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صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه اهلل





صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي





صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم الشارقة



انطالقة جديدة
عام وراء اآلخر، والجمعية تحقق المزيد من النجاحات واإلنجازات المتتالية، بفضل الدعم الكامل الذي توفره القيادات السياسية 

الحكيمة وبفضل أبناءها المخلصين، وخالل الثالثين عامًا الماضية شهدت الكثير من التحوالت والمتغيرات التي لم تتوقف، 

وكانت دائمًا تسير إلى األمام وتتقدم بخطوات واثقة.

إن النجاحات المستمرة التي تحققها الجمعية ويشعر بها األعضاء المنتسبين تعكس جانب من النجاح المذهل الذي تسير فيها 

دولتنا الغالية، ولذلك فإن النجاح ينعكس على الجميع، سواء األفراد أو المؤسسات. وفي هذا الجانب نتذكر المغفور له بإذن الله 

الوالد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي تمكن مع إخوانه حكام اإلمارات من اتخاذ قرارات شجاعة وحكيمة قفزت 

بالبلد خالل السنوات الماضية إلى مصاف الدول األكثر ازدهارًا وتطورًا.

إننا مستمرون في العمل وبذل الجهود لدعم برامج وفعاليات الجمعية وتطويرها البراز شريحة المكفوفين ودمجهم فى المجتمع 

بشكل صحى وصحيح. كما سنعمل على توحيد الجهود المبذولة لرعاية المعاقين بصريًا بما يوفر لهم مستقبل آمن وحياة 

أفضل وحث المجتمع للحفاظ على مكتسباتهم ونشر التوعية عن أسباب اإلعاقة وطرق الوقاية منها باالضافة إلى جذب أكبر 

عدد من شرائح المجتمع للتطوع فى الجهات المعنية بالمعاقين بصريًا وتنمية مواهبهم وصقلها فى شتى المجاالت وتنظيم 

ندوات دينية واجتماعية وثقافية للتعريف بعالم المكفوفين وطرح قضاياهم على المستوى االعالمى.

ومنذ إنشاء الجمعية وهي تأخذ على عاتقها مسؤولية رعاية أبناءها المعاقين بصريا، من خالل العديد من األنشطة والبرامج 

المقامة في مبنى الجمعية كما عملت أيضًا على تقديم العديد من أنواع الدعم االجتماعي لألفراد والجماعات من المعاقين 

بصريًا الذين ال تسمح لهم ظروفهم باالستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية، وإتاحة الفرصة لهم ألن يؤدوا رسالتهم في 

الحياة الخارجية، ومشاركتهم في وضع الخطط التي تساعدهم على التأقلم مع الحياة والعيش بأمان، وإزالة العقبات النفسية 

واالجتماعية التي تعترضهم، كما تعنى الجمعية كذلك بإجراء البحوث والدراسات العلمية والميدانية بهدف تحديد حجم المشكالت 

واالحتياجات المتعلقة بالمكفوفين وأساليب رعايتهم وتأهيلهم وأسباب اإلعاقة البصرية وبرامج الوقاية منها.

وفي هذا الصدد ال يفوتنا أن نتوجه بالشكر والتقدير والعرفان الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى 

عضو المجلس االعلى حاكم الشارقة لرعايته الكريمة للجمعية وفعالياتها ولحرصه على تنمية المجتمع وتنمية االنسان الذى هو 

الركيزة االساسية لدعائم هذا الوطن وحضارته. 

إن طموحاتنا في الجمعية كبيرة وعظيمة وتحتاج لمزيد من التعاون والدعم المستمر والمتواصل من جميع الهيئات والقطاعات 

والمؤسسات فى المجتمع من اجل تحقيق الغايات واالهداف التى اقيمت من اجلها الجمعية والتى تعمل وتحرص على توفير 

ومساعدة المكفوفين لتحقيق مستقبل مشرق لهم ودمجهم فى المجتمع.

أرجو الله تعالى أن يكتب لنا التوفيق في جميع األعمال، وأن يكتب لجمعية اإلمارات للمعاقين بصريًا المزيد من التقدم والتطور 

في قادم األيام، وأن تشهد بعد مرور ثالثين عامًا على تأسيسها انطالقة جديدة نحو المستقبل بهمة عالية وآمال كبيرة.

الشيخ/ صقر بن محمد القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة 



30 عام
بدخول العام 2013 تكون جمعية اإلمارات للمعاقين بصريًا قد أكملت بنجاح 30 عامًا في خدمة المكفوفين، غير 

أن المشوار لم ينته، والقصة ال تزال مستمرة.

المتغيرات  من  بالكثير  الجمعية  مرت  ذلك  وأثناء  الجمعية،  يتوقف في  لم  والعمل  تقريبًا،  قرن  ثلث  نحو  منذ 

والتعديالت التي كانت تنسجم مع الظروف واإلمكانيات، لكننا في كل عام كنا وال نزال نحاول بذل كل جهودنا 

لنسير وفق التوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية  التي أخذت على عاتقها منذ قيام االتحاد بناء اإلنسان وتمثل 

نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  ثراه  الله وطيب  رحمه  اإلتحاد  الشخصي لصاحب مسيرة  االهتمام  ذلك في 

مؤسس دولة اإلتحاد.

وتقريبًا فإن التحديثات في الجمعية المست كل شيئ، في البرامج والفعاليات، وفي العام الماضي 2012 جرى 

تعديل مهم إلسم الجمعية، وأصبحت »جمعية اإلمارات للمعاقين بصريًا«. كما جرى تحديث الصالة الرياضية، 

التي أعيد افتتاحها في العام الماضي بعد إجراء أعمال الصيانة وتحديثها بما يتناسب والمعايير الدولية لكرة 

الهدف للمعاقين.

ذلك  يحظى  وأن  االحتفال،  ومنتسبيها يستحق  أعضائها  خدمة  الجمعية في  تحققه  الذي  النجاح  أن  نعتقد  إننا 

الذي نحرص على  الكتاب السنوي  الالئق والمناسب من توثيقه والتعريف به، ولذلك يأتي هذا  بالقدر  النجاح 

صدوره بصورة منتظمة منذ أعوام، مسجاًل وموثقًا ألبرز األحداث التي تهم المكفوفين خالل العام.

إن جمعية اإلمارات للمعاقين بصريًا تعبر في جانب منها على االهتمام الذي تلقاه شريحة األشخاص من ذوي 

اإلعاقة البصرية في الدولة، ويعبر جزء من هذا الكتاب عن هذه الرعاية التي تجلت في المشاركة بالفعاليات أو 

االهتمام بالمتميزين في التعليم من أعضاء الجمعية. وقد شملت هذه الرعاية كافة مواطني الدولة والمقيمين 

على أرضها في كافة المجاالت التعليمية والصحية ومختلف الخدمات التي تقدمها مؤسسات مجتمع الدولة. 

لجهة  سواء  الكتاب  في  المناسبة  والتغييرات  التحديثات  من  العديد  أجرينا  الماضية  القريبة  السنوات  وخالل 

اإلخراج أو اختيار النصوص والمواد، واضعين نصب أعيننا االرتقاء بالكتاب ليكون نافذة للقارئ على أبرز القضايا 

واألخبار المرتبطة بالمكفوفين سواء داخل الجمعية أو خارجها. وندعو الله أن نكون موفقين في استعراض أهم 

أنشطة الجمعية وإنجازاتها من خالله.

وفي هذا الكتاب حرصنا على تسليط الضوء على ما يهم المعاقين بصريا وأسرهم وذوي العالقة المباشرة 

وغير المباشرة من المعنيين بتقديم مختلف برامج الرعاية والخدمات في كافة مؤسسات المجتمع في الدولة.

نضع هذا الكتاب بين يدي القارئ الكريم، آملين أن يكون معبرًا بصدق عن الجمعية وأعضائها وبرامجها وفعالياتها، 

جيدة، ودعم  بطريقة  به  والتعريف  المعاق بصريًا  نظرة قريبة على  إلقاء  الكتاب في  أن يساعد هذا  نأمل  كما 

القريبين منه بما يحتاجونه من مهارات ومعارف للتعامل األمثل معه. 

عادل  الزمر
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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لقـــد كان ِلمؤّسســـي الجمعيـــة غايـــة 

نبيلة؛ هي إيجاد تجّمـــٍع اجتماعيٍّ للمعاقين 

بصريًا يجدون أنفســـهم من خالله، وِليعّبروا 

عـــن واقعهـــم وطموحاتهـــم، وليتمكنوا من 

تذليـــل الّصعـــاب التـــي ُتواجههـــم، وصواًل 

إلدماجهم في مجتمعهم. ومنذ التأســـيس 

خدماتهـــا  تقديـــم  علـــى  الجمعيـــة  عملـــت 

بـــارزًا  دورًا  ولعبـــت  بصريـــًا،  للمعاقيـــن 

بصفتهـــا الناطـــق باســـمهم فـــي اإلمارات 

المتحدة.  العربيـــة 

وتعمـــل جمعيـــة اإلمـــارات علـــى 
تقديـــم صـــورٍة واقعيـــة عـــن المعاقين 
بصريـــًا مع بيـــان إمكاناتهـــم وقدراتهم، 
المهـــارات  إلكســـابهم  باإلضافـــة 
تدريبهـــم  علـــى  والعمـــل  الضروريـــة، 

وتأهيلهـــم.

جمعيـــة  مؤّسســـو  عمـــل  لقـــد 
ومنـــذ  بصريـــًا،  للمعاقيـــن  اإلمـــارات 
البدايـــة بكّل جهـــٍد وإخالص على تدعيم 
التطوعـــي  العمـــل  مفهـــوم  وترســـيخ 
كمـــا  البصريـــة,  اإلعاقـــة  مجـــال  فـــي 
عملـــوا علـــى تطويـــر عالقـــة الجمعيـــة 
فيـــه،  تعمـــل  الـــذي  المجتمـــع  مـــع 
وتقويـــة الروابـــط بيـــن الجمعيـــة وبيـــن 
المؤسســـات التي تعمل فـــي المجال 

خارجهـــا. أو  الدولـــة  داخـــل  نفســـه، 

التأسيس
فـــي مطلـــع العقـــد الثامـــن مـــن 
القـــرن الســـابق، بـــدأ الطلبـــة العائدون 
من الدراســـة بالخارج يفكرون بتأســـيس 
جمعيـــة خاصـــة بالمعاقيـــن، وكان ذلك 
حلمـــًا يـــراود أبنـــاء اإلمـــارات مـــن ذوي 
اإلعاقـــة، ال ســـّيما أولئك الذيـــن تلّقوا 
حظـــاًّ مـــن التعليم فـــي الخـــارج، وكانت 
ذات  جمعيـــة  لتأســـيس  المحـــاوالت 

نفـــٍع عـــام ُتعنى بشـــؤون ذوي اإلعاقة 
بشـــكٍل عـــام، ويرجـــع ذلـــك إلـــى قلـــة 
الخدمـــات المقدمـــة لكافـــة الفئات من 

ذوي اإلعاقـــة فـــي الدولـــة.

بذلـــه  الـــذي  الجهـــد  ومـــع 
اللبنـــات  تظهـــر  بـــدأت  المؤسســـون 
األولـــى للجمعيـــة  التـــي َحَصَلت على 
اإلشـــهار الرســـمي بمزاولة األنشـــطة 

تعديل اإلسم إلى
»جمعية اإلمارات للمعاقين بصريًا« 

30  عامًا في خدمة المكفوفين

النشأة والتأسيس

فـــي العـــام 1983م تأسســـت جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــًا ، وتّم إشـــهارها مـــن قبـــل وزارة العمل والشـــؤون 
االجتماعيـــة بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة فـــي عـــام 1985 م. تحت مســـّمى جمعية اإلمـــارات لرعاية وتأهيـــل المعاقين، 
بوضعهـــا جمعيٍة مـــن جمعيات النفع العام بدولـــة اإلمارات العربية المتحدة. ثم َتعّدل مســـّمى الجمعية إلـــى جمعية اإلمارات 
لرعايـــة المكفوفيـــن في العام 1999 بموجـــب القرار الوزاري رقـــم )274( وذلك بغرض إضفاء طابـــع التخصصية على الجمعية، 
وفـــي العام 2012 جرى تعديل المســـمى إلى جمعية اإلمارات للمعاقين بصريًا لتكـــون خدماتها موجهة للمكفوفين وضعاف 

النظرو ليتناســـب االســـم مـــع المعايير التي تعتمدهـــا المنظمات والجمعيـــات التي تخاطب الكفيـــف وتهتم به.
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الخاصـــة بهـــذه الفئة وحظيـــت بدعِم العديد مـــن الجهات في 
الدولة، وبعِض الشـــخصيات القيادية، وعلى رْأِسِهم صاحُب 
الّســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد القاسمي، عضو 
المجلـــس األعلـــى لإلتحـــاد حاكم إمارة الشـــارقة، الـــذي قّدم 
لها وبســـخاء الدعم المادي والمعنوي لخدمـــة َأبنائه من ذوي 

اإلعاقـــة فـــي الدولـــة.

مقـــّر  عـــن  البحـــث  كانـــت  للتأســـيس  الثانيـــة  الخطـــوة 
المنصـــورة  منـــزٍل بمنطقـــة  اســـتئجار  تـــّم  حيـــث  للجمعيـــة؛ 
ا مؤّقتـــًا للجمعيـــة،  الســـكنّية بإمـــارة الشـــارقة؛ ليكـــون مقـــرًّ
حيـــث بـــدأ األعضـــاء بالتســـجيل لالنضمـــام إلـــى الجمعّيـــة، 
وكانـــت اللقاءات مســـتمّرة،كما كانت هناك بعض األنشـــطة 
البســـيطة في البدايـــة؛ كالرحالت وممارســـة بعض األلعاب 
الترفيهيـــة في الفترة المســـائية إلى جانب بعض األنشـــطة 

األخرى.

كسر العزلة
عملـــت الجمعيـــة في بدايـــة إنشـــائها على إخـــراج ذوي 
إلـــى  المنعزلـــة  التقليديـــة  حالتهـــم  مـــن  البصريـــة  االعاقـــة 
مجاالت أوســـع من النشـــاط والعمل، ومنذ البدايات األولى 
للتأســـيس كان الطمـــوح كبيـــرًا لـــدى أعضـــاء الجمعيـــة  حيـــث 
أخـــذوا علـــى عاتقهم مســـؤولية نشـــر الوعي بضـــرورة إتاحة 
فـــرص التعليـــم والعمل المالئـــم في مؤسســـات المجتمع 
بالدولـــة، وَكْســـِر طـــوِق العزلـــة والخجـــل مـــن اإلعاقـــة، مـــن 
خـــالل وســـائل اإلعالم المختلفـــة، والمشـــاركة الجماعية في 
األنشـــطة الداخليـــة والخارجيـــة والتي تمثلت فـــي التواصل 
مـــع المؤسســـات المماثلـــة فـــي مختلـــف الـــدول العربيـــة 
الشـــقيقة بهـــدف اكتســـاب الخبـــرة خاصًة مّمن ســـبقوا في 

المجال. هـــذا 

وكان للجمعيـــة العديد من المشـــاركات فـــي المخيمات 
المكتـــب  مـــن  بتنظيـــٍم  صيـــف  كل  ُتعقـــد  التـــي  الشـــبابية 
اإلقليمي ِلَلجنــــــة الشـــــرق األوســط لشــــــؤون المكفـوفيـن 

فـــي تلــــك الفتـــرة - أْي فتـــرة الثمانينيـــات -.

وَترّكـــز االهتمـــام فـــي البداية حول العديد مـــن القضايا 
التـــي تهـــّم ذوي اإلعاقة بشـــكل عـــام، وفي أوقـــات الحقة 
بـــدأت تأخـــذ أغلـــب األنشـــطة طابـــِع التخّصـــص لفئـــة ذوي 
اإلعاقـــة البصريـــة، وخاّصـــًة بعـــد افتتـــاح العديد مـــن نوادي 
ذوي اإلعاقـــة الحركيـــة، أصبـــح االهتمام مرّكزًا علـــى أصحاِب 
اإلعاقـــة البصريـــة، وذويهـــم، والعامليـــن معهم فـــي مراكز 
الرعايـــة والتأهيـــل وكذلـــك مدرســـي ذوي اإلعاقـــة البصرية.

موقع إلكتروني حديث للجمعية

دشـــنت جمعية اإلمـــارات للمعاقين بصريـــًا في العام 
الماضـــي 2012 الموقـــع اإللكتروني الحديث لها على 

www.eavi.ae اإلنترنت  شبكة 
وشـــمل الموقع الذي تـــم تصميمه باللغتيـــن العربية 
واإلنجليزيـــة أغلـــب األخبـــار المتعلقـــة بالجمعية خالل 
العـــام 2012، والصور المرتبطة بها، وشـــمل الموقع 
أبـــواب متنوعـــة حـــول اإلعاقـــة البصريـــة وإصـــدارات 
الجمعيـــة باإلضافة إلى كلمة الشـــيخ صقـــر بن محمد 
إدارة جمعيـــة  رئيـــس مجلـــس  القاســـمي  خالـــد  بـــن 

اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريًا.
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خطوة كبيرة ثانية
الخطـــوة الكبيـــرة الثانيـــة كانـــت االنتقـــال مـــن منطقـــة 
المنصـــورة إلـــى منطقـــة الَحّزانة بإمـــارة الشـــارقة، حيث مقّر 
الجمعيـــة الثاني. وعلـــى الّرغم من ِصغر حجـــِم المقّر الجديد، 
إال أّن األنشـــطة ظلـــت تمـــارس على نفـــس الوتيـــرة بالتزايد 
وتنّوعـــت فـــي مطلـــع األلفيـــة الثانيـــة، وكان هـــذا المقـــر قد 

تبـــّرع بـــه صاحب العقـــار لصالـــح الجمعية مشـــكورًا.

ومـــع مـــرور الوقت بـــدأ أعضـــاء الجمعيـــة بالتزايـــد حتى 
أصبحـــت الحاجـــة ُملّحـــة الســـتحداث المزيـــد مـــن األنشـــطة 
التـــي ُتلّبـــي احتياجات ذوي اإلعاقة البصرية فأسســـت مكتبة 
ناطقة للكتب المســـموعة تّم شـــراء البعـــض منها وقد تطّوع 
بعـــض األعضـــاء بتوفيـــر مـــا لديهم من مـــواّد مســـّجلة على 
أشـــرطة الكاســـيت، وتّم فهرســـة عناوينهـــا القليلة ِمـــْن ِقبل 
المتطّوعيـــن مـــن األعضاء في غرفـــة خشـــبّية ُخّصصت لهذا 
الغـــرض. ومـــن األنشـــطة الجديرة باإلشـــارة،هي األنشـــطة 
الرياضيـــة، حيـــث ُخّصصـــت المنطقـــة الخلفيـــة مـــن المبنـــى 

لممارســـتها وتتمثـــل في:

 كـــرة الهـــدف المحببـــة للكثيـــر مـــن األعضـــاء، وبعـــض 
التماريـــن الرياضيـــة األخـــرى. وقـــد كان للنشـــاط االجتماعـــي 
والثقافـــي حـــظٌّ وافـــٌر مـــن أنشـــطة الجمعيـــة علـــى الصعيد 
اســـتضافت   1996 العـــام  ففـــي  واإلقليمـــي،  المحلـــي 
الجمعيـــة ملتقـــى الخليج لـــذوي اإلعاقة البصريـــة وفي العام 
1998 قامـــت الجمعيـــة بتنظيم بطولـــِة مجلِس التعـــاون ِلكرة 
الهـــدف، وكانت هـــذه الملتقيات ُتمّثـــل نـــواًة ِلملتقى عربيٍّ 

يضـــّم نخبـــًة مـــن ذوي اإلعاقـــة البصرية.
وتحّققـــت هـــذه الرغبـــة في العـــام 2000 باســـتضافة اإلخوة 
ِلتســـتضيف  الشـــارقة  إمـــارة  إلـــى  َقِدمـــوا  الذيـــن  العـــرب 

األول. ملتقاهـــم  وتحتضـــن 

معمل المعرفة
عنـــد مطلـــع األلفيـــة الثانيـــة؛ تحّقـــق حلـــٌم آخـــر ِلْلجمعّية 
وهـــو تدشـــين معمـــل الحاســـب اآللي فـــي الجمعيـــة، وكان 
هنـــاك العديـــد مـــن المتعّطشـــين إلـــى الُولـــوج إلـــى عالـــم 
المعرفـــة، مـــن خـــالل التقنية الحديثـــة التي َفتحـــت لهم ُأفق 
المعرفة على ِمصراعيه؛ فتّم تســـمية هذا المشـــروع )آفاق(، 
وهـــو عبـــارة عـــن معمـــٍل ِلْلحاســـب اآللـــي يضـــّم 6 أجهـــزة، 
زودت ببرامـــج قارئاِت الشاشـــة العربية، فعقـــدت العديد من 
الـــدورات التدريبيـــة فـــي غرفة خشـــبية أحدث من تلـــك التي 

خّصصـــت للمكتبـــة الناطقة.
ومـــن خالل هذا المعمل تأكد الوعـــي لدى األعضاء بأهمية 

أبرز مؤّسسي جمعية اإلمارات 
للمعاقين بصريًا:

محمد حسن النعيمي
أحمد مختار أحمد

عادل عبد الله الزمر
عبد الله صياح
راشد الخمري

وليد الحميدان
أحمد سرور

د.منى البحر
فاطمة عيد

عبيد حسن بن علوي
محمد حسن بن علوي
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التقنية للمعاقيـــن بصريًا وإلـــى أّي َمَدى 
ُيمكن أْن ُتسهم في إثراء الجانب الثقافي 
لديهـــم. لقد أتاحـــت التقنيـــة لمكفوفين 
فرصـــًا أكبر فـــي مجـــال الدراســـة وُفرًصا 
أفضـــل في مجـــال التأهيـــل والتوظيف.
وتزامـــن مـــع هـــذه الحملـــة التقنيـــة التي 
تبّنتهـــا الجمعيـــة، طباعـــة بعـــِض الكتـــب 
والكتيبـــات المهمـــة بطريقة برايـــل ، كما 
ُنظمـــت دوراٍت في طريقـــة برايل. وفي 
العـــام 2001 اصبحت الجمعية عضٍوًا في 
االتحاد اآلسيوي للمكفوفين، مما منكن 
العديـــد مـــن أعضائها من المشـــاركة في 
ورش عمـــل تدريبيـــة ودورات تخصصيـــة 

فـــي عديد مـــن المجاالت.
انضّمـــت   2004 العـــام  وفـــي 
الجمعّية ِلالتحـــاد العالمي للمكفوفين،  
فـــي  المنعقـــدة  دورتـــه  مـــن  اعتبـــارًا 
)كيبتـــاون(. أفريقيـــا  جنـــوب  جمهوريـــة 

إنجاٌز كبير
اللقـــاء  كان   2003 العـــام  فـــي 
بحضرة صاحب الّســـمو الشيخ الدكتور 
ســـلطان بـــن محمد القاســـمي، عضو 
حاكـــم  لالتحـــاد،  األعلـــى  المجلـــس 
إمـــارة الشـــارقة خـــالل شـــهر رمضـــان 
وكانـــت  الســـنة،  ِلتلـــك  المبـــارك 
المكرمـــة من ُســـمّوه بتخصيـــص مقرٍّ 
دائـــٍم للجمعيـــة بمنطقـــة مويلح، وفق 
أحـــدث المواصفات، ُمتضّمنـــًا مختلَف 
واالجتماعيـــة  الرياضيـــة  المرافـــق 
الخبـــر  لهـــذا  كان  حيـــث  والثقافيـــة، 
أعضـــاء  نفـــوس  فـــي  األثـــر  أطيـــب 
الجمعيـــة. وتســـلمت الجمعيـــة مقرها 
الجديـــد فـــي صيف عـــام 2008، وكان 
االنتقـــال التدريجـــي ِلْلمقـــر بعـــد فترٍة 
واســـتطاعت  اســـتالمه.  مـــن  وجيـــزة 
تحقيـــَق  مشـــوارها  خـــالل  الجمعيـــة 

كاّفـــة  علـــى  اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد 
األصعـــدة، ويتطلـــع القائمـــون عليهـــا 
الخدمـــات  مـــن  المزيـــد  تقديـــم  إلـــى 
اإلعاقـــة  ذوي  مكانـــَة  ُتعـــّزز  التـــي 

مجتمعهـــم. فـــي  البصريـــة 

أهـــداف الجمعية

العمل على دمج المعاقين بصريا 
في المجتمع. 

إكساب المعاقين بصرياًّ المهارات 
األساسية التي تجعل منهم 
أناسًا منتجين في المجتمع.

تنمية العالقات بين الجمعية 
والمؤسسات المماثلة، من أجل 
دعم وتحسين مستوى الخدمات 

المقدمة للمعاقين بصريا في 
دولة اإلمارات. 

تسليط الضوء من خالل وسائل 
اإلعالم على قضايا المعاقين 

بصريا.
إجراء البحوث والدراسات العلمية 
والميدانية التي تخدم المعاقين 

بصريا.
إعطاء الرأي العام صورًة واضحة 

عن المعاقين بصريا واحتياجاتهم. 
إكساب المعاقين بصريا الخبرات 

والمهارات الضرورية.
استثمار أوقات الفراغ لدى 

المعاقين بصريا بعمٍل يعود 
عليهم ومجتمعهم بالفائدة.

اإلسهام في التخفيف من ِحّدة 
المشكالت االجتماعية والنفسية 

التي قد يتعرض لها المعاق 
بصريا.

التنسيق مع مختلف المؤسسات 
في الدولة من أجل تنمية الخطط 

االستراتيجية في مجال اإلعاقة 
البصرية.

اإلسهام في توفير االستشارات 
والخبرات في مجال اإلعاقة 

البصرية باإلضافة إلى تنمية 
المواهب الوطنية وتزويدها 

بأساسيات العمل العلمي 
المنظم.

إحياء النشاط التطّوعي في 
المجتمع والتوعية بأهميته.
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تمكنـــت جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــًا خـــالل الســـنوات 
الماضيـــة مـــن تحقيق إنجـــازات كبيـــرة علـــى الكثير من المســـتويات، 
ما مكنها من اكتســـاب ســـمعة رائـــدة على مســـتوى المنطقة، وفي 
العـــام الماضـــي قـــرر مجلـــس إدارة الجمعيـــة إجـــراء تعديـــالت على 
مســـمى الجمعيـــة من »جمعيـــة اإلمـــارات لرعايـــة المكفوفين« إلى 
جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــًا« حتـــى تنســـجم التســـمية مع 
المفاهيـــم الحديثـــة لإلعاقة وتتيـــح المجال أكثـــر أمام تقديـــم المزيد 

الخدمات. مـــن 

في المجاالت الثقافية واالجتماعية والرياضية
جمعية اإلمارات للمعاقين بصريا.. 

خدمات رائدة وأنشطة مستمرة

الجمعيـــة  تأســـيس  ومنـــذ 
المتنوعـــة  والفعاليـــات  واألنشـــطة 
علـــى مـــدار الســـنة ال تتوقـــف تقريبًا، 
مراعـــاة  علـــى  الجمعيـــة  عملـــت  حيـــث 
الجوانـــب االجتماعيـــة باعتبارهـــا الهدف 
األساســـي لهـــا؛ وهـــو تقديـــم الرعاية 
فـــي  بصريـــًا  للمعاقيـــن  والخدمـــة 
المجتمـــع, وتنميـــة مجتمعهـــم وُتـــدرك 

النشأة والتأسيس
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الجمعيـــة أّن نجاحهـــا فـــي تحقيـــق ذلك 
يتوقـــف علـــى صـــدِق وجدّيـــِة العمـــل 
ُتؤّديـــه. الـــذي  التطوعـــي  االجتماعـــي 

وُيـــدرك القائمـــون علـــى الجمعية 
يعتمـــد  المجتمعـــي  العمـــل  نجـــاح  أّن 
علـــى رغبـــة مجتمـــِع المعاقيـــن بصريـــاًّ 
فـــي إحـــداث تغييـــٍر حقيقـــيٍّ ؛ ِلتنميـــة 
المجتمعيـــة.  ومهاراتهـــم  قدراتهـــم 
ومـــن المالحـــظ أّن العمـــل االجتماعـــي 
التطّوعـــي فـــي الجمعيـــة أصبـــح أحـــد 
التقـــّدم  لتحقيـــق  األساســـية  الركائـــِز 
االجتماعي والتنمـــوي للمعاقين بصريًا 

فـــي مجتمـــع اإلمـــارات.

ويبقـــى أهم عوامل نجـــاح العمل 
العنصـــر  فـــي  متمثـــاًل  االجتماعـــي 
البشـــري, فكلمـــا كان المـــورد البشـــري 
المعاقيـــن بصريـــًا،  متحّمســـًا لقضايـــا 
وُمـــدركًا ألبعاد وآثـــار العمل االجتماعي 
إيجابيـــًة  النتائـــج  كانـــت  التطوعـــي، 
وحقيقيـــة. كمـــا أّن العمـــل االجتماعـــي 
التطّوعي فـــي الجمعيـــة، ُيمّثل فضاًء 
والئهـــم  إظهـــار  فـــي  للراغبيـــن  رحبـــًا 
ُيعـــّد  كمـــا  ِلمجتمعاتهـــم،  وانتمائهـــم 
العمـــل االجتماعي مجـــااًل حيويًا ِلصقل 
بصريـــًا،  المعاقيـــن  األفـــراد  مهـــاراِت 
وبنـــاء وتطويـــر قدراتهم، وصـــواًل إلى 

دمجهـــم فـــي مجتمعهـــم.

وشـــهدت الجمعيـــة فـــي األعوام 
األخيرة إقبـــااًل متزايدا علـــى االنضمام 
لعضويتهـــا، والعمل مـــن أجل المجتمع 
ويمكـــن  بصريـــًا،  المعـــاق  أجـــل  ومـــن 
القول أّن العمـــل االجتماعي التطوعي 
مســـاهمًة  أســـهم  الجمعيـــة  فـــي 
فّعالـــة فـــي أنشـــطة الرعايـــة والتنمية 
االجتماعيـــة ِلألفـــراد المعاقيـــن بصريـــًا 
المنضّميـــن إلى عضويتها، ســـواٌء كان 
ذلك بالـــرأي ،أو بالعمـــل، أو بالتمويل، 
الرعايـــة  أشـــكال  مـــن  ذلـــك  بغيـــر  أو 
العمـــل  خصائـــص  ومـــن  الموجهـــة. 
االجتماعـــي فـــي الجمعيـــة أنـــه يقـــوم 

علـــى تعاون األفـــراد المعاقيـــن بصريًا 
وغيرهـــم مـــن غيـــر ذوي االعاقـــة مـــع 
بعضهـــم البعـــض فـــي ســـبيل تلبيـــة 
واحتياجـــات  جانـــب،  مـــن  احتياجاتهـــم 
مجتمعهـــم مـــن جانٍب آخـــر, وهذا يقود 
إلـــى نقطة جوهرّية ، ُمفادها أّن العمل 
االجتماعـــي بالجمعيـــة يأتي بنـــاًء على 
فهـــِم االحتياجات وتقييمهـــا وتصنيفها 

، ومـــن َثـــّم العمـــل علـــى تلبيتها.

أنشطة متنوعة
مـــن  العديـــَد  الجمعيـــة  ُتقيـــم 

أبرُزهـــا: االجتماعيـــة،  األنشـــطة 
 حلقـــات الحوار المفتـــوح: وتعمل 
الوعـــي  رفـــع  علـــى  الحلقـــات  هـــذه 

بصريـــًا،  المعاقيـــن  لـــدى  الثقافـــي 
القضايـــا  مـــن  بالعديـــد  وُتعّرفهـــم 
أّن  التجـــارب  وَأثبتـــت  االجتماعيـــة، 
حلقـــات الحـــوار المفتـــوح ذاُت مـــردوٍد 
واقعـــه  مـــع  الفـــرد  لتعاطـــي  إيجابـــي 
االجتماعـــي مـــن ناحيـــة، وُتعّرفـــه على 
أفضـــل الحلـــول مـــن ناحيـــٍة ثانيـــة. إّن 
الفـــرد الذي يعيـــش بمعِزٍل عـــن واقعه 
االجتماعـــي ، لن َيســـهل عليه االندماج 
فيـــه، فالتعايـــش مـــع الواقـــع من أهم 
مقومات العمل االجتماعي الحقيقي، 
لذلـــك حرصـــت الجمعيـــة علـــى تنظيـــم 
مثـــل هـــذه الحلقات لمناقشـــة القضايا 
المكفوفيـــن  تهـــم  التـــي  االجتماعيـــة 

خاصـــة والمجتمـــع عامـــة.
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ُتؤمـــن  الترفيهيـــة:  الرحـــالت 
الجمعيـــة بـــّأن الترفيـــه مـــن ضروريـــات 
التغّيـــر  ســـريِع  مجتمـــٍع  مـــع  التعايـــش 
الرحـــالت  بـــأن  تؤمـــن  كمـــا  والتبـــّدل، 
الترفيهيـــة تعمل علـــى إظهار المواهب 
المدفونـــة فـــي داخـــل اإلنســـان، على 
اعتبـــار أّنـــه يعيـــش وْســـط موجـــٍة مـــن 
العمـــل الجـــاّد المتســـارع، ومن َثـــّم لن 
يســـتطيع أن يلتفت إلى تســـلية نفسه 
إاّل عـــن طريـــق الرحالت، لذلـــك حرصت 
بصريـــًا  للمعاقيـــن  اإلمـــارات  جمعيـــة 
على تنظيم وإقامـــة الرحالت الترفيهية 
المعرفيـــة، وذلك بقصـــد تنميه قدرات 
المعاقيـــن بصريًا، وحّثهـــم على اإلبداع 
من ناحيـــة، وِلَتكســـَر الجمـــود والروتين 
في حياتهم مـــن ناحيٍة أخرى. إّن جمعية 
اإلمـــارات للمعاقين بصريـــًا تعمل على 
إيجـــاِد أجـــواٍء طبيعيـــة لدمـــج المعاقين 
بصريـــًا فـــي مجتمعهـــم، والرحالت لها 
دور فعـــال فـــي ذلـــك، فبمجـــّرد ُنـــزول 
المعـــاق ِلميـــداِن الواقـــع االجتماعـــي؛ 
ســـَيقبله المجتمع ولن يستطيع رفضه 
على اعتبـــاره واقعًا موجـــودًا ويتعايش 

معـــه يؤثر فيـــِه ويتأّثـــر به.

الزيارات المتبادلة:
المجتمـــع  مـــع  التواصـــل  إّن   
مـــن  ضـــرورًة  ُيعتبـــر  ومؤسســـاته 
وفـــي  المتكامـــل،  العمـــل  ضروريـــات 
التواصـــل تبـــادل للخبـــرات واإلمكانات، 
جديـــٌد  هـــو  مـــا  كّل  علـــى  والوقـــوف 
الجمعيـــة  تحـــرص  لذلـــك  وُمتطـــّور، 
على مـــّد جســـور التواصل بينهـــا وبين 
فـــي  العاملـــة  المؤسســـات  مختلـــف 
مجـــال اإلعاقـــة بصفـــة عامـــة واإلعاقة 

خاصـــة. بصفـــة  البصريـــة 

المعارض التعريفيـــة: إّن التعريف 
بالمعاقيـــن بصريًا ُيعتبر ركيـــزًة من ركائز 
نشـــر الوعـــي الثقافي فـــي المجتمع، 
لذلـــك تعمل جمعية اإلمارات للمعاقين 
بصريـــًا تحرص على المشـــاركة في كّل 

المحافـــل االجتماعيـــة بقصـــد التعريف 
خـــالل  بالمكفوفيـــن وقضاياهـــم مـــن 
والنشـــرات  والنـــدوات  المعـــارض 

يفية. لتعر ا

األنشطة الثقافية: أمسياٌت 
وندواٌت وإصدارات

العمـــل  أن  الجمعيـــة  تـــدرك 
الثقافي لـــه دور فعال في إبراز الواقع 
والحضـــاري للمجتمـــع اإلماراتـــي، وأن 
المـــردود الثقافـــي ينعكـــس باإليجـــاب 
تنظـــر  كمـــا  بصريـــًا.  المعاقيـــن  علـــى 
الجمعيـــة إلـــى الثقافة مـــن حيث كونها 
الفعـــل المؤّثـــر واألهـــم فـــي قضيـــة 
نشـــر الوعـــي حـــول المعاقيـــن بصريًا، 

حيـــث يمكنهـــم مـــن خاللهـــا تجـــاوز كّل 
المعوقـــات التي َتحـــول دون اندماجهم 
فـــي المجتمـــع،  والعمـــل المتواصـــل 
مـــن أجل إيجاد رؤية اســـتراتيجّية ُموّحدة 

ُتجـــاه القضيـــة الثقافيـــة.

لـــدى  الثقافـــي  التوجـــه  وبـــرز 
النـــدوات  تنظيـــم  فـــي  الجمعيـــة 
بقصـــد  واإلصـــدارات  واألمســـيات 
تأصيل الوعـــي الثقافي لدى المعاقين 
بصريـــًا، وفـــي الواقع بـــادرت الجمعية 
برســـم اســـتراتيجية مـــن أجـــل العمـــل 
الثقافـــي، وقد بدأت تلك االســـتراتجية 
تأخـــذ مجالهـــا فـــي النقـــاش بإشـــراك 
كّل أعضـــاِء الجمعيـــة، بعـــد ذلـــك أخذت 
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طريقهـــا للتطبيـــق مـــن خالل اإلســـهام 
الثقافيـــة،  الفعاليـــات  مختلـــف  فـــي 
فالجمعّيـــة  رســـمية.   غيـــر  أو  رســـمية 
لديهـــا لجنـــة ثقافيـــة مختصـــة ، تضـــّم 
أفـــكار  أصحـــاب  األعضـــاء  مـــن  عـــددًا 
أدبيـــة وفنيـــة ولهم اهتمامـــات بالعمل 
الثقافـــي، وعلـــى ضـــوء ذلـــك تقـــوم 
اللجنـــة الثقافيـــة فـــي الجمعيـــة بوضع 
الخطـــط والبرامج التنفيذيـــة التي ُتعنى 
بتطويـــر العمل الثقافـــي وتنميته وفقا 

القائمـــة. للطموحـــات 

وتحـــرص الجمعيـــة علـــى أن ُتقيم 
فعاليات ثقافيـــة فكرية أدبية ذات أبعاد 
تخـــدم المعاقيـــن بصريًا، وذلـــك بدعوة 
عـــدٍد مـــن المفكريـــن والكتـــاب واألدباء 
فـــي  انعقـــدت  كمـــا  والمحاضريـــن، 
الجمعيـــة العديـــد مـــن النـــدوات التـــي 
ناقشـــت قضايـــا ذات صلـــة بالمعاقين 
الثقافيـــة  الفعاليـــات  أّن  كمـــا  بصريـــًا، 
المســـتمّرة لهـــا دور إيجابي وفعال في 

تعزيـــز ثقـــة المعـــاق بصرياًّ بنفســـه.

بنـــاء  فـــي  الجمعيـــة  وتســـاهم 
الشـــخصية الناضجـــة للمعـــاق بصريـــًا، 
وال يتأّتـــى ذلك إال من خالل اســـتيعابه 
للعمـــل الثقافـــي ومفاهيمـــه، وجعـــل 
الثقافـــة وســـيلة مهّمـــة لتطويـــر أدائـــه 
فـــي المجتمـــع، وبذلـــك ســـتكون لديه 
القـــدرة أن يصـــل بالفكـــر والـــرأي، ومن 
ثـــّم لن يكـــون نشـــازًا وليس ببعيـــٍد عّما 
يجـــري فـــي المجتمـــع، وإّن انعكاســـات 
علـــى  ســـتعمل  االجتماعـــي  الواقـــع 
الحـــث على التفكير واإلبداع في شـــتى 
المجـــاالت، ســـواء كانت أدبيـــة أو فنية، 
تصـــب جميعهـــا فـــي اتجـــاه واحـــد هـــو 

مصلحـــة المعـــاق بصريـــًا.

مختلـــف  الجمعيـــة  ُتشـــّجع  لذلـــك 
دعمـــًا  وتدعمهـــا  الثقافيـــة  األنشـــطة 
ال حـــدود لـــه، كمـــا ُتســـهم فـــي تنظيم 

أهداف العمل االجتماعي التطوعي
 في الجمعية

تعزيـــز انتمـــاء ومشـــاركة أعضـــاء الجمعية في 
أنشـــطتها من أجـــل خدمـــة المجتمع.

تنميـــة قـــدرات المعاقيـــن بصريـــا ومهاراتهم 
الشـــخصية والعلميـــة والعمليـــة.

فتـــح المجـــال أمـــام المعاقيـــن بصريـــا للعمل 
مـــن أجـــل المجتمع.

إتاحـــة الفرصـــة للمعاقيـــن بصريـــا للتعبير عن 
آرائهـــم وأفكارهم فـــي القضايـــا العامة التي 

المجتمع. تهـــم 
إتاحـــة الفرصـــة للمعاقين بصريـــا للعمل على 

حـــل المشـــاكل التي تواجههم بأنفســـهم.
بصريـــا  للمعاقيـــن  المشـــاركة  بـــاب  فتـــح 
ومســـاعدتهم فـــي تحديـــد األولويـــات التـــي 
يحتاجونهـــا وتشـــجيعهم على اتخـــاذ القرارات.
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فعاليـــاٍت ثقافية مثل: الندوات العلمية 
الموجهـــة لخدمـــة المجتمـــع، والدورات 
رفـــع  فـــي  تســـهم  التـــي  التدريبيـــة 
كفـــاءة المعاقيـــن بصريًا وتعـــزز ثقتهم 
الجمعيـــة  ُتنّظـــم  كذلـــك  بأنفســـهم، 
تنمـــي  التـــي  الثقافيـــة  المســـابقات 
المتنافســـين  وتحـــث  التنافـــس  روح 
علـــى البحـــث العلمـــي، كذلـــك تعمـــل 
المطويـــات  إصـــدار  علـــى  الجمعيـــة 
اإلرشـــادية التثقيفيـــة حـــول المعاقيـــن 
بصريـــًا، كماتعمـــل على تعزيـــز مكتبتها 
مـــن خـــالل إصدار عـــدٍد مـــن مطبوعات 
بطريقـــة برايـــل لتنمية حّب القـــراءة عند 

بصريـــًا. المعاقيـــن 

النشاط الرياضي: كافة 
التجهيزات للمنافسة والنجاح

جمعيـــة  تأّسســـت  أْن  ومنـــذ 
اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــًاً فـــي عام 
1983 م. أخذت علـــى عاتقها االهتمام 
برياضـــة المعاقيـــن بصريًا فـــي الدولة 

والتأهيلـــي. الترفيهـــي  بشـــقيها 

وفي هـــذا اإلطار ُتقـــّدم الجمعية 
الرياضيـــة  األنشـــطة  مـــن  العديـــد 
والتـــي  بصريـــًا،  للمعاقيـــن  الموجهـــة 
ال بـــّد مـــن ممارســـتها لتنميـــة اللياقـــة 
خاصـــة،  بصفـــة  والحركيـــة  البدنيـــة 
والعمـــل علـــى تطويـــر مـــا لديهـــم من 
إمكانـــات وقـــدرات عـــن طريـــق تنميـــة 
بالصحـــة  للعنايـــة  األخـــرى  الحـــواس 
العامـــة  فالجمعيـــة تحرص علـــى النمو 
كذلـــك  بصريـــًا،  للمعاقيـــن  المّتـــزن 
إكســـابهم الصفات األخالقية واإلرادية 
التـــي ُتســـاعدهم علـــى الوصـــول إلى 
مجابهـــة  مـــن  وُتمّكنهـــم  الشـــمولية، 
وال  ُتقابلهـــم،  التـــي  اليوميـــة  الحيـــاة 

يكـــون ذلـــك إال عـــن طريـــق:

العديـــد  وهنـــاك  التمرينـــات، 
التمرينـــات  خاّصـــًة  التمرينـــات؛  مـــن 
الحـــّرة الفرديـــة والزوجيـــة، والتمرينـــات 

بـــاألدوات، وعلى األجهزة مثل المقاعد 
الســـويدية، وعقل الحائـــط، والتمرينات 
النظـــام،  وتمرينـــات  باألثقـــال، 
والتشـــكيالت، وتؤدي هـــذه التمرينات 
العضليـــة  بالمجموعـــات  للعنايـــة 
المختلفـــة التـــي تســـاعد المكفوفيـــن 
باألجهـــزة  والعنايـــة  الحركـــة  علـــى 
الحيويـــة واالرتفاع بالمســـتوى الحركي 
مـــع التأكيـــد علـــى التمرينـــات الخاصـــة 
بالمرونـــة لمفاصـــل الجســـم المختلفة 
التـــي تســـاعدهم علـــى التحـــرك بـــكّل 
يســـر، وتكســـر حاجـــز الخـــوف لديهـــم.
علـــى  الجمعيـــة  عملـــت  كمـــا 

الصغيـــرة  األلعـــاب  مـــن  عـــدٍد  اختيـــار 
إلـــى  تحتـــاج  ال  التـــي  المعقـــدة  غيـــر 
تتوفـــر  ال  قـــد  ومعـــّدات  أدواٍت 
إلـــى  تتجـــه  فالجمعيـــة  البيئـــة،   فـــي 
اســـتغالل اإلمكانـــات المتوفـــرة، مثل 
عـــن  عبـــارة  وهـــي  الفرســـان؛  ســـباق 
والعصـــي  الصغيـــرة  الخشـــب  قطـــع 
الطفـــل  يقـــوم  التـــي  األشـــجار  مـــن 
ركـــوب  بتمثيـــل  الكفيفـــة  الطفلـــة  أو 
اتجاهـــات  فـــي  بهـــا  والجـــري  الفـــرس 
داخـــل الميـــدان الخالـــي مـــن العوائق، 
المعـــاق  للطفـــل  تتحقـــق  ثـــّم  ومـــن 
الحركـــة  فـــي  االســـتقاللية  بصريـــًا 
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القصـــص  وكذلـــك  الرياضـــة،  بفضـــل 
الحركيـــة هي عبـــارة عن قصـــة مرتبطة 
والمواقـــف  الحـــوادث  مـــع  بالحركـــة 
إلدخـــال عامـــل المـــرح والســـرور علـــى 
نفـــس الكفيـــف والتي تؤدي للنشـــاط 
الحركـــي التمثيلي للطيـــور والحيوانات 
واآلالت  واألصـــوات  واألدوات 
مـــن  المكفـــوف  لتمكيـــن  المختلفـــة 

المختلفـــة. الجهـــات  إلـــى  التحـــرك 

والتقنيـــة:  التعليميـــة  األنشـــطة 
فـــي  التقنيـــة  العلـــوم  تطـــّورت  لقـــد 
الجمعيـــة  وتعمـــل  األخيـــرة  الســـنوات 
جديـــدة  أســـاليب  اســـتحداث  علـــى  
اآللـــي  الحاســـب  وإدخـــال  للتعلـــم، 
لميـــدان العمـــل، بعد أْن صـــارت أغلب 
مياديـــن العمـــل تعتمد على الحاســـب 
اآللـــي، ألننا نـــدرك أن المعـــاق بصريًا 
يســـتطيع اســـتخدام الحاســـب اآللـــي، 
المعـــاق(،  )غيـــر  اإلنســـان  مثـــل  مثلـــه 
ولكنـــه يحتـــاج إلى أداِة مســـاعدٍة ُتمّكنه 
مـــن ذلك، وهـــذه األداة تســـمى قارئ 
الشاشـــة، وإن الجمعيـــة برهنـــت على 

هـــذه الحقيقـــة.

قارىء الشاشة
Screen Reader

قـــارىء الشاشـــة هـــو عبـــارة عـــن 
برنامـــج يتّم تنصيبه في جهاز الحاســـب 
مختبـــر  فـــي  متوفـــر  وهـــو  اآللـــي، 
الجمعيـــة، ومهّمتـــه األساســـية تمكين 
المعاقيـــن بصريـــًا من اســـتخدام أجهزة 
الحاســـب اآللـــي بكل ســـهولٍة وُيســـر، 
وبرامـــج قارئ الشاشـــة أو ما يعرف ب 

Screen Readers تنقســـم إلـــى:

قارىء شاشـــٍة ناطـــق. ويعتمد 
هـــذا النـــوع مـــن البرامـــج علـــى تقنية 
إلـــى كالٍم  النـــّص المكتـــوب  تحويـــل 
بصريـــًا  المعـــاق  ويتعامـــل  منطـــوق، 
مع هـــذه النوعية مـــن البرامج معتمدا 

الســـمع. على 

أ - مســـابقات المضمـــار: المشـــي 
والجري خاصة المســـافات القصيرة 
االســـتعانة  طريـــق  عـــن  وذلـــك 
بمصـــادر الصوت ليتحـــرك الكفيف 
تجـــاه مصـــدر الصـــوت عـــن طريـــق 
المشـــية الصحيحـــة وكذلـــك الجري 
بالطريقـــة الصحيحة. كذلك ســـباق 
المســـافات الطويلـــة، حيـــث تقوم 
الجمعيـــة بتوفيـــر األجهـــزة الخاصة 

بالرياضـــة كالســـير المتحـــرك.
ب - مســـابقات الميـــدان: بمختلف 
أنواعها وأقســـامها من مسابقات 
يمكـــن  التـــي  القـــوى  ألعـــاب 
حتـــى  ممارســـتها  للمكفوفيـــن 
أخـــرى،  إعاقـــة  بالكفيـــف  كان  ولـــو 
مثـــل حـــاالت البتر والشـــلل وحتى 
المقعدين منهم ُيمكنهم ممارســـة 
مســـابقات الرمـــي المختلفة مثل:

- دفع الجلة.
- قذف القرص.

)الوثـــب  الوثـــب.  مســـابقات   -
الطويـــل، الوثـــب العالـــي، الوثـــب 

الثالثـــي(.
ج- الســـباحة: وهي من األنشـــطة 
التـــي تشـــجع الجمعيـــة  الرياضيـــة 
أعضاءهـــا عليهـــا نظـــرًا لمـــا لها من 

فوائـــد صحيـــة وترفيهية.

اإلمـــارات  جمعيـــة  تحـــرص  كمـــا 
إقامـــة  علـــى  بصريـــًا  للمعاقيـــن 
مســـابقات في األلعاب الشعبية، 
بصريـــا  المعـــاق  تربـــط  والتـــي 
فـــي  وُتمـــارس  ببيئتـــه مباشـــرة,  
الكـــرة،  ألعـــاب  أيًضـــا  الجمعيـــة 
التـــي  الكـــرات  باســـتخدام  وذلـــك 
لتوجيههـــا  أصـــواٌت  عنهـــا  َتصـــدر 
إلـــى أهـــداف ثابتة ؛ للتعـــود على 
تعمـــل  والتـــي  الصحيـــح  التوجيـــه 
األخـــرى  الحـــواس  تنميـــة  علـــى 
ومـــن  بصريـــًا،  المعاقيـــن  لـــدى 
أشـــهر ألعـــاب الكـــرة، كـــرة الهـــدف 
المعاقيـــن بصريـــًا والتـــي تقام لها 
مســـابقات عالمية. أما مســـابقات 
رفع األثقـــال؛ فـــإن الجمعية تقوم 
بالتدريب عليها وإشراك الرياضيين 
مـــن المعاقين بصريـــا في مختلف 
المســـابقات. فدورالجمعية إذن ال 
يقتصـــر علـــى االهتمام بالنشـــاط 
الثقافـــي واالجتماعـــي، إنما يمتّد 
ليشـــمل النشـــاط الرياضـــي، وقد 
أخذت الجمعية علـــى عاتقها توفير 
المنـــاخ المناســـب المعاقين بصريًا 

الرياضيـــة. أنشـــطتهم  لمزاولـــة 

المسابقات الرياضية
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وهـــو  برايـــل.  شاشـــة  قـــارئ 
برنامـــج تحويـــل النصـــوص المكتوبـــة 
علـــى شاشـــة الحاســـب اآللـــي، إلى 
هـــذه  وتســـتخدم  برايـــل،  طريقـــة 
اإللكترونيـــة  برايـــل  أســـطر  البرامـــج 
  Braille Display ب   المـــــعروفة  
هـــذه  خـــالل  مــــن  يعـــرض  حــيـــــث 
األســـطر مـــا هـــو ظاهر على شاشـــة 
الحاســـوب بطريقـــة برايـــل، وتتطلب 
أن  المســـتخدم  مـــن  الطريقـــة  هـــذه 
إلمامـــا كامـــال بطريقـــة  ـــًا  ُملمًّ يكـــون 

برايـــل.

 / ناطـــق  شاشـــة  قـــارىء 
برايـــل وهـــذه النوعيـــة مـــن البرامـــج 
الســـابقتين،  الميزتيـــن  تجمـــع 
خصائـــص  بيـــن  تجمـــع  إنهـــا  حيـــث 
برايـــل  طريقـــة  وخصائـــص  النطـــق، 
وللمســـتخدم الحريـــة فـــي اســـتخدام 
الطريقـــة التي تناســـبه، كمـــا أن هذه 

النوعيـــة من البرامج تتيح للمســـتخدم 
الســـابقتين  الطريقتيـــن  بيـــن  الجمـــع 

رغبتـــه. حســـب  بينهمـــا  والتبديـــل 

وقـــد حرصـــت جمعيـــة اإلمارات 
للمعاقين بصريًا علـــى توفير مختلف 
هـــذه البرامج، كذلـــك قامـــت بتنظيم 
عـــدٍد من الـــدورات التدريبيـــة، وتعزيز 
بأحـــدث  بصريـــًا  المعاقيـــن  إمكانـــات 

التكنولوجية. والمعـــدات  األجهـــزة 

مجاالت الحاسب اآللي 
بصريًا والمعاقين 

يخـــدم  اآللـــي  الحاســـب  إّن 
مجـــاالٍت  فـــي  بصريـــًا  المعاقيـــن 
هـــذه  ومـــن  ومتنوعـــة،  متعـــددة 

: ت ال لمجـــا ا

المجـــال التعليمـــي، حيـــث أدى 
اســـتخدام الحاســـب اآللي في مجال 

تعليـــم المعاقيـــن بصريـــًا إلـــى تنوع 
التدريـــس،  وطـــرق  أســـاليب  فـــي 
التقليدية  وتـــم اســـتبدال األســـاليب 
القديمة بأســـاليب مســـتحدثة جديدة.

لقـــد  العلمـــي،  البحـــث  مجـــال 
للمعاقيـــن  اآللـــي  الحاســـب  فتـــح 
بصريـــًا مجـــاال كان صعبـــًا عليهـــم من 
قبـــل، فبفضـــل التطبيقـــات الحديثـــة 
علـــى  قـــادرا  المعـــاق بصريـــًا  أصبـــح 
العلمـــي،  البحـــث  عمليـــة  إتمـــام 
البحـــوث  آخـــر  علـــى  والوقـــوف 

العلميـــة. والدراســـات 

مجـــال العمـــل الوظيفـــي، لقد 
تمكـــن المعـــاق بصريـــًا مـــن اقتحـــام 
أنهـــا  يعتقـــد  كان  وظيفيـــة  مجـــاالت 
مســـتحيلة عليه في الســـابق، ويرجع 
إمكانيـــة  إلـــى  ذلـــك  فـــي  الفضـــل 
حيـــث  اآللـــي،  للحاســـب  اســـتخدامه 



25 األمل المشرق 2013

أتيحـــت لـــه مجـــاالت عمـــل متنوعـــة 
ومتعـــددة، وفتحت لـــه أبواب جديدة 

للـــرزق وكســـب العيـــش.

المجـــال الثقافـــي، لقد قدمت 
للمعلومـــات  الدوليـــة  الشـــبكة 
)اإلنترنـــت( وجبـــات ثقافية دســـمة، 
فبعـــد أن كان المعـــاق بصريًا يعاني 
مـــن قصـــور فـــي المـــادة الثقافيـــة 
المقدمـــة لـــه، نظرا لقلـــة مطبوعات 
برايـــل وُشـــّحها، صـــار بإمكانـــه اآلن 
أن ينهـــل منـــذ ينابيع الثقافـــة كيفما 

. ء شا

والترفيـــه،  التســـلية  مجـــال 
الكفيـــف،  أّن  البعـــض  يعتقـــد  ربمـــا 
ألعـــاب  ممارســـة  يســـتطيع  ال 
التســـلية، التـــي تعتمد علـــى الرؤية 
مثـــال،  الحـــرب  كألعـــاب  والســـرعة، 
هـــذا االعتقـــاد صحيـــح، ولكـــن بعـــد 
عالـــم  بصريـــًا  المعاقـــون  دخـــل  أن 
بإمكانهـــم  صـــار  اآلليـــة،  الحاســـبات 
إدارة المعـــارك الحربيـــة، واســـتخدام 
وقيـــادة  للصيـــد،  الناريـــة  األســـلحة 
وحتـــى  والدراجـــات،  العربـــات، 
الطائـــرات، ولكـــن مـــن خـــالل ألعاب 

الكمبيوتريـــة. الفيديـــو 

2003م.  عـــام  بدايـــات  ومـــع 
مشـــروعها  الجمعيـــة  أطلقـــت 
لتعليـــم  )آفــــاق(  الرائـــد  التعليمـــي 
تكنولوجيـــا  بصريـــًا  المعاقيـــن 
المعلومـــات. ويهدف هـــذا البرنامج 
إلـــى فتـــح آفـــاٍق جديـــدة مـــن العلم 
والمعرفة أمامهـــم حيث إّن الجمعية 
بهـــذا البرنامج تعمل على إكســـابهم 
مهاراِت اســـتخدام الحاســـب اآللي، 
الدوليـــة  الشـــبكة  إلـــى  والدخـــول 
وذلـــك   ، )اإلنترنـــت(  للمعلومـــات 
المعرفـــة  مصـــادر  تنويـــع  بقصـــد 
المقدمـــة لهم، وفتح أبـــواٍب جديدة 

. لعملهـــم
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المبنـــى الحديـــث واألنيـــق الواقع 
فـــي منطقـــة مويلح بالقرب من شـــارع 
اإلمـــارات، ُأنشـــئ بمكرمٍة ســـخّية من 
صاحب الســـمو الشـــيخ الدكتور سلطان 
بـــن محمـــد القاســـمي،عضو المجلس 
األعلـــى حاكـــم الشـــارقة، بمواصفـــاٍت 
وافُتتـــح  المكفوفيـــن،  لخدمـــة  خاّصـــة 

2008 وُيعـــّد مـــن أشـــهر  فـــي العـــام 
مباني جمعياِت اإلعاقة على مســـتوى 

. لمنطقة ا

وعلـــى مـــدار العام يســـتقبل مقر 
الجمعيـــة المزيـــد مـــن األعضـــاء الجـــدد 
حقيقيـــة  إضافـــات  يقدمـــون  الذيـــن 

إلـــى الجمعيـــة، ويبـــدو أن الجميـــع قـــد 
المـــكان  هـــذا  مـــع  التآلـــف  اســـتطاعوا 
التـــي  الحســـية  العالقـــة  وتقويـــة 
تربطهـــم بـــه. يبـــدو ذلك واضحـــًا عندما 
أو  الجمعيـــة وتســـتمع لألعضـــاء  تـــزور 
تشـــاهدهم يتحركـــون فيـــه ويتنقلـــون 

بـــكل ســـهولة مـــن مـــكان آلخـــر.

صالة رياضية حديثة وفق المواصفات العالمية لرياضة المعاقين

مقر الجمعية.. حيث يجتمع كل المعاقين بصريًا 

النشأة والتأسيس

يأتـــون مـــن كل إمـــارات الدولة ويجمعهم مـــكان واحد هو مقر الجمعيـــة الذي يقع في إمارة الشـــارقة على بعد 
أمتـــار مـــن شـــارع اإلمـــارات، وتمتـــد عالقة المعاقيـــن بصريًا  بهـــذا المبنى إلى ســـنوات خلـــت تمكن خاللهـــا أعضاء 
الجمعيـــة مـــن حفظ ممـــرات وصاالت وغـــرف المبنى بشـــكل يبدو قريبـــًا من معرفتهـــم ببيوتهم الخاصة ومســـاكن 

أهلهـــم، ومـــع مـــرور الوقت كان هـــذا المبنى تحـــول إلى بيت كبيـــر لكل عائلـــة اإلعاقة البصرية فـــي اإلمارات.
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ويقـــول الكثير مـــن أبنـــاء الجمعية 
وأقســـاَمه  ممّراتـــه  حفظـــوا  أنهـــم 
فيـــه،  والتعليـــم  التدريـــب  وقاعـــاِت 
فهـــم بمجـــرد وصولهم إليه، وبحســـب 
حديثهـــم عنـــه، ال يحتاجـــون إلـــى َمـــن 
ُيرافقهـــم أو ُيســـاعدهم فـــي التنقـــل 
بداخلـــه، ألنه بحســـب وصفهـــم بيتهم 
الثانـــي، أو كمـــا يقولـــون بيـــت العائلة 

. لكبير ا

وخالل الســـنوات األربـــع الماضية 
اكتســـبت العالقـــة بيـــن أفـــراد الجمعية 
داخـــل المبنـــى طابعـــًا وديـــًا أخويـــًا كما 
يقـــول أعضاء الجمعية الذين يشـــعرون 
أّن َثّمـــة مـــا ينقصهـــم عندمـــا يتغيبون 
عـــن الجمعيـــة لفتـــرة طويلـــة. خصوصًا 
اعضـــاء الفريـــق الرياضـــي الـــذي يحضر 
فـــي  مـــّراٍت  ثـــالث  الجمعيـــة  إلـــى 

األســـبوع. 

ويأتـــي األعضاء إلـــى المبنى من 
إمـــارات مختلفـــة، فبعضهـــم يأتي من 
أبو ظبـــي وبعضهم يأتي مـــن الفجيرة 
الذيـــن  عـــن  فضـــاًل  الخيمـــة،  ورأس 
ودبـــي،  الشـــارقة  إمارَتـــْي؛  يقطنـــون 
وبقيـــة اإلمـــارات، ويأتـــي أغلبهم إلى 
الجمعيـــة ويعـــودون منهـــا عبـــر الحافلة 
وَيعتقـــد  الجمعيـــة،  توفرهـــا  التـــي 
أغلبهـــم أّن وجـــود المبنـــى على شـــارع 
اإلمـــارت وفـــي المنطقـــة التـــي يقـــع 
فيهـــا مناســـٌب ألعضاء الجمعيـــة الذين 
يتواجـــدون فـــي اإلمـــاراِت كاّفـــة. األمر 
تـــّم  المبنـــى،  اختيـــار  أن  يعنـــي  الـــذي 
بعناية حتى يســـهل وصـــول القادمين 
إليـــه، مـــن كّل إمـــاراِت الدولـــة، فهـــو 
يقـــع إلى جوار نـــادي الثقـــة للمعاقين، 
ويطـــّل على شـــارع الجامعـــة، على ُبعد 
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ثالثمئِة متٍر تقريبًا من شـــارع اإلمارات.

زيـــارة  علـــى  األعضـــاء  وُيواظـــب 
الجمعيـــة منـــذ العـــام 2000 بمتوّســـط 
مّرتيـــن إلى ثالث مرات في األســـبوع، 
خصوصـــًا وأنهم تعّودوا علـــى المبنى 
التأقلـــم  فـــي  وســـاعدهم  الجديـــد، 
التـــي  المواصفـــات  معـــه،  والتكّيـــف 
ُبنـــي بهـــا المبنـــى، من حيث ســـهولته 

وتلبيتـــه لمتطلبـــات األعضـــاء.

إدارة  علـــى  القائمـــون  وتمكـــن 
المبنـــى مـــن تجهيزه بشـــكل يتناســـب 
وحاجـــة المكفوفين الذين يشـــعرون أنه 
قريب لهـــم، حيث يجدون فيه ُمتّنفســـًا 
وبيتـــًا ثانيـــًا، ويحفـــظ غالبيـــة األعضـــاء 
ويعتـــادون  ســـريعًا  المبنـــى  تفاصيـــل 
مـــن  بداخلـــه  التنقـــل  علـــى  بســـهولة 

آلخر. مـــكان 
فـــي الجمعية يـــكاد الجميـــع يتفق 
علـــى شـــيئ واحد ومهم وهـــو أن هذا 
المكان يوفر لهم بيئة مناســـبة تمكنهم 
من الشـــعور بالرضى والثقـــة بالنفس 
عندمـــا يتبادلـــون األحاديـــث، أو يتلقون 
التعليـــم أو يتدربون علـــى الرياضة. غير 
ذلـــك فـــإن العديـــد مـــن القضايـــا التي 
توحـــد بينهـــم تســـاعدهم علـــى التعبير 
عـــن مواقفهـــم أو مشـــاعرهم ألنهـــم 

يعيشـــون األحوال نفَســـها.

