة بتقليل ن�سبة الإعاقة يف 
بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  ومتابعة �ساحب  برعاية  اإجناز مت  وهذا  املجتمع، 
عبدالعزيز � وفقه اهلل ورعاه � حيث يعترب مركز الأمري �سلمان للمعوقني منوذجاً فريداً 
ومثالً يحتذى به وقد حقق الكثري من الأهداف التي تخدم املعوقني ومتكنهم من 

ا�ستعادة دورهم يف املجتمع.
وفق اهلل املخل�سني لدينهم ووطنهم واأثابهم على ما يقومون به من جهد.

ع�سو �رشف اجلمعية
البلد  ه��ذا  خلدمة  قدراتهم  وتوظيف 
وعلى اأكرث من اجتاه؛ فعلى �سبيل املثال 
توظيف هذه الفئة وتوفري فر�س عمل 
وتفتح  املعوق  خ�سو�سية  مع  تتكيف 

دعم  واأي�ساً  للعمل،  م�رشقاً  م�ستقبالً  له 
العلمية  وامل��وؤمت��رات  البحثية  الربامج 
الإن�سانية  امل��ج��الت  يف  املتخ�س�سة 

واملجتمعية املختلفة.
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رجــال  دور  تفعيل  ميكن  كيف   =
وال�رشكات  واملوؤ�س�سات  الأعــمــال 
اآخــر  مبعنى  اخلــــريي..  العمل  يف 
ماذا ينتظر هذا القطاع من مردود 
اخلريية  م�ساهماته  من  فائدة  اأو 

والجتماعية؟
.  ال�رشكات عليها حتديد اأهدافها وو�سع 
�سيا�سة وبرجمية خلدمة املجتمع، ولكن 
املمنوحة  اجلهات  على  ذاته  الوقت  يف 
براجمها  تكون  اأن  للدعم  واملتلقية 
واأي�ساً  والداعمني،  للمتربعني  وا�سحة 
الراعية  اجلهات  هذه  دور  اإب��راز  ينبغي 
وال��داع��م��ة؛ فقد ت��ك��ون ه��ذه ال��ربام��ج 
تعليمي  ب�رشي  ا�ستثمار  ذات  وال��دع��م 
يعود نفعه على املجتمع مبردود مادي 
ومعنوي على املدى البعيد بحيث يتوفر 
لهذه املوؤ�ض�ضات الرتباط القوي باأفراد 
املجتمع وتعميق ال�سعور بالنتماء، وهنا 

ملن الع�سوية ال�رشفية ؟
متنح الع�سوية ال�رشفية ل�: 

اأولً: الأفراد:
500 األف ريال ملن يقدم املبلغ دفعة واحدة، اأو مليون ريال فاأكرث ملن 

يبلغ حجم دعمه الرتاكمي هذا املبلغ.
ثانياً: املوؤ�س�سات وال�رشكات العائلية:

ملن يقدم ثالثة ماليني ريال دفعة واحدة، وملن يبلغ حجم دعمها الرتاكمي 
خم�سة ماليني ريال فاأكرث.

ثالثاً: ال�رشكات امل�ساهمة والبنوك:
دعمها  حجم  يبلغ  ومل��ن  واح���دة،  دفعة  ري��ال  ماليني  خم�سة  تقدم  ملن 

الرتاكمي ع�رشة ماليني ريال فاأكرث.
ملجل�س الإدارة احلق يف منح الع�سوية ال�رشفية ملن يرى اأنه ي�ستحقها يف 
�سوء ما يتوفر لديه من قناعات، �رشيطة اأن يوازي حجم ما قدمه للجمعية 
للفئات  ال�رشفية  الع�سوية  منح  حيثيات  حجم  واعتباري  معنوي  دعم  من 

ال�سابقة.
حق  الإدارة  وملجل�س  فقط،  الأح��ي��اء  على  ال�رشفية  الع�سوية  منح  ق�رش 
اإك�سابها ملن يرى من الأولد البالغني للمتوفى يف �سوء ما يوؤمل منهم 

من دعم اإكمالً ملا بداأه والدهم.

يتحقق مفهوم ال�رشاكة امل�ستدامة.
= ما راأيكم يف تبنى اجلمعية ا�سرتاتيجية 
ج��دي��دة لإن�����س��اء اأوق���اف خ��ريي��ة ي�سهم 
الت�سغيلية  امليزانية  م�ساندة  يف  ريعها 
ثابت  دخل  م�سدر  تكون  واأن  للمراكز، 
التي  اخل���دم���ات  ا���س��ت��م��راري��ة  ي�سمن 

املعوقني  لالأطفال  اجلمعية  تقدمها 
املتخ�س�س  العلمي  امل�ستوى  وبنف�س 

واملتقدم؟
اإلى  التوجه  .  اجلمعية كانت �سباقة يف 
ال��وق��ف ال���س��ت��ث��م��اري، وحت��دي��داً لفت 
الن��ت��ب��اه اإل���ى اأه��م��ي��ة ال��وق��ف اخل��ريي 
ال��واح��ات  م�����رشوع  وتبنيها  املوؤ�س�سي 
اخلريية يف املناطق، ولهذه ال�سرتاتيجية 
ذي  للتفكري  وا�سحة  دلل��ة  الطموحة 
يف  الفعال  والتخطيط  ال�سليم  البعد 
معرفة الحتياجات امل�ستقبلية وكيفية 
توفري الدعم املنا�سب لها ودعم نفقات 
من  الكثري  يف  اجلمعية  مراكز  ت�سغيل 
املجانية  اخلدمات  وخ�سو�ساً  املناطق، 
املحافظة  مع  للم�ستفيدين  تقدم  التي 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���ع���ايل م���ن اخل��دم��ة 
تكلفة  ذو  بالتاأكيد  واجلودة وكل ذلك 

عالية.
مل�ستموها  التي  الإيجابيات  ما   =
لفتتاح فروع للجمعية يف عدد من 

مناطق اململكة؟
املناطق  اجلمعية يف  اأن فروع  اأعتقد    .
ب��راجم��ه��ا،  يف  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ط��ور  يعك�س 
الأه���داف  متكاملة  ملنظومة  وتفعيالً 
اأب�����رزه�����ا ام����ت����داد م��ظ��ل��ة خ��دم��ات��ه��ا 
مناطق  اإل���ى  وامل��ج��ان��ي��ة  املتخ�س�سة 
ال��ذي  امل��وؤث��ر  وال����دور  ك��اف��ة  اململكة 
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ملاذا الع�سوية ال�رشفية ؟
ا�ستطاعت اجلمعية بتوفيق املولى عز وجل ثم بدعم ولة الأمر والدولة ونخبة 
من اخلريين اأ�سحاب الأيادي البي�ساء من اأبناء هذا البلد �سواء كانوا ميثلون 
�سخو�سهم الكرمية اأو موؤ�س�ساتهم و�رشكاتهم اخلا�سة اأو اجلهات التي يعتربوا 
اأ�سحاب قرار فيها .. اأن متد مظلة خدماتها املجانية ملناطق : الريا�س ، مكة 
املكرمة ، املدينة املنورة ، اجلوف ، حائل وقريباً اإن �ساء اهلل ع�سري ، الباحة .. 
اإلى جانب توجهاتها امل�ستقبلية باإن�ساء مراكز يف الأحياء واملحافظات لتكون 
خدماتها يف متناول اليد ملن هم بحاجتها وقد اأمكن وهلل احلمد لهذه املوؤ�س�سة 
وقاية  الإعاقة  لق�سية  بفاعلية  وتت�سدى  الأطفال  اآلف  تخدم  اأن  اخلريية 
وعالجاً وتاأهيالً وت�ساعد على تخفيف معاناة املعوقني عامة والأطفال خا�سة 
مبا ي�ساعدهم على الندماج يف املجتمع مبا مهدت له من برامج رعاية وتاأهيل 
متطورة وبنية �سلبة لراأي جمتمعي م�ستنري حيال الإعاقة واملعوقني. وجمعية 
بهذا احلجم وهذا احل�سور املحلي والعربي والعاملي جتد نف�سها مبرور ربع 
قرن على تاأ�سي�سها بحاجة ما�سة لتوطيد عالقاتها بكبار داعميها خالل هذه 

امل�سرية .. ولعدة اأ�سباب اأهمها : 
� رد اجلميل يف لفتة عرفان و�سكر فمن ل ي�سكر النا�س مل ي�سكر اهلل. 

اجلمعية  وهيئات  الداعمني  كبار  وب��ني  ومميزة  خا�سة  لعالقة  التاأ�سيل   �
املختلفة كاجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه. 

� تع�سيد اجلمعية بظهري من النخب الجتماعية ميثل ال�رشكاء احلادبني على 
اأهداف اجلمعية املوؤمنني بر�سالتها الداعمني مل�رشوعاتها. 

اأع�ساء  بني  املهنية  وامل�سوؤوليات  ال�سخ�سية  العالقات  و�سائج  توطيد   �
ال�رشف من خالل اللقاء ال�سنوي الذي �سيعقد برعاية كرمية لأع�ساء ال�رشف كل 
عام مبا يعزز ال�سالت احلميمة بني كوكبة من رواد العمل اخلريي يف مملكة 

الإن�سانية. 
� اإثراء خربات اجلمعية وتقدمي الراأي وامل�سورة فيما يرون على �سعيد ق�سية 
الإعاقة ودمج املعوقني وت�سهيل حياتهم يف �سوء م�ساهداتهم وات�سالتهم 

حملياً ودولياً. 
� جت�سيد القدوة جليل ال�سباب من اأبناء الوطن ملحاكاة ق�س�س جناح ومالحم 
بذل وعطاء جعلت العمل التطوعي والتكافلي يف �سلم الأولويات وامل�سوؤوليات 

الجتماعية والوطنية لهذه القدوة. 
اأطفال  مع  اإن�سانية  عالقات  لبناء  الراغبني  ال�رشف  لأع�ساء  الفر�سة  اإتاحة   �
اأعلى درجات ال�سعادة والراحة النف�سية لأطراف  اجلمعية وذويهم مبا يحقق 

هذه العالقة. 

قامت به اجلمعية يف رفع م�ستوى الوعي 
حتفيزهم  خالل  من  املجتمع  اأبناء  لدى 
الفروع،  هذه  مع  والتفاعل  للم�ساركة 
الأعمال  ورج��ال  اخل��ري  اأه��ل  وخ�سو�ساً 
حتقق  حتى  واملعنوي؛  املادي  بالدعم 

ال�سرتاتيجية املاأمولة واملخطط لها.
= عرفاناً وتقديرًا لدور الكثري من 
ال�سخ�سيات البارزة يف دعم اجلمعية 
تبنت  ومادياً،  معنوياً  وم�ساندتها 
اجلمعية برنامج الع�سوية ال�رشفية.. 
من  املــبــادرة  هــذه  تـــرون  فكيف 

اجلمعية؟ 
من  رائ��ع��ة  وخ��ط��وة  متميزة  م��ب��ادرة   .
بع�سوية  اجلمعية  ت�رشُّف  وما  اجلمعية، 
لهذا  اإل جناح  ال�رشيفني  احلرمني  خادم 
اإ�سافة  عليه،  للقائمني  وتتويج  العمل 
اخلري  اأه��ل  من  النخبة  ت�رشيف  اأن  اإل��ى 
بالع�سوية  اأع��م��ال  ورج����ال  اأم����راء  م��ن 
ال�رشفية للجمعية هو تقدير لهم واإ�سادة 
مببادراتهم ودعمهم الذي تلقاه اجلمعية 
وتوطيد للعالقة املتميزة بني اجلمعية 
الجتماعية  النخب  من  الداعمني  وكبار 
على   � اهلل  مب�سيئة   � �سنيعك�س  ما  وهو 

الأعمال امل�ستقبلية.
= كلمة اأخرية تودون اإ�سافتها.

. يف اخلتام اأحب اأن اأ�سكر �ساحب ال�سمو 
بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأم��ري  امللكي 
اإدارة اجلمعية  عبدالعزيز رئي�س جمل�س 
والعاملني يف اجلمعية والأع�ساء على ما 
املا�سية من جهد  ال�سنوات  ُبذل طوال 
قوية  بنية  خالله  من  اأُ�س�ست  حقيقي 
من  املعوق  مع  للعمل  وطنية  ودعامة 
قدمت،  التي  والربامج  الأن�سطة  خالل 

اإلى حتويل نظر املجتمع بجميع  اإ�سافة 
وا�سرتاكهم  الفئة  ه��ذه  اإل���ى  �رشائحه 
لكم  اأ�سكر  واحدة، كما  اأعمال  يف  جميعاً 

اأن���ت جم��ل��ة »اخل���ط���وة« ه���ذا اله��ت��م��ام 
وا�ستقبال م�ساركات املهتمني بق�سايا 

الإعاقة يف اململكة.
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الع�سوية ال�رشفية للمجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق

تقدير وعرفان بدورها البارز يف دعم اجلمعية
منذ  للجمعية  رئي�ساً  �رشيكاً  والت�سويق  للأبحاث  ال�سعودية  املجموعة  تعترب 
اأكرث من ثلث ع�رشة عاماً؛ ولهذا ا�ستحقت عن جدارة منحها الع�سوية ال�رشفية 
للجمعية؛ فهي من اأولى املوؤ�س�سات الوطنية الكربى التي بادرت اإلى امل�ساهمة 
بفاعلية يف دعما وم�ساندة اجلمعية و منا�سطها على كل امل�ستويات الإعلمية.. 

فيما  ال��ب��ارز  املجموعة  ب��دور  وع��رف��ان��اً 
بادرت  م�سريتها  خالل  اجلمعية  اأجنزته 
الع�سوية  املجموعة  منح  اإل��ى  اجلمعية 
للجهود  ت��ق��دي��راً  للجمعية؛  ال�����رشف��ي��ة 
عام  منذ  اجلمعية  دعم  يف  بذلتها  التي 
تعاون  اتفاقية  عقد  مت  اإذ  1417ه���؛ 
من  مب��ب��ادرة  واملجموعة  اجلمعية  بني 

بن  اأحمد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
�، وقد  اهلل  � رحمه  �سلمان بن عبدالعزيز 
متثلت يف م�ساحات اإعالنية يف اإ�سدارات 
املجموعة تن�رش ل�سالح اجلمعية ون�ساطها 
املجموعة  اإ����س���دارات  يف  وم�ساريعها 
املختلفة بح�سب ما تراه اجلمعية حمققاً 
الإعالمي  ملوقفها  وداع��م��اً  لأغرا�سها 

والرتويجي؛ الأمر الذي اأ�سهم يف اإي�سال 
برباجمها  والتعريف  اجلمعية  ر�سالة 
اخل��دم��ي��ة وال��ت��وع��وي��ة وح�����س��د ال��دع��م 
على  اخلريية  مل�رشوعاتها  وامل�ساندة 
املا�سية. ثم مت جتديد  ال�سنوات  مدى 
التفاقية مببادرة �سخ�سية من �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن �سلمان 

ال�رشفية
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اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
جديدة  �سفحة  فتح  بهدف  املجموعة، 
بالدعم  ح��اف��ل  �سجل  يف  ال��ت��ع��اون  م��ن 
وامل�����س��ان��دة م��ن ه��ذا ال�����رشح الإع��الم��ي 

الوطني للجمعية.
الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وك���ان 
عبدالعزيز  ب��ن  ���س��ل��م��ان  ب��ن  ���س��ل��ط��ان 
اإدارة اجلمعية قد و�سف  رئي�س جمل�س 
ملا  مميزة  �سورة  باأنها  التفاقية  هذه 
من  ال��واع��ي  الإع���الم  يقدمه  اأن  ميكن 
املجموعة  »اإّن  وق��ال:  للمجتمع،  خدمة 
تعد  والت�سويق  ل��الأب��ح��اث  ال�سعودية 
الوطنية  للموؤ�س�سات  رائ���داً  من��وذج��اً 
املتفاعلة مع ق�سايا املجتمع، والداعمة 
اخلريي.  العمل  موؤ�س�سات  من  للعديد 
هذا اإلى جانب ريادتها الإعالمية ومتيز 

مطبوعاتها«.
�رشيكاً  ُتعد  »املجموعة  �سموه:  واأو�سح 

جناح  من  اجلمعية  حققته  فيما  رئي�سياً 
بق�سية  واع  عام  راأي  بناء  �سعيد  على 
الإع���اق���ة وم��واج��ه��ة اأ���س��ب��اب الإع��اق��ة، 
مع  التعامل  بكيفية  التوعية  وكذلك 
»احلمالت  اأّن  اإل��ى  م�سرياً  املعوقني«، 
الإعالمية التوعوية التي تبنتها اجلمعية 
جناحاً  حققت  املجموعة  مطبوعات  عرب 
املجتمع  اإلى فئات  الو�سول  يف  متميزاً 

امل�ستهدفة«.
عقد  م��ن��ذ  اجلمعية  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اتفاقية التعاون وهي تعول كثرياً على 
تنفيذ  يف  واإ�سداراتها  املجموعة  دعم 
التوعية  وب��رام��ج  الإع��الم��ي��ة  احل��م��الت 
الدعم خلدمات اجلمعية اخلريية  وح�سد 
اإ�سدارات  وم�رشوعاتها اجلديدة. و«تعد 
كل  اإل��ى  للو�سول  نافذتنا  املجموعة 
الأعمال  برجال  ب��دءاً  املجتمع  قطاعات 
)القت�سادية(  املميزة  ال�سحيفة  عرب 

اأو  )الريا�سية(  عرب  ال�سباب  قطاع  اأو 
عرب  املثقفة  والنخبة  الأ���رشة  اأف��راد  كل 
املجتمع  �سيدات  اأو  الأو���س��ط(  )ال�رشق 
عرب  الأط��ف��ال  وك��ذل��ك  )�سيدتي(  ع��رب 

)با�سم(«.
عبداهلل  عو�س  الأ�ستاذ  قال  جانبه  ومن 
»يف  للجمعية:  العام  الأم��ني  الغامدي 
العلي  اهلل  اإل���ى  نتوجه  املنا�سبة  ه��ذه 
القدير باأن يثيب الرجل الذي كان وراء 
�ساحب  وهو  خرياً،  املبادرة  هذه  فكرة 
ال�سمو امللكي الأمري اأحمد بن �سلمان بن 
عبدالعزيز � يرحمه اهلل �؛ فقد تبنى � طيب 
اهلل ثراه � هذا الربنامج ود�سن انطالقته 
الآن  حتى  م�ستمرة  كرمية  م��ب��ادرة  يف 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  مميز  بدعم 
بن  �سلمان  بن  في�سل  الدكتور  الأم��ري 
عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة 

واأع�ساء جمل�س الإدارة«.

�سمو الأمري اأحمد بن �سلمان � يرحمه اهلل � يوقع اأول اإتفاقية تعاون مع اجلمعية 

�سمو الأمري الدكتور في�سل بن �سلمان يجدد الدعم للجمعية 
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جميع  عن  »بالإنابة  الغامدي:  واأ�ساف 
والآلف  وم��راك��زه��ا  اجلمعية  من�سوبي 
الأط��ف��ال املعوقني  اأم���ور  اأول��ي��اء  م��ن 
بتحية  اأت��وج��ه  بخدماتها  امل�سمولني 
يف  امل�سوؤولني  كل  اإل��ى  وعرفان  �سكر 
املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق 
على ما يقدمونه من دعم كرمي للجمعية، 
�رشاكة  عالقة  توا�سل  على  وحلر�سهم 

اخلري بني املوؤ�س�ستني«.
امل�سوؤولية الجتماعية

ل��الأب��ح��اث  ال�����س��ع��ودي��ة  امل��ج��م��وع��ة  اإن 
والت�سويق اأ�سبحت الآن واحدة من اأبرز 
م�سوؤولياتها  تتحمل  التي  املوؤ�س�سات 
جتاه  بواجباتها  وال��ق��ي��ام  الجتماعية 
اه��ت��م��ت  الإط������ار  امل��ج��ت��م��ع ويف ه����ذا 
على  حر�سها  منطلق  م��ن  املجموعة، 
اخل��ريي��ة،  اجل��ه��ات  دع��م  يف  امل�ساهمة 
ب��ت��ق��دمي ال���دع���م جل��م��ع��ي��ة »اإن�����س��ان« 
خالل  من  الإعالمية  ر�سالتها  واإي�سال 
ويتمثل  املتنوعة،  املجموعة  مطبوعات 
مليون  مبلغ  ي��ع��ادل  م��ا  اجلمعية  مبنح 
ريال �سنوياً، على �سكل م�ساحات اإعالنية 

ون�رش اأخبار اجلمعية وفعالياتها.
دعم املجموعة ال�سعودية 
للأبحاث والت�سويق ملركز 
الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة

ح���ر����س���ت امل���ج���م���وع���ة م����ن م��ن��ط��ل��ق 
مركز  دعم  على  الجتماعية  م�سوؤوليتها 
ابتداًء  الإع��اق��ة  لأب��ح��اث  �سلمان  الأم��ري 
م��ن رج��ب 1423ه���� امل��واف��ق �سبتمرب 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  خ���الل  م��ن  2002م، 

من م�ساركات املجموعة يف اأن�سطة اجلمعية

تواجد دائم للمجموعة يف برامج اجلمعية
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ملدة  وامل��رك��ز  املجموعة  ب��ني  ت��ع��اون 
خم�س �سنوات تتمثل يف منح املركز ما 
ريال  املليون  ون�سف  مليونني  يعادل 
وطباعة  اإعالنية  م�ساحات  �سكل  على 
املركز  اأهداف  حتقق  التي  الإ�سدارات 

وتدعم ر�سالته التوعوية.
دعم املجموعة ال�سعودية 

للأبحاث والت�سويق جلمعية 
الأمري فهد بن �سلمان لرعاية 

مر�سى الف�سل الكلوي
متا�سياً مع ما توليه املجموعة ال�سعودية 
كبري  اهتمام  من  والت�سويق  لالأبحاث 
فقد  الجتماعية؛  امل�سوؤولية  جلانب 
حر�ست على دعم هذه اجلمعية والتعريف 
الإعالمية  ر�سالتها  واإي�سال  باأهدافها 
املتنوعة  املجموعة  من خالل مطبوعات 
ابتداًء من ذي القعدة 1425ه� املوافق 

يناير 2005م، من خالل توقيع اتفاقية 
ملدة  وامل��رك��ز  املجموعة  ب��ني  ت��ع��اون 
خم�س �سنوات تتمثل يف منح اجلمعية ما 
�سكل  على  ريال،  ماليني  خم�سة  يعادل 
الإ���س��دارات  وطباعة  اإعالنية  م�ساحات 

اخلا�سة باجلمعية وتوزيعها.
دعم املجموعة ال�سعودية 
للأبحاث والت�سويق للمركز 
ال�سعودي لزراعة الأع�ساء

لالأبحاث  ال�سعودية  املجموعة  ب��ادرت 
املهم  دوره��ا  من  انطالقاً  والت�سويق؛ 
وحر�سها على خدمة اأفراد جمتمعها، اإلى 
من  للعديد  والدعم  امل�ساهمة  تقدمي 
اجلهات اخلريية والإن�سانية، مبا ت�ستحقه 
ر�سالتها من  اإي�سال  بغية  الهتمام  من 
املتنوعة،  املجموعة  مطبوعات  خ��الل 
امل��واف��ق  1427ه������  ���س��ع��ب��ان  يف  ومت 

�سبتمرب2006م، توقيع اتفاقية تعاون 
بني املجموعة واملركز ال�سعودي لزراعة 
يف  تتمثل  �سنوات  خم�س  ملدة  الأع�ساء 
منح املركز ما يعادل مليوناً وخم�سمائة 
اإعالنية  م�ساحات  ريال، على �سكل  األف 
اخلا�سة  الإ�����س����دارات  وط��ب��اع��ة  ون�����رش 

باملركز وتوزيعها.
دعم املجموعة ال�سعودية 

للأبحاث والت�سويق لرعاية 
فعاليات وطنية واجتماعية 

واقت�سادية
لالأبحاث  ال�سعودية  املجموعة  �سعت 
على  حر�سها  منطلق  من  والت�سويق، 
امل�ساهمة يف دعم عدد من اجلهات التي 
اأحداث وطنية واجتماعية  تقوم بتنظيم 
واقت�سادية، اإلى تقدمي الدعم الإعالمي 
واملنا�سبات  الأح���داث  لتلك  والإع���الين 
خالل  من  الإعالمية  ر�سالتها  واإي�سال 

مطبوعات املجموعة املتنوعة.
اأن اجل��م��ع��ي��ة ���س��ع��ت م��ن خ��الل  ي��ذك��ر 
تاأ�سيل  اإل��ى  ال�رشفية  الع�سوية  اإق��رار 
عالقة خا�سة ومميزة مع كبار الداعمني 
وهيئات اجلمعية املختلفة؛ حيث ن�ست 
الفقرة )ج( من املادة اخلام�سة من نظام 
اجلمعية على اأن متنح الع�سوية ال�رشفية 
اإياها يف  الإدارة منحه  ملن يقرر جمل�س 
�سوء ما يتوافر لديه من قناعات ونظري 
مادية  جليلة،  خدمات  من  لها  قدمه  ما 
كانت اأو معنوية، �ساعدت اجلمعية على 

حتقيق اأهدافها.
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رجال الأعمال يثبتون جناح �رشاكاتهم يف بناء 
املجتمع

الر�س حتت�سن تا�سع مركز 
للجمعية

بتكلفة 12 مليون ريال

تغطية . .

رعى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز 
رعاية  ملركز  الأ�سا�س  حجر  و�سع  حفل  الق�سيم،  منطقة  اأمييري 
ال�سمو  �ساحب  بح�سور  وذلييك  الر�س،  يف  املعوقني  الأطييفييال 
رئي�س جمل�س  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأمري  امللكي 
اإدارة اجلمعية و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�سل بن 
م�سعل بن �سعود نائب اأمري منطقة الق�سيم وعدد من الأمراء والعلماء 
وكبار امل�سوؤولني وال�سخ�سيات العامة يف منطقة الق�سيم واأع�ساء 
مليون   12 الإن�سائية  تكلفته  وتتجاوز  اجلمعية.  اإدارة  جمل�س 

ريال تربع بها رجل الأعمال خالد بن عمر البلطان.