الذيـــن  »هـــؤالء  أحدهـــم:  يقـــول 
فـــي الجمعيـــة هـــم إخوانـــي وَربعـــي، 
مـــع  نعيشـــها  لحظـــة  بـــكل  ونســـتمتع 
بعـــض، ولذلـــك فنحـــن ال نجد مشـــقة 
في طـــول الطريق أو بعد المســـافة«.
وتقول إحـــدى العضوات: »تغّيرت 
حياتي بعد التحاقـــي بالجمعية ؛فأصبح 
لهـــا معًنى«، وُتشـــير إلـــى أن الجمعية 
المكفوفيـــن  يجمـــع  الـــذي  والمبنـــى 
ُيســـاعد بعض الذين يشـــعرون بالعزلة 
مـــن أعضـــاء الجمعيـــة علـــى االندمـــاج 
زمالئهـــم،  مـــع  بالتقـــارب  والشـــعور 

وُتضيـــف: »انتقلـــُت مـــع الجمعيـــة من 
مبناهـــا القديم إلـــى الجديد وأجـــُد لكلٍّ 
منهمـــا ميزًة خاصـــة. فالقديـــم بصغره 
مســـاحٍة  فـــي  جميعـــًا  يجمعنـــا  كان 
محـــدودة، والجديـــد َوّفـــرت لنـــا مرافُقه 
هوايـــاٍت  ِلممارســـِة  ُفرصـــًا  المتعـــّددة 
مناســـبته  إلـــى  باإلضافـــة  مختلفـــة، 
االلتقـــاء  علـــى  أحـــرص  وأنـــا  ِللحركـــة، 
بصديقاتـــي فـــي صالة البنـــات وعلى 

التنس«.  ممارســـة 

موقع متميز
يحتـــل مقـــر الجمعيـــة الواقع في 
منطقـــة مويلـــح فـــي إمـــارة الشـــارقة 
مســـاحة واســـعة تمتد بجوار نادي الثقة 
للمعاقيـــن بالقرب من شـــارع اإلمارات، 
وُيطـــّل مباشـــرة علـــى شـــارع الجامعة، 
حديقـــٌة  وتتوّســـطه  ُســـوٌر  بـــه  ُيحيـــط 

خضـــراء، ُتقـــام عليها بعـــض الفعاليات 
فـــي الهـــواء الطلـــق، وموقـــف صغير 
للمركبـــات َيصعـــد منـــه َممرٌّ للســـيارت 
للجمعيـــة؛  الرئيســـي  بالبـــاب  َيمـــّر 
لمســـاعدة المكفوفين على النزول من 
المركبـــة إلـــى بـــاب الجمعية مباشـــرة.

عنـــد الدخـــول إلـــى الجمعيـــة مـــن 
صالـــٌة  تســـتقبلك  الرئيســـي؛  البـــاب 
واســـعة جهَة اليمين، يتوّســـطها مكتب 
ُوّزعـــت  جانَبيهـــا  وعلـــى  الســـكرتارية، 
التـــي  والطـــاوالت  المقاعـــد  بعـــض 
ُرّصـــت عليها بعناية بعـــُض المطبوعات 
باإلعاقـــة.  الصلـــة  ذات  واإلصـــدارت 
ومـــن الصالة يمتّد َممرٌّ واســـٌع وقصير 
إلـــى قلـــب المبنـــى، وينفتح مـــن هذا 
واليســـار  اليميـــن  جهـــة  علـــى  الَممـــّر 
أبـــواب لمكاتب إداريـــة وغرفة اجتماعات 
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فـــي  الكبيـــر  الرئيســـي  والمجلـــس 
الجمعيـــة.

عنـــد نهايـــة الَممـــّر ســـيكون عليك 
االنعطاف إلى جهة اليمين أو اليســـار، 
وفـــي الواقع فإّن الرجـــال يّتجهون إلى 
اليســـار أّما النســـاء فإلى اليمني، ذلك 
أّن المبنـــى ِمـــْن هـــذه النقطـــة، قد تّم 
بالنســـاء،  خـــاصٍّ  جـــزٍء  إلـــى  تقســـيمه 
وجـــزٍء خـــاصٍّ بالرجال، وَيشـــترك الجميع 
فـــي بعـــض األقســـام، مثـــل: الصالة 

الرياضيـــة والمكتبـــة وغيرها.

أيِّ  فـــي  تذهـــب  أن  قبـــل  لكـــْن 
يمينـــك  علـــى  سُتشـــاهد  االتجاهيـــن 
ســـاحة  إلـــى  ُيفضـــي  قصيـــر  َممـــرٌّ 
مفتوحـــة وســـط المبنى، وعلـــى يمين 
هـــذا الَممـــّر مختبـــر لتعليـــم الكمبيوتـــر 

بصريـــًا. المعاقيـــن 

إذا توّجهـــَت يســـارًا ناحيـــَة قســـِم 
الرجـــال؛ ســـتجد إلى يمينـــك وأنت في 

،وهـــي  التنـــس  لعبـــة  صـــالة  الَممـــّر 
صالـــة طوليـــة تتوســـطها طاولة تنس 
التـــي ُتشـــبه طاولـــَة الّلعبـــة العاديـــة، 
غيـــر أّنهـــا مـــزّودة بإطـــاٍر جانبـــيٍّ يرتفع 
يرتـــدي  حيـــث  تقريبـــًا،  ســـم   15 نحـــو 
ُقّفـــازًا وُيمســـك بمضـــرٍب  كّل العـــٍب 
خشـــبيٍّ ُيشـــبه الموجـــوَد فـــي لعبـــة 
تنـــس الطاولـــة، ويتبادل مع منافســـه 
تبـــادَل َضْرِب الكـــرة، وإذا َدخلـــت الكرة 
من أحِد الفتحتين الموجودتين أســـفل 
اإلطـــار الـــذي يلـــّف الطاولـــة، ُتحســـب 

ِلَمـــن أدخلهـــا وهكذا.. نقطـــة 

التنس،يلتـــّف  لعبـــِة  بعـــد صالـــِة 
الَممـــّر باّتجـــاه اليميـــن، وعلـــى جانبـــه 
ثـــّم  للمكفوفيـــن،  مجلـــٌس  األيســـر 
ومنـــه  الصـــالة  غرفـــة  اليميـــن  علـــى 
الحمامـــات،  غرفـــة  إلـــى  يـــؤدي  بـــاب 
علـــى  مختبـــران  الَممـــّر  نفـــِس  وفـــي 
جهـــة اليســـار لتعليـــم طريقـــة برايـــل، 
ثـــم إلـــى اليميـــن، المكتبة التـــي تمتّد 
وينتهـــي  النســـائي،  القســـم  حتـــى 

الهـــدف،  كـــرِة  صالـــة  إلـــى  الَممـــّر 
وغـــرف  الرياضيـــة،  األلعـــاب  وغرفـــة 
التبديـــل الملحقـــة بهـــا. بحيـــث ُتوجـــد 
ُغـــرٌف ُملحقـــٌة بالّصالة خاّصـــة بالرجال، 
وأخـــرى خاصـــة بالنســـاء فـــي الجانـــب 
هـــذه  عنـــد  مـــن  يربطـــه  الـــذي  اآلخـــر 
النقطـــة َممـــرٌّ عريض ُتقـــام فيه بعُض 
الفعاليات المشـــتركة بيـــن المكفوفين 

لمكفوفـــات. وا

وفـــي الجانب اآلخر مـــن الجمعية 
ُتوجـــد  النســـائي،  القســـم  حيـــث 
غرفـــُة صـــالٍة أيضـــًا ومجلـــٌس ومطبخ 
تعليمـــي، غيـــر أن الجميـــع  يشـــتركون 
في المحاضـــرات والنـــدوات والورش 
التـــي  الفعاليـــات  وكّل  التدريبيـــة  

الجمعيـــة. تنظمهـــا 

صغيـــر  ملحـــٌق  المبنـــى  وَيتبـــع 
ُمخّصٌص ِلضيـــوِف الجمعّية ، هوعبارٌة 
عـــن صالٍة كبيـــرة ومطبٍخ وثـــالِث غرٍف 
ِللّنـــوم ،داخـــَل كّل غرفٍة ثالثُة أســـّرة .
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عضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة التطوير

الدكتور أحمد العمران.. رحلة التعليم من 
السعودية إلى بريطانيا تثمر في اإلمارات

النشأة والتأسيس

فـــي العـــام 2010 تـــوج الدكتور 
 _ التعليميـــة  رحلتـــه  العمـــران  أحمـــد 
التـــي بدأهـــا فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية وختمهـــا فـــي المملكـــة 
المتحـــدة _ بشـــهادة الدكتـــوراة فـــي 
بعضويتـــه  تمكـــن  ثـــم   .. الحقـــوق 
النشـــطة فـــي مجلـــس إدارة جمعيـــة 
اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــًا وإدارتـــه 
لجنـــة التطويـــر فيهـــا أن يضيـــف إلى 
نجاحـــه الفـــردي نجاحـــًا فـــي العمـــل 
العام من خالل نشـــاطه الواســـع في 
خدمـــة قضايـــا المعاقين ومشـــاركاته 
فـــي المؤتمـــرات المحليـــة والدوليـــة 

فـــي ذات المجـــال.

الـــذي  العمـــران  يكـــون  وربمـــا 
يعمـــل باحثـــًا قانونيًا فـــي إدارة رعاية 
وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون 
االجتماعيـــة أحد أبـــرز المطلعين على 
تجربـــة المعاقيـــن في دولـــة اإلمارت 
لجهـــة تمكينهم من المســـاهمة في 
الحالـــة المذهلـــة مـــن التطـــور الـــذي 
شـــهدته الدولة أو مـــن حيث تمكينهم 
مـــن حقوقهـــم المعنويـــة والماديـــة، 
وقـــد شـــارك العمـــران مؤخـــرًا فـــي 
اإلشـــراف على تقريـــر اإلمارات لرصد 
تطبيـــق االتفاقيـــة الدوليـــة الخاصـــة 

المعاقين.  بحقـــوق 
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ولـــد العمـــران كفيفـــًا نتيجـــة ضمور فـــي العصب 
البصـــري، ومـــع ذلك لم تعامله أســـرته بوصفـــه معاقًا 
كمـــا يقـــول، بـــل أنهـــا كانـــت تحـــرص علـــى أن يكـــون 
مجتهـــدًا أكثـــر مـــن غيـــره، ولذلك فقـــد انعكســـت هذه 
المعاملـــة علـــى حيـــاة الصغيـــر الذي كبـــر خاليـــًا مما قد 

تلحقـــه بعـــض األســـر بأبنائهـــا المعاقين مـــن أضرار.

 غياب األنشطة المتخصصة

يقـــول العمـــران في أحـــد لقاءاتـــه الصحفية: »إن 
المشـــكلة التـــي يواجههـــا المعاقـــون تكمـــن في عدم 
الجمعيـــات  وجـــود أنشـــطة تخصهـــم علـــى مســـتوى 
إلذكاء الوعـــي العـــام بحقوقهـــم بوصفهـــم جـــزءًا مـــن 
المجتمـــع ويجـــب إشـــراكهم في مختلف نواحـــي الحياة 
،فـــي وقـــت تقتصـــر فيـــه األنشـــطة لدينا فقـــط على 
المناســـبات الخاصـــة بالمعاقيـــن مثـــل أســـبوع الصـــم 
واليـــوم العالمـــي للعصا البيضـــاء وغيرهـــا ،بينما تتركز 
األنشـــطة فـــي المجتمـــع علـــى التســـلية والرياضة«.

ويضيـــف: »أنـــا جـــزء مـــن المجتمـــع ال يجـــب أن 
ينظـــر الناس إلـــى تجربتي علـــى أنها معجزة أو شـــيء 
غيـــر اعتيـــادي، فـــإذا اجتمعت قـــوة اإلرادة وحـــب العلم 
والبيئة والتهيئة المناســـبة فال عذر ألي شـــخص معاق 
أو غيـــر معـــاق فـــي أال يحقـــق طموحاتـــه ويـــؤدي دوره 

المجتمع«. فـــي 

ويشـــير فـــي مقابلة له فـــي صحيفـــة البيان إلى 
أن المفهـــوم الشـــمولي لإلعاقـــة يتمثـــل فـــي عملية 
والمعوقـــات  الشـــخصية  المعوقـــات  بيـــن  االتصـــال 
األخـــرى التي يصنعها المجتمـــع وبالتالي فإن المجتمع 
إذا تعامل مع اإلعاقة بمفهومها الشـــمولي فسيكون 
التركيـــز علـــى إزالة المــــــعوقات التي يخلقهـــا المجتمع 

. نفسه

ويتابـــع العمـــران: »فـــي مراحـــل التعليـــم العـــام 
درســـت فـــي بيئـــات مغلقـــة مـــع زمالئـــي مـــن ذوي 
اإلعاقة البصرية وحينها لم أشـــعر بـــأي اختالف إطالقًا 
كوننـــا كلنـــا مـــن نفـــس الفئـــة ،بينمـــا فـــي المرحلـــة 
الجامعيـــة اختلـــف األمر فدرســـت بكالوريوس شـــريعة 
وحقـــوق فـــي جامعـــة االمـــام محمـــد بن ســـعود في 
الســـعودية ثـــم درســـت ماجســـتير فـــي الحقـــوق في 

شهادة الدكتوراة

البحـــث الـــذي قدمه العمـــران لنيـــل درجة الدكتوراة، شـــمل 
تســـعة فصـــول وضعـــت فـــي ثالثة أقســـام رئيســـة، القســـم 
التحليلـــي،  الجانـــب  والثانـــي  للبحـــث،  النظـــري  اإلطـــار  األول 
والثالـــث جانب المقترحات. واشـــتمل اإلطار النظـــري على أربعة 
فصـــول، األول ضـــم المقدمـــة التـــي تناولـــت نبـــذة تاريخية عن 
واقـــع التشـــريعات الخاصة بحقـــوق المعاقين في الـــدول التي 
اختيـــرت للدراســـة فـــي هذا البحـــث، كمـــا تناولـــت المقدمة عدة 
مواضيـــع أخـــرى كأســـئلة البحث وتعريـــف بعـــض المصطلحات، 
ثـــم أعطـــت معلومـــات عامة عـــن دولة اإلمـــارات تضمنـــت نبذة 
عـــن الجغرافيـــا وعـــدد الســـكان، ومـــا إذا كانت هنالـــك إحصاءات 
دقيقـــة عـــن المعاقين في الدولـــة، ثم ســـردت المقدمة بعض 
الدراســـات الســـابقة في هذا المجال وأشـــارت إلى أهم النقاط 

التي ستســـعى الدراســـة إلـــى إضافتها.
أمـــا الفصل الثانـــي فتطرق إلـــى أصل المشـــكلة وطبيعة 
المعوقـــات التـــي تحـــول دون حصـــول األشـــخاص ذوي اإلعاقة 
علـــى فرص متكافئـــة في ســـوق العمل، في حيـــن أن الفصل 
الثالث تنـــاول المفاهيم المختلفة لإلعاقـــة وأثرها على الجوانب 
التشـــريعية والتدابير التفعيليـــة المصاحبة، فيمـــا تناول الفصل 
الرابـــع المفاهيـــم المختلفـــة للمســـاواة وتكافؤ الفرص وســـبل 

تحقيـــق ذلك.
الجانـــب الثانـــي للرســـالة هـــو الجانـــب التحليلـــي الـــذي ركز 
فيـــه العمـــران علـــى تحليـــل تجـــارب الـــدول التـــي تـــم اختيارهـــا 
فـــي البحـــث، حيث تنـــاول تجربـــة كل دولة على حـــدة في فصل 
مســـتقل وذلـــك من الفصـــل الخامس إلـــى الثامن، وأعـــد إطارًا 
عامـــًا لهذه الفصـــول التحليلية جمـــع بموجبه البيانـــات المطلوبة 
للتحليـــل، وقد ركز في كل فصل مـــن هذه الفصول على تقييم 
التدابيـــر التشـــريعية وما صاحب ذلـــك من البرامج التـــي اتخذتها 
هـــذه الـــدول من أجل تفعيـــل التدابير التشـــريعية. وفي الفصل 
التاســـع تنـــاول العمـــران كيفيـــة تعزيـــز حـــق العمـــل للمعاق في 
دولـــة اإلمارات، وقســـم هذا الفصل إلى ســـتة أقســـام، األول 
أعطـــى لمحة عـــن النظـــام السياســـي والقانوني فـــي الدولة، 
والثانـــي تناول بالتفصيل أبـــرز التدابير التشـــريعية التي اتخذتها 
الدولـــة لتعزيـــز حق العمـــل للمعاقيـــن، ثم تناول القســـم الثالث 
أهـــم الـــدروس التـــي يمكـــن االســـتفادة منهـــا فـــي الدولة من 
تجـــارب الـــدول التـــي تناولتها الدراســـة فـــي الفصول الســـابقة 
مـــن أجـــل تعزيز حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة، ومن القســـم 
الرابـــع إلى الســـادس طرحـــت الدراســـة جملة مقترحـــات أتبعتها 

بخاتمـــة وتوصيات.
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التابـــع  للقضـــاء  العالـــي  المعهـــد 
للجامعـــة ذاتها ،ثم التحقـــت بجامعة 
»اســـكس« البريطانية وتخرجت فيها 
عـــام 2010 وحصلـــت علـــى شـــهادة 
دكتـــوراة فـــي الحقـــوق، وفـــي هذه 
المراحل كانت البيئـــة مفتوحة وفيها 
تفـــاوت بيـــن البيئـــات الثقافيـــة من 
حيث نظـــرة المجتمع للمعاق بشـــكل 

عام«.

ويضيـــف: »إن جامعاتنا العربية 
غيـــر مهيـــأة فيمـــا يخـــص المعاقيـــن 
مـــن حيث البيئـــة التعليمية والمناهج 
فـــي  ،بينمـــا  وغيرهـــا  الدراســـية 
تمامـــًا  مختلـــف  الوضـــع  بريطانيـــا 
فتشـــعر أن بصيـــرة الكفيـــف أقـــوى 
مـــن بصـــر المبصريـــن أحيانـــًا، وهذا 
األمر بســـط أمامي دراسة الدكتوراة 
لـــي أســـهل  التـــي كانـــت بالنســـبة 
بكثيـــر مـــن دراســـة البكالوريـــوس«.

ويـــرى الدكتـــور أحمـــد أن دولـــة 
اإلمـــارات من أوائـــل الـــدول العربية 
خاصـــة  تشـــريعات  ســـنت  التـــي 
بحقـــوق المعاقيـــن وصادقـــت على 
لحقـــوق  المتحـــدة  األمـــم  اتفاقيـــة 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، وعزز ذلك 
فـــي  الرشـــيدة  القيـــادة  توجيهـــات 
الدولـــة بتوفير حـــق التوظيـــف لهذه 
افئـــة، مـــع ذلـــك تظـــل العديـــد من 
للمعـــاق نظـــرة  تنظـــر  المؤسســـات 

سلبية 

 تحدي الدكتوراة

يقـــول العمران إنه شـــعر لحظة 
أن  الدكتـــوراة  درجـــة  علـــى  حصولـــه 
هـــذه الشـــهادة ستشـــكل لـــه تحديـــًا 
كبيـــرًا فـــي ســـبيل تمليكـــه مفاتيـــح 
مهمـــة للمســـتقبل، كالتفكيـــر فـــي 
المنهـــج الصحيـــح فـــي مجـــال البحث 

العلمـــي، واألهـــم مـــن ذلـــك تنزيل 
مـــا درســـه وتخصص فيـــه إلى أرض 
الواقـــع، مـــن أجـــل إفـــادة اآلخريـــن 
الذيـــن يعانـــون مـــن نفـــس إعاقتـــه 
ويواجهون الصعوبات نفســـها على 
واالجتماعـــي،  العلمـــي  الصعيـــد 
باإلضافـــة إلـــى تقديم االستشـــارة 
للمختصين في الجانب التشـــريعي، 
مـــن أجـــل تعزيـــز حقـــوق المعاقيـــن 

فـــي المجـــاالت الحياتيـــة كافة. 

نظرة إيجابية

ويقـــول العمران فـــي لقاء مع 
صحيفة االتحـــاد: »إن المعاق يعيش 
اليوم وضعـــًا أفضل من الســـنوات 
مســـتوى  علـــى  ســـواء  الســـابقة، 
رعايـــة واهتمـــام المســـؤولين فـــي 
مؤسســـات الدولة أو على مستوى 
النظـــرة الواعيـــة مـــن قبـــل األفـــراد 
إليـــه في المجتمـــع، حيـــث كان ينظر 
لـــه فـــي الســـابق على أنه شـــخص 
أدى  مـــا  للعطـــف،  يحتـــاج  مســـكين 
إلى تهميشـــه اجتماعيـــًا وحرمانه من 
الكثيـــر من الحقـــوق االجتماعية، لكن 

مكتبة البوكشير

قـــال الدكتور أحمـــد العمران: »إن 
بصريـــًا  للمعاقيـــن  اإلمـــارات  جمعيـــة 
وقعـــت مذكـــرة شـــراكة مع مؤسســـة 
بوكشـــير األمريكيـــة، وهي أكبـــر مكتبة 
إلكترونية على شـــبكة اإلنترنت، وذلك 
بغـــرض تمكيـــن جميع أعضـــاء الجمعية 
مـــن التمتـــع بعضويـــة فيهـــا. وتضـــم 
مكتبـــة البوكشـــير مـــا يزيـــد عـــن 170 
ألـــف عنـــوان بلغـــات عديـــدة كالعربيـــة 

واإلنجليزيـــة واإلســـبانية.
الجهـــات،  مـــن  العديـــد  وتعتـــزم 
ومنهـــا الجمعية إضافـــة عناوين باللغة 
العربيـــة في هذه المكتبـــة، حيث بدأت 
بالفعل بعض دور النشـــر فـــي العالم 
العربـــي بالســـماح لنشـــر مطبوعاتهـــا 

عبـــر هذه الشـــبكة«. 
وأشـــاد العمران بجهـــود مركز مدا 
للتكنولوجيـــا فـــي قطـــر الـــذي يعتـــزم 
تحميـــل 35 ألـــف عنوان باللغـــة العربية 
عبر هذه المكتبة، األمر الذي سيســـهل 
كثيـــرًا حصـــول المعاقيـــن بصريـــًا على 

كتـــب متنوعـــة في صيغ ميســـرة.
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اليـــوم اختلـــف الحـــال باختـــالف الوعـــي والدعـــم االجتماعي 
تجاه المعاق«. ويضيف: »كان اســـتخدام جهـــاز الكمبيوتر من 
قبل الكفيف ســـابقًا يثير االســـتغراب، لكن الصـــورة تغيرت، 
وأصبح مشـــهد الكفيف الذي يســـتخدم هذا الجهاز أو ســـواه 
مـــن األجهزة الحديثة أمـــرًا مألوفًا« ويتابع: »هنـــاك أمل كبير 
فـــي تحقيـــق نتائج طيبـــة خاصـــة وأن مجتمعاتنا اإلســـالمية 
المؤمنـــة، متأثـــرة أساســـًا بالقيـــم اإلنســـانية واالجتماعيـــة 
الســـامية وال تحتاج إال لجهد قليل لتغيير القناعات االجتماعية 

العامـــة، أو التشـــريعات القانونيـــة في هـــذا المجال«.

ويســـلط العمـــران الضـــوء علـــى الخطوات التشـــريعية 
التـــي اتخذتهـــا اإلمـــارات علـــى صعيـــد حقـــوق المعاقيـــن، 
فيقـــول: »اتخـــذت خطوتان مهمتـــان في الســـنوات األخيرة 
فيمـــا يتعلـــق بتعزيـــز الجانـــب التشـــريعي للمعاقين بشـــكل 
عـــام، أوالهما إصـــدار القانـــون الخـــاص بحقـــوق المعاقين، 
وهـــو القانـــون االتحـــادي رقـــم )29( لعـــام 2006م والمعدل 
بقانـــون رقم )14( لعـــام 2009. والخطـــوة الثانية تتمثل في 
توقيـــع ومصادقـــة اإلمـــارات علـــى اتفاقيـــة األمـــم المتحدة 
رئيـــس  لحقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، بمرســـوم مـــن 
الدولـــة نهايـــة عـــام2010، حيـــث وجه رئيـــس الدولـــة، حفظه 
اللـــه، الجهات المعنيـــة بالتوقيع والمصادقة علـــى االتفاقية 
الدوليـــة لحقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، وهذا يـــدل على 
وجـــود رغبـــة حقيقيـــة وصادقـــة في تعزيـــز حقـــوق المعاقين 

فـــي جميع المجـــاالت فـــي دولة اإلمـــارات”.

 التقارير الدولية عن المعاقين

باإلشـــارة إلى إشـــرافكم على التقرير الخاص بتطبيق 
دولـــة اإلمـــارات لالتفاقيـــات الخاصـــة بحقـــوق المعاقين، 

نريـــد أن نعـــرف أبـــرز النقاط التـــي تناولها هـــذا التقرير؟

بموجـــب المـــادة 35 »فقـــرة 1 » مـــن االتفاقيـــة الدولية 
الخاصة بحقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، يتعين على الدول 
األطـــراف تقديم تقريرها األولي بشـــأن تنفيـــذ أحكامها على 
الصعيـــد الوطني وذلك فـــي غضون عامين مـــن المصادقة 
طـــرف  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  أن  وبمـــا  عليهـــا، 
مصـــادق علـــى االتفاقية، بـــاَت لزامـــًا عليها تســـليم تقريرها 

األولي قبـــل نهاية العـــام 2012.

وحرصـــًا مـــن الدولـــة علـــى تنفيذ هـــذا االلتزام شـــكلت 
لجنـــة وطنية لكتابة تقرير الدولة بشـــأن تنفيذ أحكام االتفاقية 

الدوليـــة لحقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ضمـــت ممثليـــن 
مـــن عدة مؤسســـات وهيئـــات حكومية مثل: وزارة الشـــؤون 
وزارة  الصحـــة،  وزارة  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  االجتماعيـــة، 
الخارجيـــة، وهيئـــة الشـــباب والرياضـــة، باإلضافة إلـــى مدينة 
الشـــارقة للخدمات اإلنســـانية، ومؤسســـة زايد العليا للرعاية 

اإلنســـانية وشـــؤون القصـــر وغيرها. 

وفـــي مراحـــل العمـــل األولـــى لهـــذه اللجنـــة، كان جـــل 
االهتمـــام والتركيـــز منصبـــًا علـــى جمـــع البيانـــات مـــن كافـــة 
َلـــة فـــي هـــذه اللجنـــة. كمـــا كلـــف بعض  المؤسســـات الُمَمثَّ
أعضائهـــا بإجراء مســـح ميدانـــي للهيئات المحليـــة والمجالس 
التنفيذيـــة لـــكل من إمارة دبي، أبو ظبي، الشـــارقة وعجمان.

وبعد جمـــع البيانات الالزمة لكتابـــة التقرير، تم تصنيفها 
وتقســـيمها حســـب المواد المكونة لالتفاقيـــة »من المادة 1 

 .»33 إلى 

وانتهى إعداد التقرير بعد ســـتة أشـــهر من تشكيل هذه 
اللجنـــة. وجـــاء التقريـــر مقســـم إلى جزءيـــن أساســـيين: الجزء 
األول متمثـــل في الوثيقة األساســـية الموحدة التي تناولت 
معلومـــات عامـــة عـــن الدولـــة: الموقـــع الجغرافـــي، النظـــام 
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السياســـي، واإلطـــار القانوني لحقوق 
اإلنســـان في الدولـــة ، أما الجزء الثاني 
مـــن التقريـــر فهـــو عبـــارة عـــن الوثيقـــة 
اشـــتملت  التـــي  باالتفاقيـــة  الخاصـــة 

علـــى موضوعات عديـــدة مثل:

• البيانـــات اإلحصائيـــة الخاصـــة بـــذوي 
اإلعاقـــة فـــي الدولـــة وتصنيـــف ذوي 
اإلعاقة حســـب النوع، الجنس، الســـن، 

والموقـــع الجغرافـــي.

• أهـــم التدابيـــر التشـــريعية واإلداريـــة 
المتخـــذة لتنفيـــذ أحـــكام االتفاقيـــة.

البيئـــة  تهيئـــة  فـــي  الدولـــة  جهـــود   •
. لمؤهلـــة ا

• جهـــود الدولـــة في تعزيـــز إدماج ذوي 
اإلعاقـــة فـــي التعليـــم، العمـــل، الحياة 
االقتصاديـــة،  االجتماعيـــة،  الثقافيـــة، 

وغيرها. والرياضيـــة 

االتفاقيـــة  لتنفيـــذ  المتبعـــة  اآلليـــة   •
ورصـــد تنفيذها على الصعيد الوطني.

تجربة بريطانيا

بريطانيـــا  فـــي  دراســـتك  أثنـــاء 
الدكتـــوراة،  للحصـــول علـــى شـــهادة 
أشـــرت في أحـــد لقاءاتك إلـــى البيئة 
المثاليـــة هناك بالنســـبة للمعاق، هل 
يمكن أن تشـــرح ذلك؟ وهل نســـتطيع 
أن نقارن بينها وبيـــن البيئة اإلماراتية، 
وهـــل تعمـــل علـــى االســـتفادة مـــن 
تلـــك التجرية فـــي الســـعي إلى حث 
الجهـــات المعنيـــة هنـــا علـــى تبنـــي 
التي خلقت  السياســـات واإلجـــراءات 

تلـــك البيئـــة المثالية؟

وجدتهـــا  التـــي  المثاليـــة  البيئـــة 
فـــي المملكـــة المتحـــدة لـــم تتأســـس 

اإلعاقـــة  لحـــركات  كان  إذ  فـــراغ،  مـــن 
دور  المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات 
مهم في الضغط على الحكومة لســـن 
التشـــريعات المناهضـــة للتمييـــز علـــى 
أســـاس اإلعاقـــة فـــي المجـــاالت كافة 
بما فيهـــا البيئة المحيطـــة، ونتيجة لهذا 
الضغـــط أقر البرلمـــان تدابير تشـــريعية 
ملزمـــة وباتـــت كافة القطاعـــات حريصة 
علـــى تطبيق معاييـــر التهيئـــة وااللتزام 
فرضـــت  التـــي  التشـــريعية  باألســـس 
التقيد بالمواصفات الهندســـية الخاصة 

المؤهلة. بالبيئـــة 

 وهـــذه المثاليـــة تظهـــر جليـــة في 
المحيطـــة،  فالبيئـــة  كافـــة.  المرافـــق 
مـــن  خاليـــة  وأرصفـــة،  شـــوارع  مـــن 
الحواجـــز المعيقة. المواصـــالت العامة 
مجهـــزة بمـــا يكفـــل تحقيـــق احتياجـــات 
مســـتخدميها مـــن ذوي اإلعاقـــة. كمـــا 
تحظـــى البيئـــات التعليميـــة بالتجهيزات 
كافـــة والتـــي تســـهل علـــى المعاقيـــن 
بصريـــًا تلقـــي المعلومـــات فـــي صيغ 
ميســـرة »برايـــل ســـمعي« األمـــر الذي 
فـــي  حظوظهـــم  تعزيـــز  شـــأنه  مـــن 

التعليـــم بـــكل مراحلـــه. 

وأحـــرص دائمـــًا فـــي محاضراتـــي 
العـــام  الوعـــي  إذكاء  علـــى  التوعويـــة 
المؤهلـــة وكيفيـــة االســـتفادة  بالبيئـــة 
المجـــال.  هـــذا  فـــي  ســـبقنا  ممـــن 
عنـــد  قناعـــة  توجـــد  الحـــال  وبطبيعـــة 
المســـؤولين في الدولـــة بأهمية تهيئة 
مجـــاالت  فـــي  اإلعاقـــة  لـــذوي  البيئـــة 
التعليـــم والعمـــل وغيرها. ويعـــد مترو 
دبـــي أحـــد أهـــم المشـــاريع الـــذي طبَق 

المؤهلـــة. البيئـــة  مواصفـــات 

  حضرت العديد مـــن المؤتمرات 
واإلقليميـــة  المحليـــة  والنـــدوات 
والدوليـــة، مـــا الـــذي خرجـــت بـــه من 
تلـــك المؤتمـــرات لجهـــة المقارنة بين 
وضـــع الكفيف فـــي اإلمـــارات وبقية 
الـــدول، علـــى مســـتوى التشـــريعات 
والقوانيـــن، وتطـــور نظـــرة المجتمـــع 

معه؟ وتعاونـــه 

لعـــل أهـــم النتائـــج التـــي توصلت 
لها مـــن خالل مشـــاركاتي العديدة في 
المؤتمـــرات والتجمعات الدولية الخاصة 
بـــذوي اإلعاقـــة البصريـــة، أن الكفيـــف 
فـــي الدولـــة يحظـــى برعاية كبيـــرة من 
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قبـــل القيـــادة الرشـــيدة، إذ تشـــجع الدولة دمـــج الكفيف في 
مختلـــف البيئات، مثـــل البيئـــات التعليمية المختلفـــة وبيئات 

العمـــل وغيرها. 

فأغلـــب المكفوفين في الدولة يحظون بفرص متكافئة 
فـــي هـــذه البيئات إذ أن نســـب التعليم بين أوســـاطهم في 
ارتفـــاع مســـتمر كمـــا تحرص العديـــد من الجهات علـــى توفير 

فـــرص العمل لهم

 وأسســـت الدولـــة البنيـــة التشـــريعية التي من شـــأنها 
تمكيـــن الكفيـــف من الحصـــول على حقوقه شـــأنه في ذلك 
شـــأن أفـــراد المجتمع كلهـــم، إال أننـــا في الواقـــع في حاجة 
ماســـة إلـــى بـــذل مزيد مـــن الجهـــد فـــي إذكاء الوعـــي حول 
كيفية تعزيز هذه الحقوق والسياســـات التـــي يمكن أن تدعم 

عمليـــة تطبيـــق هذه التشـــريعات علـــى أرض الواقع.

التطوير في الجمعية

بصفتـــك رئيـــس لجنة التطويـــر في جمعيـــة اإلمارات 
للمعاقيـــن بصريـــًا، كيـــف تقيم الخدمـــات التـــي تقدمها، 
ومســـيرة تطورها خالل الفترة المقبلـــة، وما هي خططكم 

للفتـــرة المقبلة؟

تحـــرص جمعية اإلمارات للمعاقيـــن بصريًا على االرتقاء 
بالخدمـــات التـــي تقدمهـــا لألعضاء المنتســـبين إليهـــا، حيث 
لـــم يعـــد يقتصـــر دور الجمعية على مجـــرد إقامـــة الفعاليات 
واألنشـــطة المختلفة، بل ازداد االهتمـــام في اآلونة األخيرة 
ليصـــل إلـــى تطويـــر بعـــض الخدمـــات المهمـــة التـــي يحتاج 
إليهـــا المعاقـــون بصريًا، كتوفيـــر المعلومات مـــن مصادرها 
المختلفـــة مثـــل الكتـــب والمجـــالت وإتاحتهـــا لهـــم في صيغ 

ميســـرة »برايل ديـــزي وغيرها«.

وقـــد أنشـــأت الجمعيـــة مؤخـــرًا اســـتوديو خـــاص إلنتاج 
الكتـــب الســـمعية ودشـــنت مطبعـــة خاصـــة بطباعـــة الكتـــب 
بطريقـــة برايـــل. وتســـعى الجمعيـــة باســـتمرار إلـــى تأميـــن 
الدعم الالزم لتشـــغيل هذين المشـــروعين نظـــرًا ألهميتهما. 

كمـــا أطلقـــت الجمعية مؤخـــرًا الموقع الخـــاص بها على 
شـــبكة اإلنترنت، واســـتحدثت حســـابات لها على شبكة تويتر 

والفيســـبوك لتعزيز تواصلهـــا مع الجمهور.

موجز

• أحمد عبدالله عمران، مواليد 1978.
• متزوج ولديه ابنتان.

• حاصـــل علـــى بكالوريـــوس الشـــريعة اإلســـالمية 
من كلية الشـــريعة بجامعة اإلمام محمد بن ســـعود 

بالرياض عـــام 2000.
• ماجســـتير المعهـــد العالـــي للقضـــاء فـــي مجـــال 
الحقـــوق بجامعـــة اإلمام محمد بن ســـعود بالرياض 

.2003 عام 
• فـــي عام 2004 التحق بـــدورة في اللغة االنجليزية 

في المملكة المتحدة.
• فـــي عـــام 2006 التحـــق للدراســـة بكليـــة الحقوق 
بجامعة “إيســـكس” في المملكة المتحدة، لدراسة 

التشـــريعات الخاصة بحقـــوق المعاقين. 
• فـــي عـــام 2010 ناقـــش رســـالة الدكتـــوراة وكان 
دولـــة  فـــي  للمعاقيـــن  العمـــل  »تعزيـــز  عنوانهـــا 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة/ دروس مســـتفادة مـــن 

تجـــارب دوليـــة«.
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أقـــرت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في شـــهر 

إبريـــل 2012 تغييـــر مســـمى جمعية اإلمـــارات لرعايـــة المكفوفين 

إلـــى جمعية اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريًا. كما انعقـــدت في اليوم 

نفســـه الجمعيـــة العمومية العادية التي ناقشـــت أعمـــال الجمعية 

في الدورة الســـابقة.

وقـــال عـــادل الزمـــر نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة: إن تغييـــر 

التـــي  والتعاريـــف  المصطلحـــات  مـــع  ليتماشـــى  جـــاء  المســـمى 

أوردتهـــا االتفاقيـــات الخاصـــة بحقـــوق المعاقيـــن، إلـــى جانـــب أن 

اســـم المعاقيـــن بصريـــًا يشـــمل فاقدي وضعـــاف البصـــر ولذلك 

فالمفهـــوم أكثـــر داللـــة وشـــمواًل.

حصاد 2012 

الجمعية العمومية تقر تغيير مسمى الجمعية إلى 
»جمعية اإلمارات للمعاقين بصريًا« 
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أثناء اإلجتماع بالجمعية العمومية بحضور ممثل وزارة الشؤون االجتماعية 
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نظمـــت جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــًا بحضـــور أعضـــاء 

مجلـــس إداراتهـــا ومجموعـــة كبيرة مـــن أعضائها وذويهـــم وأقرانهم 

بمشـــاركة  للدولـــة,  واألربعيـــن  الحـــادي  الوطنـــي  باليـــوم  احتفـــااًل 

مجموعـــة من المنشـــدين والشـــعراء الذيـــن اســـتضافتهم الجمعية 

فـــي ســـاحتها التـــي تزينـــت باألعـــام الوطنية في شـــهر ديســـمبر 

لماضي. ا

ووجـــه عادل الزمر نائـــب رئيس مجلـــس اإلدارة  التهنئة للقيادة 

الرشـــيدة لدولـــة اإلمـــارات، وقـــال: إن االحتفـــاالت التـــي تقام في 

عمـــوم الدولـــة مؤشـــر واضـــح على مـــدى الفرحـــة باليـــوم الوطني 

التي يشـــعر بها المقيمون جميعهـــم على هذه األرض، ولذلك نحن 

نحتفـــل اليـــوم  ضمن األنشـــطة االجتماعيـــة التي تقيمهـــا الجمعية 

ألعضائهـــا بمختلـــف المناســـبات, مؤكـــدًا علـــى أن هـــذا االحتفـــال 

يعكـــس جانبـــًا مـــن رغبـــة األشـــخاص ذوي اإلعاقة فـــي الدولة في 

التعبيـــر عـــن شـــكرهم وتقديرهم لمـــا تبذله الحكومـــة تجاههم.

بمشاركة الشعراء والمنشدين 
أعضاء الجمعية يحتفلون باليوم 

الوطني لإلمارات
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اللـــه  عبـــد  الـــذي قدمـــه اإلعامـــي  الحفـــل  واشـــتمل 

بالســـام  بـــدأت  الفقـــرات  مـــن  علـــى مجموعـــة  إســـماعيل 

الوطنـــي ثم القســـم الذي ردده األعضاء مع الطفلة الشـــاعرة 

وفـــاء عاطف الفائزة بشـــاعر المليـــون لألطفال، كما شـــاركت 

بقصيـــدة وطنيـــة ألهبـــت بهـــا أحاســـيس الجمهـــور وأطـــرب 

الحفـــل صوتـــان شـــجيان همـــا المنشـــدان اإلماراتيـــان علـــي 

النقبي وأســـامة الزيودي باإلضافة لذلك قدم الشـــاعر صالح 

الجشـــعمي أجمـــل قصائـــده فـــي حـــب الوطـــن كما اســـتمع 

المشـــاركون فـــي الحفـــل إلى فيديـــو صوتي يعبر عـــن تاريخ 

اإلمـــارات ومؤسســـها الشـــيخ زايـــد رحمـــه الله. 

أعضائهـــا  مـــن  عـــددًا  الجمعيـــة  كرمـــت  الحفـــل  وفـــي 

المشـــاركين فـــي جميع أنشـــطة الجمعية والمســـاهمين في 

إحيـــاء الحفـــل, مـــن بينهـــم حـــارس الجمعيـــة شـــيرزمان الـــذي 

يعمـــل فيهـــا منـــذ افتتاحهـــا والـــذي ســـيغادر اإلمـــارات نهائيًا 

نهايـــة العـــام 2012م.
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الماضـــي نظمـــت جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقين  أكتوبـــر  شـــهر  فـــي  ملتقـــى اإلمـــارات األول للمعاقيـــن بصريًا بصريـــًا 

نظمته الجمعية واحتفلت في ختامه باليوم العالمي للعصا البيضاء

انعقاد ملتقى اإلمارات األول 
للمعاقين بصريًا

حصاد 2012 
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بمناســـبة اليـــوم العالمي للعصـــا البيضاء 

برعايـــة وحضـــور الشـــيخ صقـــر بـــن محمـــد 

القاســـمي رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة 

ومجموعـــة  الجمعيـــة  أعضـــاء  وبمشـــاركة 

التربيـــة  ومعلمـــات  معلمـــي  مـــن  كبيـــرة 

الخاصـــة إضافة ألولياء أمـــور ذوي اإلعاقة 

البصريـــة. 

الوطنـــي  بالســـام  الملتقـــى  بـــدأ 

الحفـــل  لراعـــي  وكلمـــة  الكريـــم  والقـــرآن 

الشـــيخ صقر القاســـمي قال فيها: “يأتي 

انطـــاق الملتقـــى اســـتمرارًا الســـتراتيجية 

الدولـــة وقيادتها الرشـــيدة فـــي االهتمام 

العديـــد  وتعمـــل  المجتمـــع  فئـــات  بجميـــع 

وجمعيـــات  الحكوميـــة  المؤسســـات  مـــن 

النفـــع العـــام علـــى تحقيـــق الرؤيـــة الثاقبة 

لصاحب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بن زايد آل 

نهيـــان رئيس الدولـــة حفظه اللـــه وصاحب 

بـــن  ســـلطان  الدكتـــور  الشـــيخ  الســـمو 

محمـــد القاســـمي عضو المجلـــس األعلى 

لاتحـــاد حاكـــم الشـــارقة وأصحاب الســـمو 

أعضـــاء المجلـــس األعلـــى لاتحـــاد. 

وأضـــاف أن تحقيـــق مبدأ المســـاواة 

األكبـــر  الحافـــز  هـــو  كان  الفـــرص  وتكافـــؤ 

لتنظيم ملتقى اإلمـــارات األول للمعاقين 

بصريـــًا تزامنـــًا مع اليـــوم العالمـــي للعصا 

البيضـــاء الـــذي يوافـــق الخامس عشـــر من 

أكتوبـــر مـــن كل عـــام، وقـــد درجـــت جميعة 

اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــًا علـــى تنظيـــم 

البيضـــاء ســـنويًا  العصـــا  فعاليـــة مســـيرة 

مما أســـهم فـــي تعريف المجتمـــع بالعصا 

البيضـــاء وأهميتهـــا بالنســـبة للكفيـــف. 

اإلمـــارات  جمعيـــة  رئيـــس  وأكـــد 

بقـــدرات  اإليمـــان  أن  بصريـــًا  للمعاقيـــن 

هـــذه الفئـــة وحقهـــا فـــي الحصـــول علـــى 

مختلـــف  مـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  كل 

كفلتهـــا  والتـــي  الدولـــة  مؤسســـات 

واإلقليميـــة  الدوليـــة  االتفاقيـــات  لهـــا 

مســـتوى  علـــى  المحليـــة  والقوانيـــن 

الـــدول دفعنـــا ألخـــذ المبـــادرة بتنظيم هذا 

الملتقـــى بشـــكل ســـنوي وتقديم األوراق 

بهـــدف  المتخصصـــة  والـــورش  العلميـــة 

طـــرح الحلـــول التعويضيـــة لألشـــخاص من 

ذوي اإلعاقـــة البصريـــة والتـــي يمكـــن من 

خالهـــا الوصـــول إلى أفضل الممارســـات 

والتشـــغيلية  والتعليميـــة  التأهيليـــة 

بصريـــًا.  للمعاقيـــن 

مـــن  مجموعـــة  الملتقـــى  وتضمـــن 

المتخصصـــة  العمـــل  وورش  الفعاليـــات 

التـــي تهم معلمي ذوي اإلعاقـــة البصرية 

وأوراق  جلســـات  علـــى  واشـــتمل  كمـــا 

عمـــل طرحـــت مـــن خالهـــا أبـــرز التحديـــات 

التـــي تواجـــه الكفيـــف، إضافـــة إلى أحدث 

لتعليـــم  المعينـــة  واألدوات  التقنيـــات 

بصريـــًا. المعـــاق 

في ختـــام الملتقى نظمـــت الجمعية 

كورنيـــش  علـــى  البيضـــاء  العصـــا  مســـيرة 

البحيـــرة بالشـــارقة شـــارك فيهـــا عـــدد كبير 

مـــن أعضاء مجلس إدارة الجمعية وشـــرطة 

الشـــارقة ومؤسســـة زايـــد العليـــا للرعايـــة 

اإلنســـانية وشـــئون القصر ومدرسة دبي 

الوطنيـــة ومدرســـة حلوان للبنـــات وجماعة 

أصدقـــاء التراث ومدرســـة أحمد بـــن حنبل.
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انتخـــاب  االجتماعـــات  وشـــهدت 

أحـــرز حيـــث  لاتحـــاد  جديـــد  إدارة  مجلـــس 

منصـــب  النرويـــج  ARNT HAULTY  مـــن 

وERIK SHRODER  مـــن  االتحـــاد  رئيـــس 

الواليـــات المتحـــدة األمريكية منصب نائب 

رئيـــس أول  LUIS ANRIKA  مـــن أســـبانيا 

منصـــب نائب رئيس ثانـــي وTAVINA  من 

العـــام. الســـكرتير  اندونيســـيا منصـــب 

كمـــا اســـتعرضت فـــي االجتماعـــات 

التقاريـــر الماليـــة وتقاريـــر أنشـــطة االتحاد 

العالمـــي للمكفوفيـــن في الســـنوات من 

2008-2012 وإنجازاتـــه خال تلـــك الفترة.

وجـــاء فـــي التقاريـــر التـــي نوقشـــت 

فـــي االجتماعـــات أن االتحـــاد عمـــل علـــى 

تســـهيل حصـــول المعاقيـــن بصريـــًا علـــى 

المعلومـــة وذلـــك مـــن خـــال إتاحـــة الكتب 

والمجـــات بصيـــغ ميســـرة والعمـــل علـــى 

دون  تحـــول  التـــي  القيـــود  كافـــة  إزالـــة 

عليهـــا. حصولهـــم 

إعـــداد  علـــى  حاليـــًا  العمـــل  ويجـــري 

مســـودة التفاقيـــة دولية لرفـــع القيود عن 

الكتـــب وفـــي حال حصـــول هـــذه االتفاقية 

العامـــة  الجمعيـــة  قبـــل  مـــن  إقـــرار  علـــى 

لألمـــم المتحـــدة فإن هذا من شـــأنه تمكين 

المعاقيـــن بصريـــًا مـــن النفاذ إلـــى مايين 

الكتـــب الموجودة علـــى شـــبكة اإلنترنت.  

العالمـــي  االتحـــاد  قـــام  وقـــد 

اإلداريـــة  الـــدورة  خـــال  للمكفوفيـــن 

غنـــي  مصـــدر  باســـتحداث  المنصرمـــة 

بالمعلومات عن برامج التدريب والتشـــغيل 

التي تســـاعد رب العمل على التعرف على 

احتياجـــات ذوي اإلعاقـــة البصرية في مكان 

العمـــل، حيث اســـتحدث موقـــع متخصص 

علـــى شـــبكة اإلنترنـــت لهـــذا الخصـــوص.

كمـــا نســـق االتحـــاد مـــع مؤسســـات 

الـــدول األعضـــاء  المجتمـــع المدنـــي فـــي 

وذلك مـــن أجل زيـــادة الجهـــود الرامية إلى 

تنفيـــذ أحـــكام االتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق 

اإلعاقـــة. ذوي  األشـــخاص 

الجمعية تشارك في اجتماعات الجمعية 
العمومية لالتحاد العالمي للمكفوفين

حصاد 2012 

شـــاركت جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــًا فـــي اجتماعـــات الجمعية العموميـــة لالتحـــاد العالمـــي للمكفوفين فـــي دورتها 
الثامنـــة التـــي عقـــدت فـــي تايالنـــد ،مثـــل الجمعيـــة الدكتـــور أحمـــد العمران رئيـــس لجنـــة التطويـــر ومنى الحمـــادي عضـــو الجمعية 

باإلضافـــة إلـــى عبـــد العزيـــز الحمـــادي أمين ســـر الجمعية.
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.. وتشــــــــــارك 
في اجتماعــات 
االتحاد اآلسيوي 
للمكفــوفــيـــن 
في الهــــــنــــــد 

للمعاقيـــن بصريـــًا  شـــاركت جمعيـــة اإلمـــارات 

أواخـــر شـــهر فبرايـــر 2012 فـــي اجتماعـــات الجمعية 

العموميـــة لاتحاد اآلســـيوي للمكفوفيـــن والمؤتمر 

اإلقليمـــي واجتمـــاع لجنة المـــرأة باالتحاد اآلســـيوي 

للمكفوفيـــن التـــي عقـــدت فـــي العاصمـــة الهنديـــة 

نيودلهـــي، وشـــارك فـــي االجتماعات الدكتـــور أحمد 

الحمـــادي  أحمـــد  العزيـــز  وعبـــد  العمـــران  اللـــه  عبـــد 

وعواطـــف أحمـــد أكبري وأشـــجان ســـعيد بن ســـعيد.

الزمر والمال يشاركان في 
المنتدى الخليجي للتكنولوجيا 

المساعدة في قطر
شـــاركت جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقين بصريـــًا في المنتـــدى الخليجـــي األول للتكنولوجيا 

المســـاعدة الـــذي عقـــد فـــي الدوحـــة بقطر، ومثـــل الجمعية فـــي هذه المشـــاركة عادل 

الزمـــر نائـــب رئيس مجلـــس اإلدارة فـــي الجمعية وأحمـــد الما مديـــر الجمعية.
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اإلمـــارات  جمعيـــة  شـــاركت 
الملتقـــى  فـــي  بصريـــُا  للمعاقيـــن 
العربـــي للمكفوفيـــن الـــذي عقـــد في 
الماضـــي  نوفمبـــر  شـــهر  فـــي  قطـــر 
نظمـــه  الـــذي  الملتقـــى  وناقـــش 
والثقافـــي  االجتماعـــي  قطـــر  مركـــز 
للمكفوفين بهدف إلـــى تبادل الخبرات 

المكفوفيـــن  مراكـــز  بيـــن  والمعـــارف 
فـــي الجوانـــب الثقافيـــة واالجتماعيـــة، 
والتعـــرف على الخدمـــات التي تقدمها 

لمنتســـبيها. المراكـــز  تلـــك 

جمعيـــة  وفـــد  فـــي  وشـــارك 
محمـــد  بصريـــًا  للمعاقيـــن  اإلمـــارات 

عثمان الحوســـني وأحمد راشد الغفلي 
وســـلمى علي الكعبـــي باإلضافة إلى 
خليفـــة حســـن وفاطمـــة راشـــد. الذيـــن 
شـــاركوا فـــي نقاشـــات الملتقى حول 
تواجـــه  التـــي  والصعوبـــات  العقبـــات 
فـــي  البصـــر  وضعـــاف  المكفوفيـــن 

العربـــي. العالـــم 

النشأة والتأسيس
حصاد 2012 

مشاركة ناجحة للجمعية في الملتقى العربي 
للمكفوفين بقطر
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بحـــث عـــادل الزمـــر نائـــب رئيـــس 
اإلمـــارات  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
أحمـــد  والدكتـــور  بصريـــًا  للمعاقيـــن 
العمـــران رئيـــس لجنـــة التطويـــر فـــي 
الجمعيـــة مـــع ســـيف محمـــد المدفـــع 

لمركز  العـــام  المدير 

إكســـبو _ خال اجتماع تنســـيقي عقد 
واالســـتعدادات  الترتيبـــات   _ بينهـــم 
والتجهيزات الخاصة بمعرض “ســـايت 
بمركـــز  يقـــام  الـــذي  الثانـــي”  مـــي 
إكســـبو الشـــارقة خال الفترة من 11 
المقبـــل   2013 فبرايـــر   13 إلـــى 
كريمـــة  برعايـــة 

مـــن 

الدكتـــور  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب 
ســـلطان بن محمـــد القاســـمي عضو 
الشـــارقة  حاكـــم  األعلـــى  المجلـــس 
إيجـــاد  فـــي  ســـموه  لرؤيـــة  وتنفيـــذًا 
وتدريـــب  لتأهيـــل  المعينـــات  أفضـــل 
فـــي  ودمجهـــم  بصريـــًا  المعاقيـــن 
المجتمـــع . تنـــاول االجتمـــاع الجوانـــب 
الفنيـــة للمعرض بهدف إخـــراج الحدث 
إكســـبو  مركـــز  خبـــرة  تائـــم  بصـــورة 
فـــي تنظيم مثـــل هـــذه الفعاليات 
العالميـــة خاصـــة أن المعرض 
كبريـــات  يســـتقطب 
العالميـــة  الشـــركات 
فـــي  العاملـــة 
اإلعاقة  مجـــال 
يـــة  لبصر ا
يعتبـــر  و
ث  لحد ا

استمرار االستعدادت لتنظيم
معرض )سايت مي الثاني(

حصاد 2012 
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األكبـــر من نوعـــه في منطقة الشـــرق 
األوســـط ويحظـــى بمشـــاركة عالميـــة 
. متميـــز  وخليجـــي  عربـــي  وحضـــور 

وأكد ســـيف المدفـــع ترحيب مركز 
إكســـبو بالشـــراكة مع جمعية اإلمارات 
للمعاقيـــن بصريـــًا في تنظيـــم الحدث 
األكبر من نوعه في الشـــرق األوســـط 
في مجـــال تقنيـــات اإلعاقـــة البصرية 
والـــذي ســـوف يســـجل نجاحـــًا لدولـــة 
عمومـــًا  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
وإمارة الشـــارقة علـــى وجه الخصوص 
وذلـــك بعـــد النجـــاح الكبيـــر للمعـــرض 
إكســـبو  بمركـــز  األولـــى  دورتـــه  فـــي 

الشـــارقة .
الزمـــر  عـــادل  تقـــدم  جانبـــه  مـــن 
عـــن  نيابـــة  بجزيـــل الشـــكر واالمتنـــان 
لصاحـــب  الجمعيـــة  وأعضـــاء  رئيـــس 
الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بن 
المجلـــس  عضـــو  القاســـمي  محمـــد 
األعلـــى حاكم إمـــارة الشـــارقة لرعايته 
الكريمـــة للمعـــرض ودعمـــه ووقوفـــه 
الدائـــم مـــع أبنائـــه المعاقيـــن بصريـــًا 
إدارة  بتعـــاون  أشـــاد  كمـــا  بالدولـــة، 
إكســـبو الكبيـــر فـــي تنظيـــم المعرض 
الـــدورة  إنجـــاح  فـــي  دورهـــم  مثمنـــًا 
الســـابقة متمنيـــًا نجـــاح المعرض في 

المقبلـــة. دوراتـــه  جميـــع 
مـــن جانبـــه قـــال الدكتـــور أحمـــد 
العمـــران عضـــو مجلـــس اإلدارة رئيس 
اإلمـــارات  بجمعيـــة  التطويـــر  لجنـــة 
إدارة  مجلـــس  أن  بصريـــا  للمعاقيـــن 
متخصصـــة  لجنـــة  شـــكل  الجمعيـــة 
لاســـتعداد للمؤتمـــر، وتعمـــل اللجنة 
علـــى التواصـــل مـــع كافـــة العارضين 
والرعـــاة والداعميـــن للمعـــرض. ومـــن 
المتوقع أن تشـــهد الـــدورة الثانية من 
المعـــرض إقبـــااًل غيـــر مســـبوق، حيث 
حجـــزت العديد مـــن الشـــركات أجنحتها 
منـــذ مـــدة، األمر الـــذي يعكـــس مكانة 
المعـــرض خاصـــة وأنـــه الحـــدث األكبر 

مـــن نوعه فـــي الشـــرق األوســـط.
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الطيـــران  ألمـــن  دبـــي  مركـــز  نظـــم 
بالتعـــاون مـــع جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقين 
بصريـــًا دورة تدريبيـــة لعشـــرين فـــردًا مـــن 
المركز حـــول اإلجـــراءات المناســـبة لتفتيش 

اإلعاقـــة. ذوي  األشـــخاص 
وقام عـــادل الزمر نائـــب رئيس مجلس 
بصريـــًا  للمعاقيـــن  اإلمـــارات  جمعيـــة  إدارة 
مـــع  للتعامـــل  المناســـبة  الكيفيـــة  بشـــرح 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة البصرية وحركتهم 
وأهميـــة مراعـــاة الجوانـــب اإلنســـانية عنـــد 
القيـــام بذلـــك في جميـــع مراحـــل التفتيش 
وعـــدم معاملتهـــم معاملة خاصة مع شـــرح 
كيفيـــة توجيههـــم وحركتهـــم داخـــل منافـــذ 

التفتيـــش.
 

النشأة والتأسيس
حصاد 2012 

الزمر يحاضر في دورة التفتيش األمني
لذوي اإلعاقة في المطارات 
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اإلمـــارات  جمعيـــة  مـــن  وفـــد  شـــارك 
خلـــف  مركـــز  افتتـــاح  فـــي  بصريـــًا  للمعاقيـــن 
الحبتـــور لمصـــادر التكنولوجيـــا المســـاعدة فـــي 
جامعـــة زايـــد الـــذي يهدف إلـــى خدمـــة الطاب 

اإلعاقـــة. ذوى  مـــن 

حضـــر حفل االفتتـــاح معالي الشـــيخ نهيان 
العالـــي  التعليـــم  وزيـــر  نهيـــان  آل  مبـــارك  بـــن 
والبحـــث العلمـــي رئيـــس جامعة زايد وســـعادة 
إدارة مجموعـــة  رئيـــس مجلـــس  الحبتـــور  خلـــف 
الحبتـــور ومعالـــي أحمـــد حميـــد الطايـــر رئيـــس 
الوقفـــي  الصنـــدوق  إلدارة  الدائمـــة  اللجنـــة 
الكنـــدي وســـلطان  بالجامعـــة ومعالـــي ســـعيد 
أحمـــد الحبتور وســـعادة جمعة الماجـــد ومعالي 
بوحميـــد  وعيســـى  المزروعـــي  حميـــد  عبداللـــه 
وســـعادة بطـــي الكنـــدي وراشـــد خلـــف الحبتور 
ومحمـــد خلف الحبتور وحســـين ســـجواني وعبد 
اللـــه بـــن ســـوقات وجاري دوغـــان و د.ســـليمان 
ويلســـون  د.الري  و  الجامعـــة  مديـــر  الجاســـم 
نائـــب مديـــر الجامعة وصفيـــة ســـعيد الرقباني 
رئيـــس الشـــؤون الخارجيـــة والتطويـــر بالجامعـــة 
وعدد مـــن كبـــار الشـــخصيات وأعضـــاء الهيئتين 

التدريســـية واإلداريـــة.

لـــذوي  التقنيـــة  الخدمـــة  المركـــز  ويقـــدم 
اإلعاقـــة وخاصـــة المكفوفيـــن الذيـــن يحتاجـــون 
لبرامـــج ناطقـــة لتســـاعدهم علـــى التعامـــل مع 
،ويشـــمل  تعويضـــًا  الدراســـية  الموضوعـــات 
المركـــز أيضـــًا أجهـــزة طباعـــة بطريقـــة »برايـــل« 
ومكبـــرات لمســـاعدة ضعاف البصر ويســـتوعب 
جديـــدة  إضافـــة  ويعـــد  طالبـــًا   25 المركـــز 
لمشـــروعات الجامعـــة، والمركـــز يقـــدم خدماتـــه 
أيضـــًا للجامعـــات والمؤسســـات المعنية ببرامج 
برامـــج  إعـــداد  إلـــى  باإلضافـــة  اإلعاقـــة  ذوي 
وتحويلهـــا تقنيًا وإرســـالها لطـــاب الجامعة في 
فـــرع أبوظبـــي إلى حين تأســـيس مختبـــر مماثل 

فـــي مقـــر الجامعـــة الجديـــد فـــي أبوظبـــي.

الجمعية تشارك في افتتاح  مركز خلف الحبتور 
لمصادر التكنولوجيا المساعدة
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النشأة والتأسيس
حصاد 2012 

أقامـــت جمعية اإلمـــارات للمعاقين بصريـــًا في مقرها 
بالشـــارقة فعاليـــات متنوعـــة خـــال ليالي رمضان الســـابق، 
شـــهدت الكثير من البهجـــة والتواصل بيـــن األعضاء بحضور 
أعضـــاء مجلـــس إدارة الجمعية وعـــدد كبير مـــن أولياء األمور 

والزائريـــن الضيوف.
وقـــال عـــادل الزمـــر نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة في 
النشـــاط  علـــى  الســـتار  أســـدلنا  »لقـــد  الفعاليـــات:  ختـــام 
الرمضانـــي الـــذي نقيمه ســـنويًا ألعضاء الجمعيـــة لبث روح 
التواصـــل االجتماعـــي الـــذي ننشـــد مـــن خالـــه التواصـــل 

الثاني. بيتهـــم  الدائـــم مـــع 
وأضـــاف: نحن فـــي الجمعية نولـــي اهتمامًا بتشـــجيع 
روح المبـــادرة والعمـــل الجماعـــي وحـــب التنافـــس من خال 
المســـابقات التـــي تقام في هذا الشـــهر الكريـــم باإلضافة 

لألنشـــطة الترفيهيـــة واالجتماعية والثقافيـــة والرياضية«.
مجموعـــة  علـــى  الرمضانيـــة  الفعاليـــات  واشـــتملت 
واســـعة مـــن األنشـــطة والفعاليـــات التـــي تهـــم المعاقين 
بصريـــًا, كما اشـــتمل حفل الختام على فطـــور جماعي أعدته 
الجمعيـــة بالتعـــاون مـــع شـــركة الشـــام للدعايـــة واإلعـــان، 
باإلضافـــة للمســـابقة الرمضانية التي تنوعت بين األســـئلة 
وبعض األلعاب الترفيهية والســـحوبات علـــى جوائز قيمة.. 
وكرمـــت الجمعيـــة عددًا مـــن أعضائها المشـــاركين في دورة 

الحاســـوب التـــي أقامتها خـــال الصيف.

أنشطة  رمضانية متنوعة
في مقر الجمعية



57 األمل المشرق 2013

فـــازت عضـــو الجمعيـــة آالء 
األول  بالمركـــز  الصـــادق  محمـــد 
الكريـــم   القـــرآن  فـــي مســـابقة 
لـــذوي االحتياجـــات الخاصة التي 
للرياضـــات  دبـــي  نـــادي  نظمهـــا 
ومراكـــز  ألنديـــة  الخاصـــة 
المعاقيـــن بالدولـــة خـــال شـــهر 
رمضـــان المبارك.. وأحـــرز المركز 
الثاني فـــي المســـابقة عبد الله 
محمـــد المعتصم وذهـــب المركز 
محمـــد  الصـــادق  إلـــى  الثالـــث 

الصـــادق.
 

آالء الصادق تفوز بالمركز األول في مسابقة 
القرآن الكريم لذوي االحتياجات الخاصة
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أطلـــق مصـــرف الشـــارقة اإلســـامي فـــي يوليـــو 
2012 أول صـــراف آلـــي للمعاقيـــن بصريـــًا فـــي الدولـــة 
خـــال  الخطـــوة  هـــذه  عـــن  اإلعـــان  وجـــاء  والمنطقـــة، 
مؤتمـــر صحفـــي ُعقد فـــي جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقين 
بصريـــًا في الشـــارقة، برعاية الشـــيخة جميلـــة بنت محمد 
القاســـمي مديـــرة مدينة الشـــارقة للخدمات اإلنســـانية. 

ويأتـــي إطـــاق أول صراف آلـــي للمعاقيـــن بصريًا 
فـــي المنطقـــة تجســـيدًا لنهـــج الدولـــة العام فـــي رعاية 
وتأميـــن متطلبـــات ذوي اإلعاقة، وحرص صاحب الســـمو 
الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي عضـــو 
المجلـــس األعلـــى لاتحاد حاكم الشـــارقة، علـــى ضرورة 
تذليـــل جميـــع العقبـــات التي تحـــول دون تنفيذ مشـــاريع 
خاصـــة للمكفوفيـــن، وتوجيه ســـموه للمصـــارف بتقديم 

للمكفوفين.  تســـهيات 

وقـــال محمـــد عبـــد الله الرئيـــس التنفيـــذي لمصرف 
الشـــارقة اإلســـامي :«لقد نجحنا مـــن خال إطاق أول 
صـــراف آلي للمكفوفيـــن بالمنطقة، أن نكون بمســـتوى 
الشـــارقة  حاكـــم  الســـمو  لصاحـــب  الخـــاص  الطمـــوح 
فـــي خدمـــة هـــذه الشـــريحة المهمة، وتســـجيل الســـبق 
لإلمـــارات فـــي هـــذا المجال، وتنفيـــذ برامج المســـؤولية 
االجتماعيـــة، وتعزيـــز رصيـــد القطـــاع المصرفـــي بشـــكل 
عـــام، والصيرفـــة اإلســـامية بشـــكل خاص«. مـــن جانبه 
قـــال عادل الزمر نائـــب رئيس جمعية اإلمـــارات للمعاقين 
بصريـــًا :«إن إطاق هـــذه الخدمة، يعكـــس اهتمام صناع 
ومســـتوى  المجتمـــع،  فـــي  المكفوفيـــن  بـــدور  القـــرار 
الحـــرص علـــى مد يـــد العنايـــة والرعايـــة الفائقـــة لهم«، 
مشـــيرًا إلـــى أن هذا اإلجـــراء ســـيكون بدايـــة للعديد من 

األخرى.  الخدمـــات 

ويضـــم الجهـــاز الجديد لوحـــة مفاتيح كبيـــرة بطريقة 
وأزرارًا  الوضـــوح،  وعاليـــة  كبيـــرة  وشاشـــة  “برايـــل”، 
للحفـــاظ  أذن  وســـماعة  االســـتخدام،  لتســـهيل  عريضـــة 
علـــى الخصوصيـــة، إضافـــة إلـــى الســـماعات الخارجيـــة، 
وعـــدم وجـــود خيـــارات متعـــددة، لتســـهيل االســـتخدام، 

ومنعـــًا من تشـــتت المكفوف خـــال عملية االســـتخدام، 
مـــع ماحظـــة أن الجهاز مخصـــص للمكفوفيـــن وأصحاب 
إمكانيـــة  مـــع  خـــاص،  بشـــكل  جـــدًا  الضعيـــف  النظـــر 

اســـتخدامه مـــن قبـــل غيـــر المكفوفيـــن. 

إلـــى ذلـــك، قـــال ممثـــل شـــركة وينكـــور األلمانيـــة 
للمشـــروع  المنفـــذة   CNS شـــركة  المحلـــي  الوكيـــل 
:«أســـفرت محادثاتنـــا مع مصرف الشـــارقة اإلســـامي 
عـــن أهميـــة اإلســـراع فـــي تنفيـــذ التوجيهـــات القاضيـــة 

المكفوفيـــن«.  لفئـــة  مرمـــوق  منتـــج  بتقديـــم 

تســـهيل  شـــأنه  مـــن  نموذجـــًا  »قدمنـــا  وأضـــاف: 
الخدمـــات المصرفيـــة للمكفوفيـــن، عبـــر أجهـــزة صـــراف 
آلـــي متطـــورة جـــدًا، واختصرنـــا الزمـــن بالفعـــل ليكـــون 
حقيقـــة ماثلـــة« الفتـــًا إلـــى أن المرحلـــة المقبلة ســـوف 
تشـــهد المزيد مـــن الخطـــوات لتوفير خدمة أكثر شـــمواًل 

النشأة والتأسيس
حصاد 2012 

متوفر في مقر الجمعية بالشارقة
أول صراف آلي بالدولة للمعاقين بصريًا
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واســـتيعابًا. 

وقامـــت الجهـــة المنفذة للمشـــروع، بالطلب إلى اإلعامييـــن الحاضرين 
بتدشـــين الجهـــاز الجديـــد عبـــر إغـــاق عيونهـــم لمعايشـــة التجربـــة، وفهمهـــا، 

والشـــعور بمـــدى أهميـــة الخدمة التـــي تؤديهـــا مســـتقبًا للمكفوفين. 

وأشـــاد الحاضـــرون بهـــذه التجربـــة، وثمنـــوا دور صناعتهـــا، والخدمـــات 
التـــي تؤديها، مطالبين بأن تشـــمل أوســـع مســـاحة ممكنة فـــي أرض الدولة 

فـــي القريـــب العاجل. 

 ووضـــع الجهـــاز الجديـــد فـــي مقـــر جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريًا 
فـــي الشـــارقة، حيث ســـيدرب المكفوفـــون على اســـتخدامه مـــن قبل فريق 
مـــن المصـــرف بالتعاون مـــع الجمعية، وســـتكون هنـــاك فترة تجريبيـــة يعتمد 
طولهـــا علـــى اســـتيعاب المكفوفيـــن آلليـــة اســـتخدام الجهاز، علـــى أن يكون 
هنـــاك توســـع فـــي الخدمـــات للمكفوفين بشـــكل عـــام في المصـــرف خال 

الفتـــرة القليلـــة المقبلة.
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نظمـــت اللجنـــة النســـائية بالجمعيـــة يومًا مفتوحـــًا للمرأة في 
مبنى الجمعية بالشـــارقة شـــهد العديد من الفعاليات واألنشـــطة 

المشاركات. بين 

وجـــرى فـــي بداية اليوم تقســـيم المشـــاركات البالـــغ عددهن 
25 إلـــى مجموعات ضمـــت مجموعة األعمـــال المطبخية ومجموعة 
التنظيـــف وكـــي المابـــس ثـــم مجموعـــة ترتيـــب الغـــرف وأخيـــرًا 

مجموعـــة األشـــغال اليدوية.

وتبادلـــت المجموعـــات فيمـــا بينهـــا األنشـــطة المســـابقاتية 
وتنظيـــم األعمـــال، ثـــم تناولت المشـــاركات وجبة الغـــداء في مقر 
الجمعيـــة التـــي شـــملت مأكوالت أعدتهـــا بعـــض المكفوفات في 

 . لجمعية ا

النشأة والتأسيس
حصاد 2012 

يوم مفتوح للمرأة في الجمعية
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فـــي  بالجمعيـــة  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  الزمـــر  عـــادل  اســـتقبل 
الشـــهر األول مـــن العـــام 2012 وفـــدًا مـــن إدارة البحوث في دائرة الشـــؤون 
اإلســـامية والعمـــل الخيري بدبي برئاســـة الدكتور ســـيف الجابـــري مدير إدارة 
البحـــوث، والدكتـــور عبـــد الحكيـــم األنيس كبيـــر الباحثين فـــي اإلدارة، والباحث 

رامـــي كاوي باإلضافـــة إلـــى الباحـــث طـــارق الكمالي. 

وجـــرى خال الزيـــارة بحث األعمال واألنشـــطة التـــي تقوم بهـــا الجمعية 
وبحـــث التعـــاون بيـــن الجهتيـــن، حيث طرحـــت فكرة تســـجيل بعض كتـــب دائرة 
الشـــؤون اإلســـامية صوتيـــًا وتزويـــد مكتبـــة الجمعية بهـــا، ومـــن بينها كتاب 
)قيـــادة محمـــد صلـــى اللـــه عليه وســـلم( للمؤلـــف والخبير العالمـــي في علم 

القيـــادة )جون أديـــر( ذو الشـــهرة العالمية وترجمـــة رامي كاوي.

التـــي  الزيـــارة جولـــة تعريفيـــة بمرافـــق الجمعيـــة والخدمـــات  وشـــملت 
تقدمهـــا لألعضـــاء المكفوفيـــن مـــن خـــال المكتبـــة واألســـتوديو والصالـــة 

المرافـــق.  الرياضيـــة وبقيـــة 

الجمعية تستقبل وفدًا من 
دائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل الخيري بدبي 



األمل المشرق 2013 62

نظمت الجمعية معرضًا 
للمنتجات اإللكترونية لشـــركة 
المواصفـــات  ذات  »آبـــل« 
المعاقيـــن  بخدمـــة  الخاصـــة 
المعـــرض  واحتـــوى  بصريـــًا. 
مبنـــى  فـــي  أقيـــم  الـــذي 
الجمعيـــة على األجهـــزة التي 
صنعتها الشـــركة بمواصفات 
المعاقيـــن  تمكـــن  خاصـــة 
مـــع  التعامـــل  مـــن  بصريـــًا 
مثـــل  اإللكترونيـــة  األجهـــزة 
جهـــاز الـــاب تـــوب والهاتـــف 
واآليبـــاد. اآليفـــون  الذكـــي 

النشأة والتأسيس
حصاد 2012 

معرض لمنتجات شركة »آبل«
الخاصة بالمكفوفين
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 واســـتعرض عادل الزمـــر نائب رئيس مجلـــس اإلدارة لألعضاء والزائرين طريقة اســـتخدام المعاقين 
بصريـــًا لجهـــاز اآليبـــاد من حيث تزويـــده ببرنامج ناطق يســـهل على الكفيف اســـتخدامه كما بيـــن إمكانياته 

ومدى االســـتفادة التـــي يمكن أن يجنيهـــا الكفيف منه.

وقـــدم الدكتـــور أحمـــد العمران رئيـــس لجنـــة التطوير في مجلـــس إدارة الجمعية شـــرحًا حـــول كيفية 
اســـتخدام الكفيـــف لجهـــاز الـــاب توب واالســـتفادة من البرامـــج التي صممتها شـــركة »آبـــل« للمعاقين 
بصريـــًا، وقدمـــت عضـــو الجمعيـــة األســـتاذة عواطـــف أكبري شـــرحًا مماثـــًا على جهـــاز الهاتـــف المتحرك 

اآليفون.
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مـــن  عضـــوًا   15 نحـــو  شـــارك 
جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــًا 
)إنمـــا  كتـــاب  توقيـــع  حفـــل  فـــي 
لإلعامـــي  العميـــان(  جوقـــة  نحـــن 
بدبـــي  الدخيـــل  تركـــي  الســـعودي 
مـــول، وقد تخلـــل الحفل الـــذي رعته 
شـــركة »اتصاالت« مناقشـــة الكاتب 
حـــول  الجمعيـــة  أعضـــاء  قبـــل  مـــن 

وفكرتـــه. الكتـــاب  مواضيـــع 

النشأة والتأسيس
حصاد 2012 

أعضاء الجمعية يشاركون في حفل
توقيع كتاب »إنما نحن جوقة العميان« 
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المكفـــوفون يتبرعون بالدم
للمعاقيـــن  اإلمـــارات  جمعيـــة  نظمـــت 
ومركـــز  الصحـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  بصريـــًا 
خدمـــات نقل الـــدم حملـــة للتبرع بالدم شـــارك 
وموظفـــي  أعضـــاء  مـــن  ثمانيـــة  نحـــو  فيهـــا 

. لجمعيـــة ا
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شـــارك نحـــو 57 كفيـــف وكفيفة فـــي الرحلـــة الترفيهية 
التـــي أقامتهـــا جمعية اإلمـــارات للمعاقين بصريًا في شـــهر 
فبرايـــر 2012 إلـــى ملتقـــى العائلـــة فـــي دبي الـــذي تنظمه 
مراكـــز األميرة هيا بنت الحســـين الثقافية اإلســـامية التابعة 
لدائـــرة الشـــؤون اإلســـامية والعمـــل الخيـــري بدبي وســـط 
أجـــواء احتفاليـــة وترفيهية اســـتمتع مـــن خالهـــا المكفوفون 

بالعديـــد مـــن البرامج واألنشـــطة التـــي ينظمهـــا الملتقى.

وتعـــرف األعضاء عنـــد وصولهم الملتقـــى على البرامج 
الثقافيـــة والترفيهيـــة وقامـــوا بجولة تعريفية شـــملت متحف 
وأبـــدى  وتراثيـــة   تاريخيـــة  ثـــروات  مـــن  يحويـــه  ومـــا  القريـــة 
العائلـــة  ملتقـــى  فـــي  العمليـــات  مديـــر  المنصـــوري  أحمـــد 
ســـعادته بهـــذه الزيـــارة التي تهدف إلـــى بناء عاقـــة وطيدة 

النشأة والتأسيس
حصاد 2012 

فعاليات متنوعة في الرحلة الترفيهية
إلى ملتقى العائلة في دبي 
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مـــع المكفوفيـــن. وأضـــاف بـــأن زيـــارة جمعيـــة اإلمـــارات 
اعتزازهـــم  مؤكـــدًا  للملتقـــى،  الثانيـــة  هـــي  للمكفوفيـــن 
مـــع  العاقـــة  أواصـــر  توطيـــد  علـــى  الجمعيـــة  بحـــرص 
المؤسســـات  مـــن خال زيـــارات إلـــى مواقـــع الفعاليات 
واألحـــداث المهمـــة، مؤكـــدًا حرصهـــم علـــى التواصل مع 
بالمكفوفيـــن  تعنـــى  التـــي  المؤسســـات  و  الجمعيـــات 
المكفوفيـــن  فئـــة  بيـــن  تفاعليـــة  عاقـــة  إليجـــاد  وذلـــك 

ومحتوياتـــه. ومعروضاتـــه  والملتقـــى 

المشـــاركون  الجمعيـــة  أعضـــاء  وجـــه  جانبهـــم  مـــن 
علـــى  القائميـــن  إلـــى  العميـــق  شـــكرهم  الرحلـــة  فـــي 
الملتقـــى الذيـــن جمعـــوا فيـــه بيـــن الجوانـــب االقتصادية 
إلـــى  فعالياتـــه  تشـــمل  حيـــث  واالجتماعيـــة  والثقافيـــة 
جانـــب المحاضـــرات، برامـــج ثقافيـــة وتوعوية، وأمســـيات 
شـــعرية إضافة إلـــى فعاليـــات المنطقـــة التراثيـــة وتضم 
المتحـــف وبيـــت الشـــعر والمقهـــى الشـــعبي والحظيـــرة 
والحـــرف التراثيـــة واأللعـــاب والفرق الشـــعبية، و«ســـوق 
القريـــة« الـــذي يتضمـــن مكتبـــات ومحات تجاريـــة وبرامج 
توعويـــة، باإلضافـــة إلـــى نقـــاط متعددة تضم مشـــاركات 
المؤسســـات والجهـــات الحكوميـــة فـــي الملتقـــى، كمـــا 
يضـــم الســـوق مواقـــع تمثل مشـــاريع الشـــباب واألســـر 
المنتجـــة للعطـــور والمابـــس واإلكسســـوارات والهدايا، 
الغذائيـــة  والمـــواد  واألكشـــاك  الشـــعبية  واألكات 

واأللعـــاب.
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أعضـــاء  اســـتمتع 
ترفيهيـــة  برحلـــة  الجمعيـــة 
إلـــى حديقـــة زعبيل، شـــارك 
المعاقيـــن  بعـــض  فيهـــا 
بعـــض  جانـــب  إلـــى  بصريـــًا 
الرحلة  وشـــملت  اإلدارييـــن، 
الترفيهية،  الفقـــرات  بعـــض 
الخدمـــات  إلـــى  والتعـــرف 
الحديقـــة،  تقدمهـــا  التـــي 
التذكاريـــة  الصـــور  والتقـــاط 

البعـــض. بعضهـــم  مـــع 

النشأة والتأسيس
حصاد 2012 

حديقة زعبيل تستقبل المكفوفين
في يوم ترفيهي
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الجمعيـــة  شـــاركت 
ممثلـــة فـــي محمـــد عثمـــان 
وشـــيخة  الحوســـني 
)حـــوار  فـــي  الشـــريقي 
للمســـؤولية  كوتوبيـــا 
عقـــد  الـــذي  االجتماعيـــة( 
فـــي كليـــات التقنيـــة العليـــا 
للطالبـــات فـــي دبـــي فـــي 
شـــاركا  حيـــث  إبريـــل  شـــهر 
بعـــض  جلســـات  فـــي 
 .. المنتـــدى  فعاليـــات 
وقدمـــا ورقـــة تحـــت عنـــوان 
المجتمـــع  أجـــل  “»مـــن 
إلـــى  هدفـــت  اإلماراتـــي«، 
تســـليط الضوء علـــى نماذج 
بتجاربهـــا  ســـاهمت  محليـــة 
ومبادراتهـــا الشـــخصية في 
المســـؤولية  ثقافـــة  نشـــر 
والتشـــجيع  االجتماعيـــة 

علـــى ممارســـتها بيـــن أفراد 
اإلماراتـــي.  المجتمـــع 

العـــام  هـــذا  وشـــارك 
كوتوبيـــا  »حـــوار  فـــي 
االجتماعيـــة«  للمســـؤولية 
ثمانيـــة مواطنيـــن، عرضـــوا 
فـــردي  وبشـــكٍل  خالهـــا 
تجاربهـــم التـــي أهلتهم ألن 
يكونـــوا معروفيـــن في هذا 
الشـــيخ  أبرزهـــم  المجـــال، 
بـــن  العزيـــز  عبـــد  الدكتـــور 
علـــي النعيمي، المستشـــار 
عجمـــان،  لحكومـــة  البيئـــي 
نظـــرًا لمـــا يبذلـــه مـــن جهود 
جيـــل  مـــع  الحواجـــز  لكســـر 
الشـــباب والتواصل معهم، 
بغيـــة نشـــر الوعـــي بقضايا 

واالســـتدامة.  البيئـــة 

ويهـــدف »حوار كوتوبيا 
االجتماعيـــة«،  للمســـؤولية 
والـــذي يعقـــد للعـــام الثاني 
إلـــى ســـد  التوالـــي،  علـــى 
بيـــن  القائمـــة  الفجـــوة 
والشـــركات  المؤسســـات 
واحتياجـــات  ناحيـــة  مـــن 
المجتمـــع مـــن ناحيـــة أخرى، 
الحاصـــل  الخطـــأ  ولتصحيـــح 
األعمـــال  بيـــن  الخلـــط  فـــي 
والمســـؤولية  الخيريـــة 

جانـــب  إلـــى  االجتماعيـــة، 
األساســـية  األهـــداف 
فـــي  والمتجســـدة  للحـــوار 
المســـؤولية  ثقافـــة  نشـــر 
والتشـــجيع  االجتماعيـــة، 
علـــى ممارســـتها بيـــن أفراد 
المجتمـــع، وإبـــراز مبادراتها، 
ومناقشـــة المشكات التي 
وطـــرح  تطبيقهـــا،  تواجـــه 
التـــي مـــن شـــأنها  الحلـــول 

عليهـــا.  القضـــاء 

حصاد 2012 

الحوسني والشريقي يشاركان في
حوار كوتوبيا للمسؤولية االجتماعية 
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       زار وفـــد مـــن أعضـــاء جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن 
بصريـــًا قرية وزارة الداخلية التي حطت رحالها في شـــهر إبريل 
2012 فـــي مدينـــة عجمـــان. وتعـــرف الوفـــد علـــى األقســـام 
والخدمات التـــي تقدمها وزارة الداخلية حيث اســـتمع األعضاء 
إلـــى شـــرٍح تفصيلي عن بعـــض األدوات والبرامـــج والخدمات 
التـــي تخـــدم أهداف المبـــادرة، وحضـــروا تجربة وهميـــة لمنزل 
يتعـــرض لزلـــزال وكيف تعمل الـــوزارة في مثل هـــذه الظروف 
إلنقـــاذ األشـــخاص، كمـــا تعرفـــوا على الســـيارة التـــي أعدتها 
إدارة المـــرور للتوعيـــة بخطـــورة الحـــوادث وكيفيـــة اســـتخدام 

وســـائل األمان.

زيارة تعريفية لقرية وزارة الداخلية 
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مشاركة ناجحة في منتدى
)الخريف ملتقى الكفيف( 

شـــاركت جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقين بصريـــًا في منتـــدى )الخريف ملتقـــى الكفيف(_ الذي 
عقـــد فـــي عمان في شـــهر يوليـــو_ بوفد ضـــم وليد البلوشـــي ونـــورة الزرعوني وعفـــراء أحمد 
محمـــد الحميـــدي وفـــي الملتقى قدمت عفـــراء الحميدي ورقـــة عمل عن أنشـــطة الجمعية وعن 

اإلمـــارات بشـــكل عـــام كما قدمـــت كلمة الوفود المشـــاركة فـــي الملتقى عـــن اإلمارات.

حصاد 2012 
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بحث التعاون مع جمعية الشارقة الخيرية 

تكريم جمعية الشارقة التعاونية

جمعيـــة  مـــن  وفـــد  زار 
بصريـــًا  للمعاقيـــن  اإلمـــارات 
الخيريـــة فـــي  جمعيـــة الشـــارقة 
شـــهر ديســـمبر الماضـــي حيـــث 
التقـــى عـــادل الزمر نائـــب رئيس 
مجلـــس اإلدارة والدكتـــور أحمـــد 
التطويـــر  لجنـــة  رئيـــس  العمـــران 
خـــادم  بـــن  اللـــه  عبـــد  ســـعادة 
جمعيـــة  مبـــادرة  دعـــم  وبحثـــوا 
اإلمـــارات توفيـــر خمســـين جهـــاز 
المعاقيـــن  لمســـاعدة  كمبيوتـــر 
بصريـــًا لاســـتفادة من مشـــروع 
شـــراكة الجمعيـــة مـــع مؤسســـة 

األمريكيـــة. شـــير  بـــوك 

اإلمـــارات  جمعيـــة  كرمـــت 
للمعاقين بصريا جمعية الشارقة 
التعاونيـــة نظيـــر جهودهـــا فـــي 
دعـــم برامج وفعاليـــات المعاقين 
بصريًا، وســـلم عـــادل الزمر نائب 
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريا أثناء 
زيارتـــه جمعية الشـــارقة شـــهادة 
شـــكر  والتقدير للمديـــر التنفيذي 
لجمعية الشـــارقة ودرعـــًا تذكارية. 
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لقـــي منتخب اإلمارات لكرة الهدف اســـتقبااًل حافًا في 
مطـــار دبـــي الدولي بعـــد اإلنجاز الـــذي حققه على مســـتوى 
دول الخليـــج  بحصولـــه علـــى المركـــز الثالـــث فـــي بطولة كرة 

الهـــدف الخليجيـــة الســـابعة التي أقيمت في الســـعودية.

وكـــرم الشـــيخ صقـــر القاســـمي رئيـــس مجلـــس إدارة 
جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــًا منتخـــب اإلمـــارات في 
ختـــام بطولة اإلمـــارات لكرة الهدف بحضور طارق ســـلطان بن 
خـــادم نائب رئيـــس اتحاد رياضـــة المعاقين الرئيـــس التنفيذي 

البارالمبية للجنـــة 

حصاد 2012 

السعودي صاحب الضيافة يحرز اللقب وقطر وصيفًا

منتخب كرة الهدف يحرز برونزية الخليج 
واستقبال حافل في مطار دبي 
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وأقيمت فعاليات البطولـــة بالصالة المغلقة في مجمع 
األميـــر فيصل بن فهـــد األولمبي، بمشـــاركة فعالة من دول 
المنطقـــة، وتألفـــت بعثـــة منتخبنـــا الوطنـــي للمكفوفين من 
ذيبـــان المهيري رئيســـًا للبعثة، وخليفة حســـن إداري المنتخب 
وأحمـــد محمد رفيـــع مدرب و6 العبين هم: لؤي ســـعيد عاي 
ونـــواف خلفـــان وأحمد يعقـــوب وأحمـــد عاي وعبـــد الرحمن 

البستكي وســـعيد الكعبي.

ثمرة اهتمام القادة 
وكان فـــي مقدمة مســـتقبلي البعثة طارق ســـلطان بن 
خـــادم نائـــب رئيس اتحاد اإلمـــارات لرياضـــة المعاقين الرئيس 
التنفيـــذي للجنـــة البارالمبية وعـــادل الزمر نائـــب رئيس جمعية 
اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــًا وقـــد أشـــاد طـــارق ســـلطان بن 
خـــادم باإلنجـــاز الكبير الذي حققه فرســـان اإلرادة مشـــيرًا إلى 
أنـــه ثمرة اهتمـــام قيادتنا الرشـــيدة بالمعاقيـــن المتمثل في 
توفيـــر كل عوامـــل النجـــاح لفرســـان اإلرادة الذيـــن لـــم يخيبوا 
التوقعـــات حيـــث جـــاءت هـــذه البداية القويـــة التـــي تؤكد أن 
منتخبنـــا الوطنـــي للمكفوفيـــن يملـــك الكثيـــر و قـــادر علـــى 

الســـير علـــى درب اإلنجازات.

وقـــال إن خـــوض غمـــار المنافســـة فـــي مثـــل هـــذه 
المحافـــل يعـــد فرصـــة قويـــة لاحتـــكاك وإكســـابهم خبرات 
جديـــدة مؤكـــدًا أن الجميـــع أصبـــح ينتظـــر مشـــاركات أبطالنا 
المعاقيـــن في البطـــوالت و المحافل الخارجيـــة واإلنجازات 
التي ســـوف يحققونها بعد أن تعـــودوا منهم على رفعهم 
لعلـــم الدولة فـــي منصات التتويـــج وانتزاعهـــم الميداليات 
الملونـــة، وأكـــد أن المســـؤولية أصبحت كبيـــرة على العبي 
منتخبـــات المعاقيـــن خاصـــة بعد اإلنجـــازات التـــي حققوها 
فـــي الفترة األخيـــرة حيث أصبحـــوا مطالبين دائمـــًا بتحقيق 
نتائـــج إيجابية والمنافســـة علـــى المراكز األولـــى والصعود 

إلـــى منصـــات التتويـــج وهم جديـــرون بذلك.
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محك قوي 
مـــن جانبه أشـــاد ذيبـــان المهيري رئيـــس البعثة 
باإلنجـــاز الـــذي تحقـــق فـــي البطولـــة مشـــيرًا إلى أن 
الاعبيـــن أثبتـــوا جدارتهم علـــى الرغم مـــن أن األيام 
األولـــى للبطولـــة قـــد شـــهدت خســـارة منتخبنـــا من 
الدولـــة المســـتضيفة وذلـــك لكثـــرة األخطـــاء الفنيـــة 
مـــن الاعبيـــن واالرتبـــاك الـــذي أصابهم نظـــرًا لعدم 
دخولهـــم أجـــواء البطولـــة نفســـيًا األمـــر الـــذي جعلنا 
كجهـــاز فنـــي وإداري نبحـــث ســـر االرتبـــاك ونكســـر 
هـــذا الحاجز النفســـي لتافـــي ما حدث مـــن ظروف 

والتفكيـــر فـــي المباراة. 

وبعزيمـــة الاعبين فاز منتخبنا بمباراة حماســـية 
وقويـــة فـــي اليوم الثانـــي على المنتخـــب البحريني 
حيـــن أثبـــت أبنـــاء زايـــد عزيمتهـــم وإصرارهـــم علـــى 
مهـــم  فـــوز  إلـــى  الهزيمـــة  قلـــب  فـــي  المنافســـة 
بنتيجة 3/5 وســـادت البعثـــة فرحة بالفوز واســـتقبلنا 
النتائـــج  وهـــذه  المهنئـــة،  والرســـائل  المكالمـــات 
اإليجابيـــة ألهبـــت حماس العبينا ليحافظـــوا على هذا 
المكتســـب واإلنجـــاز الكبيـــر الذي حققـــه المكفوفون 
وللمـــرة األولى، مؤكـــدًا أن المرحلـــة المقبلة تتطلب 

جهـــدًا كبيـــرًا وصـــواًل إلـــى الغاية المنشـــودة. 
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سعداء باإلنجاز 
اإلمـــارات  جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب  الزمـــر  عـــادل  وعبـــر 
للمعاقيـــن بصريـــًا عـــن مـــدى ســـعادته باإلنجـــاز الكبيـــر الـــذي 
تحقـــق فـــي البطولة حيث يعد هذا اإلنجـــاز األول لكرة الهدف 
للمكفوفيـــن بالدولة، وقال: الحظنا المســـتوى المتقدم في 
البطولـــة لاعبيـــن، وعلـــى الرغم من قـــوة الفرق المنافســـة 
فـــإن منتخبنـــا الوطنـــي خســـر مبـــاراة واحـــدة فقـــط وتعـــادل 
فـــي مبـــاراة وفـــاز فـــي ثـــاث مباريـــات وهـــذا يـــدل على أن 
فتـــرة اإلعـــداد كانـــت ناجحة، ونتطلـــع إلى تحقيـــق المزيد في 
الفتـــرة القادمـــة والوصول إلـــى المركـــز األول، وتوجه بجزيل 
الشـــكر والتقديـــر إلى رئيس وأعضـــاء اتحاد اإلمـــارات لرياضة 
المعاقيـــن على الجهد المبذول من قبلهـــم للنهوض برياضة 
المعاقين بالدولة وتســـخير كل إمكاناتهم وتذليل كل العقبات 

التـــي واجهـــت منتخبنـــا الوطنـــي للمكفوفين .

تحقيق األفضل 
وبـــدوره ثمن خليفة حســـن إداري البعثـــة اإلنجازات التي 
حققهـــا المكفوفـــون مشـــيرًا إلى أنهـــا لم تأت من فـــراغ إنما 
كانـــت نتاج جهد قد بـــذل على كافة األصعـــدة، ليوفوا أبطالنا 
بالوعـــد وقـــال: إن اإلنجاز يعد بـــكل المقاييس بمنزلة شـــحنة 

معنويـــة كبيـــرة لاعبيـــن لخـــوض غمـــار التحديـــات القادمة، و 
أثنـــى خليفة على النتائـــج التي حققها الاعبـــون مؤكدًا أنهم 
كســـبوا االحتكاك الذي ســـيكون خير زاد لهم في مشـــاركتهم 

المقبلة. الخارجية 

وأهـــدى لـــؤي ســـعيد عـــاي كابتـــن فريـــق كـــرة الهـــدف 
للمكفوفيـــن إنجازه لصاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيـــان رئيس الدولـــة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم نائب رئيـــس الدولة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبي، رعاه اللـــه، وإلى حـــكام اإلمارات 
وشـــعبها، مشـــيرًا إلى أن هذا التفوق جاء بعد عناء للوصول 

إلـــى هذا المســـتوى المتقدم .

وأكد عاي أن المنافســـة كانت قوية في هذه التظاهرة 
الرياضيـــة والتي احتاجت إلـــى درجة عالية من التركيز، مشـــيرًا 
نقطـــة  كان  األولـــى  الثاثـــة  المراكـــز  بيـــن  الفـــارق  أن  إلـــى 
واحـــدة فقـــط وهـــذا إنما يـــدل على شراســـة المنافســـة بين 
الفـــرق المشـــاركة، ويرى عـــاي أن الهدف لم يكن المشـــاركة 
فقـــط وإنمـــا تحقيـــق إنجـــاٍز جديٍد يضـــاف إلى ســـجل إنجازات 

المعاقيـــن بالدولة .
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تـــوج ســـمو الشـــيخ صقر بـــن محمـــد القاســـمي رئيس 
مجلـــس إدارة جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــًا وســـعادة 
طـــارق ســـلطان بن خـــادم نائب رئيـــس اتحاد اإلمـــارات لرياضة 
المعاقيـــن رئيـــس اللجنـــة البارالمبية فريق دبي  لكـــرة الهدف 
للمكفوفيـــن الـــذي أحـــرز المركـــز األول فـــي بطولـــة اإلمارات 
لكـــرة الهـــدف التي أقيمت في الشـــارقة شـــهر مايـــو 2012.

وشـــارك فـــي البطولة أربعة فـــرق هي دبي والشـــارقة 
وأبوظبـــي والفجيـــرة، حيـــث أحـــرز كأس البطولـــة فريـــق دبي 
الـــذي لعب لـــه العبـــا المنتخب عبـــد الرحمن البســـتكي وأحمد 
يعقـــوب والمخضـــرم خالـــد بوســـهم بعـــد فـــوزه فـــي جميـــع 
الميداليـــة  أحـــرز  ،فيمـــا  نقـــاط  لتســـع  وجمعـــه  المواجهـــات 
الفضيـــة والمركـــز الثانـــي فريـــق الفجيـــرة الذي ضـــم الاعبين 
وليـــد البلوشـــي وأحمـــد إســـحاق ونـــواف خلفان وفـــاز العبه 
هـــداف المنتخـــب اإلماراتـــي لكرة الهـــدف نواف خلفـــان عبيد 
بلقـــب وكأس هـــداف البطولـــة المقـــدم مـــن هيئـــة تنظيـــم 
االتصـــاالت برصيـــد 27 هدفـــًا ، فيما حل فريق الشـــارقة في 
المركـــز الثالـــث وحاز العبـــوه لؤي عاي وبدر القصاب وســـعيد 

البرونزية. الميداليـــة  الكعبـــي 

حصاد 2012 

صقر القاسمي يكرم الفائزين
دبي تحرز المركز األول في ختام بطولة 

اإلمارات لكرة الهدف
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وفـــي المؤتمـــر الصحفـــي الـــذي عقـــد قبـــل انطـــاق 
لبطولـــة  الســـابعة  النســـخة  إن  الزمـــر  عـــادل  قـــال  البطولـــة 
اإلمـــارات، تعـــد فرصة ذهبيـــة الكتشـــاف عناصر جيـــدة على 
صعيـــد الاعبين المعاقين بصريًا، خاصـــة أن جمعية اإلمارات 
النجـــاح  للمعاقيـــن بصريـــًا، تســـعى دائمـــًا لتوفيـــر عوامـــل 
للبطولـــة ألهميتها، مثمنًا رعاة النســـخة الســـابعة، وتفاعلهم 
مـــع الجمعيـــة، إلنجـــاح مثـــل هـــذه البطـــوالت، والتـــي تعود 

بالعديـــد مـــن المكاســـب علـــى كـــرة الهدف. 

81 األمل المشرق 2013
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وأضـــاف: أن لعبـــة كـــرة الهـــدف علـــى الطريـــق الصحيـــح بفضـــل اهتمـــام 
المؤسســـات برياضـــة اإلعاقـــة البصريـــة ممـــا انعكـــس إيجابـــًا علـــى ممارســـي 
اللعبـــة، وبالتالـــي أكســـبهم ثقـــة فـــي النفـــس، وأن المســـتفيد األول من نجاح 

بطولـــة اإلمـــارات هـــو منتخـــب المكفوفيـــن. 

وقـــال: إن فـــوز “أبيـــض المكفوفيـــن” ببرونزيـــة الخليـــج يؤكـــد أنـــه يملـــك 
مقومـــات تكرار مشـــهد اإلنجـــازات، في ظل االهتمـــام الكبير الـــذي تجده رياضة 
المعاقيـــن بالدولـــة، ممـــا أهلهـــا للوصـــول إلى منصـــات التتويج فـــي المحافل 

القاريـــة والدوليـــة كافة.
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فاز فريق الشـــارقة لكـــرة الهدف للمكفوفين ببطولـــة كأس االتحاد لكرة 
الهـــدف التي أقيمت في شـــهر يناير 2012 في جمعيـــة اإلمارات للمعاقين 
بصريـــًا بالشـــارقة وانتهت بحصول فريق الشـــارقة على المركـــز األول والذي 
تشـــكل من: أحمد ســـعيد عاي ووليد رســـتم وخالد خميس، فيما حل فريق 

أبوظبـــي في المرتبة الثانيـــة، وحل فريق الفجيرة فـــي المركز الثالث.

 

حصاد 2012 

الشارقة بطل كأس االتحاد لكرة الهدف
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شـــهدت بطولة كأس االتحـــاد في المواجهـــة )كرة تنس 
المكفوفيـــن( منافســـات ســـاخنة فـــي دورتهـــا األخيـــرة التي 
أقيمـــت فـــي مبنـــى الجمعية فـــي نوفمبر الماضـــي 2012.

وشـــارك في المنافســـة الكثير من الاعبيـــن الجدد في 
منافســـات الفتيـــات والشـــباب فـــي أجـــواء رياضيـــة وديـــة، 

عكســـت الرغبـــة فـــي المنافســـة واالنتصار.

وانضمـــت حديثـــًا بطولـــة كأس االتحـــاد فـــي المواجهـــة 
إلـــى األلعـــاب التـــي يشـــرف عليهـــا اتحـــاد اإلمـــارات لرياضة 
المعاقيـــن بحيث تجري المنافســـة في هـــذه اللعبة من خال 

كأس االتحـــاد وبطولـــة الدولة.

وقـــد قـــام بتكريـــم الاعبيـــن عـــادل الزمـــر نائـــب رئيـــس 
حيـــث  الميداليـــات،  قلدهـــم  الـــذي  الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
أحـــرز المراكـــز الثاثـــة األولـــى للشـــباب علـــى الترتيـــب: وليد 
البلوشـــي والتونســـي فـــوزي طرخانـــي والاعـــب الصاعـــد 
محمـــود نجيـــب، بينمـــا حصـــدت المراكـــز الثاثـــة األولى في 
منافســـة الفتيات على الترتيب: نورة الزرعوني وشـــريفة بدر 

الهاشـــمي وكلثـــوم علـــي.

منافسات ساخنة شهدتها بطولة كأس 
االتحاد في المواجهة
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للمعاقيـــن  اإلمـــارات  جمعيـــة  مقـــر  فـــي  أقيمـــت 
)كـــرة  المواجهـــة  فـــي  الدولـــة  بطولـــة  منافســـات  بصريـــًا 
التنـــس للمكفوفين( وقـــد تنافس الشـــباب والفتيات بروح 
الرغبـــة والمواجهـــة للفـــوز في اللعبـــة التي يشـــرف عليها 
اتحـــاد اإلمـــارات لرياضـــة المعاقيـــن وصـــار لها منافســـتان 
ســـنويتان همـــا كأس االتحـــاد وبطولـــة الدولة. وفـــي ختام 
البطولـــة التـــي أقيمـــت في شـــهر مايـــو 2012 كـــرم عادل 

حصاد 2012 

البلوشي والزرعوني في المركز األول
لبطولة الدولة لتنس المكفوفين

الزمـــر نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة ورئيـــس اللجنة 
الرياضيـــة الاعبيـــن الفائزيـــن بالمراكـــز األولـــى حيـــث فـــاز 
بالمراكـــز الثاثـــة األولـــى في فئة الشـــباب علـــى الترتيب: 
وليد البلوشـــي وأحمد إســـحاق والتونســـي فوزي طرخاني 
، بينمـــا فـــازت بالمراكـــز الثاثـــة األولـــى في فئـــة الفتيات 
علـــى الترتيـــب: نـــورة الزرعونـــي وعواطـــف أكبـــري ونجـــوى 

الشامســـي.
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افتتحـــت في شـــهر أكتوبـــر الماضـــي الصالـــة الرياضية 
بجمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريـــًا بعـــد أربعة أشـــهر من  
توائـــم  التـــي  التحســـينات  بعـــض  وإجـــراء  الصيانـــة  أعمـــال 
المواصفـــات العالميـــة مـــن خـــال القياســـات المعتمدة من 
االتحاد الدولـــي لرياضات المعاقيـــن )EBSA(. وحضر االفتتاح 
إدارة جمعيـــة اإلمـــارات  رئيـــس مجلـــس  نائـــب  الزمـــر  عـــادل 
للمعاقيـــن بصريـــًا وعـــدد من أعضـــاء مجلـــس اإلدارة  والعبو 

المنتخـــب اإلماراتـــي لكـــرة الهـــدف للمكفوفيـــن.

عاتقهـــا  علـــى  الجمعيـــة  »أخـــذت  الزمـــر:  عـــادل  وقـــال 
االرتقـــاء بالمعـــاق بصريـــًا من خـــال مجموعة من األنشـــطة 
المتنوعـــة بمـــا فيهـــا األنشـــطة الرياضيـــة التي تســـاعد على 
تعزيـــز مفهـــوم العقـــل الســـليم فـــي الجســـم الســـليم، كما 

انتهاء أعمال الصيانة
في الصالة الرياضية

نشـــكر الجهات التي تدعم األنشـــطة الرياضية باســـتمرار مثل 
مجلـــس الشـــارقة الرياضـــي الـــذي كان المســـاهم األكبر في 
عمليـــة تجديـــد الصالـــة الرياضيـــة واســـتبدال األرضية حســـب 
المواصفـــات المعتمـــدة مـــن االتحـــاد الدولـــي، كمـــا نتوجـــه 
بالشـــكر إلـــى جمعية دبـــي الخيريـــة التي ســـاهمت في دعم 

الجهـــود التـــي بذلـــت لصيانـــة الصالـــة الرياضية«.

مـــن جانبـــه وجـــه لـــؤي عـــاي رئيـــس اللجنـــة الرياضيـــة 
وعضو مجلس اإلدارة الشـــكر إلى مجلس الشـــارقة الرياضي 
وجمعيـــة دبـــي الخيريـــة علـــى جهودهـــم فـــي إجـــراء الصيانة 
المطلوبـــة للصالـــة الرياضيـــة ليتمكن الاعبون من ممارســـة 
نشـــاطهم الرياضـــي فـــي لعبتهـــم المحبوبـــة والمفضلة كرة 

للمكفوفين. الهـــدف 
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حصاد 2012 

فـــي العام 1976 وصل الشـــاب شـــير ضمان 
إلـــى اإلمـــارات قادمـــًا من بلـــده البنجـــاب،  باحثـــًا عن 
العمـــل حيـــث بـــدأ بمزاولـــة أعمـــال البناء، وبعد ســـبع 
ســـنوات اصطحبه المغفور له بإذن الله راشد الخمري 
إلـــى مقر جمعيـــة المكفوفيـــن الـــذي كان وقتها في 
منطقـــة المنصورة بالشـــارقة ليعمل حارســـًا للمبنى 

وصديقـــًا للمكفوفيـــن في الوقت نفســـه.

عندمـــا التقينـــاه فـــي مبنـــى الجمعيـــة الجديد 
أواخـــر العـــام 2012 كان شـــير ضمـــان يســـتعد لطـــي 
36 عامـــًا مـــن االغتراب فـــي اإلمـــارات، والعودة إلى 
بلـــده تحـــت إلحاح األبنـــاء واألحفاد ووطـــأة العمر الذي 

يشـــارف على الســـتة وســـتين عامًا.

في الواقع لم يكن شـــير وهو على الكرســـي 
المقابـــل أثنـــاء التحضيـــر لهـــذا التقريـــر يبـــدو ســـعيدًا 
كونـــه ســـيعود إلى أهله ووطنـــه بعد أيـــام، وبدا كما 
لو أنه يســـتعد لاغتـــراب وليس إلنهائه، يقول شـــير 
ويـــده التـــي تغطيها التجاعيـــد الغليظـــة، ترتفع وتحط 
علـــى الجهة اليســـرى من صـــدره: »هذه بـــادي، لقد 
عشـــت هنا أكثر مـــن نصف عمري، وعندمـــا أعود إلى 
بلـــدي األصلـــي البنجاب، ســـأكون عاجزًا عـــن مقاومة 
الحنيـــن لهـــذه الوجـــوه واألماكـــن التـــي ألفتهـــا هنـــا، 

وعشـــت معهـــا وإلـــى جوارها كل هذه الســـنين«.

لشـــير عـــدد ال بأس بـــه مـــن األحفاد مـــن ابنه 
وابنتيـــه الذيـــن يعيشـــون جميعًا في بلـــده األصلي، 
ويظن شـــير أن إلحـــاح األحفاد عليه بالعـــودة إليهم أثر 

فيـــه وجعلـــه يتخذ قـــرار العودة بشـــكل نهائي.

يقول: »ســـوف أقضي الكثيـــر من الوقت مع 
األبنـــاء واألحفـــاد، ومن المؤكد أن الكثيـــر من الحديث 
الذي سنتبادله هناك ســـيكون عن أصدقائي الطيبين 

يعود إلى بلده البنجاب بعد العمل مع المكفوفين أكثر من 31 عامًا

شير ضمان.. من حراسة مبنى الجمعية
إلى حراسة الذكريات 
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والبلد الغنـــي والجميل الذي ودعته«.

تحفـــظ  العتيقـــة  ذاكرتـــه  لكـــن 
مـــن  أكثـــر  المكفوفيـــن  أصدقـــاءه 
المعالـــم العصريـــة والحديثـــة في هذا 
البلـــد، فهـــو ال يفضل بحســـب حديثه 
مكانـــًا أكثـــر من مبنـــى الجمعيـــة، الذي 
يتعهـــده بالرعايـــة واالهتمـــام، خاصـــة 
فنـــاء المبنـــى بمـــا يحويـــه من أشـــجار 
شـــير  أصابـــع  مـــن  وجـــدت  ونباتـــات 
وثقافتـــه الزراعية االهتمـــام الكافي«.

مـــن  بالكثيـــر  شـــير  ويحتفـــي 
المكفوفيـــن  مـــع  العمـــل  ذكريـــات 
ل  علـــى امتـــداد نحـــو ثاثيـــن عامـــًا تنقَّ
خالهـــا معهم من منطقـــة المنصورة  
لجمعيـــة  مقـــر  أول  حيـــث  بالشـــارقة 
مـــرورًا  بصريـــًا،  للمعاقيـــن  اإلمـــارات 
بمنطقـــة الحزانـــة، ثـــم منطقـــة مويلح 
في الشـــارقة التـــي تحتضـــن المبنى 
حيـــث  للجمعيـــة  والعصـــري  الحديـــث 

يســـكن شـــير.

اليـــوم  فـــي  »ذهبـــت  يقـــول: 
مـــع  الجمعيـــة  فـــي  للعمـــل  األول 
المغفـــور لـــه راشـــد الخمـــري، وهنـــاك 
تعرفـــت علـــى أعضـــاء الجمعيـــة الذين 
اللحظـــة،  هـــذه  حتـــى  معهـــم  بقيـــت 
ومنهم عـــادل الزمـــر وأحمد مختـــار« .. 
ومـــع مـــرور الوقـــت اكتشـــف شـــير أن 
المكفوفيـــن ليســـوا كمـــا كان يعتقـــد، 
فهـــم ال يختلفـــون عـــن بقيـــة النـــاس، 
واإلمكانيـــات،  المواهـــب  ولديهـــم 
بـــل إنهـــم أكثـــر إنســـانية ولطفـــًا مـــن 
غيرهـــم، وهم قادرون علـــى مفاجأتك 
بقدراتهـــم التـــي شـــكلوها مـــن خـــال 

واإلصـــرار«. والصبـــر  التجربـــة 

طـــوال  شـــير  شـــعر  لقـــد 
عملـــه فـــي الجمعيـــة أنـــه قريـــب مـــن 
المكفوفيـــن بمـــا فيـــه الكفايـــة ليحس 
بعـــد مـــرور العديد مـــن الســـنوات أنه 

جـــزء مـــن العائلـــة الكبيـــرة للمكفوفين 
الذيـــن يحضـــرون إلى الجمعية بشـــكل 
مســـتمر، خصوصـــًا بعد توافـــد أعضاء 
جدد مـــن أبو ظبي والفجيـــرة، وخروجه 
فـــي رحـــات إلى البـــر والبحـــر معهم، 
فـــرص  علـــى  حصـــل  عندمـــا  ولذلـــك 
عمـــل أخـــرى فـــي أبـــو ظبـــي ودبـــي 
رفض ذلـــك ألن الزيـــادة الماليـــة التي 
عـــن  تعوضـــه  لـــن  عليهـــا  ســـيحصل 
فقدان من يشـــعر معهـــم بالطمأنينة.

ويتذكـــر شـــير التحـــوالت التي 
مـــرت بهـــا الجمعية ســـواء مـــن حيث 
حيـــث  مـــن  أو  والتجهيـــزات  المبنـــى 
الوفـــود  أو  والفعاليـــات  األنشـــطة 
مـــن  الجمعيـــة  زارت  التـــي  الكثيـــرة 
لكـــن  مختلفـــة،  وجنســـيات  أماكـــن 
مـــع  ذاكرتـــه  بـــه  تحتفـــظ  مـــا  أجمـــل 
مااختزنـــه  هـــو  وأعضائهـــا  الجمعيـــة 
ورحـــات  الحـــج  رحلتـــي  مـــن  فيهـــا 

األربـــع. العمـــرة 
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»النور ممكن يتسمع«..
موقع إلكتروني شبابي يضع »اإلنترنت« 

والكتب في خدمة المكفوفين

تزيـــد  ال  الشـــباب،  مـــن  مجموعـــة 

أعمارهـــم على 30 عامًا، أرادوا بمجهودهم 

الذاتـــى أن يفتحـــوا »طاقـــة نـــور« تســـاعد 

المكفوفيـــن علـــى التعـــرف علـــى جوانـــب 

الحيـــاة المختلفـــة، فـــكان »اإلنترنـــت« هـــو 

بإنشـــاء  مبادرتهـــم  إلطـــاق  وســـيلتهم 

أول موقـــع إلكترونـــى عـــام يعتمـــد علـــى 

المكفوفيـــن. لخدمـــة  الصوتيـــة  التقنيـــات 

محمـــد حبيـــب، أحـــد المشـــاركين فى 

تدشـــين  إن  قـــال  نـــور«،  مبـــادرة »طاقـــة 

خـــال  ســـيكون  نـــور«  »طاقـــة  موقـــع 

األســـابيع المقبلـــة، وإن فكرته جـــاءت بعد 

علـــى جميـــع  والمشـــاركين معـــه  اطاعـــه 

علـــى  للمكفوفيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات 

علـــى  تقتصـــر  أنهـــا  وتأكدهـــم  اإلنترنـــت، 

برامـــج المحادثـــة أو الخدمـــات التعليميـــة، 

قـــارئ  »جويـــس«  برنامـــج  بينهـــا  ومـــن 

اإلنترنـــت.  علـــى  الصفحـــات 

تســـجيل الكتـــب العلميـــة والثقافيـــة 

الـــذى  العـــام هـــو األســـاس  الطابـــع  ذات 

يقوم عليـــه موقع »طاقة نور«، وحســـبما 

»طاقـــة  عمـــل  فمجموعـــة  »حبيـــب«  أكـــد 

نـــور« انتهـــت فعليـــًا مـــن تســـجيل كتابيـــن 

لعبدالرحمـــن  االســـتبداد«  »طبائـــع  همـــا 

القلـــم«  وحـــى  و»مـــن  الكواكبـــى، 

الرافعـــى. صـــادق  لمصطفـــى 

وعـــن اختيـــار مجموعـــة »طاقـــة نور« 

للكتـــب المســـجلة، يقـــول محمـــد حبيـــب: 

المنوعـــة،  الكتـــب  اختيـــار  علـــى  »حرصنـــا 

أخبار المكفوفين
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التـــى يهتـــم بهـــا قطـــاع كبيـــر مـــن األشـــخاص ســـواء مكفوفيـــن 

الثقافـــة للمكفوفيـــن بطـــرق  إتاحـــة  أو مبصريـــن، فهدفنـــا هـــو 

بســـيطة«.

»حبيـــب« الـــذى أكـــد أن عملية تســـجيل 10 كتب تحتـــاج قرابة 

الشـــهر لضـــرورة االلتزام بالمعاييـــر الخاصة بالقـــراءة للمكفوفين، 

أوضـــح أن إنشـــاء الموقع لـــم يكلفهم ســـوى 800 جنيه، وأن أهم 

مشـــكلة قابلتهـــم هـــى حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة لبعـــض الكتب: 

»مابنقـــدرش نســـجل إال الكتـــب اللـــى فـــات علـــى إصدارهـــا 50 

ســـنة، وطلبنـــا مـــن دور نشـــر مشـــهورة فـــى مصـــر الســـماح لنا 

بتســـجيل بعـــض إصداراتهـــا، لكـــن تأجيل الـــرد هو مـــا واجهنا فى 

كل مـــرة نتواصـــل فيهـــا مع تلـــك الجهات«.

توفيـــر بطاقات ذكية يدفع قيمتها المكفـــوف مقدمًا لصالح 

دور النشـــر، هـــو البديـــل الـــذى اقترحـــه محمـــد حبيـــب وأصدقاؤه 

للخـــروج من أزمـــة الملكية الفكريـــة، ويقول: »هنحل المشـــكلة لو 

كل مكفـــوف بيدخـــل علـــى الموقـــع دفـــع قيمـــة الكتاب فـــى دار 

النشـــر الخاصـــة بـــه وأخـــذ بطاقـــة مدونـــًا عليهـــا رقم يضعـــه عند 

رغبتـــه فى االســـتماع للكتـــاب إلكترونيًا
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التكلفة العالية وغياب المتخصصين أبرز األسباب
كتب المكفوفين ال تجد ناشـــرًا

القرائـــي  الشـــارقة  مهرجـــان  فـــي 
للطفـــل لـــم تضم دور النشـــر المشـــاركة 
 2012 للمهرجـــان  الحاليـــة  الـــدورة  فـــي 
كتبـــًا أو قصصًا مخصصة لـــذوي اإلعاقة 
بعـــض  هنـــاك  وجـــدت  وإن  البصريـــة، 
المحـــاوالت القصصية التي تعتمد على 
بحـــروف  المكتـــوب  القصصـــي  النـــص 
مدمجـــة  أقـــراص  بهـــا  مرفقـــًا  عربيـــة، 

ســـمعية تضم قـــراءات لتلـــك القصص.

وهنـــاك أســـباب تقـــف وراء عـــدم 
اهتمـــام دور النشـــر بطباعـــة كتـــب لذوي 
منســـقة  حددتهـــا  البصريـــة،  اإلعاقـــة 
بتدنـــي  الشـــيب،  أحمـــد  أمينـــة  الجائـــزة 
االقبـــال علـــى شـــراء كتـــب المكفوفيـــن 
الكتـــب  مـــن  أكبـــر  كلفتهـــا  تعتبـــر  التـــي 

العادية، الســـيما من قبل المؤسســـات 
التعليميـــة والتربويـــة، كمـــا أن تلك الدور 
والكفـــاءات  الكافيـــة  الخبـــرة  تمتلـــك  ال 
بطريقـــة  الكتابـــة  فـــي  والمختصيـــن 
النـــوع  هـــذا  مـــع  التعامـــل  أو  »برايـــل« 
مـــن الكتـــب، إضافة إلـــى أن دور النشـــر 
تعانـــي قلة الدعـــم من الجهـــات المعنية 
بمعـــارض الكتـــاب، لذلـــك جـــاءت جائـــزة 

أخبار المكفوفين

نشـــرت صحيفـــة اإلمـــارات اليـــوم فـــي شـــهر مايـــو 2012 تقريرًا عـــن كتـــب المكفوفيـــن التي ال تجد ناشـــرًا، 
وجـــاء التقريـــر بمناســـبة مهرجان الشـــارقة القرائي للطفل الـــذي حجب جائزة الشـــارقة لكتاب الطفـــل لذوي اإلعاقة 

البصريـــة بســـبب عـــدم مشـــاركة دور النشـــر المحليـــة والعربية في تلـــك الجائزة، وتاليـــًا إعادة نشـــر للموضوع.
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كتـــاب الطفـــل للمكفوفيـــن بمثابـــة حافز 
لتنشـــيط هـــذا الجانـــب، لكن لم تشـــارك 
دور نشـــر فيها خـــال الـــدورة الحالية، ما 
دعـــا الـــى حجب جائـــزة كتب فئـــة اإلعاقة 

البصريـــة.

غياب دور النشر
»الجائـــزة  الشـــيب  أمينـــة  وقالـــت 
للمشـــاركة  يتقـــدم  لـــم  ألنـــه  حجبـــت 
فيهـــا أي دار نشـــر أو مؤسســـة تعنـــى 
بكتـــب األطفـــال، وتحديـــدًا ذوي اإلعاقة 
البصريـــة، األمـــر الـــذي دفـــع القائميـــن 
علـــى تنظيـــم المهرجـــان إلـــى تخصيص 
دورات وورش تدريبية تصاحب المهرجان 
تقـــوم بها دار نشـــر فرنســـية متخصصة 
فـــي طباعـــة كتـــب المكفوفيـــن »ليـــدوا 
كـــي ريـــف«، ولها خبرة ما يزيـــد على 17 
ســـنة في هذا المجال، الـــذي مازال في 

طـــور النمـــو فـــي الوطـــن العربي«.

كانـــت  الـــورش  أن  إلـــى  ولفتـــت 
األخـــرى  النشـــر  لـــدور  دعـــوة  بمثابـــة 
لاســـتفادة مـــن خبـــرات صناعـــة الكتابة 
هنـــاك  أن  »برايـــل«، الســـيما  بطريقـــة 
محـــاوالت تنفذهـــا دور نشـــر عربيـــة من 
دون االقتـــراب إلـــى عالـــم الطباعة بهذه 
بأقـــراص  االســـتعانة  منهـــا  الطريقـــة، 
مدمجـــة تضـــم قـــراءات للقصـــص، لكن 
لإلحســـاس  المحـــاوالت  تلـــك  تفتقـــر 
والشعور اللمســـي الذي توفره الطباعة 
بطريقة »برايل«، إضافة إلى اســـتخدام 
اإلحســـاس  لتوليـــد  المتنوعـــة  الخامـــات 
بالشـــيء لـــدى الطفـــل الكفيـــف وتنمية 
اللمـــس  مثـــل  لديـــة  الحـــواس  بقيـــة 

والشـــم. والســـمع 

النشـــر  دار  أن  الشـــيب  وأوضحـــت 
الفرنســـية عرضـــت مجموعة مـــن الكتب 
التـــي تمـــت طباعتهـــا بطريقـــة »برايل« 
مخصصـــة لذوي اإلعاقـــة البصرية، منها 
كتـــب طبعـــت علـــى أوراق شـــفافة ذات 
بـــروزات واضحـــة وكبيرة الحجم لتســـهيل 

عمليـــة القـــراءة لـــدى الطفـــل الكفيـــف، 
إضافـــة إلـــى رســـوم مصاحبـــة للنـــص 
مختلفـــة  مـــواد  باســـتخدام  المكتـــوب 
لتحفيـــز حـــواس الطفـــل، منهـــا األوراق 
أو األخشـــاب التـــي تحـــدث صوتـــًا أثنـــاء 
كتـــاب  »قـــراءة  أن  مضيفـــة  اللمـــس، 
مخصـــص للمكفوفين من قبل أســـوياء 

تعـــد تجربـــة فريـــدة مـــن نوعها«.

وتهدف الجائـــزة إلى اثـــراء المكتبة 
العربيـــة بكتـــب لـــذوي اإلعاقـــة، وتحديدًا 
واحتياجاتهـــم  المكفوفيـــن  األطفـــال 
مـــن كتـــب وقصـــص ثقافيـــة وتعليميـــة 
إدارة  حـــددت  إذ  وترفيهيـــة،  وتربويـــة 
فـــي  للمشـــاركة  شـــروطًا  المهرجـــان 
الكتـــب  تكـــون  أن  منهـــا  المســـابقة، 
االعاقـــة  ذوي  مـــن  لألطفـــال  موجهـــة 
بيـــن  أعمارهـــم  تـــراوح  الذيـــن  البصريـــة 
الســـنة و17 ســـنة، على أن يكون العمل 
جديـــدا منفردًا بموضوعاتـــه، ويتم تجربة 
تلـــك النمـــاذج المشـــاركة واختبارها على 

مجموعـــة مـــن األطفـــال فاقـــدي البصر.

والختيـــار الكتـــب المشـــاركة هنـــاك 
معاييـــر محـــددة، وفـــق الشـــيب، التـــي 
أكـــدت أن أهـــم المعاييـــر هـــي الرســـوم 
علـــى  تعتمـــد  التـــي  البـــارزة  اللمســـية 
األشـــكال  لنتـــوء  ومختلفـــة  عـــدة  طـــرق 
وتجســـيدها، ولصـــق الرســـوم وتثبيتهـــا 
النـــص  يكـــون  وأن  واضحـــة،  بطريقـــة 
وواضحـــة  كبيـــرة  بحـــروف  المكتـــوب 
بطريقـــة  كذلـــك  ومكتوبـــة  ومتباينـــة 
فتـــح  ســـهولة  مراعـــاة  مـــع  »برايـــل«، 
بساســـة،  وتصفحـــه  بالكامـــل  الكتـــاب 
علـــى أن تكون القراءة اللمســـية ســـهلة 
مـــن دون عوائـــق فـــي مســـار اللمـــس 
واأللـــوان متباينـــة وواضحـــة بما يســـمح 
تحفيـــز الرؤيـــة لـــدى ضعاف البصـــر، كما 
يمتـــاز النـــص بقيمتـــه األدبية وســـامة 
لغته مـــن ناحية مراعـــاة الجوانب النحوية 
بالرســـم  االهتمـــام  مـــع  واإلمائيـــة 

والتعبيـــر.
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ثقافة بلمسة إصبع
الحظـــت »اإلمارات اليـــوم« وجود 
دار نشـــر مشـــاركة في مهرجان الشارقة 
القرائـــي ، لكـــن علـــى اســـتحياء، وفـــي 
زاويـــة بعيـــدة عـــن األعيـــن كانـــت هناك 
دار نشـــر مصريـــة تعرض كتبـــًا مخصصة 
للمكفوفيـــن. حيث ضمـــت مجموعة من 
الكتـــب والقصـــص التربويـــة والفكاهية 
البصريـــة  اإلعاقـــة  لـــذوي  المخصصـــة 
الحديثـــة،  »برايـــل«  بطريقـــة  مطبوعـــة 
»فاطمـــة  مثـــل  اســـامية  كتـــب  منهـــا 
الزهراء« وقصص الســـلوكيات الحميدة 
مثل »هـــذه أخاقنا.. حق الجـــار« وكتاب 
للجاحـــظ،  »البخـــاء«  واألخبـــار  االســـرار 

وقصـــص المغامـــرات والقـــدوات.
»ماهـــي«،  دار  صاحـــب  وقـــال 
إن  عبداللـــه  محمـــد  مجـــدي  المهنـــدس 
اصبـــع«  بلمســـة  »ثقافـــة  مشـــروع 
فـــي الـــدار يهـــدف إلـــى تحويـــل الكتب 
والقصـــص بشـــكل عام وكتـــب األطفال 
بشـــكل خـــاص إلـــى طريقـــة »برايـــل«، 
مضيفًا ان »المشـــروع يســـتخدم مطابع 
متطـــورة يعمـــل فيهـــا نحـــو 100 شـــاب 
علـــى  والمكفوفيـــن  المبصريـــن  مـــن 
الطباعـــة  قبـــل  مـــن  والتدقيـــق  الكتابـــة 
تقنيـــات  هنـــاك  أن  الســـيما  النهائيـــة، 
متطـــورة فـــي طباعـــة الصـــورة بطريقة 
الصـــورة  قـــراءة  خـــال  مـــن  )برايـــل( 

للمـــس«. با

»كلفـــة  أن  إلـــى  عبداللـــه  ولفـــت 
طباعـــة كتـــب المكفوفين باهظـــة الثمن 
مقارنـــة بالكتـــب العادية، وذلك بســـبب 
واألوراق  المكلفـــة  الطباعـــة  نوعيـــة 
المقـــوى  ورق  منهـــا  المســـتخدمة 
والشـــبيه بـــأوراق األغلفـــة، الـــذي يبلـــغ 
الطباعـــة  أن  كمـــا  غـــرام،   200 ســـمكه 
وأشـــخاص  مختصيـــن  إلـــى  بحاجـــة 
مؤهليـــن يحتاجـــون إلى إمكانـــات مالية 
ليتمكنـــوا مـــن تقديـــم الكتــــاب بصـــورة 

قراءتـــه«. الكفيـــف  علـــى  يســـهل 

وتابـــع أن »كلفة الكتـــب تقل بتزايد 
 200 إن  اذ  المطبوعـــة،  الكتـــب  عـــدد 
كتـــاب قصصـــي بطريقـــة )برايـــل( تبلـــغ 
كلفـــة الكتـــاب الفعليـــة نحـــو 20 درهمًا، 
علـــى  درهمـــًا،   25 بنحـــو  يبـــاع  أنـــه  إال 
عكـــس الكتاب العـــادي الذي يبـــاع بقيمة 
مضاعفـــة عن القيمـــة الفعليـــة للكتاب، 
هـــو  الكفيـــف  كتـــاب  يميـــز  مـــا  إن  إذ 
طريقـــة الطباعـــة التـــي رغم أنهـــا عربية، 
إال ان كتـــاب الكفيـــف يقـــرأ مـــن اليســـار 
الكفيـــف  يتمكـــن  حتـــى  اليميـــن  إلـــى 
مـــن االمســـاك بالكتـــاب بيـــده اليســـرى 

وتلمـــس الحـــروف بيـــده اليمنـــى«.