الأمري  اأعرب  ويف كلمته خالل الحتفال، 
واعتزازه  �سعادته  عن  بندر  بن  في�سل 
اخلريي  امل�رشوع  هذا  الر�س  باحت�سان 
متميزة  اإ�سافة  باأنه  وو�سفه  التنموي، 
ت�سمها  التي  املتخ�س�سة  للخدمات 

منطقة الق�سيم. 
جمعية  بجهود  الق�سيم  اأمييري  واأ�ييسيياد 
بن  �سلطان  والأمري  املعوقني  الأطفال 
الإعيياقيية  لق�سية  الت�سدي  يف  �سلمان 
اجلمعية  خدمات  اإي�سال  على  واحلر�س 
كما  اململكة،  مناطق  ميين  الكثري  اإلييى 
اأعرب عن تقديره ملبادرة رجل الأعمال 

املركز  هذا  اإن�ساء  بتبني  البلطان  خالد 
والإ�سهام اأي�ساً يف م�رشوع الوقف اخلريي 

الداعم له. 
بن  �سلطان  الأميييري  اأعيييرب  جهته،  ميين 
للثقة  وتييقييديييره  اعييتييزازه  عيين  �سلمان 
الييكييرمييية الييتييي اأولهيييييا اأمييييري واأهييييايل 
الق�سيم للجمعية وللحر�س على اإي�سال 
من  الغالية  املنطقة  هذه  اإلى  خدماتها 
“من  اجلمعية  واأ�ساد مبا مل�سته  بالدنا، 
والأفراد من  تكاتف بني جميع اجلهات 
اأمام  �سعاب  اأي  لتجاوز  املنطقة  اأبناء 

هذا امل�رشوع”.
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عن  �سلمان  بن  �سلطان  الأمييري  واأعييليين 
على  اجلمعية  اإدارة  ملجل�س  تو�سية 
م�ساحة  ميين  املتبقي  اجليييزء  ا�ستثمار 
الأر�س املخ�س�سة مل�رشوع املركز لإقامة 
باملركز. وقال:  اخلا�س  الوقف اخلريي 
“نتطلع اإلى ما عهدناه دوماً من اأبناء هذا 
البلد الطيب من دعم كرمي لهذه ال�سنة 

الإ�سالمية احل�سنة”.
واختتم كلمته برفع اأ�سمى اآيات ال�سكر 
امل�رشوع  فكرة  به  حظيت  ملا  والتقدير 
حكومة  مقام  ميين  كرمية  م�ساندة  ميين 
العهد  وويل  ال�رشيفني  احلرمني  خييادم 
ونائبه  الق�سيم  واأمييري  الثاين  والنائب 
�ساحب  البلطان  عمر  بيين  خييالييد  واإليييى 
تكاليف  حتمل  يف  الييكييرمييية  املييبييادرة 
اإن�ساء املركز واأي�ساً الإ�سهام يف الوقف 
اأعييرب عن �سكره ملحافظ  اخلييريي، كما 
اليير�ييس  يف  املييعييوقييني  وجمعية  اليير�ييس 
الهند�سية؛  الزيد لال�ست�سارات  ومكتب 

ملا قدموه من دعم للمركز.
على  البلطان  خالد  الأعمال  رجل  واأكييد 
الأعمال  لرجال  الجتماعية  امل�سوؤولية 
تتفقون  باأنكم  ثقة  على  “اإنني  قائالً: 
معي يف اأن لهذا الوطن ف�سالً علينا جميعاً 
وله دين يف اأعناقنا، علينا اأن نوؤديه كل 
ح�سب ا�ستطاعته ومكانه، ومن ثم فاإنني 
الليلة بعد  اأياديكم  اأقف بني  باأن  اأفخر 
اأن اأتاح يل اأمري منطقة الق�سيم ورئي�س 
اإدارة جمعية الأطفال املعوقني  جمل�س 
عرب  اأهلي  خدمة  يف  للم�ساركة  الفر�سة 
اخلريي  املركز  هذا  اإن�ساء  يف  الإ�سهام 
خدمات  ي  اهلل  مب�سيئة  ي  �سيقدم  الييذي 

�ساملة لفئة غالية علينا جميعاً”.
من�سور  بيين  خييالييد  األييقيياهييا  كلمة  ويف 
“فخر  اأعرب عن  الر�س  الع�ساف حمافظ 
الر�س با�ستقبال هذا احل�سد اخلريرّ الذي 
ميثرّل نخبة من اأبناء هذه الأر�س الطيبة 
اجتمعوا   – الذين  الإن�سانية  مملكة   –
ح�ساري  مركز  يف  الأولييى  اللبنة  لو�سع 
نه�سة،  ميين  لبلدنا  حتقق  مييا  يعك�س 
وما حتظى به فئة املعوقني من رعاية 
خادم  حكومة  بدعم  ثم  اهلل  من  بف�سل 

احلرمني ال�رشيفني”.
قطاعات  اأيييادي  تكاتفت  “لقد  وقال” 
انطلقت  حتى  ة  خييريرّ ومييبييادرات  عديدة 
فكرة هذا املركز، بدءاً باحت�سان جمعية 
الأطفال املعوقني لرغبة حمافظة الر�س 
يف اإن�ساء مركز متخ�س�س، مروراً باملبادرة 
ل  الرائعة من خالد بن عمر البلطان بتحمرّ
الوقف  ودعييم  املييركييز  اإنيي�ييسيياء  تكاليف 
اخلريي املرافق به، ثم تفاعل اجلمعية 
الر�س  املييعييوقييني يف  لييرعيياييية  اخلييريييية 
التي  الأر�ييييس  مب�ساحة  تييربعييت  الييتييي 
و�سولً  املركز،  م�رشوع  عليها  �سيقام 
وما  احلفل  هييذا  برعاية  تف�سلكم  اإلييى 

اأوليتموه من م�ساندة ودعم للم�رشوع”.
وال�رشكات  الر�س اخلريين  ودعا حمافظ 
الأعمال  ورجييال  التجارية  واملوؤ�س�سات 
م�رشوع  يف  بامل�ساهمة  املييبييادرة  اإليييى 
طرحته  الييييذي  اخلييييريي  اليييوقيييف 
جمعية الأطفال املعوقني؛ ليكون 
داعماً لنفقات ت�سغيل هذا املركز 
جمانية  خييدمييات  ميين  يقدمه  ومييا 

مب�سيئة اهلل.

• والأمري 	 اجلمعية  بجهود  ي�سيد  الق�سيم  اأمري 
�سلطان بن �سلمان يف الت�سدي لق�سية الإعاقة 

• اإ�ستثمار 	 يعلن  �سلمان  بن  �سلطان  الأمري 
لإقامة  الأر�س  م�ساحة  من  املتبقي  اجلزء 

الوقف اخلريي
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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�ص غريباً 

عن اجلمعية؛ فهو ع�صو بارز 
يف جلنة جائزة اجلمعية 

التي ت�صم �صفوة من العلماء 
وال�صخ�صيات العامة الذين 

يتولون باقتدار اختيار 
املر�صحني للفوز بجوائز 

اجلمعية كل عام.
وقبل اأن ينال الدكتور 

الربيعة �رشف الثقة ال�صامية 
بتويل م�صوؤولية وزارة ال�صحة 

فقد حظي بتقدير عاملي 
وحملي ملا قام به من اإجنازات 
طبية فريدة يف جراحات ف�صل 

التوائم، وقيادته لفريق 
طبي ل�صنوات حقق خاللها 

جناحات غري م�صبوقة يف هذا 
املجال، وكان ول يزال واحدًا 
من اأبرز العلماء املتخ�ص�صني 

يف جراحات ف�صل التوائم 
ال�صياميني حملياً واإقليمياً 

ودولياً.
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ولهذا، حر�صت »اخلطوة« على اإجراء هذا 
ال�صحة؛  وزير  معايل  مع  اخلا�ص  احلوار 
ل��اق��راب اأك��ر م��ن فكر ال��رج��ل، ومن 
خططه واأحامه وطموحاته مل�صتقبل اأبرز 
الوزارات اخلدمية يف اململكة، والتي تقع 
لتقدمي  على عاتقها م�صوؤوليات ج�صام 
اخلدمات الوقائية والعاجية للمواطنني 
واملقيمني وحجاج بيت اهلل واملعتمرين 
وخ�صو�صاً  ال��ع��ام..  م��دار  على  وال���زوار 
جديدة  اأمرا�ص  وانت�صار  ظهور  ظل  يف 
اأكرب.. حول كل ذلك كان  تتطلب جهداً 

هذا احلوار مع معاليه.
امللكية  بالثقة  حظيتم  اأن  بعد   •
وزارة  م�صوؤوليات  بتويل  الكرمية 
لأن ميتد  ال�صحة.. هل لديكم خطة 
جراحات  يف  حتقق  ــذي  ال النجاح 
م�صت�صفيات  اإلــى  التوائم  ف�صل 

وزارة ال�صحة؟ 
اململكة  يف  ال�صحية  الرعاية  تت�صدر   =
الدولة  اأول��وي��ات  ال�صعودية  العربية 
للتنمية االقت�صادية، وتنفيذاً لتوجيهات 
والة االأمر، وعلى راأ�صهم خادم احلرمني 
باأن  القا�صية   � اهلل  يحفظه   � ال�رشيفني 
ح�صوله  وتي�صري  املواطن  خدمة  تكون 
مرتكز  هي  �صحية  خدمات  اأف�صل  على 
ال��وزارة، ويف �صبيل حتقيق هذا  اأهداف 
العمل  اإلى   � اهلل  بحمد   � تو�صلنا  التوجه 
املتكاملة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  مبنهج 
العاملي  التوجه  مع  متا�صياً  وال�صاملة؛ 
الذي يواجه حتديات توؤثر يف اأداء النظام 

ال�صحي متمثلة يف: 
1- ارتفاع �صقف توقعات امل�صتفيدين 

من تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية.
التقدم  ت�صارع  مواكبة  اإلى  احلاجة   -2
ال�صحية  التقنية  جم��ال  يف  امللمو�ص 

والطبية.
3- ارتفاع تكاليف الرعاية ال�صحية. 

خ��دم��ات  م��ق��دم��ي  ب��ني  املناف�صة   -4
الطاقات  الج��ت��ذاب  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 
والكفاءات املتخ�ص�صة وكذلك التناف�ص 
على اجتذاب امل�صتفيدين والراغبني يف 

تلقي خدمات الرعاية ال�صحية. 

5- االآثار ال�صلبية لانكما�ص االقت�صادي 
العاملي واالقت�صاد الوطني.

وملجابهة ذلك قامت الوزارة � بحمد اهلل 
م�صتوى  لرفع  طموحة  خطة  ب�صياغة   �
خال  م��ن  باململكة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 
وال�صاملة  املتكاملة  ال�صحية  الرعاية 
التي تتلخ�ص يف حت�صني اخلدمات ورفع 
اأعداد وكفاءة االأ�رشّة وذلك باإن�صاء الكثري 
من املرافق وامل�صت�صفيات املتخ�ص�صة 
مع توفري خدمات التخ�ص�صات الدقيقة 
من خال اإن�صاء املدن الطبية يف املناطق 
ال�رشيرية  ال�صعة  زي���ادة  م��ع  املختلفة 
دعم  خ��ال  م��ن  التحتية  البنية  ودع���م 
الكوادر  وتوفري  العاملني  كفاءة  ورفع 
الذي  االأمر  النادرة؛  التخ�ص�صات  ذات 
�صيقود � باإذن اهلل � اإلى و�صع اململكة يف 
املتقدمة  ال��دول  بني  ال�صحيح  مكانها 
اإقليمياً وعاملياً، و�صوف يتم � باإذن اهلل � 
حتقيق املزيد من النجاحات يف اجلراحات 

املتقدمة مبا فيها ف�صل التوائم.
وت��ق��وم ال����وزارة ب��اإع��داد ن��ظ��ام �صحي 
امل�صتفيد  اح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز 
املتقدمة  امل�صتويات  وتقدمي  وخدمته 
خطورة  م��ن  واحل���د  ال�صحية  للرعاية 
االأمرا�ص امل�صتع�صية من خال املرافق 
املرجعية التي �صتقوم الوزارة باإن�صائها 
خال �صنوات اخلطة اخلم�صية التا�صعة � 

باإذن اهلل �.
• يف ظل املتغريات ال�صحية الدولة، 
ومع ظهور م�صكالت واأمرا�ص جديدة 
اخلنازير  ثم  الطيور  اأنفلونزا  مثل 
اتخذتها  التي  الإجـــراءات  ..ماهى 
الوزارة ، واجلاري اتخاذها يف هذا 
A/  ( اأنفلونزا  مع  وخا�صة  ال�صدد، 

H1N1( املعروفة باخلنازير؟!
مبر�ص  اإ�صابة  حالة  اأول  ظهور  منذ   =
 )N1  A)H1 النمط  م��ن  االأن��ف��ل��ون��زا 
توجيهات  �صدرت  عاملياً  )اخلنازير( 
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز � حفظه اهلل � باالهتمام بتعزيز 
والوقائية  االح��رازي��ة  التدابري  كافة 
ملواجهة هذا املر�ص وتف�صياته حلماية 

من  باململكة  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
هذا املر�ص ومنع انت�صاره باململكة مع 
االهتمام ومتابعة كافة تطوراته عاملياً.

وزارة  ظلت  التوجيهات  لهذه  وتنفيذا 
االآن  وحتى  احل��ني  ذل��ك  ومنذ  ال�صحة 
و  الوقائية  االإج���راءات  من  حزمة  تطبق 
العاجية على القادمني اإلى اململكة عرب 
والبحرية  واجلوية  الربية  املنافذ  كافة 
من  علمية  وتو�صيات  روؤى  من  تنطلق 
من  حملية  وطنية  علمية  جل��ان  خ��ال 
وتو�صيات  متخ�ص�صني  ا�صت�صاريني 
ذلك  يف  مب��ا  العاملية  ال�صحة  منظمة 
االإجراءات املتعلقة بال�صفر وامل�صافرين 
يف  جيدة  نظماً  تتملك  ب��اأن  مكنها  مما 
جمال الر�صد الوبائي مبا يف ذلك تتبع 

اإجراءات اختباريه جيدة .
بتعزيز  ال��ب��داي��ة  ال�����وزارة  يف  وق��ام��ت 
االإجراءات االحرازية ملنع انت�صار مر�ص 
خال  من  باململكة  اخلنازير  اأنفلونزا 
و�صع كامريات حرارية لفح�ص القادمني 
م��ن ال����دول ال��ت��ي ظ��ه��رت ب��ه��ا ح��االت 
االإج��راءات  اإلى  اإ�صافة  باملر�ص  اإ�صابة 
التي تو�صي بها منظمة ال�صحة العاملية 
ومركز االأمرا�ص املعدية باأطلنطا موؤكدة 
املعدية  لاأمرا�ص  الوطنية  اللجنة  اأن 
اآخر  ملتابعة  دائ��م  اجتماع  يف  باململكة 
ظهور  حيث  م��ن  امل��ر���ص  م�صتجدات 
اأو اكت�صاف لقاح اأو عاج  حاالت جديدة 

اأو �صبل وقاية ملنع تف�صي املر�ص.
مناطق  جميع  ع��ل��ى  التعميم  مت  ك��م��ا 
وامل��راف��ق  ال��دخ��ول  وم��ن��اف��ذ  اململكة 
ال�صحية واملختربات باملادة العلمية عن 
املر�ص فيما يتعلق بت�صخي�ص املر�ص 
والعاج والوقاية العامة واخلا�صة موؤكداً 
اأن اللجنة الوطنية ظلت تتابع املتغريات 
العاملية للمر�ص وعلى توا�صل م�صتمر 
مع املنظمات ال�صحية العاملية للوقوف 

على امل�صتجدات والتو�صيات ب�صاأنها 
وق���ام���ت ب��ال��ت��اأك��د م���ن ت��وف��ري ع��ق��ار 
ال��ت��ام��ي��ف��ل��و ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال�����وزارة 
واملناطق وهو العقار امل�صتخدم للعاج 
والوقاية والتن�صيق مع جميع املختربات 
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اال�صتعداد  اأهبة  على  لتكون  باململكة 
للفح�ص املختربي ، كما وفرت الوزارة 
الفئات  تطعيم  و�صيتم  املر�ص  لقاح 
امل�صتهدفة يف البداية ثم بقية الفئات 

من مواطنني ومقيمني .
• �صحة الأطفال من القواعد الأ�صا�صية 
لبناء م�صتقبل اأي وطن؛ فهم �صباب 
الغد ورجال امل�صتقبل.. فما اجلديد 
وعالجياً  وقائياً  الأطفال  رعاية  يف 

بالوزارة؟
اإقليم  دول  اأول��ى  من  اململكة  تعترب   =
التي  العربية  وال��دول  املتو�صط  ال�رشق 
باأمرا�ص  اخلا�صة  اللقاحات  اأدخ��ل��ت 
ومنع  منها  ال��وق��اي��ة  ب��ه��دف  الطفولة 
والوفيات  وم�صاعفاتها  بها  االإ�صابة 
هذه  ا�صتخدام  ب��داأ  حيث  منها  الناجتة 
حقبة  من  االأول  الن�صف  يف  اللقاحات 
ك��ان  ول��ق��د  امل��ي��ادي��ة،  ال�صتينيات 
ل�صدور املوافقات ال�صامية الكرمية يف 
و1403ه�  )1979م(  1399ه�  عامي 
)1983م( االأثر الكبري يف ارتفاع ن�صبة 
التغطية بالتح�صني للمواليد يف اململكة 
حتى و�صلت اإلى 90% يف عام 1409ه� 
املوافق 1989م؛ مما كان له اأكرب االأثر 
يف خف�ص معدالت االأمرا�ص امل�صتهدفة 
لذلك  نتيجة  حتقق  كما  بالتح�صني، 
اإزالة مر�ص الكزاز الوليدي باململكة يف 
1406ه� )1986م(، وح�صول اململكة 
�صلل  فريو�ص  من  اخللو  �صهادة  على 
لهدف  ومواكبة  2007م.  عام  االأطفال 
االأملانية  اإزالة مر�ص احل�صبة واحل�صبة 
بحلول  املتو�صط  ال�رشق  اإقليم  من دول 
م��ا مت  ع��ل��ى  ول��ل��ح��ف��اظ  ع���ام 2010م 
ومن  ال�صابقة،  ال�صنوات  خال  حتقيقه 
على  لزاماً  كان  لاأح�صن  التطوير  اأج��ل 
الربنامج  ه��ذا  ت��ويل  اأن  ال�صحة  وزارة 
وهذا  االهتمام،  من  الق�صوى  االأولوية 
وتعالى  �صبحانه  اهلل  بف�صل   � حتقق  ما 
التطورات  اآخ��ر  ال���وزارة  واكبت  وق��د   .�
اللقاحات؛  جمال  يف  والعاملية  العلمية 
فاأدخلت اللقاحات املدجمة مثل اللقاح 
احلقن  ع��دد  تقليل  ب��ه��دف  اخلما�صي 
عدة  اأدخلت  كما  لاأطفال،  تعطى  التي 

لقاحات جديدة على جدول التطعيمات 
املا�صية،  ال�صنوات  خ��ال  االأ�صا�صية 
عام  املنزلية  امل�صتدمية  لقاح  ومنها 
الناجتة  االأمرا�ص  من  للوقاية  2002م 
م��ن ه��ذا امل��ي��ك��روب، واأدخ��ل��ت كذلك 
)اأ(  الوبائي  الكبدي  االلتهاب  لقاحات 
2008م  ع��ام  املائي  اجل��دي��ري  ولقاح 
واأخ����رياً ك��ان اإدخ����ال ل��ق��اح امل��ك��ورات 
العقدية املدمج )النيمو كوكال املدمج( 
ميزانية  وق��ف��زت  2009م.  يناير  يف 
اإلى  االأخريين  العامني  خال  اللقاحات 
اأ�صعاف، وال تزال وزارة  اأكر من ثاثة 
امل�صاعدة  الوكالة  يف  ممثلة  ال�صحة، 
مواكبة  اإل���ى  ت�صعى  ال��وق��ائ��ي،  للطب 
الوقاية  جمال  يف  العلمية  امل�صتجدات 
م��ن االأم��را���ص امل��ع��دي��ة ال��ت��ي ت�صيب 

االأطفال. 
عند  املاأمول  العمر  متو�صط  ارتفع  كما 
الوالدة اإلى 73.3 �صنة، وحت�صن معدل 
وفيات االأطفال حتت عمر خم�ص �صنوات 
م��ن 44 يف عام  م��ول��ود ح��ي  األ���ف  لكل 
1428ه�  عام  يف   21.1 اإلى  1990م 
وف��ي��ات  م��ع��دل  وحت�����ص��ن  2007م،   �
االأطفال الر�صع لكل األف مولود حي من 
34 يف عام 1990م اإلى 17.4 يف عام 

1428ه� � 2007م. 
وحتظى رعاية الطفولة يف وزارة ال�صحة 
�صحة  حم���اور  ك��ل  يف  ي�صب  باهتمام 
الطفل وقائياً وعاجياً من كافة النواحي 
ومن  واالجتماعية،  والنف�صية  اجل�صدية 
برنامج  تطبيق  نحو  ال��وزارة  �صعت  هنا 
الرعاية املتكاملة ل�صحة الطفل كاإحدى 
اأهم اخلطوات العلمية يف تطوير خدمات 
ا�صتحداثه  مت  وال��ذي  الطفولة،  رعاية 

منظمة  بني  بالتعاون  �صنوات  عدة  منذ 
ال�صحة العاملية ومنظمة اليوني�صيف. 

وُيعنى برنامج الرعاية املتكاملة ل�صحة 
الطفل بتكامل جوانب رعاية الطفل منذ 
االأول��ى  اخلم�ص  ال�صنوات  حتى  والدت��ه 
اأن  الربنامج  اإيجابيات  ومن  عمره.  من 
هيكلة بناء الربنامج وتطبيقاته خا�صعة 
الرباهني،  على  املبني  الطب  ملنهجية 
الربنامج يعمل من خال حماور  اأن  كما 
ال  املثال  �صبيل  على   � منها  متعددة، 

احل�رش � ما يلي: 
التح�صينات  مثل  الوقائية  االأن�صطة   -
ومتابعة  الطبيعية  والر�صاعة  والتغذية 

منو وتطور الطفل. 
- اإدراج نظام املتابعة الدورية للطفل 
ال�صليم �صمن منهجية الوقاية ال�صحية 
امل��ت��اأخ��ري��ن  متابعة  ون��ظ��ام  االأول���ي���ة، 
املركز  اإل��ى  احل�صور  عن  واملتخلفني 

ال�صحي. 
للك�صف  وتطوره  الطفل  منو  متابعة   -
عن م�صكات النمو والتطور عند الطفل، 
ال���وزن  زي�����ادة  اأو  ن��ق�����ص  وم�����ص��ك��ات 

واإ�صابات فقر الدم )االأنيميا(.
املعر�صني  االأط��ف��ال  نظام  تطبيق   -
املبكر  واالك��ت�����ص��اف  للمتابعة  للخطر 
ت�صيب  ق��د  التي  امل�صكات  ملختلف 
اأو  نف�صياً  اأو  اجتماعياً  اأو  �صحياً  الطفل 

�صلوكياً. 
واالكت�صاف  املر�صية  احل��االت  ف��رز   -
وحتويلها  اخل��ط��رة  ل��ل��ح��االت  امل��ب��ك��ر 
املنا�صب  الوقت  يف  امل�صت�صفى  اإل��ى 

وباالأ�صلوب املنا�صب. 
االأك��ر  االأم��را���ص  وع���اج  ت�صخي�ص   -
انت�صاراً والتي متثل خطورة خا�صة على 
مثل  االأول��ى  اخلم�ص  �صنواته  يف  الطفل 
واالإ�صهال  احلادة  التنف�صية  االلتهابات 

و�صوء التغذية واحل�صبة واملاريا. 
اكتمال  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  امل��ت��اب��ع��ة   -
للربنامج  ط��ب��ق��اً  ال��ط��ف��ل  حت�صينات 

الوطني املعتمد للتح�صينات. 
- تقييم حالة تغذية الطفل واكت�صاف 
وو�صع  والر�صاعة  التغذية  م�صكات 

احللول املنا�صبة. 
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اململكة من اأولى دول اإقليم ال�رشق املتو�صط • 
والدول العربية التي اأدخلت اللقاحات اخلا�صة 

باأمرا�ص الطفولة
التاأهيل •  خدمات  لتطوير  ا�صرتاتيجية  خطة 

الطبي بوزارة ال�صحة

- ت��اأ���ص��ي�����ص ن��ظ��ام مل��ت��اب��ع��ة احل���االت 
املر�صية املختلفة باملركز ال�صحي. 

- متابعة احلاالت املحالة اإلى امل�صت�صفى 
�صجل  �صمن  الراجعة  التغذية  وتقييم 

متابعة الطفل. 
ي�صاعد  ح��ي��ث  امل��ن��زل��ي��ة  ال��رع��اي��ة   -
معرفة  على  واأهله  الطفل  اأم  الربنامج 
قد  التي  االأمرا�ص  اأعرا�ص  من  الكثري 
اإليها االأهل وكيفية اكت�صافها  ال ينتبه 
اإ�صافة  تفاقمها،  وقبل  مبكر  وقت  يف 
اإلى تدريب اأم الطفل على كيفية اإعطاء 
ويف  ال�صحية  باجلرعات  للطفل  ال��دواء 

املواعيد املنا�صبة. 
لاإجابة  امل�صورة  االأم وتقدمي  - توعية 
عن كل الت�صاوؤالت وتقدمي االإي�صاحات، 
خم�ص�ص  كتيب  اإع����داد  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة 
اأثناء  التغذية  اإر���ص��ادات  على  يحتوي 
الرعاية  م�صتوى  يبني  واملر�ص  ال�صحة 
ال�صحية االأولية وم�صتوى االإحالة االأول؛ 
ومن هنا مت بناء برنامج رعاية االأم اأثناء 
ت�صمل  اأ�صا�صية  عدة حماور  على  احلمل 
وجتهيز  وامل�صتلزمات  االأدوي��ة  توفري 
وتنمية  ال�صحية  امل��راك��ز  خم��ت��ربات 
معلومات  نظام  مع  العاملني  مهارات 
التوعية  ب��رام��ج  اإل���ى  اإ���ص��اف��ة  �صحية، 

والتثقيف ال�صحي لاأم احلامل. 
اأهداف التوعية ال�صحية لاأم احلامل: 

�صلوكيات  وتغيري  املعرفة  حت�صني   -
وبعد  واأثناء  قبل  االأمهات  وممار�صات 

احلمل والوالدة. 
ال�����والدة يف امل��ن��زل،  - ت��غ��ي��ري ع����ادة 

وخ�صو�صاً يف الهجر والقرى. 
- ت�صجيع الوالدة باملراكز املتخ�ص�صة 

وامل�صت�صفيات. 
- اإيجاد الوعي ال�صحي بني املواطنني، 
باأهمية  يتعلق  فيما  االأمهات  وبخا�صة 
اإجراءات الوقاية واملتابعة لاأم احلامل؛ 

حر�صاً على �صحتها و�صحة مولودها. 
- التعاون مع و�صائل االإعام املختلفة، 
مرات  لزيادة  الازمة  االإج��راءات  واتخاذ 
ويف  التلفزيونية  التنويهات  اإذاع����ة 
االأوقات املتميزة وبالكثافة املطلوبة. 

- احلث على الوقاية من الكزاز الوليدي 
بداية من اأ�صابيع احلمل االأولى. 

اأ�صاليب توعية االأمهات واأفراد املجتمع 
احلمل  اأثناء  ال�صحية  املتابعة  باأهمية 

عن طريق: 
الإعالمي والتثقيفي  الن�شاط  - تكثيف 

من خال اأجهزة االإعام املختلفة. 
لاأمهات  التثقيفية  ال��ن��دوات  عمل   -

املرددات على املراكز ال�صحية. 
وك��ت��ي��ب��ات  ال���ربوت���وك���والت  • و���ص��ع 
االإر�صادات اخلا�صة برعاية االأم احلامل. 
امل��ل�����ص��ق��ات وامل��ط��ب��وع��ات  • ت��وف��ري 
اأفراد املجتمع  امل�صورة لتوزيعها على 

واالأمهات ب�صفة خا�صة. 
للتعريف  املجتمع  م�صاركة  ت�صجيع   •

باخلدمة عن طريق: 
وغري  االأهلية  اجلمعيات  مع  التعاون   •

احلكومية. 
مع  العمل  وح��ل��ق��ات  ال��ن��دوات  عقد   •
املحليات وقيادات املجتمعات املحلية 

ورجال الدين. 
املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون   •
كوزارة الربية والتعليم ووزارة الثقافة 

واالإعام ووزارة ال�صوؤون االجتماعية. 