كتابة صعبة
قال مديـــر تطوير األعمال في دار 
كلمات للنشـــر والتوزيع، تامر سعيد إن 
»الـــدار ليـــس لديهـــا كتب خاصـــة لذوي 
االعاقـــة البصريـــة، ألن كتـــاب )برايـــل( 
صعـــب جدًا ويحتاج إلـــى مختصين في 
الطباعـــة والكتابـــة، إضافة إلـــى تحديد 
تهـــم  التـــي  والموضوعـــات  الفئـــات 

الكفيف«. الطفـــل 

وأكـــد أن »هنـــاك تعاونًا مســـتمرًا 
مع مؤسســـة زايد لرعاية ذوي اإلعاقة، 
التـــي تقـــوم بطباعـــة كتـــب ومؤلفـــات 
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من إصـــدار دار كلمات، بطريقة )برايل(، 
كون المؤسســـة تضـــم فريقـــًا مختصًا 
فـــي الطباعـــة ومجموعـــة مميـــزة مـــن 
المطابـــع، إذ تقوم الدار ســـنويًا بالتبرع 
بمجموعــــة كتب وقصــــص لألطفال«.

ولفـــت إلـــى أن »دار كلمات لديها 
للتعـــاون مـــع أي جهـــة أو  االســـتعداد 
مؤسســـة لديها فريـــق متخصص في 
كتابـــة وطباعـــة كتـــب المكفوفين ليس 
فحســـب،  االمـــارات  مســـتوى  علـــى 
بـــل علـــى مســـتوى دول العالـــم، مـــن 
منطلـــق حـــرص الدار على نشـــر القراءة 
وتعزيزهـــا لدى جميع األطفـــال في أي 

مكان«.

وأوضـــح ســـعيد أن كتـــاب »كتـــاب 
األلوان األســـود« الذي هـــو من تأليف 
وترجمـــة  فاريـــا،  وروزانـــا  كوتـــن  منينـــا 
فاطمـــة شـــرف الدين، ليـــس مخصصًا 
لألطفـــال  لكنـــه  فقـــط،  للمكفوفيـــن 
األســـوياء الذيـــن يأخذهـــم إلـــى عالـــم 
فاقدي البصـــر، إذ يتيح للطفل التفاعل 
مـــع األلـــوان مـــن خـــال قـــراءة نـــص 
مبســـطة  »برايـــل«  بطريقـــة  مكتـــوب 
يرويـــه طفل كفيف اســـمه »ابراهيم«، 
هو بطـــل القصـــة، الذي لديه أســـلوبه 
األلـــوان  عـــن  التعبيـــر  فـــي  الخـــاص 
التشـــبيه  علـــى  االعتمـــاد  خـــال  مـــن 
والوصـــف واالستشـــعار بمـــذاق اللون 
ورائحتـــه وصوتـــه واالحســـاس به في 

حالـــة األلـــم او البهجـــة.

طبعـــت  »كلمـــات«  دار  أن  وتابـــع 
نحـــو 3000 نســـخة من »كتـــاب األلوان 
أداة  اســـتخدامه  يمكـــن  إذ  األســـود«، 
إلـــى  للتعـــرف  مســـاعدة  تعليميـــة 
األلـــوان مـــن خـــال طعمهـــا ورائحتهـــا 
وصوتهـــا وملمســـها والمشـــاعر التي 
تبعثهـــا فـــي النفـــس، وليـــس لتعزيـــز 
أهميـــة حاســـة البصر فقـــط، إنما جميع 
الحـــواس األخرى مثل الشـــم والســـمع 

والتـــذوق. واللمـــس 

والطباعـــة  الكتابـــة  طريقـــة  تقـــوم 
بواســـطة »برايـــل« في األســـاس 
على ســـت نقـــاط أساســـية، ثاث 
علـــى اليمين وثاث على اليســـار، 
ومـــن هذه النقاط الســـت تتشـــكل 
واالختصـــارات  األحـــرف  جميـــع 
التقنيـــات  دخـــول  ومـــع  والرمـــوز. 
الحديثـــة إلـــى عالمنـــا، دخـــل نظام 
الثمانـــي نقاط في نظام الكمبيوتر 
ليعطي مجااًل الســـتيعاب أكبر عدد 
والرمـــوز،  اإلشـــارات  مـــن  ممكـــن 
لكـــن هـــذا النظـــام ظل مســـتخدمًا 

الكمبيوتر. فقـــط فـــي 
هـــي  »برايـــل«  طريقـــة  أن  يذكـــر 
نظام ابجـــدي لكتابة ليليـــة، اخترعها 
الفرنســـي لويـــس برايـــل، ليتمكن 
فاقـــدي البصـــر من القـــراءة، بجعل 
الحروف رموزًا بـــارزة على الورق ما 
يســـمح بالقـــراءة عن طريق حاســـة 

االختـــراع  هـــذا  وأكمـــل  اللمـــس. 
النقـــص الـــذي كان يعانيـــه النظـــام 
الطـــاب  صـــار  بـــأن  التعليمـــي، 
المكفوفيـــن قادريـــن علـــى القراءة 
والكتابـــة كغيرهـــم من األشـــخاص 

العادييـــن.
برايـــل  نشـــر   1915، ســـنة  فـــي 
بحثـــًا لفـــت فيـــه النظر إلـــى إمكان 
كتابـــة  فـــي  طريقتـــه  اســـتخدام 
الموســـيقية  »النوتـــة«  المدونـــة 
للمكفوفين، كمـــا اخترع لوحًا ونوعًا 
من االقام يمكن اســـتخدامه في 
فـــي  بدقـــة  الـــورق  علـــى  الكتابـــة 
خطـــوط موســـيقية تقـــرأ باللمس. 
وانتشـــرت طريقـــة »برايـــل« فـــي 
نشـــر كتـــب للمكفوفين فـــي انحاء 
العالـــم، ما عـــزز حقوق هـــذه الفئة 
فـــي المعرفـــة والتعبير مثـــل بقية 

اقرانهـــم العادييـــن.

طريقة »برايل«
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د.حياة نظر: كنت أول 
كفيفة تلتحق بجامعة قطر

اســـتطاعت الدكتـــورة حيـــاة خليـــل 
نظـــر، تجاوز إعاقتهـــا البصرية باالعتماد 
اإلبداعيـــة  وقدراتهـــا  طاقاتهـــا  علـــى 
وتنميتها وصـــواًل نحو النجـــاح والتميز، 
ترويهـــا  بنجـــاح،  تكللـــت  تحـــدي  قصـــة 
قائلـــة: » فقـــدت بصـــري عندمـــا كنـــت 
فـــي الصف الخامـــس االبتدائي نتيجة 
التصـــاق مفاجئ بشـــبكية العين، وبعد 
خضوعـــي لعمليات لـــم تكلـــل بالنجاح، 
بقهـــر  طريقـــي  شـــق  فـــي  بـــدأت 
دراســـتي  واســـتكملت  المعضـــات 
قطـــر  مـــدارس  فـــي  الثانويـــة  حتـــى 
الحكوميـــة، وكانت دراســـتي عن طريق 
وكان  للصـــف  واالســـتماع  الحضـــور 
هنـــاك لجنـــة تكتـــب لـــي األجوبـــة في 
االختبارات،  تخرجـــت من الصف الثالث 
ثانوي وكنت العاشـــرة على دولة قطر، 
وكان تقديـــري 95.1، والتحقت بجامعة 

قطـــر وكنـــت أول قطرية كفيفـــة تلتحق 
بجامعـــة قطـــر، ودرســـت فـــي الكليـــة 
العربيـــة  اللغـــة  تخصـــص  اإلنســـانية 
وكان ذلـــك 1994«. اختلفـــت احتياجات 
الحيـــاة لـــدى حياة في الجامعة الســـيما 
مســـايرة التكنولوجيـــا الحديثة في تلك 
األثنـــاء، فخضعـــت لـــدورة فـــي تعلـــم 
لغـــة »برايـــل« التـــي تســـاعدها علـــى 
تعلـــم مهـــارة لغـــة المكفوفيـــن، ومن 
ثم اســـتخدمتها فـــي حياتهـــا الجامعية 
والماحظـــات،  المحاضـــرات  لكتابـــة 
وأنهـــت حياة دراســـتها الجامعية بتقدير 

امتيـــاز فـــي العـــام 1998.

لحظـــات مـــن الشـــغف والتشـــيع 
علـــى مواصلـــة النجـــاح عاشـــتها حيـــاة 
حيـــن اقتربت الشـــيخة مـــوزة بنت ناصر 
المســـند، في حفل تكريمها وهمست 
إليهـــا بكلمـــات التشـــجيع وتمنـــت لهـــا 
اســـتكمال دراســـتها العليـــا، وصفتهـــا 
حيـــاة قائلـــة: » كلماتها شـــحنت همتي 

فـــي  وتكليفـــًا  تشـــريفًا  واعتبرتهـــا 
الوقـــت  نفســـه، وفتحـــت لـــي أبوابـــًا 
جديـــدة، وأحسســـت أن طريـــق العلـــم 
مازال أمامي، وفـــي 1998افتتح مركز 
الشـــيخة  ســـمو  برعايـــة  المكفوفيـــن 
مـــوزة بنت ناصر، وصـــرت ضمن الكادر 
الوظيفـــي كمعلمة حتـــى العام 2000 
بتدريـــس  قمـــت  األثنـــاء  تلـــك  وفـــي 
األطفـــال مـــن ذوي اإلعاقـــة البصريـــة 
وألفـــت كتاب تعليم لغـــة عربية للصف 
نفـــس  وفـــي  للمكفوفيـــن،  األول 
الوقـــت قدمـــت دورات ألوليـــاء األمور 
متابعـــة  فـــي  دورهـــم  أهميـــة  فـــي 
أوالدهـــم المكفوفيـــن ودعمهـــم، كما 
الـــدورات عـــن التربيـــة،  أخـــذت بعـــض 
الدراســـات  الســـتكمال  شـــجعني  مـــا 
تـــم  قطـــر،  دولـــة  مـــن  العليابمنحـــة 
بعثت إلى أمريكا الســـتكمال دراســـتي 
تخوضـــه  جديـــد  العليـــا««.  مشـــوار 
حياة، تقـــول: » ســـافرت بمعية والدي 
والـــدي  واســـتمر  حســـن،  وشـــقيقي 

 أجـــرت مجلـــة الصـــدى لقاءات موجـــزة ومكثفة مع ســـبعة مكفوفين، تحت عنـــوان »7 خليجيين قهـــروا الظام بالعصا 
البيضـــاء«، تمكنـــوا خـــال الســـنوات الماضية مـــن تحقيق إنجـــازات كبيرة في مســـيرة حياتهـــم المهنية والشـــخصية، 
تحـــدث من خالها المكفوفين عن مســـيرتهم التعليمية وجهودهم الشـــخصية ومســـاعدة األهـــل والمجتمع لهم في 
تحقيـــق نجاحات تســـتحق اإلشـــادة واإلطاع عليها. ونعيـــد في الصفحات التاليـــة المقابات كما نشـــرت في المجلة.
مـــا أقســـي أن يفقـــد اإلنســـان نعمة البصـــر و يعيش حياته في ظـــام مســـتمر دون أن يرى روعة المنظـــر، ال يعرف 
ماهيـــة األلـــوان وكيف شـــكله و مامحه، وجوه من حوله، ما هو شـــكل المنزل أو الهاتف أو الســـيارة، معتمدين على 
نعمـــة البصيـــرة المتمثلة في اللمس والســـمع واإلحســـاس، هي نعم الله ســـبحانه وتعالى، التـــي عوضهم بها عن 

إعاقتهـــم فأصبحـــوا نموذجًا للتحدي واإلصـــرار على نيل المطالـــب والتمني في الحياة.
مجلـــة »الصـــدى« تســـتعرض تجـــارب 7 نماذج مـــن المكفوفين الذين اســـتطاعوا تجـــاوز إعاقتهم وصـــواًل إلى تحقيق 

أحامهم. 

نماذج جيدة لتجارب محلية
7 مكفوفين أبصروا النور من خالل االستمرار

في العمل والتعليم

أخبار المكفوفين
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مشـــواري  واســـتكملت  شـــهر  لمـــدة 
العلمـــي، وأخـــذت التوفـــل، وتخصص 
في مجـــال التربيـــة االبتدائيـــة والعامة 
أثنـــاء  وفـــي   ،2001 فـــي  والخاصـــة 
دراســـتي العليـــا ظهـــرت  أشـــياء أخرى 
منهـــا التقنيـــات التي تســـاعدني على 
الحاســـب  منهـــا  بالواجبـــات،  القيـــام 
اآللـــي المحمول المـــزود ببرنامج بجهاز 
ناطـــق، و«البريـــل نـــوت« الـــذي يقوم 
بتحويـــل الملفـــات من لغـــة برايل إلى 
اللغـــة العاديـــة والعكس، وفـــي العام 
2003 تخرجـــت مـــن الماجســـتير بتقدير 
امتيـــاز، ودولـــة قطر منحتنـــي الفرصة 
مجـــال   فـــي   الدكتـــوراه  الســـتكمال 
القيـــادة التربويـــة فـــي 2003، وفـــي 
تعيينـــي  وتـــم  تخرجـــت.   2007 العـــام 
مديـــر عـــام معهـــد النـــور للمكفوفيـــن 
بمنصـــب  أعمـــل  اآلن  حتـــى  ومازلـــت 

مديـــر عـــام للمعهـــد«.

سلمى الكعبي: تجاوزت 
الصعاب ورسالتي هي دمج 

ذوي اإلعاقة

القـــرن  مـــن  الســـبعينيات  فـــي 
الكعبـــي  أصيبـــت  ســـلمى  الماضـــي 
فـــي  كانـــت  حيـــن  األلمانيـــة  بالحمـــى 
الوعـــي  قلـــة  ونتيجـــة  الرابعـــة،  ســـن 
والثقافـــة بأهميـــة الطب والتشـــخيص 
والدتهـــا  لجـــأت  للمـــرض،  العلمـــي 
للطب الشـــعبي، ما أدى إلى فقدانها 
العيـــن  فـــي  نهائـــي  بشـــكل  بصرهـــا 
علـــى  المحافظـــة  وحاولـــت  اليســـرى، 
العيـــن األخـــرى لكـــن شـــقاوة األطفال 
المحافظـــة  حالـــت دون  الحركـــة  وكثـــرة 
عليهـــا، وفقـــدت بصرها بشـــكل كامل. 
تحديات كثيرة عاشـــتها ســـلمى، حدثتنا 
 1980 العـــام  فـــي   « قائلـــة:  عنهـــا 
ســـافرت إلى مملكة البحرين والتحقت 
بمـــدارس ذوي اإلعاقة، وتعلمت الكثير 
فـــي تلك الفترة، حيـــث كانت المدارس 
المعلمـــون  وكان  للمكفوفيـــن  مهيـــأة 

مـــن الجنســـية البريطانية ما أكســـبني 
الخبرة فـــي التعامل وإتقـــان اللغة«.  

الشك أن اغتراب سلمى اكسبها 
العديـــد مـــن الخبـــرات والمعرفـــة في 
أمـــور الحيـــاة من حيـــث االعتمـــاد على 
الـــذات والتعايش مـــع اإلعاقة، فضًا 
عـــن طـــرق التعليـــم المتطـــورة والتـــي 
تهتـــم بالمكفوفيـــن  داخـــل المدرســـة 
وخارجها، واستمرت ســـلمى بالدارسة 
حتـــى وصلـــت إلى الصـــف العاشـــر،  
لكـــن الحنيـــن إلـــى الوطـــن دفعها إلى 
العودة لتســـتكمل مراحـــل التعليم في 
دولـــة اإلمـــارات:« عندمـــا وصلت إلى 
الصف العاشـــر كان في منهج البحرين 
طريقـــة الدمج مـــع المـــدارس العادية، 
ووجـــدت إنها تجربة ممتـــازة والحمد لله 
لم تواجهني أي مشـــاكل أو صعوبات، 
وبعدهـــا راودتنـــي فكـــرة العـــودة إلى 
الدراســـة  الســـتكمال  الوطـــن،  أرض 
فـــي مـــدارس الدولـــة«. ســـلمى هي 
أول كفيفـــة تـــم دمجها فـــي المدارس 
اإلمـــارات،  دولـــة  فـــي  الحكوميـــة 
تصـــف تلـــك المرحلـــة:« لم تكـــن فكرة 
الدمـــج مطبقـــة فـــي مـــدارس الدولة، 
لكـــن باإلصـــرار فرضـــت نفســـي على 
مواجهـــة هـــذه الصعوبـــات، والتحقت 

واســـتطعت  المؤمنيـــن،  أم  بمدرســـة 
النجـــاح والتفـــوق وحصلت على نســـبة 
%76، مـــع العلـــم أنـــه لم تتوفـــر لدي  
المســـتلزمات الخاصة التي تســـاعدني 

التعليم. علـــى 

أحـــد  إمـــام  إلـــى  أذهـــب  كنـــت 
عـــذب  صـــوت  صاحـــب  المســـاجد،  
المنهـــج  بتســـجيل  يقـــوم  وواضـــح 
الكاســـيت،  شـــرائط  علـــى  الدراســـي 
طريقـــة   علـــى  بتلخيصهـــا  أقـــوم 
معاناتـــي  عـــن  فضـــًا  »برايـــل«،  
اليوميـــة حيـــن أقـــوم بحمل آلـــة الكتابة 
المدرســـة  مـــن   الثقيـــل  الـــوزن  ذات 
وإلـــى البيـــت، لكـــن حرصي علـــى أداء 
واجباتـــي بشـــكل كامـــل حتـــى ال أترك 
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ثغـــرة فـــي دراســـتي، جعلنـــي أتجـــاوز 
كل التحديـــات«. التحقـــت ســـلمى في 
بعثة خارج الدولة الســـتكمال دراســـتها 
جامعـــة  فـــي  وتحديـــدًا  الجامعيـــة، 
حلـــوان، حيـــث درســـت اللغـــة العربيـــة 
لمـــدة أربعـــة أشـــهر وبعدهـــا انتقلـــت 
إلـــى تخصـــص التاريـــخ. وعـــادت إلـــى 
أرض الوطـــن لتلتحـــق بمركـــز الفجيـــرة 
وظيفـــة  لتـــؤدي  المعاقيـــن،  لتأهيـــل 

المكفوفيـــن. تدريـــس 

تعليميـــة  رســـالة  ســـلمى  لـــدى 
وإنســـانية هادفة تتمثل في دمج ذوي 
اإلعاقة في المجتمع واالســـتفادة من 
قدراتهم،  واســـتطاعت سلمى تحقيق 
أحامهـــا البريئـــة والمفاجـــأة األكبر في 
حياتهـــا تكشـــفها لنـــا قائلـــة: » زارنـــي 
صاحب السمو الشـــيخ محمد بن راشد 
آل مكتـــوم نائـــب رئيس الدولـــة رئيس 
الـــوزراء حاكـــم دبـــي،  بشـــكل مفاجئ 
فـــي مركز الفجيـــرة لتأهيـــل المعاقين، 
وأمـــر بترقيتي إلى منصـــب خبيرة لدى 
وزيرة الشـــؤون االجتماعيـــة في مجال 
هـــذه  للمعاقيـــن.  المجتمعـــي  الدمـــج 
أســـعد اللحظات في حياتـــي، إذ تمثل 
لي فخـــرًا وشـــرفًا ألنه منحنـــي المزيد 
لخدمـــة  والعطـــاء  والفخـــر  الثقـــة  مـــن 
الوطن«، وتشـــير ســـلمى إلى العبارة 
التـــي هـــزت أعمـــاق قلبهـــا وأدمعـــت 
عينيهـــا عندمـــا قال لها صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد: » أنـــِت فخر 

لإلمارات«.

نجيبة غريب : الحياة ممرات 
متشابكة والتحدي سر 

نجاحي

لـــم يكتشـــف والـــدا نجيبة حســـن 
غريـــب، معاناتهـــا البصريـــة حتى ســـن 
بـــدءا عمليـــة   البحـــث،  الثالثـــة، حتـــى 
تصـــف  فائـــدة،  دون  لألســـف  ولكـــن 
طفولتهـــا بابتســـامة بريئـــة، قائلـــة: » 

كانـــت طفولتـــي جميلـــة، كنـــت ألعـــب 
أحـــرم  لـــم  طفـــل،  كل  مثـــل  وألهـــو 
نفســـي مـــن شـــيء، والتحقـــت بمركز 
دبـــي للمعاقيـــن للدراســـة، وفـــي آخر 
ســـنة من الدراســـة بدأ نظام دمج ذوي 
اإلعاقـــة في المـــدارس العادية، وكنت 
أول دفعـــة، بعدهـــا التحقـــت بجامعـــة 
اإلمـــارات واخترت تخصص الدراســـات 

اإلســـامية«.

نظـــام  علـــى  نجيبـــة  تعلمـــت 
»برايـــل« فـــي المدرســـة، مـــا ســـهل 
عليهـــا دراســـتها الجامعية، حيـــث كانت 
تحـــول محاضراتها إلـــى لغة برايل وكان 
زماؤهـــا فـــي الجامعة يمـــدون لها يد 
المســـاعدة دائمًا، وتخرجـــت في العام 
فـــي  الخـــوض  تفكـــر  وبـــدأت   ،2001
خـــوض غمـــار العمـــل. تقـــول نجيبة: » 
التحقـــت بإدارة الجنســـية واإلقامة في 
دبـــي، وتحديـــدًا فـــي قســـم اإلقامـــة 
وأذونـــات الدخـــول عـــام 2006، وخال 
بعـــدد مـــن  التحقـــت  خمـــس ســـنوات 
الكمبيوتـــر  فـــي  دورة  منهـــا  الـــدورات 
واللغـــة اإلنجليزيـــة، كمـــا التحقت بمركز 
التمكيـــن الذيـــن قدمـــوا لي الـــدورات، 
إلـــى أن وجـــدت فرصـــة العمـــل فـــي 
تمـــارس  واإلقامـــة«.  الجنســـية  إدارة 
عاليـــة  وحرفيـــة  بإتقـــان  عملهـــا  نجيبـــة 
وال تواجههـــا أي تحديـــات أو عراقيـــل، 
ســـوى بعـــض العراقيـــل المتمثلة في 
برامـــج المكفوفيـــن الـــذي يتعارض مع 
النظـــام الخـــاص بالجهـــة. تصـــف نجيبه 
يومهـــا: » أنـــا عزبـــاء و أقضـــي يومي 
هواياتـــي  ومـــن  طبيعـــي،  بشـــكل 
القراءة وخاصـــة قراءة الكتـــب الثقافية 
ألنـــي أحـــب أن أكـــون علـــى قـــدر مـــن 
المعلومات والمعرفة حتى إذا ســـألت 
أجيب بســـهولة، لذلـــك أحاول أن اعتمد 
علـــى نفســـي ولـــو قليًا ويوجـــد لدي 
ســـائق يوصلنـــي للعمـــل، وأحـــاول أن 
أعتمـــد علـــى نفســـي، تعـــودت علـــى 
اإلعاقـــة بـــل تجاوزتها وأخـــرج مع أختي 

إلى مراكز التســـوق بشـــكل مســـتمر«. 
من أبـــرز أهـــداف نجيبة، هـــو الحصول 
خـــال  مـــن  المســـؤولين  رضـــا  علـــى 
عملهـــا المتقـــن، كما تتمنى بـــأن تفيد 
إلـــى  الجميـــل  بعـــض  لتـــرد  مجتمعهـــا 
الوطن الغالي، و تـــرى أن الدولة تهتم 
احتياجاتهـــم،  وتوفـــر  اإلعاقـــة  بـــذوي 
وتنظـــر إلى العالم مـــن منظور متفائل 
وتصـــف الحيـــاة بالممـــرات المتشـــابكة 
التي يدخل اإلنســـان مـــن زاوية ويخرج 
ال  مختلفيـــن  أشـــخاص  وفيهـــا  منهـــا 
إال  مباشـــرة  عليهـــم  الحكـــم  نســـتطيع 
مـــن خـــال التجربـــة، أمـــا حكمتها  في 
الحيـــاة تتمثـــل، فـــي أن اإلنســـان قادر 

علـــى التحـــدي رغـــم الصعوبات.

منار عبد القادر: تمنيت أن 
أكون إعالمية وأجيد التعامل 

مع المكفوفين

ولـــدت منـــار عبد القـــادر الحمادي، 
التـــي تعمـــل منســـقة مـــوارد بشـــرية 
فـــي اإلدارة العامـــة لإلقامة وشـــؤون 
األجانـــب فـــي دبـــي، كفيفـــة العينين، 
لكـــن طموحهـــا وإصرارهـــا منـــذ الصغر 
ســـاعدها علـــى تجـــاوز إعاقتهـــا، حدثتنا 
عـــن رحلة التحدي والصمود أمام شـــبح 
»  درســـت  قائلـــة:  الدائـــم،  الظـــام 
فـــي مركـــز رعايـــة المعاقيـــن في دبي 
فـــي  الثانويـــة  دراســـتي  وأكملـــت 
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المـــدارس العاديـــة بعـــد أن طبق نظام 
دمـــج المعاقين في المـــدارس العامة، 
مـــن  العامـــة  الثانويـــة  مـــن  تخرجـــت 
التخصـــص األدبـــي رغـــم حبـــي للمواد 
العلميـــة ومنها الكيميـــاء واألحياء، لكن 
بســـبب إعاقتـــي البصرية فـــرض علي 
المجال األدبـــي، بعدها قرر اســـتكمال 
علـــم  ودرســـت  الجامعـــة  دراســـتي 
االجتمـــاع فـــي جامعـــة الشـــارقة على 
الرغـــم مـــن رغبتـــي الشـــديدة بدراســـة 
إدارة األعمـــال، وعلـــى الرغـــم من هذا 
واجهـــت المعارضـــة فـــي ذلـــك ألنهم 
طلبـــوا منـــي دراســـة العلـــوم األدبيـــة 
لكنـــي  والتربيـــة اإلســـامية،  كالتاريـــخ 
تحديتهـــم وتحديـــت نفســـي، والحمـــد 
للـــه تخرجـــت مـــن الجامعة عـــام 2004، 
وفـــي تلـــك المرحلـــة اكتشـــفت ميول 
واهتمامـــات جديـــدة لدي الســـيما حين 
الخاصـــة  المســـاقات  بعـــض  درســـت 
باإلعـــام، كنـــت أرى فـــي نفســـي حبًا 
اإلعـــام  لدراســـة  شـــديدين  وميـــًا 

العامـــة«.  والعاقـــات 

اســـتثمرت منار قدراتهـــا وميولها 
مجـــال  فـــي  فتطوعـــت  اإلعامـــي 
الجهـــات  مـــن  عـــدد  فـــي  العاقـــات 
أصدقـــاء  جمعيـــة  منهـــا  والهيئـــات 
إدارة  مجلـــس  و  الســـرطان،  مرضـــى 
للمعاقيـــن بصريـــًا،  اإلمـــارات  جمعيـــة 
حيـــث عملـــت رئيســـة لجنـــة العاقـــات 
لمـــدة  وعملـــت  واإلعـــام،  العامـــة 
ســـنتين فـــي مجـــال التطـــوع، وكانـــت 
في تلـــك األثناء تحاول تنميـــة قدراتها 
ومهاراتهـــا، لذلـــك التحقـــت بالـــدورات 
التدريبيـــة ومنهـــا دورات فـــي تطويـــر 
العـــام  وفـــي  الشـــخصية،  المهـــارات 
اإلدارة  فـــي  العمـــل  بـــدأت   2006
األجانـــب،  وشـــؤون  لإلقامـــة  العامـــة 
الجنســـية،  إدارة  فـــي  تعينيهـــا  وتـــم 
وبعـــد أقـــل مـــن 6 شـــهور نقلـــت إلى 
البشـــرية. تصـــف منـــار  المـــوارد  إدارة 
حياتهـــا اليومية، قائلـــة: » لدي عاقات 

اجتماعيـــة كبيرة ولـــدي صديقات منهن 
كفيفـــات ومبصـــرات، كمـــا أنني عضو 
بصريـــًا  المعاقيـــن  اإلمـــارات  جمعيـــة 
المـــرأة  تمكيـــن  رابطـــة  فـــي  وعضـــو 
علـــى  مؤخـــرًا  وحصلـــت  المعاقـــة، 
شـــهادة مدرب دولي وبهـــذا أعتبر أول 
كفيفـــة تحصـــل علـــى هـــذه الرخصـــة، 
قدمـــت  حيـــث  بهـــا  العمـــل  وباشـــرت 
دورة فـــي مجـــال » أتيكيـــت التعامـــل 
مـــع المكفوفيـــن«، كما أســـتغل وقت 
فراغـــي في القـــراءة وكتابـــة القصص 
والخواطـــر،  والمقـــاالت  القصيـــرة 
وأتمنـــى أن أكمل دراســـتي في مجال 
اإلعـــام أو المـــوارد البشـــرية، أما علم 

االجتمـــاع يبقـــى مجـــرد هوايـــة«. 

محمد الغفلي: ارتبط بزوجة 
كفيفة لتقاسمني الهم 

بعيدًا عن الشفقة!

لجنـــة  رئيـــس  الغفلـــي  محمـــد 
واإلعـــام،  العامـــة  العاقـــات 
بجمعيـــة  اإلدارة  مجلـــس  عضـــو 
خريـــج  بصريـــًا،  للمعاقيـــن  اإلمـــارات 
جامعـــة الشـــارقة »مســـار الصحافـــة 
المطبوعـــة«، يشـــغل حاليـــًا بوظيفـــة 
تنفيـــذي عاقـــات فـــي هيئـــة تنميـــة 
بدايـــة  حـــول  دبـــي.  فـــي  المجتمـــع 
فقدانـــه لبصره يقول » قبل أن أفقد 
لألشـــياء  أنظـــر  كنـــت  تمامـــُا  بصـــري 
بعيـــن واحدة، إال أن تدهـــورت حالتي 
وشـــعرت بارتفـــاع في ضغـــط العين 
مـــا أدى إلـــى فقـــدان بصـــري تمامـــًا 
فـــي عمـــر السادســـة، ألبـــدأ مرحلـــة 

أخـــرى فـــي حياتـــي. 

مهـــارة  بإتقانـــه  محمـــد  يتميـــز 
اإللكترونيـــة  التقنيـــات  اســـتخدام 
اآللـــي  الحاســـب  مثـــل  الحديثـــة 
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والهواتـــف الذكيـــة التـــي يعتمد على 
تصفحهـــا باســـتخدام برامـــج ناطقـــة، 
ولـــه  الشـــعر  كتابـــة  إلـــى  باإلضافـــة 
قصائـــد ناضجـــة ذات طابـــع اجتماعي 
ووطنـــي تـــم تلحينها وإنشـــادها من 
والمنشـــدين  الفنانيـــن  بعـــض  قبـــل 
مثل«علـــي النقبـــي« وفرقـــة النهام 
يتمتـــع  بوبـــر«.   وعلـــي  اإلماراتيـــة، 
محمـــد بموهبـــة التمثيـــل ولـــه ثـــاث 
مـــذاق  »للحيـــاة  منهـــا  مســـرحيات 
أخـــر« نـــال عنها جائـــزة أفضـــل ممثل 
 2008 قطـــر  مـــن  بصريـــة  إعاقـــة 
مهرجان المســـرحي الخليجي األولى 
»عـــودة  اإلعاقـــة، ومســـرحية  لـــذوي 
ســـفر  ومســـرحية«  القراصنـــة«. 
العميـــان« التـــي نالـــت جائـــزة أفضل 

مســـرحي. عـــرض 

معظـــم  أن  محمـــد  يعتقـــد 
مثـــًا  فمنهـــا  تحققـــت  قـــد  أحامـــه 
رحلـــة نجاحـــه فـــي تـــرأس عـــدة لجـــان 
بجمعيـــة اإلمـــارات للمكفوفين التي 
تتضمـــن عدة أنشـــطة ثقافيـــة، وهو 
صاحـــب فكرة إنشـــاء نشـــرة إلكترونية 
وتخاطـــب  الجمعيـــة  عـــن  تصـــدر 
اإللكترونـــي  البريـــد  عبـــر  أعضاءهـــا 
وفعاليتهـــا  بأنشـــطتها  إلشـــعارهم 
أشـــهر  الثاثـــة  خـــال  وإنجازاتهـــا 
للحصـــول  محمـــد  ويطمـــح  األولـــى. 
علـــى الدكتـــوراه ويســـعى دائما إلى 
تغذية حســـه القيـــادي وتعزيـــز خبراته 
واطاعـــه وثقافتـــه لخدمـــة قضايـــاه 
بلـــده. عـــن حياتـــه الزوجيـــة يقـــول إنه 
ارتبـــط بزوجـــة كفيفة وذلـــك العتقاده 
أنهـــا ستقاســـمه ذات الهـــم ونفـــس 
التفكيـــر ولـــن يكـــون هنـــاك أي تمييز 
بينهمـــا، معتبـــرًا أن المـــرأة المبصـــرة 
ربمـــا تشـــعره بشـــيء مـــن الشـــفقة 
التـــي ربمـــا تجـــرح مشـــاعره، ويقول: 
ال مانـــع أن تكـــون هنـــاك خادمة لكي 
تربيـــة  علـــى  وزوجتـــه  هـــو  تســـاعده 

. األوالد 

منار الحمادي: اعشق ألوان 
قوس قزح وأهوي منظر 

الغروب!

كفيفـــة  محاميـــة  الحمـــادي  منـــار 
اإلمـــارات  جمعيـــة  فـــي  تعمـــل 
للمكفوفيـــن بالشـــارقة، تـــروي تجربـــة 
كفاحهـــا قائلـــة: »ولدت طفلـــة مبصرة 
إلـــى أن تعرضـــت إلصابـــة فـــي إحدى 
العينيـــن مـــا أدى إلـــى حـــدوث نزيـــف 
فـــي العيـــن فلـــم تفلـــح كل العمليات 
التـــي أجريتهـــا يومهـــا فـــي  الجراحيـــة 
أنطفـــأ  وبذلـــك  ثانيـــة،  بصـــري  إعـــادة 
العالـــم فـــي عينيـــي، وبـــدأت رحلتـــي 

الظـــام«. عالـــم  إلـــى  الشـــاقة 

المعـــاق  معاملـــة  إن  وتقـــول 
فـــي الماضـــي تختلـــف عما مـــا يتلقاه 
وتســـهيات  خدمـــات  مـــن  المعـــاق 
الوقـــت  فـــي  المجتمـــع  مـــن  وتقديـــر 
الحاضـــر،  ولعـــل مـــن أجمـــل األشـــياء 
ذاكرتهـــا  فـــي  عالقـــة  الزالـــت  التـــي 
البصريـــة هـــي وجـــوه عائلتهـــا ووجـــوه 
األطفـــال التـــي كانـــوا يلعبـــون معهـــا. 
وتتذكـــر أنهـــا كانت تعشـــق لـــون قوس 
قزح ورســـوم الكارتـــون، باإلضافة إلى 
شـــكل الغـــروب الـــذي كان يمثـــل أجمل 
مـــا في طفولتها قبـــل فقدانها البصر.

تضيـــف : »التحقـــت بمركـــز دبـــي 
وتعلمـــت  المعاقيـــن  وتأهيـــل  لرعايـــة 
ثـــم  والقـــراءة  للكتابـــة  برايـــل  طريقـــة 
درســـت الثانويـــة في مـــدارس مدمجة 
فـــي  وتخصصـــت  الجامعـــة  ودخلـــت 
حتـــى  دراســـتي  المحامـــاة، وواصلـــت 
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حصلـــت علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي 
القانون من جامعة الشـــارقة ». خاضت 
منـــار معظـــم تجـــارب حياتها بـــدون حياء 
أو خجـــل مـــن إعاقتهـــا، ولم تكـــن تخجل 
قـــط مـــن اصطحباهـــا للعصـــا البيضاء، 
وتضيـــف: ال يوجـــد فـــي حياتي شـــيء 
اســـمه مســـتحيل، فأنا أول امرأة تعمل 
كمحاميـــة كفيفـــة فـــي اإلمـــارات ودول 
الخليـــج، ولدي إنجـــازات ونجاحـــات كثيرة 
التـــي  القضايـــا  مـــن  مجموعـــة  فـــي 
ترافعـــت عنهـــا فـــي الجانـــب المدنـــي 
حصلـــت  التعويضـــات.  فـــي  وخاصـــة 
منـــار على جائزة الشـــيخة شمســـة بنت 
ســـهيل إضافة إلى استحقاقها وسام 
للموظفيـــن  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الجـــدد ضمـــن »جائـــزة اإلمـــارات لألداء 
مـــن  المنبثقـــة  المتميـــز«  الحكومـــي 
برنامج الشـــيخ خليفة للتميـــز الحكومي 
فـــي دورتهـــا الثانيـــة. باإلضافـــة إلـــى 
كمعلمـــة  ودورهـــا  التطوعـــي  الجانـــب 
الكفيفـــات  تدريـــس  إلـــى  تســـعى 
»طريقـــة برايل« في جمعيـــة اإلمارات 
الميدانـــي  ونزولهـــا  للمكفوفيـــن. 
إللقـــاء محاضـــرات توعويـــة وتحفيزيـــة 
للمعاقيـــن فـــي المـــدارس والجامعات 

 ناصر النوراني : أتصرف 
كالمبصرين وأعاني من 

عقدة التكنولوجيا

ناصر النورانـــي صحفي في مجلة خالد 
التابعـــة إلدارة اإلعام األمني بشـــرطة 
دبـــي حاصل على ماجســـتير فـــي اللغة 
العربيـــة مـــن جامعـــة الشـــارقة، يقول: 
»ليـــس هناك نقطة زمنية حاســـمة في 
فقداني البصـــر، فأنا حتى هذه اللحظة 
الزلت ممســـكًا بالضـــوء والظال، فقد 
تدهـــور بصـــري بالتدريـــج أمـــا األســـباب 
وراء إصابتـــي بإعاقـــة بصرية فقد كانت 
وراثيـــة نظرًا لزواج األقـــارب عبر األجيال، 
ومنـــذ فقداني البصـــر الزلـــت محتفظًا 
بحالـــة من اإلبصـــار. وحتى حين أســـدل 
الســـتار عن هذا المســـرح المضيء من 
حولـــي، مازلـــت أتصـــرف فـــي كثير من 
األحيـــان كمـــا لـــو أننـــي مبصـــر تمامـــًا، 
ســـريعة  الزالـــت  اليوميـــة  فحركتـــي 
غيـــر مباليـــة باحتمـــاالت االصطـــدام أو 

للمخاطر. التعـــرض 

بذاكرتـــه  يســـتعين  أنـــه  يشـــير 
البصريـــة فـــي إعـــادة تشـــكيل الظـــام 

التـــي  المبصـــرات  عـــن  ومفهومـــه 
شـــاهدها قبـــل فقدانـــه البصـــر ال زالت 
كمـــا هـــي حاضـــرة بجـــاء فـــي ذهنـــه 
ووعيـــه. ويؤكـــد أن القـــدرات اإلبداعيـــة 
المبصريـــن  عنـــد  متســـاوية  والذهنيـــة 
والمكفوفيـــن وإن مســـألة التطرق إليها 
يجـــرح مشـــاعر الكفيـــف فهـــو ال يختلف 
واإلنجـــاز  التفكيـــر  فـــي  المبصـــر  عـــن 

والعمـــل.

عقـــدة  مـــن  أعانـــي  يقـــول: 
التكنولوجيا بعكـــس إخوتي المكفوفين 
التصفـــح  إتقـــان  مـــن  تمكنـــوا  الـــذي 
ولكننـــي  الناطقـــة،  البرامـــج  بواســـطة 
الزلـــت شـــبه »ُأمي« وأعتمـــد على من 
حولـــي بهـــذا الخصـــوص. وعـــن حالتـــه 
األســـرية والزوجية يقول ناصر النوراني 
ال  بحتـــة  شـــخصية  مســـألة  الـــزواج  إن 
تخضـــع للقيـــاس. يتابـــع : »شـــخصيا أنا 
متـــزوج بمبصـــرة منذ أربع ســـنوات ولنا 
طفان وأعيش حياة هادئة ومســـتقرة. 
إال أنـــه يقـــول إن بعض األســـر تتخوف 
مـــن تزويـــج بناتهـــا لمكفـــوف مـــن باب 
أبنـــاء  إنجابهـــم  احتماليـــة  عـــن  الحـــرص 

المســـتقبل. فـــي  مكفوفيـــن 
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وفـــي الملتقى الـــذي أقيم في أكتوبـــر 2012  في 
فنـــدق الميدان بحضور مريم محمـــد خلفان الرومي وزيرة 
الشـــؤون االجتماعيـــة، والشـــاعر مصبـــح الكعبـــي، ومـــن 
الســـعودية الشيخ ســـليمان الجبيان، ومن قطر الدكتورة 
المكفوفيـــن  الموظفيـــن  مـــن  ومجموعـــة  خليـــل  حيـــاة 
بـــاإلدارات والدوائـــر المحليـــة واالتحاديـــة، قـــال المري إن 
احتفـــال ملتقـــى المنـــار ذو طابـــع مميـــز إلخـــوة وزمـــاء 

ضربـــوا أجمـــل األمثلة فـــي الوفاء واإلخـــاص والتفاني 
فـــي العمـــل بـــل زادوا فـــي صمـــود وتحـــد ال نملـــك إال 
الوقـــوف أمامـــه منبهريـــن لقهرهم المســـتحيل وتغلبهم 

علـــى إعاقتهـــم ومنافســـتهم زماءهم األســـوياء 

أبـــدًا بمعـــزل  تكـــن  لـــم  وأضـــاف إن » إقامـــة دبـــي« 
عـــن المجتمـــع ولـــم تنس دورهـــا االجتماعـــي بجانـــب دورها 

المري: 19 موظفًا من ذوي اإلعاقة يعملون قي »إقامة دبي«

ملتقى المنار للمكفوفين يواصل نجاحه 
للعام الثالث على التوالي

انعقـــد ملتقـــى المنـــار للمكفوفيين للعام الثالـــث على التوالـــي ونقل اللواء محمـــد أحمد المري 
مديـــر اإلدارة العامـــة لإلقامـــة وشـــؤون األجانـــب بدبي فـــي افتتـــاح الملتقـــى تحيات الفريق ســـمو 
الشـــيخ ســـيف بن زايـــد آل نهيـــان نائب رئيس مجلـــس الـــوزراء وزير الداخليـــة لجموع المشـــاركين في 
ملتقـــى المنـــار وتثميـــن ســـموه جهـــود »إقامة دبـــي« فـــي تنظيـــم الملتقى تزامنـــًا مـــع االحتفالية 

الدوليـــة للعصـــا البيضـــاء، مبينـــا أن 19 موظفـــًا من ذوي اإلعاقـــة يعمـــل »بإقامة دبي«.

أخبار المكفوفين
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الخدمـــي فقـــد قامت اإلدارة بدورها المنـــوط في دمج فئة 
ذوي اإلعاقـــة في المجتمع عبـــر تعيين 19 موظفًا وموظفة 
مـــن ذوي اإلرادة العاليـــة ضمـــن صفـــوف موظفيهـــا مـــن 
بينهـــم موظفتـــان مكفوفتـــان ليتـــم دمجهمـــا فـــي الحيـــاة 
العمليـــة، وأثبتوا بحق أنهم مكســـب وثروة بشـــرية حقيقية 

يجـــب الحفاظ عليهـــا والتمســـك بها.

معالـــي  بحضـــور  الثالـــث  المنـــار  ملتقـــى  وتشـــرف 
الوزيـــرة مريـــم الرومي وزيرة الشـــؤون االجتماعية، وفارس 
بـــن رومـــي النعيمي القنصل العـــام لدولة قطر الشـــقيقة 
فـــي دبي واإلمارات الشـــمالية، وفضيلة الشـــيخ ســـليمان 
الجبيـــان، والدكتورة حياة خليل نظر الشـــقيقة، ومســـاعدو 
مديـــر عـــام »إقامة دبي«، وعـــدد من الضبـــاط والموظفين 

الملتقى. وزوار 

وتحدثـــت الدكتـــورة حيـــاة خليل مديـــر عام معهـــد النور 
للمكفوفيـــن بدولـــة قطـــر عـــن حياتهـــا اذ أكملـــت دراســـتها 
مـــن  العديـــد  علـــى  الحصـــول  تتضمـــن  والتـــي  الثانويـــة 
الشـــهادات والخضـــوع لعـــدة برامج تدريبية مكثفـــة بما فيها 
اللغـــة اإلنجليزيـــة، لغـــة برايـــل، فأكملت دراســـتها الجامعية 
وكانـــت أول قطريـــة كفيفـــة تلتحق بجامعة قطـــر عام 1994 
وقالـــت  إن الشـــيخة مـــوزة بنت ناصـــر حرم الشـــيخ حمد بن 
خليفـــة آل ثانـــي أميـــر دولـــة قطـــر وفـــرت الدعم النفســـي 
الماجســـتير  علـــى  حصولهـــا  فـــي  وســـاعدتها  والمعنـــوي 

والدكتوراه.

مـــن جانبهـــا قالـــت منـــار الحمـــادي الموظفـــة »بإقامة 
دبـــي« مـــن ذوي اإلعاقـــة البصريـــة، والتي أشـــرفت على 
والثانـــي وفعاليـــة  األول  المنـــار  تنظيـــم فعاليـــة ملتقـــى 
ملتقـــى المنـــار الثالـــث، إن العالـــم أجمـــع يحتفـــل فـــي كل 
عـــام بيـــوم العصـــا البيضـــاء تقديـــرًا ألخـــوة شـــاءت األقدار 
أن يفقـــدوا حاســـة مـــن أهـــم الحـــواس التـــي مَن اللـــه بها 
علـــى عباده وهي حاســـة البصر ومشـــاركًة مـــن العالم في 
شـــد أزرهم وتقديم الخدمـــات لهم على كافة المســـتويات 
ومســـاواتهم فـــي الحقـــوق والواجبات باألفـــراد المبصرين 
وتأميـــن احتياجاتهـــم والتـــي مـــن شـــأنها أن تســـهل لهـــم 

أهدافها. تحقيـــق 

وكانـــت منـــار أول كفيفة تتخرج من جامعة الشـــارقة 
إلـــى  توجهـــت  وبعدهـــا  اجتمـــاع،  علـــم  تخصـــص  مـــن 
مؤسســـة التمكيـــن لفاقـــدي البصـــر ألخـــذ دورات فـــي 
اللغـــة االنجليزيـــة وخدمـــة العمـــاء والحاســـب اآللـــي، 

عـــام  فـــي  االدارة  فـــي دخولهـــا  دور  للمؤسســـة  وكان 
2006، وخضعـــت منـــار لبرامج تدريبية أهلتهـــا لتبدع في 
مهـــارات تخـــص اعاقتهـــا، ودعمتهـــا االدارة فـــي تنفيـــذ 
ملتقـــى ســـمي باســـمها ) منـــار( لتثقيـــف الموظفيـــن 
ولكيفيـــة التعامـــل مـــع المكفوفيـــن، حيث توجهـــت منار 
للـــواء محمـــد المري بالفكـــرة وتم عمله ســـنويا.وتوجهت 
منـــار بالشـــكر الـــى صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن 
زايـــد آل نهيـــان رئيس الدولـــة حفظه اللـــه، وأخيه صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيس 
الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي رعـــاه اللـــه، 
وأخوانهمـــا حـــكام اإلمـــارات علـــى مـــا يولونه مـــن دعم 

مباشـــر لفئـــة ذوي اإلعاقـــة لدمجهـــم فـــي المجتمـــع.

نقاشـــية  بحلقـــة  الملتقـــى  فعاليـــات   واختتمـــت 
شـــارك فيها عيســـى الغفـــاري من بلدية دبـــي والمازم 
وشـــؤون  لإلقامـــة  العامـــة  اإلدارة  مـــن  غافـــان  راشـــد 
اللـــواء  كـــرم  الملتقـــى  نهايـــة  وفـــي  بدبـــي،  األجانـــب 
دبـــي  وبنـــك  بالملتقـــى،  والمشـــاركين  الرعـــاة  المـــري 
اإلنســـانية،  اإلســـامي  دبـــي  ومؤسســـة  التجـــاري، 
اللغـــة  ومدرســـة  ترجمـــان،  وشـــركة  البـــر،  دار  وجمعيـــة 
اإلنجليزيـــة، ومكتـــب طـــارش، وفنـــدق الميـــدان بدبـــي، 
وشـــركة جيمينـــي للفعاليـــات واإلنتـــاج الفنـــي، وشـــركة 
HP، ومطعـــم الخطـــار، وقال اللواء نعلـــم جميعا أن وراء 
كل واحـــد منكـــم قصة نجـــاح حقيقيـــة تحمل بيـــن طياتها 
المعنـــى الحقيقـــي لإليمـــان بالقضاء والقدر مـــن ناحية 
وأســـمى أنـــواع الصبـــر علـــى البـــاء وتحويـــل األحـــام 

ٍملموس. واقـــع  إلـــى 
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جمعيـــة  فـــي  الزميـــل  شـــلرك 
ناصـــر  بصريـــًا  للمعاقيـــن  اإلمـــارات 
النورانـــي في شـــهر مارس مـــن العام 
اإلعـــام  نـــدوة  فـــي   2012 الماضـــي 
وقضايـــا ذوي اإلعاقة التي عقدت في 
الدوحـــة بدولة قطـــر على مـــدار يومين 
لشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  برعايـــة 
األســـرة بالتنســـيق مع اللجنـــة الوطنية 

لحقـــوق اإلنســـان فـــي دولـــة قطـــر.
وأوصت النـــدوة في ختام أعمالها 
على العمل على نشـــر التوعية بحقوق 
خـــال  مـــن  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 
بالتنســـيق  اإلعـــام  وســـائل  مختلـــف 

ومؤسســـات  الحكوميـــة  األجهـــزة  مـــع 
المجتمـــع المدنـــي المعنيـــة. ومطالبـــة 
أجهـــزة اإلعـــام بتعزيز الوعـــي بقدرات 
وإســـهامات األشـــخاص ذوي االعاقـــة 
ونشـــر التجـــارب اإليجابيـــة لهـــم والتي 
إســـتطاعوا مـــن خالهـــا التغلـــب علـــى 
المجتمعيـــة  والصعوبـــات  المعوقـــات 

. لبيئية ا و

فـــي  نورانـــي  ناصـــر  وتحـــدث 
الورقة التـــي قدمها بعنـــوان: » صورة 
ذي اإلعاقـــة فـــي الروايـــة الســـودانية 
الشـــهيرة  الســـودانية  الروايـــة  عـــن   «

)ذاكـــرة شـــريرة(، وكيف أنها ابنـــة بيئتها 
الســـودانية ؛ لم تخـــرج اإلعاقة وذووها 
االجتماعـــي  الفضـــاء  هـــذا  عـــن  فيهـــا 
لـــذا حضـــر  ؛  والثقافـــي واالقتصـــادي 
ذوو اإلعاقـــة الناجمـــة عـــن حـــرب جنوب 
النفســـية  بخصائصهـــم  الســـودان 
مـــن  يتمكنـــوا  لـــم  وإن   ، والجســـمية 
مشـــهد الرواية ؛ فقد كانـــوا متقطعي 
الظهور، طفيفي التأثير على مســـارها 

.
وقـــال أن الخصوصية الســـودانية 
المرتبطـــة باإلعاقـــة تحديـــدا، بـــدت أكثر 
وضوحـــا وخدمـــًة للنـــص فـــي ملمحها 

الندوة دعت وسائل اإلعام تشجيع ذوي
 اإلعاقة على العمل فيها

ناصر نوراني يشارك في ندوة اإلعاقة 
واإلعالم في الدوحة

أخبار المكفوفين
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الصوفي ، في إشـــارة خاطفة لإلعاقة 
الذهنيـــة ، وفـــي محـــور مركـــزي ارتفـــع 
فيـــه البطـــل مـــن الهامش إلـــى صدارة 
المشـــهد ، على ُســـّلم اإليمان بقدرات 
ذي اإلعاقـــة القريب من اللـــه يقينًا عند 

. الناس 
جـــال  أشـــرف  الدكتـــور  وتحـــدث 
الســـلبية  الصـــورة  عـــن  تحـــدث  الـــذي 
لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة فـــي الدراما 
العربيـــة وأكـــد علـــى ضـــرورة تصحيحها 
خاصـــة أنهـــا توضـــع دائمـــا فـــي قالب 
غيـــر صحيـــح هدفـــه الســـخرية مـــن نوع 
اإلعاقـــة وهـــذا يســـئ للعمـــل قبل أن 

يســـئ لـــذوي اإلحتياجـــات الخاصـــة.

أما أســـتاذة النقد األدبي الدكتورة 
أمانـــي فـــؤاد فقالت في ورقـــة عملها 
والجانـــب  بالروايـــة  عنونتهـــا  التـــي 
المظلـــم مـــن القمـــر ) قـــراءة تحليلية (، 
حيـــث تناولت بالوصـــف والتحليل إحدى 
الروايـــات الحديثـــة التـــى صـــدرت عـــام 
أســـبوع  كل  »فـــى  بعنـــوان:  2009م 
يـــوم جمعة«)1( للروائـــى »إبراهيم عبد 
المجيـــد« ووضحـــت كيـــف كان الروائى 
يتاعـــب فـــى ســـرديته وفنياتهـــا بمـــا 
يتماشـــى ويتســـق مـــع طبيعـــة تكوين 
شـــخوص العمل التى اســـتطاع الكاتب 
أن ينوعهـــا بمهـــارة أبعدتهم عـــن التكرار 

به. والتشا

وقدمـــت الدكتورة أســـماء العطية 
عضـــو هيئة التدريس فـــي جامعة قطر 
تحليـــًا لمضمون مجلة الحيـــاة القطرية 
للمجلـــة  تحليليـــًا  وصفـــًا  فيـــه  قدمـــت 
كشـــف العديد مـــن الجهـــد والتفاصيل 

الخاصـــة بطريقـــة عمـــل المجلة .
رجـــب  الدكتـــور ســـليمان  وتحـــدث 
مديـــر موقع الشـــفاء للصحة النفســـية 
اإللكترونـــي عـــن اإلعـــام اإللكترونـــي 
الخيـــري فـــي رعايـــة الفئـــات الخاصـــة ) 
الشـــفا للصحة النفســـية أنموذجًا( حيث 

االلكترونـــى  االعـــام  مفهـــوم  عـــرض 
التطوعـــي لغـــة واصطاحـــًا وأهميتـــه 
يؤديهـــا  التـــى  الذهنيـــة  والصـــورة 
ومميزاتـــه  بـــه  االهتمـــام  ودواعـــى 
وأشـــكاله  تفعيلـــه  وكيفيـــة  وحـــدوده 
ونماذجـــه وكذلك عـــرض لتجربـــة موقع 
والتربيـــة  النفســـية  للصحـــة  الشـــفا 
تطوعـــي  خدمـــى  كموقـــع  الخاصـــة 
ال يهـــدف للربـــح فـــى خدمـــة الفئـــات 

وأنواعهـــا. أشـــكالها  بكافـــة  الخاصـــة 

كمـــا تحـــدث الدكتور محمـــد جمني 
رئيـــس مختبـــر البحث فـــي تكنولوجيات 
االتصـــال ورئيـــس الجمعيـــة التونســـية 
للنفـــاذ الرقمـــي وقـــدم ورقـــة بعنوان 
: دور البحـــث العلمـــي والتكنولوجيـــات 
ذو  االشـــخاص  تمكيـــن  فـــى  الحديثـــة 
االعاقـــة مـــن النفـــاذ الرقمـــي حيث أكد 
فيهـــا إن نفـــاذ األشـــخاص المعوقيـــن 
إلى اإلعام االلكتروني، و بالخصوص 
الويـــب،  صفحـــات  محتويـــات  إلـــى 
التـــي  األساســـية  الحقـــوق  مـــن  حـــق 
تضمـــن لهـــم المشـــاركة فـــي مختلـــف 

أوجـــه الحيـــاة على قـــدم المســـاواة مع 
األســـوياء.  األشـــخاص 

األســـتاذة  الجلســـات  وختمـــت 
ســـميرة القاســـمي مدير مركز الشفلح 
الخاصـــة  اإلحتياجـــات  ذوي  لألطفـــال 
وقدمـــت ورقـــة بعنـــوان دور اإلعـــام 
فـــي نشـــر ثقافـــة التوحـــد أكـــدت فيها 
االســـر  لـــدى  الوعـــي  زيـــادة  بضـــرورة 
والمختصيـــن حـــول اضطرابـــات طيـــف 
التوحـــد وبشـــكل اســـتباقي ووقائـــي، 
وعـــادة يكـــون بصفـــة عامـــة وشـــاملة 
مـــن خال مراكـــز الرعاية األوليـــة واجراء 
الدراســـات البحثيـــة والمبدانيـــة الحديثة 
التـــي تهدف إلى حصر أعـــداد األطفال 
مـــن ذوي التوحد وتحديـــد احتيا جاتهم , 
وتوظيـــف دور االعـــام بشـــكل فاعل , 
كمـــا أكدت علـــى الحاجة إلى اســـتكمال 
البحـــوث والدراســـات عـــن اضطرابـــات 
طيـــف التوحـــد , والعمـــل على دراســـة 
والبيئيـــة  الجينيـــة  العوامـــل  وتحديـــد 
المســـاعدة والتـــي تزيـــد نســـب حدوث 

لتوحد. ا
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أواًل: العمل على نشـــر التوعية بحقوق األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة مـــن خـــال مختلف وســـائل اإلعـــام بالتنســـيق مع 
األجهـــزة الحكومية ومؤسســـات المجتمع المدنـــي المعنية.

ثانيـــًا: مطالبـــة أجهـــزة اإلعـــام بتعزيـــز الوعـــي بقدرات 
وإســـهامات األشخاص ذوي االعاقة ونشـــر التجارب اإليجابية 
لهـــم والتي إســـتطاعوا من خالهـــا التغلب علـــى المعوقات 

والصعوبـــات المجتمعيـــة والبيئية.

ثالثـــًا: حـــث وســـائل اإلعـــام على تنظيـــم برامـــج إذاعية 
وتلفزيونيـــة أســـبوعية تعكـــس صـــورة حقيقيـــة وصادقة عن 
قضايـــا األشـــخاص ذوي االعاقـــة مع إتاحـــة الفـــرص الكفيلة 

بإشـــراكهم فـــي التعبير عـــن قضاياهم.

رابعـــًا: دعـــوة المبدعيـــن فـــي مجـــاالت اآلداب والفنون 
إلـــى تغيير الصـــورة النمطية الســـلبية لدى تناول األشـــخاص 

ذوي االعاقـــة فـــي أعمالهم.

خامســـًا: دعوة القنوات التلفزيونية والفضائيات لتطوير 
المـــواد اإلعاميـــة بمـــا يتناســـب مـــع إحتياجـــات األشـــخاص 
مـــن ذوي اإلعاقـــة الســـمعية والبصريـــة مثـــل الترجمـــة إلـــى  
 HYPERLINK »http://www.scfa.gov.qa/news/more/132«
o »Click to Continue > by Text-Enhance\« لغـــة اإلشـــارة 

والقـــراءة الصوتية للمـــواد المكتوبة.

سادســـًا: توجيـــه مؤسســـات المجتمع المدنـــي المعنية 
باألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة نحـــو التواصـــل الفعال مـــع أجهزة 
اإلعـــام لطـــرح قضاياهم والوقوف على التطـــورات العلمية 

الحديثـــة في هـــذا المجال.

ســـابعًا: دعـــوة أجهـــزة اإلعام إلى تشـــجيع األشـــخاص 
ذوي االعاقـــة على اإلنخـــراط في العمـــل اإلعامي بمختلف 

مجاالتـــه وتزويدهـــم بالمهـــارات الازمة لذلك.

ثامنـــًا: دعـــوة مختلـــف أجهزة اإلعـــام إلى تنظيـــم برامج 
تدريبية متخصصـــة لإلعاميين لتوعيتهم بحقوق األشـــخاص 
تنـــاول  لـــدى  اإلعامـــي  الخطـــاب  وتطويـــر  اإلعاقـــة  ذوي 

هم. يا قضا

تاســـعًا: تشـــجيع مؤسســـات المجتمع المدنـــي المعنية 
باألشـــخاص ذوي االعاقـــة علـــى إصـــدار مجـــات متخصصـــة 
وتوفيـــر كافـــة وســـائل الدعـــم التي تســـاعد علـــى تطويرها.

عاشـــرًا: تمكيـــن األشـــخاص ذوي االعاقة مـــن الوصول 
إلـــى مختلـــف الوســـائط اإللكترونية بمـــا يضمن مشـــاركتهم 
فـــي كافـــة أوجـــه الحيـــاة وذلـــك مـــن خـــال قيـــام الجهـــات 
الحكوميـــة ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي المعنيـــة بتوفيـــر 

االجهـــزة والبرامـــج اإللكترونيـــة الازمـــة لذلـــك.

الحـــادي عشـــر : تخصيـــص جائـــزة إعاميـــة ســـنوية على 
المســـتوى الخليجـــي والعربـــي ألفضل عمل إعامـــي تناول 

قضايـــا األشـــخاص ذوي اإلعاقة.

الثانـــي عشـــر: مناشـــدة المؤسســـة القطريـــة لاعـــام 
بإصـــدار ميثـــاق شـــرف إعامـــي يتضمـــن مراعـــاة الجوانـــب 
قضايـــا  تنـــاول  لـــدى  واالجتماعيـــة  والنفســـية  الحقوقيـــة 
وذلـــك  اإلعـــام،  وســـائل  فـــي  االعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 

المعنيـــة. الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق 

توصيات ندوة اإلعاقة واإلعالم
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علـــى الرغـــم مـــن التطـــور المتنامـــي فـــي حالـــة ذوي 
اإلعاقة مجتمعيا واكتســـابهم مســـاحات متزايـــدة وإن لم تكن 
مرضيـــة فـــي تحقيق الـــذات وتحصيـــل الحقوق ولفـــت الرأي 
العـــام، لقضايـــا هـــذه الفئـــة المختلفـــة، إال أن حضورها في 
األدب والنقـــد  لـــم يزل بشـــكل عـــام خجوال واقفـــا عند تخوم 
ظاهـــر اإلعاقـــة غيـــر متغلغـــل فـــي معتـــرك نفســـيتها، وال 
أبعادهـــا االجتماعيـــة المعقـــدة، مـــن تداخل أو عزلـــة أو صراع 

أو توافـــق ...إلخ.

مـــن هنـــا ، ِاجتهـــد هـــذا البحـــث فـــي فحـــص صـــورة 
الشـــخص ذي اإلعاقـــة فـــي األدب العربـــي، كمـــا عكســـتها 
الرواية بوصفها مجاال رحبا يســـتوعب حركة المجتمع ويرســـم 
شـــخصياته، ويولـــي التفاصيل عناية تعبيريـــة طليقة، منتقيا 
الروايـــة الســـودانية من بين مثياتهـــا العربيات، حقا للدرس 
النقـــدي، محـــاوال البحـــُث تتبـــع خطـــوط االتصال بيـــن صورة 
ذي اإلعاقـــة اجتماعيـــا وصورتـــه أدبيـــا ، واإلجابـــة عن أســـئلة 
جوهريـــة تستكشـــف حضـــور ذي اإلعاقة في الرواية وشـــكل 

هـــذا الحضـــور ، ومـــدى عاقتـــه بتكريـــس الصـــورة النمطيـــة 
الســـائدة مجتمعيـــا عـــن ذي اإلعاقـــة أو تغييرهـــا؟، وارتبـــاط 
لهـــذه  الفنـــي  التنـــاول  فحـــص  مـــع   ، بالتهميـــش  اإلعاقـــة 
المضاميـــن ؛ كمـــا تجســـد في العمـــل الروائي الذي اســـتقر 
اختيـــاري عليه بعد االســـتقراء وهـــو رواية »ذاكرة شـــرير« ) أ ( 
للروائـــي منصـــور الصويم لتكـــون مجاال للتطبيـــق العتبارات 

: عدة 

فهـــي ذات قيمة فنيـــة أهلتها لنيل جائـــزة الطيب صالح 
لإلبـــداع الروائي وألنهـــا اتخذت من ذي اإلعاقـــة بطا تتحكم 
ذاكرتـــه في تشـــكل الرواية  وحركة شـــخصياتها فـــي األزمنة 
واألمكنـــة واألحـــداث في حيز النص ، مـــع ظهور ثانوي لذوي 
إعاقـــة أخريـــن ؛ لتشـــكل اإلعاقـــة فـــي الروايـــة مـــادة مغرية 

للمعالجـــة النقدية ، شـــكا ومضمونا .                               

ثم إّن رواية » ذاكرة شـــرير« عّبرت عن مجتمع المهمشين 
؛ وهـــو ما منح اإلعاقة فيها وضًعا له خصوصيُته . 

مقتطفات من ورقة »صورة ذي اإلعاقة في الرواية الســـودانية«
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بين يدي الذاكرة :

 يحـــاول كســـحي ؛ بطـــل الروايـــة ) المنحوت اســـمه من 
إعاقتـــه الحركيـــة ( ، فـــي نحـــو 180 صفحـــة الســـماح لذاكرتـــه 
التدّفـــق بشـــكٍل انتقائـــي ؛ مبتـــدرا الســـرد من ســـجنه الفخم 
الـــذي انتهى إليه ، منطلقا من مشـــهد القطـــار ، حيث ُتلقمه 
أّمـــُه ثدَيها وتحتضنه برائحـــة المخّدر ، وعمـــال القطار يحدقون 
بهـــا ، ُمهّدديـــن بالقـــدف إن لـــم تدفـــع مـــا عليها ، ثـــم تلتقط 
عينـــا الرضيـــع صـــورة األّم وهـــي تـــرزح تحت شـــرطي ثقيل ؛ 
ليحفر هذا المشـــهد عميقـــًا أثَره الذي يكاد يتحكم في مســـار 
الروايـــة ، الـــذي ينتقـــل بنـــا مـــن القطار إلى مشـــهد الســـوق 
، حيـــث المشـــّردون يعتنـــون بكســـحي ويكتشـــفون مـــوت 
قدميـــه ، ثم يدربونه على التســـول ، مســـتفيدين من إعاقته 
المســـتدرة للعطـــف والمـــال ، قبـــل أن يســـتقل هـــو بهـــذه 
المهمـــة فـــي صـــراع يومـــي ، يخوضـــه ورفاقه مع الشـــرطة 
، وفـــي األثنـــاء تخـــرج األّم مـــن حياة كســـحي بمـــوت درامي 
على أبواب الســـينما ، وهي تســـتعيد بعض مشـــاهدها مع 
رفقاء التســـول والضياع ؛ لتتـــوزع هذه األم في أخريات تولين 
أمـــر كســـحي ، كان من أبرزهـــن وهيبة التي انتقـــل معها إلى 
بيـــت زوجهـــا الشـــيخ الزائـــف ، الذي وجـــد في َمّيـــت القدمين 
هـــذا ، مســـاعدا مناســـبًا يعهـــد إليه بعـــد التدريب ، اســـتقبال 
زّواره ، وأكثرهم نســـاء ، واســـغال حاجتهّن بإيهامهّن بالعاج 
وقضـــاء األَرب ، بعـــد أْن يقضي كســـحي منهـــّن وطره ؛ لكنه 
ســـريعا ما يختنق بهذا الســـجن الفاره ؛ فيقـــرر الهرب بمعاونة 
وهيبة ؛ ليعود إلى الشـــارع والتســـول والرفقاء المهمشين ، 
أو إلـــى الحياة كما عهدها وأحبها ،حيث اســـتطاع الروائي ـ كما 

أشـــار الناقد صاح عوض الله النعمانـ  أنســـنة الحياة الداخلية 
للمشـــردين ومعاقـــي الحـــروب بإتقـــان ؛ ليخلق مـــن عالمهم 
المقصـــي عالمـــا إنســـانيا متكامـــا ، يقـــف في وجـــه العالم 
العـــادي)ب( ، لكـــن الشـــرطة المتربصـــة أبدًا تقذف بكســـحي 
ورفقائـــه إلى معســـكر تدريب نائم يتعرف فيـــه على عمران ، 
المشـــابه في اإلعاقة الحركية ، المختلـــف في طريقة تعامله 
معها من حيث اســـتخدام الدراجة ؛ إذ ســـخر من انجرار كسحي 
وزحفـــه .وبعد حيـــاٍة في المعســـكر مليئة بالفراغ والتســـخير ، 
يعود كســـحي ومـــن معه إلى الشـــارع ؛ لتلتقطهم الشـــرطة 
مـــن جديـــد وترمـــي بهـــم في الســـجن الـــذي تقلب كســـحي 
فـــي أنواٍع منـــه ، جماعية وفردية ، إلى أن انتهى إلى ســـجٍن 
نـــزالُؤه نخبـــة من التجـــار والمثقفيـــن قليلي العـــدد ، موفرة 
لهـــم ســـبل الراحـــة تعـــرف فيه علـــى خليـــل ، الـــذي وجد في 
كســـحي ضاّلتـــه ،ذا إعاقـــٍة ، يتقـــن حفظ الـــوراد التي ُتضفي 
مهابـــًة وثقـــًة فـــي القبـــول ، وهكـــذا بـــدأت صفقـــُة تحالـــٍف 
مارســـْت عملهـــا مـــن بيـــوت الضبـــاط المحيطة بالســـجن ، ثم 
انتقلـــت بعد اإلفراج إلى تأســـيس بيٍت يـــأوي إليه من ضاقت 
به ســـبُل الحيـــاة وآلمه الفقر أو المـــرض أو الحرمان من الزواج 
أو الذريـــة وغيرهـــا ، ثـــم ضـــاق البيـــت بنجاح كســـحي وخليل ؛ 
فتحـــول إلـــى بيت فـــارٍه في قلـــب المدينة ، ســـطع فيه نجم 
كســـحي ســـطوعًا باهـــرا ثم انطفـــأ بعد وفـــاة إحـــدى الزائرات 
علـــى يـــدي خليل ؛ ليجد كســـحي نفســـه في الســـجن كما بدا 

تذّكـــَره فـــي حركٍة ســـرديٍة دائرّية .   

لقـــد مثلـــت ذاكـــرة شـــرير نصـــاًّ يمـــّس جـــراح المجتمـــع 
الســـوداني الغائرة مـــن الفقر والحيف وخلـــل التنمية والحرب 
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، حيـــث يتحرك بطـــل الرواية كســـحي أو آدمو بهويـــة متزعزعة 
؛ نازحـــا إلـــى هامـــش المدينة يســـتقبلنا في الســـجن ، ومنه 
يودعنـــا ، وبينهمـــا يلـــوذ بالعـــراء في الشـــارع المفتـــوح على 
التســـول والنبذ وأشـــكال التخلف ، ســـائرا بقدمين مّيتتين من 
الســـوق حيث المأوى والعمل الهامشـــي إلى ســـجن الشـــيخ 
الزائـــف ليصل إلـــى المركز ، حيث االنتقـــام ؛ ليتحولـ  كما حلل 
عامـــر محمـــد أحمـــد حســـينـ  من الضحيـــة إلى الجـــاد ، ومعه 
تظهر شـــخصيات وتختفـــي ؛ أمُّ وأصدقاء وشـــيخ طّيب ، لكنه 
يعـــود وحيـــدا كمـــا بـــدأ وحيـــدًا ، إال مـــن ذاكـــرة الشـــر )إنه شـــر 
وليس شـــر .. شـــر الطيبين ، العاجزين ، المنكســـرين ، الظمأى 

، الجائعيـــن ، معاقـــي الحـــرب ، المجذومين (.

   لـــذا فشـــأن اإلعاقـــة فـــي هذا النـــص يتعـــّدى حدودها 
التشـــخيصية وحالة ذويها الخاّصة ؛ لتكون إدانًة لمجتمٍع بأسره 
، لـــم يســـتطع اســـتيعاب الهامـــش وحـــّل إشـــكاالته ، والنظر 
بعيـــون المســـاواة ِلكّل مـــن انتمى إلـــى األرض وحَمَل اســـَم 
الوطـــِن فـــي دماِئه ، فالمجتمـــع الذي يعّق بعـــض أبنائه لفقٍر 
أو الختـــاٍف عرقـــيٍّ أو خصوصيـــٍة ثقافيٍة ؛ هـــو في الحقيقة 
يمثـــل حالَة إعاقٍة اجتماعية تصغر فـــي وجهها المعاناُة الفردية 

لـــذي اإلعاقة المهّمشـــين فيه .



األمل المشرق 2013 112

القراء األعزاء

مـــن  فئـــة  عـــن  أتحـــدث  أن  أود 
عنهـــم  يعـــرف  ال  الذيـــن  الطـــاب 
أن  مـــن  الرغـــم  الكثيرعلـــى  معظمكـــم 
بعضكـــم بالتأكيد قد تصـــادف وان رأى 
البعـــض منهم. إنها فئـــة الطلبة الذين 
ســـمعية  إمـــا  معينـــة،  إعاقـــه  لديهـــم 
اإلعاقـــات  مـــن  غيرهـــا  أو  بصريـــة  أو 
فـــي  العقليـــة.  حتـــى  أو  الجســـدية 
حالتـــي وبـــإرادة من اللـــه ســـبحانه، أنا 
أعانـــي مـــن إعاقـــه بصريـــة.  اســـمحوا 
لـــي أن أشـــارككم قصتي مـــن البداية.

مـــع  ولـــدت  طفولتـــي،  منـــذ 
مشـــاكل شـــديدة فـــي البصـــر، بعبارة 
أخـــرى، مع إعاقـــه بصرية. قـــام والداي 
للحصـــول  المتخصصيـــن  بإستشـــارة 
علـــى عـــاج إلعاقتـــي ولكـــن الغالبيـــة 
بأنـــه  أفـــادوا  األطبـــاء  مـــن  العظمـــى 
لمشـــكلتي.  فـــي  عـــاج  يوجـــد  ال 
بـــأن ال  قـــدم بعضهـــم نصيحـــة  حيـــن 
أذهـــب حتـــى إلـــى أي مدرســـة للتعلم 
المناهـــج  اســـتيعاب  يصعـــب  حيـــث 
علـــى  صعبـــا  هـــذا  الدراســـية.  كان 
القبـــول  يمكنهمـــا  ال  حيـــث  والـــداي، 
بـــأن أبقـــى وأكبر بدون تعليم دراســـي 
لـــذا  علـــي،  التعلـــم  وتفويـــت فرصـــة 
اتخـــذا القـــرار الصعـــب ولكـــن الصحيـــح 
في ادخالـــي إلى مدرســـه ذات منهاج 

  . تعليمي

وهكـــذا ادخلونـــي إلـــى الروضـــه 
ليـــروا مـــا ســـيحصل.  حيث إننـــي منذ 
طفولتـــي كنـــت شـــغفه بالتعلـــم، أتت 
أن  اســـتطعت  حيـــث  مرضيـــة  النتائـــج 
اجتـــاز هـــذه المرحلـــة التمهيديـــة بنجاح.

شـــجع هذا والـــداي التخـــاذ القرار 
فـــي أن اكمل تعليمي فـــي المدارس 
اإلبتدائيـــة ولكـــن ما أن بدأت الدراســـة 
تبيـــن  المدرســـية،  الكتـــب  واســـتلمت 
لـــي ولوالـــدي وكـــذا إلدارة المدرســـة 
أنـــه مـــن الصعب علـــي اكمـــال المنهج 
بمتطلبـــات  والوفـــاء  الدراســـي 
المدرســـة حيـــث اننـــي في األســـاس 
غيـــر قادرة علـــى قراءة الكتـــب لذا كنت 

مســـاعدة.  بحاجه إلـــى 

فـــي البدايـــة، حاول والـــداي تكبير 
أســـتطيع  حتـــى  المدرســـية  الكتـــب 
أن أقـــرأ مـــع مـــا تبقـــى مـــن قدرتـــي 
ذلـــك  فـــي  علـــى اإلبصـــار  الضعيفـــة 
الوقـــت. كان ذلـــك صعبـــا للغايـــة حيث 
عمليـــة  هـــذه  كل شـــيء،  وقبـــل  أوال 
مكلفـــة جدا لـــذوي الطلبـــة )كان والدي 
يتحمـــان كافـــة تكاليـــف طبـــع المنهاح 
باأللـــوان علـــى نفقتهم الخاصـــة( وأما 
بالنســـبة لـــي فأيضـــا لـــم اتمكـــن مـــن 

آمنة فيصل تروي قصتها
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مجـــاراة ذلـــك. في الحقيقـــة، منذ ذلك 
الحيـــن، تدهـــورت عنـــدي القـــدرة على 
اإلبصـــار حتـــى صـــرت فاقدة لـــه تماما 

وأصبحـــت فـــي عـــداد المكفوفيـــن. 

بعد إجراء المزيد من المشـــاورات 
مع بعض المؤسســـات الطبية، أدركت 
أنـــا ووالـــداي اننـــي بحاجـــه إلـــى تعلم 
طريقـــة برايـــل وتملك المعـــدات التي 
علـــى  للتغلـــب  المكفوفيـــن  يحتاجهـــا 

البصرية. اعاقتـــي 

تعلـــم  مـــن  تمكنـــت  حيـــن  فـــي 
العربيـــة  باللغتيـــن  برايـــل  طريقـــة 
واإلنجليزيـــة، لـــم اتمكن مـــن الحصول 
علـــى كل المعدات التـــي احتاجها حيث 
انها إمـــا غير متوفـــرة أو باهظة الثمن. 
صعوبـــة  هنـــاك  ذلـــك،  علـــى  عـــاوة 
تـــزال،  وهـــي  وال  واجهتنـــي  أخـــرى 
تفهم ودعم أســـاتذتي في المدرســـة. 

الحقيقه، بســـبب   فـــي 
مشـــكلتي، أنـــا غير قادرة علـــى مواكبة 
العلميـــة  وخصوصـــا  المـــواد  بعـــض 
منهـــا كمـــا واننـــي فـــي كل األحوال ال 
طاقـــة لـــي بـــأن اخضـــع لنفـــس طـــرق 
االمتحـــان للطلبـــة العادييـــن. لذلك، أنا 

بحاجة مســـتمرة للمســـاعدة ليس فقط 
من والـــدي، ولكن أيضا مـــن الحكومة، 
وخاصـــة وزارة التربيـــة والتعليـــم وكـــذا 
مـــن معلماتي في المدرســـه. أنا في 
الواقـــع مـــن ناحيـــه ممتنة إلـــى الله أن 
لدينـــا حكومة كدولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة عمومـــا والتي ال تبخـــل علينا 
لمعلماتـــي  بالنســـبة  وكـــذا  بشـــئ 
الطيبـــات. ولكـــن من ناحيـــة أخرى،  فئة 
الطلبـــة مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة 
كحالتـــي بحاجـــه إلـــى مزيـــد مـــن الدعم 
مـــن وزارة التربيـــة والتعليم وكذلك من 

والمعلمـــات.  المدرســـة  إدارة 

فـــي الخاصـــه، احتياجاتنـــا تتمثل 
: في

- تكييـــف المناهـــج الدراســـية مـــع 
امكانياتنـــا وقـــدرات التعلـــم المحـــدوده 

. ينا لد

مؤهـــات  مدرســـات  توفيـــر   -
بحاالتنـــا. وملمـــات 

والمعـــدات  األجهـــزة  توفيـــر   -
المناســـبة لنا لمســـاعدتنا فـــي التعلم. 
المعلمـــات  بعـــض  تأهيـــل  وكذلـــك 

األجهـــزة. هـــذه  الســـتخدام 

وطـــرق  محتـــوى  تكييـــف   -
االمتحانـــات بما تتناســـب مـــع قدراتنا. 

فـــإن  آخـــرا،  وليـــس  وأخيـــرا   -
المرافـــق المدرســـية و البيئـــة المحيطة 
بنـــا مـــن طالبـــات وادارة المدرســـة لها 
دور كبيـــر وفعـــال فـــي التغلـــب علـــى 

لدينـــا. االعاقـــه  حـــاالت 

في النهاية، أود أن أشـــكر سيدي 
صاحب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بن زايد 
آل نهيـــان رئيس الدولـــه ونائبه صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
المتواصـــل  دعمهمـــا  علـــى  مكتـــوم 
ورعايتهمـــا لنـــا.  كمـــا وأتوجـــه بالشـــكر 
صاحـــب  ســـيدي  مقـــام  الـــى  الجزيـــل 
الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن 
صاحبـــة  وحرمـــه  القاســـمي  محمـــد 
الســـمو الشـــيخه جواهـــر بنـــت محمـــد 
الكريمـــه  رعايتهمـــا  علـــى  القاســـمي 

ودعمهمـــا الـــا محـــدود. 

وأخيـــرا، أود أن أعـــرب عن تقديري 
المعلمـــات  وجميـــع  المدرســـة  إلدارة 
مشـــكورة  جهـــودا  يبذلـــن  الاتـــي 
لمســـاعدتنا علـــى مواصلـــة الدراســـة.

مـــرة أخـــرى، أود أن أشـــكر جميـــع 
قـــراءة  فـــي  الوقـــت  لقضـــاء  القـــراء 

... قصتـــي 

مـــع محبتي لكـــم جميعـــا، ودمتم 
. لمين سا

آمنة فيصل الشمسي
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انـــا الطفل خالد، عمري االن عشـــر 
ســـنوات، عندمـــا كنـــت فـــي الثانية من 
الـــورم  اللـــه بمـــرض  عمـــري، ابتانـــي 
الدماغي، و انعم علي بعدها بالشـــفاء 

التام.

و لكـــن مـــن آثـــار هذا المـــرض كان 
النعمـــة  البصر.تلـــك  لنعمـــة  فقـــدي 
التـــي ال يـــدرك قيمتهـــا اال مـــن ابتلي 
لـــدي  كان  لقـــد  والحمدللـــه  بفقدانهـــا. 
والديـــن حنونيـــن وأخ رؤوف جعلـــوا كل 
اعينهـــم كعينـــي. أنـــا لـــم اكـــن اعلم ما 
الـــذي اصابني، كنـــت صغيرا جدا الدرك 
مـــا الذي يحصـــل لـــي. ولم أشـــعر ابدا 
باننـــي مختلف عمن حولـــي من االهل 
و االصدقـــاء. وكلمـــا كبـــرت قليا كنت 
الـــى  أحتـــاج  وباننـــي  بالتغييـــر  أشـــعر 

المســـاعدة اكثـــر ممـــن هم في ســـني 
أترابي. مـــن 

حتـــى ســـنة خلـــت، حينهـــا علمـــت 
بانني مختلف و بانني اعاني من شـــئ 
هـــذا  اآلخرون.علمـــت  منـــه  يعانـــي  ال 
حينمـــا ادركت بأن علـــي القراءة باللمس 
و ليـــس بالعيـــن، عندهـــا ادركـــت بانني 
ال اســـتطيع االمســـاك بالقلـــم وكتابـــة 
اختافـــي  أدركـــت  بنفســـي،  اســـمي 
عندمـــا كنـــت العب مع اصدقائـــي الكرة 
و يقولـــون "التقطهـــا" و انـــا ال اعلـــم 
ايـــن هـــي. و لكننـــي لـــم اشـــعر يومـــا 
باننـــي ناقـــص او اقـــل انســـانية مـــن 
غيـــري، فانـــا اتكلـــم واضحـــك واســـمع 
واصلي وامشـــي واكل لوحدي وافعل 

كل مـــا يفعلـــه غيري. 

رضيـــت بقضـــاء الله و قـــدره علي 
وكان ايمانـــي بـــان الله يحبنـــي و لذلك 
فهـــو ابتانـــي وكانت والدتـــي تذكرني 
الكريـــم صلـــى  رســـولنا  بقـــول  دائمـــا 
اللـــه عليـــه وســـلم: )اذا احب اللـــه عبدا 
ابتـــاه( و اآلن فهمـــت معنـــى قولهـــا 
و الحمدللـــه الـــذي جعلنـــي صابـــرا على 
ابتائـــه، و انـــي الرجـــو ان اكـــون ممن 

احبهـــم اللـــه عـــز وجـــل، فابتاهم.

انا اعيـــش حياتي بشـــكل طبيعي 
ال يكدرها شـــئ و هذه االعاقة البصرية 
لدي ســـتكون حافـــزا الثبت لنفســـي و 
للجميـــع بانني ســـاصبر و اثابـــر و اكون 
ممـــن تزيدهـــم المحن قـــوة و تصميم.

خالد يسأل:
هل أنا معاق ؟

بأقالم األصدقاء الصغار
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نفســـي،  علـــى  أعرفكـــم 
اســـمي علـــي صالـــح فـــي الصف 
الرابـــع وهوايتي الســـباحة، أعيش 
مع أســـرتي المكونة مـــن الوالدين 
ذكـــور،  جميعهـــم  أخـــوة  وثاثـــة 
ولـــدت   ، بينهـــم  الثانـــي  ترتيبـــي 
كفيفـــًا، وقـــد حاول والـــدي عاجي 
منـــذ والدتي ولكـــن بإجماع األطباء 
لـــه  ليـــس  بصـــري  كـــف  أن  ُوجـــد 
عـــاج، دخلت مركـــز التدخـــل المبكر 
وعمـــري عشـــرة أشـــهر وكان المركز 
بمثابـــة عائلتـــي الثانيـــة، وقدمـــوا 
لـــي الرعايـــة ودربوني علـــى الكثير 
أشـــياء  وتعلمـــت  المهـــارات  مـــن 
كثيـــرة أفادتني فـــي حياتي ,خاصة 
فأنـــا   ، والحركـــة  التنقـــل  مهـــارات 
اتحـــرك بـــدون مســـاعدة مـــن أحد ، 
ســـواء في البيت أو المدرســـة وال 

اســـتخدم العصـــا البيضـــاء.

قـــوة  المركـــز  فـــي  تعلمـــت 
قســـمه  بمـــا  والرضـــاء  اإلرادة 
اللـــه لـــي ، وتعلمـــت أن اإلنســـان 
المؤمـــن باللـــه ال تعجـــزه أي إعاقة 
كان  لـــو  حتـــى   ، الحيـــاة  حـــب  عـــن 
فاقـــدًا للبصر فهـــذه نعمة من رب 

لميـــن. لعا ا

بعـــد ذلـــك التحقـــت بالمدارس 
الحكوميـــة ، الصـــف االول والثاني 
بمدرســـة الحســـن البصري بعجمان 
إلـــى  أســـرتي  انتقـــال  وعنـــد   ،
ســـلطان  بمدرســـة  التحقـــت  دبـــي 
العويـــس بالصف الثالـــث وانتقلت 
إلـــى الصـــف الرابـــع ، و أنـــا أحـــب 

مدرســـتي وكذلك مديرة مدرســـتي 
الفاضلـــة حيث قدمت لي الكثير من 
المســـاعدات ، ومن أهمها التدريب 
بطريقـــة  والكتابـــة  القـــراءة  علـــى 
االســـتاذ  هـــو  ومعلمـــي  برايـــل 
الفاضل أحمد مختار ، وأشـــكر جميع 
المعلمـــات اللواتـــي يحضـــرن دورة 
برايـــل بالمدرســـة لمســـاعدتي في 

دروســـي في جميـــع المـــواد ، كما 
أشـــكر إدارة المدرسة على توفيرها 

لـــي المناهـــج بطريقـــة برايل.

انتهـــز هـــذه الفرصـــة واتقـــدم 
وألخـــي  للوالديـــن  بتحياتـــي 
لـــي  وحبـــه  بـــي  أحمـــد الهتمامـــه 
ولصديقـــي فـــي المدرســـة محمد 

أميـــن. 

علي صالح:
المؤمن ال تعجزه اإلعاقة
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الخاجـــة  ناصـــر  محمـــد  اســـمي 
الوصـــل  مستشـــفى  فـــي  ولـــدت 
بعملية قيصريـــة، اتضح بعد والدتي 
وجـــود ثقب في القلـــب،  تم عاجي 
وشـــفيت والحمدللـــه ، تأخـــرت فـــي 
المشـــي حتـــى عمر ســـبع ســـنوات.

أنـــا اآلن فـــي الصـــف الخامس، 
أحب تاوة القرآن واإلنشـــاد، وأعاني 
من ضعـــف شـــديد في البصـــر وقد 
لجـــأت أســـرتي إلـــى التدخـــل المبكـــر 
لـــذوي  اإلمـــارات  بمركـــز  فالتحقـــت 
االحتياجـــات الخاصة منذ ان كان عمري 
أربع ســـنوات، ثـــم انتقلـــت إلى مركز 
راشـــد ، وتعلمـــت فـــي المركـــز الكثير 
مـــن المهـــارات وكنت اتلقـــى العاج 
وبرنامـــج  والوظيفـــي  الطبيعـــي 
للتدريـــب على النطـــق وقضيت ثاث 
ســـنوات بالمركـــز ، ثـــم انتقلـــت إلى 

معهـــد ابصار لمـــدة عـــام واحد.

للدمـــج  االتحـــادي  القـــرار  بعـــد 
بمدرســـة  والتحقـــت  تقييمـــي  تـــم 
الرابـــع  بالصـــف  العويـــس  ســـلطان 
)تربيـــة خاصـــة( وانتقلت إلـــى الصف 
الخطـــة  بنظـــام  العـــادي  الخامـــس 
التربوية الفردية ، وأنا احب المدرســـة 
ومديرتي الفاضلـــة والمعلمات ولي 
ولـــي  ويحبونـــي،  احبهـــم  أصدقـــاء 
مشـــاركات في األنشـــطة المدرسية 
مثل : أســـبوع التربية الخاصة – اليوم 
العالمـــي للعصا البيضـــاء – فعاليات 
مناســـك الحـــج – لغـــة الضـــاد ، ولـــي 
مشـــاركات خارجيـــة حيث شـــاركت في 
زايـــد  بمدرســـة   اإلنشـــاد  مســـابقة 
بـــن ســـلطان وحصلـــت علـــى المركـــز 

محمد الخاجة:
أحب التالوة واإلنشاد 

الثالـــث ، وتم ترشـــيحي من قبل مديرة 
المدرســـة لجائـــزة الشـــارقة للتميـــز.

والـــدة محمـــد تقـــول :)محمـــد ال 
يســـتطيع أن يأكل مثـــل بقية األطفال، 
أكله ســـائل أو مطحـــون وضعف بصره 
يؤثر على دراســـته فهو يكتب بصعوبة 

وال يقـــرأ إال مـــن خال تكبيـــر األوراق(

مركـــز  إلـــى  منتســـب  )محمـــد 
الهـــدى لتحفيـــظ القـــرآن وقـــد شـــارك 
فـــي مســـابقة القـــرآن الكريـــم التابعـــة 
إلدارة الشـــؤون اإلســـامية واالوقاف 
بدبـــي، وطموحاتـــه كثيرة فهـــو يريد ان 
يصبح مهندســـًا في المستقبل وإمام 

وخطيـــب فـــي المســـجد(.

بأقالم األصدقاء الصغار
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العالميـــن  رب  للـــه  الحمـــد 
أشـــرف  علـــى  والســـام  والصـــاة 
محمـــد  ســـيدنا  والمرســـلين  الخلـــق 
صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم وعلـــى آلـــه 
وصحبهوالتابعيـــن لهـــم باحســـان الـــى 

بعـــد: أمـــا  الديـــن  يـــوم 

أنـــا الطالـــب عبدالعزيـــز خالد علي  
انتمـــي الـــى دولـــة االمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة التـــي أسســـها الشـــيخ زايـــد 
بـــن ســـلطان آل نهيـــان رحمه اللـــه زايد 
الخيـــر زايد العطاء زايد الذي مأل ســـماء 
فعشـــقت  بحبـــه  وأرضهـــا  االمـــارات 

ترابهـــا وافتخـــر بأننـــي اماراتي.

الخامـــس  الصـــف  فـــي  ادرس 
للتربيـــة  دبـــي  بمدرســـة  االبتدائـــي 
الحديثة الخاصة والتي حفزت مواهبي 
ونمت قدراتي وشـــخصيتي وغرســـت 

بداخلـــي حب التميـــز. فتقدمـــت لجائزة 
حمـــدان بن راشـــد فئة الطالـــب المتميز 
ألثبـــت تميـــزي وأحقـــق طموحـــي مـــن 
خالهـــا وأثبـــت للمجتمـــع بـــأن الكفيف 

يســـتطيع أن يتميـــز ويصبـــح مبدعـــا.

لقد فقت البصـــر ولكنني أبصرت 
بنـــور اللـــه الذي أنـــار الكون وارشـــدني 
الـــى الطريـــق الخير والصـــاح فحفظت 
أجـــزاء من القـــرآن الكريـــم وتميزت في 
ترتيله فكان دافعا لـــي للتميز والتفوق 
المختلفـــة فقـــد  المهـــارات  واكتســـاب 
كنت أحســـن اســـتثمار الوقت وتوزيعه 
بيـــن الواجبـــات المدرســـية واالنشـــطة 
المختلفة التي من خالها اســـتطيع أن 
أحقـــق امنيتـــي بأن اكـــون امامـــا للحرم 
وعالما في الشـــريعة االســـامية حتى 
ينتفـــع منـــي اآلخـــرون وأنفـــع أمتـــي 

وديني.

فـــي  اتفـــوق  أن  طموحـــات 
العلـــوم  ادرس  وأن  دراســـتي 
لوطنـــي  مفيـــدا  وأكـــون  الشـــرعية 
وألمتـــي. وطموحاتي ألســـرتي هو 
أن يبـــارك اللـــه فيهم وأن يظـــل بيننا 
الحـــب واالحترام  وأكـــون بارا بوالدي. 
أمـــا طموحاتي لوطني فهـــو المزيد 
مـــن التقـــدم واالزدهـــار فـــي جميـــع 
المجـــاالت وال يتحقـــق ذلـــك اال في 
ظل القيادة الرشـــيدة لســـمو الشـــيخ 
وتميـــز  نهيـــان  آل  زايـــد  بـــن  خليفـــة 
اكـــون  أن  واتمنـــى  شـــبابها  ونجـــاح 

منهـــم.

ارجـــوا مـــن اللـــه العلـــي القدير 
أن يحفـــظ لنـــا رئيـــس الدولة الشـــيخ 
ونائبـــه  نهيـــان  آل  زايـــد  بـــن  خليفـــة 
الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم 
وجميـــع حـــكام االمـــارات اللهم آمين. 

عبد العزيز
 يطمح إلمامة الحرم المكي
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ابتكرت المعلمـــة المتخصصة في 
التربيـــة الخاصـــة زهـــرة الحوســـني فكرة 
طموحـــة لتنميـــة الجانـــب اإلبداعي لدى 
مـــادة  توفيـــر  خـــال  مـــن  المكفوفيـــن 
قصصيـــة بطريقـــة برايـــل، فـــي خطوة 
أولـــى علـــى مســـتوى الدولـــة، لكنهـــا 
قد تؤســـس إلنشـــاء مكتبـــات عدة في 
الكثير من المـــدارس تضم كتبًا وقصصًا 

مكتوبـــة بطريقـــة برايل.

فـــي  الحوســـنى  زهـــرة  تعمـــل 
األساســـي  للتعليـــم  األبـــرق  مدرســـة 
باألطفـــال  وتهتـــم  القيويـــن،  بإمـــارة 
المكفوفيـــن بحكم تخصصها في التربية 
الخاصـــة، وخـــال علمهـــا الحظـــت كمـــا 
تقـــول افتقـــار مكتبـــة المدرســـة لكتـــب 
أو قصـــص مكتوبـــة بطريقـــة برايـــل مـــا 
يحـــرم المعاقيـــن بصريًا االســـتفادة من 
أبـــرز مصـــادر المعرفة. مؤكـــدة  أن هناك 
غياب تام فـــي الكثير من المكتبات لمثل 
هـــذا النوع من الكتب األمـــر الذي دفعها 
إلى التفكير بطريقـــة إيجابية تعمل على 
إيجـــاد الكتـــب المخصصـــة للمكفوفين.

وقالـــت: أنهـــا عملت مـــع مجموعة 
مـــن طالباتهـــا المكفوفـــات وزمياتهن 
مـــن غيـــر الكفيفـــات على مشـــروع نقل 
القصـــص المكتوبـــة بالطريقـــة العادية 
إلـــى طريقة برايل، إلـــى جانب التعريف 
علـــى نطـــاق أوســـع باإلعاقـــة وكيفيـــة 
الكفيفـــات،  الطالبـــات  مـــع  التعامـــل 
وتعليمهـــن لغة بريل الســـتخدامها في 
كتابـــة قصـــة، »فضًا عن زيـــادة الوعي 

ذوي  فئـــة  تواجـــه  التـــي  بالصعوبـــات 
البصرية« اإلعاقـــة 

فـــي بدايـــة األمـــر ذهبـــت زهـــرة 
المدرســـة،  إدارة  إلـــى  الحوســـني 
وتمـــت  هنـــاك  الفكـــرة  طرحـــت 
الفكـــرة  ونقلـــت  عليهـــا،  الموافقـــة 
الرابـــع  الصـــف  فـــي  الطالبـــات  إلـــى 
مـــن  فيهـــا  البـــدء  علـــى  وشـــجعتهن 
وطريقـــة  باإلعاقـــة  التعريـــف  خـــال 
برايـــل وأهميـــة التعـــاون تجـــاه خدمـــة 
هـــذا الهـــدف اإلنســـاني والمعرفي.  
وفـــي خطـــوة تاليـــة تـــم إخطـــار أولياء 
أطلـــق  بمســـابقة   الطالبـــات  أمـــور 
قصـــة  أكتـــب  »أنـــا  اســـم  عليهـــا 
بريـــل،  بلغـــة  الكفيـــف«  لصديقـــي 

ومـــن ثـــم إعطـــاء قصـــة لـــكل طالبـــة 
لكتابتهـــا، فضـــًا عـــن إتاحـــة الفرصـــة 
لطالبـــات مـــن الفئـــة نفســـها لتأليـــف 

نفســـها. باللغـــة  قصـــص 

كما أكدت الحوســـني أن المشروع 
يعمـــل علـــى تنميـــة المهـــارات القرائية 
والكتابيـــة عنـــد الطالبـــة الكفيفـــة وزيادة 
ثقتهـــا بنفســـها، كمـــا يعمل المشـــروع 
على غرس روح المشـــاركة بين الطالبات 
كاملـــة  قصـــة  تقاســـمهن  خـــال  مـــن 
بمعـــدل ثـــاث صفحات لـــكل منهن، أو 

كتابـــة كل طالبـــة قصتهـــا الخاصـــة بها.

عـــدد  أن  الحوســـني  وقالـــت 
القصـــص التـــي تمـــت طباعتهـــا وصل 

مكتبة لقصص األطفال بلغة برايل
زهرة الحوسني

تكتب مع طالباتها قصص لألصدقاء المكفوفين

أخبار المكفوفين
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إلـــى 10 قصـــص، حيـــث كان االهتمـــام  بتدريـــب الطالبـــات 
العشـــر الاتي قمن بعمليـــة الترجمة، وفـــي المرحلة الثانية 
من المشـــروع ســـوف يتم تدريب الطالبات مـــن أجل التمكن 
مـــن تدريـــب غيرهن علـــى الترجمـــة إلـــى طريقة برايـــل، كما 
تشـــمل المرحلة الثانية من المشـــروع زيادة عدد المشـــاركات 
بالمشـــروع والتشـــجيع على اإللتحاق فيه مـــن خال انضمام 
كل مشـــتركة جديـــدة غلـــى طالبـــة متدربـــة لاســـتفادة مـــن 

خبرتهـــا والبـــدء بعمليـــة الترجمة.

لكـــن المشـــروع الطموح لزهـــرة ال يتوقف عنـــد طالبات 
الصـــف الرابـــع فقـــط بل يتجـــاوز ذلك إلى المدرســـة بشـــكل 
عـــام والمنطقة التعليمية في أم القيوين، وربما أوســـع من 
ذلـــك، خصوصـــًا بعـــد التجاوب الكبيـــر من قبـــل األهالي ألن 
العمل في المشـــروع كانت تقوم بـــه الطالبات في منازلهن 

وبمســـاعدة من األهل.

وتـــروي الحوســـني أن إحـــدى الطالبـــات جـــاءت لها في 
أحد األيـــام وطلبت منها »شـــفافية« كبيرة، وعندما ســـألتها 
عن الســـبب قالـــت الطالبة أنها تريـــد أن تفاجـــأ والدها عندما 

يعـــود من الســـفر برســـالة مكتوبة بطريقـــة برايل. 

23 معلمة 
في  متخصصة 
البصرية اإلعاقة 

ذكـــرت صحيفـــة اإلمـــارات اليوم أن 
بضعـــف  المصابيـــن  الطلبـــة  عـــدد 
الحكوميـــة  المـــدارس  فـــي  البصـــر 
فـــي الدولـــة للعـــام الجـــاري 2012 
التربيـــة  وزارة  احصـــاءات  وفـــق 
بينمـــا   225 إلـــى  يصـــل  والتعليـــم 
بلغ عـــدد المصابين بكـــف البصر 60 

طالبـــًا وطالبـــة.
الـــوزارة  أن  الصحيفـــة  وتضيـــف 
تمكنـــت مـــن تأهيـــل فريـــق وطني 
متخصـــص فـــي اإلعاقـــة البصرية، 
بلـــغ عـــدد أعضائـــه 23 معلمـــة، تم 
اختيارهن مـــن بين معلمـــات التربية 
فـــي  المصـــادر  وغـــرف  الخاصـــة، 
وإلحاقهـــن  التعليميـــة،  المناطـــق 
يتوافق  تدريبـــي متخصص،  ببرنامج 
مـــع أحـــدث المســـتجدات العالميـــة 
فـــي هذا المجـــال، كـــي يتمكّن من 

أداء دورهـــن بشـــكل فاعـــل.

صدور أول قصة لألطفال 
بطريقة  المكفوفين 

»برايل«
أصـــدر المجلـــس العربـــي للطفولـــة والتنميـــة أول قصـــة 
لألطفـــال المكفوفيـــن باســـتخدام طريقـــة »برايـــل« تدعو 
اإلســـاءة  مـــن  وحمايتهـــم  اإلعاقـــة  ذوي  حقـــوق  لحمايـــة 
وذلـــك فـــي إطار تنفيذ المجلس لمشـــروع »نحـــو بيئة آمنة 

لحمايـــة الطفـــل العربـــي ذي اإلعاقـــة من اإلســـاءة«.
وقـــد تم طباعـــة القصـــة التي أصدرهـــا المجلـــس بعنوان 
»كريم فـــي األتوبيس« علـــى نفقة مطابع خـــادم الحرمين 
»برايـــل«  بطريقـــة  الكريـــم  القـــرآن  لطباعـــة  الشـــريفين 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم بالمملكة وهي مـــن تأليف وليد 
طاهـــر وبدعم مـــن البنك اإلســـامي للتنميـــة والصندوق 
الكويتي للتنميـــة االقتصادية واالجتماعيـــة وجامعة الدول 

العربيـــة والمنظمـــة الكشـــفية العربية.
وقـــال أمين عـــام المجلـــس الدكتور حســـن البيـــاوي في 
تصريـــح لـــه اليـــوم إن األطفال مـــن ذوي اإلعاقة هـــم أكثر 
الفئات تعرضا لإلســـاءة والمجلس يســـعى عـــن طريق فن 
القصـــة لتعليم أطفالنـــا من ذوي اإلعاقة حماية أنفســـهم 
يصـــدر  أن  المخطـــط  مـــن  أنـــه  إلـــى  مشـــيرا  بأنفســـهم 
المجلس سلســـلة تتضمـــن أربع قصص تتوجـــه إلى فئات 
مختلفـــة مـــن األطفـــال ذوي اإلعاقـــة »المكفوفين وذوي 

اإلعاقـــة الذهنيـــة ومرضـــى التوحد والصـــم والبكم«.
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اشـــتهرت اإلعاميـــة فاطمـــة الســـري بأنهـــا من 
أوائل اإلعاميـــات اإلماراتيات الاتـــي عملن في هذه 
المهنـــة منذ ســـبعينات القـــرن الماضي، وخـــال هذه 
الفتـــرة الطويلة قدمـــت العديد من الكتابـــات واألعمدة 
الصحفيـــة في العديـــد من الصحف ووســـائل اإلعام.

فـــي صبيحـــة أحـــد أيـــام يونيو مـــن العـــام 2007 
اســـتيقظت فاطمة الســـري وهـــي ال تســـتطيع الرؤية 
تمامـــًا، بعـــد  رحلة عـــاج من مـــرض أصـــاب عينيها لم 
تكتمـــل بالنجـــاح، ومنـــذ ذلـــك اليـــوم تواصـــل الســـري 
حياتهـــا في ظل تجربـــة جديدة لم تمنعهـــا من مواصلة 
نشـــاطاتها التطوعية واإلعامية، واستكمال مشاريعها 
الوطنيـــة، التـــي منها التعريـــف بالرموز والشـــخصيات 
الوطنيـــة فـــي العديد مـــن المؤسســـات والقطاعات.

فـــي هـــذا اللقـــاء تطلعنـــا فاطمـــة الســـري التي 
انضمـــت إلى جمعيـــة اإلمـــارات للمعاقيـــن بصريًا عن 
تجربتهـــا في فقـــد البصر وعاقتهـــا بمجتمع المعاقين 
بصريـــًا، وشـــيئ مـــن حياتهـــا وكيـــف تمارســـها فـــي 

الســـنوات القريبـــة الماضية.

فقدت البصر قبل خمس سنوات وتشارك
بنشاط في فعاليات الجمعية

فاطمة السري تحن للقراءة لكنها مستمرة في الكتابة 

أخبار المكفوفين
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نـــود الحديـــث إن أمكـــن عـــن التحـــول الـــذي حـــدث في 
حياتـــك بالنســـبة للنظـــر، مـــا الـــذي حـــدث بالضبـــط وفي أي 
عـــام، كما نـــود التفصيل فـــي األعراض األولـــى التي بدأت 
تشـــعرين بهـــا وأنـــت ال تزالين مبصـــرة، وما هـــي الخطوات 
العاجيـــة التي قمت بهـــا، وهل ثمة نصائـــح يمكن توجيهها 

للقـــارئ بهـــذا الخصوص؟

الحديـــث عـــن هـــذا الموضوع وكيـــف حـــدث التحول من 
انســـانه مبصـــره الـــي فاقده للبصـــر حديث ذو شـــجون فقد 
أصبـــت فـــي أول األمـــر برمـــد ربيعـــي فـــي عينـــي اليمنى 
وبعد عدت أســـابيع لم اســـتفد من العاج فقررنا انا وزوجي 
الذهـــاب الي منطقة شـــيراز بأيران للعاج ثم اســـتمرت رحلة 
العـــذاب والمتاعـــب وكنـــت متأرجحه بيـــن عدم النظـــر والنظر، 
فـــي مايو من العام 2007 عدت الـــي الباد من رحلة العاج 
ومازلت أرى بعيني اليســـرى لكننـــي فوجئت صباح 22 يونيو 

مـــن العام نفســـه بأنني لم أعد أســـتطيع رؤية شـــيئ.

حمدت الله علي ذالك وقررت الذهاب الي مستشـــفى 
راشـــد وعندها ارســـلوني باالســـعاف الي مستشفى دبي 
وبعـــد الفحص تبين لهـــم إنني اعاني من تقرحـــات بالقرنيه، 
ومضيـــت فـــي اخذ العاج من قطـــرات وحبوب وابـــر وريديه 
وكنت اعاني من آالم نفســـيه ومرضيه ال اســـتطيع وصفها 
وال اجـــد الكلمـــات المناســـبه للتعبيـــر عـــن تلـــك الظـــروف 
القاســـيه ولكنـــي أقول الحمـــد لله الذي قدر وما شـــاء فعل.

مـــن  العـــودة  أو  العـــاج  بعـــد  مـــا  مرحلـــة  عـــن  مـــاذا 
المستشـــفى وذكرياتـــك عن تلـــك المرحلة، بمعنـــى التجربة 
الجديـــدة لـــك على مســـتوى الحياة بعـــد فقد النظـــر.. األيام 
األولـــى لك فـــي البيـــت وفـــي التســـوق، أكثـــر الصعوبات 
التـــي واجهتيهـــا وأكثر األشـــياء التي تفتقديهـــا، وأين تجدي 
الجانـــب اإليجابـــي فـــي ما حـــدث؟ بتفصيـــل أكثـــر التأثير عن 

نشـــاطك فـــي العمل العـــام الـــذي اشـــتهرت به.

قررت الســـفر إلى بريطانيا بهدف العـــاج، وخال ذلك 
الوقـــت لم أجد غيـــر الصبر والدعـــاء، وكنت أعيـــش الكثير من 
الوقـــت أتأمـــل في الحـــال الذي وصلـــت إليه، وبعد خمســـة 
اشـــهر مـــن العـــاج فـــي لندن قـــررت أخذ اجـــازه مـــن الدكتور 
المعالـــج هنـــاك لكـــي احضر قبل عيـــد االضحى غلـــى البيت 
وممارســـة الحيـــاة الطبيعية في ظل الحالة الجديـــدة التي أنا 
عليهـــا وقـــد كانت ايام ســـعيده لي فـــي البيـــت ألنني كنت 

وســـط االهل.
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فـــي البدايـــة شـــعرت بالصعوبـــة 
البيـــت  داخـــل  حياتـــي  ممارســـة  فـــي 
وبمـــرور والوقـــت بـــدأت أتأقلـــم فـــي 
المنـــزل وبالنســـبه للعمـــل بـــدأت افكـــر 
لـــم  ألنـــه  الطبـــي  التقاعـــد  اخـــذ  فـــي 
سأســـتعيد  هـــل  لـــدي  معلومـــًا  يكـــن 
بصـــري أم ال، إلـــى جانـــب أن أوضاعـــي 
الصحيـــة كانت تســـتدعي الجلوس في 
المنـــزل فترات أطـــول، وفي التســـوق 
فـــي كرســـي  كان األهـــل يضعوننـــي 
متحـــرك ولـــم يدعوا لـــي مجـــااًل للتدخل 
في االشـــياء ألن صحتـــي كانت تتطلب 
أمـــا  الكرســـي،  فـــي  الجلـــوس  منـــي 
األشـــياء التـــي افتقدهـــا فهـــي القراءة 
الصحفيـــة  الكتابـــة  وبالـــذات  والكتابـــة 
الهاتـــف  واســـتخدام  الســـيارة  وقيـــادة 
وإن كنـــت في بعض المـــرات بعد زراعة 
القرنيـــه احصل على فرصـــة القراءه من 
خـــال الهاتف، والشـــيئ اإليجابي في 
كل هـــذا هـــو وجـــود األهل إلـــى جواري 

. ئمًا دا

هل وجدت صعوبة فـــي االندماج 
بحيـــاة المكفوفيـــن بعـــد أن أصبحت أحد 
للمعاقيـــن  اإلمـــارات  جمعيـــة  أعضـــاء 
بصريـــًا، وما هي األشـــياء الجديدة التي 
اكتشـــفتيها فـــي هذا العالـــم، وما هي 

حدود نشـــاطاتك فـــي الجمعية؟

عالـــم المكفوفين عالـــم ال ينقصه 
شـــي وبـــاإلراده واإلصـــرار كافحوا حتى 
يكونـــوا بارعيـــن وفاعليـــن فـــي مجاالت 
عديـــده وقد شـــعر بهـــم الوالـــد صاحب 
الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن 
المجلـــس  عضـــو  القاســـمي  محمـــد 
االعلـــى حاكم الشـــارقه رعـــاه الله وبنى 
لهـــم مقـــرًا خاصـــًا بهـــم تقام فيـــه عدة 
فعاليـــات رياضيـــه وثقافيـــه واجتماعيـــه 
وبـــإدارة ممتازة من قبل ســـمو الشـــيخ 
رئيـــس  القاســـمي  محمـــد  بـــن  صقـــر 

مجلـــس إدارة الجمعيـــة.
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العالـــم  هـــذا  إلـــى  دخلـــت  لقـــد 
عندمـــا تلقيـــت الدعوه من ولـــدي محمد 
الغفلـــي لانضمام للجمعيـــه وحصلت 
علـــى فرصه لانظمـــام وشـــاركت في 
عـــدة فعاليـــات مـــع االخـــوة واالخـــوات 
فـــي الجمعية كما تحدثـــت في محاضره 
الوطنيـــة  الرمـــوز  عـــن  الجمعيـــة  فـــي 
األربعيـــن فـــي الدولة، وهو المشـــروع 
الوطني الذي قمـــت من خاله بجوالت 
للتعريـــف  الدولـــه  مـــدن  فـــي  عديـــده 
بالرمـــوز الوطنية األربعيـــن وقد صادف 
بمناســـبة العيد الوطنـــي االربعين  في 
العـــام الماضـــي 2011، وقـــد تحدثـــت 
في محاضـــرات حول الشـــخصيتين: بن 
كبينه وبن غبيشـــه وهما الدليان اللذان 
رافقـــا مبـــارك بـــن لنـــدن اثنـــاء رحاتـــه 
التـــي  العربيـــه  الجزيـــره  مـــدن  لبعـــض 
اســـتمرت من العـــام 1945 وحتى العام 
1952 كمـــا حضرت ملتقـــى المنار االول 
الـــذي نظمتـــه اإلدارة العامـــة للجنســـيه 
وشـــؤون االجانـــب وتـــم تكريمـــي مـــن 
قبـــل اللـــواء محمـــد احمـــد المـــري مدير 
االداره، كمـــا قامـــت الجمعيـــه بتكريمي 
اثناء االحتفال بالعيـــد الوطني االربعين 
بحصولـــي علـــى جائزة ســـمو الشـــيخه 
شمسه بنت سهيل للنســـاء المبداعات 

فـــي االبـــداع االعامـــي للمعاقين.

مـــا الـــذي يمكن أن تقدمـــه فاطمه 
الواســـعة  عاقاتهـــا  بحكـــم  الســـري 
فـــي  لزمائهـــا  اإلعامـــي  ونشـــاطها 
هنـــاك  أن  تعتقديـــن  وهـــل  الجمعيـــة، 
قضايـــا حقوقيـــة بالنســـبة للمكفوفين 
يجـــب ان تفعـــل وأن يهتـــم بهـــا اإلعام 

؟ كثر أ

بالنســـبه للنشـــاطات التـــي تحاول 
الجمعيـــة تقديمها فهـــي عديده وتحمل 
معاناتهـــم وأنـــا بحكـــم تواجـــدي وجـــدت 
انهم ال ينقصهم شـــي ويســـتطيعون 
المطالبـــه بحقهـــم والدولـــة تحـــاول ان 

توفـــر لهـــم كل مطالبهـــم ســـواء فـــي 
التعليـــم  او  المـــدارس  فـــي  دمجهـــم 
الجامعـــي وتوفـــر لهـــم الحصـــول على 
كمـــا  مؤهاتهـــم  تناســـب  وظائـــف 
ســـهلت لهم هيئة الطرق والمواصات 
اســـتخدام مرافـــق مترو دبـــي وحافات 
دبـــي كما قامـــت بعض البنـــوك بتوفير 
أجهـــزة الصراف االلـــي وإن كانت هناك 
مطالبات أخـــرى للمكفوفين في الدولة 
فانـــا أعتقـــد أن المســـؤولين يتعاملون 
معهـــا بشـــكل إيجابـــي، وبالنســـبة لي 
فأنـــا لـــن أوفـــر أي جهـــد أو عمـــل فـــي 
فـــي  إخوانـــي  مـــع  التعـــاون  ســـبيل 
الجمعيـــة، والمســـاهمة فـــي تلبيـــة أية 

لهم. طلبـــات 

مشـــاريع  إلنجـــاز  تخططيـــن  هـــل 
أدبيـــة أو عمليـــة حول اإلعاقـــة البصرية، 
وهل هناك تأثيـــر لإلعاقة البصرية على 
المواضيـــع  أو  الكتابـــة  فـــي  أســـلوبك 
كيـــف  وبالمناســـبة  تطرحينهـــا،  التـــي 
تمارســـين الكتابة اآلن؟ هل تســـتعينين 
أم  اإللكتروينـــة،  المكفوفيـــن  ببرامـــج 
هناك من يســـاعدك في الكتابة، وماذا 

عـــن طريقـــة برايل؟

فأنـــا  البصريـــه  لإلعاقـــه  بالنســـبه 
ال اعتقـــد انهـــا تحتـــاج الـــي إبرازهـــا في 
بصريـــًا  المعـــاق  الن  اليومـــي  الحـــدث 
فـــي  كان  اذا  اثبـــات نفســـه  يســـتطيع 
مقـــدوره ويســـتطيع الواحـــد منهـــم ان 
يســـرد حياتـــه اذا كانت تســـتحق النشـــر، 
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ال يوجـــد تأثيـــر علـــى اســـلوبي وحياتي 
في الكتابـــه والمواضيع التـــي اطرحها. 
وأمـــارس الكتابـــة مـــن خـــال مســـاعدة 
األفـــكار  أطـــرح  حيـــث  نـــوره،  ابنتـــي 
وصياغتهـــا بينما تقـــوم ابنتـــي بكتابتها 
الجهـــات  إلـــى  إلكترونيـــًا  وإرســـالها 
اإلعاميـــة أو غيرها، وبالنســـبه لطريقة 
برايـــل فأنـــا فـــي الوقت الحالي لســـت 

لها. بحاجـــة 

هـــذه االعاقـــه التـــي أجد نفســـي 
فيهـــا منذ ســـت ســـنوات أتعامل معها 
بشـــيئ مـــن الصداقـــة  والتكيـــف، ولم 
أعـــد أجدها مشـــكلة كبيـــرة خصوصًا بعد 
الصناعيـــه فـــي عينـــي  القرنيـــه  زراعـــة 
اليمنـــا التـــي مكنتني مـــن تمييز بعض 
االشـــياء وأحمـــد اللـــه علـــى ذلـــك، كما 
أود فـــي هذه المناســـبة تقديم الشـــكر 
لصاحب السمو الشـــيخ الدكتور سلطان 
بـــن محمـــد القاســـمي وحرمـــه صاحبـــة 
الســـمو الشـــيخه جواهـــر بنـــت محمـــد 
القاســـمي ووالدتـــي واخوتـــي وبناتي 

ســـاره ونوره وكنت اتمنى لو كان والدي 
معنـــا رحمة اللـــه عليه الـــذي فارقنا قبل 
٣ ســـنوات حتـــى يراني وقد اســـتعدت 

القليـــل مـــن بصري.

التعريف بالرموز الوطنية

فـــي  الســـري  فاطمـــة  تعمـــل 
الوقـــت الراهـــن فـــي مشـــروع طمـــوح 
هـــو التعريـــف بالرمـــوز الوطنية ســـواء 
من شـــخصيات كان لهـــا دور وطني كبير 
قبـــل وبعـــد تأســـيس االتحـــاد أو معالم 

أصبحـــت مـــع األيـــام رمـــزًا وطنيـــًا.

وينطلـــق مشـــروع فاطمة الســـري 
انطاقـــًا مـــن الدعـــوة الكريمـــة لصاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيـــس الدولة، حفظه اللـــه، في إطاق 
عـــام الهويـــة الوطنيـــة، ومـــن الدعـــوة 
الكريمـــة التـــي أطلقها صاحب الســـمو 
الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم نائب 
رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 

حاكـــم دبـــي، رعـــاه اللـــه، فـــي إطـــاق 
مشـــروع التاحـــم الوطنـــي، وتجســـيد 
تلـــك المبـــادئ علـــى الواقع بيـــن أفراد 

اإلمـــارات. مجتمع 

تقول الســـري: إن الفكـــرة تزامنت 
مـــع الذكـــرى الســـنوية األربعيـــن لقيام 
التقديـــم  وتتضمـــن  االتحـــاد  دولـــة 
وطنيـــًا،  رمـــزًا  بأربعيـــن  والتعريـــف 
متابعتـــي  خـــال  »مـــن  وتضيـــف: 
للطـــاب والطالبات فـــي كافة المراحل 
وحتـــى  االبتدائيـــة  مـــن  التعليميـــة 
الجامعيـــة، وترددي علـــى البعض منهم 
مـــن خـــال المشـــاركة فـــي األنشـــطة 
اكتشـــفت أن مجموعـــة كبيـــرة منهم ال 
تعـــرف أشـــياًء كثيـــرة عن الوطـــن بكافة 
أبعـــاده وتاريخه وجغرافيته وشـــخصياته 
الوطنية، اللهم إال بقدر بســـيط، ولهذا 
أســـباب عديـــدة ال مجال لحصرهـــا هنا، 
ولكنهـــا أصبحـــت همـــًا يـــؤرق مـــن لديه 
الحـــس الوطنـــي الـــذي يهتـــم بوعـــي 
ورمـــوزه  وإنجازاتـــه  بالوطـــن  األجيـــال 
وكيفية وصـــول هـــذه المعلومات إلى 
الطلبـــة حتـــى تبقـــى تلك الرمـــوز في 

الذاكـــرة وال تندثـــر مـــع األيـــام«.

لديهـــا  الفكـــرة  تبلـــورت  وعندمـــا 
الشـــخصيات  مـــن  العديـــد  استشـــارت 
الرمـــوز  اختيـــار  معاييـــر  بشـــأن 
مـــن  معهـــا  وتعـــاون  والشـــخصيات، 
المجـــال،  هـــذا  فـــي  الخبـــرة  لديهـــم 
بـــن  نهيـــان  الشـــيخ  معالـــي  وأبرزهـــم 
مبـــارك آل نهيـــان وزير التعليـــم العالي 
عليهـــا  طـــرح  الـــذي  العلمـــي  والبحـــث 
أهـــم فكرة، وهـــي التحدث عـــن أربعين 
انجـــازًا وطنيـــًا للمغفـــور له الشـــيخ زايد 
بـــن ســـلطان آل نهيـــان مؤســـس دولة 
وقـــد  كثيـــرة،  وشـــخصيات  اإلمـــارات 
اختـــارت مجموعـــة منهـــم ســـواء كانـــوا 
الرجـــال  مـــن  عنـــا  رحلـــوا  مـــن  أو  بيننـــا 

والســـيدات.
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فاطمة ماجد محمد السري

مشاركات خارجية
رحلة المرشدات إلى المملكة االردنية الهاشمية 1980

رحلة المتفوقات لدولة الكويت 1983
مؤتمر المرأه المسلمة المهاجرة بدولة الكويت 1998

احتفاالت جمعية المرأه العمانية بمسقط 2000
منتدى المرأه واإلعام بأبوظبي 2003

منتدى المرأه والنزاعات المسلحة ببيروت 2004
دورة القيادات النسائية في الواليات المتحدة األمريكية 2004

األحتفال بيوم المرآه العالمي بجمعية نهضة فتاة البحرين 2005
المشاركة باحتفال تكريم الرئيس التونسي بجامعة الدول العربية 2005

المشاركة في فعاليات مهرجان مسقط للتسوق  2006 و2007

مواليد دولة الكويت  1964-10-4
درست المرحلة األبتدائية الدنيا في الكويت

حصلت على الثانوية العامة من ثانوية الزهراء بالشارقة عام 
1983

حصلت على بكالريوس اآلداب قسم اإلعام الدفعة الثامنة 
بجامعة اإلمارات 1988

عملت منسقة إعامية بجمعية النهضة النسائية بدبي من 
عام 1991 حتى عام 2008

المنسقة االعامية لجائزة الشيخه لطيفه بنت محمد إلبداعات 
الطفوله من عام 1998 حتى 2007

عبر  اآلن  1977 وحتى  العام  منذ  الصحافية  الكتابة  مارست 
العديد من الصحف و المجات المحلية

عضوة في العديد من الجمعيات ذات النفع العام بالدولة. 

حصلت على جائزة المرأه العربية المتميزة من مركز دراسات 
مشاركة المرأه العربية الدورة الثالثة 2006 

تشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة المرآه 
العربية

لجزر  اإلنسانية  اإلجتماعية  التنمية  لبرنامج  إعامية  منسقة 
القمر

عضوة برواق عوشه بنت حسين
للتعليم  العويس  سلطان  مدرسة  امناء  بمجلس  عضوة 

االساسي بنين
للنساء  سهيل  بنت  شمسه  الشيخه  جائزة  على  حاصله 

المبدعات في دورتها االولى من شهر نوفمبر 2011 
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دراسات

األشخاص ذوو اإلعاقة بين مطرقة يا حرام 
و سندان يا سالم في ميزان اإلعالم

»نحن ممتهنو اســـتخدام وســـائل اإلعالم؛ بيدنا تشـــكيل المجتمع بأســـره. فإما أن نجعله مجتمعًا وضيعًا أو متوحشًا 
أو نســـاعد في جعله فـــي أعلى المراتب« 

وليام بيرنبانك 1911•1982.
إّن هـــذه المقولـــة تظهر وال ريب خطـــورة الدور الذي تلعبه وســـائل اإلعالم ليس فقط في تكويـــن الضمير الجمعي 
لألمـــم، وإنمـــا أيضًا في تحديد أنماط ســـلوكها وتوجهاتها ووجهتها. وإذا كان الخالف قد ســـاد وال يزال بين المشـــتغلين 
فـــي علـــم القانـــون االجتماعـــي وفلســـفة القانون حـــول أيهما يعـــد انعكاســـًا لآلخـــر؛ الظاهـــرة االجتماعيـــة أم القاعدة 
القانونيـــة، أو بعبـــارة أخـــرى، هـــل القانون هـــو ترجمة للظاهـــرة والســـلوك االجتماعي أم أنـــه يتحكم فيهما ويشـــكلهما 
ابتـــداًء، فـــإن األمـــر ال يبدو على الدرجة نفســـها من التعقيد بالنســـبة لوســـائل اإلعـــالم؛ التي قطعت األحـــداث قديمها 

ق. وحديثهـــا بمـــا لها مـــن دور مبادر ومحـــرك وليس فقط ناقـــل ومَوثِّ
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فاإلعـــالم ليـــس بالضرورة مـــرآًة –
صافيـــة أو برتوش• للحوادث واألحداث، 
بـــل إنـــه قـــد تجـــاوز ذلـــك ليصبـــح عنصرًا 
ورســـم  الحـــدث  تشـــكيل  فـــي  فاعـــاًل 
ذلـــك  علـــى  أدل  وال  ارتداداتـــه،  مســـار 
مّمـــا لإلعـــالم مـــن دور فـــي ما شـــهده 
العالـــم وال يـــزال مـــن تقلبات سياســـية 
بـــدءًا مـــن الحـــرب البـــاردة مـــرورًا بثورات 
أوروبا الشـــرقية وانتهاًء بثـــورات »الربيع 
العربـــي« التـــي بـــدأت نســـمات خريفـــه 
وغيوم شـــتائه تلوح في األفق. الشاهد 
في هـــذا المقام، أن اإلعـــالم ُيكّرس ما 
ألفـــت عليـــه األمـــم مـــن معتقـــد وقيـــم 
وهـــو مـــن بعد يســـاهم –إن شـــاء• في 
تطويرهـــا وتحويرهـــا حســـب االقتضـــاء.

   وفـــي مجـــال حقوق األشـــخاص 
العربـــي  ذوي اإلعاقـــة، يعـــد اإلعـــالم 
األكبـــر  المســـاهم  خاصـــة؛  بصفـــة 
فـــي تكريـــس جانـــب كبيـــر مـــن الصـــور 
النمطيـــة واللغـــة الوصائيـــة المهجـــورة 
تجـــاه األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة؛ وذلك 
مـــن خـــالل منهجيـــة تنـــاول ما يســـمى 
»القصـــص  و  النجـــاح«  ب«قصـــص 
اإلنســـانية« التـــي حصرت األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة بيـــن حّدين: »يا ســـالم« 
و »يـــا حـــرام«. فالشـــخص ذو اإلعاقـــة 
إمـــا بطـــاًل أســـطوريًا وإن كان ما حققه 
ال يعـــدو أن يكـــون إنجـــازًا عاديـــًا يحـــدث 
علـــى  الحصـــول  مثـــل؛  مـــن  يـــوم  كل 
درجـــة علميـــة عليـــا أو الفـــوز بمســـابقة 
األجهـــزة  بعـــض  صيانـــة  أو  رياضيـــة 
الدقيقـــة مثل الســـاعات أو الحواســـيب 
أو صيانة المركبات. وإما أنه »مســـكين 
ومهمـــش«، حتـــى وإن كان مـــا يجابهه 
مـــن فقـــر وضيـــق فـــي العيـــش يجابه 
مثلـــه ثالثة أرباع الشـــعب الذي قد يرزح 
تحـــت خـــط الفقـــر ويـــذوق مـــن ضنـــك 

العيـــش مـــا ال يطيقـــه بشـــر.

فمـــا تراهـــا الفلســـفة التـــي تجعل 
التنـــاول اإلعالمـــي لقضايـــا األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة وحقوقهـــم منحصـــرًا بيـــن 
هذيـــن الحّديـــن »يا ســـالم أو يـــا حرام«؟

لماذا قضية اإلعاقة خبر صحفي 
بذاتها؟

لن نخـــوض هنا فـــي عناصـــر الخبر 
الصحفـــي وشـــروطه وأشـــكاله؛ تاركيـــن 
ذلـــك ألهـــل االختصـــاص مـــن الزميالت 
والزمالء اإلعالمييـــن الذين تعج كتاباتهم 
ولكننـــا  المواضيـــع.  بهـــذه  ومؤلفاتهـــم 
ســـوف نعالـــج الموضوع هنا مـــن وجهة 
نظـــر المتلقـــي البســـيط. فالخبـــر هو ما 
يحمـــل فـــي طياتـــه عنصـــرًا خـــارج نطاق 
وكلمـــا  محـــدد،  ســـياق  ضمـــن  التوقـــع 
اتســـع نطـــاق التوقـــع لـــدى المتلقـــي، 

فإن مـــا يتم تناقله في وســـائل اإلعالم 
ســـوف يكون بمثابة تبليغ بحدث أو رواية 
لقصـــة فـــي قالب مثير وجـــّذاب. كما  أن 
الخبـــر هو نقل لشـــيء جديـــد ليس في 
بـــؤرة تفكير المتلقـــي أو ربما ليس على 
هامـــش تفكيـــره، حتـــى وإن كان ضمـــن 
دائـــرة المألـــوف والمتوقـــع، وفـــي هذه 
الحالـــة، فـــإن الخبر ال بـــد أن يحمل عنصر 
التشـــويق أو لفـــت االنتبـــاه للعامـــة أو 

لفئـــة محـــددة مـــن المتلقين.