اأن هناك حاجة  هل يرى معاليكم   •
اأعــداد الطالب بكليات  اإلــى زيــادة 
الطب؛ حتى ميكن دعم احتياجات 
ال�صحية  واملــراكــز  امل�صت�صفيات 
بالكفاءات الوطنية؟ وما روؤيتكم يف 

ذلك؟ وكيف ميكن اأن تتحقق؟ 
يف  املتحقق  النمو  م��ن  ال��رغ��م  على   =
تنمية املوارد الب�رشية يف �صائر قطاعات 
اإال  ال�صحي،  القطاع  فيها  مبا  اململكة، 
اأن الزيادة املتحققة ال تلبي االحتياجات 
الرعاية  مرافق  وت�صغيل  الإدارة  الازمة 
با�صتمرار؛  عددها  يزداد  التي  ال�صحية 
اإذ ال تزال الفجوة قائمة بني احتياجات 

�صوق العمل وخمرجات التعليم. 
ب��وزارة  العاملني  االأطباء  عدد  بلغ  لقد 
ال�صحة بنهاية عام 1428ه� )22643( 
طبيباً، مبن فيهم اأطباء االأ�صنان، ون�صبة 
 %20 نحو  منهم  ال�صعوديني  االأط��ب��اء 
حالياً  الطب  اأن عدد كليات  ومع  فقط. 
وزارة  تتبع  منها  )ع�رش  للطب  كلية   16
وزارة  تتبع  وواح����دة  ال��ع��ايل  التعليم 
وواح��دة  خا�صة  كليات  وث��اث  ال�صحة 
تتبع احلر�ص الوطني( اإال اأن ت�صع كليات 

منها تخرج نحو 1500 طبيب �صنوياً. 
وهناك كليات الطب التي مت افتتاحها 
زي��ادة  يف  ت�صهم  �صوف  وال��ت��ي  م��وؤخ��راً 
اأع�����داد اخل��ري��ج��ني، وب�����ص��ك��ل ع���ام من 
املتوقع زيادة اأعداد االأطباء ال�صعوديني 
باالأرقام املطلقة، اإال اأن ن�صبة ال�صعودة 
نظراً  تنق�ص؛  ورمب��ا  ه��ي،  كما  �صتظل 
اإلى زيادة اأعداد االأ�رشة ب�صكل كبري عند 
اجلاري  اجلديدة  امل�صت�صفيات  ت�صغيل 
التنمية  خطة  �صنوات  خ��ال  تنفيذها 
اأطباء  على  االعتماد  وبالتايل  التا�صعة؛ 
الطاقات  نق�ص  ل�صد  �صعوديني  غري 
من  ج����زءاً  اأن  خ�����ص��و���ص��اً  ال�����ص��ع��ودي��ة، 
اخلريجني يتوجه نحو اجلهات احلكومية 

االأخرى ورمبا القطاع اخلا�ص. 
وال �صك اأن هناك حاجة اإلى زيادة اأعداد 
وذل��ك  ال��ط��ب،  كليات  م��ن  اخل��ري��ج��ني 
االأط��ب��اء،  يف  ال�����ص��ع��ودة  ن�صبة  ل��زي��ادة 
وكذلك ال بد من افتتاح كليات جديدة 
للطب، �صواء من قبل اجلهات الر�صمية 
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برنامج رعاية متكاملة ل�صحة الطفل منذ ولدته • 
حتى ال�صنوات اخلم�ص الأولى من عمره 

ال�صحية •  الرعاية  م�صتوى  لرفع  طموحة  خطة 
الأ�رشة  وكفاءة  اأعداد  ورفع  اخلدمات  بتح�صني 

واإن�صاء مزيد من امل�صت�صفيات املتخ�ص�صة 

اأو القطاع اخلا�ص؛ ملحاولة �صد الفجوة 
بني احتياجات العر�ص والطلب. 

تقوم وزارة ال�صحة بدور مهم يف   •
عالج امل�صابني يف حوادث ال�صيارات 
الأطفال..  من  املنزلية  واحلــوادث 
ولكن ماذا عن تاأهيل هوؤلء الذين 

ي�صابون باإعاقات دائمة؟ 
الدائمة  = يخ�صع امل�صابون باالإعاقات 
ت�صاعدهم  متخ�ص�صة  تاأهيلية  لربامج 
ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م��ع و���ص��ع��ه��م احل���ايل، 
اإ�صافة اإلى تطوير مهاراتهم الوظيفية 
الطبيعي  ال��ع��اج  ب��رام��ج  ط��ري��ق  ع��ن 
التخاطب  علل  واأق�صام  احلريف  والعاج 
واالأجهزة  ال�صناعية  االأط��راف  ووح��دات 
كما  اإليها.  احلاجة  ح��ال  يف  التقوميية 
تاأهيلية  وم��راك��ز  م�صت�صفيات  ت��وج��د 
متخ�ص�صة لذوي االإعاقات الدائمة التي 
ال�رشير  على  املعوق  مكوث  ت�صتدعي 
م�صت�صفيات  يف  متمثلة  طويلة  ف��رات 

النقاهة ومراكز التاأهيل املتكاملة. 
خطة  و�صع  على  ال���وزارة  عكفت  ولقد 
التاأهيل  خدمات  لتطوير  ا�صراتيجية 
اأربعة  الطبي بوزارة ال�صحة ترتكز على 

اأبعاد رئي�صية: 
1- البعد الوقائي. 

2- بعد النمو والتطوير. 
3- البعد اخلدمي ق�صري االأمد. 
4- البعد اخلدمي طويل االأمد. 

كما يتوافر يف الوزارة حالياً: 
1- م�صت�صفيان تاأهيليان هما: 

مبدينة  الطبي  التاأهيل  م�صت�صفى   •
امللك فهد الطبية. 

• م�صت�صفى العناية التاأهيلية باملدينة 
املنورة. 

2- ت�صعة م�صت�صفيات نقاهة. 
3- ثاثة مراكز تاأهيلية متكاملة يف كل 

من: 
• م�صت�صفى امللك عبداهلل ببي�صة. 

ومركز  عبدالعزيز  امللك  م�صت�صفى   •
االأورام بجدة.

• م�صت�صفى امللك �صعود بعنيزة. 
4- 131 ق�صم عاج طبيعي. 
5- ت�صعة اأق�صام عاج حريف. 

6- �صبعة اأق�صام عاج علل التخاطب. 
واأج����ه����زة  اأط��������راف  وح������دة   15  -7

تعوي�صية. 
للمراأة  ال�صحي  الــوعــي  زيـــادة   •  
خا�صة،  ب�صفة  احلمل  واأثناء  عامة، 
من  للحد  الرئي�صية  العوامل  اأحــد 
اهلل،  باإذن  بالإعاقة،  الأطفال  اإ�صابة 
والوقائية  التوعوية  الإجراءات  فما 
التي تتخذها وزارة ال�صحة يف هذا 

املجال؟ 
= ت�صتهدف برامج رعاية االأمومة قطاعاً 
كبرياً من املجتمع حيث ت�صكل االأمهات 
وم�صتقبل  ح��ا���رش  يف  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  رك��ن��ا 
امل��ج��ت��م��ع، وت�����ص��ت��ه��دف ه���ذه ال��ربام��ج 
وما  االإجن��اب  مراحل  يف  االأمهات  فئات 
الفئات  من  الفئات  ه��ذه  وتعد  بعده. 
احل�صا�صة باملجتمع والتي يجب اأن تولى 
عناية خا�صة؛ نظراً اإلى ازدياد احتمالية 
تعر�صها للعديد من امل�صكات ال�صحية. 
ومن هذه امل�صكات تعر�ص االأم ب�صبب 
ال�صحية  املتاعب  من  للعديد  االإجن��اب 
التي تهدد �صحتها وقد تودي بحياتها 
وفيما   .� اهلل  قدر  ال   � االأحيان  بع�ص  يف 
يلي اأهم املوؤ�رشات االإح�صائية حول هذا 

املو�صوع كما يلي: 
 3.17 الكلي  اخل�صوبة  معدل  بلغ   -
وارتفع  2007م،   � 1428ه����  ع��ام  يف 
ال��والدة  عند  املتوقع  العمر  متو�صط 
اإلى 74.3 �صنة يف عام  لاإناث لي�صل 
ن�صبة  بلغت  كما  2007م،   � 1428ه��� 
على  يح�صلن  الاتي  احل��وام��ل  الن�صاء 
خدمات �صحية بوا�صطة عاملني �صحيني 
ال��ع��ام  امل��ع��دل  وب��ل��غ  م��درب��ني %96 
األف ن�صمة 24.5 ولهذا  للمواليد لكل 

اال�صراتيجيات  بو�صع  ال��وزارة  قامت 
لاأم  ال�صحية  باحلالة  لارتقاء  الازمة 
رعاية  خدمات  وتطوير  دع��م  خ��ال  من 
احلوامل، ودعم نظام اإحالة فعال حلاالت 
الوالدة الطارئة وبح�صب كل مرحلة من 
تقدميه  يجب  مبا  والعناية  الطفل  عمر 
له من تغذية ورعاية وفحو�ص ولقاحات 

ب�صكل دوري ومنظم.
خمرجات  اأه��م  عر�ص  ميكن  ه��ذا  وعلى 
الرعاية  ب��رن��ام��ج  تطبيق  واإي��ج��اب��ي��ات 

املتكاملة للطفل املري�ص فيما يلي: 
 � النظرة ال�صمولية لرعاية االأطفال االأقل 

من خم�ص �صنوات.
الوفيات  وتقليل  االإع��اق��ة  م��ن  احل��د   �
اخلطرة  ل��ل��ح��االت  املبكر  باالكت�صاف 
دون  ل��اأط��ف��ال  الرئي�صية  ول��اأم��را���ص 
احلادة  التنف�صية  )االلتهابات  اخلام�صة 
و�صوء  واملاريا  واحل�صبة  واالإ�صهاالت 

التغذية(. 
االأدوي����ة،  وا���ص��ت��ه��اك  ���رشف  تر�صيد   �
حيث  احليوية،  امل�صادات  وخ�صو�صاً 
احلقيقية  الدواعي  على  الركيز  روعي 

ل�رشف هذه االأدوية. 
للمر�صى  االقت�صادية  التكلفة  � خف�ص 
للمر�ص،  املبكر  االكت�صاف  خ��ال  م��ن 
وخف�ص  ب��ه،  االإ���ص��اب��ة  م��ع��دل  وخف�ص 
ال��ع��ي��ادات،  على  الطفل  ت���ردد  م��ع��دل 
وخف�ص الكميات املن�رشف من االأدوية، 

وحتديد نوعياتها. 
باملراكز  العاملني  على  الت�صهيل   �
برنامج  على  الركيز  خال  من  ال�صحية 
واحد متكامل )تكامل اخلدمات الوقائية 
�صحة  جمال  يف  والتعزيزية(  والعاجية 

الطفل ورعاية الطفولة. 



87



88الخطوة العدد الثالث واخلم�سون ـ ذو القعدة 1430 هـ ـ نوفمرب 2009 م

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

اجلمعية العمومية 23 . .
تفاعل وحوار �رصيح وتاأكيد ثقة

تغطية . .

�سهد اجتماع اجلمعية العمومية الثالث والع�رصون للجمعية، الذي عقد م�ساء 
الثالثاء 2009/6/9م، برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن 
عبدالعزيز رئي�س جمل�س الإدارة، تفاعالً وحوارًا �ساخناً و�رصيحاً متيز بال�سفافية 
والعمق بني اأع�ساء اجلمعية وجمل�س الإدارة وذلك يف مقر مركز امللك فهد بن 

عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني يف الريا�س.

جمل�س اإدارة اجلمعية خالل اجتماع اجلمعية العمومية الثالث والع�رشين
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• م�رصوع 	 بتد�سني  م�سريتها  توا�سل  اجلمعية 
مراكز الأحياء مبركز جنوب الريا�س وو�سع حجر 

اأ�سا�س مركز جديد بالر�س

اجلمعية، واإجناز م�رشوعات املراكز التي 
احتياجات  اأولويات  بح�سب  اإقرارها  مت 
قدر  اأكببر  وحتقيق  واملبببدن،  املناطق 
مراكز  ت�سغيل  املايل ملوازنة  النمو  من 
خدماتها  ا�ستمرارية  ل�سمان  اجلمعية 
املجانية، وتعزيز الدور الوطني للجمعية 
)تدريبياً،  الإعبباقببة  ق�سية  مواجهة  يف 
ت�رشيعياً،  توظيفياً،  خدمياً،  تببوعببويبباً، 

وقائياً(.
يف  �سلمان  بببن  �سلطان  الأمبببر  واأ�ببسببار 
اأن جناح اجلمعية يف حتقيق  اإلى  كلمته 
خالل  من  املا�سي  العام  الأهببداف  تلك 
والأن�سطة  الببرامببج  مببن  الكثر  تنفيذ 
املراكز  م�رشوعات  ومنها  وامل�رشوعات، 
اجلبببديبببدة وتببو�ببسببيببع خببدمببات املببراكببز 
برعاية  اجلمعية  احتفلت  القائمة، حيث 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان بن 
بو�سع  الريا�س  منطقة  اأمر  عبدالعزيز 
الريا�س،  جنوب  ملركز  الأ�سا�س  حجر 
ا�سرتاتيجية  يف  الأول  املبب�ببرشوع  وهببو 
اإن�ساء مراكز فرعية يف اأنحاء املدن ذات 
خدمية  روافد  لإيجاد  ال�سكانية  الكثافة 

متقدمة قريبة من الأ�رش.
وقال �سموه اإن اجلمعية احتفلت برعاية 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن 
بندر بن عبدالعزيز اآل �سعود اأمر منطقة 
ملركز  الأ�سا�س  حجر  بو�سع  الق�سيم 
املببعببوقببن مبحافظة  الأطببفببال  رعببايببة 
الر�س، وهو اإحدى ثمار التفاعل الإيجابي 
من اأهل اخلر مع ر�سالة اجلمعية، حيث 
�رشف  ع�سو  الأعمال  رجل  امل�رشوع  تبنى 
اجلمعية الأ�ستاذ خالد بن عمر البلطان، 
اإن�سائه ودعم  اإلى حتمل تكاليف  وبادر 

الوقف اخلري للمركز.
الوطني  الببدور  تعزيز  اإلببى  بالن�سبة  اأمببا 
الإعبباقببة  ق�سية  مببواجببهببة  يف  للجمعية 
بقبول  ِّفت  �رشرُ اجلمعية  اأن  �سموه  فاأّكد 
عبداهلل  امللك  ال�رشيفن  احلرمن  خادم 
جلائزتها  ب   اهلل  حفظه  ب  عبدالعزيز  بن 
ال�رشفية؛  وع�سويتها  الإن�سانية  للخدمة 
هذه  مل�سرة  تتويجاً  نعده  الببذي  الأمببر 

وببببداأت وقببائببع الجببتببمبباع بببتببالوة اآيببات 
عر�س  ذلببك  عقب  احلكيم،  الببذكببر  مببن 
قام  ثم  اجلمعية،  حببول  وثائقي  فيلم 
الأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 
بت�سليم املكرمن هذا العام من اجلهات 
والأفببببببراد، �ببسببهببادات الببتببكببرمي، وهببو 
�سنوياً؛  عليه  اجلمعية  حتر�س  تقليد 
امل�ساندة  للجهود  وعببرفبباًنببا  تببقببديببراً 
العام. مببدار  على  خلدماتها   والداعمة 
اجتماع  بببدء  الإعببالن عن  عقب ذلببك مت 

اجلمعية العمومية، واقت�رش احل�سور على 
اأع�ساء اجلمعية، ثم قام �ساحب ال�سمو 
بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأمببر  امللكي 
عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، 
بتقدمي تقرير موجز عما مت اإجنازه خالل 
العام املايل املن�رشم 1429/1428هب 
يف  الأول  العام  وهو  2008م،  املوافق 
واأكد  الإدارة.  ملجل�س  التا�سعة  الببدورة 
�سموه اأن اجلمعية �سعت اإلى حتقيق عدة 
خدمات  مظلة  ا�ستكمال  منها  اأهببداف، 
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تغطية . .
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املوؤ�س�سة اخلرية، وتاأكيداً ملا حتظى به 
ق�سية الإعاقة من اهتمام ودعم ورعاية 
من قبل الدولة، كما اأنه مبوافقة كرمية 
امللك  ال�رشيفن  احلببرمببن  خبببادم  مببن 
احتفلت اجلمعية  عبداهلل بن عبدالعزيز، 
ب على  اهلل  ب حفظه  الكرمي  ا�سمه  باإطالق 
مركزها بجدة؛ تقديراً وعرفاناً ملا يوليه ب 
 رعاه اهلل ب من م�ساندة للجمعية وبراجمها.
لالإعاقة  الثالث  الببدويل  املوؤمتر  وحول 
والتاأهيل الذي نّظمته اجلمعية بالتعاون 
اآل  عبدالعزيز  بن  �سلطان  موؤ�س�سة  مع 
�سلمان  الأمببر  ومركز  اخلرية  �سعود 
برعاية  حظي  اإنببه  قال  الإعاقة،  لأبحاث 
كرمية من �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
�سلطان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب 
الببدفبباع  وزيبببر  الببببوزراء  جمل�س  رئي�س 
اهلل  حفظه  ب  العام  واملفت�س  والطران 
من  منظومة  املببوؤمتببر  هببذا  من  ونتج  ب، 
العمل  بداأنا  التي  احليوية  التو�سيات 
اجلمعية  واحتفلت  هذا  تفعيلها.  على 
حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
اأمر منطقة  �سطام بن عبدالعزيز نائب 

اأع�ساء اجلمعية العمومية

اأحد اأطفال اجلمعية يفتتح الجتماع باآيات من الذكر احلكيم
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دورتها  يف  جوائزها  بت�سليم  الريا�س 
للمعوقن  التمّيز  فببروع  يف  ال�ساد�سة 
 واخلدمة الإن�سانية للموؤ�س�سات والرامج.
اأع�ساء  با�سم  �سموه،  رفببع  اخلتام  ويف 
البب�ببرشف  واأعبب�ببسبباء  العمومية  اجلمعية 
باجلمعية، اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير 
ال�رشيفن  احلببرمببن  خبببادم  مببقببام  اإلبببى 
املببلببك عبببببداهلل بببن عبببببدالببعببزيببز و�سمو 
الببنببائببب  الأمبببببن و�ببسببمببو  الببعببهببد  ويل 
الثاين، واإلى حكومة اململكة والوزارات 
العام  القطاع  وموؤ�س�سات  والهيئات 
املبادرات  ولأ�سحاب  الإعالم،  وو�سائل 
مببن اأهبببل اخلبببر الببذيببن نببعببول عليهم 
اجلمعية. م�سرة  موا�سلة  يف   كببثببراً 
عقب ذلك مت مناق�سة تقرير املحا�سب 
للعام  اخلتامية  احل�سابات  القانوين عن 
املببببايل املببنبب�ببرشم، واملبب�ببسببادقببة على 
قام  حيث  للعام،  التقديرية  امليزانية 
اأع�ساء اجلمعية العمومية للجمعية بحوار 
مفتوح مع اأع�ساء جمل�س اإدارة اجلمعية 
واإجنببازاتببهببا،  اجلمعية  اأداء  ملناق�سة 
املرحلة  يف  تواجهها  التي  والتحديات 

التقاط  مت  االجتماع  ختام  ويف  املقبلة، 
ال�سور التذكارية.

مببنببجببزات  تبب�ببسبباعببد  اأن  بببالببذكببر  جببديببر 
عام  مببن  بببالأرقببام  وخدماتها  اجلمعية 
اأع�ساء  واإ�ببسببادة  تقدير  نببال  عببام  اإلببى 
مع  حببوارهببم  خببالل  العمومية  اجلمعية 
اأع�ساء املجل�س والذي اإت�سم بال�سفافية 
“جمعية  م�سداقية  يببوؤكببد  والبب�ببرشاحببة 
وحتويلها  ر�سالتها  تفعيل  يف  وطن” 
اإلى م�رشوعات تقدم خدمات متقدمة يف 
والتعليمية  العالجية  املجالت  خمتلف 
الأطببفببال  مببن  ملن�سوبيها  والتاأهيلية 
تزيد  التي  املببراكببز  كببل  يف  املعوقن 
تعتر  منطقة  يف  جديداً  مركزاً  عام  كل 
اجلمعية  خببدمببات  اإلببى  احتياجاً  الأكبببر 
اإن  املجانية بن مناطق اململكة، حيث 
املخدومن يف  الأطببفببال  اأعبببداد  تببزايببد 
احلقيقي  املوؤ�رش  يعتر  اجلمعية  مراكز 
عام  من  اجلمعية  حتققه  الببذي  للنجاح 
تزايد ثقة  اأي�ساً  اإلى عام، وهي تعك�س 
الت�سدي  يف  ودورها  باجلمعية  املجتمع 
الإطببار فقد  الإعبباقببة. ويف هببذا  لق�سية 

و�سل عدد الأطفال املخدومن يف العام 
املا�سي اإلى 3077 طفالً وطفلة تلقوا 
املتكاملة  الرعاية  خدمات  من  منظومة 
كان  بينما  وتاأهيلياً،  وتعليمياً  عالجياً 
العام قبل  الأطفال املخدومن يف  عدد 
وذلك  وطفلة،  طفالً   2662 املا�سي 
وطفلة،  طفالً   415 بنحو  تقدر  بزيادة 
تكلفة  اإلبببى  بالن�سبة  كبر  عببدد  وهببو 
ترتاوح  التي  للطفل  ال�ساملة  الرعاية 
�سنوياً، وذلك  ريال  األف  بن 40 و50 
اإيبببرادات  فيه  ترتاجع  التي  الوقت  يف 
امل�سدر  وهي  الترعات،  من  اجلمعية 
الوحيد لتمويل نفقات ت�سغيل املراكز. 
وعلى الرغم من ذلك تتو�سع اجلمعية يف 
اإن�ساء مراكز جديدة ومد مظلة خدماتها 
املجانية للمناطق التي حتتاج اإليها؛ اإذ 
ثقة  تزايد  ظل  يف  اجلمعية  ت�ستطيع  ل 
جمعية  باعتبارها  بخدماتها؛  املجتمع 
توفر  يف  دورهببا  عن  تتخلى  اأن  وطببن، 
اخلدمات  مببن  متقدم  م�ستوى  اأف�سل 
العالجية والتعليمية والتاأهيلية لالأطفال 

املعوقن يف خمتلف مناطق اململكة.

الأمر عبد العزيز بن اأحمد يتقدم اأع�ساء اجلمعية العمومية
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رعى اللقاء اخلام�س للموؤ�س�سني ونّوه بدعم القيادة للعمل اخلريي..
الأمري حممد بن فهد:

مركز الأمري �سلمان جتاوز دعم اأبحاث املعوقني
اإلى اأعمال اأخرى موؤثرة

• لقاء . .	

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبد العزيز اأمري املنطقة ال�رشقية، اأن 
مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة، قد جتاوز دعم الأبحاث العلمية اإلى اأعمال اأخرى توؤثر يف 
حياة املعوقني، مثل الن�ساطات الأكادميية والتدريبية، وتوحيد وتن�سيق اجلهود، التي لها 
تاأثري يف حياة املعوقني، من خالل عقد اللقاءات الت�ساورية للجمعيات اخلريية واجلهات 

املعنية بخدمات املعوقني. 
وقال الأمري حممد بن فهد خالل رعايته 
الأمييري  مركز  مل�ؤ�س�سي  اخلام�س  للقاء 
»اإنيينييا يف هذه  الإعيياقيية  لأبييحيياث  �سلمان 
اخلريي  العمل  اأجيي�اء  نعي�س  اللقاءات 
امليي�ييسييرك، اإميييانييا ميينييا بييالييدور الييذي 

اليير�ييسيييييدة بقيادة  بييه احلييكيي�ميية  تييقيي�م 
ال�رشيفني امللك عبد اهلل  خادم احلرمني 
�ساحب  العهد  وويل  العزيز،  عبد  بيين 
عبد  بن  �سلطان  الأمييري  امللكي  ال�سم� 
ال�سم�  �ساحب  الثاين  والنائب  العزيز 

العزيز،  عبد  بيين  نايف  الأميييري  امللكي 
باإ�رشاك  الت�جه  لهذا  ودعم  اهتمام  من 
الن�ساطات  دعييم  يف  اخلييا�ييس  الييقييطيياع 
التعاون  دعييائييم  وتييقيي�ييية  الجتماعية 
والتاآخي والتكافل الجتماعي، وم�ساعدة 
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مفيد  ه�  ما  كل  وتطبيق  املحتاجني، 
وم�ساعد يف احلد من الإعاقة وم�سبباتها، 
ودمج املع�قني يف احلياة الجتماعية«. 
ختام  يف  فهد  بيين  حممد  الأميييري  و�سكر 
كلمته الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد 
العزيز، على اجله�د التي يبذلها لهذه 
الفئة الغالية على قل�بنا، كما �سكر عبد 
الرحمن الركي ل�ست�سافته هذا اللقاء 
للجميع  متمنيا  ال�رشقية،  املنطقة  يف 

الت�فيق والنجاح.

الأمييري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  واأعييليين 
العزيز  عييبييد  بيين  �سلمان  بيين  �سلطان 
رئي�س جمل�س اإدارة مركز الأمري �سلمان 
لأبحاث الإعاقة، خالل احلفل، عن اإطالق 
العزيز  عبد  بن  �سلطان  الأمييري  برنامج 
الإعيياقيية،  جمييال  يف  املتقدمة  لالأبحاث 
لفتا اإلى اأن مدينة الريا�س تعترب اأول 
اأنظمة  تطبق  الأو�سط  ال�رشق  يف  مدينة 
�سديقة  بيئة  لتك�ن  ال�سامل  ال��س�ل 
بن  �سلطان  الأميييري  واأو�ييسييح  للمع�ق. 

• الأمري �سلطان بن �سلمان : اإطالق برنامج الأمري 	
لالأبحاث املتقدمة يف  العزيز  عبد  بن  �سلطان 

جمال الإعاقة
• الريا�س اأول مدينة يف ال�رشق الأو�سط تطبق 	

اأنظمة الو�سول ال�سامل كبيئة �سديقة للمعوق

�سلمان اأن املركز ابتعث اأكرث من 100 
مع�ق للدرا�سات العليا، ومت طلب نح� 
داعيا  اأييي�ييسييا،  للمع�قني  منحة   200
مبينا  البحثية،  املنح  برنامج  دعم  اإلييى 
ال�سن�ات  املييركييز يف  خييالل  ميين  اأنييه مت 
األف   370 نح�  عن  الك�سف  املا�سية 
ال�طني،  امل�سح  برنامج  �سمن  طفل 
حيث مت اكت�ساف441 حالة اإعاقة منها، 
واإنييقيياذهييا.  فيها  املبكر  التدخل  ومت 
اأن 70  �سلمان  بن  �سلطان  الأمري  واأكد 
الدويل  يف املائة من ت��سيات امل�ؤمتر 
الييذي عقد يف  الإعيياقيية  لأبييحيياث  الثالث 
التفعيل  قيد  وهي  حتققت،  الريا�س 
حاليا. واأكد عبد الرحمن بن علي الركي 
امل�ؤ�س�س،  والع�س�  احلفل  م�ست�سيف 
الثاين  العم�مية  اجلمعية  حفل  خييالل 
الأمري  مركز  مل�ؤ�س�سي  اخلام�س  واللقاء 
�سلمان لأبحاث الإعاقة، اأن املركز حر�س 
اإبرام عديد من اتفاقيات التعاون  على 
العلمية  اجلهات  من  عديد  مع  وال�رشاكة 
الداخل واخلارج، وذلك يف  املعروفة يف 

الأمري حممد بن فهد يت��سط اأع�ساء جمعية امل�ؤ�س�سني للمركز
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تغطية . .