هـــذا  فـــي  القيـــاس  أعملنـــا  وإذا 
المقـــام على قضايا وحقوق األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة، فـــإن الســـؤال يثـــور حول 
لإلعاقـــة؟  اإلعالميـــة  النظـــرة  حقيقـــة 
فالمتابع للتغطية اإلعالمية ال يحتاج إلى 
كبيـــر عنـــاء إلدراك أن اإلعـــالم يتعاطـــى 
اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  قضايـــا  مـــع 
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صحفيـــًة  مـــادًة  بوصفهـــا  وحقوقهـــم 
مجـــردًة بغـــض النظر عن فحـــوى القصة 
أو المـــادة محل التغطية. والســـؤال من 
بعـــد يتمحور حول الفلســـفة واألســـاس 
المهني الكامـــن وراء هذه النظـــرة، أتراه 
لكـــون قضايـــا اإلعاقة هي شـــيء خارج 
وأبـــدًا  دائمـــًا  أنهـــا  أم  التوقـــع؟  نطـــاق 
شـــيًء جديـــدًا لكونها ليســـت حتى على 

المتلقي؟ هامـــش تفكيـــر 

العنصريـــن  كال  أن  والواقـــع 
يبـــدوان محـــل اعتبـــار فـــي هـــذا الصدد. 
فالصـــورة النمطية الســـلبية المســـتقرة 
فـــي الضميـــر الجمعي ألفـــراد المجتمع 
مـــن  اإلعاقـــة؛  ذوي  األشـــخاص  حـــول 
حيـــث كونهم »غيـــر قادريـــن واعتماديون 
إنجـــاز  أي  مـــن  تجعـــل  ومســـاكين...«؛ 
يقـــوم بـــه هؤالء األشـــخاص حتـــى وإن 
كان عاديـــًا؛ أمرًا عظيمًا يســـتحق تســـليط 
الضـــوء واالهتمـــام، والعكـــس صحيـــح، 
فوجـــود شـــخص ذو إعاقـــة فـــي وضـــع 

مـــن  غيـــره  يجابهـــه  صعـــب  معيشـــي 
ُينظـــر  اإلعاقـــة؛  ذوي  غيـــر  األشـــخاص 
إليـــه بوصفـــه مأســـاًة تســـتدر العطـــف 

المتلقيـــن. أعيـــن  وتســـتمطر 
   كلمـــة الســـر فـــي هذا كلـــه تكمن 

فـــي عـــدم »تحييـــد اإلعاقـــة«، فاإلعالم 
يتعاطـــى مـــع اإلعاقـــة بوصفهـــا عنصر 
التشـــويق وجوهر المـــادة الصحفية في 
اإلعاقـــة  ذو  الشـــخص  يكـــون  مـــرة  كل 
داخـــاًل فـــي دائـــرة التغطيـــة اإلعالميـــة 

حتـــى ولـــو كان أصـــل المـــادة اإلعالميـــة 
أو الخبـــر أو التحقيـــق الصحفـــي ال يمت 
مقابـــالت  مـــن  فكـــم  بصلـــة.  لإلعاقـــة 
قضايـــا  حـــول  صحفيـــة  وتحقيقـــات 
اإلعاقـــة  تبـــرز  سياســـية؛  أو  اجتماعيـــة 
تصريحـــًا أو تلميحـــًا، صـــورًة أو تنويهًا؛ ال 
لشـــيء إال لمجرد كـــون الضيف أو الخبير 
وقـــد  اإلعاقـــة.  ذوي  األشـــخاص  مـــن 
ســـلكت هيئة اإلذاعـــة البريطانية ســـابقًا 
كانـــت  حينمـــا  الخاطـــئ  المســـلك  هـــذا 
تذيـــع تصريحـــًا أو خبـــرًا عن وزيـــر الداخلية 
البريطانـــي ديفيـــد بالنكيـــت؛ حيث كانت 
تقول في نشـــراتها اإلخبارية: »وقد أكد 
وزيـــر الداخلية البريطانـــي ديفيد بالنكيت 
–وهـــو ضريـــر•...«، وما لبثـــت الهيئة أن 
عدلـــت عن هـــذا المســـلك في مـــا بعد. 
غيـــر موضعهـــا  فـــي  اإلعاقـــة  فإقحـــام 
لخصوصيـــة  وانتهـــاكًا  تمييـــزًا  ليـــس 
انحـــراف  هـــو  بـــل  فحســـب،  الشـــخص 
للرســـالة التـــي تحملها المـــادة اإلعالمية 
أو الخبـــر الصحفـــي. فـــإذا كان موضـــوع 

اإلعـــالم يبـــرز »قصة 
أنهـــا  علـــى  النجـــاح« 

ل«قـــدرات«  تجســـيد 
فرديـــة و«تحـــدي لإلعاقـــة«، 
فـــي حيـــن أن الحقيقـــة هي 
أن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 
وليـــس  العوائـــق  يتحـــدون 
اإلعاقة، وشـــتان بين األمرين
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المـــادة مثـــاًل تحليـــل بعـــض المواقـــف 
السياســـية فـــي ســـياق أزمـــة مـــا، وكان 
الضيـــف مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقة، 
فـــإن التنويـــه عـــن اإلعاقـــة بالتصريـــح أو 
الكاميـــرا  تســـليط  خـــالل  مـــن  إظهارهـــا 
علـــى النّظـــارة الشمســـية أو العـــكاز أو 
الكرســـي المتحرك؛ سوف يصرف ذهن 
المتلقـــي عـــن أصل المـــادة إلـــى التفّكر 
فـــي »يـــا ســـالم« »كيـــف اســـتطاع أن 
يصبح خبيرًا؟ ســـبحان الله انظر! انظر! ال 

يبـــدو علـــى عينيه أنـــه كفيـــف؟...«.

القصص »اإلنسانية« حول اإلعاقة 
في اإلعالم: ظاهرها الرحمة وباطنها 

العذاب والعقاب.

   »مـــا وراء الخبر«، عبارة تتردد كثيرًا 
وتعـــد عنوان الحرفية العالية وبعد النظرة 
اإلعـــالم.  وســـيلة  أو  اإلعالمـــي  لـــدى 
فاإلعـــالم إذن لـــم يعـــد ناقـــاًل لألحـــداث 
كمـــا قلنا، ولكنـــه أصبح باحثـــًا عّما وراءها 
ومتنبئًا بل ومحـــركًا الرتداداتها ونتائجها. 

وهذا المســـلك المحمود في تقصي ما 
وراء الخبر ال يبدو منســـحبًا على التغطية 
وقضايـــا  بحقـــوق  الخاصـــة  اإلعالميـــة 
األشـــخاص ذوي اإلعاقة. إذ أن ما تقّدمه 
العديـــد مـــن وســـائل اإلعالم مـــن مواد 
إعالميـــة حـــول ما يســـمى ب«القصص 
تجســـيدًا  كونـــه  يعـــدو  ال  اإلنســـانية«، 
لحالـــة من الفقر أو الضعـــف أو اإلقصاء 
فـــي قالـــب درامـــي حزين يضفـــي عليه 
عنصـــر اإلعاقـــة نكهـــًة أكثـــر مـــرارًة تجعل 
الحـــزن وربما العويل فـــي أعلى طبقاته. 
ونحـــن هنا ال نعارض تقديم ما يســـمى 
ب«القصـــص اإلنســـانية«، وإنمـــا وجـــه 

اعتراضنـــا هـــو أن هذه القصـــص تنتهي 
عادًة سواًء بشـــكل مباشر أو غير مباشر؛ 
باســـتعطاف المتلقـــي واســـتثارة هّمته 
ليســـارع بالتبرع والتطوع لحل »المشـــكلة 
أو المأســـاة«. وهـــذا مـــا ال يقبلـــه عاقل 
ناشـــط يتطلـــع إلى التعاطـــي مع حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة وقضاياهم في 
الســـياق العام لحقوق اإلنســـان والبرامج 
والخطط التنموية الشـــاملة. فعوضًا عن 
اســـتعطاف »أصحاب القلوب الرحيمة«، 
يجب أن تســـلط المـــادة اإلعالمية الضوء 
عـــن  وتقاعســـها  الـــدول  تقصيـــر  علـــى 
الوفـــاء بالتزاماتهـــا الدولية والدســـتورية 
اتجـــاه مواطنيهـــا مـــن األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة وغيرهـــم، بحيـــث يكون مـــا وراء 
الخبـــر هـــو مســـاءلة الدولة ومحاســـبتها 
إعالميًا واجتماعيًا عـــن إخاللها بالتزاماتها 
التـــي قـــد تكـــون حصـــدت الماليين من 

الـــدول المانحة مـــن أجل الوفـــاء بها.
   أمـــا القـــول بغيـــر ذلك وتســـليط 
الضـــوء علـــى »القصـــص اإلنســـانية«، 
مـــن منظور فردي محض، ســـوف يجعل 

ليـــس  اإلعـــالم 
مـــرآًة  بالضـــرورة 

بل  واألحـــداث،  للحـــوادث 
إنـــه قـــد تجـــاوز ذلـــك ليصبح 
عنصـــرًا فاعـــاًل في تشـــكيل 
الحدث ورســـم مسار ارتداداته
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المتلقـــي فـــي مواجهـــة حـــاالت فرديـــة 
تســـتثير تعاطفـــه المؤقت ثم ســـرعان ما 
تزل من ذاكرته، لتبقى »المأســـة« متكررًة 
متجددًة بأســـماء وأماكن وأوقات مختلفة.

»قصص النجاح« من منظور اإلعالم؛ 
تحدي عوائق أم تحدي معتقد ونمط؟

درجـــة  علـــى  يحصـــل  »مكفـــوف 
الدكتوراه مـــن جامعة.... في تخصص...، 
مســـابقة  فـــي  يشـــارك  حركيـــًا  معـــاق 
بتصليـــح  يقـــوم  مكفـــوف  للســـباحة...، 
الحاســـوب  أجهـــزة  وصيانـــة  الســـاعات 
القنـــوات  اســـتقبال  أطبـــاق  وتركيـــب 
الفضائية...، شـــخص لديه أعاقة جسدية 
مصممـــي  أشـــهر  مـــن  يصبـــح  كاملـــة 

اإللكترونيـــة....!!!«. المواقـــع 

تلكم بعض نمـــاذج لبعض العناوين 
البراقة حول األشـــخاص ذوي اإلعاقة في 
منظومـــة اإلعـــالم العربي وربمـــا الغربي 
أيضـــًا. والواقـــع أنـــك إذا ســـألت إعالميـــًا 
الســـؤال اآلتي: »لماذا تـــرى في حصول 
شـــخص ذي إعاقـــة بصريـــة علـــى درجـــة 
علميـــة متفوقة خبـــرًا يســـتحق التغطية؟ 
ولمـــاذا يدهشـــك أن يقـــوم مثـــل هـــذا 
الشـــخص بتصليح ســـاعات اليد أو تصليح 

الســـيارات؟«، فـــإن الجواب ســـوف يكون 
مرتكـــزًا إما علـــى فرضيـــة أو على حقيقة 

مؤداهما:

أما الفرضية، ففحواها أن »الصور« 
المشـــار إليها آنفًا كســـرت صـــورًة نمطيًة 
مســـتقرًة في وجدان اإلعالمي؛ تفترض 
أن األشخاص ذوي اإلعاقة بوجه عام »غير 
قادريـــن بالطبيعـــة« ومـــن ثـــم فـــإن مثل 
هـــذه الصـــور تعـــد خرقـــًا لهـــذا االفتراض 
وبالتالي اســـتحقت أن تكون خبـــرًا أو مادًة 

إعالمية.
وأما الحقيقـــة فمؤداها؛ أن العوائق 
البيئيـــة والحواجز الســـلوكية الكبيرة تحول 

فـــي األصل دون تحقـــق مثل هذه الصور 
بســـهولة ويســـر، ومـــن ثـــم فـــإن تحـــدي 
هـــذه العوائـــق وتجاوزهـــا هو منـــاط الخبر 

وجوهره.
  

 والواقـــع أن الفرضيـــة األولى تبدو 
لها الغلبة على الحقيقة الثانية في تناول 
اإلعـــالم لقضايا وحقوق األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة. فالقالـــب الـــذي يتـــم مـــن خالله 
عادًة تقديم »قصص النجاح«؛ يشـــير إلى 
»قـــدرات خارقـــة وخـــرق للمألـــوف وتحدي 

للطبيعـــة واإلعاقة....«. 

وواقـــع األمـــر أن مكمـــن الضرر في 
اإلعـــالم  أن  فـــي  يتمثـــل  التوجـــه  هـــذا 
يبـــرز »قصـــة النجـــاح« علـــى أنها تجســـيد 
ل«قـــدرات« فرديـــة و«تحـــدي لإلعاقـــة«، 
فـــي حين أن الحقيقة هي أن األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة يتحـــدون العوائـــق وليـــس 
اإلعاقـــة، وشـــتان بيـــن األمريـــن. فتحدي 
»اإلعاقـــة« يعنـــي أن الشـــخص مطالـــب 
بـــأن يكـــون »مثابـــر ومرابط ومقاتـــل....« 
ومقـــاوم للعوامـــل الشـــخصية )اإلعاقـــة 
بمعناهـــا الحســـي أو الجســـدي(،  وهـــي 
أمـــور ينبغـــي أن تتوفـــر في كل شـــخص 
حتـــى يتمكن من التمتـــع بحقوقه وحرياته 

العديـــد  تقّدمـــه  مـــا 
مـــن وســـائل اإلعـــالم 

مـــن مـــواد إعالميـــة حول 
ب«القصـــص  يســـمى  مـــا 
اإلنســـانية«، ال يعـــدو كونـــه 
تجســـيدًا لحالـــة مـــن الفقر أو 
فـــي  اإلقصـــاء  أو  الضعـــف 
قالـــب درامي حزيـــن يضفي 
عليه عنصـــر اإلعاقة نكهًة أكثر 

ًة ر ا مر
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األساســـية وممارســـتها دون تمييز. بينما 
تحدي العوائق يعني أن الشخص مطالب 
توفيـــر  فـــي  الدولـــة  تقصيـــر  بمواجهـــة 
الحقـــوق  ممارســـة  ومتطلبـــات  وســـائل 
والحريـــات، فهل يعقـــل أن تعترف الدولة 
لمواطنيهـــا بالحـــق في التنقـــل مثال، ثم 
ال توفـــر لهـــم وســـائل النقـــل المناســـبة 
والمالئمـــة لتمكينهـــم من ممارســـة هذا 
الحق؛ ثـــم تقول لهم: »اذهبوا ومارســـوا 
حقكم بوسائلكم الخاصة!«. وكذلك األمر 
بالنسبة لألشـــخاص ذوي اإلعاقة؛ فلماذا 
ُيطلب منهم أن يكونوا صبورين مقاتلين 
حتـــى يتمتعـــوا بحقهـــم فـــي التعليم أو 
فـــي العمل، بينمـــا ال تشـــترط مثل هذه 
الـــروح القتالية في اآلخرين مـــن غير ذوي 
اإلعاقة؟ وهل يعد لزامًا على األشـــخاص 
المقصـــرة  الدولـــة  تـــرك  اإلعاقـــة  ذوي 
تغـــط في ســـباتها العميـــق ليجابهوا هم 
العوائـــق والتحديـــات؟ فمعتقـــد ومقولة 
»تحـــدي اإلعاقـــة«، مـــا هـــو إال محـــض 
قلب للحقيقة، فاألشـــخاص ذوو اإلعاقة 
البصريـــة أو ذوو اإلعاقـــة الســـمعية في 
حصولهـــم علـــى درجة علميـــة عالية مثال، 
أو  البصـــر  حاســـة  فقـــدان  يتحـــدون  ال 
الســـمع، وإنمـــا يتحدون نقـــص الترتيبات 
التيســـيرية التـــي تمكنهـــم من ممارســـة 
حقهـــم في التعليم العالي على أســـاس 
مـــن المســـاواة مـــع اآلخريـــن؛ مـــن مثل؛ 
قارئ الشاشـــة الناطـــق وتهيئـــة المواقع 
والمســـاعد  بريـــل  وطريقـــة  اإللكترونيـــة 
الشـــخصي والمناهج اإلشارية ومترجمي 

لغـــة اإلشـــارة الخ.

خالصـــة القـــول فـــي هـــذا المقام، 
أن »قصـــص النجـــاح«؛ يجـــب أن توظيف 
إعالميـــًا لتســـليط الضوء علـــى الفجوات 
والتقصيـــر فـــي توفير وســـائل ممارســـة 
لحقوقهـــم  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص 
وحرياتهـــم األساســـية دون تمييز، وليس 
إلبـــراز نماذج قد ُيفهم منها أن المشـــكلة 
تكمن في »قدرة الشـــخص على التحمل 
والمثابـــرة« وهو أمر لـــم يقل أحد بأنه من 
مســـتلزمات التمتع بالحقوق وممارستها.

   إّن روح اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ومـــا تضمنتـــه 
مـــن مبـــادئ والتزامـــات عامة يمكن أن ُتشـــّكل إطار عمـــل للمنظومة 

اإلعالميـــة إذا مـــا تم مراعـــاة النقـــاط اآلتية:

1•. تبنـــي لغـــة إعالميـــة حقوقيـــة ترّســـخ ثقافة التنـــوع وقبول 
اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  خصوصيـــة  وتحتـــرم  اآلخـــر، 
واســـتقالليتهم وكرامتهـــم؛ بعيـــدًا عـــن القوالـــب النمطيـــة 

الوصائيـــة؛ الرعائيـــة 
2•. تحييـــد اإلعاقـــة فـــي التغطيـــة أو التناول اإلعالمـــي ما دام 
موضـــوع المادة اإلعالمية ليس ذو صلة بقضايا األشـــخاص 

ذوي اإلعاقـــة وحقوقهم؛
3•. عـــرض »القصـــص اإلنســـانية« فـــي إطارهـــا العـــام الـــذي 
يبـــرز درجـــة اإلقصـــاء والتمييز التـــي يجابهها األشـــخاص ذوو 
اإلعاقـــة وأســـرهم، ومعالجة ذلك إعالميًا فـــي إطار التزامات 
الدولـــة بتحقيق المســـاواة وتكافؤ الفـــرص لمواطنيها كافًة؛ 
وفقـــًا لما تنص عليـــه المواثيق واالتفاقيـــات الدولية لحقوق 

اإلنســـان فضاًل عن المبـــادئ وااللتزامات الدســـتورية؛
4•. توظيـــف »قصص النجاح« لتســـليط الضـــوء على ما يجابهه 
األشـــخاص ذوو اإلعاقـــة مـــن عوائـــق بيئية وحواجز ســـلوكية 
تجعـــل من تحقيقهم ألي إنجـــاز مهما كان عادّيًا –بمقاييس ما 
يحققـــه اآلخرون أمـــرًا خارقًا ومؤشـــرًا على التحـــدي والمثابرة 
والنضـــال، ومـــن ثـــم البحث فـــي كيفيـــة القضاء علـــى مثل 

تلـــك العوائق والحواجز بشـــكل عملـــي وفّعال؛
5•. وضع إطار عمل لإلعالميين بمشـــاركة وإشـــراك األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة ومنظماتهم يؤســـس لشـــكل جديد من التناول 
اإلعالمي لحقوق وقضايا األشـــخاص ذوي اإلعاقة خصوصًا 
فـــي األعمـــال الدراميـــة واألفـــالم الوثائقيـــة أو التســـجيلية 
والتحقيقـــات الصحفية؛ تراعى فيه الجوانب المختلفة للعمل 
الدرامـــي أو المـــادة اإلعالمية مـــن حيث؛ اللغة المســـتخدمة 
ولغـــة الجســـد والصـــور والموســـيقى التصويرية والرســـالة 
التـــي ُيراد توصيلهـــا للمتلقي؛ بحيث تكـــون جميعها محققًة 
لترســـيخ ثقافة التنـــوع وقبول اآلخر وتحييـــد اإلعاقة في بيئة 

خاليـــة من العوائـــق المادية والحواجز الســـلوكية.

د. مهند صالح العزة.

   التناول اإلعالمي لقضايا االعاقة وفق اتفاقية 
حقوق االشخاص ذوي االعاقة
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دراسات

يوسف القعيد
قابلـــت طـــه حســـين مرتيـــن في 
فيـــال راميتـــان بالهـــرم في يناير ســـنة 
توفـــي  التـــي  الســـنة  وهـــي   .1973
فـــي الثامـــن والعشـــرين مـــن أكتوبـــر 
منهـــا. كان الهـــدف مـــن اللقـــاء األول 
إجـــراء حـــوار صحفـــي معه للنشـــر في 
مجلـــة المصور. ثم نشـــر الحوار ضمن 
فصول كتابـــي: »أصـــوات الصمت«. 
وكان الحوار بمناســـبة انعقـــاد المؤتمر 
الســـنوي لمجمـــع اللغة العربيـــة. ودار 
الحـــوار حـــول أزمة اللغـــة العربيـــة. أما 
اللقـــاء الثانـــي فـــكان زيـــارة عادية ألنه 
دعانـــي لتكـــرار الزيـــارة إن رغبـــت بعـــد 
أن اكتشـــف أننـــي كنت أســـكن شـــارع 
الهـــرم وكانـــت فيـــال راميتان فـــي أحد 
مـــن  المتفرعـــة  الصغيـــرة  الشـــوارع 

الهرم. شـــارع 

الحظـــت يومها أن أقـــوى ما فيه 
لســـانه. وأنـــه يتـــذوق الكلمـــات قبـــل 
الفصحـــى  يتكلـــم  بهـــا. وأنـــه  النطـــق 
العبـــارة.  ذكـــر  بعـــد  ويتوقـــف  فقـــط. 
النطـــق  قبـــل  صمـــت  فتـــرة  وتمـــر 
نفســـه  يســـمع  كان   . أخـــرى  بعبـــارة 
قبـــل أن أســـمعه. الحظـــت أيضـــًا أن 
روحـــه الثائرة لـــم تخمد. ألننـــي ذهبت 
بأســـئلة عاديـــة عـــن تردي أحـــوال اللغة 
كل  علـــى  فـــرد  حياتنـــا.  فـــي  العربيـــة 
ســـؤال بســـؤال أعنف وأعمق. وعندما 
وصـــل إلى اإلجابـــة تجلت لـــى عبقرية 
اإلجابـــة أكثـــر من أنـــه كان يتمتـــع بقوة 

الســـؤال.
قبـــل ذهابي إليه كنـــت قد قرأت 

أيامـــه. ثـــم أعـــدت قراءتها بعـــد اللقاء 
عنـــده.  البصـــر  كـــف  عـــن  باحثـــًا  األول 
واأليـــام تبـــدأ بيوم. وهـــو ال يذكر هذا 
أو  الشـــهر  مـــن  موقعـــه  وال  اليـــوم. 
الســـنة. وال يذكـــر أي وقـــت مـــن هـــذا 
اليـــوم. وأكبر ظنـــه أن الوقت كان في 
فجـــر اليـــوم أو عشـــائه. ألنـــه يذكـــر أن 
وجهـــه تلقـــى هـــواءًا باردًا. لـــم تذهب 

به حـــرارة الشـــمس.
وعلـــى الرغـــم مـــن جهلـــه حقيقة 

النـــور والظـــالم. يـــكاد يذكر أنـــه تلقى 
هادئـــًا  نـــورًا  البيـــت  مـــن  خـــرج  حيـــن 
يغطـــى  الظـــالم  بقايـــا  كأن  خفيفـــًا 
بعـــض حواشـــيه. وحين تلقـــى الضياء 

والهـــواء لـــم تكـــن حولـــه حركـــة مـــا.

علـــى بـــاب البيت وصله النســـيم 
والضيـــاء. وبالقـــرب منـــه كان الســـور. 
وأمـــام الســـور حقـــل القصـــب. وكان 
القصب أطول منه. وكان من العســـير 

أحد نماذج اإلعاقة البصرية في الرواية المصرية
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متالصقـــًا  كان  ألنـــه  فيـــه.  الدخـــول 
متداخـــاًل كثيفـــًا. وحقـــل القصـــب كان 
ممتـــدًا. يمتد من شـــماله إلى حيث ال 
يعلم لـــه نهاية. ويمتد عـــن يمينه إلى 
آخـــر الدنيـــا مـــن هـــذه الناحيـــة. وفـــي 
مواجهتـــه كان آخـــر الدنيـــا حيـــث كانـــت 
قنـــاة ميـــاه كان لهـــا فيمـــا بعـــد فـــي 
حياتـــه أو قـــل فـــي خياله تأثيـــر عظيم. 
كان الفتى يحســـد األرانـــب التي كانت 
تخـــرج مـــن الدار كمـــا يخرج هـــو. ولكنها 
تتخطـــى الســـور قفـــزًا مـــن فوقه. ثم 
تجـــرى بيـــن القصـــب إلـــى حيـــث كانت 
تقـــرض مـــا كان تحته من نبـــات أخضر. 

يذكـــر منـــه الكرنـــب خاصة.

وقد الحظـــت عند القـــراءة الثالثة 
لأليـــام التـــي قمت بها مـــن أجل إعداد 
ْض كف  هـــذه الورقـــة، أن الرجـــل ُيَعـــوَّ
الحـــواس األخـــرى  عـــن طريـــق  البصـــر 
فطـــه حســـين لـــم يولـــد كفيفـــًا. ولكن 
بصـــره كـــف بعـــد أن تمكـــن مـــن الرؤيا 

فتـــرة مـــن عمره.
وحالـــة تعويـــض البصـــر المفقود 
فـــي  معـــه  بـــدأت  األخـــرى  بالحـــواس 
الكيلـــو  عزبـــة  كانـــت  التـــي  القريـــة 
تبعـــد  كانـــت  ألنهـــا  هكـــذا  وســـميت 
عـــن المنيـــا كيلو متـــر واحد. يســـتخدم 
الراوي ســـمعه ليعرف مـــا يجري حوله:

إلـــى ســـمعة  إذا وصلـــت  حتـــى 
أصـــوات النســـاء يعـــدن إلـــى بيوتهن 
وقـــد مـــألن جرارهن مـــن القنـــاة وهن 
يتغنيـــن: »اللـــه يـــا ليـــل اللـــه« وعرف 
قـــد هبطـــت  وأن  الفجـــر  بـــزغ  قـــد  أن 
العفاريـــت إلى مســـتقرها من األرض 

الســـفلى.

حـــاول الطفـــل وهـــو يـــأكل فـــي 
الطعـــام  يمســـك  أن  أســـرته  وســـط 
وحزنـــت  إخوتـــه  ضحـــك  يديـــه.  بكلتـــا 
أمـــه. ولذلـــك فكـــر فـــي أبـــي العـــالء 
المعري ومشـــاكله مع تنـــاول الطعام. 

ومـــن أن طعامـــه كان يوضـــع لـــه في 
مـــكان خفـــي بعيـــدًا عـــن األعيـــن حتى 
ال يـــراه أحد وهـــو يتناولـــه. وتمنى لو 
يخلـــو مـــع طعامـــه بعيدًا عن أشـــقائه. 
الرغبـــة  بهـــذه  أمـــه  صـــارح  وعندمـــا 
وضعـــت له طعامـــه في غرفـــة خاصة 

إخوته. عـــن  بعيـــدًا 
منـــذ  شـــيخًا  أصبـــح  أنـــه  ويذكـــر 
فـــي  الكريـــم وهـــو  القـــرآن  أن حفـــظ 
معجـــزة  وتلـــك  عمـــره  مـــن  التاســـعة 

كـــف  مـــع  وضعناهـــا  إن  المعجـــزات 
واحـــد. ســـياق  فـــي  بصـــره 

وننتقـــل معه إلـــى القاهرة. وقد 
ْض البصـــر  اســـتمر بطـــل األيـــام ُيَعـــوَّ
بالحـــواس األخرى. فعنـــد الوصف كان 
البطـــل يعـــرف الطريـــق ومـــا حوله من 
فعندمـــا  الشـــم.  حاســـة  عبـــر  مبانـــي 
يشـــم رائحـــة قلـــي الطعميـــة. يـــدرك 
أنـــه يمـــر أمـــام مطعـــم بعينـــه للفول 

والطعميـــة.

عندما كان يســـير على األســـفلت 
الشـــارع  فـــي  أنـــه  يـــدرك  المســـتوي 
أن  يشـــعر  أن  مـــا  ولكنـــه  الرئيســـي. 
بـــالط  شـــكل  علـــى  الشـــارع  أرضيـــة 
كبيـــر ينحـــرف يســـارًا. إذن فقـــد تـــرك 
شـــارع األزهر الرئيســـي ودخل لشـــارع 
جانبـــي. وعنـــد الوصـــول إلـــى البالط 
الصغيـــر يكون قـــد وصل للحـــارة التي 

يســـكن فيهـــا بالقـــرب مـــن األزهـــر.
أصـــوات الباعـــة كانـــت تحـــدد لـــه 

كانت  الباعـــة  أصوات 
األماكـــن  لـــه  تحـــدد 

التي يمـــر بها. باعـــة الخبز 
بالقـــرب من األزهـــر. أما باعة 
الجرجيـــر وغيره مكانهـــم بعيد 
عنـــه. والذيـــن ينـــادون علـــى 
الفاكهـــة غير مـــن يعلنون عن 
مـــن  نـــوع  وكل  الخضـــروات. 
هـــذه األنـــواع يحـــدد المـــكان 

الـــذي يســـير به
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األماكـــن التـــي يمـــر بهـــا. باعـــة الخبـــز 
بالقـــرب مـــن األزهـــر. أما باعـــة الجرجير 
والذيـــن  عنـــه.  بعيـــد  مكانهـــم  وغيـــره 
ينـــادون على الفاكهة غيـــر من يعلنون 
عـــن الخضـــروات. وكل نـــوع مـــن هذه 
األنـــواع يحدد المـــكان الذي يســـير به. 
أي أن طـــه حســـين بالتدريب الذي دربه 
لنفســـه اســـتطاع أن يعـــوض البصـــر 

الـــذي فقـــده باألهـــم منـــه: البصيرة.

فـــي  يســـأل  أن  يســـتحيي  كان 
أيامـــه األولـــى بالقاهـــرة عمـــا ال يراه. 
كركـــرة  يســـمع  يـــدرك.  بـــدأ  ولكنـــه 
الشيشة ويشـــم رائحة دخانها الرقيق. 
فيدرك – دون ســـؤال – أنـــه يمر على 
مقهـــى. ألنـــه كان يشـــعر أن األرض 

عليهـــا مـــاء يصبـــه صاحـــب القهـــوة.

وأصبحت عالقتـــه بالمكان عالقة 
أصـــوات يســـمعها. وروائـــح يشـــمها. 
وأشـــياء يتلمســـها. هـــا هـــي أصوات 
الرجـــال  وأصـــوات  يختصمـــن.  نســـاء 
يتنـــادون في عنف وأصـــوات األثقال 
ُتحـــط وتْعتل. وصوت الســـقاء يتغنى 
يزجـــر  الحـــوذي  المـــاء. وصـــوت  ببيـــع 
أو فرســـه. وصـــوت  بغلـــه  أو  حمـــاره 
العربـــة تئـــز عجالتهـــا أزًا. وربمـــا شـــق 
هـــذا الســـحاب مـــن األصـــوات نهيـــق 
حمـــار أو صهيـــل فرس. عندمـــا يصعد 
الفتـــى الـــدرج كان كلفًا بعـــد الخطوات 

كلمـــا صعـــد في الســـلم أو هبط منه.

أمـــا عنـــد وصولـــه لشـــقته فقـــد 
كان يعـــرف ذلـــك عندمـــا يدعوه صوت 
اليميـــن.  ناحيـــة  فينصـــرف  الببغـــاء 
علـــى  يمـــر  بيتـــه  يدخـــل  أن  وقبـــل 
شـــابين من أهل فارس يدرســـان في 
األزهـــر. أحدهمـــا ال يزال شـــابًا. واآلخر 
قـــد تقدمـــت بـــه الســـن. وقد تســـأل 
نفســـك كيـــف عـــرف الصبـــي الذي ال 

الثانـــي  وأن  شـــاب  أحدهمـــا  أن  يـــرى 
قـــد تقدمـــت بـــه العمـــر. ألن الصـــوت 
كاشـــف عـــن جوهـــر اإلنســـان. يقـــول 
الـــراوي: في صـــوت أحدهما شراســـة 
وغلظـــة وانقبـــاض عن النـــاس. وفي 

اآلخـــر ِدعـــه ورقـــة وتبســـط للنـــاس.

غرفتـــه  فـــي  الفتـــى  هـــو  هـــا 
بالغربـــة  فيهـــا  يشـــعر  كان  القاهريـــة. 
شـــعورًا قاســـيًا. ألنـــه ال يعرفهـــا وال 
األثـــاث  مـــن  اشـــتملته  مـــا  يعـــرف 
والمتـــاع إال أقلـــه وأدناه إليـــه. وعندما 
يصـــل الطريـــق من البيت إلـــى األزهر. 
وطريـــق  مـــادي.  طريـــق  عـــن  يتحـــدث 
الفـــارق  يكمـــن  وهنـــا  معنـــوي.  آخـــر 
بيـــن الرؤية واإلحســـاس. بيـــن فقدان 

البصيـــرة. وحضـــور  البصـــر 

يعرفـــه  كان  المعنـــوي  الطريـــق 
بمـــا يرتفـــع حولـــه مـــن األصـــوات وما 
يضطـــرب حوله مـــن الحـــركات. وما أن 
يدخـــل إلى رحاب األزهر حتـــى يتعامل 
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مـــع األصـــوات فقـــط. ترتيـــل القرآن. 
يصـــف طـــه حســـين درس الفجر:

الفجـــر فكانـــت  أصـــوات  فأمـــا   •
فاتـــرة حلـــوة فيها بقية مـــن نوم. وأما 
أصـــوات الظهـــر فكانـــت قويـــة عنيفة 
ممتلئـــة فيهـــا شـــئ من كســـل أيضًا. 
كانـــت  بمـــا  البطـــون  امتـــالء  تصـــور 
تمتلـــئ به مـــن طعـــام األزهريين في 
األزهريـــون  كان  الـــذي  الوقـــت  ذلـــك 
يعيشـــون فيه علـــى الفـــول والمخلل 
وما يشـــبه الفول والمخلـــل من ألوان 

م. لطعا ا
ويستمر طه حســـين في اإلمالء 

عن األصوات التي يســـمعها:

• كان فـــي أصـــوات الفجـــر دعـــاء 
للمؤلفين يشـــبه االســـتعطاف. وكان 
علـــى  هجـــوم  الظهـــر  أصـــوات  فـــي 
المؤلفيـــن يوشـــك أن يكـــون عدوانـــًا. 
وكانـــت هـــذه الموازنة تعجـــب الصبي 

وتثيـــر فـــي نفســـه متاعًا.
تســـتمر  باألصـــوات  والعالقـــة 

الـــدرس: فـــي 
• هـــؤالء الطـــالب يقبلون وهذه 
األصـــوات ترتفع وهـــذه الدوي ينعقد. 
أصواتهـــم  ترتفـــع  الشـــيوخ  وهـــؤالء 
هـــؤالء  بـــل  التالميـــذ  آذان  لتبلـــغ 
الشـــيوخ يضطـــرون أن ينطقـــوا بهـــذه 
الصيغـــة التـــي تـــؤذن بانتهـــاء الدرس 

أعلم. واللـــه  وهـــي: 

طـــه حســـين  أن  أحـــد  يتصـــور  ال 
أقـــل  أنـــه  يشـــعر  إعاقتـــه.  أســـير  كان 
مـــن اآلخريـــن. بـــل إن اعتداده بنفســـه 
كان فـــي قمتـــه. لـــن أدلل علـــى ذلك 
بالعبـــارة التـــي قالها لطـــالب الجامعة 
عندمـــا هتفـــوا فـــي وجهـــه ووصفوه 
بأنـــه أعمـــى. فقـــال لهـــم: الحمـــد لله 
أن أعمانـــي الله حتـــى ال أرى وجوهكم 

. ة لعكر ا
األيـــام  مـــن  الثالـــث  الجـــزء  فـــي 

عنوان الفصل التاســـع عشـــر: رفضت 
أن أحضـــر مؤتمـــرًا للعميـــان. وهـــو ما 
يؤكـــد أن اإلعاقـــة والعاهـــة لـــم يقلال 
اعتـــزازه  وال  بذاتـــه  إحساســـه  مـــن 
يكتـــب: لتميـــزه.  إدراكـــه  بنفســـه. وال 

مؤتمـــر  مصـــر  فـــي  إنعقـــد   •
تلـــك  مـــن  ســـنة  فـــي  للمكفوفيـــن 
الســـنين. واهتـــم لـــه ســـكرتير الجامعة 
أحمـــد زكي »بـــك«. فألقى فيـــه حديثًا 
وقـــدم إليـــه كتابـــًا عربيـــًا قديمـــًا ينبئ 
فيمـــا يظهـــر بـــأن العـــرب قد ســـبقوا 

إلـــى اختـــراع الكتابـــة البـــارزة.

الفتـــى  كان  مســـاء  ذات  وفـــي 
البطـــل  هـــو  بالفتـــى  والمقصـــود   –
الـــراوي أي طـــه حســـين نفســـه – كان 

الفتـــى يســـعى إلـــى غرفـــة الـــدرس. 
وإذا رجـــل يأخذ بمجامـــع جبته وقفطانه 

ويقـــول لـــه فـــي لغـــة ملتوية:

• تعـــرف أن فـــي مصـــر اآلن مؤتمـــرًا 
منعقـــدًا يبحث فـــي شـــئون العميان.

قال الفتى في عنف:
• وما أنا وذاك.

قال الرجل:
• تلقي فيه خطبة.

قال الفتى:
• لن ألقي شيئًا.

فخاله الرجل ومضى وهو يقول:
• مش فاهم مش فاهم.

غرفـــة  يبلـــغ  الفتـــى  يكـــد  ولـــم 
الـــدرس حتـــى أحاط بـــه ثالثـــة أو أربعة 
الجامعـــة.  إدارة  مجلـــس  أعضـــاء  مـــن 
وجعلوا يســـألونه: أتعـــرف من حدثك؟ 

الفتى: قـــال 

• ال أعرفـــه وال يعنيني أن أعرفه.
قال قائـــل منهم وهـــو يضع يده 
علـــى كتف الفتى: إنـــه أفندينا األمير. 
إنـــه رئيـــس الجامعـــة. فال أقـــل من أن 

تجيبـــه في أدب حين يتحـــدث إليك.

يتـــذوق الكلمات قبل 
ويتكلـــم  بهـــا،  النطـــق 

ويتوقف  الفصحى فقط، 
بعـــد ذكـــر العبارة، وتمـــر فترة 
صمـــت قبـــل النطـــق بعبـــارة 
أخرى، كان يســـمع نفسه قبل 

أسمعه أن 
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وهـــز الفتـــى رأســـه ولـــم يقل 
شـــيئًا. فتفرقـــوا عنـــه وإن أحدهـــم 

ليقـــول دعـــوه فإنه شـــيخ!.

ذكـــر صاحبنا هـــذه القصة في 
فاضطـــرب  القصـــر  إلـــى  طريقـــه 
لها. فلمـــا ذكره الســـلطان بأنه كان 
رئيســـًا للجامعـــة وقـــع في نفســـه 
أن الســـلطان يريـــد أن يذكـــره بتلك 
القصـــة. فـــكاد االضطـــراب يغلبـــه 
علـــى أمـــره لـــوال أن الســـلطان رده 
إلـــى الهـــدوء بمـــا مضـــى فيه من 

حديثـــه ذاك.

محفـــوظ  نجيـــب  لـــي  قـــال 
فـــي أحـــدى جلســـاتنا: لـــو أن طه 
الروايـــة  ألخـــذ  يـــرى  كان  حســـين 
تعـــدت  ربمـــا  آلفـــاق  العربيـــة 
العالميـــة. قلـــت لـــه: مـــع أنـــه لم 
باكيـــًا شـــاكيًا علـــى  يقـــض عمـــره 
اســـتطاع  لقـــد  المفقـــود.  بصـــره 
نافـــذة.  بصيـــرة  عنـــده  تكـــون  أن 
ثـــم إن حواســـه األخرى: الســـمع، 
عنـــد  عوضتـــه  واللمـــس  الشـــم، 
الوصـــف عـــن البصـــر. قـــال لـــي: 
ولكـــن البصـــر أمـــر آخر خاصـــة عند 
كتابـــة النص الروائي. وال تنســـى 
يـــا عزيـــزي أن الروايـــة هـــي فـــن 

صيـــل. لتفا ا

فاطمـــة  الدكتـــورة  وكانـــت 
موســـى قد كتبت عـــن العميد في 
حياتـــه أن كتبـــه مماله. وأنـــه عندما 
يمليهـــا علـــى ســـكرتيره فـــإن اللغة 
التـــي تكتـــب عبر اإلمـــالء تكون لغة 
وإن  إيقـــاع صوتـــي.  لهـــا  صوتيـــة 
االجتهـــاد  مـــن  يقلـــل  ال  هـــذا  كان 
لـــدى طـــه حســـين عندمـــا  اللغـــوي 
كتـــب النـــص الروائـــي. وكانت ترى 
أديـــب هـــي قمـــة مـــا  أن روايتـــه: 

الرجل. أبدعـــه 

طـــه  مقـــاالت  يقـــرأ  مـــن 
حســـين يـــدرك أنـــه يعانـــد حالة كف 
فيلـــم:  ُعـــِرض  فعندمـــا  البصـــر. 
عـــن  مقـــااًل  كتـــب  الكـــروان.  دعـــاء 
ســـألت  وقـــد  للفيلـــم.  مشـــاهدته 
بعـــض مـــن عاصـــروا تلـــك األيـــام 
عـــن حقيقة هل شـــاهد طه حســـين 
فيلـــم: دعـــاء الكـــروان؟ ولـــم أتلـــق 
إجابة شـــافية حول هـــذا الموضوع. 
العربيـــة  الشاشـــة  ســـيدة  حتـــى 
فاتـــن حمامـــة ال تتذكـــر إن كان قـــد 
حضـــر العـــرض الخـــاص للفيلـــم أم 

ال؟.

المهـــم:  كتابـــه  فـــي  لكنـــه 
صوت باريـــس. يتحدث عن عروض 
مســـرحية شـــاهدها بالفرنسية في 
باريـــس. ويســـتخدم فعـــل: رأيـــت، 
ينقـــل  إنـــه  بـــل  كثيـــرًا.  وشـــاهدت 
إلـــى  المســـرحيات  هـــذه  بعـــض 
هنـــاك  كان  فهـــل  العربيـــة.  اللغـــة 
لـــه  ليهمـــس  بجـــواره  يجلـــس  مـــن 
بالمشـــهد المعـــروض؟ أم أنـــه كان 
يســـمعه  ممـــا  المشـــهد  يســـتنبط 
مـــن حـــوار ومؤثـــرات صوتيـــة؟ إن 
األدب  عميـــد  أن  يؤكـــد  هـــذا  كل 
العربـــي صاحـــب األيـــام قـــد حاول 
عليهـــا  واالنتصـــار  اإلعاقـــة  قهـــر 
الحـــواس  طريـــق  عـــن  وتعويضهـــا 

األخـــرى.

آلخـــر  األيـــام  قـــرأت  لقـــد 
مـــرة فـــي طبعة خاصـــة أصدرها 
األهـــرام تشـــمل األجـــزاء الثالثة 
في كتاب واحـــد. ومعها مقدمة 
خاصـــة بهـــذه الطبعـــة كتبهـــا طه 
حســـين بمناســـبة صـــدور طبعـــة 
من كتـــاب: األيـــام. للمكفوفين. 
ولـــم تنشـــر مـــع الكتـــاب باللغـــة 
العربيـــة إال فـــي هـــذه الطبعـــة. 
وإن   .2004 ســـنة  ذلـــك  وكان 
كان طـــه حســـين قـــد حكـــى عـــن 
بأجزائهـــا  أيامـــه  فـــي  اإلعاقـــة 
الثالثـــة. فإنه فـــي هـــذه الكلمة 
يتحـــدث  بـــل والخطيـــرة  المهمـــة 
بشـــكل مباشـــر إلـــى المكفوفين 
والمعاقيـــن بصريـــًا ويقـــدم لهم 
النصائـــح ويتحدث معهـــم كواحد 
منهـــم. بـــل إن تواضعـــه يدفعه 
قهـــر  مـــن  هنـــاك  أن  للقـــول 
اإلعاقـــة أكثـــر منـــه. مـــع أن طـــه 
حســـين عالمة كبرى فـــي تاريخنا 
اإلنســـانية  القـــدرة  علـــى  كلـــه 
الفريـــدة علـــى قهـــر اإلعاقة. إن 
تكـــون  أن  تصلـــح  الكلمـــة  هـــذه 
دســـتورًا لـــكل معـــاق بصريًا في 
وهـــي  العالـــم.  مـــن  مـــكان  أي 
أيضـــًا دليـــل حيـــاة وبرنامـــج عالج 
وطريقـــة للتكيـــف مـــع الدنيا رغم 

وجـــود اإلعاقـــة.
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أوقـــات  أمليتـــه فـــي بعـــض  هـــذا حديـــث 

الفـــراغ لـــم أكـــن أريـــد أن يصـــدر فـــي كتاب 

يقـــرؤه الناس، ولعلي لم أكـــن أريد أن أعيد 

قراءتـــه بعـــد إمالئـــه وإنما أمليتـــه ألتخلص 

الثقـــال  الهمـــوم  بعـــض  مـــن  بإمالئـــه 

والخواطـــر المحزنـــة التـــي كثيـــرًا مـــا تعتـــري 

النـــاس بيـــن حيـــن وحيـــن.

فـــي  المختلفـــة  مذاهبهـــم  وللنـــاس 

مـــن  والتخلـــص  الهمـــوم  مـــن  التخفـــف 

األحزان، فمنهم من يتســـلى عنها بالقراءة، 

ومنهم من يتســـلى عنها بالرياضة، ومنهم 

من يتســـلى عنها باالســـتماع للموســـيقى 

هـــذه  غيـــر  يذهـــب  مـــن  ومنهـــم  والغنـــاء، 

المذاهـــب كلهـــا لينســـى نفســـه ويفـــر من 

حياتـــه الحاضـــرة ومـــا تثقلـــه به مـــن األعباء. 

ولســـت أدري لمـــاذا رجعـــت ذات يـــوم إلى 

ذكريـــات الصبـــا، أتحـــدث بهـــا إلى نفســـي 

ألنســـى بهـــذا الحديـــث أثقال الشـــباب. ثم 

لم أكتـــف بالتحدث إلى نفســـي فيما بيني 

وبينها، وإنما تحدثت إليها حديثًا مســـموعًا، 

فأمليـــت هـــذا الـــكالم علـــى صاحبـــي في 

رحلـــة مـــن رحالت الصيـــف، ثم ألقيتـــه جانبًا 

ونســـيته أو كدت أنســـاه.

ثـــم طلبـــت إلـــّى مجلـــة الهـــالل فـــي 

األحاديـــث  مـــن  طائفـــة  الماضـــي  عهدهـــا 

وألحـــت فـــي الطلب حتى لـــم أجد ُبـــدًا إلى 

إجابتهـــا ولـــم أكن أملـــك الوقت الـــذي يتيح 

لـــي أن أكتـــب إليها األحاديث التـــي أرادتني 

عليهـــا. فعرضـــت هـــذا الكالم علـــى بعض 

الصديـــق ليقرأه ويشـــير علىَّ فيـــه، أيصلح 

للنشـــر أم ال يصلـــح، فقرأه الصديق وأشـــار 

علـــىَّ بـــأال ألقـــى إليه بـــااًل. فاعتـــذرت إلى 

»الهـــالل« ولكنها أبـــت إال اإللحاح، فدفعت 

إليهـــا هـــذا الـــكالم علـــى ُكـــره منـــى، وقـــد 

نشـــرته. فرضـــى عنـــه بعـــض النـــاس ثـــم 

جمعـــه بعـــض األصدقـــاء في ســـفر واحد.

وكذلـــك ُوجـــد هـــذا الكتـــاب علـــى غير 

إرادة منـــى لوجـــوده، ومـــا أكثـــر مـــا تحدثت 

بهـــذا الحديث إلى الذين قـــرأوا هذا الكالم، 

فمنهـــم مـــن صـــدق ومنهم مـــن أنكر.

الحـــق،  لـــم أقـــل إال  وأنـــا مـــع ذلـــك 

ومهمـــا يكـــن مـــن شـــئ، فقـــد وجـــد كتاب 

األيـــام، وأضيـــف إليه جـــزء ثـــان، ُكتب على 

نحـــو ما كتـــب الجزء األول، وليـــس أحب إلى 

نفســـي وال أحســـن موقعـــًا فـــي قلبـــي، 

مـــع أن ُيقـــدم هـــذا الكتـــاب إلـــى زمالئـــي 

أرى  وال  المحنـــة،  هـــذه  فـــي  وأصدقائـــي 

القســـوة،  يشـــبه  شـــيئًا  أو  قســـوة  فيهـــا 

وإنمـــا هـــي آفة مـــن اآلفـــات الكثيـــرة التي 

تعـــرض لبعـــض الناس فـــي حياتهـــم فتؤثر 

فيهـــا تأثيـــرًا قويـــًا أو ضعيفـــًا.

الحديـــث مـــن  والذيـــن يقـــرأون هـــذا 

المكفوفين، ســـيرون فيه حيـــاة صديق لهم 

فـــي أيام الصبـــا تأثـــر بمحنتهم هـــذه قلياًل 

قلياًل حين عرفها، وهو لم يعرفها إال شـــيئًا 

فشـــيئًا حين الحـــظ ما بينه وبيـــن أخوته من 

فـــرق في تصور األشـــياء وممارســـتها.

وقـــد تأثـــر بهـــذه المحنـــة تأثـــرًا عميقًا 

قاســـيًا، ال لشـــئ؛ إال ألنه أحـــس من أهله 

رحمة له وإشـــفاقًا عليـــه، وأحس من بعض 

النـــاس ســـخرية منـــه وازدراء لـــه، ولـــو قـــد 

عـــرف أهلـــه كيـــف يرعونـــه دون أن ُيظهـــروا 

لـــه رحمـــة أو إشـــفاقًا، ولـــو قـــد كان الناس 

مـــن ُرقـــي الحضـــارة وفهـــم األشـــياء على 

الذيـــن  مـــن  يســـخرون  ال  بحيـــث  حقائقهـــا 

تعتريهـــم بعض اآلفـــات، ال يرثون لهم وال 

يظهـــرون لهـــم معاملـــة خاصـــة يتكلفونهـــا 

تكلفـــًا، لـــو قـــد كان مـــن هـــذا كلـــه، لعـــرف 

ذلـــك الصبـــي وأمثالـــه محنتهم فـــي رفق، 

والســـتقامت حياتهـــم بريئـــة مـــن التعقيد، 

كمـــا تســـتقيم لكثيـــر غيرهـــم مـــن الناس.

والحمـــد للـــه علـــى أن هـــذا الصبـــي 

لـــم يستســـلم للحـــزن ولـــم تدفعـــه ظروفه 

إلـــى اليأس وإنمـــا مضى فـــي طريقه كما 

اســـتطاع أن يمضـــي، محاواًل الخير لنفســـه 

وللنـــاس ومـــا أتيح لـــه أن يحاول مـــن الخير. 

ومـــا أكثـــر الذيـــن قهـــروا هـــذه المحنـــة خيرًا 

ممـــا قهرهـــا، وانتصـــروا عليهـــا خيـــرًا ممـــا 

انتصـــر عليهـــا، وقدموا ألنفســـهم وللناس 

أكثـــر وأنفـــع وأبقـــى ممـــا قـــدم، ولكـــن كل 

إنســـان ميســـر لمـــا خلق لـــه، وال يبـــذل من 

الجهـــد إال مـــا تبلغـــه طاقته.

األصدقـــاء  يجـــد  أن  أتمنـــى  وأنـــا 

المكفوفون في قراءة هذا الحديث تســـلية 

لهـــم عـــن أثقـــال الحيـــاة كمـــا وجـــدت فـــي 

إمالئـــه وأن يجـــدوا فيـــه بعد ذلك تشـــجيعًا 

لهـــم علـــى أن يســـتقبلوا الحياة مبتســـمين 

لهـــا كما تبتســـم لهم ولغيرهم مـــن الناس، 

جاديـــن فيهـــا لينفعـــوا أنفســـهم وينفعـــوا 

غيرهـــم، متغلبيـــن علـــى مـــا يعترضهم من 

المصاعـــب ومـــا يقـــوم فـــي ســـبيلهم من 

العقبـــات بالصبـــر والجهد وحســـن االحتمال 

وباألمـــل المتصـــل والرجـــاء الباســـم.

فالحيـــاة لـــم ُتمنـــح لفريق مـــن الناس 

دون فريق، وحظوظها من اليســـر والعســـر 

ومن الشـــدة واللين ليســـت مقصورة على 

المكفوفيـــن وأصحاب اآلفـــات دون غيرهم 

مـــن النـــاس، ولـــو قـــد عـــرف اإلنســـان مـــا 

يلقـــى غيـــره مـــن المصاعـــب وما يشـــقى 

به غيـــره من مشـــكالت الحيـــاة، لهانت عليه 

الخطـــوب التـــي تعترضـــه ولعـــرف أن حظه 

خيـــر من حظـــوظ كثير مـــن النـــاس وأنه في 

عافيـــة ممـــا ُيمتحـــن به غيـــره من األشـــقياء 

والبائســـين علـــى ما أتيـــح لهم مـــن الصحة 

الموفـــورة ومـــن تمام اآللة واعتـــدال المزاج 

الملكات. واســـتقامة 

والمهـــم هو أن يلقى اإلنســـان حياته 

باســـمًا لها ال عابســـًا، وجـــادًا فيهـــا ال العبًا 

ويـــؤدي  أثقالهـــا  مـــن  نصيبـــه  يحمـــل  وأن 

نصيبـــه من واجباتهـــا، ويحب للنـــاس مثلما 

يحـــب لنفســـه ويؤثـــر النـــاس بمـــا يؤثـــر بـــه 

نفســـه مـــن الخيـــر، وال عليـــه بعـــد ذلـــك أن 

تثقـــل الحيـــاة أو تخفف وأن يرضـــى الناس 

أو يســـخطوا، فنحـــن لـــم ُنخلـــق عبثـــًا ولـــم 

ـــف إرضاء النـــاس عنا،  ُنتـــرك ســـدى ولم ُنكلَّ

وإنمـــا ُخلقنـــا لنـــؤدى واجباتنا وليـــس لنا بد 

مـــن تأديتهـــا، فـــإن لم نفعـــل فنحـــن وحدنا 

الملومـــون وعلينـــا وحدنـــا تقـــع التبعات.

15 ديسمبر 1954

نص كلمة طه حسين للمكفوفين
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دراسات

برنامج تدريبي يشمل العديد من الجلسات
تنمية بعض المهارات الحسية لدى األطفال المعاقين 

إن فقـــد حاســـة اإلبصـــار تحـــرم 
الطفـــل المعـــاق بصريـــًا مـــن الخبـــرة 
البصريـــة  المـــدركات  مـــن  بالكثيـــر 
وكذلـــك مـــن الفرصـــة التـــي تتيحهـــا 
المثيـــرات البصريـــة مـــن حيث اتســـاع 
مجالهـــا أو تنوعهـــا ، وتختلـــف درجـــة 
طبيعـــة  و  نـــوع  باختـــالف  الحرمـــان 
ودرجـــة ذلـــك الفقـــد ومـــن هنـــا تبدو 
المعاقيـــن  بيـــن  الفرديـــة  الفـــروق 
بصريـــًا فمنهـــم الكفيـــف كليـــًا منـــذ 
الـــوالدة والكفيـــف كليـــًا بعـــد الوالدة 
وخاصـــة بعد ســـن الخامســـة وكذلك 

اإلبصـــار. ضعيـــف 

ويختلـــف أســـلوب تربيـــة وتعليـــم 
المعاقيـــن بصريـــًا إلى حد مـــا باختالف 
الفـــروق بينهم حيث يحتـــاج الكفيف كليًا 
والديـــًا في رعايتـــه و تعليمه إلى طرق 
ووســـائل تعتمـــد على تنميـــة و تطوير 
و تدريـــب حواســـه المتبقيـــة كالســـمع 
و اللمـــس و الشـــم و التـــذوق بشـــكل 
أساســـي بينما يحتـــاج الكفيف كليا بعد 
الخامســـة إلـــى تنمية وتدريب حواســـه 
بشـــكل آخر نظرًا ألن لديه خبرة ســـابقة 
بالصـــور البصرية و األلوان و األشـــكال 
و المفاهيـــم و مدلوالتهـــا أمـــا ضعيف 
اإلبصـــار فإنـــه يحتـــاج إلى طـــرق تعتمد 

علـــى االســـتعانة بالمعينـــات البصريـــة 
البصريـــة  الوســـائل  بعـــض  وكذلـــك 
اللمســـية فـــي بعـــض األحيـــان ، ومن 
الطفـــل  حـــواس  فـــإن  المنطلـــق  هـــذا 
المعـــاق بصريًا بشـــتى درجـــات اإلعاقة 
فـــي  الفاعـــل  ودورهـــا  أهميتهـــا  لهـــا 

تربيتـــه و تعليمـــه ورعايته.

أن  تربويـــًا  عليـــه  المتفـــق  ومـــن 
دور  بصريـــًا  المعـــاق  الطفـــل  لحـــواس 
والعامـــة  الخاصـــة  حياتـــه  فـــي  مهـــم 
مـــن  عنـــه  يصـــدر  مـــا  كافـــة  وفـــي 
ســـلوكيات وذلك ألن حواســـه تلك تعد 

دراسة أعدها الدكتور محمد خضير والدكتور إيهاب الببالوي وهما أستاذان للتربية الخاصة في كلية التربية بجامعة 
– www.gulfkids.com/   الملك سعود وقد نشرت االدراسة كاملة في الموقع اإللكتروني
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أدوات اتصـــال بينـــه و بيـــن بيئتـــه حيث 
يحصـــل عـــن طريقهـــا علـــى المعـــارف 
والخبرات والمعلومـــات ومن ثم يهيئ 
إمكانـــات  علـــى  بنـــاء  وظروفـــه  حياتـــه 
تلـــك الحـــواس وقدرتها علـــى الوصول 
إلـــى كل مـــا يريـــد الحصول عليـــه حيث 
تقـــوم كل منهـــا بوظيفتها األساســـية 
إضافـــة إلـــى وظيفـــة حاســـة اإلبصـــار 
العمـــوم  وجـــه  وعلـــى   ، المفقـــودة 
فـــإن اتصـــال الفـــرد ببيئتـــه يعتمد في 
األســـاس علـــى طبيعـــة تكويـــن جهازه 
العصبـــي والـــذي يجعلـــه دائمـــا علـــى 
اتصال مســـتمر بكل ما هـــو حوله نتيجة 
وجـــود حالـــة من عـــدم التوازن الناشـــئ 
عـــن الحاجـــات التـــى يجـــب إشـــباعها و 
المؤثـــرات الخارجية فـــي بيئة الفرد مما 
يترتـــب عليه اتجاه الحـــواس إلى عوامل 
اإلثـــارة خـــارج الجســـم للحصـــول علـــى 
مدخـــالت حســـية مرضيـــة تتوافـــق مع 
حاجـــات الفـــرد لتعـــود إليه حالـــة التوازن 
التـــي  الخارجيـــة  والمثيـــرات  والرضـــا، 
الحـــواس كثيـــرة ومتعـــددة  تؤثـــر فـــي 
وكل مجموعـــة منهـــا تؤثر فـــي نوع من 
الحواس كالمشـــاهد واألشـــياء المرئية 
واألصوات المســـموعة والملموســـات 
والمذاقـــات والروائـــح ، وعندما يتفاعل 
الفـــرد المعاق بصريًا مـــع تلك المثيرات 
عبـــر  معلوماتهـــا  بنقـــل  يدركهـــا  فإنـــه 
األعصـــاب أي عبر عضـــو الحس والخاليا 
العصبية المســـتقبلة في ذات العضو 
ثم األعصاب الحســـية المرتبطة بالدماغ 
والتـــي تختـــص بذلـــك العضـــو. حيـــث 
تترجـــم وترمـــز إلى عـــدد مـــن اإلدراكات 
وتدمـــج في ذاكـــرة الفرد لتكـــون جاهزة 
لالســـتدعاء وبهـــذه الكيفية تتـــم عملية 
التعلـــم لـــدى أي فـــرد إال أنهـــا تختلـــف 
باختـــالف المســـتقبالت و المثيـــرات و 
تتوقف على مدى ســـالمة جهـــاز الفرد 

العصبـــي المركـــزي.

تنميـــة  أهميـــة  تبـــدو  هنـــا  مـــن 
وتدريـــب الحـــواس األخرى لـــدى المعاق 

بصريـــًا بطريقـــة متواصلـــة ومســـتمرة 
ســـبيل  فعلـــى  وظيفـــي  وبشـــكل 
المثـــال يمكـــن تخطيـــط برنامـــج تدريـــب 
ســـمعي لتنميـــة حاســـة الســـمع لـــدى 
الطفـــل المعـــاق بصريًا يتضمـــن إدراك 
التنظيـــم  ثـــم  وتحليلهـــا  األصـــوات 
الصحيـــح للمعلومـــات الســـمعية التي 
، وكذلـــك فهـــم  الحصـــول عليهـــا  تـــم 
اللغـــة وما تحويـــه من أفـــكار ومفاهيم 
وغيرهـــا كتنميـــة مهـــارة تحديـــد طبيعـــة 
 ، اتجاهـــه  وتحديـــد  وتمييـــزه  الصـــوت 
وكذلـــك تحديـــد المســـافة التـــي يصدر 
باقـــي  مـــع  وهكـــذا   ، الصـــوت  عنهـــا 
الحـــواس األخـــرى كاللمـــس و الشـــم و 
التـــذوق ومـــن المهـــم أن تتـــم عمليـــة 
تنميـــة و تدريب المهارات الحســـية في 
وقـــت مبكـــر بالنســـبة للطفـــل المعـــاق 
مهـــارات  لديـــه  تصبـــح  حتـــى  بصريـــًا 
تلقائيـــة وال يجـــد صعوبة فـــي التفاعل 
مـــع المثيـــرات البيئية ويمكنـــه بعد ذلك 
مواصلة التعلم بشـــيء من الســـهولة 
واليســـر واإلقبال على تلـــك العمليات 

بالكثيـــر مـــن األمـــل والتفـــاؤل.
وفـــي ضـــوء مـــا تـــم طرحـــه فـــإن 
عـــن  اإلجابـــة  تحـــاول  الورقـــة  هـــذه 

التاليـــة: التســـاؤالت 
ما وســـائل تنميـــة مهـــارة اللمس 

لـــدى الطفـــل الكفيف؟
المهـــارات  تنميـــة  وســـائل  مـــا 
؟ الكفيـــف  الطفـــل  لـــدى  الســـمعية 
مـــا وســـائل تنميـــة مهـــارة الشـــم 

لـــدى الطفـــل الكفيـــف ؟
مـــا وســـائل تنميـــة مهـــارة التذوق 

لـــدى الطفـــل الكفيف ؟

لـــدى  اللمـــس  حاســـة  تنميـــة   : أواًل 
الكفيـــف الطفـــل 

تأتي حاســـة اللمس في األهمية 
بالنســـبة للكفيـــف بعد حاســـة الســـمع 
ورغـــم أن كآًل منهمـــا تكمـــل األخـــرى إال 
أنـــه يعتمـــد عليهـــا اعتمـــادًا كليـــًا عندما 
لديـــه  تتوفـــر  تنقطـــع األصـــوات أو ال 
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بالقـــدر الـــذي يمّكنه مـــن الحصول على 
المعلومـــات المهمـــة والضرورية وهذا 
ال يعنـــي أن أيـــا من الحـــواس المتبقية 
واألخـــرى  أهميـــة  ذات  الكفيـــف  لـــدى 
تـــكاد  ليســـت كذلـــك و إنمـــا األهميـــة 
تكـــون مشـــتركة ألنـــه يقـــوم بتوظيـــف 
معظـــم تلـــك الحـــواس فـــي آن واحـــد 
لتتـــم عمليـــة الربـــط بيـــن العالقـــات و 

الوصـــول إلـــى مـــا يريد.