94الخطوة العدد الثاين واخلم�سون ـ جمادي الآخرة 1430 هـ ـ يونيو 2009 م

العلمية  الأبحاث  اإطار الرتقاء مب�ست�ى 
اأنَّ  واأو�ييسييح الركي  الإعيياقيية.  يف جمييال 
املركز  حققها  التي  الكبرية  الإجنييازات 
ينفذ  زال  ومييا  نفذَّها  التي  والأبييحيياث 
يف  الكبري  الأثييير  لها  كييان  منها  عييديييد 
والهييتييمييام  الييعيي�ييسيي�ييية  يف  م�ساهمتنا 
اللقاءات  يف  وامل�ساركة  املركز  باأخبار 
على  كثب  عن  والتعرف  يقيمها،  التي 
الإعيياقيية  م�اجهة  يف  املتمثلة  اأهييدافييه 
م�اجهة  والإن�سانية،  الجتماعية  واآثارها 
اإلى احلد منها والت�سدي  علمية تهدف 
وتي�سري  الييعييالج  و�ييسييائييل  واإيييجيياد  لها 
دجمهم  يف  وامل�ساهمة  املع�قني  حياة 
فاعلني  م�اطنني  ليك�ن�ا  املجتمع  يف 

لأنف�سهم واأ�رشهم وجمتمعهم.
وقيييال الييركييي:«اإنيينييي اأعييتييز واأفييتييخيير 
الأمييري  مركز  ع�س�ية  اإلييى  بان�سمامي 
كان  اليييذي  الإعييياقييية،  لأبييحيياث  �سلمان 
اليد  الييعييزيييز  عبد  بيين  �سلمان  لييالأمييري 
ليك�ن  وتاأ�سي�سه،  اإن�سائه  يف  الط�يل 
مييثييالً يييحييتييذي يف اأعييمييال اخليييري، فقد 

واأ�ييسيياف الييركييي: »اإنيينييي اأقييف الي�م 
الذاكرة  ت�ستجلبها  رائعة  �س�ٌر  واأمامي 
منذ �سن�ات اأربٍع م�سْت، حيُث اأقيم اللقاء 
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�سنت جمعية الأطفال 
الأمري  برعاية  الثاين  اللقاء  املع�قني 
منطقة  اأميييري  الييعييزيييز  عبد  بيين  �سلمان 
جاء  وبعده  املركز،  وم�ؤ�س�س  الريا�س 
اللقاء الثالث ب�سيافة الع�س� امل�ؤ�س�س 
مدينة  يف  الييرا�ييسييد  �سعد  بيين  اهلل  عييبييد 
عبد  بن  �سلمان  الأمري  برعاية  الريا�س، 
اللقاء  يف  ت�رشفنا  عييام  وقييبييل  الييعييزيييز، 
عبد  بن  �سلطان  الأمييري  برعاية  الييرابييع 
كرمية  وب�سيافة  العهد،  ويل  العزيز 
املق�س�د  عبد  امل�ؤ�س�س  الع�س�  ميين 
اهلل  والييييي�م مييينُّ  جييدة،  خ�جة يف مدينة 
اللقاء  وفرحة  �سعادة  نعي�س  اأن  علينا 
برعاية  ال�رشقية  املنطقة  يف  اخلام�س 
الأمري حممد بن فهد بن عبد العزيز اأمري 
اأ�سالة  ي�رشفني  ال�رشقية، حيث  املنطقة 
الأع�ساء  زمالئي  عن  ونيابة  نف�سي  عن 
امل�ؤ�س�سني ملركز الأمري �سلمان لأبحاث 
الإعاقة اأن اأتقدم بال�سكر والتقدير لأمري 
ال�رشقية، على رعايته وتف�سله بافتتاح 
اأعمال اللقاء اخلام�س مل�ؤ�س�سي املركز، 
بن  �سلطان  لالأمري  بال�سكر  اأتقدم  كما 
جمل�س  رئي�س  العزيز  عبد  بن  �سلمان 
اإدارة مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة 
دع�تنا  بقب�ل  الييكييرمي  تف�سله  على 
العم�مية  اجلمعية  اجتماع  ل�ست�سافة 

• نحو 370 	 اإعاقة من  اكت�سف441 حالة  املركز 
األف طفل �سملهم برنامج امل�سح الوطني.. ومت 

التدخل املبكر فيها واإنقاذها
• مركز الأمري �سلمان ابتعث اأكرث من 100 معوق 	

للدرا�سات العليا

اإلى  الآن  حتى  امل�ؤ�س�سني  عدد  و�سل 
110 م�ؤ�س�سني ميثل�ن �رشائح املجتمع 
املختلفة من م�ؤ�س�سات حك�مية واأهلية 
واأفييييراد، حيث يع�د  وبيينيي�ك و�ييرشكييات 
يف  وتييعييالييى  �سبحانه  اهلل  بعد  الف�سل 
امل�ؤ�س�سني  من  العدد  لهذا  ال��س�ل 
لالأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز 
كان  الذي  املركز،  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
وما زال يتابع بنف�سه ويحفز املهتمني 
من  باباً  لهم  ويفتح  املركز  لع�س�ية 
م�ؤ�س�س�ن  فكلنا  يت�قف  ل  الذي  الأجر 

لعلٍم ينفع النا�س«.



95

الثاين واللقاء اخلام�س للم�ؤ�س�سني«.
تت�الى  الييلييقيياءات  اأن  الييركييي  واأبييييان 
الكرام  الرجال  وتعريف  الهمم،  ل�سحذ 
بييالييدور الإنيي�ييسيياين اليييذي قيياميي�ا بييه من 
مركز  تاأ�سي�س  يف  م�ساركتهم  خييالل 
والذي  الإعيياقيية،  لأبحاث  �سلمان  الأمييري 
يعترب مركزا فريداً ومتميزاً يف ن�ساطاته 
العلمية والبحثية املتخ�س�سة يف ق�سايا 
املحلية  كافة  امل�ست�يات  على  الإعاقة 
اإلى  ذاته  ال�قت  يف  م�سريا  والإقليمية، 
اأن الت�اجد يف مثل هذا املحفل ما ه� اإل 
الإن�سانية  للر�سالة  وداعم  ودافع  حافز 
التي يتبناها املركز، كما ميثل تعريفا 
ق�سية  اأ�سبحت  التي  الإعاقة  لق�سية 
تتطلب  فهي  حك�مية،  ولي�ست  وطنية 
فيه  ت�سرك  كبرياً  وجهداً  جماعياً  عمالً 
خمتلف الهيئات وامل�ؤ�س�سات والأفراد، 
كييمييا ميييثييل هيييذا الييلييقيياء دعيييي�ة لييالأ�ييرش 
تطلعات  يحقق  مبا  لالإ�سهام  واملجتمع 
ا�ست�سعاراً  وذليييك  املييعيي�قييني،  واآميييال 
بتحمل امل�س�ؤولية امللقاة على ع�اتقنا 
جميعاً، وجت�سيداً ملبداأ التكافل والتاآزر 

ديننا  عليه  حث  الييذي  اخلييري  �سبيل  يف 
الإ�سالمي احلنيف.

وذكر الركي اأن دور املركز مل يت�قف 

عند ر�سالته واأهدافه، بل اأخذ على عاتقه 
اأخييرى،  فعاليات  يف  امل�ساركة  اأي�سا 
الإعاقة  ق�سية  خلدمة  جمملها  يف  تع�د 
واملييعيي�قييني، وميين ذلييك قيييييام املركز 
مب�سمى  �سن�ية  اجتماعات  اإلى  بالدع�ة 
واجلهات  للجمعيات  الت�ساوري  اللقاء 
املعنية بخدمات املع�قني، وذلك على 
تنفيذ  مت  حيث  ال�سع�دية،  م�ست�ى 
1429هي  عام  الريا�س  يف  الأول  اللقاء 
عام  ال�رشقية  املنطقة  الثاين يف  واللقاء 
الت�ساوري  اللقاء  و�سيقام  1430هيييي 
يف  1431هيييي  عييام  اهلل  مب�سيئة  الثالث 
عن  متخ�ست  حيث  الق�سيم،  منطقة 
عليها  وافقت  ت��سيات  الأول  اللقاء 
وزارة ال�س�ؤون الجتماعية، كان من اأهمها 
ت�سكيل املجل�س التن�سيقي الذي يت�لى 
مهمة التن�سيق والت�ا�سل والتكامل بني 
اجلمعيات اخلريية من جهة وبينها وبني 
املعنية  الأهلية  احلك�مية  القطاعات 
العمل  وكذلك  اأخرى،  جهة  من  بالإعاقة 
والت��سيات  اليييقيييرارات  تفعيل  على 

املتعلقة بالإعاقة واملع�قني.
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مركز امللك فهد نظم 
�سحورًاخريياً ن�سائياً

الأطفال  لرعاية  فهد  امللك  مركز  نظم 
خريياً  �سحوراً  بالريا�ض  املعوقني 
الن�سائي  امللتقى  مبركز  ن�سائياً 
وتخلل  املا�سي،  رم�سان  يف  بالريا�ض، 
والفعاليات  املنا�سط  من  عدد  ال�سحور 
اأطفال املركز، كما مت عر�ض  مب�ساركة 
وم�سريتها  اجلمعية  عن  ت�سجيلي  فيلم 
عاماً، كما مت  وع�رشين  على مدى خم�سة 
تنظيم مزاد خريي على لوحات ت�سكيلية 

من اإبداع الأطفال. 
واأو�سح الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد الدخيل 
مركز  ومدير  اجلمعية  عام  اأمني  م�ساعد 
املعوقني  الأطفال  لرعاية  فهد  امللك 
ياأتي  اخلريي  ال�سحور  اأن  بالريا�ض، 
باأن�سطة  التعريف  برامج  اإطار  يف 
اخلريية  وبراجمها  اجلمعية 
امل�ساندة  ح�سد  وي�ستهدف 
ر�سالة  مع  والتفاعل  املجتمعية 
الوعي  ن�رش  وكذلك  اجلمعية، 
مباهية  الن�سائي  القطاع  بني 
مع  التعامل  وكيفية  الإعاقة 

الأطفال املعوقني. 
وحدة  مديرة  واأ�سارت 
باملركز  الن�سائية  الأن�سطة 
الغ�سن  عاتكة  الأ�ستاذة 
اإلى اأن »مثل هذه اللقاءات 
التوا�سل  تعزيز  يف  ت�سهم 
اجلمعية  ع�سوات  مع 
للجمعية  العمومية 
والو�سول اإلى قطاعات حيوية 

�سهدت مراكز اجلمعية خالل الآونة الأخرية الكثري من الفعاليات 
والأن�سطة الثقافية والجتماعية يف عدة منا�سبات دينية ووطنية، 
وتعزيز  املجتمع  مع  للتوا�سل  اجلمعية  برامج  اإطار  وذلك يف 
والتعاون  العالقة  ذات  واجلهات  املوؤ�س�سات  كل  مع  العالقات 

امل�سرتك.. وكانت اأبرز هذه الفعاليات:

ملركز  الرم�ساين  احلفل  اأقيم 
اجلمعية باجلوف لهذا العام يف مركز 
مبدينة  احل�ساري  عبدالإله  الأمري 
�سكاكا برعاية �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري فهد بن بدر بن عبدالعزيز اآل 
�سعود اأمري منطقة اجلوف، وبح�سور 
الأطفال  جمعية  اإدارة  جمل�ض  ع�سو 

املعوقني فهيد بن فهد ال�رشيف.
وبدئ احلفل بالقراآن الكرمي ثم جاءت 
كلمة مدير املركز وارد الهذلول التي 
وباحل�سور  الأمري  ب�سمو  فيها  رحب 
اأن رعاية �سموه دعم  الكرمي، موؤكداً 
للمعوقني واجلهات اخلريية، وقال: 
واأهدافاً  طموحاً  واأم  اأب  لكل  اإن 
ينتظرونها لأبنائهم ونحن يف املركز 
نعمل على حتقيق هذا الطموح، ويف 
مركز املعوقني ن�سعى للبناء فكرياً 

خالل  من  الأ�رشة  وم�ساركة  وج�سدياً 
توفري جو منا�سب.

�سكر  كلمة  ال�رشيف  فهد  األقى  ثم 
فيها �سمو الأمري على رعايته، وقال: 
اإنني اأت�رشّف اأن اأقف بني يديكم نيابة 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن 
اجلمعية،  رئي�ض  �سلمان  بن  �سلطان 
لتحويل  ت�سعى  اجلمعية  اإن  وقال: 
اإلى  باجلوف  للمركز  احلايل  املبنى 
جديد  مركز  وبناء  ا�ستثماري  م�رشوع 
يحوي اإمكانات متطورة، و�سكر جميع 

القطاعات امل�ساركة بدعم املركز
ثم وقع مركز اجلمعية باجلوف وجهاز 
ال�سياحة مذكرة تعاون لإقامة م�رشوع 
مركز  مدير  وقعها  اجلوف(  )هدية 
اجلوف وراد الهذلول واملدير التنفيذي 

جلهاز ال�سياحة ح�سني اخلليف.

�سيدات  من  امل�ستهدف  اجلمهور  من 
اخلريي  العمل  يف  والفاعالت  الأعمال 
اأن  موؤكدة  املجتمع«،  يف  والإن�ساين 
كثرياً  تعول  املعوقني  الأطفال  جمعية 

حتقيق  يف  الن�سائي  القطاع  دور  على 
التوعوي  اجلانب  خ�سو�ساً  اأهدافها، 
وو�سائل  الإعاقة  لأ�سباب  والت�سدي 

حتجيم اآثارها ال�سلبية. 

اأمري منطقة اجلوف رعى حفل اجلمعية مبركزها باجلوف
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الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعى 
عبدالعزيز  بن  ماجد  بن  م�سعل 
اخلريية  الأم�سية  جدة  حمافظ 
الرم�سانية الأولى التي اأقامها مركز 
بجدة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
املركز  مبقر  املكرمة  مكة  ومركز 

بجدة. 
القراآن  من  باآيات  احلفل  وبداأ 
امللك  مركز  مدير  األقى  ثم  الكرمي 
لرعاية  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
عثمان  الدكتور  املعوقني  الأطفال 
اأن  فيها  اأو�سح  كلمة  ها�سم  عبده 
لإطالع  فر�سة  الرم�سانية  الأم�سية 
�رشكاء م�سرية اجلمعية اخلريية على 
خططها وبراجمها وال�سعوبات التي 
يتعلق  فيما  خ�سو�ساً  تواجهها، 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مبركز 

بجدة ومركز مكة املكرمة. 
هذين  انطالقة  »منذ  وقال: 

اأعداد  مطرد  ب�سكل  تنامت  املركزين 
منهما، خ�سو�ساً  امل�ستفيدين  الأطفال 
يتعلق  فيما  امللحوظ  التفوق  ظل  يف 
بتطبيق برنامج دمج الأطفال املعوقني 
اكتمال  بعد  العام  التعليم  مدار�ض  يف 

تاأهيلهم وعالجهم يف املركزين«. 
منطقة  اأبناء  ثقة  ت�ساعف  مع  اأنه  وبني 
اأعداد  وتزايد  باملركزين  املكرمة  مكة 
على  للح�سول  املتطلعني  الأطفال 
اللتزامات  بالتايل  تزايدت  الرعاية 
وت�ساعدت  املركزين  على  املالية 

وترية موازنتهما الت�سغيلية لت�سل 
�سنوياً،  ريال  مليون   16 نحو  اإلى 
ومن املتوقع ارتفاعها مع البدء يف 
جدة  يف  لالأحياء  مراكز  ثالثة  اإن�ساء 
مب�ساندة كرمية من �ساحب ال�سمو 
اأمري  الفي�سل  خالد  الأمري  امللكي 
منطقة مكة املكرمة و�ساحب ال�سمو 
بن  ماجد  بن  م�سعل  الأمري  امللكي 
عبدالعزيز حمافظ جدة؛ الأمر الذي 
�سعوبات  اجلمعية  معه  واجهت 
اعتمادها  ظل  يف  خ�سو�ساً  �ستى، 
رئي�سي  كم�سدر  التربعات  على 

لتمويل موازنتها الت�سغيلية. 
ارتاأت  اجلمعية  اأن  اإلى  واأ�سار 
م�ستدامة  بحلول  الأمر  هذا  مواجهة 
خدمات  ا�ستمرارية  ت�سمن 
من  املزيد  وا�ستيعاب  املركزين 
الرتبوية  الربامج  الأطفال وتطبيق 
احلديثة  والتاأهيلية  والتعليمية 
يتنا�سب  مبا  اأدائها  لتطوير  املقرتحة 
مع ر�سيد خدماتها املمتد لأكرث من 25 
عاماً. ثم �ساهد احل�سور فيلماً ت�سجيلياً 
عن اجلمعية وم�سريتها على مدى خم�سة 

وع�رشين عاماً.

�سارك عدد من اأطفال مركز اجلمعية 
ملعر�ض  بزيارة  موؤخراً،  باجلوف 
اأ�سبوع املرور الذي اأقيم يف ثانوية 
الأمري فهد بن بدر، �سمن فعاليات 
اخلام�ض  اخلليجي  املرور  اأ�سبوع 
تت�سل  )ل  �سعار  حتت  والع�رشين 
ا�ستقبال  يف  وكان  ت�سل(،  حتى 
الك�سافة  رجال  من  عدد  الأطفال 
الرويلي  نافع  املدر�سة  ومدير 
اأرامكو  مندوب  العتيبي  وخالد 
والوكيل رقيب فهد الع�ساف ممثالً 
بجولة  الأطفال  وقام  املرور،  عن 
�ساهد  حيث  املعر�ض،  اأق�سام  يف 

ال�سعودية  اأرامكو  جناح  وا�ستمعوا اإلى �رشح مب�سط عن اأ�سباب الأطفال 
من�سوبو  قام  ذلك  وبعد  احلوادث، 

الهدايا  بتوزيع  ال�سعودية  اأرامكو 
ال�صور  والتقاط  الأطفال  على 
يف  الأطفال  جتول  كما  التذكارية، 

جناح الكلية التقنية. 
وقد خ�س�ض مركز اجلمعية باجلوف 
املنا�سبة،  هذه  لتفعيل  كامالً  يوماً 
املرور  قيادات  من  عدد  بح�سور 
حيث  نهار،  الرائد  منهم  باملنطقة، 
لالأطفال  عر�ساً  املرور  رجال  قدم 
الأطفال  وتوعية  النارية  بدراجاتهم 
اجلوال  الهاتف  ا�ستخدام  مبخاطر 
الهدايا  وقدموا  القيادة  اأثناء 
مع  الأطفال  تفاعل  وقد  لالأطفال، 

هذه املنا�سبة.

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

اأطفال اجلمعية باجلوف ي�ساركون يف اأ�سبوع املرور اخلليجي
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حتت رعاية الأمري �سلمان بن عبدالعزيز 

الأمري �سلطان بن �سلمان يفتتح اأعمال ندوة 
العقد العربي للمعوقني

 حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  افتتح  الريا�ض  منطقة  اأمري 
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�ض مركز الأمري �سلمان 
ندوة  موؤخرا   ، اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الإعاقة  لأبحاث 
»و�سع خطة عربية لتنفيذ العقد العربي للأ�سخا�ض املعوقني 
والتي  الإعاقة«  ذوي  الأ�سخا�ض  الدولية حلقوق  والتفاقية 

رعتها �سحيفة »الريا�ض« اإعلمياً.

وقد بداأ احلفل باآيات من الذكر احلكيم 
تالها كلمة رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
وكيل  اليو�سف  عبداهلل  الأ�ستاذ  للندوة 
الجتماعية  والتنمية  الوزارة للرعاية 
اللقاء  هي  الندوة  هذه  قال:اإن  حيث 
العربي الأول يف هذا املجال الذي يعقد 
العربية  الدول  معظم  وقعت  اأن  بعد 
اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، 
بوكالة  ممثلة  الوزارة  حر�ست  فلقد 
الجتماعية  والتنمية  للرعاية  الوزارة 
اللقاء  هي  الندوة  هذه  تكون  على اأن 
الأ�سا�س يف و�سع اللبنات الأولى خلطة 
واإجراءات  اأدلة  للتنفيذ تت�سمن  قابلة 
الدول  جلميع  خاللها  من  ميكن  عملية 
الأمرين وتكون  كال  تنفذ  ان  العربية 
نربا�ساً يف جمال تطبيقها. واأ�ساف ولذا 
يحقق  ان  حر�س  العلمي  الربنامج  فاإن 

على  الرتكيز  خالل  من  هذه الأهداف 
 ٪60 على  يزيد  مبا  عمل  ور�س  اإقامة 
من وقت الندوة، بحيث يناق�س اخلرباء 
م�ستديرة  دائرة  حول  الدول  ومندوبو 
والتفاقية  العقد  هذا  تنفيذ  كيفية 
دولة  كل  واإمكانات  الأولويات  ح�سب 
ميكن  التي  وال�سعوبات  واملعوقات 

مواجهتها. 
�سالح  الدكتور  معايل  األقى  ذلك  بعد 
ال�رشكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخلليوي 
ال�سعودية لل�سناعات الدوائية كلمة قال 
فيها: اإن اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي 
الإعاقة كان خطوة من اأجل حفظ كرامة 
جميعاً  قلوبنا  على  العزيزة  الفئة  هذه 
الكرمية وان  احلياة  متطلبات  وتوفري 
املعاقني  بالأ�سخا�س  والرعاية  العناية 
هي ت�سافر للجهود الأهلية واحلكومية 

يف حتقيق هذا الهدف ال�سامي، واملوؤمتر 
اليوم هو منا�سبة لتبادل اخلربات وطرح 
بتو�سيات علمية وعملية  الآراء للخروج 
املجتمع،  اأفراد  من  الفئة  هذه  خلدمة 
اجلهود  اإلى ت�سافر  ندعو  هنا  ومن 
وموؤ�س�سات،  اأفراداً  اجلميع  وتعاون 
امل�ساهمة  على  وحكومياً  خا�ساً  قطاعاً 
فهم  املجتمع  يف  الفئة  هذه  دمج  يف 
واإخواننا  اأهلنا  وهم  وفاعلة  منتجة  فئة 

واأحبتنا. 
مدير  ال�سوري  اإبراهيم  األقى  بعدها 
الجتماعية  وال�سيا�سات  التنمية  اإدارة 
الدول  بجامعة  الفنية  كلمة الأمانة 
اأهمية العقد  اأن  اأكد فيها على  العربية 
تكمن  لالأ�سخا�س املعاقني  العربي 
اأ�سا�ساً  متثل  التي  وغاياته  اأهدافه  يف 
امل�ساواة وامل�ساركة  لتحقيق  متيناً 

ندوة
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املجتمع  يف  املعاقني  لالأ�سخا�س 
والإ�سهام يف م�ساراته على جميع ال�سعد 
وتنمية  وتاأهيلهم  وتقدير مكانتهم 
يف  الأهداف  هذه  واأ�سبحت  قدراتهم، 

فعالة للحكومات  و�سيلة  جمموعها 
على  املعوقني  الأ�سخا�س  ومنظمات 
لر�سم  وت�سكيالتها  موؤ�س�ساتها  خمتلف 
�سيا�ساتها وو�سع براجمها من اأجل حياة 

• الأمري �سلطان بن �سلمان :	
وجدوا يف  املواطنني  من  املعوق  وغري  املعوق 
هذا البلد الأمني املبارك الأمان وفر�ض التعليم 

والعمل لتخطي الإعاقة
• وزير ال�سوؤون الجتماعية : 	

ال�ساملة  الرعاية  الفئات  كل  تويل  اململكة 
وخا�سة فئات �سديدي الإعاقة

اأف�سل لالأ�سخا�س املعوقني، فاملقاربة 
ال�ساملة التي يت�سمنها العقد تعد حافزا 
الإ�سكاليات  لتناول  املوؤ�س�سات  لكافة 
نحو  على  املعاقني  بق�سايا  اخلا�سة 
الأبعاد  جميع  اعتباره  يف  ياأخذ  �سامل 

ذات ال�سلة بق�سايا الإعاقة. 
واأ�ساف اأن اأهداف العقد وغاياته تكر�س 
التحول من النظرة النمطية اإلى ال�سخ�س 
املعاق اإلى اأفق جديد يقوم على اأ�سا�س 
على  القدرة  ومنحهم  املعاقني  متكني 
اندماجهم  التاأثري يف حميطهم وحتقيق 
الجتماعي وكفالة حقوقهم مبا ي�سمن 
التي تعك�س  الفعالة  التدابري  اتخاذ 
مناخ  واإيجاد  للمعاقني  ايجابية  �سور 
حتقيق  على  قادر  مالئم  اجتماعي 

الندماج الجتماعي. 
ال�سوؤون  وزير  معايل  األقى  بعدها 
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العثيمني  يو�سف  الدكتور  الجتماعية 
كلمة بني من خاللها ان عقد هذه الندوة 
على  اجلميع  حر�س  من  ياأتي  العربية 
العقد العربي  تنفيذ  عمل  خطة  و�سع 
حلقوق  الدولية  والتفاقية  للمعوقني 
اأهم  اإحدى  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
مراحل التكافل التكاملي يف اإطار خدمة 
مبتطلباته  والنهو�س  ورعايته  املعاق 
العمل  وفق معطيات  و�رشورياته 
ان  مبينا  املدرو�س،  العلمي  الجتماعي 
الوزارة تويل كافة الفئات التي ترعاها 
فئات  خا�سة  والرعاية  الهتمام  جل 
�سديدي الإعاقة، حيث تقدم لهم كافة 
الإعانات  ومنها  والرعاية  اأنواع الدعم 
ال�سنوية التي ت�سل اإلى ٢0.000 األف 
ريال للمعاق، حيث بلغ جممل ما تقدمه 
مليار  للمعوقني  اإعانات  من  الوزارة 
وثمان مئة مليون ريال �سنويا، اإ�سافة 
والتاأهيلية،  الجتماعية  اخلدمات  اإلى 

والإيوائية،  والنف�سية  الطبية،  والرعاية 
يف  الوزارة  تو�سعت  كما  والرتفيهية 
اإن�ساء مراكز التاأهيل ال�سامل للمعوقني 
وبلغ عددها ٢٩ مركزا وبلغ عدد مراكز 
مركزا   ١٣ املهني  التاأهيل  واأق�سام 
ومراكز الرعاية النهارية ١٧ مركزا منها 
جمعية   ١٧ تقدم  كما  اأهلية  مراكز   ٧
خمتلف  يف  للمعوقني  خدماتها  خريية 

مناطق اململكة. 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  األقى  بعدها 
قدم  كلمة  �سلمان  بن  �سلطان  الأمري 
امللكي  �ساحب ال�سمو  حتيات  فيها 
الأمري �سلمان بن عبدالعزيز اأمري منطقة 
للقائمني  وتقديره  و�سكره  الريا�س 
متمنيا  الندوة  بهذه  وامل�ساركني 
للجميع التوفيق وال�سداد واأ�سار �سموه 
اأو  ناق�سا  لي�س  املعاق اليوم  اأن  اإلى 
قا�رشا واأنا اأرى عددا من اإخواين وزمالئي 
متفوقني ممن �سموا بذوي الحتياجات 

ذوي  اليوم  ا�سميهم  واأنا  اخلا�سة 
القدرات اخلا�سة الذين تفوقوا ومتيزوا 
واأبدعوا، وبني اإلى ان كل منا لديه اإعاقة 
بع�سها ظاهر وبع�سها ل يعلمها اإل اهلل 
لكن الأهم من ذلك هو ان املعاق وغري 
املعاق واملواطنني وجدوا يف هذا البلد 
الأمني املبارك الأمان والفر�سة للتعليم 
الندوة  وهذه  الإعاقة  لتخطي  والعمل 

تعد نقطة انطالقة مهمة جدا. 
ننتقل  ان  نريد  اإننا  اإلى  واأ�ساف �سموه 
بق�سية الإعاقة وحقوق املعوقني للع�رش 
اجلديد عرب الع�رش الذي ي�ست�رشفه قائد 

هذه البالد و�سمو ويل عهده الأمني. 
الراعية  اجلهات  تكرمي  مت  ذلك  عقب 
لرعايتها  الريا�س  وجريدة  للحفل 
وزير  من  درعا  وت�سلم �سموه  الإعالمية 
يو�سف  الدكتور  الجتماعية  ال�سوؤون 

العثيمني.