ولقـــد أصبحـــت الحاجة إلـــى تنمية 
ملحـــة  الكفيـــف  لـــدى  اللمـــس  حاســـة 
بالقـــدر الذي توفـــرت به فـــرص تربية و 
تعليـــم المكفوفيـــن في المؤسســـات 
إلـــى  االتجـــاه  و  المختلفـــة  التربويـــة 

دمجهـــم فـــي المـــدارس العاديـــة.

وتعتبـــر حاســـة اللمـــس بالنســـبة 
مـــن  يمكنـــه  الـــذي  الوســـيط  للكفيـــف 
تـــذوق الشـــعور بجمال العالـــم الخارجي 
كمـــا أنهـــا مصدر مـــن مصادر اكتســـاب 
الخبـــرات ووســـيلة من وســـائل اتصاله 
بالعالـــم الخارجـــي ففي األيـــدي تجتمع 
أدوات البحـــث والمعرفـــة والعمل ومن 
ثـــم فهي تؤثر تأثيـــرا جوهريا في حياته 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة  الثقافيـــة و 
حيث يتعرف بواســـطتها على مالمس 
األشـــياء مميزا بين الخشونة والنعومة 

والصالبـــة والليونة والجفاف والرطوبة 
والزوايـــا والمنحنيـــات والحـــدة والرقـــة 
إلـــى  إضافـــة  واالهتـــزازات  والنبـــض 
الربط بين أحجام األشـــياء و أشـــكالها و 

المكانية. أبعادهـــا 
واإلدراك اللمســـي إمـــا أن يكـــون 
احتوائيـــًا تكوينيـــًا و يســـمى فـــي هذه 

الحالـــة اللمس االحتوائـــي أو التكويني 
Synthetic touch و الـــذي يعني احتواء 
األشـــياء الصغيـــرة بيـــد واحـــدة أو بكلتا 
اليدين واستكشـــافها ومعرفة طبيعتها 
بشـــكل عـــام أو أن يكـــون تحليليـــا جزئيا 
ويســـمى فـــي هـــذه الحالـــة باللمـــس 
 Analytic touch الجزئـــي أو التحليلـــي 

إن حاســـة اللمـــس يمكنهـــا االســـتجابة للعديـــد مـــن المثيـــرات 
الميكانيكيـــة والحرارية والكهربائية والكيميائية إذ أن المســـتقبالت 

الجلدية مهيأة الســـتقبال المثيرات المتنوعة إلعطاء حقائق عن البيئة 
وعناصرها الملموســـة ، فالمثيرات اللمســـية تعمل على إيصال الطفل 
الكفيـــف بالبيئـــة من حولـــه فيؤدي ذلـــك إلى حـــدوث نوع مـــن االرتباط 

بينـــه وبيـــن المؤثـــرات الخارجية التي تؤثـــر على نمو وعيه اللمســـي.

ولقد أدركت بعض المجتمعات المتقدمة أهمية حاســـة اللمس بالنســـبة 
للكفيـــف واســـتحدثت نوعًا مـــن التدريب اللمســـي أطلقت عليـــه التربية 
اللمســـية أو التعليم باللمس لتزويد المكفوفيـــن بالمعلومات والخبرات 
الفنيـــة والجماليـــة والتاريخيـــة والجغرافيـــة واالجتماعيـــة وذلـــك بإنشـــاء 
متاحـــف ومعارض يراعى فيهـــا طبيعة الحركة والتنقل لـــدى المكفوفين 
لعـــرض التراث الثقافـــي والفنـــي والتاريخي لتلك المجتمعـــات بطريقة 
تمكنهـــم مـــن الحصول علـــى المعلومـــات والخبـــرات عـــن طريق لمس 
المعروضـــات واحتوائهـــا بجانـــب معرفـــة المعلومـــات عنهـــا بواســـطة 
الكتابـــة البـــارزة الموضوعة على كل قطعـــة معروضة كنمـــاذج للطائرات 
والقطـــارات والســـفن والمنازل القديمـــة وأدوات الحـــرب وأدوات الزراعة 
والحيوانـــات واآلالت الموســـيقية وغيرهـــا من األشـــياء التـــي يمكن أن 
تكـــون بعيـــدة عـــن إدراك الكفيـــف أو تخضـــع لتصـــوره وتقديـــره وهو ما 

يطلـــق عليه اإلدراك اللمســـي.
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و يعني تحســـس أجزاء الشـــيء الواحد 
جـــزءًا جـــزءًا تـــم تكويـــن مفهـــوم واحـــد 
لهـــذه األجـــزاء بعـــد إدراك جزيئـــات هذا 

الشيء.

بيـــن المكفوفيـــن  وتوجـــد فـــروق 
فـــي اســـتجاباتهم اللمســـية للمثيـــرات 

الجلديـــة و يرجـــع ذلـــك إلـــى:

التمرينـــات  و  المســـتمرة  الممارســـة   •
يبذلهـــا  التـــي  المتواصلـــة  الشـــاقة 
الكفيـــف للحصـــول علـــى درجـــة ما من 

اللمســـي. اإلدراك  درجـــات 
• عمليـــة تنظيم الخبـــرات و المعلومات 
اللمســـية التي تـــم الحصول عليها حيث 
يقـــوم الكفيـــف بإحـــداث نـــوع مـــا مـــن 
الترابـــط و الدمـــج بينه و بيـــن الخبرات و 
المعلومـــات اللمســـية التراكمية للخروج 

باســـتجابة معينة.

إن الفـــرد المبصـــر يحصـــل علـــى 
انطباعات ســـريعة و مباشرة عن مرئياته 
بينمـــا يحصـــل الكفيف علـــى انطباعات 
جزئيـــة و بطبيعة عامة عن الملموســـات 
التـــي تقـــع فـــي نطاق يـــده ، مـــن هنا 
فإن اإلدراك اللمســـي للكفيف يختلف 
عـــن اإلدراك البصـــري لـــدى المبصر إال 
أن الكفيـــف يمكنـــه الربـــط و الدمـــج و 

الوصـــول إلـــى نتائـــج تبعا لممارســـاته 
وطبيعـــة  المتواصلـــة  و  المســـتمرة 
التمرينـــات و التدريبـــات التـــي تعـــرض 

. لها

مـــن هـــذا العـــرض تبـــدو أهميـــة 
لـــدى  اللمـــس  حاســـة  وتدريـــب  تنميـــة 
الكفيـــف مبكـــرا منـــذ طفولتـــه الباكـــرة 
وهنا تقع مســـئولية ذلك على األســـرة 
التـــي لهـــا دور كبيـــر فـــي اســـتقاللية 
كان  فكلمـــا  اعتماديتـــه  أو  الكفيـــف 
الخبـــرات  اكتســـاب  علـــى  يـــده  تدريـــب 
والمعلومـــات مبكـــرا كلمـــا كان لذلك أثر 
ايجابـــي على شـــخصية الطفل الكفيف 
واســـتعداده لالندمـــاج فـــي الجماعـــة و 
التفاعـــل معها بســـهولة واعتماده على 
ملمـــوس  بشـــكل  واســـتقالليته  ذاتـــه 
ولجوئـــه لآلخريـــن فـــي أضيـــق نطـــاق 

وفـــي ظـــروف معينـــة ، 

إن إدراك الكفيف اللمسي يتطور 
بالوعـــي واالنتبـــاه للمثير الحســـي تبعا 
اهتـــزاز  أو  حرارتـــه  لطبيعـــة ملمســـه و 
إضافـــة   ، محتوياتـــه  وتنـــوع  ســـطحه 
الشـــيء  شـــكل  يســـتوعب  أنـــه  إلـــى 
الملمـــوس عندمـــا تمســـك يـــداه به إذ 
أن حمـــل الشـــيء الملمـــوس باليديـــن 
يســـاعد الطفل الكفيف على اكتشـــاف 

وتمييـــز عناصـــره وكذلـــك معرفـــة ثقله 
ووزنـــه وكتلته، ويعتبـــر كل ذلك تمهيدًا 
لتعليمـــه طريقة » برايل« فـــي القراءة 
والكتابـــة وذلـــك ألن معرفتـــه برمـــوز » 
برايـــل »مـــن خـــالل اللمس تعـــد مهارة 
معقـــدة ترتبـــط بالناحيـــة التجريديـــة من 
إدراكـــه المعرفـــي حيـــث يحتـــاج اإللمام 
بتلك الرموز إلى مســـتوى من اإلدراك 
لـــإلدراك  تقريبـــا  مســـاويا  اللمســـي 
اللمســـي الخاص بالكتابة لـــدى الطفل 

. لمبصر ا

وإذا كان اعتمـــاد الطفـــل الكفيـــف 
علـــى حاســـة اللمـــس يشـــكل أهميـــة 
وباقـــي  الســـمع  حاســـة  مـــع  كبيـــرة 
الحـــواس األخـــرى في إدراك الســـطوح 
فـــي  أو  بينهـــا  والتمييـــز  األحجـــام  و 
القـــراءة والكتابـــة وفـــي الحصول على 
تمكنـــه  التـــي  والخبـــرات  المعلومـــات 
مـــن التوافـــق مع ذاتـــه ومـــع بيئته كان 
والحالـــة  والمناســـب  الضـــروري  مـــن 
كذلـــك تنشـــيط وتنميـــة حاســـة اللمس 
وتدريبهـــا منـــذ وقت مبكـــر على بعض 
التمرينـــات والتدريبـــات الخاصـــة بذلك، 
مـــن  األساســـي  الهـــدف  هـــو  وهـــذا 
بالباحثيـــن  حـــدا  والـــذي  الورقـــة  تلـــك 
القتـــراح برنامـــج تدريبي يشـــتمل على 
عـــدد مـــن الجلســـات التي تعمـــل على 
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تنمية الحـــواس المتبقيـــة لدى الطفل 
الكفيـــف وخاصـــة طفـــل مرحلة رياض 
األطفـــال ، ولتنميـــة حاســـة اللمـــس 
نقتـــرح بعـــض الجلســـات مـــع مراعـــاة 
األســـس النظريـــة ) تربوية، نفســـية( 
للبرنامـــج مـــن تعلـــم ذاتـــي ومراعـــاة 
الهتمامـــات وميـــول األطفـــال وإثارة 
الدافعيـــة للتعلـــم لديهـــم وغيرها من 
األســـس التـــي تبنـــى عليهـــا البرامج 
التربويـــة وعلـــى المربـــي أو المـــدرب 
حـــواس  تنميـــة  بمهمـــة  قيامـــه  عنـــد 
الطفـــل الكفيـــف فـــي هـــذه المرحلة 
أن يراعـــى عدة اعتبـــارات مهمة منها:

عمـــر  فـــي  الكفيـــف  الطفـــل  أن 
يســـتخدم  قبلهـــا  ومـــا  الخامســـة 
جســـمه للحصـــول علـــى المعرفة من 

حولـــه. مـــن  الفـــراغ  ولفهـــم  البيئـــة 
ظـــروف  بتوفيـــر  يقـــوم  أن 
يصـــل  حتـــى  المناســـبة  التدريـــب 
األشـــياء  إلـــى  الكفيـــف  الطفـــل 

. بنفســـه
الكفيـــف  الطفـــل  يـــدرك  أن 
مفهـــوم جســـمه فـــي الفـــراغ وذلـــك 
ألنـــه يـــدرك العالقـــات ذات المعنـــى 

الحركـــة. بواســـطة  لـــه  بالنســـبة 
بمناقشـــة  المـــدرب  يقـــوم 

لفظيـــة  مناقشـــة  الكفيـــف  الطفـــل 
خـــالل عملية اإلثـــارة اللمســـية ليدرك 
المثيـــرات. تلـــك  ومفهـــوم  مغـــزى 

أن يراعـــى المـــدرب عـــدم تزاحـــم 
المعلومـــات و كثرتهـــا حتـــى ال تؤدي 
أن  يجـــب  بـــل  الطفـــل  إربـــاك  إلـــى 
يكـــون هنـــاك قـــدرًا مـــن المعلومـــات 
ذات التسلســـل مـــع االســـتمرار فـــي 

المناســـب. التفســـير 

تدريبية: جلسة 
الهـــدف من الجلســـة: تنميـــة حركات 
)المهـــارات  الكفيـــف  الطفـــل  أصابـــع 

الحركيـــة الدقيقـــة(
زمن الجلسة: 40 دقيقة.

المســـتخدمة:  الوســـائل  و  األدوات 
الليمون مـــن  •حبـــات 

•حبات من التمر
•حبات الفول السوداني

البازالء •حبات 
•حبات الفول و العدس

الجزر •حبات 
•الخيار 

•الطماطم 
•الخوخ

•العنـــب وأيـــة حبـــوب أخـــرى متوفرة 
بالبيئـــة. 

واإلجراءات: الطريقة 
توضـــع هـــذه األشـــياء مجتمعـــة 
فـــي متنـــاول يديـــه ثـــم يطلـــب منـــه 
لمســـها واحدة بعد األخـــرى وفي كل 
مـــرة عند لمســـه ألحـــد هذه األشـــياء 
الـــذي  الشـــيء  بـــأن  المـــدرب  يخبـــره 
بعـــض  كـــذا و يعطـــي  هـــو  يلمســـه 
مثـــل  عنـــه  المبســـطة  المعلومـــات 
: مـــا فـــي يـــدك اآلن هـــو حبـــة مـــن 
الخيـــار وهـــو نـــوع مـــن الخضـــر يؤكل 
طازجـــا بعـــد غســـله جيـــدا كمـــا يدخـــل 
فـــي عمـــل الســـلطة وهـــو ليـــن كمـــا 
تحســـه وســـهل األكل ويمكنك تذوقه 

ويعطـــى لـــه فرصـــة لتذوقـــه.

تقـــدم األشـــياء للطفـــل في أي 
وضـــع يكـــون عليـــه واقفـــا أو جالســـا 
مـــع التأكد مـــن تركيز الطفـــل وانتباهه 
وأنـــه يســـمع مـــا يقـــال لـــه وال يوجد 
ما يشـــتت انتباهه وكذلـــك يكون في 
حالـــة مـــن الراحـــة و االطمئنـــان ولديه 
دافعيـــة لتقبـــل مـــا يقـــال لـــه و أيضا 
التأكد من مالمســـته لألشـــياء بشكل 
صحيـــح في كل مـــرة و التعـــرف على 

طبيعتهـــا وخصائصهـــا.

علـــى  التعـــرف  عمليـــة  تســـتمر 
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األشـــياء مـــع التكـــرار و التأكيـــد علـــى 
التشـــابهات أو  االختالفـــات  بعـــض 

يمكـــن أن تعقـــد مقارنـــات بيـــن 
و  التمـــر  حبـــات  مثـــل  فقـــط  شـــيئين 
حبـــات الفـــول الجافـــة ليـــدرك الفروق 
بينهمـــا مـــن حيـــث الحجـــم و الشـــكل 
الحبـــة  مكونـــات  و  المـــذاق  و  العـــام 
وليونتهـــا وملمـــس ســـطحها وحتـــى 
لـــكل شـــيء ملمـــس  أن  مـــن  يتأكـــد 
خـــاص بـــه. يتنـــاول الطفل أي شـــيء 
أمامـــه  الموضوعـــة  األشـــياء  مـــن 
و  لمســـه  بعـــد  للمـــدرب  يقـــول  ثـــم 

تحسســـه مـــا هـــو هـــذا الشـــيء.
محاولـــة فصـــل الخضـــروات من 
الفاكهة ووضع كل نـــوع مع فصيلته.

التقويم: 
يقـــدم المـــدرب للطفـــل شـــيء 
هـــذا  اســـمه  عـــن  ويســـأل  معيـــن 
بعـــض  ويذكـــر  وطبيعتـــه  الشـــيء 
وعـــن  عنـــه  البســـيطة  المعلومـــات 
فوائـــده وكيفيـــة اســـتخدامه و يحاول 
وإعـــادة  األخطـــاء  تصحيـــح  المـــدرب 

األمـــر. لـــزم  إذا  وتكـــراره  التمريـــن 

مالحظة :
يمكـــن للمدرب أن يكـــرر تمرينات 

أخـــرى علـــى غرار هذه الجلســـة مع تغييـــر األدوات في كل مـــرة و تثبيت الهدف 
حتـــى يتأكـــد مـــن تنميـــة حـــركات أصابـــع الطفـــل الكفيـــف واكتســـابه للمهـــارات 

الدقيقة. الحركيـــة 

  ثانيًا: تدريب حاسة السمع لدى الطفل الكفيف
تعد حاســـة الســـمع مـــن الحواس التـــي يعتمد عليهـــا الكفيف اعتمادا رئيســـيا 
فـــي تعويـــض جانـــب كبيـــر من جوانـــب القصور فـــي الخبـــرة نتيجة فقـــد أو ضعف 
حاســـة اإلبصـــار، وتعتبر ثانـــي الحواس أهمية بعـــد اإلبصار نظـــرا لعالقتها الوثيقة 
بتواصـــل الكفيـــف و لغتـــه، حيـــث يحافظ علـــى تواصلـــه الفاعل مع البيئـــة عبر هذه 
الحاســـة منـــذ وقـــت مبكـــر مـــن عمـــره ، فهـــو ال يعتمـــد علـــى ســـمعه فقـــط في 
االســـتماع إلـــى األصوات وتحديد مصادرهـــا ، وإنما يمكنه الحصـــول على كثير من 
المعلومـــات التـــي يحصل عليهـــا الفرد المبصر عن طريق حاســـة اإلبصار بواســـطة 
تلـــك الحاســـة و األطفال الصغار يســـتطيعون تحديـــد مصدر الصـــوت، وكلما كانت 
البيئـــة غنيـــة بالمثيرات حصل الفرد علـــى معنى أفضل لألصوات التي يســـمعها، 
ويصبـــح الطفـــل قـــادرا علـــى تمييز صـــوت اإلنســـان عن صـــوت األشـــياء األخرى، 
وعندمـــا يمكنـــه النطـــق فإنه يقلد أصـــوات اآلخرين ، ومن هنا يحـــدث االتصال بين 
الطفـــل و بيئتـــه، ويتطـــور هـــذا التقليد حســـب درجـــة مهاراتـــه الغوية األساســـية، 
وتتطـــور لديه الســـيطرة على األصـــوات التي ينطقها كلما تمكن مـــن التقليد الجيد 
لألصـــوات و الـــكالم ويزيـــد اتصالـــه مـــع بيئتـــه بشـــكل أفضـــل، فهو يســـتطيع أن 
يحـــدد مصدر الصوت واتجاهـــه ودرجته، وأن يميز بين األفـــراد والطيور و الحيوانات 
واألدوات واألجهـــزة واآلالت والظواهر الطبيعية ويتعرف عليها عن طريق الســـمع.

إن تنميـــة حاســـة الســـمع منـــذ وقـــت مبكـــر تعتبـــر مـــن األهميـــة بمـــكان لدى 
المكفوفيـــن، حيث إنها الوســـيلة األولى لتعليم الطفل الكفيـــف بحمله ثم التحدث 
معـــه واالتصـــال معه بكافة الوســـائل البســـيطة و الممكنة يعمل علـــى بناء عالقة 
فعالة كما يحافظ على النمو المبكر لحاســـة الســـمع لديه ، ويمكن للطفل أن يصل 
إلـــى البيئـــة من خالل اإليحـــاءات الســـمعية طالما أنه فقـــد فرص اإلثـــارة البصرية 
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لهـــذا االتصـــال، فهو يســـتطيع االنتباه والبحث عـــن اإلثارة الســـمعية بفاعلية في 
الوقـــت الـــذي تبقى اســـتجابته فـــي المســـتوى اآللي الســـتقبال الصـــوت إذا لم 
تقـــدم لـــه المعلومـــات الســـمعية بالمســـتوى المطلـــوب لتوظيفهـــا، وحتى يمكن 
التغلـــب علـــى ذلك يحتـــاج الطفل الكفيف إلـــى مميزات لفظية و تفاعل مســـتمر و 
متكـــرر مـــع اآلخريـــن ، كما يحتاج إلى مســـاعدة إلجـــراء عملية الربط بين ما يســـمع و 

األشـــياء ذات المعنـــى في البيئة حيث يلمســـها و يكتشـــفها بيديه.

ونظـــرًا ألن تدريـــب الطفـــل الكفيـــف علـــى تنمية مهـــارات االســـتماع ضروري 
وهـــام ، فـــإن المربين وأوليـــاء األمور يمكنهم إتبـــاع الكثير من الطـــرق لتحقيق ذلك 

ومن هـــذه الطرق:

• جذب انتباه الطفل إلى ما يمكن االستماع إليه بطريقة مشوقة وممتعة.

• استخدام إستراتيجية قص القصص، ثم تكليف الطفل بإعادة ما سمعه ومحاولة 
تلخيصه واستخالص األفكار األساسية للقصة.

• االستماع إلى األشرطة المسجلة و التعليق عليها.

• محاولة التخلص من التشتت وعدم التركيز بعدم إطالة زمن االستماع وجعله على 
فترات مناسبة.

• تشجيع الطفل على االستماع و تعزيزه على ذلك.

• يمكن االستعانة بأشخاص آخرين للتدريب على تمييز األصوات.

• أن تتم عملية التعلم في جو من الهدوء و األمان و التنظيم.

• تركيز االنتباه على النقاط الهامة وإعطاء وقت كاف الستيعابها.

التواصل  عملية  على  الطفل  تدريب 
كمعرفة  اآلخرين  مع  وخاصة  المنظم 
الرد  أو  التحدث  وقت االستماع ووقت 

وهكذا.

ويقتـــرح الباحثـــان بعـــض األمثلـــة 
بواســـطتها  يمكـــن  التـــي  للجلســـات 
الطفـــل  لـــدى  الســـمع  حاســـة  تنميـــة 
الكفيـــف فـــي مرحلة ما قبل المدرســـة 
التـــي يمكـــن للمربيـــن أن يخططـــوا  و 
تتنـــوع  أخـــرى  جلســـات  غرارهـــا  علـــى 
والطريقـــة  واألدوات  الوســـائل  فيهـــا 
واإلجـــراءات مـــع ثبـــات األهـــداف التي 

تحققهـــا تلـــك الجلســـات .

جلسة تدريبية:
الهـــدف مـــن الجلســـة: التدريـــب 
علـــى تنميـــة مهـــارة تمييـــز األصـــوات

زمن الجلسة: 40 دقيقة.

جهـــاز  األدوات:  و  الوســـائل 
تســـجيل عـــدد من األشـــرطة المســـجل 
عليهـــا أصـــوات الحيوانـــات والطيـــور ، 
وأصـــوات لبعض وســـائل المواصالت 

. وغيرهـــا.  .

الطريقة واإلجراءات:
يقـــدم المـــدرب للطفـــل الكفيـــف 
مجموعـــة مـــن األصـــوات المختلطـــة و 
المنبعثـــة فـــي وقت واحـــد مثل صوت 
وصـــوت  حيـــوان،  وصـــوت  إنســـان، 
آلـــة، وصـــوت طيـــور، وصوت ســـقوط 
أحجـــار، ويطلـــب منـــه التمييز بيـــن هذه 

األصـــوات .

يقـــدم المـــدرب للطفـــل الكفيـــف 
عـــددًا مـــن أصـــوات أشـــخاص يعرفهم 
الطفـــل الكفيف ، ويطلب منـــه التمييز 

بيـــن هذه األصـــوات .

يقـــدم المـــدرب للطفـــل الكفيـــف 
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مجموعـــة مـــن أصـــوات اآلالت و األجهزة والمعدات كصوت ســـيارة ثم صوت طائر 
ة ثـــم صـــوت آلة موســـيقية ثـــم صوت آلة فـــي مصنع، ويطلـــب منـــه التمييز بين 

هـــذه األصوات .

التقويم
يقـــدم المـــدرب للطفل الكفيف عـــددًا من األصـــوات المتنوعـــة بترتيب معين 
، ويطلب منه أن يحددها حســـب ســـماعه لها ؛ حيث يقول ســـمعت صوت إنســـان 

ثم ســـمعت صـــوت قطة ثم ســـمعت صوت ســـيارة.... الخ.

الطفـــل  مـــن  المـــدرب  يطلـــب 
بعـــض  االســـتماع ألصـــوات  الكفيـــف 
زمالئـــه فـــي الفصـــل بترتيـــب معين ، 
ثـــم يطلـــب منـــه المـــدرب أن يرتب تلك 
األصوات حســـب ســـماعه ألصواتهم، 
حيـــث يقـــول ســـمعت صـــوت ماجد ثم 
صـــوت فهد ثم صوت فيصـــل.... الخ.
الطفـــل  المـــدرب  يصطحـــب 
الكفيـــف إلـــى الشـــارع ليســـتمع لعـــدد 
من األصـــوات المتنوعة لبعض اآلالت 
بالترتيـــب  يحددهـــا  أن  منـــه  ، ويطلـــب 
الـــذي ســـمعه وحســـب ســـماعه لهـــا ، 
حيـــث يقول ســـمعت صوت ســـيارة ثم 
صـــوت طائـــرة ثم صـــوت صفـــارة رجل 

المـــرور ... الـــخ.

ثالثًا: تنمية حاســـة الشـــم لدى الطفل 
لكفيف ا

علـــي الرغـــم مـــن أهميـــة حاســـة 
الشـــم بالنســـبة للطفل الكفيف فهي 
تعـــد مـــن أقـــل الحـــواس التـــي تلقـــى 
اهتمامـــا خاصـــا لتنميتهـــا و يمكـــن أن 
تســـهم تلك الحاسة إســـهامًا كبيرًا في 
تنويـــع الحياة وإثارة االهتمام و أن تكون 
عظيمـــة النفـــع فـــي نقـــل المعلومات 
عـــن األماكـــن و األشـــياء و أيضـــا عـــن 
بواســـطتها  يمكـــن  حيـــث  األشـــخاص 
تزويـــد الطفل الكفيـــف بالكثير و العديد 
من المعلومـــات الهامة التي تســـاعده 
مواقـــع  تحديـــد  فـــي  خـــاص  بشـــكل 
األشـــياء و كذلك تمده بمعلومات ذات 
فائـــدة عن مكونـــات البيئـــة المحيطة به 
وخاصـــة إذا مـــا تم تدريب تلك الحاســـة 
و تنميتهـــا فإنه يمكن للطفـــل الكفيف 
الحصـــول علـــي معلومـــات ذات قيمـــة 
عـــن بعد إذ يمكنـــه أن يميـــز األفراد عن 
طريـــق الروائح الطبيعية ألجســـامهم أو 
عن طريـــق بعض أنواع المســـتحضرات 
التـــي يســـتعملونها كالعطـــور مثـــال أو 
نوع معين من الصابون المســـتخدم أو 

رائحـــة الدخـــان الـــذي يدخنونه.

إدراك المالحظات

إن إدراك الطفل الكفيف لبعض المالحظات عن طريق حاســـة الشـــم 
من مســـافة مناســـبة يســـاعده علـــي معرفـــة تفاصيل البيئـــة من حوله 
ويســـهل لـــه عملية التوجـــه والحركة والكشـــف حيـــث أن تخصيص أماكن 
معينـــة بروائـــح مميزة كرائحة شـــاطئ البحر مثـــال أو رائحة الخبـــز أو الرائحة 
المنبعثـــة نتيجة طهي المأكـــوالت أو محطة تزويد الســـيارات بالوقود أو 
رائحـــة الحدائـــق بما لهـــا من رائحـــة معينة بأشـــجارها وزهورهـــا و نباتاتها 
و كذلـــك رائحـــة الصيدليـــات أو العيـــادات و محالت األحذيـــة ومحالت بيع 
المـــواد الغذائية إذ أن لكل منها رائحتـــه الخاصة و الفريدة و المثيرة والتي 
يمكـــن للطفل الكفيف من إدراكها عندما يســـير فـــي طريقه فيعدل في 

خطة الســـير أو يوجه نفســـه بشكل صحيح.

ولقـــد ذكرت العالمـــة الكفيفة » هيليـــن كيلر« أنـــه كان يمكنها عن طريق 
حاســـة الشـــم أن تتبين األماكـــن التي تنتقـــل خاللها و تدرك مـــا إذا كان 
المـــكان الذي توجد فـــي محيطه عيادة طبيب أم أنه محـــل لبيع العطور أو 
األحذيـــة أو أنه محل لبيع المواد الغذائية أو أنـــه مصنع، وأنها كانت تدرك 
اقترابهـــا مـــن منزلهـــا عندما تحمـــل إليها نســـمات الهواء رائحـــة القهوة 
المنبعثـــة من المقهى القريب منه فتوجه نفســـها الـــي االتجاه الصحيح 

المنزل. لدخول 



األمل المشرق 2013 148

بعـــض  نتائـــج  أشـــارت  ولقـــد 
الدراســـات التـــي أجريـــت علـــي العديد 
مـــن المكفوفين أنهـــم يتفوقون علي 
المبصريـــن فـــي حاســـة الشـــم و ذلك 
مرجعـــه التدريـــب الشـــاق والمتواصـــل 
لهـــذه الحاســـة كوســـيلة مـــن وســـائل 
تعرفهـــم علـــي البيئـــة المحيطـــة بهـــم 
والحصـــول منهـــا علـــي معلومات ذات 
فائـــدة للكفيف و بالطبع فهي ليســـت 
فقـــد  عـــن  لهـــم  تعويضـــا  أو  منحـــة 
اإلبصـــار • كمـــا يدعـــي البعـــض• لـــذا 
فمـــن األمـــور الهامـــة تنشـــيط وتنمية 
طريـــق  عـــن  الحاســـة  هـــذه  وتدريـــب 
تمرينـــات و تدريبـــات تتضمـــن تعريض 
الطفـــل الكفيـــف لنمـــاذج مختلفـــة من 
واألفـــراد  لألماكـــن  المميـــزة  الروائـــح 
معلومـــات  إعطـــاء  مـــع  والمواقـــع 
الحقـــة لتبيـــن هويـــة الروائـــح المختلفة 
واالتجـــاه المنبعثـــة منه وكذلـــك التمييز 
بينهـــا وربـــط كل نـــوع من هـــذه الروائح 
الـــذي  البيئـــي  المكـــون  أو  بالعنصـــر 
يصـــدر عنـــه لتمكيـــن الطفـــل الكفيـــف 
من االســـتفادة من الترابطـــات الخاصة 
بيـــن كل رائحـــة ومـــا تنبعـــث عنـــه مـــن 
مكونـــات بيئيـــة أو أفـــراد وتكـــون هـــذه 
الحـــواس  منظومـــة  ضمـــن  الحاســـة 
الكفيـــف  بالطفـــل  الخاصـــة  األخـــرى 
والتي يســـتخدمها بكفـــاءة بعد تنميتها 
فعـــال  بشـــكل  وتنشـــيطها  وتدريبهـــا 
وتدلـــه  ترشـــده  عينـــًا  جميعهـــا  لتكـــون 
وتوجهـــه وتســـاعده علـــي التواصل مع 
البيئـــة المحيطـــة به بشـــكل فعـــال تبعًا 
لطبيعـــة كل مكـــون أو عنصر من عناصر 

تلـــك البيئـــة .

ويقتـــرح الباحثـــان بعـــض األمثلـــة 
للجلســـات التـــي يمكـــن عـــن طريقهـــا 
الطفـــل  لـــدى  الشـــم  حاســـة  تنميـــة 
الكفيـــف فـــي مرحلة ما قبل المدرســـة 
، والتـــي يمكـــن للمربيـــن أن يخططـــوا 
علـــي غرارها جلســـات أخـــري تتنوع في 

الوســـائل واألدوات والطريقـــة واإلجراءات مـــع ثبات األهداف التـــي تحققها تلك 
: الجلســـات 

جلسة تدريبية:
الهدف من الجلسة: أن يميز الطفل الكفيف بين الروائح المميزة للمطبخ .

زمن الجلسة: 40 دقيقة.
األدوات و الوســـائل: زجاجة بها خل • ماء ورد • ســـمن • زيت• بصل • ثوم • 

شـــاي • قهوة • توابل وبهـــارات • بعض األكالت ذات الروائح المميزة.
الطريقة واإلجراءات:

يقـــوم المـــدرب • ســـواء كانـــت األم أو من يقـــوم بالتدريب• بتقديم األشـــياء 
الســـابقة وغيرهـــا الـــي الطفل الكفيـــف مع مراعـــاة إعطائه معلومات مبســـطة عن 
كل عنصـــر مـــن تلـــك العناصـــر قبـــل و أثنـــاء وبعـــد عمليـــة الشـــم التي يقـــوم بها 
الطفـــل الكفيـــف كأن يقـــدم له القهوة ويذكر له أنها مشـــروب ســـاخن يحضر بغلي 
المـــاء مـــع القهوة وإضافة الســـكر حســـب الطلـــب و هي مـــن النباتات التـــي تزرع.

يقـــدم المـــدرب للطفـــل التوابـــل علـــي ســـبيل المثـــال و يخبـــره بأنهـــا تضاف 
للطعـــام عنـــد الطهـــي إلعطائـــه نكهة ورائحـــة طيبة وهـــي أيضا من النباتـــات التي 

تـــزرع ويقـــارن بين رائحتهـــا ورائحـــة القهوة.

يقـــدم المـــدرب للطفـــل الكفيـــف قـــدرًا بـــه نـــوع مـــن الطعـــام فـــور طهيـــه 
مباشـــرة•وليكن الملفـــوف ) الكرنـــب( مثـــال ويخبره بأنـــه عبارة عـــن أوراق الملفوف 
و بداخلهـــا األرز مـــع إضافـــات أخـــري وهـــو بالطبع ذو رائحـــة مميزة و بعـــد أن يقوم 
الطفـــل بالشـــم يتذوقـــه ثـــم يقـــدم له نـــوع آخر مـــن الطعـــام كالبيـــض المقلي أو 

الســـمك ويشـــم رائحتـــه ويتذوقـــه ويقـــارن بيـــن النوعيـــن وهكذا.

يكـــرر المـــدرب هذا النشـــاط مع أصنـــاف أخري من الطعـــام و المـــواد الغذائية 
ذات الروائـــح المميزة.
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التقويم: 
يضـــع المدرب في متناول يد الطفل الكفيـــف مجموعة من العلب و الزجاجات 
بهـــا مواد غذائية كالســـمن و الشـــاي و الخل و ماء الورد و غيـــره و يطلب منها إخراج 

نـــوع معين منها بعد أن يقوم بشـــمه.
يعطـــي المـــدرب للطفـــل نوع مـــن الطعـــام الذي ســـبق طهيه حديثـــا ويطلب 

منـــه أن يذكـــر اســـم هـــذا الطعام ومـــم يتكون .

مالحظة:
يمكـــن للمـــدرب أن يقـــوم بتكرار تمرينات أخري مشـــابهة لهذه الجلســـة و علي 
نفـــس النمـــط مع تغيير الخامات و المـــواد و أنواع الطعام ســـواء كان مطهيًا أو غير 

مطهـــي وذلك للتأكد من تنمية حاســـة الشـــم لـــدى الطفل الكفيف.

رابعًا : تنمية حاسة التذوق لدى الطفل الكفيف
إن حاســـة التذوق ذات صلة وثيقة بحاســـة الشـــم بل أنها في معظم األحيان 
مرتبطـــة بهـــا الي حد بعيد فعلي ســـبيل المثال عندما يشـــم الفـــرد المبصر قطعة 
مـــن الجبن لها رائحة طيبة فإنه يقبـــل علي تذوقها ليتأكد من جودة هذا الصنف ذي 
الرائحـــة الطيبـــة ؛ لذا فإن حاســـة التذوق لها أثـــر فعال في تزويد الفـــرد بمعلومات 
عـــن بعـــض المـــواد وطبيعتها ســـواء المأكـــوالت أو المشـــروبات حيث يحـــدد الفرد 
مذاقاتهـــا وذلـــك عن طريق حلمات اللســـان ويشـــترك في ذلك الكفيـــف و المبصر 
لمســـاعدته في التمييـــز بين تلك المواد و تحديد طبيعتها و نوعيتها عندما تتشـــابه 
فـــي ألوانهـــا وأشـــكالها أو رائحتهـــا حيث أن كثيـــرا من المواد تتشـــابه الـــي حد كبير 
ظاهريـــا فـــي الشـــكل واللـــون والرائحـــة في الوقـــت الـــذي تختلف فيـــه مذاقاتها ، 
ويمكـــن للفـــرد المبصر أن يحدد بســـهولة مدى االختالف بين تلـــك المواد من حيث 
المـــذاق نظـــرا ألنـــه ألفها وتعـــود أن يراها ولديـــه خبرة ســـابقة بأشـــكالها و ألوانها 
ورائحتهـــا أمـــا في حالة الفـــرد الكفيف فاألمـــر مختلف ألنه غير مطلع على أشـــكال 
وألـــوان تلـــك المواد فربما تكون مواد ضارة أو ســـامة أو غير ذلك ورائحتها تتشـــابه 
تمامـــا مـــع بعـــض المـــواد النافعـــة أو المفيدة لـــذا فإنه مـــن الهام تدريـــب الطفل 
الكفيـــف علـــي تلـــك المهـــارة وهي مهـــارة التمييـــز بين مذاقـــات المـــواد المختلفة 

ونظـــرا لالرتبـــاط الوثيـــق بين حاســـتي 
الشـــم والتـــذوق فـــإن تطويـــر وتنميـــة 
احـــدي هاتين الحاســـتين يمكن أن يؤدي 
الي حـــد ما الي تطوير وتنمية الحاســـة 
األخـــرى وهـــذا كان دافعـــا لتنميـــة تلك 
الحـــواس لـــدى الكفيف حيث إن حاســـة 
التذوق هامة بالنســـبة للكفيف شـــأنها 
في ذلك شـــأن الحـــواس األخرى وذلك 
فيمـــا يمكن تســـميته •االتصـــال بعالم 
أن  ومشـــرب•إذ  مـــأكل  مـــن  الواقـــع 
عمليـــة األكل بالنســـبة للكفيـــف يمكـــن 
أن تكـــون عمال شـــاقا ، وصعبـــا ومماًل 
مـــا ال يوجـــه انتباهـــه الـــي التمييـــز بين 
مذاقـــات الطعـــام المختلفـــة وذلك ألن 
األفراد المبصرين يختـــارون مأكوالتهم 
مـــن  أكثـــر  وألوانهـــا  ألشـــكالها  وفقـــا 
اختيارهـــم لها تبعـــا لمذاقاتهـــا، وإذا ما 
ســـلمنا بأهمية حاســـة التذوق في حياة 
الكفيف فمـــن الضـــروري أن نأخذ بعين 
االعتبـــار الحـــذر مـــن المـــواد الضـــارة و 
غيـــر المفيـــدة فـــال يقبـــل الكفيف علي 
عملية التذوق قبـــل التأكد من نفع تلك 
المـــواد أو عـــدم ضررهـــا وكذلـــك مدى 
ثـــم يمكنـــه  للتنـــاول ومـــن  صالحيتهـــا 
التعـــرف علي طبيعة تلـــك المواد التي 
أن  للمـــدرب  ويمكـــن  معهـــا  يتعامـــل 
يعـــرض علـــي الطفـــل الكفيـــف العديد 
مـــن األطعمـــة والمشـــروبات بعـــد أن 
يناقشـــه في خواصها من حيث الرائحة 
والملمـــس أو الليونـــة والصالبـــة قبل 
تذوقهـــا وبمعني آخر يجـــب أن يتم هذا 
التدريـــب نظريـــا أوال لمعرفـــة خصائص 
وطبيعـــة تلـــك المـــواد و صفاتهـــا ثـــم 
بعـــد التأكـــد من فهـــم الطفـــل الكفيف 
واســـتيعابه لخصائـــص وصفـــات تلـــك 
المـــواد وطبيعتها ينتقل إلـــي التطبيق 
العملي بالتـــذوق الفعلي إلدراك أنواع 
بينهـــا  والتمييـــز  المختلفـــة  المذاقـــات 
بواســـطة حاســـة التـــذوق و عندمـــا يتم 
تنميـــة تلك الحاســـة فإنهـــا تكون ضمن 
منظومـــة الحواس الهامـــة التي يعتمد 
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ويســـتخدمها  الكفيـــف  الطفـــل  عليهـــا 
بكفـــاءة كـــي تصبـــح مرشـــدا لـــه ودليال 
وموجها لمســـاعدته علـــي التواصل مع 
البيئـــة المحيطة به بشـــكل فعال وذلك 
لعناصـــر  وفقـــا  توظيفهـــا  خـــالل  مـــن 

البيئـــة وطبيعة تلـــك العناصر. 
ويقتـــرح الباحثـــان بعـــض األمثلـــة 
بواســـطتها  يمكـــن  التـــي  للجلســـات 
الطفـــل  لـــدى  التـــذوق  حاســـة  تنميـــة 
الكفيـــف فـــي مرحلة ما قبل المدرســـة 
التـــي يمكـــن للمربيـــن أن يخططـــوا  و 
تتنـــوع  أخـــرى  جلســـات  غرارهـــا  علـــى 
والطريقـــة  واألدوات  الوســـائل  فيهـــا 
واإلجـــراءات مـــع ثبـــات األهـــداف التي 

: الجلســـات  تلـــك  تحققهـــا 

جلسة تدريبية
الهـــدف مـــن الجلســـة: أن يميـــز 
الطفـــل الكفيـــف بيـــن مذاقـــات الحلـــو 
و  األطعمـــة  مـــن  والحمضـــي  المـــّر  و 

المـــواد. و  األغذيـــة 
زمن الجلسة: 40 دقيقة.

الوســـائل واألدوات: سكر• عسل 
• شـــراب ســـكري• تمر• عصير ليمون• 
جريـــب فـــروت• حنظل أو مـــادة مرة من 

العطارة. محالت 
الطريقة واإلجراءات:

الطفـــل  انتبـــاه  المـــدرب  يلفـــت 
الكفيـــف إلـــى عـــدم تـــذوق أي شـــيء 
قبـــل التأكد من عـــدم ضرره أو صالحيته 
نظـــرا ألن ذلـــك يعـــد أمـــرًا خطـــرًا علـــى 

الصحـــة و كذلـــك علـــى حيـــاة الفـــرد.
يقـــدم المـــدرب للطفـــل الكفيـــف 
ملعقـــة من العســـل دون ذكر اســـمه و 
يطلـــب منـــه التـــذوق ويخبـــره بـــأن ذلك 
يـــزوده بمعلومـــات  يســـمى عســـل و 
عـــن طبيعـــة العســـل وأنواعـــه وكيفيـــة 
الحصـــول عليـــه وفوائده وكذلـــك يخبره 
بـــأن هـــذا مـــذاق حلـــو وكذلـــك يفعـــل 
المدرب مع الســـكر والشـــراب الســـكري 
والتمـــر مـــا فعله مع العســـل مع تزويد 
الطفـــل الكفيف بمعلومـــات عنها وأنها 

جميعـــا مذاقاتهـــا حلـــوة وهنـــاك الكثير 
من المـــواد لهـــا نفـــس المذاق.

يقـــدم المـــدرب للطفـــل الكفيـــف 
ملعقـــة مـــن عصيـــر الليمـــون ويطلـــب 
منـــه تذوقها ثم يخبره بأن هذا يســـمى 
حمضـــي  مذاقـــه  وأن  ليمـــون  عصيـــر 
ويـــزوده بمعلومات عن طبيعة الليمون 
و أنواعـــه و كيفيـــة زراعتـــه و الحصـــول 
عليـــه و فوائـــده وأن هناك مـــواد كثيرة 
مذاقهـــا حمضـــي مثـــل الخـــل و بعض 

أنـــواع البرتقـــال و غيرها.
يقـــدم المـــدرب للطفـــل الكفيـــف 
قطعـــة مـــن الجريـــب فـــروت و يطلـــب 
منـــه تذوقها ثـــم يخبره بأن هـــذا الغذاء 
مذاقـــه  وأن  فـــروت  جريـــب  يســـمى 
يميـــل إلى المرارة و يـــزوده بمعلومات 
عـــن طبيعـــة هـــذه الثمـــرة و أنواعهـــا و 
كيفيـــة الحصـــول عليهـــا مـــن أشـــجارها 
وفوائدهـــا وأن هناك مـــواد أخرى كثيرة 
مذاقهـــا مـــّر كالحنظـــل و بعـــض أنـــواع 
األدوية والعقاقير و األعشـــاب الطبية.

التقويم :
يقـــدم المـــدرب للطفـــل الكفيـــف 
لـــه  يذكـــر  أن  دون  الخـــل  مـــن  ملعقـــة 
اســـم هـــذه المـــادة ومـــا هـــو مذاقهـــا 

الخـــل  اســـتعماالت  فـــي  يناقشـــه  و 
وفوائـــده. عليـــه  الحصـــول  وكيفيـــة 

يقـــدم المـــدرب للطفـــل الكفيـــف 
لـــه  يذكـــر  أن  دون  الســـكر  مـــن  قليـــل 
اســـمه و يطلب منه تذوقها ثم يســـأله 
عن اســـم هـــذه المادة وما هـــو مذاقها 
ويناقشـــه فـــي اســـتعماالت الســـكر و 

كيفيـــة الحصـــول عليـــه و فوائده.
يقـــدم المـــدرب للطفـــل مجموعة 
مـــن المـــواد و األغذيـــة ذات المذاقات 
المختلفـــة دون ذكـــر أســـمائها و يطلب 
فـــي  المـــواد  هـــذه  يصنـــف  أن  منـــه 
)الحلـــو•  لمذاقاتهـــا  تبعـــا  مجموعـــات 
والمـــّر • والحامـــض( بعد أن يذكر اســـم 
وطبيعتهـــا  واســـتعماالتها  مـــادة  كل 
وكيفيـــة الحصـــول عليهـــا و فوائدهـــا.

مالحظة:
يمكـــن للمـــدرب أن يكـــرر تمرينات 
أخـــرى مشـــابهة لهـــذه الجلســـة وعلـــى 
نفـــس النمط مع تغييـــر المواد في كل 
مـــرة و كذلـــك يغّيـــر مـــن ترتيـــب تقديم 
هـــذه المواد في كل مـــرة مع تصنيفها 
حســـب مذاقاتها حتى يتأكـــد من تمكن 
الطفل الكفيف مـــن التمييز بين المواد 

ذات المذاقـــات المختلفة.
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لكي تنجح األســـرة في مهمتها لتدريب الحاســـة اللمســـية 
وتفعيلهـــا يتوجب عليها أن تراعي بعض االعتبارات المهمة 

مثل:
أن تعطـــي للطفل الكفيف الفرصـــة للبحث و اإللمام 
و اإلحاطـــة باألشـــياء ســـواء كان لها صـــوت أو ليس لها مع 
مراقبتـــه عن كثـــب حتى ال يتعـــرض لألخطـــار وذلك لتنمية 
ثقتـــه في ذاتـــه و تعوده البحث الذاتـــي دون االعتماد على 

اآلخرين إال فـــي بعض المواقف

عندمـــا تقدم شـــيئًا للطفـــل الكفيف يجـــب أن تضعه 
فـــي يـــده حتـــى يتعـــود اســـتخدام األيـــدي فـــي التعـــرف 
على األشـــياء وطبيعتها وحجمها وشـــكلها ومن ثم تدريب 

الحاســـة اللمســـية وتقوية التـــآزر العصبي.

يجـــب أن يقتـــرن تقديـــم األشـــياء للطفـــل الكفيـــف 
وخاصـــة فـــي يـــده بشـــرح موجـــز عـــن طبيعتها وتشـــكيلها 
وصفاتهـــا وأهميتها وأحجامها وحرارتهـــا وما إلى ذلك حيث 
أن الطفـــل الكفيـــف ال يثيره اســـم الشـــيء وإنمـــا صفاته 
و شـــكله و حجمـــه وطبيعتـــه وذلك الرتباط اســـم الشـــيء 

بطبيعتـــه فـــي ذاكرتـــه  حتـــى إذا ما تكلم عن ذلك الشـــيء 
كان معروفـــا لديه، فهو يتكلم عنه كما يراه الطفل المبصر.

يمكـــن أن تلجـــأ األســـرة إلى أســـلوب المناقشـــة عند 
تدريـــب حاســـة اللمس لـــدى طفلها الكفيـــف كأن تضع بين 
يديه شيئين مختلفين في طبيعتهما وصفاتهما ومتفقين 
فـــي حجمهما مثل كرة قـــدم وبطيخة متقاربتين في الحجم 
ثـــم تدير حـــوارا حول ملمـــس كل منهما وكتلتهـــا والصوت 
الصـــادر عنهـــا نتيجـــة الطرق عليهـــا فعن طريق هـــذا النمط 
مـــن الحوار وغيـــره يتم إثارة انتبـــاه الطفل الكفيـــف وإدراكه 
فيلمـــس األشـــياء بانتبـــاه ويعقـــد مقارنات ســـريعة بينها 
مـــن حيث الخصائص فتـــزداد قدرته من مجـــرد اللمس إلى 
التعلـــم عن طريـــق اللمس ومـــن ثم ترتفع مقـــدرة اللمس 
لديـــه وبزيادتها تزداد إمكانيـــة إدراكه الفعلي حيث أن تكوين 
االنطباعـــات الحســـية و الربط بينها وبيـــن المعلومات التي 
تـــم الحصـــول عليها تعـــد عملية عقليـــة تقوم علـــى إدراك 
العالقـــات والربـــط بينها واالســـتفادة مـــن كل جزئية يمكن 

الحصـــول عليها.

االعتبارات االساسية عند تدريب الطفل الكفيف على حاسة اللمس
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الدكتور عماد الدين شاكر 
خبـــر يف جمال حقـــوق األخشـــاص ذوي اإلعاقة )ورقة 

مقدمـــة ملؤمتر اإلعـــام واإلعاقـــة – الدوحة 2012(

النبـــراس  اإلعاقـــة  حركـــة  تعتبـــر 
الحقيقـــي الـــذي يعكـــس المرحلـــة التـــي 
بلغهـــا المجتمـــع ومـــدى تمدنـــه وتحضره 
وتشـــبعه بقيـــم إنســـانية تأسســـت عبـــر 
العصـــور وســـاوت بين كل البشـــر وآمنت 

ثابتـــة. كقيمـــة  باإلنســـان 

فالشـــخص المعـــوق فـــي الوطـــن 
التـــي  المراحـــل  بعديـــد  مـــر  العربـــي 
مجتمعـــه  رؤيـــة  الواقـــع  فـــي  تترجـــم  
الثقافيـــة،  اإلنســـانية،  القضايـــا  لعديـــد 

واالجتماعيـــة...   االقتصاديـــة 

فمـــن شـــخص معـــوق غيـــر مرغوب  
فيـــه عـــاش ســـجين  المحبســـين، حســـب 
مفهـــوم المعـــري،   تحـــول إلـــى مواطن 
إلـــى  مكفـــول،  شـــخص  إلـــى  منبـــوذ، 
طـــه  حســـب  بغيـــره،  مســـتطيع  إنســـان 
حســـين،  إلـــى مواطـــن مســـؤول، إلـــى 
المواثيـــق  بـــكل  شـــخص معـــوق يتمتـــع 
التشـــريعات  كفلتهـــا  التـــي  الحقوقيـــة 
وقـــد    والدوليـــة.  واإلقليميـــة  الوطنيـــة 
التـــي  العربيـــة  اإلعاقـــة  حركـــة  بـــرزت 
حاولـــت فـــرض وجودهـــا  مـــع والدة دولة 
االســـتقالل في الوطن العربي وحاولت 
من موقعها  المســـاهمة في بناء الدولة 
واســـتراتيجيات  خطـــط  ووضـــع  الوطنيـــة 
تحـــدد دور ومهـــام جمعيـــات األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة  التـــي دعـــت  إلـــى   احترام 
مـــن  كجـــزء  اإلعاقـــة  وقبـــول  االختـــالف 
التنـــوع البشـــري ونـــادت بتكافـــؤ الفرص 

وعـــدم التمييـــز ، حتـــى يكـــون الشـــخص 
المعـــوق مواطنـــا يتمتـــع بكافـــة الحقوق 
مـــن  ويســـاهم  القانـــون  يكفلهـــا  التـــي 
موقعـــه في دفع حركة النمـــاء واالزدهار.

الشـــخص  لـــه  تعـــرض  مـــا  إن 
المعـــوق مـــن إقصاء وتهميـــش وتمييز 
في شـــتى مجاالت الحيـــاة جعله يؤمن 
بضـــرورة الحصـــول على حقوقـــه بعيدا 
عـــن  آليـــات العطـــف والمنـــة أو الرعاية 
بدافع الشـــفقة وواصل كفاحـــه العادل 
لفـــرض  أخيـــرا  توصـــل  حتـــى  والجـــاد 
ذوي  األشـــخاص  لحقـــوق  اتفاقيـــة  
اإلعاقـــة. إن الجهود المبذولة لتأســـيس 
نظـــرة جديـــدة تعتمـــد البعـــد الحقوقي 
وتكرس إنسانية اإلنســـان كبيرة وشاقة 
الهيـــن إفـــراد المعـــوق  ، فليـــس مـــن 
بمعاهـــدة تخصـــه وحـــده فـــي حضـــور 

دور اإلعالم في التعريف والنهوض بحقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة في الوطن العربي

دراسات

الجهـــات  علـــى 
بمراقبـــة  المعنيـــة 

والمسلســـالت  األفـــالم 
العمـــل علـــى إيقـــاف تلـــك 
التـــي تســـخر من األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة بهـــدف أضحاك 

والمشـــاهدين النـــاس 



153 األمل المشرق 2013

عديـــد المعاهـــدات القطاعيـــة األخـــرى التي أقرهـــا المجتمع 
الدولـــي ويمكن أن تنســـحب علـــى األشـــخاص ذوي اإلعاقة  
وهـــذا التأويل ســـاهم بقســـط كبير في تأخير ظهـــور اتفاقية  
حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة. إن هـــذه االتفاقيـــة تعتبر 
وثيقـــة فريـــدة من نوعهـــا أحدثت ثـــورة في مجال  التشـــريع  
العالمي وأسســـت لمفاهيم  حقوقيـــة اجتماعية واقتصادية  
جديـــدة حســـمت مع قـــرون مـــن اإلقصاء وأسســـت لمنحى 
إنســـاني جديد وهو توجه يستشـــرف اآلتي ويســـعى  إلى 
تكســـير الحواجز التي قد تنشـــأ أمام األشخاص ذوي اإلعاقة. 

أمـــا عربيـــًا وإن كنـــا نفتخـــر بصـــدور العقد العربـــي فإنه 
وجـــب اإلشـــارة إلـــى أن منطقتنـــا العربيـــة شـــهدت عقـــدا 
خاصـــا باألشـــخاص ذوي اإلعاقة فـــي مرحلة متأخـــرة مقارنة 
بباقـــي المناطق في العالـــم وهذا العقد يعكـــس االهتمام 
اإلقليمـــي المشـــترك فـــي جعل قضايـــا اإلعاقة مـــن جملة 
االهتمامـــات واألولويات السياســـية العربية المشـــتركة في 

الثالثة. األلفيـــة 
  لذلـــك وجـــب علـــى األشـــخاص  ذوي اإلعاقـــة ومختلـــف 
مكونات المجتمع المدني وكل مؤسســـات حقوق اإلنســـان 
أن تتمســـك بهذه المواثيق والعهود وتعمل على تكريســـها 
وتنفيذهـــا وتحـــرص علـــى أن ال تكـــون مجرد وثائـــق بمكاتب 
المســـؤولين.  حيث أكـــدت  اتفاقية  حقوق األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة  علـــى إجـــراءات متابعـــة وتطبيـــق المعاهـــدة ، وبما 
أن غايـــة هـــذه االتفاقية هـــو الدمج االجتماعـــي وقبول اآلخر 
واالعتـــراف باإلعاقـــة كجـــزء مـــن التنوع البشـــري فـــإن واجب 
المجتمـــع المدنـــي حاســـم  فـــي التعريـــف بهـــذه المبـــادئ 
علـــى أســـاس أن مؤسســـات الدولـــة ال يمكن لهـــا بمفردها 
أن تغيـــر صـــورة نمطيـــة راســـخة منـــذ عقـــود.   فليـــس مـــن 
الســـهل تطبيـــق معاهـــدة دولية مجـــددة لعديـــد  المفاهيم.  
فقبـــل المطالبـــة بالتنفيذ أو وضع خطة للرصـــد والمتابعة ال 
بـــد مـــن تهيئة منـــاخ ايجابـــي يفتح مجـــال التعـــاون والتكامل 
بين المؤسســـات الحكومية وجمعيـــات المجتمع المدني بما  

فيهـــا جمعيـــات األشـــخاص ذوي اإلعاقة.
فللتعريـــف بواقـــع األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  اجتماعيا 
وصحيـــًا وتربويًا وثقافيًا وفـــي كل مجاالت الحياة وجب تهيئة 
األرضيـــة وتوضيـــح الصـــورة.  فال بد من تركيـــز خطة إعالمية 
تحسيســـية وتوعويـــة  تســـتهدف الجمهـــور العريض بصفة 
عامـــة للتعريـــف بحقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وتقديـــم 
جميـــع فصـــول االتفاقيـــة  لعامـــة الناس  بأســـلوب مبســـط 
وســـهل يكـــون في متنـــاول طاقـــة اســـتيعاب وفهـــم كافة 

شـــرائح المجتمع.  
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  ولوســـائل اإلعالم بـــكل أنواعها، المكتوبة، الســـمعية 
والمواقـــع  اإلنترنـــت   شـــبكة  ذلـــك  فـــي  بمـــا  والمرئيـــة، 
والمنتديـــات االجتماعيـــة  دور أساســـي، هـــام وخطيـــر  فـــي 
توجيـــه الرأي العام والتأثير عليه  وبالتالي هي مطالبة باعتماد 
سياســـات محـــددة وإجـــراءات واضحة تجاه قضايا األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة. وال بـــد أن تلتزم وســـائل اإلعالم   بطرح قضايا 
اإلعاقـــة بجديـــة ومهنيـــة  وعـــدم التغافل عن  واجب تســـليط  
الضـــوء على وضعهم  واحتياجاتهـــم وحقوقهم وطموحاتهم 
حتى تســـاهم في تغييـــر النظـــرة الدونية والصـــورة النمطية 
القاتمـــة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة والقضـــاء علـــى األفـــكار 
الســـلبية والمعتقـــدات الخاطئـــة تجاههم والتـــي طالما كانت 
ســـببا في معاناتهـــم  وتأخير اندماجهم وعدم التمتع بأبســـط 

حقوقهم. 
وفيما يلي  نورد، على ســـبيل المثال ال الحصر، البعض 
من هـــذه األفـــكار والمعتقدات والســـلوكيات  والممارســـات 
التـــي تكرس الصـــورة النمطية والنظـــرة الدونية لهـــذه  الفئة 
وقضاياهـــا المختلفـــة. كمـــا نقتـــرح بعـــض الســـبل والقواعد   
التـــي نأمـــل أن ال تتردد  وســـائل اإلعالم فـــي تبنيها والعمل 
بهـــا وتطويرها   لمكافحة هذه الممارســـات واألفكار الســـلبية  

بها. والتشهير 

1. األلفاظ والمصطلحات: 

المســـتعملة   والمصطلحـــات  األلفـــاظ  بعـــض  إن   •  
االتجاهـــات  تعـــزز  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  عـــن  للحديـــث  
الســـلبية وتشـــكل انطباعات غير صحيحة بفعل وقع  الكلمات 
واألوصـــاف اللفظيـــة المســـتخدمة مثـــل: أخرس،أصم أبكم، 
أعـــرج، مقعـــد، عاجز، أعمـــى  ضرير، بصير، متخلـــف، مجنون، 
معتوه،   يعاني، مصاب يقاســـي،  مســـكين، عاطل كســـيح، 

مشلول...

• اســـتعمال بعض األمثال الشـــعبية المشـــينة والجارحة 
فـــي  كاألطـــرش  مثـــل:  اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  لشـــعور 

الزفة...
سعدك يا األطرش...

لمن تحرقس يا زوجة األعمى...
ال تمـــس هـــذه األلفـــاظ وهذه األمثـــال الشـــعبية عقول 
الجماهير فحســـب، بـــل وتزرع األســـى والمـــرارة في نفوس 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وتســـاهم فـــي بناء الحواجـــز بينهم 

وبيـــن مجتمعاتهم. 
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• ويتعيـــن علـــى وســـائل اإلعـــالم 
اعتمـــاد مصطلحات ولغـــة الئقة موحدة 
وتدريـــب الناشـــطين ومقدمـــي البرامج 
على اســـتعمالها لـــدى تناولهـــم قضايا 

اإلعاقة.

األلفـــاظ  اســـتعمال  عـــدم   •
والكلمات غيـــر المالئمة والجارحة لكرامة 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة  ومنع تداولها 
منعـــا باتـــا فـــي وســـائل إلعـــالم علـــى 
غـــرار  كلمـــة  طبيعي  أو ســـوي أو عادي  
لإلشارة إلى األشـــخاص غير المعاقين.
المســـرحيات  بـــث  عـــدم   •  
والمسلســـالت واألفـــالم والومضـــات 
أو  ألفاظـــا  تتضمـــن  التـــي  اإلشـــهارية 
هدامـــة  لغويـــة  صغـــة  أي  أو  أمثـــاال 
لنفســـية ومعنويـــات  األشـــخاص ذوي 

اإلعاقـــة.
اإلطـــراء  فـــي  المبالغـــة   عـــدم   •
والثنـــاء عندمـــا ينجح  الشـــخص المعوق 
فـــي القيـــام بمهمـــة عادية  ال تســـتحق 
اســـتعمال نعـــوت مـــن قبيل : شـــجاع، 

شـــهم،  بطـــل... 

2. األفكار الســـلبية والمعتقدات 
الخاطئة:

• اإلعاقـــة انتقـــام إلهـــي وعقوبة 
ربانية.