الأمري �سلطان بن �سلمان يكرم و�سائل الإعالم
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�صحة وعافية

بدرا�سة  ق��ام  اأمريكي  علمي  تقرير  اأك��د 
اأن  والن�ساء،  الرجال  لدى  العقلية  ال�سحة 
باالكتئاب  للإ�سابة  عر�سة  اأك��ر  امل���راأة 
احلاد بن�سبة ال�سعف تقريباً، كما تتعر�ض 
بن�سبة  ال��رج��ال  م��ن  اأك��ر  القلق  لنوبات 

ال�سعفني اإلى ثلثة اأ�سعاف.
وبح�سب التقرير متيل الن�ساء اإلى االنتحار 
اأن  كما  اأ�سعاف،  بثلثة  الرجال  من  اأك��ر 
والعقلية  النف�سية  االأم��را���ض  ع��وار���ض 

ما  لديهن؛  مبكرة  �سن  يف  الظهور  تبداأ 
اخللفيات  ب�سبب  تتعقد  اأو�ساعهن  يجعل 
اأن  تفرت�ض  التي  واالجتماعية  الثقافية 

املراأة هي رمز لل�سعف واال�ست�سلم.
ال�سحة  م��ك��ت��ب  اأع�����ده  ال����ذي  ال��ت��ق��ري��ر 
االأمريكي  احلكومي  االإن�سانية  واخلدمات 
لتح�سني  عملية  »خ��ط��وات  ع��ن��وان  يحمل 
اإلى  يهدف  وه��و  العقلية«،  امل��راأة  �سحة 
ال�سحة  على  اجلن�سي  االنتماء  اآثار  حتديد 

تقرير: املراأة اأكرث عر�صة للأمرا�ض العقلية والنف�صية من الرجل

و�سائل  تطوير  بهدف  والنف�سية  العقلية 
العلج.

وي�سري التقرير اإلى اأن اأ�سباب وجود فوارق 
وامل���راأة  ال��رج��ل  ب��ني  العقلية  ال�سحة  يف 
وجود  رجح  اأن��ه  غري  وا�سحة،  غري  ت��زال  ال 
عوامل بيولوجية مرتبطة بالهرمونات التي 

تفرزها اأج�ساد الن�ساء واأخرى وراثية.
االأمرا�ض  عوار�ض  فاإن  التقرير،  وبح�سب 
حد  على  والن�ساء،  الرجال  لدى  النف�سية 
�سواء، تظهر يف �سن مبكرة، حيث اإن معاناة 
عندما  ب��داأت  االأق��ل  على  املر�سى  ن�سف 
بع�ض  لكن  عمرهم،  من  ال���14  يف  كانوا 
مبجرد  الن�ساء  ل��دى  تظهر  قد  االأم��را���ض 
طويلة،  ف��رتات  معهن  وت�ستمر  البلوغ، 

وبخا�سة ا�سطرابات االأكل.
ت�سخي�ض  ����رورة  على  التقرير  وي�سدد 
�سن  يف  الن�ساء  لدى  االأمرا�ض  هذه  وعلج 
مبكرة، واإال تفاقمت مع تقدم ال�سن بحيث 
قد جتد املراأة املري�سة نف�سها يف ال�سجن 

اأو امل�ست�سفى اأو خارج النظام التعليمي.
ت����درك امل����راأة  اأن  ي���وؤك���د ������رورة  ك��م��ا 
ترف�ض  واأن  لل�سفاء،  قابلة  اأنها  املري�سة 
املقوالت التي ت�سنف الن�ساء عموماً على 
وعليهن  وم�ست�سلمات  �سعيفات  اأنهن 
�سيدفع  ذلك  الأن  تقبل و�سعهن؛  بالتايل 

باملري�سات نحو املزيد من االكتئاب.
اجلهات  بني  بالتن�سيق  التقرير  ويو�سي 
املعنية  وتلك  العقلي  بالطب  املخت�سة 
الن�ساء  معاجلة  خ��لل  اجل�����س��دي  بالطب 
اأن  باعتبار  وذل��ك  نف�سية،  ع��وار���ض  م��ن 
اأو�ساع املراأة العامة قد توؤدي اإلى تفاقم 
اإذا ما كانت  النف�سية، خ�سو�ساً  م�ساكلها 
اإل��ى  امل��ع��ام��ل��ة،  ���س��وء  اأو  للعنف  عر�سة 
جانب �رورة معرفة اخللفيات االجتماعية 

والثقافية للن�ساء.

الكبرية،  اأ�رارها  لها  ولكن  اجلميع،  عليها  يقبل  لذيذة  اأكلة  املحمرة  البطاط�ض 
لي�ض فقط على الوزن ل�سعراتها احلرارية العالية، بل على �سحة االإن�سان ب�سكل 
عام؛ اإذ اإن الدهون املوجودة يف الزيت ُت�ر باالأوعية الدموية والقلب، اإ�سافة اإلى 
�سيئة؛  نوعيتها  اأو  ال�سلحية  منتهية  زيوت  البطاط�ض يف  قلّي  يتم  ما  اأنه كثرياً 

لذلك عليكم التفكري كثرياً قبل الإفراط يف تناولها...

البطاط�ض املحمرة لذيذة ولكن...
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اأثبتت اإحدى الدرا�صات فعالية برامج 
الوقاية واملتابعة للن�صاء احلوامل يف 
الوزن  من  الكثري  اكت�صاب  من  احلد 
الزيادة  اإن  اإذ  احلمل؛  فتترة  ختتلل 
قد  احلمل  اأثناء  التتوزن  يف  املفرطة 
تتتتوؤدي اإلتتى �تتترورة اإجتتتراء التتوالدة 
اأي�صاً  وهناك  القي�رية،  باجلراحة 
عدد من الن�صاء يحتفظن بهذا الوزن 
تتيح  وهكذا،  التتتوالدة.  بعد  الزائد 
الوقاية املبنية على الن�صائح ال�صحية 
هذه  متتن  احلتتد  ال�صليمة  والغذائية 

الزيادة الكبرية يف الوزن.

العامل مليء بال�سجيج،  اأن  الرغم من  على 
ال�سو�ساء  اأن  اأظ��ه��ر  حديثاً  بحثاً  اأن  اإال 
اأكر  النا�ض  متثل خطراً كبرياً على بع�ض 
الرجال  اإن  الدرا�سات  تقول  اإذ  االآخ��ر؛  من 
ال�سجيج  ب�سبب  ال�سمع  لفقدان  عر�سة 

اأكر بثلث مرات من الن�ساء.
واأك����د ب��ح��ث يف ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا اأن 
خلل  اأو  العمل  يف  لل�سو�ساء  التعر�ض 
ممار�سة  جانب  اإل��ى  الع�سكرية،  اخل��دم��ة 
ن�ساطات اأخرى، يجعل الرجال اأكر عر�سة 

لفقدان ال�سمع من الن�ساء.

االأملح املعدنية: 
البوتا�صيوم عن�ر 
اأ�صا�صي ل�صحة جيدة

ملزم  معدين  عن�ر  هو  البوتا�سيوم 
ملعدن ال�سوديوم، حيث يتحدان معاً 
يف  الع�سبية  التدفقات  نقل  ل�سمان 
اجلهاز الع�سبي الب�ري؛ فالبوتا�سيوم 
اأ�سا�سي  عن�ر  املوز  ثمر  املوجود يف 
حل��ي��اة االإن�����س��ان، وه��و م�����س��وؤول عن 
�سحة الع�سلت والقلب ويقوم بدور 
�سغط  ارت��ف��اع  م��ن  الوقاية  يف  مهم 
�سحة  على  احلفاظ  يف  وي�سارك  الدم 
يف  كبرية  بكميات  وجن��ده  الكليتني، 
والبقوليات،  واخل�����راوات  الفواكه 

وبخا�سة البطاط�ض والعد�ض واملوز.

احلمل 
واكت�صاب 

الوزن

اأطباء: ال�صو�صاء تهدد الرجال 
بفقدان ال�صمع اأكرث من الن�صاء

الذين  املر�سى  اأن  اإل���ى  البحث  واأ���س��ار 
بها  اأ���س��ي��ب��وا  �سمعية  م�ساكل  ي��ع��ان��ون 
املو�سيقى  �سماع  خ��لل  من  االأرج��ح  على 
االآالت  ا���س��ت��خ��دام  نتيجة  اأو  ال�����س��اخ��ب��ة 
اأو  الكهربائية  املنا�سري  مثل  املزعجة 
اأ�ساتذة  ويتفق  النارية.  الدراجات  قيادة 
االأ�سخا�ض  اأن  على  باجلامعة  ال�سمعيات 
ت�سدر  التي  االآالت  ي�ستخدمون  ال��ذي��ن 
غريهم  من  اأكر  عر�سة  يكونون  �سجيجاً، 
التي  الن�ساطات  اإن  ال�سمع، حيث  لفقدان 
مثل  الن�ساء  م��ن  اأك��ر  ال��رج��ال  ميار�سها 
قيادة الدراجات النارية وغري ذلك ت�سهم 

يف زيادة معدالت االإ�سابة بني الذكور.
وين�سح اخلرباء االأ�سخا�ض الذين ميار�سون 
�ساخبة  الأ�سوات  التعر�ض  تت�سمن  اأعماالً 
االأذن  ����س���دادات  ب��ا���س��ت��خ��دام  و���س��ج��ي��ج، 
لل�سمع.  جزئي  لفقدان  تعر�سهم  لتجنب 
�سكل  على  االأذن  اإل��ى  ال�سوت  وينتقل 
الداخلية جتويفاً  االأذن  اهتزازات، وحتوي 
عظمياً ي�سمى القوقعة، فيه �سائل يتحرك 
تعمل  بينما  االه��ت��زازات،  لتلك  ا�ستجابة 
حتويل  على  القوقعة  يف  �سعرية  خ��لي��ا 
الدماغ.  اإلى  تر�سل  اإ�سارات  اإلى  االهتزاز 
اأو  العالية  االأ���س��وات  اإن  العلماء  ويقول 
قد  منها  املفاجئة  خ�سو�ساً  ال�ساخبة، 
داخل  ال�سعرية  اخلليا  م��وت  اإل��ى  ت��وؤدي 
ال�سمع كلياً  القوقعة، ورمبا فقدان حا�سة 

اأو جزئياً.
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عامل بال �إعاقة . .

و�لتعليم  للرتبية  �لعامة  �لإد�رة  دعت 
مبنطقة �لريا�س للبنني جميع �ملد�ر�س 
وب��ر�م��ج  ومعاهد  و�لأه��ل��ي��ة  �حلكومية 
�لقيا�س  �إج���ر�ء  �إل���ى  �خلا�صة  �لرتبية 
�لبتعاث  طلبات  جلميع  و�لت�صخي�س 
�لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ل��ط��الب  �خل���ارج���ي 
من  �مل��ع��دة  �ل�صتمارة  بح�صب  �خلا�صة 
�لتعليم  ب���وز�رة  �لبعثات  ���ص��وؤون  وكالة 

�لعايل.  و�أكد م�صاعد �ملدير �لعام للرتبية 
للبنني  �ل��ري��ا���س  مبنطقة  و�لتعليم 
بن  حممد  �لدكتور  �لتعليمية  لل�صوؤون 
�أنه بناء على طلب  عبد�لعزيز �ل�صديرى 
من وز�رة �لتعليم �لعايل لإجر�ء �لفح�س 
على �لطالب �لذين يرغب �أولياء �أمورهم 
�إحلاقهم باإحدى �لبعثات �ملتخ�ص�صة يف 
و�لرتبوية؛  �لإيو�ئية  �خلدمات  تقدمي 

للحالة  �لت�صخي�س  �إجر�ء  من  لبد  لذلك 
وز�رة  م��ن  �ل���و�ردة  �ل�صتمارة  بح�صب 
�لتعليم �لعايل وت�صمل نوع �لإعاقة وهل 
معاهد  يف  القبول  �ششروط  عليه  تنطبق 
بوز�رة  �خلا�صة  �لرتبية  وبر�مج  ومر�كز 
القبول  �شششروط  اأو  والتعليم  الششربششيششة 
وتو�صيات  �لجتماعية  �ل�صوؤون  ب��وز�رة 

�لخت�صا�صي �لذي يجري �لفح�س.

»�لتعليم �لعايل« حتدد ��صتمارة 
لت�صخي�س حالت ذوي �لحتياجات 

�خلا�صة �لتي حتتاج �إلى �لبتعاث

تبني املوؤ�رات ال�صحية باململكة اأن 
ن�صبة �لعمى بلغت 9.1% و�أن ن�صبة 
النمو يف م�صاكل الإعاقة الب�رية هي 
فاإن  وعليه  باململكة؛  �صنوياً   %1.2
عام  حتى  �لبالد  يف  �ملكفوفني  عدد 
�صخ�س،  �أل��ف   159 جت��اوز  2008م 
�ألف   400 جتشششاوزوا  الب�ر  و�صعاف 

�صخ�س. 
جشششاء ذلشششك يف حمشششا�شششرة تششوعششويششة يف 
�مللتقى �لذي نظمه �لق�صم �لن�صائي 
باجلمعية �خلريية لرعاية �ملكفوفني 
»�لإعاقة  بعنو�ن:  �لريا�س  مبنطقة 
وتاأهيل  ووقششايششة  عناية  الششبشش�ششريششة.. 
عبد�لعزيز  �مل��ل��ك  مب��رك��ز  وع����الج« 
الششتششاريششخششي، وقشششد حششا�ششرت كششل من 
ح�صني  حممد  بنت  فريال  �لدكتورة 
زريد �لأ�صتاذ �مل�صاعد بكلية �لعلوم 
ش  ب�ريات  ق�صم   – �لتطبيقية  �لطبية 
جامعة �مللك �صعود، و�أول متخ�ص�صة 

بشش�ششريششاً على  تششاأهششيششل املششعششوقششني  يف 
و�لخت�صا�صية  �ململكة،  م�صتوى 
ب�ريات  اخت�صا�صية  القحطاين  رمي 
مب�صت�صفى امللك عبدالعزيز، حما�رة 
الب�رية حيث مت تعريف  الإعاقة  عن 
فقد  وهي  واأ�صبابها  الب�رية  الإعاقة 

كلي  ب�صكل  الب�ر  حا�صة  الإن�صان 
�أو جزئي بحيث يعتمد على حو��صه 
و�لأدو�ت  �لو�صائل  وبع�س  �لأخرى 

�خلا�صة لتعوي�س هذ� �لنق�س. 
وعششرفششت املششحششا�ششرة بششالششفششرق بني 
الذي  ال�صخ�ص  وهو  الب�ر  �صعيف 
ي�صتطيع �أن يقر�أ �لكلمات �ملكتوبة 
بحروف مكربة اأو با�صتخدام النظارة 
�لو�صائل  من  و�صيلة  �أية  �أو  �لطبية 
�لتكبريية، وترت�وح حدة �إب�صاره ما 
�إلى 70/20 قدماً  بني 200/20 
با�صتعمال  حتى  �لعينني  �أح�صن  يف 

�لنظارة �لطبية. 
�ل�صخ�س  ذل���ك  ف��ه��و  �لكفيف  �أم���ا 
�إب�����ص��اره على  �ل���ذي ل ت��زي��د ح���دة 
�لعينني  �أح�صن  يف  ق��دم   200/20
ول  �لطبية  �لنظارة  با�صتعمال  حتى 
ي�صتطيع �أن يقر�أ �أو يكتب بالطريقة 

�لعادية. 

1.7 مليون �صخ�ص يعانون من م�صاكل يف الب�ر يف اململكة
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��صتحدث �لباحثان �لدكتور حممد �لعربي 
بودهري �أ�صتاذ �لذكاء �ل�صطناعي بكلية 
علوم �حلا�صب و�ملعلومات بجامعة �لإمام 
حممد بن �صعود �لإ�صالمية و�لدكتور خالد 
�لكلية  وكيل  �ل�صلفان  عبد�لعزيز  بن 
�لعلوم  وح��دة  ومدير  �لعلمية  لل�صوؤون 
و�لتقنية باجلامعة، كر�صياً متطور�ً لذوي 
تقنيات  على  يعتمد  �حلركية  �لإع��اق��ة 
حركياً  �ملعوق  تنقل  حيث  من  �لروبوت 
ب�صكل ذاتي، معتمداً على عدد من اأمناط 
نف�صه،  و�ملعوق  �لكر�صي  بني  �لتفاعل 
ومن ذلك �لأو�مر �ل�صوتية �لتي ي�صدرها 
�أو  ر�أ�صه  بحركة  �صو�ء  للكر�صي،  �ملعوق 
باللم�س على �ملوقع �ملر�د �لنتقال �إليه 
عرب خريطة �ملنزل �لظاهرة على �صا�صة 
�لكمبيوتر �ملوجود على طاولة �لكر�صي، 
�لكر�صي  حتديد  �إمكانية  �إل��ى  �إ�صافة 
ملوقعه عرب ح�صا�صات ل�صلكية م�صممة 

لهذ� �لغر�س. 
بودهري  �لدكتور  �لرئي�س  �لباحث  وقال 
النا�ص  حاجة  اإن  �صحفية  ت�ريحات  يف 
�ملعي�صة،  م�����ص��ت��وى  لتح�صني  ت����زد�د 
وخ�صو�صاً ذوي الظروف اخلا�صة منهم؛ 

حيث �أدى ذلك �إلى تطور كثري من حقول 
وتقنيات  �ل�صطناعي  كالذكاء  �لعلم 
�ل�صت�صعار �لآيل؛ مما �أدى �إلى �إيجاد �أمل 
كبري لدى �ملعوقني للعي�س دون �حلاجة 
ذلك  ي�صبح  بحيث  �لآخرين  �إلى  �ملا�صة 

و�قعاً ملمو�صاً يف �لقريب �لعاجل. 
واأ�صاف: هناك فئة مهمة من املعوقني 
�صعوبة  ويجدون  �صديدة  �إعاقة  لديهم 
�حلالت  بع�س  يف  م�صتحيالً  يكن  مل  �إن 
�لتقليدي  �لنوع  هذ�  على  �لعتماد  عند 

�لبدء يف بحوث لعالج مر�س �لتوحد
اأكدت �ركة فايزر لل�صناعات الدوائية اأنها تعمل حالياً على اإجراء بحوث 

.Autism »لإنتاج عالج ملر�س �لتوحد، �أو �ل� »�أوتزم
وقال رئي�ص ق�صم الأبحاث والتطوير يف ال�ركة اإنه مت ت�صكيل فريق مكون 
من 14 باحثاً كلفو� مهمة تطوير عالج لهذ� �ملر�س. ي�صار �إلى �أن �لعالجات 
�مل�صتهدفة تكون م�صممة للتعامل مع بروتينات م�صوؤولة عن ظهور هذ� 
ز�لت  �لعالجية ما  �لأبحاث  �أن  �ملر�س، موؤكد�ً 
يف مر�حلها �لأولى، وعادة ما ي�صخ�س �ملر�س 
�أعر��صه  �أبرز  �لأولى، ومن  �لطفولة  يف مر�حل 
�لقدرة  وعدم  �لتامة  �صبه  �لجتماعية  �لعزلة 
على �لتو��صل، وميول ل�صلوكيات غريبة وغري 
ملر�كز  �لأمريكية  �ملوؤ�ص�صة  وتعترب  عادية. 
اأخطر  ثاين  التوحد  الأمششرا�ششص  على  ال�صيطرة 

�أنو�ع �خللل �لعقلي بعد �لإعاقة �لذهنية.

من هذه �لكر��صي. ولتقليل �حلاجة �إلى 
لت�صغيل  �ل��الزم��ة  �مل��ه��ار�ت  م��ن  كثري 
ف��اإن  �ملتحركة  �لكر��صي  و��صتخد�م 
هششششذا املشششش�ششششروع يشششهشششدف اإلشششششى تششطششويششر 
علم  على  مبنية  جديدة  ��صرت�تيجيات 
كر��صي  لإي��ج��اد  �ل�صطناعي  �ل��ذك��اء 
مع  وت��ت��اأق��ل��م  ب��ك��ف��اءة  تعمل  متحركة 

الظروف املحيطة بدرجة اأمن عالية. 
�ل�صلفان  خالد  �لدكتور  قال  جانبه  من 
�إن هذ� �لبحث �ملدعوم من مدينة �مللك 
�أم��الً  يعد  و�لتقنية  للعلوم  عبد�لعزيز 
لكل �ملعوقني حركياً يف �أن ي�صتطيعو� 
�لعتماد على �أنف�صهم بعد �هلل يف �لكثري 
منا�صبة  تقنية  وي�صيف  �مل��ه��ام،  م��ن 
لهم، م�صري�ً �إلى �أن �جلامعات �ل�صعودية 
�ملتميزين،  �لباحثني  من  بالكثري  تزخر 
�لبحث  يف  زميله  ق��دم��ه  مب��ا  وم�����ص��ي��د�ً 
بودهري من جهد وبحث وعمل  �لدكتور 

طويل حتى حتقق هذا الأمل. 
و�لعلماء  �خل��رب�ء  من  �لكثريون  وك��ان 
�ململكة،  وخارج  د�خل  من  و�ملخت�صني 
�لبحث و�لبتكار، ومن  �أ�صادو� بهذ�  قد 
ذلشششك مششا ذكشششره الأ�ششصششتششاذ جشششوزف كششون 
حيث  للتقنية،  �لدولية  �لهيئة  رئي�س 
دللششة  البحثي  املشش�ششروع  هششذا  اإن  قشششال: 
�لبحث  حلركة  �ململكة  دعم  على  كبرية 
�ملتقدمة،  �ل����دول  وم��و�ك��ب��ة  �لعلمي 
روجري�س  جان  �لربوفي�صور  �أب��دى  كما 
�لأ����ص���ت���اذ ب��ج��ام��ع��ة »ج��ورج��ي��ا ت��ي��ك« 
�ندها�صه من وجود مثل هذه �مل�صاريع 
�لبحثية �ملتقدمة �لتي ما ز�لت يف طور 
مثل  متقدمة  دول  يف  و�لتطوير  �لبحث 
و�أوروب���ا  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
و�ليابان، يف حني �أ�صاد �صمو �لأمري رعد 
بن زيد كبري �أمناء ملك �ململكة �لأردنية 
�لأع��ل��ى  �ملجل�س  ورئ��ي�����س  �لها�صمية 
�لأردنية  �ململكة  يف  �ملعوقني  ل�صوؤون 
ودل��ي��الً  مفخرًة  و�ع��ت��ربه  �لبحث  ب��ه��ذ� 
خادم  توليها حكومة  �لتي  �لعناية  على 
املعوقني  لششرعششايششة  ال�ريفني  احلششرمششني 
وت�صخري �لتقنية لإيجاد حياة �أف�صل لهم.

باحثان من جامعة الإمام يبتكران كر�صي اإعاقة ذكياً يتعرف 
على �صوت و�إ�صار�ت وب�صمة �ملعوق
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اإن اهلل مع ال�صابرين

تقوى اهلل
النا�س ونف�صي  اأيها  اأما بعد فاأو�صيكم 
بتقوى اهلل �صبحانه والعمل على مر�صاته 
اتقاه  م��ن  زاغ  فما  ي�صخطه؛  م��ا  وت��رك 
الَ   ِ اهللهّ اأَْوِلَياء  اإِنَّ  »اأَال  رجاه:  من  خاب  وال 
ِذيَن اآَمنُواْ  َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن الَّ

ُقوَن« � )63 �صورة يون�س(.  َوَكاُنواْ َيتَّ
نعمة الر�صا 

اأي��ه��ا ال��ن��ا���س.. اإن م��ن االأم���ور ال��ت��ي ال 
َمن  يتجاهلها  وال  العقالء  فيها  مي��اري 
هم على هذه الب�صيطة اأحياء ولهم اأعني 
الطماأنينة  اأن  ت���درك  وع��ق��ول  ت��ط��رف 
واال�صتقرار النف�صي مطلب الب�رش قاطبًة 
و�صبل  معايريه  اختلفوا يف حتقيق  واإن 
بع�س  �صاقت  ورمب���ا  اإل��ي��ه،  ال��و���ص��ول 
النفو�س؛ عطناً يف نظرتها اإلى مثل هذا 
املعنى الرفيع؛ فح�رشته كامناً يف املال 
يف  ح�رشته  اأخ���رى  ونفو�س  وحت�صيله، 
اجلاه واملن�صب، ونفو�س غريها ح�رشته 

يف االأهل والولد.
حظوة  لها  كانت  واإن  املفاهيم،  وهذه 
م�صاألة  اأنها  اإال  الدنيا  احلياة  معرتك  يف 
الزمن،  يف  ووقتية  االأف���راد  يف  ن�صبية 
االأمر خالف ذلكم؛  اأن  والواقع امل�صاهد 
جنبيه  ال�صقاء  يفارق  مل  غنيٍّ  من  فكم 

ومل يجد يف املال معنى الغنى احلقيقي؛ 
اإذ كم من غنيٍّ يجد كاأنه مل يجد اإال عك�س 
ما كان يجد، وكم من �صاحب جاٍه ومنزلٍة 
واال�صتقرار  االأن�س  طعم  يذق  مل  رفيعٍة 
يف ورد وال �صدر، وال الح له طيفه يوماً 
يتقلب  وولٍد  اأهٍل  �صاحب  من  وكم  ما، 
على رم�صاء احلزن والقلق واال�صطراب 

النف�صي وعدم الر�صا باحلال.. 
بينما جند يف واقع احلال �صخ�صاً مل يحظ 
البتة؛ فال مال وال جاه  ب�صيء من ذلكم 
اأو�صع  �صدره  اأن  غري  ولد،  وال  اأهل  وال 
من  اأب��ل��غ  واأن�����ص��ه  برمتها،  االأر����س  م��ن 
قلقهم  اأبلج  وطماأنينته  اأهلها،  �صقاء 

وا�صطرابهم.. ملاذا؟ وما هو ال�صبب؟ 
يف  تباينت  ق��د  االأ���ص��ن��اف  تلكم  الأن 
بها  اهلل  ينعم  ك��رى  نعمٍة  مع  تعاملها 
اإذا وقعت يف  نعمٍة  املوؤمن..  عبده  على 
وا�صعًة  الدنيا  اأرته  املوؤمن  العبد  قلب 
رحبًة ولو كان يف جوف حجرة ذرعها �صتة 
اأذرع، ولو نزعت من قلب العبد ل�صاقت 
عليه الوا�صعة مبا رحبت ولو كان يتقلب 
بجنبيه يف حجر الق�صور والدور الفارهة. 
نعم  اهلل..  عباد  ال��ر���ص��ا(..  )نعمة  اإن��ه��ا 
الفتاك  ال�صالح  ذلكم  الر�صا(..  )نعمة 
الهائلة  االأغ��وار  على  بحده  الذي يطوي 
اأمنها  فت�رشب  النف�س؛  ت��رع��ب  ال��ت��ي 
اليقني  �صعف  ب�����ص��الح  واط��م��ئ��ن��ان��ه��ا 

طريقه..  ع��رف  اآم��ن  من  الأن  واالإمي���ان؛ 
و�صلكه  ب��ه  ر���ص��ي  طريقه  ع��رف  وم��ن 
اأح�صن م�صلك ليبلغ وي�صل.. ال يبايل ما 
متعلقان  وفكره  ب�رشه  الأن  له؛  يعر�س 
احلظوظ  من هذه  واأنقى  اأ�صمى  هو  مبا 
هذا  مثل  ي�صل  اأن  غ��رو  وال  الدنيوية، 
يوؤتى  وال  ال ي�صل  املتلفت  الأن  �رشيعاً؛ 

منها الو�صول..
يقول امل�صطفى � �صلى اهلل عليه و�صلم 
�: »ذاق طعم االإميان من ر�صي باهلل رباً 
رواه  ر�صوالً«  ومبحمٍد  ديناً  وباالإ�صالم 
و�صلم  عليه  اهلل  � �صلى  وقال  الرتمذي، 
وباالإ�صالم  اً  �: »َمن قال: ر�صيت باهلل ربهّ
اجلنة«  له  وجبت  ر�صوالً  ومبحمٍد  ديناً 

رواه اأبو داود.
عذوبة الر�صا

وعذوبة  ح��الوة  تفوق  ح��الوة  للر�صا  اإن 
دون��ه��ا ك��ل ع���ذوب���ة، ول���ه م��ن امل���ذاق 
يفوق  م��ا  والقلبي  وال��روح��ي  النف�صي 
مذاق الل�صان مع ال�صهد املكرر؛ فهذان 
م��دار  عليهما   � اهلل  ع��ب��اد   � احل��دي��ث��ان 
 � والطماأنينة، وبا�صتح�صارهما  ال�صعادة 
من خو�س  النف�س  تتمكن   � وعمالً  ذكراً 
دون  اأعا�صريها  وتكفاأ  احل��ي��اة  ُع��ب��اب 
من  ذلكم  خالط  مهما  ن�صٍب  اأو  كلفٍة 
ت�صمنا  قد  احلديثني  الأن  وعنت  م�صاقٍّ 

نعمة الر�صا واأثرها يف احلياة
احلمد هلل رب العاملني الفعال ملا يريد.. اأنزل علينا خري كتبه، واأر�صل اإلينا اأف�صل 
اإليه  واأتوب  واأ�صكره،  اأحمده �صبحانه  النعمة،  واأمتَّ علينا  الدين،  لنا  ر�صله؛ فاأكمل 

واأ�صتغفره..
واأ�صهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �رشيك له، واأ�صهد اأن حممداً عبد اهلل ور�صوله و�صفيه 
وخليله.. بلغ الر�صالة واأدى االأمانة ون�صح االأمة، وتركنا على املحجة البي�صاء ليلها 
الطيبني  اآل��ه  وعلى  عليه  و�صالمه  اهلل  ف�صلوات  هالك؛  اإال  عنها  يزيغ  ال  كنهارها 

الطاهرين، وعلى اأ�صحابه والتابعني، ومن تبعهم باإح�صان اإلى يوم الدين.
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واألوهيته،  �صبحانه  اهلل  بربوبية  الر�صا 
والر�صا بر�صوله � �صلى اهلل عليه و�صلم 
والت�صليم  بدينه  والر�صا  له  واالنقياد   �

له.
الثالث  الدعامات  فاأخِلق مبن جمع هذه 
اً؛  ر�صيهّ ويعي�س  هنيئاً  يحيا  اأن  قلبه  يف 
م�رشوعة  مقا�صد  ال��دع��ام��ات  ه��ذه  الأن 
م�صادة ملا يخالفها من الهوى وال�صبهة 
دام  ما  امل��رء  تعرت�س  التي  وال�صهوة 
بني  معرتك  �صجال  يف  معه  وه��ي  حياً، 
والر�صا  وال�صني  والزين  والباطل  احلق 
ومن  الر�صا  فله  ر�صي  ومن  وال�صخط، 
�صخط فله ال�صخط، وال يظلم ربك اأحداً. 

قلة الر�صا
اأيها امل�صلمون.. اإن االأمة يف هذا الع�رش 
ببع�س  بع�صها  الفنت  فيه  متوج  الذي 
لهي  والنكبات،  ال�رشور  فيه  وتتناطح 
اً  اأحوج ما تكون اإلى اإعالن الر�صا باهلل ربهّ
وباالإ�صالم ديناً ومبحمٍد � �صلى اهلل عليه 

و�صلم � ر�صوالً. 
نعم اإن��ه��ا اأح���وج م��ا ت��ك��ون اإل���ى اإع��الن 
الأن  وجوارحها؛  وقلبها  بل�صانها  ذلكم 
ما تعانيه االأمة االإ�صالمية اليوم ي�صدق 
 � اهلل  رحمه   � الب�رشي  احل�صن  ق��ول  فيه 
اخللق؟  هذا  اأت��ي  اأي��ن  من  �ُصئل:  حينما 
له:  قيل  اهلل،  عن  الر�صا  قلة  من  ق��ال: 
اهلل؟ قال:  الر�صا عن  اأتي قلة  اأين  ومن 

من قلة املعرفة باهلل.
وال جرم اأننا ن�صمع مثل هذا االإعالن على 
هو  لي�س  ه��ذا  اأن  بيد  ك��ث��رياً..  االأل�صن 
نهاية املطاف وال غاية املق�صد، بل اإننا 
العملي  الواقع  يف  اإليه  نكون  ما  اأح��وج 
املاأكل  يف  املتنوعة  �صوؤوننا  ليالم�س 
والعمل  وال��ع��ل��م  وامل��ل��ب�����س  وامل�����رشب 
والثقافة  واالجتماع  واالقت�صاد  واحلكم 

واالإعالم و�صائر نواحي احلياة.
�صاخ�صة  واالأح��داق  م�رشئبة  النفو�س  اإن 
باألوهية  النا�س  واق��ع  يف  ت��رى  اأن  اإل��ى 
الر�صا  املت�صمن   � �صاأنه  جل   � الباري 
ورج���اءه  وح���ده  وخ��وف��ه  وح���ده  مبحبته 
له  ي�رشف  اأن  �صاأنه  من  ما  وك��ل  وح��ده 

َياَي  الَِتي َوُن�ُصِكي َوحَمْ وحده: »ُقْل اإِنَّ �صَ
َلهُ  ِيَك  �رشَ الَ  نَي  اْلَعامَلِ َربِّ   ِ هلِلهّ ��اِت��ي  َوَمَ
ُقْل  امْلُ�ْصِلِمنَي  ُل  وَّ اأَ َواأََن��اْ  اأُِم��ْرُت  َوِبَذِلَك 
 � ُكلِّ �َصْيٍء«  َوُهَو َربُّ  اً  َربهّ اأَْبِغي   ِ اهللهّ اأََغرْيَ 

)�صورة االأنعام(.
املت�صمن  �صبحانه  بربوبيته  الر�صا  اإنه 
الر�صا بتدبريه وتقديره، واأن ما اأ�صاب 
مل  اأخ��ط��اأه  وم��ا  ليخطئه  يكن  مل  العبد 
يكن لي�صيبه، واإذا ر�صي العبد بربوبية 
واإذا  ربه،  عنه  ر�صي  فقد  واألوهيته  اهلل 
وكفاه  اأر���ص��اه  فقد  رب��ه  عنه  اهلل  ر�صي 
وحفظه ورعاه، وقد رتب الباري �صبحانه 
اآية ر�صاه عن  يف حمكم التنزيل يف غري 
االآيات:  هذه  ومن  عنه،  بر�صاهم  اخللق 

ُ َعْنُهْم َوَر�ُصواْ عنه«. َي اهللهّ »رَّ�صِ
انت�صار الر�صا

اهلل  بدين  الر�صا  انت�صار  اإن  اهلل..  عباد 
اأر�صه لهو مظنة �صعادة املجتمعات  يف 
االأم��ة  مت  عظَّ ومتى  برمتها،  امل�صلمة 
جميع  يف  عدالً  حكماً  به  ور�صيت  دينها 
�صصراط  اإلصصى  وُهصصديصصت  اأفلحت  �ش�ؤونها 
م�صتقيم.. واإن واقع جمتمع ي�صد النا�س 
وت�صم  اهلل  بحق  ويذكرهم  التدين  اإل��ى 
املجتمع  لهو  اأروقته  يف  التدين  رائحة 
هذا  ����رشورة  امل�صت�صعر  ��اً  ح��قهّ الر�صي 
الأن  والهواء؛  املاء  ك�رشورة  لهم  الدين 
كلمة  وتعطل  دينها  اأمر  تهمل  اأمة  كل 
اأعظم  تهمل  هي  فاإمنا  جمتمعها  يف  اهلل 
طاقتها وتعطل اأعظم اأ�صباب فالحها يف 

الدنيا واالآخرة. 
عن  اأق���وام  يتحلل  كيف  للعجب..  فيا 
بكل  ويقعدون  به  وي�صتخفون  دينهم 
به  اآمصصن  من  وي�شدون  يصص�عصصدون  �صصراٍط 
كيف  للعجب..  وي��ا  ع��وج��اً؟!  يبغونها 
اإال  يظهرونه  وال  بدينهم  اأقوام  يتوارى 

على ا�صتحياء اأو تخوف؟! 

ثالث من كن فيه وجد 

حالوة االإميان
اأين هوؤالء من قول النبي � �صلى اهلل عليه 
�: »ثالث من كن فيه وجد حالوة  و�صلم 
االإميان: اأن يكون اهلل ور�صوله اأحب اإليه 
يحبه  ال  امل��رء  يحب  واأن  �صواهما،  ما 
اإال هلل، واأن يكره اأن يعود يف الكفر بعد 
اأن يلقى يف  اهلل منه كما يكره  اأنقذه  اإذ 

النار« رواه اأبو داود والن�صائي. 
ر�صينا باهلل

بنف�صها  ال��واث��ق��ة  االأم���ة  اأع��ظ��م  م��ا  اأال 
الرا�صية بربها ودينها ور�صولها � �صلى 
اهلل عليه و�صلم � تردد يف �رشها وجهرها: 
اً وباالإ�صالم ديناً ومبحمٍد �  ر�صينا باهلل ربهّ

�صلى اهلل عليه و�صلم � ر�صوالً.
والذل واخلوف  والتفرق  اال�صطراب  اإن 
م���ره���وٌن، �صلباً  وال��ف��و���ص��ى ك��ل ذل���ك 
وعدماً؛  وجوداً  بالدين  بالر�صا  واإيجاباً، 
��الَِم  االإِ���صْ َغ��رْيَ  َيْبَتِغ  »َوَم��ن  تعالى:  قال 
ِمَن  االآِخ��َرِة  يِف  َوُهَو  ِمْنهُ  ُيْقَبَل  َفَلن  ِديناً 
اآل  �صورة  من  )االآي��ة 85   � ِي��َن«  ��ا���رشِ اخْلَ

عمران(.
زم��اٍن  لكل  ال�صالح  الكامل  الدين  اإن��ه 
ومكان.. اإنه دين الرحمة والراأفة والقوة 
وال�صدق واالأمانة واال�صتقامة والعبودية 
هلل.. ديٌن متنٌي خالٌد ال ُيقوهّ�س بنيانه وال 
اأرك��ان��ه.. دي��ٌن ال ي�صوبه نق�س وال  تهز 
يفتقر اإلى زيادة.. ديٌن كامٌل باإكمال اهلل 
ْمُت  مْتَ َواأَ ِديَنُكْم  َلُكْم  اأَْكَمْلُت  له: »اْلَيْوَم 
االإِ�ْصالََم  َلُكُم  يُت  َوَر�صِ ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم 

ِديناً« � )االآية 3 من �صورة املائدة(.
العظيم،  ال��ق��راآن  يف  ولكم  اهلل يل  ب��ارك 
االآي���ات  م��ن  فيه  مب��ا  واإي��اك��م  ونفعني 
اإن  قلت،  ما  قلت  قد  احلكيم..  والذكر 
نف�صي  فمن  خطاأ  واإن  اهلل،  فمن  �صواباً 
كان  اإن��ه  اهلل  واأ�صتغفر  ال�صيطان،  ومن 

غفاراً.
اإبراهيم  بن  �سعود  ال�سيخ  ف�سيلة 

ال�رشمي
)خطبة اجلمعة 18 �صفر 1430ه�(
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�أمومة وطفولة..

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

بدون  الأطفال  ر�ضاعات 
مواد كيماوية

اأمريكية  �رشكات  �ضت  قررت 
�ضناعة  جمال  يف  تعمل  كربى 
مادة  اإزالة  الأطفال  ر�ضاعات 
تركيب  يف  تدخل  كيماوية 
وذلك  الر�ضاعات،  بال�ضتيك 
تاأثريات  من  املخاوف  ظل  يف 
هذه املادة ال�ضلبية على �ضحة 

الأطفال الر�ضع.

اأوعية  ثالثة  من  ال�رشي  احلبل  يتكون 
احلبل  وي�ضل  ووريدين،  �رشيان  دموية 
يحمل  حيث  باجلنني  امل�ضيمة  ال�رشي 
الالزم  والأوك�ضيجني  الغذائية  املواد 
فاإنه  وكذلك  اجلنني،  اإلى  الأم  دم  من 
منها  للتخل�ص  اجلنني  ف�ضالت  يحمل 
اإلى دم احلامل. وتوجد  عن طريق الدم 
ال�رشي  احلبل  يف  الدموية  الأوعية  هذه 
حماطة بهالم، ويكون عادة احلبل ال�رشي 
ب�ضهولة  ف�ضله  ميكن  ل  بحيث  قوياً 
طول  ويرتاوح  املق�ص،  طريق  عن  اإل 
و100�ضم  50�ضم  بني  ال�رشي  احلبل 
احلبل  وينغر�ص  احلالت،  معظم  يف 
منت�ضفها،  يف  عادة  امل�ضيمة  يف  ال�رشي 
ال�رشي  للحبل  املعروفة  العيوب  ومن 
من  وهو  امل�ضيمة،  طرف  يف  انغرا�ضه 
يحدث  اأن  ميكن  اإذ  اخلطرية؛  العيوب 
نزيفاً مفاجئاً نتيجة لذلك، واأحياناً وفاة 
الولدة  اأثناء  اأو  الرحم  داخل  اجلنني 
انف�ضال  نتيجة  متوقعة،  غري  ب�ضورة 
فاإن  كذلك  امل�ضيمة،  عن  الأوعية  اأحد 
ال�ضائعة  العيوب  من  ال�رشي  احلبل  ق�رش 
بعد  فقط  ذلك  اكت�ضاف  ميكن  حيث 

م�شاكل وخماطر احلبل ال�رسي قبل الوالدة وبعدها!
اأثناء  ذلك  على  ي�ضتدل  وقد  الولدة، 
ال�رشي  احلبل  يكون  فقد  اأي�ضاً  الولدة. 
التفاف  اإلى  يوؤدي  وذلك  جداً،  طويالً 
غالباً  اجلنني  رقبة  حول  ال�رشي  احلبل 
مثل  اجلنني  ج�ضد  من  جزء  اأي  حول  اأو 
معظم  الولدة يف  وتتم  الأرجل،  اأو  اليد 
الأحيان يف هذه احلالت ب�ضورة طبيعية 
الولدة،  بعد  فقط  ذلك  اكت�ضاف  ويتم 
التفاف  يوؤدي  احلالت  بع�ص  يف  ولكن 
اجلنني  من  جزء  اأي  حول  ال�رشي  احلبل 
مثل الرقبة اإلى االختناق وهبوط دقات 
ونادراً  قبلها،  اأو  الولدة  اأثناء  اجلنني 

داخل  اجلنني  وفاة  اإلى  ذلك  يوؤدي  قد 
اأورام  اأما  الولدة.  حدوث  قبل  الرحم 
ولكنها  �ضائعة  غري  فهي  ال�رشي  احلبل 
اجلانبية  الآثار  ومن  اأحياناً،  حتدث 
املبكرة  الولدة  ال�رشي  احلبل  لأورام 
اأورام  ومعظم  اجلنني،  ا�ضت�ضقاء  اأو 
احلبل ال�رشي ميكن ت�ضخي�ضها ب�ضهولة 

بوا�ضطة الأ�ضعة ال�ضوتية اأثناء احلمل. 
احلبل  يف  الدم  جريان  قيا�ص  ويعترب 
من  الدوبلر  موجات  بوا�ضطة  ال�رشي 
الأمور املهمة عند وجود ا�ضتباه يف ورم 
اأو خلل يف منو اجلنني قد  ال�رشي  احلبل 
يكون ناجتاً عن ق�ضور التغذية الدموية 
ذلك  متابعة  الأهمية  ومن  للجنني، 
اأ�ضبوعي؛ حتى يتم تاليف حدوث  ب�ضكل 
معظم  وتقوم  مر�ضية،  غري  عواقب 
اأجهزة الأ�ضعة ال�ضوتية احلديثة بقيا�ص 
�ضغط  ارتفاع  وي�ضادف  ب�ضهولة.  ذلك 
الدم  دم احلامل عادة ق�ضور يف جريان 
الولدة  بعد  ويالحظ  ال�رشي،  احلبل  يف 
حالت  يف  اأما  ال�رشي  احلبل  قطر  �ضغر 
ال�رشي  احلبل  عادة  فيكرب  احلمل  �ضكر 
طفل  ولدة  ذلك  وي�ضاحب  مت�ضخماً 

حجمه كبري نتيجة ارتفاع �ضكر دم احلامل.
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للحامل  ال�ضحيح  الغذائي  ال�ضلوك 
ي�ضاعد على ولدة �ضهلة لطفل �ضليم

يف  ال�ضحيح  ال�ضلوك  اتباع  ويعترب 
على  ي�ضاعد  اأ�ضا�ضياً  عامالً  التغذية 
ولدة �ضهلة لطفل يتمتع ب�ضحة جيدة. 
اأن  احلوامل  ال�ضيدات  بع�ص  وتعتقد 
طعامهن  وعادات  الغذائي  �ضلوكهن 
التي  للتجارب  وفقاً  �ضحيحة،  اليومية 
لديهن  ممن  الن�ضاء  بع�ص  بها  مرت 
بع�ص  اأن  اإل  والولدة  احلمل  مع  جتربة 
العادات  اأن  اأثبتت  احلديثة  الدرا�ضات 
�ضحة  يف  توؤثر  املتوازنة  غري  الغذائية 

الأم واجلنني معاً. 
وقالت الدرا�ضات اإن 33% من احلوامل 
تغذية  بحجة  الطعام  كمية  يف  يفرطن 
الطعام  من  ينق�ضن  و%67  اجلنني 
ولدة  الى  يوؤدي  ذلك  اأن  لعتقادهن 
اأي�رش، فيما تفكر بع�ص الأمهات يف تناول 
ال�ضمن وال�ضوربة وال�ضكر والبي�ص؛ ظناً 
الأطعمة تزيد من الطلق  اأن هذه  منهن 

اأثناء الولدة. 
داخل  اجلنني  اأن  الدرا�ضات  واأو�ضحت 
تتناوله  الذي  الغذاء  على  يعتمد  الرحم 
اأمه ول يعني ذلك اأن الأم ـ كما يقولون 
الغذاء  نوعية  فاملهم  لفردين؛  تاأكل  ـ 
ال�ضعرات  تزيد  األ  على  كميته،  ولي�ص 
احلرارية بالن�ضبة اإلى احلامل على 400 
مع  العادية،  املراأة  عن  �ضعر   500 اأو 
اأطعمة معينة للمحافظة  �رشورة تناولها 
على خمزون الفيتامينات داخل ج�ضمها، 
يجب  التي  الأطعمة  اأهم  اأن  م�ضيفة 
الن�ضويات  هي  احلامل  تتناولها  اأن 
اجل�ضم  اإليها  يحتاج  التي  وال�ضكريات 
املجهود  كمية  مع  يتنا�ضب  بقدر 
احلمل  فرتة  اأثناء  املراأة  تبذله  الذي 

والر�ضاعة. 
الدرا�ضات املراأة احلامل بعدم  وتن�ضح 

النوع
اأهم من الكم

اأن  ميكن  التي  الأطعمة  نوعية  زيادة 
مثل  وم�ضاعفاتها،  ال�ضمنة  ت�ضبب 
اأن  ويف�ضل  واخلبز،  واملعكرونة  الأارز 
حتتوي  التي  الأغذية  احلامل  تتناول 
الأ�ضمر  كاخلبز  الطبيعية  الألياف  على 

والألياف الطبيعية. 
وقالت الدرا�ضات اإن الألبان تعد اأف�ضل 
اأنواع الأغذية للحامل؛ لأنها حتتوي على 
ن�ضبة عالية من الكال�ضيوم والربوتينات 
والفيتامينات والأمالح املعدنية الالزمة 
احلامل  وحتتاج  اجلنني  اأن�ضجة  لبناء 
اأو من  اإلى كيلوجرام من احلليب يومياً 
اإلى اللحوم  منتجات الألبان، كما حتتاج 
جداً  مفيدة  لأنها  وال�ضمك؛  والبي�ص 
للمراأة احلامل؛ فهي حتتوي على عنا�رش 
والأمالح  الربوتينات  مثل  مهمة  كثرية 
يف  املتوافر  اليود  خ�ضو�ضاً  املعدنية، 
اللحوم  يف  املتوافر  واحلديد  الأ�ضماك 
احلمراء؛ لبناء اأن�ضجة ج�ضم الطفل حيث 
خالل  يعتمد  الطفل  اأن  املعروف  من 
على  الولدة  بعد  الأولى  ال�ضتة  الأ�ضهر 
ما اختزنه ج�ضمه من حديد خالل ال�ضهر 

الثالثة الأخرية من احلمل. 
بتناول  احلوامل  الدرا�ضات  وتن�ضح 
الأ�ضماك مرة واحدة اأ�ضبوعياً على الأقل، 
والإكثار من تناول الربوتينات النباتية 
اأو  بي�ضة  وتناول  البقول  يف  املوجودة 
البي�ص يحتوي على  لأن  اثنتني يومياً؛ 
والفيتامينات  الربوتينات  من  الكثري 
الدرا�ضات  تن�ضح  كما  الأ�ضا�ضية، 
ال�رشورية،  والفواكه  بتناول اخل�رشاوات 

منوهة اإلى اأنه يف�ضل تناول اخل�رشاوات 
التي  الألياف  على  لحتوائها  طازجة؛ 
ت�ضاعد يف تخلي�ص اجل�ضم من الف�ضالت 
تعانيه  اأن  ميكن  الذي  الإم�ضاك  ومتنع 

احلامل. 
واأكدت الدرا�ضات �رشورة جتنب الدهون 
اأثناء احلمل وعدم ا�ضتخدامها يف الطهي 
اأو القلي اأو التحمري؛ ملا ت�ضببه من ع�رش 
حتت  الأمعاء  حركة  نتيجة  اله�ضم،  يف 
اأن  اإلى  لفتة  احلمل،  هرمونات  تاأثري 
يف  مفرطة  زيادة  ت�ضبب  الدهون  هذه 
وزن احلامل؛ ما يوؤدي اإلى اإرهاق اأع�ضاء 
النتيجة  وتكون  املختلفة،  اجل�ضم 
واملفا�ضل  الظهر  باآلم  احلامل  �ضعور 

وال�ضاقني والقدمني. 
الفيتامينات  اإن  الدرا�ضات  وقالت 
والعنا�رش املعدنية مثل احلديد والزنك 
التي  الفوليك  وحم�ص  والكال�ضيوم 
احلمل  اأثناء  اإليها  املراأة  حاجة  تزداد 
زيادة  يف  مهماً  دوراً  تلعب  والر�ضاعة، 
الطاقة واحليوية عند املراأة، م�ضرية اإلى 
اأن نق�ص الفيتامينات يوؤدي اإلى حدوث 
نق�ص  بخا�ضة  اجلنني،  يف  ت�ضوهات 
حم�ص الفوليك الذي يزيد من احتمالت 
العمود  يف  خلقية  بت�ضوهات  الإ�ضابة 
واأ�ضافت  الع�ضبي.   واجلهاز  الفقري 
اإلى  يوؤدي  الزنك  نق�ص  اأن  الدرا�ضات 
على  يجب  ولهذا  اجلنني؛  وزن  نق�ص 
الفيتامينات  كب�ضولت  تناول  احلامل 
والعنا�رش املعدنية اأثناء احلمل بجرعات 

يحددها الطبيب وفقاً حلالة املراأة. 
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املا�ضي  القرن  خم�ضينيات  اأواخر  يف 
يف  دونالد  اإيان  الربوفي�ضور  ا�ضتطاع 
الطريق  ميهد  اأن  باأ�ضكتلندا  جال�ضكو 
فوق  املوجات  تقنية  ا�ضتخدام  اأمام 
احلوامل  الأمهات  ت�ضوير  يف  ال�ضوتية 
اكت�ضبها  التي  املعرفة  وذلك من خالل 
عمله  اأثناء  والرادار  ال�ضونار  جمال  يف 
يف �ضالح اجلو امللكي، ويقول: يف تلك 
بع�ص  اأخذ  فقط  باإمكاننا  كان  الأيام 
اجلنني  لراأ�ص  الأ�ضا�ضية  القيا�ضات 
التقنية  هذة  اأ�ضبحت  فقد  الآن  اأما 
البنى  جلميع  مف�ضالً  فح�ضاً  توفر 
اأداة  تعترب  واأ�ضبحت  تقريباً،  اجلنينية 
ت�ضخي�ضية مفيدة. يقوم باإجراء الفح�ص 
يف  خمت�ضون  اأطباء  ال�ضوتية  بالأ�ضعة 
فنيات  وكذلك  والتوليد  الن�ضاء  جمال 
اإ�رشاف  حتت  املجال  هذا  يف  خمت�ضات 
الأ�ضعة  وجترى  املخت�ضني.  الأطباء 
الن�ضاء  اأمرا�ص  ت�ضخي�ص  يف  ال�ضوتية 
والتوليد اإما عن طريق البطن ويجب يف 
ممتلئة  املثانة  تكون  اأن  الطريقة  هذه 
حتى يت�ضنى احل�ضول على �ضورة جيدة 
طريقة  وهي  املهبل،  طريق  عن  اأو 
اأ�ضبحت اأكرث �ضيوعاً. يف بداية الفح�ص 

ذات اأهمية
عند معاناة املراأة من نزيف

االأ�شعة ال�شوتية
تراقب منو اجلنني

وتكت�شف العيوب اخللقية مبكرًا
حتديد موقع احلمل
وقابليته لال�شتمرار

اأمومة وطفولة..

اإجراء  عن  امل�ضوؤول  ال�ضخ�ص  يقوم 
على  خا�ص   Gel هالم  بو�ضع  الفح�ص 
من  اأمكن  ما  للتقليل  املري�ضة؛  بطن 
الإ�ضارة  وظهور  ال�ضورة  و�ضوح  عدم 
م�ضباراً  ي�ضع  ذلك  بعد  جيداً.  ال�ضوتية 
حيث  البطن  فوق  الطاقة  حمول  وهو 
فوق  املوجات  باإر�ضال  امل�ضبار  يقوم 
ال�ضوتية وتلقيها حيث تتجمع املوجات 
ال�ضوتية املنعك�ضة ب�ضكل متوا�ضل يف 
�ضورة تظهر على �ضا�ضة مبينة البنيات 
والبنيات  الأبي�ص  باللون  ال�ضلبة 
ويقوم  الأ�ضود.  باللون  ال�ضائلة 
اجل�ضم  اأع�ضاء  بتقييم  الخت�ضا�ضي 
وحركة  اجلنني  قلب  مثل  املتحركة 
اأخذ  اإيقاف ال�ضورة على  الرئة وي�ضاعد 
الأ�ضهر  يف  للجنني  دقيقة  قيا�ضات 

الثالثة الأولى للحمل. ويف بداية احلمل؛ 
من  يكون  قد  الأولى،  الأ�ضابيع  يف  اأي 
الأف�ضل اإجراء �ضورة داخلية با�ضتخدام 
اإنه من املمكن  امل�ضبار املهبلي، حيث 
الذي  جداً  ال�ضغري  احلمل  كي�ص  روؤية 
طريق  عن  جترى  التي  بالأ�ضعة  يرى  ل 
البطن. واأظهرت ال�ضورة ال�ضوتية اأنها 
اأ�ضبحت  وقد  تعالى  اهلل  باإرادة  ماأمونة 
مقبولة على نطاق وا�ضع للأمهات وجزءاً 
اأثناء  ل غنى عنه لأمور الرعاية املقدمة 
ال�ضوتية  الأ�ضعة  وت�ضتخدم  احلمل، 

لعدد من الأغرا�ص، منها ما يلي: 
مراقبة منو اجلنني و�شحته

احلمل  من  ع�رش  الرابع  الأ�ضبوع  حتى 
طوله  بوا�ضطة  الطفل  حجم  يقا�ص 
 crown-rump املقعدي  التاجي 
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اجلنني  وزن  يقدر  ذلك  وبعد   length
 HC الرا�ص  حميط  قيا�ص  طريق  عن 
وهو   BPD اجلدارين  بني  ما  وقطر 
 AC البطن  وحميط  الراأ�ص،  عر�ص 
وطول عظم الفخد FL واإذا تطلب الأمر 
اأ�ضبوعني،  كل  النمو  قيا�ضات  توؤخذ 
ويعترب قيا�ص كمية ال�ضائل الأمينو�ضي 
القليلة  الكمية  ت�ضري  اأي�ضاً؛ فقد  مهماً 

اإلى �ضعف يف منو اجلنني. 
حتديد مو�شع امل�شيمة 

لتحديد  ال�ضوتية  الأ�ضعة  ت�ضتخدم 
حيث  من  الرحم  داخل  امل�ضيمة  مو�ضع 
اجلزء  يف  اأو  خلفية  اأو  اأمامية  كونها 
ال�ضفلي  اجلزء  يف  اأو  الرحم  من  العلوي 
من الرحم، ويف هذه احلالة يعترب و�ضع 
خطورة  ويحمل  طبيعي،  غري  امل�ضيمة 
على الأم واجلنني، ورمبا ي�ضتدعي الأمر 
اإجراء عملية قي�رشية، وكذلك من املمكن 
امل�ضيمة  انغرا�ص  حالت  اكت�ضاف 
قد  عيوب  واأي  الرحم،  جدار  يف  اخلطري 
تكون موجودة يف امل�ضيمة، اإ�ضافة اإلى 
وميكن  امل�ضيمة.  عمر  معرفة  اإمكانية 
اأن تنفذ بع�ص التدخالت اجلراحية اأثناء 
احلمل مب�ضاعدة الأ�ضعة ال�ضوتية كاأخذ 
بزل  او  امل�ضيمائية  الزغابة  من  عينة 
يتم  طريقة  وهي  الأمينو�ضي  ال�ضائل 
اأو  اجللد  عرب  طويلة  اإبرة  اإدخال  فيها 
املهبل اإلى الرحم لأخد عينة من ال�ضائل 
الأ�ضعة  وت�ضاعد  باجلنني،  املحيط 
اإلى  باأمان  الإبرة  توجيه  يف  ال�ضوتية 
موقع اأخذ العينة من دون اأن توؤذي الأم 

اأو اجلنني. 
االأ�شعة ال�شوتية يف بداية 

احلمل من االأ�شبوع اخلام�س 
اإلى االأ�شبوع الرابع ع�رس

اأربعة  بعد  احلمل  ت�ضخي�ص  املمكن  من 
عادة  اآخر  على  تقريباً  اأ�ضابيع  اأو خم�ضة 
ال�ضوتية،  الأ�ضعة  بوا�ضطة  �ضهرية 
يف  اجلنني  دقات  اكت�ضاف  و�ضيوؤكد 
الأ�ضبوع الرابع اأو اخلام�ص قابلية احلمل 
ال�ضبب  ولهذا  تعالى؛  اهلل  باإذن  للنجاح 
جداً  مفيدة  ال�ضوتية  ال�ضورة  تعترب 
من  حملها  بدايات  يف  املراأة  عانت  اإذا 
من  غالباً  متكن  لأنها  مهبلي؛  نزيف 
حتديد موقع احلمل وقابليته لال�ضتمرار 
مفيدة  ال�ضوتية  والأ�ضعة  والنجاح، 
اإذا كانت  بداية احلمل  ب�ضكل خا�ص يف 
الدورة  تاريخ  من  متاأكدة  غري  املراأة 
ي�ضبح  احلمل  تقدم  ومع  ال�ضهرية. 
وكذلك  دقة  اأقل  احلمل  مدة  حتديد 
ال�ضورة املبكرة احلمل  اأن توؤكد  ميكن 
وبني  امل�ضيمات،  عدد  وحتدد  بتوائم 
لالأ�ضعة  ميكن  و14   11 الأ�ضبوعني 
اأي  وجود  تكت�ضف  اأن  اأي�ضاً  ال�ضوتية 
كمتالزمة  اجلنني  يف  �ضبغي  �ضذوذ 
اأو  املنغولية   21 ال�ضبغي  التثلث 
متالزمة داون عن طريق قيا�ص �ضماكة 
العنق  موؤخرة  يف  الذهنية  الو�ضادة 

واملعروفة ب�ضفوفية القفا. 
املراأة  من  املعالج  الطبيب  يطلب  قد 
مف�ضلة  �ضوتية  اأ�ضعة  اإجراء  احلامل 
للك�ضف عن اأي ت�ضوهات خلقية قد توجد 
لدى اجلنني وتفح�ص هذه ال�ضورة بدقة 
كل جزء من اأجزاء الطفل على حدة، ويتم 
وال�ضورة  تالحظ.  م�ضكلة  اأي  ت�ضجيل 
اأي �ضذوذ مهما كان  قادرة على ك�ضف 

وجود  اأو  امل�ضقوقة  كال�ضفة  �ضغرياً 
اأو  اجلنني  قلب  يف  جداً  �ضغرية  ثقوب 
اأو الدماغ،  ت�ضوهات يف العمود الفقري 
واأحياناً تظهر ال�ضورة �ضذوذاً يكون يف 
حد ذاته غري ذي اأهمية، لكنه قد يكون 
العدد  مثل  كامنة  م�ضكلة  على  عالمة 
متالزمة  مثل  لل�ضبغيات  ال�ضوي  غري 
البحث  نتائج  على  يطلق  وعادة  داون. 
هذه م�ضطلح عالمات لينة، وهي ت�ضمل 
موه  ت�ضمى  الكلية  يف  مفرطة  �ضوائل 
عظم  مع   hydronephrosis الكلية 
فخد ق�ضري وباحات براقة داخل القلب 
لمع  ومظهر  لل�ضدى(  مولدة  )بوؤرة 
لل�ضدى(.  مولدة  )اأمعاء  اجلنني  ملعي 
لينة  عالمة  وجود  اأن  من  الرغم  وعلى 
ميكن اأن ي�ضري اإلى خطر متزايد ل�ضذوذ 
�ضبغي اإل اأن ذلك لي�ص �ضائعاً كما كان 

يعتقد �ضابقاً. 
ال�شورة ال�شوتية الدوبلرية 

امللونة
حركة  امللون  الدوبلر  ا�ضتخدام  يحول 
لبنياتـ  على �ضبيل املثالـ  الدم اجلائل 
على  خمتلفة  األوان  اإلى  اجلنني  حول 
فح�ص  التقنية  هذه  وتتيح  ال�ضا�ضة، 
اأوعية دموية خا�ضة ملعرفة كمية الدم 
ت�ضوير  ميكن  فمثالً  فيها؛  ت�رشي  التي 
الرحم  و�رشايني  ال�رشي  احلبل  من  كل 
الدم فيهما، وقد ي�ضري  وقيا�ص تدفق 
وجود مقاومة عالية للتدفق يف ال�رشايني 
مقدمة  تطوير  خطر  تزايد  اإلى  الرحمية 
الرتعاج واملعروفة بت�ضمم احلمل عند الأم. 

االأ�شعة ال�شوتية الثالثية 
والرباعية االأبعاد

حديثاً اأ�ضبحت الأ�ضعة ال�ضوتية الثالثية 
الأبعاد متوافرة يف معظم م�ضت�ضفياتنا 
ومتاحة بدرجة اأكرب وتوفر هذه التقنية 
اجلنني  ملظهر  وجميلة  وا�ضحة  �ضوراً 
اخلارجي وخ�ضو�ضاً وجهه. ومن الناحية 
التقنية  هذه  تكون  اأن  ميكن  ال�رشيرية 
امل�ضقوقة  ال�ضفة  اكت�ضاف  يف  مفيدة 
اأن  من  الرغم  وعلى  امل�ضقوق،  واحلنك 
اأنه  اإل  الكامل لها مل يت�ضح بعد  الدور 

مع تقدم التكنولوجيا .

الريقان.. عند االأطفال حديثي الوالدة
تاأثر املخ وتلف اأن�شجته اأحد اآثاره املقلقة

»الريقان هو واحد من اأكرث الأعرا�ص التي تتطلب رعاية طبية عند حديثي 
الولدة؛ اإذ ي�ضاب نحو 60 يف املئة من الأطفال حديثي الولدة و80 يف املئة 
من الأطفال اخلدج بالريقان يف اأ�ضبوعهم الأول من احلياة. كما ي�ضاب نحو 
10 يف املئة من الأطفال الذين ير�ضعون طبيعياً بالريقان يف ال�ضهر الأول من 
العمر. ولدى معظم الر�ضع فاإن الريقان الذي ي�ضيبهم غري مرتبط باأمرا�ص كامنة؛ 

ففي هذا الوقت املبكر يو�ضف بالريقان الف�ضيولوجي وعادة ل يكون خطرياً«.
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�إعاقنت . .

خا�صاً  �لإن��رن��ت  �صبكة  على  م�رشوعاً  �صعودي  �صاب  �بتكر 
بتعليم �أطفال �لتوحد �أطلق عليه ��صم »فهيم.. بو�بة تعليم 

�إلكرونية للأطفال �لتوحديني«.
�أن  �لفقري  بن فار�س  �مل�رشوع �صلطان  و�أو�صح مبتكر ومدير 
�ملرحلة  يف  وهو  كاملً،  عاماً  عليه  �لعمل  ��صتغرق  �مل�رشوع 
ترعى  �رشكة  عن  حالياً  يبحث  �أن��ه  �إل��ى  م�صري�ً  منه،  �لنهائية 
�إلى �لتح�صري لعقد دورة لتدريب  �مل�رشوع �لإلكروين، لفتاً 

�ملعلمني و�ملخت�صني يف جمال �لتوحد على هذ� �مل�رشوع. 
يعتمد  �ل��رن��ام��ج  �إن  �صحفية  ت�رشيحات  يف  �لفقري  وق��ال 
�لدخول  وي�صتطيع  �للم�س  طريق  عن  تعمل  �صا�صات  على 
�لطفل  �أهايل  من  �أي  �أو  خمت�س  �أي  �لإلكرونية  �لبو�بة  على 
�أنه ب�صيط،  �أن ميزة �لرنامج  �لتوحدي بكل �صهولة، مو�صحاً 

�إ�صافة �إلى وجود �إر�صاد�ت تو�صح طريقة �لعمل عليه، موؤكد�ً 
�أن �مل�رشوع خريي وغري ربحي.

لكل  متكاملة  خ��دم��ات  �ل��ب��و�ب��ة  يف  توجد  �لفقري:  و�أ���ص��اف 
ومنها  �ملوقع،  خدمات  �إحدى  هو  �مل�رشوع  �أن  مبيناً  �لفئات، 
يقدم  كما  ولل�صور،  وللنماذج  للم�صتند�ت  مكتبات  ثلثة 

خدمات متكاملة لعقد �لجتماعات عن بعد وخدمات �إخبارية.
ب��وز�رة  �ملتعدد  و�لعوق  �لتوحد  �إد�رة  مدير  قال  جهته  من 
�لرنامج  �إن هذ�  �لعثمان  �إبر�هيم  �لدكتور  و�لتعليم  �لربية 
يتميز با�صتخد�م برنامج »pep-r« وهو �أحد �أ�صهر �ملقايي�س 
وحتدد  �لتوحد  ذوي  �لأطفال  ق��در�ت  تقي�س  �لتي  �لعاملية 
»فهيم«  م�رشوع  �أن  موؤكد�ً  �ملتنوعة،  �لطفل  قدر�ت  م�صتوى 

�صيكون بد�ية و��صعة مل�رشوع خدمة �أطفال �لتوحد وذويهم.

�ملعروف  �لعاملية  �ل�صبكة  �حتاد  �أعلن 
�مل�����ص��وؤول  ب��و���ص��ف��ه   W3C ب��ال��رم��ز 
�ل�صبكة  معايري  و�صع  ع��ن  �لأ�صا�صي 
�ل��ع��امل��ي��ة، �أخ����ري�ً، ع��ن �ل��ق��و�ع��د �لتي 
�صفحات  ت�صميم  عند  تتبع  �أن  يجب 
من  �لأ�صخا�س  يدخلها  �لتي  �لإنرنت 
�لرئي�صي  و�لهدف  �لإع��اق��ات.  �أ�صحاب 
�أن  م���ن  �ل���ت���اأك���د  ه���و  ذل����ك  ور�ء  م���ن 
و�لفيديو  للر�صوم  �ملتز�يد  �ل�صتخد�م 
و�لأ����ص���و�ت يف م��و�ق��ع �لإن���رن���ت لن 
�مل�صابني  �مل�����ص��ت��خ��دم��ني  ي�صتثني 
غريها  �أو  ب�رشية  �أو  �صمعية  ب��اإع��اق��ات 
�أجمع.  �لعامل  �لإعاقات على م�صتوى  من 

لل�صبكة  �لبالغة  �لأهمية  »�إن  �ل�صبكة: 
جتعل  للمعلومات  كم�صدر  �لعاملية 
لز�ماً علينا �أن نتاأكد من �أنها لن تو�صد 
ت�صمم  مل  و�إذ�  �أح��د..  �أي  �أم��ام  �أبو�بها 
�لتعامل  ي�صهل  بحيث  �لإنرنت  مو�قع 
فمن  �لإع���اق���ات،  ذوي  قبل  م��ن  معها 
فر�س  �لنا�س  ه��وؤلء  يخ�رش  �أن  �ملحتمل 
تعليم وعمل وت�صلية وجتارة خمتلفة«. 
تو�صيات  عبارة عن  �لقو�عد هي  وهذه 
قانونية،  �صلطة  �أي  متتلك  ل  طوعية 
ولكن لكون �لتو�صيات �ل�صابقة للحتاد 
كروتوكولت قد مت تبنيها على نطاق 
هذه  جتد  �أن  تاأمل  بروير  ف��اإن  و����ص��ع؛ 
�ملو�قع  مل�صممي  كتبت  �لتي  �لقو�عد 
�مل��و�ق��ع  م��ع  �لتعامل  يف  ي��رغ��ب  ومل��ن 
ع�رش  �أرب��ع��ة  على  باملعوقني،  �خلا�صة 
�أهمها  ول��ع��ل  للتنفيذ،  طريقاً  م��ب��د�أ، 
�رشورة �أن حتتوي �ملو�قع على ن�صو�س 
بديلة يف حال ��صتخد�م �صورة �أو �صوت، 
وتكمن �أهمية ذلك لفاقدي �لب�رش ب�صكل 
ي�صتخدمون  ما  غالباً  �إنهم  �إذ  خا�س؛ 
تظهر  �لتي  �لن�صو�س  ل��ق��ر�ءة  ب��ر�م��ج 
على �ل�صا�صة �أو ترجمتها �إلى لغة بريل 
هذه  ت�صتطيع  ل  حيث  بهم؛  �خلا�صة 

�لر�مج قر�ءة �ل�صورة وو�صفها. 

كيف ميكن �أن جنعل �لدخول �إلى �لإنرنت �صهلً للمعوقني؟

�صعودي يبتكر م�رشوعاً لتعليم �لتوحد عر �لإنرنت

 Archives of General خترت در��صة مت ن�رشها يف �لدورية �لطبية �لنف�صية�
لعلج  �لإنرنت  �صبكة  بو��صطة  لين«  »�أون  �لتدخلت  فعالية   Psychiatry
 � �ملعريف  �لتغري  علجات  من  م�صتوحى  معلوماتي  برنامج  وبف�صل  �لأرق. 
مدة  يف  حت�صناً  �لرقمي  �لعلج  لهذ�  تعر�صو�  �لذين  ه��وؤلء  �صهد  �ل�صلوكي، 
وطبيعة نومهم؛ فهل من �ملمكن �إذ�ً �أن يقوم هذ� �لنوع من �لر�مج �حلا�صوبية 

بتعوي�س نق�س �ملعاجلني �لنف�صيني �ملتخ�ص�صني يف تقنيات علج �لأرق؟

علج �لأرق �أون لين
وت��ق��ول ج���ودي ب��روي��ر م��دي��رة م��ب��ادرة 
�لحتاد �ملتعلقة باإمكانات �لدخول �إلى 
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معاق نت: 
خمت�س للتاأليف بني ذوي �لحتياجات �خلا�صة 
تنتج  �لتي  �لرو�بط  على  و�لعمل  )�ملعاقني( 
�أ�رشة م�صلمة بّناءة تتغلب على كل �لعو�ئق �لتي 

تو�جهها .

كيف ميكن �أن جنعل �لدخول �إلى �لإنرنت �صهلً للمعوقني؟

�لأوملبياد �خلا�س:
يقدمه  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ري  ب��ال��دور  للتعريف   
خا�صة  عديدة  جملت  يف  �خلا�س  �لوملبياد 

باملعوقني و�لإعاقة.

�لحتاد �لبحريني لريا�صة 
�ملعوقني :

من �ملو�قع �ملهمة �لتي تعرف �ملت�صفح 
على مهام �لحتاد يف خدمة �ملعوقني.

ج���م���ع���ي���ة �مل����ع����اق����ني 
بالإح�صاء: 

يت�صدى  و�ٍع  مثقف  جمتمع  �إل���ى  ت��ه��دف 
للإعاقة باأ�صلوب علمي مقنن وم�صوؤول عر 
للمعاقني  ور�ئ��دة  �صاملة  خدمات  تقدمي 

يجني ثمارها �ملجتمع.
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اخلطوة الريا�ضية..

�ضورة تذكارية للمنتخب الوطني لكرة القدم لذوي الإحتياجات اخلا�ضةمع خادم احلرمني ال�رشيفني

كان النجاح حليفها خالل اأربعة اأعوام
منتخبات اململكة لذوي االحتياجات اخلا�صة حتقق اإجنازات دولية

ال��رع��اي��ة ال��ك��رمي��ة م��ن ح��ك��وم��ة خ��ادم 
بن  ع��ب��داهلل  امللك  ال�رشيفني  احل��رم��ني 
والريا�ضيني  للريا�ضة  ال��ع��زي��ز  عبد 
الو�ضط  لأع�ضاء  حافزاً  ت��زال  ول  كانت 
عامة  واملنتخبات  والأن��دي��ة  الريا�ضي 
الحتياجات  اأ�ضحاب  والالعبني  وللفرق 
ب�ضفة  منهم  وللريا�ضيني  اخلا�ضة، 
فى  والتفوق  النجاح  لتحقيق  خا�ضة؛ 
الدولية  الريا�ضية  املحافل  خمتلف 
والإقليمية واملحلية، وخالل فرتة زجيزة 
حقق هوؤلء الالعبون، وحتديداً من اأواخر 

جمادى الآخرة 1426ه�، اإجنازات كبرية 
للريا�ضة ال�ضعودية كانت مبثابة »اأيام 

عنوانها النجاح«.
1427ه���  �ضعبان  الأح��د 17  يوم  ففى 
حقق  2006م:  �ضبتمرب   10 امل��واف��ق 
األ��ع��اب  منتخب  يف  ال�ضعودي  ال��الع��ب 
القوى لذوي الحتياجات اخلا�ضة اأ�ضامة 
ال�ضنقيطي امليدالية الذهبية يف �ضباق 
التي  العامل  بطولة  يف  الثالثي  الوثب 
الهولندية  اأ�ضني  مدينة  ا�ضت�ضافتها 
وتغلب  15،17م،  مب�����ض��اف��ة  وذل����ك 

الزهراين جنم فى نهائي �صباق 100م
الزهراين  جمعان  احلركية  الإعاقة  لذوي  ال�ضعودي  املنتخب  جنم  خا�ض 
نهائي �ضباق 100م، و400م )نهائي( و800م )نهائي( وT54 للعمر 
حتت 16 �ضنة بنجاح �ضمن مناف�ضات بطولة العامل لألعاب القوى لالإعاقة 

احلركية لدرجة ال�ضباب والتي ا�ضتمرت ملدة اأ�ضبوع.

حلقت  التي  الإ�ضابة  على  ال�ضنقيطي 
اإجناز  حتقيق  اأجل  من  ال�ضباق  اأثناء  به 
الكبري  الفني  العمل  اأن  كما  للوطن، 
للمنتخب  الفني  اجلهاز  به  ق��ام  ال��ذي 
امليدالية  حتقيقه  يف  ك��ث��رياً  اأ���ض��ه��م 
الذهبية؛ وبذلك حجزت اململكة العربية 
الأل��ع��اب  دورة  يف  م��ق��ع��داً  ال�ضعودية 
الأوملبية املقبلة يف بكني عام 2008م.
1427ه����  �ضعبان   23 ال�ضبت  وي���وم 
اأك��د  2006م:  �ضبتمرب   16 امل��واف��ق 
القدم  لكرة  ال�ضعودي  املنتخب  جنوم 
الإخال�ض  اأن  الحتياجات اخلا�ضة  لذوي 
والتفاين ل يتوقفان يف حمطات وقتية؛ 
العامل  جن��وم  حقق  والعزمية  فبالروح 
منتخب  اأم���ام  م��رة  لأول  ال��ع��امل  ك��اأ���ض 
بنتيجة  خ��ا���رشاً  ك��ان  اأن  فبعد  هولندا؛ 
بتما�ضك  ثم  اهلل  بقدرة   � حتولت  ثالثية 
فوز ثمني  اإل��ى   � اخل�رش  النجوم  واإ���رشار 
الذين  ال��ذه��ب  كنجوم  ذهبية  وك��اأ���ض 
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���ض��ال��وا وج��ال��وا يف امل��ي��دان الأخ�����رش، 
املتميز  قائدهم  خلفهم  يقف  وك��ان 
امل����درب ال��وط��ن��ي ع��ب��دال��ع��زي��ز اخل��ال��د 
واجل��ه��ازان  الفني  اجل��ه��از  بقية  ومعه 
مولد  عن  اأعلنوا  حيث  والطبي،  الإداري 
اأف�ضل  على  ف��وزه  يتجدد  جديد  بطل 
املنتخبات العاملية، فال جديد ن�ضتطيع 
فالع�ضريي  الأبطال؛  لهوؤلء  ن�ضيفه  اأن 
الدو�رشي وحممد علي  وال�رشميي وك�ضار 
وال�ضعود واحلركان وزمالوؤهم املبدعون 
ونالوا  واأبدعوا  الظن  ح�ضن  عند  كانوا 
�ضطروا  وفعالً؛  قولً  و�ضطروا  الإعجاب 
عالياً  بالدهم  ا�ضم  �ضطروا  اأ�ضماءهم، 
اأبطال  ترجم  لقد  ال�ضحب..  ه��ام  ف��وق 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ض��ة دع���م ال��ق��ي��ادة 
الفئة  بهذه  ال�ضباب  رع��اي��ة  واه��ت��م��ام 
الغالية اإلى اإجناز جديد اأ�ضبحت تزهو به 
الإجنازات الريا�ضية التي �ضجلت با�ضم 
وفر�ضوا  الأ�ضعدة  خمتلف  على  الوطن 
الريا�ض  يختار  اأن  ال��ع��امل  ك��اأ���ض  على 
له،  ج��دي��داً  موطناً  اململكة(  )عا�ضمة 
وعلى الرغم من قوة املنتخب الهولندي 
ال��ذي جاء ل�ضاحله قبل  اخل��ربة  وف��ارق 
هم  كانوا  اأبطالنا  اأن  اإل  املباراة  واأثناء 
الأمور  ح�ضم  الأخرية يف  الكلمة  اأ�ضحاب 
الهتمام  ذل��ك  يف  يدعمهم  ل�ضاحلهم 
عبداهلل  امللك  من  به  الذي حظوا  الكبري 
التقدم  حولوا  اأن  فكان  العهد؛  وويل 
قبل   )4/4( التعادل  اإل��ى  الهولندي 
اأن يكون القرار الأخري لركالت الرتجيح 
والتي  اإ�ضافيني،  �ضوطني  لعب  بعد 

انتهت ل�ضالح اأبطالنا )4/5(. 
1428ه�  �ضوال  �ضهر  من  الثاين  ويوم 
لألعاب  اململكة  منتخبي  بعثة  ع��ادت 
الحتياجات  ل���ذوي  وال�ضباحة  ال��ق��وى 
اأنهت  اأن  بعد  الريا�ض  اإل��ى  اخلا�ضة 
الأوملبياد اخلا�ض  م�ضاركتها يف بطولة 
الدويل ال�ضابعة التي اأقيمت مناف�ضاتها 
والتي  بال�ضني  �ضنغهاي  مقاطعة  يف 
ت�ضع  اململكة  منتخب  خاللها  من  حقق 
ف�ضية  ذه��ب��ي��ة،   17( م��ي��دال��ي��ة  ع�����رشة 
واح����دة، ب��رون��زي��ة واح����دة( اإل���ى جانب 

بعثة األعاب القوى للإعاقة احلركية
حققت اأربع ميداليات يف بطولة العامل

ال�ضعودي  املنتخب  بعثة  حققت 
لأل����ع����اب ال���ق���وى ل�����ذوي الإع���اق���ة 
)ف�ضيتني  ميداليات  اأرب��ع  احلركية 
وب���رون���زي���ت���ني( يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل 
احلركية  ل��الإع��اق��ة  ال��ق��وى  لأل��ع��اب 
ل��درج��ة ال�����ض��ب��اب )حت���ت ���ض��ن 23 
من  الفرتة  خالل  اأقيمت  التي  �ضنة( 
19-1430/7/27ه������� يف زي��ورخ 
ع�ضكر  الإدارة  جمل�ض  ع�ضو  برئا�ضة 
البعثة  ا�ضتقبال  يف  ك��ان  احل��ارث��ي.  
اإلى مطار امللك خالد  لدى و�ضولها 
الحت��اد  اإدارة  جمل�ض  ع�ضو  ال��دويل 
الحتياجات  ذوي  لريا�ضة  ال�ضعودي 
جانب  اإل��ى  املقرين  عبداهلل  اخلا�ضة 

بالرئا�ضة  والن�رش  الإع��الم  ع��ام  مدير 
خالد  الحت���اد  اإدارة  جمل�ض  ع�ضو 
احل�ضني ومدير عام العالقات العامة 
ال���داي���ل. ، مثل  ب��ال��رئ��ا���ض��ة ع��ب��داهلل 
البطولة  ال�ضعودي يف هذه  املنتخب 
ميداليات  اأرب���ع  خاللها  حقق  التي 
من  ك��ل  وب��رون��زي��ت��ني(  )ف�ضيتني 
ال��الع��ب��ني: ب�����ض��ام ع��ب��ده واإب��راه��ي��م 
برونزية،  على  ح�ضال  اللذين  قوتة 
وع��م��رع��ب��دال��رح��م��ن امل��ا���ض��ي ال��ذي 
ح�ضل على برونزية، وجمعان �ضعيد 
ال��دو���رشي  ح�ضن  وم���ازن  ال���زه���راين، 
ف�ضيتني  ميداليتني  على  وح�ضال 

ومهدي �ضالح املكينة.

للمملكة  جديدة  قيا�ضية  اأرقام  حتقيق 
وال�ضباحة  القوى  األعاب  مناف�ضات  يف 
وجاءت ح�ضيلة  البطولة.  من خالل هذه 
امليداليات التي حققها منتخبا اململكة 
لألعاب القوى وال�ضباحة يف هذه البطولة 
القوى:  األعاب  التايل:   التوزيع  بح�ضب 
اأ�ضعد  ذه��ب��ي��ة(،   3( امل��زي��ن  اإب��راه��ي��م 

�رشاحيلي )3 ذهبية(، تي�ضري النتيف )3 
ذهبية(، اأجمد البقال )ذهبيتان(، فار�ض 
غروي )ذهبيتان(.  ال�ضباحة: عبدالرحمن 
احلمدان )ذهبيتان(، اأحمد حكيم )ذهبية 
واحدة(،  )ذهبية  حلواين  الرباء  واحدة(، 
عبداهلل ب�ضاوري )ف�ضية واحدة(، عبداهلل 

الغامدي )برونزية واحدة(. 
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من  الب�رش  ب�ضعف  امل�����ض��اب��ون  ي��ع��اين 
���ض��ع��وب��ة ك��ب��رية يف حت��دي��د الأم���اك���ن 
امل��راد  الأج�����ض��ام  ومعرفة  والجت��اه��ات 
ب��دق��ة.  تفا�ضيلها  وحت��دي��د  روؤي��ت��ه��ا 

وتزداد ال�ضعوبة اأكرث يف حالة انخفا�ض 
اجل�ضم  عن  البعد  اأو  الإ���ض��اءة  م�ضتوى 
امل����راد روؤي���ت���ه. ول��ق��د رك����زت بع�ض 
التح�ضن  م�ضتوى  درا�ضة  على  الأبحاث 

يقفزون فوق احلواجز با�ضتخدام ال�ضوء
�صعاف الب�رص يتغلبون على االإعاقة مبمار�صة ريا�صة الفرو�صية مبهارة!!

اخلطوة الريا�ضية..

لدى �ضعاف الب�رش ومدي ارتباطه بقوة 
وكثافة الإ�ضاءة؛ .

عائقاً  الب�رشية  الإع��اق��ة  ه��ذه  وت�ضكل 
اأم������ام ال��ك��ث��ري م���ن امل�����ض��اب��ني بها 
واليومية،  الطبيعية  حياتهم  ملمار�ضة 
اإمكانية  اأم���ام  دائ��م��اً  تقف  اأن��ه��ا  كما 
ممار�ضة ريا�ضتهم املف�ضلة، ومن هذه 
تتطلب  حيث  الفرو�ضية،  الريا�ضات 
هذه الريا�ضة مهارة كبرية ودقة عالية، 
كما اأن التوا�ضل بني الفار�ض واحل�ضان 
للنجاح،  مهم  عن�رش  حركاته  جميع  يف 
التطورات  مع  كثرياً  اختلف  الأم��ر  لكن 
ب�رشياً  امل��ع��وق  تعو�ض  التي  التقنية 
وت�ضهم  املفقود  ب�رشه  من  كبرياً  ج��زءاً 
ويحتاج  اإليه  يحتاج  يف دجمه يف جمتمع 
�ضعاف  �ضوؤال  ويبقى  اإ�ضهاماته.  اإل��ى 
منار�ض  اأن  املمكن  م��ن  ه��ل  الإب�����ض��ار: 
واإ�ضباعاً  لرغبتنا  حتقيقاً  اخليل  ركوب 
الذي  واجل��واب  لأنف�ضنا؟  حمببة  لهواية 
مل  اخل��ي��ل  رك���وب  ممار�ضة  اأن  وج��دن��اه 
جت��اوز  الأم���ر  اإن  ب��ل  اأب���داً  م�ضكلة  تعد 
اأ�ضبح  الإب�����ض��ار  �ضعاف  اأن  اإل��ى  ذل��ك 
ريا�ضة قفز احلواجز  باإمكانهم ممار�ضة 
النوادي  اأحد  د�ضن  فقد  عاليّه؛  بكفاءة 
برناجماً  بالريا�ض  بالفرو�ضية  اخلا�ضة 
الأبعاد  تقدير  بوا�ضطة  ومبتكراً  فريداً 
بال�ضوء ملحدودي الإب�ضار. وقال نوفل 
هذا  ال��ن��ادي:  مدير  النوفل  عبداهلل  بن 
الفار�ض  متكني  على  يعتمد  الربنامج 
حم���دود الإب�����ض��ار م��ن ت��ق��دي��ر الأب��ع��اد 
احلواجز  وقفز  الفرو�ضية  ممار�ضة  اأثناء 
خمتلفة  �ضوئية  نقاط  على  باالعتماد 
ويزيد  املمار�ضة  جم��ال  داخ��ل  الأب��ع��اد 
من قدرات املتدرب حمدود الإب�ضار يف 
النهار،  اأو  بالليل  �ضواء  الأبعاد،  حتديد 
 � اهلل  باإذن   � واعد �ضيخ�ضع  برنامج  وهو 
لبحث علمي طبي متكامل بوا�ضطة اأطباء 
�ضيخ�ضع  كما  خمت�ضني،  وا�ضت�ضاريني 
املتدربون يف هذا الربنامج مل�ضح طبي 
الربنامج  ويتميز  الربنامج.  وبعد  اأثناء 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن  الأول  ب��اأن��ه 

الأول  الوطني  املنتخب  جنم  �ضارك 
ون��ادي الحت��اد ال��دويل نايف هزازي 
التي  الريا�ضي  اليوم  احتفالية  يف 
عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  مركز  نظمها 
املعوقني  الأط��ف��ال  لرعاية  العزيز 
هزازي  م�ضاركة  �ضاهمت  حيث  بجدة 
يف اإ�ضفاء البهجة وال�رشور على قلوب 
احت�ضنوا  الذين  املعوقني  الأطفال 
معربة  ���ض��ورة  يف  املحبوب  جنمهم 
من  الكثري  �ضارك  وق��د  ه��ذا  للغاية 
الأطفال املعوقني يف املهرجان وهم 
الأندية  مالب�ض  من  العديد  يرتدون 

جنوم املنتخب ي�صاركون اأطفال 
جدة احتفاالتهم الريا�صية

ومن  لها.  ينتمون  التي  املختلفة 
قاموا  الأطفال  بع�ض  اأن  الطريف 
للنجم  ال�ضهرية  احل��رك��ات  ب���اأداء 

نايف هزازي يف امللعب.
وقام “الهزازي”  مب�ضاركة الأطفال 
خالل الألعاب التي قاموا بها والتي 
للمرمى  حرا�ضته  اأ���ض��ه��ره��ا  ك��ان 
عليه  للكرات  الأط��ف��ال  وت�ضديد 
الأط��ف��ال  م��ن  ع��دد  ا�ضتطاع  حيث 
والتي  �ضباكه  يف  الأه���داف  اإح���راز 
اأه��داف، كما �ضهدت  بلغت ثمانية 
لأجمل  ملخ�ضاً  عر�ضاً  الحتفالية 

اأهداف هزازي.
الدكتور  قام  الحتفال  نهاية  ويف   
املركز  مدير  ها�ضم  عبده  عثمان 
نايف  ال����دويل  ال��الع��ب  بت�ضليم 

هزازي الدرع التذكاري للجمعية.
اليوم  اأن احتفالية   اجلدير بالذكر 
امللك  مركز  نظمه  الذي  الريا�ضي 
اب���رز  اح���د  ، وه���و  ب��ج��دة  ع��ب��د اهلل 
  ، املعوقني  الأطفال  مراكز جمعية 
جنوم  اأب��رز  مب�ضاركة  �ضنوية  تقام 
الالعب  افتتح  كان  حيث  الريا�ضة 
دورة  اأول  اإدري�����ض  حمزة  ال���دويل 
للمهرجان الريا�ضي فيما كان جنم 
�ضيف  معاذ  مالك  الأهالوية  الكرة 



117

اأك���رث م��ن 160 م��ع��وق��اً من  مت��ك��ن 
ممار�ضة هواياتهم املختلفة يف مركز 
بنادي  اأقيم  الذي  ال�ضيفي  ال�ضباب 
الحتياجات  لذوي  ال�ضيفي  ال�ضباب 
م�ضت�ضار  وق���ام  م���وؤخ���راً،  اخل��ا���ض��ة 
اإدارة  على  العام  وامل�����رشف  الإدارة 
التجارية  بالغرفة  املجتمع  خ��دم��ة 
الحت��اد  ع�ضو  بالريا�ض  ال�ضناعة 
الحتياجات  لريا�ضة ذوي  ال�ضعودي 
اخل��ا���ض��ة ع��ب��داهلل امل��ق��رين ب��زي��ارة 
الريا�ضية  العرو�ض  و�ضاهد  املركز 
ذوو  ميار�ضها  ال��ت��ي  والرتفيهية 
الربنامج  يف  اخل��ا���ض��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
�ضعادته  عن  وعرب  للمركز.  اليومي 
هذا  يف  فعاليات  م��ن  ���ض��اه��ده  مب��ا 
الثالثة  لل�ضنة  ينظم  ال��ذي  املركز 
م��ب��ادرة  اأن  م��ع��ت��رباً  ال��ت��وايل،  على 
ال�ضباب داعم رئي�ض لأن�ضطة وبرامج 
بهذه  تعنى  التي  وامل��راك��ز  الحت��اد 
اإعداده وتطويره  العامل وقد عكف على 
هذا  و�ضبقت  ب��ال��ن��ادي،  امل�����ض��وؤول��ون 
الربنامج درا�ضة م�ضتفي�ضة عكف عليها 
قرابة  وا�ضتمرت  بالنادي  املخت�ضون 
اختبارات  اإج��راء  خاللها  مت  اأ�ضهر  �ضتة 
واأخ�ضعوا  الإب�ضار  حمدودي  من  لعينة 
الربنامج  ا�ضتفادتهم من  ملتابعة مدى 
من  اأو  به  بال�ضتعانة  م�ضتواهم  وتاأثر 
دونه وقد مت مالحظة فارق �ضا�ضع على 

مب�ضاعدة  الأداء  ودقة  احلركي  اجلانب 
هذا الربنامج. 

واأ�����ض����اف: ق���د ي��ف��ت��ح ه���ذا ال��ربن��ام��ج 
ب�رشياً  املعوقني  لريا�ضة  اأو�ضع  اآفاقاً 
وي�ضب يف �ضالح مكافحة العمى، وعند 
الربنامج  ل��ه��ذا  النف�ضي  البعد  ت��اأم��ل 
عندما  الإب�ضار  حم��دود  املتدرب  ف��اإن 
ريا�ضة  ممار�ضة  على  قدرته  يكت�ضف 
عالياً  م�ضتوى  تتطلب  ودقيقة  �ضاقة 

من الرتكيز والروؤية وت�ضعب على كثري 
اإيجابياً  فاإن هذا ينعك�ض  من املب�رشين 
ب�ضورة خالقة على نف�ضيته ويزيل كثرياً 
من احلواجز النف�ضية من ناحية توا�ضله 

الجتماعي وم�ضتوى الأداء لديه. 
اأح����د ال��ف��ر���ض��ان امل�����ض��ارك��ني يف ه��ذا 
من  ع�����رشة  الثالثة  يف  وه��و  ال��ربن��ام��ج، 
يف  طفولته  يف  الإب�����ض��ار  فقد  ال��ع��م��ر، 
من  يعاين  والأخ��رى  كلياً،  عينيه  اإح��دى 
اأثر  على  فيها،  بالروؤية  ح��ادة  �ضعوبة 
عملية جراحية. يقول: يف بداية �ضماعي 
اأن  املحال  من  اأنه  ظننت  الربنامج  عن 
اأمتكن من ممار�ضة الفرو�ضية املمار�ضة 
اجلري  درج��ة  اإل��ى  ت�ضل  التي  الفعلية 
وال��ق��ف��ز وال��ت��ح��رك ب��ح��ري��ة ن��ظ��راً اإل��ى 
اأن  بعد  ولكن  ل��دي،  الإب�ضار  �ضعوبة 
جربت ال�ضتعانة بهذا الربنامج اأ�ضبحت 
واألح��ظ  ب�ضهولة  امليدان  ح��دود  األح��ظ 
بحرية  التحرك  من  مكنني  احلواجز؛ مما 
بالأبعاد  التام  �ضعوري  مع  ت��ردد  دون 
حقيقة؛  بالعتزاز  اأ�ضعر  وامل�ضافات. 
اأ�ضعر باأنني  ملمار�ضتي الفرو�ضية، كما 

انت�رشت على اإعاقتي الب�رشية.

160 معوقاً ميار�صون هواياتهم املختلفة يف مركز ال�صباب ال�صيفي

الفئة والتي جتد كل دعم واهتمام من 
رعاية ال�ضباب، مثمناً الدعم والهتمام 
الذي يجده املركز من الرئي�ض الفخري 
�ضلطان  ب��ن  خ��ال��د  الأم����ري  لل�ضباب 
الإدارة  تبذلها  التي  اجلهود  وكذلك 

اأجل  من  البلطان؛  بقيادة  ال�ضبابية 
ملمار�ضة  الفئة  لهذه  الفر�ضة  اإتاحة 
هواياتها ثم ت�ضلم املقرين بعد نهاية 
رافقه  قد  وكان  تذكارية،  هدية  الزيارة 

ع�ضوا اإدارة الحتاد خالد احل�ضني.
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جميع  يف  وا�شطبها  اأدن���اه  امل��وج��ودة  الكلمات  ع��ن  اب��ح��ث 
االجتاهات امل�شتقيمة واملائلة قطرياً لتح�شل بعد ذلك علي 
الرعاية  )ن��وع  وهي  ال�رس(  )كلمة  ت�شكل  متبقية  ح��روف  عدة 

املتكاملة التي تقدمها اجلمعية للأطفال املعوقني(.
تعترب � االأوقاف  � اخلريية � من � اأهم � اإجنازات �  
اجلمعية � حيث � يوجه � ريعها � لتقدمي  � خدمات 
� جمانية � للأطفال � املعوقني � على � اأف�شل � 

م�شتوى.

• اأن 	 االإن�شان  معدة  على  يتعني 
تفرز بطانة خماطية جديدة كل 
اأ�شبوعني واإال فاإنها �شته�شم 

نف�شها. 
• ي�شتهر 	 النمل  من  ن��وع  هناك 

ب��ا���ش��م »ال���ن���م���ل ال�����ش��ف��اح« 
وذل��ك الأن��ه ي�شن غ��ارات على 
م�شتعمرات النمل املجاورة له 
وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث 
حمتوياتها ثم يقتاد عددا من 
ذلك النمل ويجربه على العمل 

كعبيد لديه! 
• الذهب عيار 24 قرياطا لي�س 	

يف   100 بن�شبة  خال�شا  ذهبا 
ن�شبة  على  يحتوي  بل  املائة 
�شئيلة من النحا�س ، وذلك اأن 
الذهب اخلال�س مئة يف املائة 
يكون لينا كال�شل�شال لدرجة 
انه ي�شبح من املمكن ت�شكيله 

باليدين. 
• ال�رسعة الق�شوى للعيار الناري 	

يف  م���راً   1065 ح���وايل  تبلغ 
الثانية اأي ما يوازي 3 اأ�شعاف 

�رسعة ال�شوت تقريباً. 
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االأفقي:
1 � امل�شاعدات املالية اأو 
العينية للجهات اخلريية.

���ش��لم   � خ��ا���ش��ت��ي   �  2
واإطمئنان.

3 � اأبو الب�رس � ي�شع حدود.
4 � مت�شابهه � اإبداع.

واأمد  اأ�شاعد   � والدتي   �5
يد العون. 

6 � راقد � فر�س.
م��ر���س   � ���ش��ق��ي��ق   �  7

�شدري.
نهز   � للخالق  ت�����رسع    �8

)معكو�شة(
9 � )�شعال( مبعرثة � رداء  

)معكو�شة(.
ل���زوي  االإع����ان����ات   �  10

االإحتياجات.

الراأ�شي:
1 � جمع كلمة ) االإعاقة( .

2 � ي�شاعد ويعني � مر�س 
�شدري.

عن  اإم��ت��ن��ع   � م�شاعد   �  3
الطعام وال�رساب.

4 � دار حول نف�شه اأو �شئ 
� كح )معكو�شة(.

5 � يريد � للإ�شتثناء.
� زيارة  اأف�شح عن �رسه   �6
البيت احلرام يف غري وقت 

احلج.
7 � مر�س ي�شيب العني � 

والد الوالد.
8 � رجع � �شد ) ندخل (.

9 � اأداة ن�شب � ي�شحذ القلم.
اجلهاز  ي�شيب  مر�س   �  10

التنف�شي م�شحوباً بالر�شح.

�رسح اللعبة
يحتوي كل مربع من املربعات الت�شعة على على االأرقام 
وكذلك  مرتني  الرقم  ا�شتعمال  عدم  �رسيطة   9�1 من 
فيها  تظهر  اأن  يجب  التي  والعمودية  االأفقية  االأ�شطر 
االأرقام من 1�9 وتقوم اللعبة على ترتيب االأرقام �شمن 

جدول بقواعد معينة.
بحيث يتم و�شع اأرقام من 1�9 يف جميع اخلانات املكونة 
للجدول والذي يحتوي على 81 خانة )9�رسب9( والذي 
بدوره يق�شم على 9 مناطق )3�رسب3( حتتوي كل منها 

على 9 مربعات.

كلمة ال�رس هي : جمانية
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الربيد

جهود م�شكورة
�أهنئكم  ..بد�ية   �خلطوة  على جملة  �مل�رشفني  �لأع��ز�ء  و�لأخ��و�ت   �لأخوة 
ب�صهر �ل�صيام و�لقيام جعلنا �هلل و�أياكم من �ملقبولني باأذن �هلل تعالى 
جهودكم  من  قليل  جتاري  �أن  �لعبار�ت  جل  وتخجل  �لكلمات  ..تتقازم 
جهودكم  من  نافذة  على  �صباح  ذ�ت  �أطللت  �هلل..فلقد  ب��اأذن  �ملباركة 

�ملباركة باأذن �هلل ) جرب �لكر�صي (..فاأحببت �أن �أ�صافحكم 
اأخوكم / ماجد بن عبد الرحمن  )زاد الركب( 

 كاتب فى منتدى غرابيل وعدة منتديات اأدبية 
حمافظة املجمعة

اخلطوة:
ل �صكر على و�جب, ونحييكم على م�صاعركم جتاه �جلمعية.

لكي ن�شتفيد
نفيدكم �إننا يف حمافظة �ملذنب ب�صدد �إن�صاء جمعية للمعاقني ون�صعى يف هذه

�لفرتة �إلى جمع بع�ض �ملعلومات للقيام بدر��صة عن �لدور �لذي ميكن �أن تقوم به 
�جلمعية ولكي ن�صتفيد من �ملعلومات يف جملة خطوة �مل �ر�صال �عد�د من جملة 

�خلطوة �لتى ت�صدرها جمعيتكم.
حمافظة �ملذنب 

اخلطوة:
ت�صلكم قريباً باإذن �هلل بع�ض �إعد�د جملة »�خلطوة«, ون�صاأل �هلل �ن يوفقكم ملا فيه 

�خلري.

مع ال�شكر
مرحبا ..نود منكم اإر�شال جملتكم على بريدنا مع ال�شكر اجلزيل لكم 

با�شم الدكتور / حممد عمرالقاريء

اخلطوة:
�شنحاول اإر�شال ن�شخ اإليك من »اخلطوة«

بعد التحية
جمال  يف  �لبحوث  من  �لعديد  ن�رش  �أري��د 
وبالتايل  �مل��وق��رة  مبجلتكم  �لإع��اق��ات 
من  باملجلة  يتعلق  ما  كل  معرفة  �أري��د 
, حو�فز  �لن�رش  ,�صو�بط  �لن�رش  �إمكانية 
�ملطلوبة  مو�صوعات  �لن�رش  ,مز�يا  �لن�رش 

للن�رش.. و�صكر�
د.طارق عامر 

  اخلطوة: 
مرحبا بك فى �ملجلة ول �صو�بط �صوى �ن 
تكون �لبحوث علمية ومتعلقة بالعاقة, 
�مل�صاركة فى  �لن�رش هى  ومز�يا  وحو�فز 

زيادة �لوعى بق�صايا �لعاقة 
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اأهال بالأ�شدقاء
     

�إمياناأً باأهمية ن�رش �لتجارب يف هذ� �لوطن 
و  �خلا�صة  �لرتبية  ق�صايا  نحو  �لغا�يل 

�لإعاقة ..
ن�رشها  ن��اأم��ل  َو  جت��رب��ة  َو  م�����رشوع  لدينا 
يف جمّلتنا  على �صكل »حتقيق م�صّور” 
»�أ�صدقاء  بعنو�ن  »�خُل��ط��وة«  �ل��ر�ئ��دة 
مد�ر�ض  يف   “ �خلا�صة  �لرتبية  ط��اّب 
�لدمج 2009م. �أي�صاً توجد عدة مقالت 
وتطبيقه..  �مل�����رشوع  لفكرة  تعريفية 
ناأمل �لتو��صل و �لتجاوب معنا يف ذلك 
لإي�صال ر�صالة �مل�رشوع �إلى كل حمافظة 

ومنطقة يف هذ� �لوطن �لغايل
 نذير بن خالد الزاير 

الرتبية  يف  اإع��الم��ي  َو  اأك��ادمي��ي 
اخلا�شة 

اإدارة الرتبية و التعليم بالأح�شاء

اخلطوة:
 �ملو�صوع جيد , و�صن�رش قريبا باذن �هلل 

وننتظر منكم �ملزيد 
 

ردود �رسيعة
· عامر �حلربي – �لريا�ض.

- مركز �مللك فهد بالريا�ض هو 
�أول مر�كز �جلمعية.

· �صليمان �لعي�صيوى – �لطائف
خدماتها  مظلة  تن�رش  �جلمعية   -

ح�صب �حتياجات كل منطقة.
· �أ�صامة �لدريعى – مكة �ملكرمة
- �صوف ت�صلك "�خلطوة" قريبا

· على �لفهيد – جنر�ن
�ل��ط��ب��ي��ب  م���ر�ج���ع���ة  - �������رشورة 

�ملخت�ض.
· خالد �ليامى – �أبها 

- �جلمعية بد�أت يف م�رشوع مركز 
ع�صري. 

· �صعد �لر��صد – �لريا�ض
- خ��دم��ات �جل��م��ع��ي��ة ل��اأط��ف��ال 

فقط.
· نا�رش �ل�صهلي – �لق�صيم

تتوفر  �لعامة  �مل�صت�صفيات   -
بها خدمات �لتاأهيل.

· فهد �صاكر – �ملدينة �ملنورة
على  �خلطوة"   " طباعة  يتم  ل   -

��صطو�نات.

جرب الكر�شى
تبنته  �ل��ذى  �لكر�صى  ج��رب  برنامج  �ن 
برعاية  تقريبا  ع��ام��ني  م��ن��ذ  �جلمعية 
�صلطان  �لم��ري  �مللكى  �ل�صمو  �صاحب 
بن �صلمان بن عبد �لعزيز رئي�ض جمل�ض 
�د�رة �جلمعية , كان له �صدى كبري فى 
�لعديد  ز�ل��ت  م��ا  ذل��ك  ورغ��م  �ملجتمع 
و�خلا�صة  �حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  م��ن 
�لعامة  �لطرقات  بع�ض  �إل��ى  بالإ�صافة 
�ل��ذي��ن  ���ص��و�ء  للمعوقني  م��ه��ي��اأة  غ��ري 
يتحركون بالكر��صي �ملتحركة �أو غريها 
�لأخ��رى.. فمتى يتم  من و�صائل �حلركة 

تنفيذ تلك �ملمر�ت و�لطرق ؟؟
�شعود احلارث- املدينة املنورة

اخلطوة:
�خل���دم���ات �مل���ت���و�ف���رة ل��ل��م��ع��وق��ني يف 
�مل��م��ل��ك��ة ت���ف���وق وت�����ص��اه��ي �ل����دول 
�ملتقدمة وقد مت تطوير وتهيئة �لعديد 
حركة  لتي�صري  و�ل��ط��رق  �مل��م��ر�ت  م��ن 

�ملعوقني, ولكن ل باأ�ض باملزيد .

ا�شتف�شار
�لتي  �مل��ج��ل��ة  ه��ل  �أ���ص��ت��ف�����رش  �أن  �أري����د 
كيف  و  جم��ان��ي��ة؟   م��رك��زك��م  ي�صدرها 

ميكن �أن �أ�صتقبلها؟ 
عالج  اأخ�شائي  عو�ض/  اأب��و   ي�شار 

وظيفي 

  اخلطوة:
امل��ج��ل��ة ميكنك  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
يف  ري���ال   150 بقيمة  ال���ش��رتاك 

العام .



الخطوة
ـ  هـ   1430 القعدة  ذو  ـ  واخلم�سون  الثالث  العدد 

يدًا بيد ..
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. . باإعالن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  �سلطان 
الأم��ري  مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
رئي�س جمل�س  الإعاقة  لأبحاث  �سلمان 
اإدارة جمعية الأطفال املعوقني، عن 
�سلطان  الأم��ري  برنامج  جائزة  اإط��الق 
لالأبحاث املتقدمة يف  عبدالعزيز  بن 
جمال الإعاقة بهدف الرتقاء مب�ستوى 
البحث العلمي يف هذا املجال حملياً 
بالرتكيز  وذلك  وعاملياً،  واإقليمياً 

على ثالثة فروع هي:
� العلوم ال�سحية والطبية.

� العلوم التاأهيلية والجتماعية.
� العلوم التعليمية والرتبوية.

ال��ف��ر���س��ة ت�����س��ب��ح ك��ب��رية  . ف����اإن   .
املتخ�س�سني  م��ن  الباحثني  اأم���ام 
الأبحاث؛  من  النوع  بهذا  واملهتمني 
لتقدمي روؤى علمية جديدة تت�سدى 
توفري  على  وتعمل  الإعاقة  لق�سايا 
ملواجهة  املالئمة  العلمية  احل��ل��ول 
الفئة  هذه  تعرت�س  التي  امل�سكالت 
وتوؤدي يف النهاية اإلى تدين معدل 
العملية، ويف  احلياة  م�ساركتهم يف 

التنمية والتطوير ال�ساملني.
وموؤ�س�ساتنا  جامعاتنا  اأن  �سك  ول   .  .
العلمية  الكفاءات  من  باملئات  تزخر 
امل�ساهمة  على  والقادرة  املتخ�س�سة 
اأمتنى  كنت  واإن  امل�سابقة،  هذه  يف 
وامل�ساركات  الأبحاث  تلك  تكون  اأن 
ودرا�سات  اأبحاث  من  منطلقة  العلمية 
يف  الإعاقة  واقع  ت�ستق�سي  ميدانية 

و�سورها  اأ�سكالها  بكل  البالد  ه��ذه 
متيناً  اأ�سا�ساً  ت�سكل  حتى  واألوانها؛ 
يف  ال�سامل  ال�سرتاتيجي  للتخطيط 
التو�سيات  وتقدمي  معها  التعامل 

العلمية ال�سديدة حللها.
“الإعاقة”  م�سكلة  اأن  واحلقيقة   .  .
الدولة،  واأن  هينة،  لي�ست  بالدنا  يف 
بكل قوة مبا تقدمه  لها  واإن ت�سدت 
للجمعيات  ومعنوي  م��ادي  دع��م  من 
ال��ق��ائ��م��ة وامل��وؤ���س�����س��ات اخل��ريي��ة 
فعال  ب��دور  اأ�سهمت  واإن  املتميزة، 
يف الت�سدي لها، اإل اأن امل�سكلة من 
ال�سخامة بحيث ت�ستوجب التفكري يف 
الإعاقة  ملكافحة  عليا  هيئة  تاأ�سي�س 
والهتمام ب�سوؤون املعوقني ودجمهم 
يف املجتمع ورفع م�ستوى الإح�سا�س 
اأعلى  اإل���ى  مب�سكلتهم  الج��ت��م��اع��ي 

الدرجات.
الأبحاث  ت��وؤدي  اأن  اأ�ستبعد  ول   .  .
اإل��ى  اأ�سحابها  بها  �سيتقدم  التي 
اإح��داث  ����رورة  على  معي  الت��ف��اق 
بعد  خ�سو�ساً  املهمة،  املرجعية  هذه 
اأن بلغت اجلهود احلالية يف العناية 
باملعوق يف بالدنا درجة متقدمة من 
الرعاية والهتمام والتطور والنجاح..
. . فهل يتحقق هذا الأمل قريباً..؟!

. . ذلك ما اأرجو واأمتنى..

هيئة عليا لالإعاقة

*+ ع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية

 بقلم:
*+د. ها�سم عبده ها�سم