يحبـــط   أن  شـــأنه  مـــن  وهـــذا 
اإلعاقـــة  ذوي  األشـــخاص  معنويـــات 
ويجعلهـــم وأســـرهم يشـــعرون بالعـــار 
والمذلـــة إلـــى حد القـــدوم علـــى أخفاء 
الشـــخص المعوق أو إيداعـــه في أحدى  

خيريـــة. المؤسســـات  
كرســـتها  أخـــرى  نمطيـــة  أفـــكار   •
بعـــض األمثـــال الشـــعبية أو المقوالت 
المتداولة والتي  تضع األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة فـــي قوالـــب  ال تنطبق عليهم 
جميعـــا،  مثل: المكفوفين موســـيقيين 
بارعيـــن؛ الصم  أذكياء جـــدا؛ المكفوفين 
ممتازيـــن  حفظـــة  أو  أرقـــام،  حفظـــة 

للقـــرآن؛  وإن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 
ســـليطي اللســـان... أو أمثلـــة من نوع:  
كل ذي عاهـــة جبار؛ العقل الســـليم في 

السليم؛ الجســـم 
 • إن اإلعـــالم مدعـــو إلـــى تصحيح 
المســـار وتعديـــل التوجهات عـــن طريق 
حمـــالت إعالمية توعوية  والمســـاهمة 

فـــي ترســـيخ ثقافـــة حقوقيـــة وتوضيح 
والنظـــرة  الخيريـــة  النظـــرة  بيـــن  الفـــرق 

لقضايـــا إلعاقة.   الحقوقيـــة 
• اإلشـــراف العلمي الدقيق على 
البرامـــج اإلعالميـــة فـــي مجـــال  مـــواد 

اإلعاقة. 
• العمل على حث شـــركات اإلنتاج 
الســـينمائية علـــى تقديـــم أعمـــال تؤكد 
علـــى حق هذه الفئة فـــي الحياة. وتؤكد 

على قدرتهم علـــى العطاء. 
• مراقبـــة األفالم والمسلســـالت 
والعمـــل علـــى إيقاف تلك التي تســـخر 
مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة بهـــدف 

أضحـــاك الناس والمشـــاهدين. 
عـــن  اإلعـــالم  وســـائل  امتنـــاع   •
أو  مسلســـالت  أو  ألفـــالم  الترويـــج  
مقـــاالت أو كريكاتيـــرات تشـــوه صـــورة 
األشخاص ذوي اإلعاقة وتكرس األفكار 

إن عالم اليوم يفرض 
على األشـــخاص  ذوي 

اإلعاقة أن يكونوا  ملمين  
بالتكنولوجيـــات الحديثـــة وأن 
يكونـــوا  عارفيـــن  بالقوانيـــن 
وضعـــت  التـــي  واإلجـــراءات 
مـــن أجلهـــم ومنخرطين  في 
منظومة تمكنهـــم من التعبير 

عـــن ذاتهم بـــكل حرية
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مثـــل  الســـائدة  والنمطيـــة  الســـلبية 
مشـــاهد لمتســـولين مـــن األشـــخاص 
ذوي اإلعاقـــة  أو مشـــاهد لمكفوفيـــن 
يرتلون القرآن في المقابر، أو مشـــاهد 
المعـــوق  الشـــخص  فيهـــا  يســـتعمل 

األطفـــال. لتخويـــف 
بـــث مســـرحيات  علـــى  العمـــل   •
وأفـــالم  وأعمـــال دراميـــة بصفـــة عامة 
تلمـــع صـــورة األشـــخاص ذوي اإلعاقة 
وتبـــرز قدراتهـــم ونجاحاتهـــم علـــى غرار 
مسلســـل طه حســـين الذي حصل على 
ومسلســـل  المشـــاهدين.  استحســـان 
اللقيطـــة، بقلم الكاتـــب القطري طالب 
دوس وإخـــراج الكويتـــي محمـــد دحـــام 
أو  حســـن.  أحـــالم  وبطولـــة  الشـــمري 
الفلـــم الفرنســـي le handicap= الـــذي 
عـــرض فـــي أواخـــر عـــام 2011 والـــذي 
حقـــق نجاحـــًا باهرًا وبطله معـــوق حركيًا. 
 •  ال بـــد من تشـــجيع إنتاج ونشـــر 
وتوزيـــع المـــواد اإلعالمية التـــي تدعم 
اإلعاقـــة  ذوي  ألشـــخاص  القضايـــا 
العلميـــة  والمعلومـــات  وحقوقهـــم، 

عنهـــم. الصحيحـــة 
• تخصيص مســـاحة إعالمية لنقل 
وتحليـــل المباريـــات والمنافســـات في 
مجـــال رياضة األشـــخاص ذوي اإلعاقة. 
أنشـــطة  وتغطيـــة  أخبـــار  نشـــر   •
اإلعاقـــة.  ذوي  األشـــخاص  جمعيـــات 
االبتعـــاد عن اإلعالم المناســـبتي 

لدى تنـــاول قضايـــا اإلعاقة.
إذاعيـــة وتلفزيـــة  نـــدوات  • عقـــد 
علميـــة مفتوحة  بشـــكل منتظم للخبراء 
يجيبون فيها على األســـئلة المواطنين   
الموضوعـــات  حـــول  واستفســـاراتهم 
المختلفـــة التي تتنـــاول قضايا اإلعاقة.  
 • إدخـــال مزيـــد مـــن ألســـئلة عن 
برامـــج  ضمـــن  المختلفـــة  اإلعاقـــات 
المســـابقات فـــي المعلومـــات لعامة.
الكترونيـــة  تخصيـــص صفحـــات   •
علـــى الشـــبكة الدوليـــة  لتنـــاول قضايا 

اإلعاقة. 
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االعـــالم  لوســـائل  مقترحـــات 
لمكافحـــة الصور النمطية لألشـــخاص 

االعاقـــة ذوي 
أمـــام  المشـــاركة  بـــاب  فتـــح    1

اإلعاقـــة. ذوي  األشـــخاص 
ذوي  باألشـــخاص  االســـتعانة   •
عـــن  بأنفســـهم  للحديـــث  اإلعاقـــة 
واحتياجاتهـــم.  وحقوقهـــم  شـــؤونهم 
 • دعـــوة األشـــخاص  ذوي اإلعاقة 
للمشـــاركة فـــي برامـــج ونـــدوات إذاعية 
وتلفيزيونية علمية وثقافية وسياســـية 
ورياضيـــة وفنيـــة بـــدون التطـــرق إلـــى   

إلعاقة. موضـــوع 
 • إبـــراز الجوانـــب االيجابيـــة  فـــي 
حيـــاة  ذوي اإلعاقة ومســـاهماتهم  في 
بنـــاء مجتمعاتهـــم. وهناك أمثلـــة عربية 
مجـــال  فـــي  ســـاهموا  ممـــن  شـــهيرة 
الفلســـفة  واألدب والشـــعر والفنـــون  
وجب تســـليط الضـــوء عليهـــم  والتذكير 
بهـــم واالحتفـــال بذكـــرى  والدتهـــم أو 

وفاتهـــم ســـنويا. 
ذوي  األشـــخاص  قـــدرات  إبـــراز   •
اإلعاقة المتخرجيـــن من بعض المدارس 
علـــى  وحصلـــوا  والكليـــات  والمعاهـــد 
عمـــل أظهـــروا من خاللـــه قدراتهم على 

واإلبداع.  العطـــاء 
• ال بـــد من مشـــاركة نمـــاذج ناجحة 
مـــن فئـــة األشـــخاص ذوي اإلعاقة في 
البرامـــج اإلعالميـــة الخاصـــة بموضـــوع 
اإلعاقـــة. وذلـــك بأســـلوب يجعـــل هذه 
البرامـــج تجمـــع بيـــن الجانب اإلنســـاني 
وبيـــن العمليـــة التعليميـــة المفنعة بأن 
األشـــخاص ذوي إلعاقة يمكن اســـتثمار 
إمكانياتهـــم والتغلـــب علـــى الصعوبات 
التـــي قد تعترضهم بالتعليـــم والتكوين 

المناســـب.  والتأهيل 
• إتاحـــة وســـائل اإلعـــالم الفرصة 
لألشـــخاص ذوي اإلعاقة للمشاركة في 
أعـــداد وتقديم بعـــض البرامـــج اإلذاعية 

والتلفزيونية. 
ومعاهـــد  الجامعـــات  دعـــوة   •

الصحافـــة وكليات اإلعالم إلى تســـهيل 
قبول وترســـيم  طلبة من ذوي اإلعاقة. 

المعوقـــة  المـــرأة  إســـناد   .2
: ميـــًا عال ا

ال يجـــب أن ننســـى أن نصف عدد 
األشـــخاص ذوي اإلعاقة من السيدات.
وبالتالـــي فـــإن اإلعـــالم اليـــوم مدعـــو 
إلـــى مزيـــد تســـليط الضوء علـــى واقع 

المـــرأة المعوقة وطموحاتهـــا وأحالمها 
والتطـــرق للمشـــاكل التـــي قـــد تعيـــق 

اندماجهـــا فـــي محيطها.
تعيشـــها  التـــي  التعقيـــدات  إن   •
المـــرأة بصفة عامة والتـــي إذا ما أضفنا 
بالَمـــرأة  المحيطـــة  التعقيـــدات  إليهـــا 
المعوقـــة تجعـــل هـــذه األخيـــرة تتحمـــل 
العـــبء عبئيـــن والمشـــقة مشـــقتين، . 
ولذلـــك فإنـــه مـــن واجـــب كل األطراف 
وخاصـــة اإلعـــالم، الوقوف إلـــى جانبها 
بـــكل حـــزم حتـــى تتحمـــل هـــذه األعبـــاء 
وتتمكـــن مـــن تجاوزهـــا دون أن تخلـــف 
لها أثـــرا على حياتهـــا. وال بد من تضافر 
الجهـــود لمســـاعدتها علـــى تخطي هذه 

لعقبات.  ا
• إن مـــا يتعلـــق بالمـــرأة المعوقة 
من مســـائل ذاتيـــة وشـــخصية، كثيرا ما 
يقع التغافل عنهـــا وفي بعض الحاالت 
المســـائل  فهـــذه  والتكتـــم،  الطمـــس 
تعيشـــها المـــرأة المعوقة فـــي صمت 

جمعيـــات  إن 
ذوي  األشـــخاص 

اإلعاقـــة مطالبـــة بتطويـــر 
عالقاتهـــا مـــع جميـــع أنـــواع 
وســـائل اإلعـــالم مـــن خـــالل 
تنظيم ندوات ودورات تدريبية 
األشـــخاص  فيهـــا  يشـــارك 
المعنيـــون جنبا إلـــى جنب مع 
العاملين فـــي ميدان اإلعالم
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وفـــي بعض األحيان في انـــزواء وعزلة. 
ومـــا أكثـــر هـــذه المســـائل والمشـــاغل 
وما أكثر تشـــعبها. وهـــي جديرة بالبحث 
قبـــل  مـــن  واالهتمـــام  والتمحيـــص 

اإلعالم. 
حمايـــة  بضـــرورة   التوعيـــة   •
المـــرأة المعوقـــة من التعـــرض للعنف 
واالعتداء ســـواء داخل المنـــزل أو خارجه 
أو  المعاملـــة  وســـوء  لإلهمـــال  أو   ،

االســـتغالل.
• ضمـــان اســـتفادتها  مـــن برامـــج 
الحمايـــة االجتماعيـــة وبرامـــج الحـــد من 
الفقـــر بغية تحقيق مســـتوى أعلى من 

التنمية.  مســـتويات 

3. الوقاية من اإلعاقة: 
اإلعـــالم  وســـائل  ميـــزات  مـــن   
المهـــم  وتأثيرهـــم  الواســـع  انتشـــارها 
األفـــراد  وممارســـات  ســـلوك  علـــى  
جســـيمة  مســـؤوليات  لهـــا  وبالتالـــي 
فـــي توعية  األســـرة والمجتمع بقضايا 
األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ومـــن ذلـــك: 
• التعريف باإلعاقة والتوعية بأســـباببها 
والتثقيـــف  منهـــا  الوقايـــة  وكيفيـــة 

الصحـــي بصفـــة عامـــة. 

 •  إرشـــاد وتوجيه األســـرة لمســـاعدتها 
لإلعاقة.  المبكر  للكشـــف 

•  تكثيـــف الجهـــود اإلعالميـــة لتوعيـــة 
أفـــراد المجتمـــع بدورهـــم فـــي رعايـــة 

الطفولـــة والوقايـــة مـــن اإلعاقـــة.
•  تخصيـــص وتكثيـــف برامـــج إرشـــادية 
ذوي  لألطفـــال  موجهـــة  وإعالميـــة 
القنـــوات  فـــي  وأســـرهم  اإلعاقـــة 

التعليميـــة. التلفزيونيـــة  
الفحوصـــات  توعيـــة األســـر إلجـــراء    •

الـــزواج.  الطبيـــة الضروريـــة قبـــل 
•  الدعاية ضد زواج األقارب.

إدارة  مـــع  اإلعـــالم  تعـــاون  وجـــوب    •
المـــرور بهـــدف التوعيـــة المروريـــة للحد 

مـــن اإلعاقـــة الجســـدية. 
البيضـــاء  العصـــا  بأهميـــة  التوعيـــة    •
فكـــرة  وإعطـــاء  للمكفوفيـــن  بالنســـبة 
للمبصريـــن عن طريقـــة التعامل مع من 

العصا.  هـــذه  يحمـــل 
التلفازيـــة  القنـــوات  تبـــادل  •  ضـــرورة 
البرامـــج والتقارير حتى تعـــم لفائدة كل 

والمناطق.         الجهـــات 

4. تســـهيل نفاذ األشخاص ذوي 
اإلعاقة إلى وســـائل اإلعالم:

• تعميـــم اســـتعمال الترجمـــة إلى لغة 
اإلشـــارة للصـــم علـــى كافـــة شاشـــات 

القنـــوات والفضائيـــات العربيـــة. 
•  قـــراءة بالصـــوت للمـــواد المكتوبـــة 
علـــى الشاشـــة قصـــد تمكيـــن فاقـــدي 
البصـــر مـــن الحصـــول علـــى المعلومة 
قـــدم  وعلـــى  الوقـــت  نفـــس  فـــي 

المشـــاهدين.  بقيـــة  مـــع  المســـاواة 
•  إمكانية اســـتعمال القنـــوات التلفزية 
 audiovision ) وقاعات الســـينما لتقنية
وصـــف  عبرهـــا  يتـــم   تقنيـــة  وهـــي 
المشـــاهد الصامتـــة لفاقـــدي وضعاف 

  . لبصر ا
وخاصـــة  الويـــب  مواقـــع  تهيئـــة   •
اإلعالميـــة منها،  وجعلها ســـهلة النفاذ 
مـــن طـــرف األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 
الخاصـــة  للتكنولوجيـــا  المســـتعملين 

 . بهم

ختامًا
فمـــن خـــالل كل مـــا ورد في هذه 
الورقـــة يمكن أن نســـتنتج بـــأن مفهوم 
يمـــس  مفهـــوم  مـــن  تحـــول  اإلعاقـــة 
الشـــخص   فقـــط إلـــى مفهـــوم يمس 

ككل.    المجموعـــة 
القوانين  تعددت  ومهما 
ذوي  األشخاص  لفائدة  والتشريعات 
صدى  أي  لها  نجد  أن  يمكن  ال  إلعاقة 
على أرض الواقع بدون رأي عام مقتنع 
الدور  يكمن  وهنا  للقضية،   ومتقبل 

علـــى ســـائل اإلعالم 
طـــرح قضايـــا اإلعاقـــة 

حتـــى  ومهنيـــة  بجديـــة 
تســـاهم فـــي تغييـــر النظرة 
والقاتمة لألشـــخاص  الدونية 
ذوي اإلعاقـــة والقضـــاء على 
األفكار الســـلبية والمعتقدات 

تجاههم  الخاطئـــة 
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دور  إن  لإلعالم.   واألساسي  الحيوي 
المدني في  مراقبة اإلعالم  المجتمع 
وإن  وأساسي.  هام  المجال  هذا  في 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  جمعيات 
مطالبة بتطوير عالقاتها مع جميع أنواع 
وسائل اإلعالم وذلك من خالل تنظيم 
ندوات ودورات تدريبية وبصفة دورية،  
يشارك فيها األشخاص المعنيون جنبا 
ميدان  في  العاملين  مع  جنب  إلى 
جمعيات  تخصص  أن   بد  وال  اإلعالم. 
مالية  جوائز  اإلعاقة   ذوي  األشخاص 
المقاالت  أو  البرامج  ألحسن  محترمة 

التي تعالج قضايا اإلعاقة.
اإليجابي  التفاعل  هذا  فبدون 
بين وسائل اإلعالم   وجمعيات فاعلة 
اإلعاقة   ذوي  األشخاص  هموم  تحمل 
وآمالهم وتؤمن بدور اإلنسان في بناء 
التمتع  في  الحق  منا  لكل  وردي،  عالم 
اإليمان  هذا  وبدون   ، الزاهية  بألوانه 
نشر  في  انتكاسة  نسجل  أن  يمكن 
وتطبيق االتفاقية السالفة الذكر، لذلك 
األشخاص  بثقافة  الوعي  عنصر  فإن 
وتعميق  وحقوقهم  اإلعاقة   ذوي 
العمل  أساسيات  من  يعتبر  النظرة  

القاعدي الذي وجب تأسيسه ودعمه.
كافة  مصادقة  تتم   أن  نأمل 
الدولية  االتفاقية  على  العربية  الدول 
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى 

برتوكولها االختياري.
للمواثيق  الكلي  التنفيذ  يقع  وأن 
عليها  المصادق  والدولية  الوطنية 
في  الناشطين  كل  بين  والتنسيق 
تنفيذ  أجل  من  ودعمهم  اإلعاقة  مجال 
تتحقق  وحتى  المرسومة،   األهداف 
ولن  إعاقة.  بال  غد  في  جميعا  آملنا 
تتحقق آمالنا فقط بالتمني، بل    وكما 
أكدت الشيخة حصة بنت خليفة الثاني، 
اإلعالم  حول  لمؤتمر  افتتاحها  لدى 
واإلعاقة بالقاهرة  »إن العمل على رفع 
األشخاص  بقضايا  المجتمعي  الوعي 
والعدل  الحق  يستلزم  اإلعاقة  ذوي 
والمساواة واحترام قيمة اإلنسان«... 

دور األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة في توجيه اإلعـــالم والتأثير 
على الـــرأي العام

 إن العالـــم تحـــول مـــن الكونـــي إلـــى الجزئـــي. القريـــة أصبحـــت 
عالمنـــا، والعالم أضحى قريتنـــا. إنه عالمنا الجديد، عالـــم االنترنت وما 
يتيحـــه لألشـــخاص ذوي  اإلعاقـــة  مـــن إمكانـــات مذهلـــة فـــي النفـــاذ 

والتفاعـــل للمضـــي قدمًا لرســـم مســـيرة مســـتقبلية أكثر إشـــراقا.
 إن عالـــم اليـــوم يفرض على األشـــخاص  ذوي اإلعاقة أن يكونوا  
ملميـــن  بالتكنولوجيـــات الحديثـــة وأن يكونـــوا  عارفيـــن  بالقوانيـــن 
واإلجـــراءات التـــي وضعـــت مـــن أجلهـــم ومنخرطيـــن  فـــي منظومـــة 
تمكنهـــم من التعبير عـــن ذاتهم بكل حرية، والمســـاهمة من موقعهم 
وبأنفســـهم وعبر التكنولوجيـــا الحديثة المهيأة لهم  فـــي تثقيف الرأي 
العـــام حول اإلعاقة وهدم كل الحواجـــز والمعتقدات واألفكار الهدامة.  
 فصاحـــب القضيـــة هـــو أول المدافعيـــن عنهـــا، فأولـــى بـــه أن 
يكـــون ملمـــا بـــأدق تفاصيلهـــا وواعيـــًا بأبعادهـــا الحقوقيـــة الشـــاملة 
وخلفياتهـــا الفلســـفية وأبعادهـــا الحضاريـــة، وعيـــًا    يعكـــس الحـــرص 
ورغبـــة األشـــخاص ذوي  اإلعاقة  فـــي تغيير نظرة المجتمـــع تجاههم، 

والتصـــدي للعقبـــات والحواجـــز وتذليـــل الصعوبـــات. 
 إن العمل التحسيســـي  التوعوي يجب أن يكون شـــموليا ويتوجه 
إلـــى الـــرأي العـــام حتـــى يتمكـــن مـــن إعـــادة تشـــكيله بمـــا يتماشـــى 
واألهـــداف المرســـومة وبما يؤســـس لمقاربة مرتكزة علـــى الحقوق، 
وهـــذا يعنـــي ترابط قضايـــا اإلعاقة بكافـــة نواحي ومجـــاالت الحقوق 

المدنيـــة والسياســـية واالقتصادية واالجتماعيـــة والثقافية.
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دراسات

ولإلجابــة عــن ذلــك أســوق إليــك عزيــزي القــارئ هــذه اإلرشــادات 
لعلهــا تفيــدك فيمــا لــو ســاقتك الظروف للتعامل مع أشــخاص 
مكفوفــي بصــر فتكــون لديــك الخبــرة والدرايــة للقيــام بــدورك 

دون أي صعوبــة تذكــر. 

ــه  ــذا عامل ــك، ل ــف عن ــر ال يختل ــل أي شــخص آخ ــف مث 1- الكفي
بشــكل طبيعــي وبــدون افتعــال. 

2- ال تظهــر لــه العطــف الزائــد والشــفقة، فأكثــر مــا يؤثــر فــي 
نفســه كلمــة مســكين، فهــذه الكلمــة تجعلــه يشــعر وكأنــه عاجــز 

حقــا. 
3- عنــد التقائــك بكفيــف البــد مــن تحيتــه ومصافحتــه عوضــا عن 

االبتســامة التــي ترســم علــى شــفتيك لغيره. 
4- عندمــا تتحــدث مــع الكفيــف أخبــره انــك تتحــدث إليــه فهــو 
ال يــرى عينيــك حتــى يعــرف انــك تتحــدث إليــه لــذا نــاده باســمه 
حتــى يعــرف أن الحديــث موجــه إليــه خاصــة عندمــا يكــون مــع 

مجموعــة فانــك فــي حديثــك تنتقــل مــن شــخص آلخــر. 
5- عنــد التحــدث مــع الكفيــف ال تحــاول رفــع صوتــك بــل اجعــل 
ــه  ــل الســوي تمامــا الن ارتفــاع الصــوت يؤذي ــك معــه مث حديث

ويــؤدي إلــى مضايقتــه. 

6-  ال تشــعر باإلحــراج مــن اســتخدام ألفــاظ تتعلــق بالنظــر مثــل: 
انظــر إن رأيــت مــن وجهــة نظــرك الــخ. فهــذه الكلمــات ال تحــرج 
يــرى وال  الكفيــف فهــو يســتخدمها فــي حديثــه وان كان ال 

ــك ســوف يحرجــه.  ــب اســتخدامها ألن ذل تتجن
7-  ال تشــعر باإلحــراج مــن التحــدث عــن كــف البصــر وعــن إعاقتــه 
فهــذا ال يضايقــه ألنــه اعتــاد عليهــا وإنمــا عليــك إتبــاع األســلوب 

المناسب. 
8-  إذا قابلــت كفيفــا ومعــه مرافــق مبصــر يريــد شــيئا فــال توجه 
األســئلة وتخاطــب المرافــق المبصــر بمــا يريــده الكفيــف، وإنمــا 
ــر  خاطــب الكفيــف فهــو يســتطيع التحــدث عــن نفســه والتعبي

عمــا يريــد. 
9-   عنــد التحــدث مــع الكفيــف عليــك أن تســتدير وتنظــر باتجاهــه 
وان كان ال يــراك فهــو يشــعر ويعــرف إن كنــت تتحــدث إليــه 
وأنــت تنظــر باتجاهــه مــن خــالل اتجــاه صوتــك، كمــا انــه مــن غيــر 
الالئــق التحــدث إلــى شــخص مبصــر دون النظــر إليــه فــان ذلــك 

ينطبــق علــى الكفيــف أيضــا. 
10-  عنــد دخولــك علــى كفيــف دعــه يشــعر بوجــودك وذلــك 
عــن طريــق إخــراج بعــض األصــوات، وال تعتمــد علــى انــه يعلــم 

بوجــودك، فهــو ال يــراك وأنــت تدخــل. 

كيفية التعامل مع المكفوفين

لو قدر ألي أحد منا مقابلة شخص كفيف البصر للمرة األولى أو التعامل معه حتما ستسأل نفسك
كيف لي التصرف مع هذا اإلنسان بطريقة صحيحة تجعلك أنت والكفيف تشعران باالرتياح.؟ 
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11-  إن كنــت قــد انتهيــت مــن حديثــك وأردت الخــروج 
مــن الغرفــة مثــال، فعليــك أن تعلــم الكفيــف وتنبهــه 
لذلــك، فهــو ال يــراك وأنــت تخــرج ومــن المحــرج أن 
يتحــدث إليــك وهــو يظــن انــك مازلــت فــي الغرفــة 

ــه يحــدث نفســه.  ــك ان ويكتشــف بعــد ذل
للكفيــف  المســاعدات  مــن  الكثيــر  تقــدم  ال    -12
وخاصــة فــي الحــاالت التــي يمكــن القيــام والعمــل 
بهــا بمفــرده، فانــك إن فعلــت تجعلــه عاجــزا عــن القيــام 
بأبســط األعمــال، ومــع مــرور الزمــن فانــه لــن يســتطيع 
ــدا واالعتمــاد علــى اآلخريــن  االعتمــاد علــى نفســه أب

ــم.  بشــكل دائ
13- إذا قــام الكفيــف بــأداء عمــل بســيط معتمــدا علــى 
نفســه فــال تنظــر إليــه باســتغراب وكأنــه قــام بمعجــزة 
وتقولــه لــه »هــل فعلــت هــذا وحــدك دون مســاعدة« 

فإنــك تعاملــه وكأنــه طفــل. 
14- إذا أردت إرشــاد الكفيــف إلــى موضــع شــيء فــال 
تقــل لــه هنــاك فهــو ال يــرى هنــاك وإنمــا كــن دقيقــا 
فــي الشــرح وقــل مثــال علــى يمينــك علــى بعــد ثالثــة 

أقــدام وهكــذا. 
ــه  15- عنــد تواجــدك فــي مــكان مــع الكفيــف اشــرح ل
مــا يوجــد حولــه حتــى تكــون لديــه فكــرة عمــا يحيــط بــه 
تفاديــا لمــا قــد يقــع إذا تحــرك دون أن يكــون علــى 
علــم مســبق بموقعهــا كذلــك فــان األشــياء المعلقــة 
والبــارزة علــى مســتوى رأســه قــد تكــون خطيــرة عليــه 

ــم بوجودهــا.  ــم يعل إذا ل
ذلــك  فــان  مفتوحــة  نصــف  األبــواب  تتــرك  ال   -16
يعــرض الكفيــف لخطــر االصطــدام بهــا فاألبــواب إمــا 

مغلقــة تمامــا أو مفتوحــة تمامــا. 
17- إذا لــزم األمــر تغييــر أثــاث الغرفــة أو تحريــك أي 
قطعــة مــن مكانهــا الــذي اعتــاد عليــه الكفيــف، فعليــك 
إعالمــه بهــذا التغييــر تجنبــا ألي صدمــات غيــر متوقعة. 
ــه خــذ  18- عنــد تقديمــك شــيئا مــا للكفيــف ال تقــل ل
فهــو ال يــرى اتجــاه يــدك وموقعــك، وبالتالــي فانــك 
إمــا تصــدر صوتــا بالشــيء الــذي تريــد تقديمــه لــه 
فيســمع الصــوت ويعــرف الموقــع واالتجــاه ويســهل 
عليــه أخــذه، وإمــا أن تقربــه إلــى يــده حتــى يلمســه 

ويشــعر فيســتطيع أخــذه. 
19- عنــد تقديمــك شــرابا مــن أي نــوع للكفيــف ال تمــأل 

الــكأس إلــى آخــره فــان ذلــك يــؤدي إلــى ســبكه. 
20- إذا قدمــت للكفيــف طعامــا فاذكــر مــا الطعــام 
الــكأس  وموقــع  الطاولــة  علــى  موقعــه  واذكــر 
واألدوات األخــرى، حتــى يتســنى لــه أخــذه دون أن 

يوقعــه، وأفضــل طريقــة لشــرح مواقــع األشــياء هــي 
كالتالــي:  وهــي  الســاعة  طريقــة  اســتخدام 

ـ تشــرح للكفيــف وتقــول لــه إن الــكأس عنــد الســاعة 
والطبــق   »8« الســاعة  عنــد  الجبــن  وقطعــة   »3«

وهكــذا.   »6« الســاعة  عنــد  الرئيســي 
21- إذا قابلــت كفيفــا فــي الطريــق فــال تمســك يــده 
مباشــرة وتجــره فقــد ال يحتــاج إلــى مســاعدتك وعليــك 
أوال أن تعــرض عليــه المســاعدة فــإذا كان بحاجــة إليهــا 
طلبهــا منــك وإذا رفضهــا فهــذا يعنــي أن بإمكانــه 
أن يعتمــد علــى نفســه فــي هــذا األمــر ويجــب أن 

تشــجعه علــى ذلــك. 
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ــت  ــا وأصبح ــكان م ــى م ــف إل إذا أردت أن ترشــد الكفي

أنــت المرافــق المبصــر فــال تجــره خلفــك أو تدفعــه 

ــع طريقــة المرشــد الصحيحــة وهــي  أمامــك وإنمــا اتب

كالتالــي: 

أـ يقــف المرشــد المبصــر متقدمــا نصــف خطــوة عــن 

الشــخص الكفيــف، ويقــف الكفيــف علــى الجانــب مــن 

جهــة المرشــد المبصــر. 

ب ـ يقــوم الكفيــف بمســك المنطقــة فــوق الكــوع 

)المرفــق( للشــخص المبصــر خلــف الوســط بالنســبة 

لجســم الكفيــف، مســتخدما يــده اليمنــى ليمســك 

فــوق المرفــق لليــد اليســرى للمرشــد، وتكــون مســكة 

ــة وخفيفــة.  ــد معتدل الي

ج ـ عنــد الســير فــي ممــرات ضيقــة يقــوم المرشــد 

ــى  ــف إل ــا الكفي ــي يمســك به ــد الت ــده والي ــك ي بتحري

الخلــف وســط ظهــره وهــذه اإلشــارة تنبــه الكفيــف 

بعــد  علــى  مباشــرة  المرشــد  خلــف  يقــف  أن  إلــى 

خطــوة، وبعــد االنتهــاء يعيــد المرشــد يــده إلــى الوضــع 

الســابق. 

د ـ عنــد صعــود الســاللم يجــب أن يتوقــف المرشــد 

برهــة لإلشــارة إلــى انــه ســوف يصعــد أو ينــزل الســلم 

ومــن حركــة جســم المرشــد ســوف يــدرك الكفيــف 

انــه ســوف يصعــد أو ينــزل الســلم ومــن الممكــن أن 

ــدرج«.  ــل »اصعــد ال ــا مث يوضــح لفظي

هـــ ـ عنــد الجلــوس علــى مقعــد يقــوم المرشــد بوضــع 

يــد الكفيــف علــى ظهــر أو يــد الكرســي. 

الموقع اإللكتروني خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

http://www.q8sneed.com



األمل المشرق 2013 162

طب وعلوم

األمل المشرق 2013 162



163 163األمل المشرق 2013 األمل المشرق 2013



األمل المشرق 2013 164

ما هو الليزك ؟

لتصحيـــح  الحديثـــة  التقنيـــة  هـــو 
االبصار باســـتخدام حزام ضوئي مكثف 
فـــي داخل القرنية وليس على الســـطح 

كمـــا في الســـابق .

ما مميزات هذه الطريقة 
بالمقارنة باالسلوب القديم ؟

دقـــة  فـــي  تتلخـــص  المميـــزات 
ضبط المقاسات وســـرعة التئام القرنية 
وعودة المريض إلى ممارســـة نشـــاطه 
فـــي خـــال 24 ســـاعة وندرة حـــدوث أي 

انتكاســـة فـــي مقـــاس النظر .

ما استخدامات عملية الليزك ؟
الليـــزك  عمليـــة  إســـتخدام  يمكـــن 
فـــي تصحيـــح عيـــوب النظـــر التاليـــة :

- قصر النظر
- طول النظر

- االستجماتيزم
- قريبًا جدًا ، نظارات القراءة

يتوقـــف الحد األقصـــى للتصحيح 
ســـمك  مثـــل  عوامـــل  عـــدة  علـــى 
القرنيـــة وحجم حدقـــة العيـــن والتصوير 
الطوبجرافـــي للعيـــن ، وأال يكون هناك 
كااللتهابـــات  العيـــن  داخـــل  موانـــع  أي 
القزحيـــة أو الميـــاه الزرقـــاء أو البيضـــاء .

ما السن الممكنة إلجراء العملية ؟
من الممكن أن تجرى عملية الليزك 
في أي ســـن ولكن حســـب ظـــروف كل 
حالـــة ، بمعنـــى أنـــه يمكـــن إجـــراء هـــذه 
العمليـــة لألطفـــال عندمـــا يكـــون هناك 
فـــارق كبيـــر فـــي مقـــاس النظـــارة بيـــن 

العينيـــن ، في هـــذه الحالة يمكـــن إجراء 
العمليـــة للعين الضعيفة إذا كان الطفل 
غيـــر قـــادر علـــى تحمـــل النظـــارة الطبية 
حتـــى ال تضعـــف العيـــن . وممكن في 
حالـــة كبـــار الســـن بشـــرط عـــدم وجـــود 
أمـــراض أخـــرى بالعيـــن كما ذكر ســـابقًا . 
أمـــا الســـن األنســـب عمومـــًا فهي 18 
ســـنة ، والســـبب فـــي ذلك يرجـــع إلى 
زيـــادة نســـبة ثبـــات مقاس النظـــارة عند 
هذه الســـن وحتى ال نضطـــر إلى إعادة 

عمليـــة الليـــزك مـــرة أخرى .

هـــل مـــن الممكـــن اعـــادة عملية 
الليـــزك أكثـــر من مـــرة ؟

طبعـــًا ممكـــن ، وذلـــك بعـــد إعادة 
عمـــل ســـمك وطبوجرافيـــا للقرنيـــة .

ماذا يفعل المريض قبل العملية ؟
العدســـات  ارتـــداء  عـــدم  يفضـــل 
الاصقـــة اللينـــة لمـــدة اســـبوعين على 
األقل قبـــل ميعاد العملية والعدســـات 
الصلبة 4 أســـابيع قبـــل العملية . يمكن 
ولكـــن  العمليـــة  قبـــل  الطعـــام  تنـــاول 

أسئلة وإجابات
حول عمليات تصحيح اإلبصار )الليزك(

طب وعلوم
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طعـــام خفيـــف ، ويفضـــل الذهـــاب إلـــى المستشـــفى أو 
المركـــز بصحبـــة أحد األقـــارب أو األصدقـــاء ، ويقوم الطبيب 
بإجـــراء بعـــض الفحوصات الدقيقة للعين قبـــل إجراء العملية 

مباشـــرة .

ما الخطوات التي تتم داخل غرفة العمليات 
والوقت المستغرق ؟

ال تســـتغرق العمليـــة أكثر من عشـــر دقائق ، يتـــم اجراء 
العمليـــة تحـــت تأثيـــر البنـــج الموضعـــي ) قطرة مخـــدرة ( وال 
يشـــعر المريـــض بـــأي ألـــم أثنـــاء العمليـــة ، وبعدهـــا يشـــعر 

بحرقـــان خفيـــف لمـــدة 2 – 6 ســـاعات .
كل مـــا هـــو مطلـــوب مـــن المريـــض عـــدم الحركـــة عدم 
لمـــس العين واالســـتجابة لبعـــض االرشـــادات التي يعطيها 

له الطبيـــب أثنـــاء العملية .
يتنقـــل المريـــض بعـــد ذلـــك إلـــى غرفـــة االنتظـــار حتى 
يفحصـــه الطبيـــب مـــرة أخـــرى ويعود المريـــض إلـــى المنزل .

ما التعليمات المتبعة بعد العملية ؟
تكـــون الرؤية بعد العملية مباشـــرة غير صافية ويشـــعر 
المريض كأنه ينظر خال ضباب ويســـتمر هذا الشـــعور لمدة 
ســـاعات محدودة . ينصح بعدم القيادة بعد العملية مباشـــرة 
. ويســـتطيع المريض أن يشـــاهد التلفاز أو يقرأ ما يحبه في 
يـــوم العملية إن أمكنه ذلك . وفي هذه األثناء يمكنه مســـح 
الجبهـــة والخديـــن بقطعـــة من القمـــاش المبلل مـــع الحرص 
علـــى عدم لمـــس العين . ممنوع منعًا باتـــًا دعك العين لمدة 
48 ســـاعة . ويمكن للمريض أن يأكل ما يشـــاء بعد العملية . 
ويقـــوم الطبيب بفحص المريض خال الـ 24 ســـاعة األولى 

بعد العملية .

هل تجرى العملية للعينين في الوقت نفسه أم 
تجرى لعين واحدة أواًل ثم العين الثانية الحقًا ؟

مـــن المعتاد إجـــراء عمليـــة الليزك للعينين فـــي الوقت 
نفســـه باســـتثناء الحاالت التـــي تعاني من ضعـــف االبصار 

في عيـــن واحدة .

هل تستمر نتيجة العملية مدى الحياة ؟
نتيجـــة العمليـــة ثابتـــة ولكن قد يحدث تراجـــع جزئي في 
نتيجـــة العمليـــة فـــي بعض الحـــاالت التي كانـــت تعاني من 
قصـــر نظـــر عـــال أو طول نظر عـــال قبل العمليـــة ، وهذا يتم 

مناقشـــته مع الطبيب قبـــل العملية .
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ما هي المضاعفات التي قد 
تحدث بعد العملية ؟

فـــي  المذهـــل  التقـــدم  بعـــد 
فـــإن   ، االكســـيمرليزر  التكنولوجيـــا 
شـــديدة  أصبحـــت  الليـــزك  مضاعفـــات 

: المثـــال  ســـبيل  علـــى   ، النـــدرة 

مـــن  األقـــل  أو  الزائـــد  التصحيـــح 
أو  الزيـــادة  عـــاج  يمكـــن   ، المطلـــوب 
النقص بإعادة إســـتخدام االكسيمرليزر . 
إســـتمرار الرؤية الضبابيـــة بعد العملية ، 
نـــادرًا جدًا ما تســـتمر هذه الشـــكوى أكثر 

. اســـبوعين  من 

هل تعتبر عملية الليزك آمنة 
على العين ؟

جهاز االكســـيمرليزر ذو تقنية فائقة 
عمليـــة  دراســـات  بعـــد  مصمـــم  وهـــو 
ودقيقة هدفها الرئيسي ضمان سامة 
العيـــن ، لذلـــك ال ينتج عن هـــذه العملية 

أي تأثيـــر ســـلبي على أنســـجة العين . 

متى يمكن للمريض مزاولة 
عمله بعد عملية الليزك ؟

بعد يوم أو يومين على األكثر .

متى يمكن ممارسة الرياضة 
نزول البحر أو حمام السباحة ؟

الرياضـــات العادية بعـــد يومين أما 
الســـباحة بعد اســـبوع مع ارتداء نظارات 

رياضية مائية لمدة شـــهر .

متى تتمكن السيدات من وضع 
المكياج أو مساحيق تجميل الوجه 

بعد العملية ؟
بعد اسبوع من العملية .

متى يسمح للمريض باتداء 
العدسات الاصقة الملونة بعد 

العملية ؟
بعد شهر على األقل من العملية .

متى يمكن للمريض قيادة 
السيارة ؟

بعد يوم أو يومين من العملية .

هل يمكن الصاة بعد العملية 
مباشرة ؟

بالطبـــع ، مـــع االخذ باإلعتبـــار عدم 
لمـــس العيـــن أو غســـلها بالمـــاء أثنـــاء 

الوضـــوء ) المســـح بالمـــاء فقـــط ( .

هل سأحصل على قوة إبصار 
6/6 بعد العملية ؟

عمليـــة الليـــزك هي بديـــل للنظارة 
، إذا كانـــت قـــوة االبصـــار بالنظـــارة قبل 
العملية ســـتة فإنه يمكـــن على للعملية 
، ولكـــن   6/6 إبصـــار  أن تعطيـــك قـــوة 
بعـــض العيون تعاني من حالة تســـمى 
الكســـل بمعنـــى أن العيـــن ال يمكنهـــا 
6/6 بالنظارة الطبيـــة المضبوطة بالرغم 
مـــن عـــدم وجـــود أي مرض بهـــا ، وفي 
هذه الحالة ســـتعطي العملية للمريض 
قـــوة اإلبصار التـــي كانت تعطيـــه إياها 

النظـــارة قبـــل العملية . 

الوطـــن  مجلـــة  أجرتـــه  لقـــاء  مـــن 
أيمـــن  الدكتـــور  األســـتاذ  مـــع  كلينـــك 
شومان استشـــاري طب وجراحة العيون
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من لقاء أجرته مجلة الوطن كلينك مع األستاذ الدكتور أيمن شومان استشاري طب وجراحة العيون
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تعنـــي  باليونانيـــة  الجلوكومـــا 
الشـــاالت الزرقـــاء ، وعلـــى الرغم أنه 
ال توجـــد مياه زرقاء فـــي هذا المرض، 
إال أن المريـــض قـــد يشـــاهد هـــاالت 
ملونـــة زرقـــاء حـــول مصـــدر الضـــوء ، 
ولعل هذا هو ســـبب تســـمية المرض 

بالجلوكومـــا .

مقدمة وشرح مختصر :

تشـــتمل هـــذه الحالـــة علـــى تلـــف 
الناجـــم عـــن ارتفـــاع  العصـــب البصـــري 
الضغـــط داخـــل مقلـــة العيـــن . ويتزايـــد 

الجلوكوما.. اللص الصامت
مرض ينشأ من تلف العصب البصري 

التـــي  المســـام  تنســـد  حيـــن  الضغـــط 
تســـمح في حالتهـــا الطبيعيـــة بتصريف 

الســـائل مـــن العيـــن .

ويؤدي تلـــف العصب البصري إلى 
تراجـــع الرؤية بصورة بطيئـــة . وفي حال 
إهمال العاج ، من شـــأن الماء األســـود 

أن يسبب العمى .

تحذيـــر : بمـــا أن االعـــراض األوليـــة 
قـــد تكـــون غير ملحوظـــة ، مـــن األهمية 
بمـــكان الخضـــوع لفحوصـــات منتظمـــة 
للعيـــن . فـــإن تم تشـــخيص هـــذه الحالة 

وعاجهـــا باكـــرَا ، من الممكن شـــفاؤها 
عادة بواســـطة قطرات العين أو االدوية 

الجراحة.  أو  الفمويـــة 

بالتالـــي ، إن عانيـــت من صداع حاد 
أو الـــم فـــي العيـــن أو الحاجـــب أو مـــن 
غثيـــان أو ضبابيـــة فـــي البصـــر أو رأيت 
اقـــواس قزح حول االضـــواء في الليل ، 
اعـــرض الحالة علـــى طبيب مختص على 
الفـــور . ففي بعض االحيان يســـتوجب 

العاج إجـــراء جراحة طارئـــة بالليزر

يســـرق  لصـــًا  الجلوكومـــا  تشـــبه 
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بالليـــل، فهـــي قـــد تذهـــب ببصـــر مـــن 
أن  دون   ، شـــديد  ببـــطء  بهـــا  يصـــاب 
يلحظ أي شـــيء ، لهذا الســـبب يسمى 
المـــرض أحيانـــًا بـ » الســـارق الصامت »

عـــادة  يحـــدث  الجلوكومـــا  ففـــي 
ازديـــاد فـــي ضغـــط الرطوبـــة المائيـــة ، 
وهـــو الســـائل الذي يمأل حجـــرات العين 
. ويتســـبب هـــذا الضغـــط فـــي تلـــف 

العصـــب البصـــري .

الســـبب  هـــي  الجلوكومـــا  و 
لـــو  أنهـــا  غيـــر   . للعمـــى  الرئيســـي 

شـــخصت وعولجـــت مبكـــرًا ، يمكن في 
الغالبيـــة العظمى االحتفـــاظ بما تبقى 

مـــن البصـــر .

إن الرطوبة المائية ) الزالليلة ( تدور 
بين الحجرتين األماميـــة والخلفية للعين 
مـــن خـــال الحدقـــة ، لتغـــذي العدســـة 
والخايـــا المبطنة للقرنيـــة ، ثم تصرف 
مـــن خـــال نظـــام من االنســـجة يشـــبه 
الغربـــال ) يســـمى الشـــبكة المتداخلـــة 
أو ذات الحواجـــز ( ويتـــم تفريغهـــا فـــي 
قنيـــة صرف ، تقـــع في موضـــع التقاء 
القزحيـــة والقرنية ، وهـــذه المنطقة من 

العيـــن تســـمى » زاويـــة الصـــرف » . 
ومن قنية الصرف ، يتم توجيه الســـائل 
إلـــى قنـــاة » شـــليم » ثم إلـــى األوردة 
المجـــاورة ، حيـــث يتدفق إلى تيـــار الدم 
. هذه العملية مســـتمرة علـــى الدوام .

ينتـــج  المائيـــة  الرطوبـــة  ســـائل 
بإســـتمرار والفائـــض منه يتـــم التخلص 
منـــه باســـتمرار مـــن خـــال قناة شـــليم 
الطبيعـــي  التـــوازن  علـــى  للمحافظـــة 

للضغـــط داخـــل العيـــن . 

 حركة السائل في العين

بالجلوكومـــا  اإلصابـــة  حالـــة  فـــي 
باإلنســـداد  الصـــرف  نظـــام  يصـــاب   ،
ويرتفـــع الضغـــط ، مما يشـــكل ضغطًا 
الـــدم للعصـــب البصـــري .  علـــى ورود 
فإذا إســـتمر الضغـــط ، تمـــوت االلياف 
العصبيـــة التي تحمل الرســـائل البصرية 

فيبـــدأ البصـــر فـــي التاشـــي .

وقـــد يكـــون فقـــدان البصـــر أيضًا 
الدمويـــة  الشـــعيرات  إنســـداد  بســـبب 
المغذيـــة لـــكل مـــن الشـــبكية والعصب 
األليـــاف  يتاثـــر  مـــا  وأول   . البصـــري 
العصبيـــة الموجـــودة بالحافـــة الخارجيـــة 
، وهكـــذا يبـــدأ فقـــدان البصـــر بالرؤيـــة 
أن  إلـــى  تدريجيـــًا  يـــذوي  ثـــم  الطرفيـــة 
تمـــوت الخايا المغذيـــة للرؤية المركزية 

التلـــف الـــذي تحدثـــه الجلوكوما ال 
يمكـــن إصاحـــه ، وهـــذا هـــو الســـبب 
الـــذي يجعل من تشـــخيص الحالـــة مبكرًا 

أمـــرًا مهمًا .

تتجـــه الجلوكومـــا نحـــو إصابـــة كبار 
الســـن . هـــذا أمـــر غيـــر واضـــح الســـبب 
إلى االن ، غيـــر أن نظام الصرف بالعين 
يبـــدو أنه يصبح أقل فعاليـــة مع التقدم 
فـــي العمـــر ) تتضاعـــف تقريبـــًا مخاطـــر 
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االصابـــة بالجلوكوما كل عشـــر ســـنوات 
بعد ســـن الخمســـين ( .

يتحكـــم  وراثـــي  عامـــل  وهنـــاك 
في جيـــن معين يســـبب بعـــض حاالت 

. المفتوحـــة  الزاويـــة  جلوكومـــا 

االعراض و االنواع 

هنـــاك أنـــواع عديـــدة مـــن الجلوكومـــا ، 
كل منهـــا لـــه مجموعـــة خاصـــة بـــه مـــن 

 . األعـــراض 

جلوكوما الزاوية المفتوحة :

الجلوكومـــا  بــــ  أيضـــًا  ويعـــرف 
أكثـــر  وهـــي   ، البســـيطة  أو  المزمنـــة 
نســـبة  وتشـــكل   ، إنتشـــارًا  األنـــواع 
%90 من إجمالي حـــاالت الجلوكوما .

وفـــي هذا النـــوع ، تظـــل الزاوية 
التـــي بداخـــل الحجـــرة االماميـــة للعين 
المائيـــة  الرطوبـــة  أن  غيـــر   ، مفتوحـــة 
يـــؤدي  ممـــا   ، شـــديد  ببـــطء  تصـــرف 
إلـــى تراكم الســـائل بالعين مـــع ارتفاع 
ضغـــط  فـــي  مســـتمر  لكنـــه  بطـــيء 

العيـــن .

هـــذا  فـــي  الحالـــة  تســـوء  وقـــد 
وجـــود  مـــع  الجلوكومـــا  مـــن  النـــوع 
اعـــراض قليلـــة أو قـــد ال توجد أعراض 
علـــى اإلطـــاق إلى أن يصـــل المرض 
إلـــى مرحلـــة متقدمـــة . وقـــد يصـــاب 
تضـــاؤل  مـــع  عميـــاء  ببقـــع  المريـــض 
القـــدرة علـــى اإلبصـــار الطرفـــي لكنها 
قـــد تكـــون أمـــورًا ذات أهميـــة ضئيلـــة 

فـــا تلحـــظ فـــي البدايـــة .

ينتبـــه  األحيـــان  بعـــض  وفـــي 
النـــاس إلـــى المـــرض عندمـــا يجـــدون 
أنهـــم يحتاجون لكشـــف نظـــر جديد كل 

حركة السائل في العين

جلوكوما الزاوية المفتوحة
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فتـــرة قصيـــرة أو لديهم مشـــاكل في 
الرؤيـــة الليلية . غيـــر أن هذه االعراض 
المراحـــل  فـــي  عامـــة  بصفـــة  تحـــدث 

المتقدمـــة مـــن المـــرض .  

اجـــزاء فـــي مقدمـــة العيـــن لـــدى 
الزاويـــة  بجلوكومـــا  مصـــاب  شـــخص 
المفتوحـــة، وفـــي االحـــوال الطبيعية 
يقوم الجســـم الهدبي باستمرار بإنتاج 
الســـائل الزاللـــي ، وهـــو ســـائل يدور 
القزحيـــة  حـــول  الخلفيـــة  الحجـــرة  فـــي 
ويمـــر من خـــال الحدقـــة إلـــى الحجرة 
االماميـــة ) أنظـــر الســـهم ( . ويســـاعد 
الســـائل علـــى االحتفاظ بشـــكل العين 
الخارجـــي ، ويغـــذي العدســـة والقرينة 
الشـــبكة  طريـــق  عـــن  تصريفـــه  ويتـــم 
المتداخلـــة إلـــى قنـــاة » شـــليم » ثـــم 
إلـــى األوردة الصغيـــرة التـــي تتصـــل 
بتيـــار الـــدم وفـــي الجلوكومـــا المزمنة 
ذات الزاويـــة المفتوحة يحدث انســـداد 
فـــي الشـــبكة المتداخلـــة التي تشـــبه 
المنخـــل ، فيتراكـــم الســـائل ، ويـــزداد 

لضغط ا

جلوكومـــا التوتر المنخفض :

وهي نوع أقل شـــيوعًا من أنواع 
جلوكوما الزاويـــة المفتوحة ، وتتصف 
بحـــدوث تلـــف بالعصـــب البصري في 
نمط مميـــز للجلوكومـــا وإن كان يحدث 
 . طبيعـــي  عيـــن  ضغـــط  وجـــود  مـــع 
وقـــد يقع هـــذا النـــوع مـــن الجلوكوما 
عندمـــا يقـــل ورود الـــدم إلـــى العصب 
البصـــري بســـبب حاالت مرضيـــة أخرى 

، مثـــل تصلب الشـــرايين 

وفـــي ظل هـــذه الظروف ، يكون 
حتـــى الضغـــط الطبيعـــي الواقع على 
العصـــب البصـــري كافيـــًا للمزيـــد مـــن 
انتقـــاص تغذيـــة العصـــب بالـــدم مما 

يســـبب تلفـــًا به .

جلوكوما الزاوية المغلقة : 

وتعرف ايضـــًا بـ الجلوكومـــا الحادة 
أو جلوكومـــا انغـــاق الزاويـــة أو الزاويـــة 

. الضيقة 

يتصف هـــذا النوع مـــن الجلوكوما 
بإرتفاع ســـريع فـــي ضغـــط العين على 
مدى ســـاعات قائل حيـــث تصاب زاوية 
الصـــرف فجـــأة باإلنســـداد ، ممـــا يمنع 

جريـــان الســـائل إلى خـــارج العين .

ويحـــدث هـــذا أحيانًا عندمـــا تضيق 
الزاوية وتندفـــع القزحية لألمام ، فتنجح 

فـــي إغاق ممـــر الصرف . وســـرعان ما 
تتصلـــب مقلة العين ويتســـبب الضغط 
فـــي ألـــم وتشـــوش بالرؤيـــة ، وهاالت 
مـــن قـــوس قـــزح حـــول األضـــواء ، مع 

نوبـــات صـــداع ، وغثيـــان وقيء .

وهـــي حالة خطيـــرة يمكن أن تؤدي 
بســـرعة إلى العمى .

وتحتـــاج الســـرعة التـــي تبـــدأ بهـــا 
األعـــراض إلـــى عـــاج فـــوري علـــى يـــد 

  . العيـــون  إخصائـــي 

اجـــزاء مقدمـــة العين لدى شـــخص 

ــة  ــا الزاوي ــدى شــخص مصــاب بجلوكوم ــن ل ــة العي ــزاء فــي مقدم اج
الهدبــي  الجســم  يقــوم  الطبيعيــة  االحــوال  وفــي  المفتوحــة، 
ــرة  ــدور فــي الحج ــي ، وهــو ســائل ي ــاج الســائل الزالل باســتمرار بإنت
الخلفيــة حــول القزحيــة ويمــر مــن خــال الحدقــة إلــى الحجــرة االماميــة 
ــن  ــى االحتفــاظ بشــكل العي ) أنظــر الســهم ( . ويســاعد الســائل عل
الخارجــي ، ويغــذي العدســة والقرينــة ، ويتــم تصريفــه عــن طريــق 
الشــبكة المتداخلــة إلــى قنــاة » شــليم » ثــم إلــى األوردة الصغيــرة 
الزاويــة  ذات  المزمنــة  الجلوكومــا  الــدم وفــي  بتيــار  تتصــل  التــي 
تشــبه  التــي  المتداخلــة  الشــبكة  فــي  انســداد  يحــدث  المفتوحــة 

المنخــل ، فيتراكــم الســائل ، ويــزداد الضغــط
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المغلقـــة  الزاويـــة  بجلوكومـــا  مصـــاب 
االماميـــة  بالحجـــرة  التصريـــف  زاويـــة   .
أصيبـــت بالضيـــق إلـــى حـــد اإلنســـداد 
نتيجـــة إلنثنـــاء القزحيـــة لألمـــام . فـــا 
يســـتطيع الســـائل الخـــروج مـــن العين ، 
مما يســـبب إرتفاعًا شـــديدًا في ضغط 
العين وألمًا وتشوشـــًا بالرؤيـــة وإصابة 

العصـــب البصـــري

خيارات التشخيص والعاج

إذا شـــّك الطبيـــب فـــي إصابتـــك 
بالجلوكومـــا ، فإنـــه ســـوف يجـــري عددًا 
مـــن اإلختبـــارات والفحوصـــات .ســـوف 
البصـــري  العصـــب  الطبيـــب  يفحـــص 
مســـتخدمًا منظـــار فحص العيـــن . فإذا 
قلـــب  وهـــو   – البصـــري  القـــرص  كان 
العصـــب البصري – متأثـــرًا بالجلوكوما ، 
فقد يلحظ الطبيب حالة تســـمى الحجام 
. وفـــي الحجـــام يبدو القـــرص كما لو به 
أخاديـــد أو حفـــر عميقة بينمـــا يكون مركز 
القـــرص أعمـــق كثيـــرًا من حافتـــه . وقد 
يكون لون القـــرص – وهو في االحوال 
الطبيعيـــة يميـــل إلـــى اللون الـــوردي – 
شـــاحبًا أو أكثر ميًا لإلصفرار ألن تفاقم 
المـــرض أعـــاق جريـــان الـــدم بالمنطقة .

فـــإذا أحالك طبيبك إلـــى إخصائي 
عيون ، فســـوف يقـــوم بنفس الفحص 
، لكنـــه ســـوف يســـتخدم أيضـــًا مصباح 
اختبـــار قيـــاس ضغـــط  كشـــف ويجـــري 

. العين 

كمـــا أن طبيـــب العيـــون قـــد يجري 
أيضـــًا فحصـــًا يســـمى منظـــار الزاويـــة 
، وفيـــه تســـتخدم عدســـة خاصـــة لرؤية 
الصـــرف  زاويـــة  كانـــت  إذا  مـــا  الزاويـــة 

مفتوحـــة أم ضيقـــة أم مغلقـــة .

مســـتوى الضغط الطبيعي للعين 
 mm يتـــراوح ما بيـــن 10 – 22 ملم زئبق

جلوكوما الزاوية المغلقة

 اجـــزاء مقدمة العين لدى شـــخص مصاب بجلوكومـــا الزاوية المغلقة . 
زاويـــة التصريـــف بالحجرة االمامية أصيبـــت بالضيق إلى حد اإلنســـداد نتيجة 
إلنثنـــاء القزحيـــة لألمـــام . فـــا يســـتطيع الســـائل الخـــروج من العيـــن ، مما 
يســـبب إرتفاعـــًا شـــديدًا في ضغـــط العين وألمًا وتشوشـــًا بالرؤيـــة وإصابة 

العصـــب البصري
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Hg ، وأغلب االشـــخاص يكونون ما بين 
mm Hg 16 - 14 . يعتبـــر الطبيب أن أي 
 mm 22 شـــخص تجاوز ضغط عينه عـــن
Hg هـــو في خطر اإلصابـــة بالجلوكوما، 

وبحاجـــة إلى مراقبة

الطبيـــب قد يســـتخدم ايضًا منظار 
العيـــن إلختبـــار ضـــرر العصـــب البصـــري 

واالليـــاف فـــي العصـــب البصري

والهـــدف من العـــاج هـــو التحكم 
بضغـــط العين وإيقاف تقـــدم المرض .

الزاويـــة  لجلوكومـــا  وبالنســـبة 
المفتوحـــة عادة ما يبدأ العـــاج بعقاقير 

ســـطحية لإلســـتعمال الظاهري ) قطرة 
عيـــن أو مراهـــم ( ، والتـــي توضـــع مرة 
واحـــدة إلـــى عـــدة مـــرات يوميـــًا ، كذلك 

قـــد توصـــف أقـــراص تتنـــاول بالفـــم .

وعـــادة ما يفلـــح العـــاج بالعقاقير 
أنـــه إذا  فـــي حصـــار الجلوكومـــا . غيـــر 
لـــم يســـتطع ، فـــإن الطبيب قـــد ينصح 
بإجـــراء جراحـــة تســـمى الترقيـــع بالليـــزر 
truh-( وتنطـــق هكـــذا Trabeculoplasty
تحســـن  والتـــي   ،  )BEK-u-lo-plas-te
عمليـــة تصريـــف الســـائل . وعـــادة مـــا 
تجـــرى هـــذه الجراحة بالعيادة بإســـتعمال 

مخـــدر علـــى شـــكل قطـــرة عين .

يســـتخدم  العمليـــة  هـــذه  فـــي 
شـــعاع ليـــزر عالـــي الطاقـــة فـــي حـــرق 
نصـــف  ســـطح  فـــوق  دقيقـــة  ثقـــوب 
يســـمح  وهـــذا   . المتداخلـــة  الشـــبكة 
للســـائل بالتدفق بحرية أكثـــر إلى الحجرة 
األماميـــة . وقـــد يـــرى المريـــض أضواء 
مبهـــرة خضـــراء اللـــون أو حمـــراء اللـــون 
أثنـــاء توجيـــه الليـــزر نحـــو بـــؤرة العمـــل 
وإطـــاق شـــعاعه إلـــى مـــا يصـــل إلى 
50 مـــرة لعمـــل الفتحـــات . ال يوجـــد ألم 
إطاقـــًا ، ويســـتغرق العـــاج أقـــل مـــن 
التـــي  الفائـــدة  .ورغـــم  خمـــس دقائـــق 
قـــد  أنهـــا  إال   ، الليـــزر  جراحـــة  تحققهـــا 
تحتـــاج أن تكرر على النصـــف الثاني من 
الشـــبكة المتداخلـــة إذا لـــم يكن الضغط 
فـــي عينـــك منخفضـــًا بدرجـــة كافيـــة . 
ويـــزداد الضغط بعـــد حوالي عامين لدى 
أكثـــر مـــن نصـــف عدد مـــن لم تجـــر لهم 

المعالجـــة بالليـــزر .

تتحـــرك  األحيـــان  بعـــض  وفـــي 
القزحيـــة لألمام وتضيق زاوية التصريف 
أكثر . وقد تســـتعمل عملية االستئصال 
القزحـــي الجزئي بالليزر لعـــاج جلوكوما 
الزاويـــة المغلقة أو الزوايا الضيقة التي 
يتوقـــع أن تغلـــق . فبإســـتخدام الليـــزر ، 
يصنـــع الجـــراح فتحـــة صغيـــرة بالحافـــة 
الخارجية للقزحية لتيســـير صرف الرطوبة 
المائية مـــن الحجرة الخلفيـــة إلى الحجرة 
األماميـــة . وهـــذا مـــن شـــأنه أن يقلـــل 
الضغـــط فـــي الحجـــرة الخلفيـــة ، وهـــو 
الضغـــط الذي دفع القزحيـــة لألمام نحو 

زاويـــة الصرف .

ال  التـــي  الحـــاالت  بعـــض  وفـــي 
يمكن اســـتعمال الليزر ، يتم اقتطاع جزء 
مـــن القزحية جراحيـــًا بالمقـــص الجراحي 
االســـتئصال   « تســـمى  عمليـــة  فـــي 
القزحي » . وينجز اإلســـتئصال القزحي 
نفـــس الهدف الذي يحققه االســـتئصال 
الجزئـــي بالليـــزر غيـــر أنـــه يتطلـــب فتـــح 

فـــي جراحـــة تجميـــل الشـــبكة المتداخلـــة بالليـــزر ، يصنـــع شـــعاع الليزر 
عالـــي الطاقة فتحات صغيرة في الشـــبكة المتداخلة ، مما يحســـن تصريف 
الســـائل إلـــى خارج العيـــن . ويســـمح الميكروســـكوب المـــزود بالمصباح ذي 
الشـــق Slitlamp ومنشـــور منظـــار الزاوية برؤيـــة تفصيلية لزاويـــة التصريف

تجميل الشكبة المتداخلة بالليزر لعاج جلوكوما الزاوية المفتوحة
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العيـــن جراحيـــًا للوصـــول إلـــى القزحية . 
وهـــذا يحمـــل في طياتـــه خطـــرًا أكبر من 
وغيرهـــا   ، والعـــدوى  للنزيـــف  التعـــرض 
مـــن المضاعفـــات التـــي ال توجـــد فـــي 

اإلســـتئصال الجزئـــي بالليـــزر .

اســـتئصال الشـــبكة المتداخلـــة قد 
يوصـــى بـــه إذا فشـــلت عاجـــات الليـــزر 
والعقاقيـــر . وفـــي هذه العمليـــة ، تفتح 
رقعـــة من النســـيج مـــن الصلبـــة ) بياض 
العين ( لعمل طريق جديد للمرور للسائل 
كي ينصـــرف مـــن الحجـــرة األمامية إلى 
الفراغ الـــذي تم إحداثه أســـفل الملتحمة 
. وبـــداًل مـــن ذلـــك قـــد يتـــم زرع صمـــام 
باســـتيكي لتحقيـــق تصريـــف للســـائل 

كـــي يجري إلـــى خـــارج العين .

الزاويـــة  لجلوكومـــا  وبالنســـبة 
المفتوحة ، يتم التشـــخيص في الغالبية 
يقـــع  أن  بعـــد  الحـــاالت  مـــن  العظمـــى 
بالفعـــل بعض التلف لإلبصار . وســـوف 
المحتملـــة  األســـباب  طبيبـــك  يســـتبعد 
األخـــرى لتلف العصب البصـــري وفقدان 
الرؤيـــة . فـــإذا لـــم يوجـــد أي منهـــا ، فإن 
خفض الضغط في ســـائل العين ســـواء 
بالعقاقير و/أو مـــن خال الجراحة عادة ما 

يـــؤدي إلـــى إســـتقرار الحالة .

تجميل الشـــبكة المتداخلـــة بالليزر 
لعاج جلوكومـــا الزاوية المفتوحة 
الشـــبكة  تجميـــل  جراحـــة  فـــي 
المتداخلـــة بالليـــزر ، يصنـــع شـــعاع الليزر 
فـــي  صغيـــرة  فتحـــات  الطاقـــة  عالـــي 

الشـــبكة المتداخلة ، مما يحسن تصريف 
ويســـمح   . العيـــن  خـــارج  إلـــى  الســـائل 
ذي  بالمصبـــاح  المـــزود  الميكروســـكوب 
الشـــق Slitlamp ومنشـــور منظار الزاوية 

برؤيـــة تفصيليـــة لزاويـــة التصريـــف 

لعـــاج  بالليـــزر  القزحيـــة  فتـــح 
المغلقـــة  الزاويـــة  جلوكومـــا 
فـــي عملية فتـــح القزحيـــة بالليزر ، 
يتم تركيز شـــعاع ليزر بإســـتخدام عدســـة 
فـــي  صغيـــرة  قتحـــة  ليحـــرق   ، خاصـــة 
القزحيـــة لتســـمح بتصريف الســـائل من 
الحجـــرة الخلفيـــة إلـــى االماميـــة . وهذا 
يســـهل على الســـائل الخروج مـــن قناة 

شليم

هل سأصاب بالعمى ؟
الجلوكومـــا أحـــد امـــراض العيـــون 
التي يرتفع فيهـــا الضغط بداخل العين 
إرتفاعـــًا كبيرًا فيتلـــف العصب البصري ، 
وهـــو العصب الذي ينقـــل الصور التي 
تلتقطهـــا العيـــن إلـــى المـــخ . وبرغـــم 
أن الجلوكومـــا تســـبب العمـــى إذا لـــم 
تكتشـــف باكـــرًا وتعالج بصـــورة صحيحة 
، فـــإن كل االنواع المتعـــددة للجلوكوما 
أن  دون  للســـيطرة  إخضاعهـــا  يمكـــن 
يتفاقـــم فقد البصـــر بإســـتخدام قطرة 
العيـــن والعـــاج بالليـــزر أو الجراحـــة . إن 
فقـــدان البصـــر فـــي مراحلـــه االولـــى 
والناجـــم عن الجلوكومـــا ال يلحظه أغلب 
النـــاس . وأي شـــخص يوجـــد لعائلتـــه 
ســـجل من اإلصابـــة بالجلوكوما ينبغي 
أن يخضـــع للفحـــص الـــدوري للعيـــن ، 
وهـــو فحـــص غيـــر مؤلـــم يمكـــن مـــن 
خال إكشـــتاف الجلوكومـــا ، مع العاج 
المنتظـــم واالمين ، والفحـــص الدوري 

لضمـــان الســـيطرة علـــى المرض

اآلثار الجانبية لقطرة الجلوكوما :
تعالـــج  التـــي  العيـــن  قطـــرة 
الجلوكومـــا قد تتســـبب في آثـــار جانبية 

في عملية فتح القزحية بالليزر ، يتم تركيز شعاع ليزر بإستخدام عدسة 
خاصة ، ليحرق قتحة صغيرة في القزحية لتسمح بتصريف السائل من الحجرة 

الخلفية إلى االمامية . وهذا يسهل على السائل الخروج من قناة شليم

فتح القزحية بالليزر لعاج جلوكوما الزاوية المغلقة
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للعيـــن ، منهـــا تشـــوش الرؤيـــة ، ألـــم 
العيـــن ، ظهـــور االجســـام الســـابحة ، 
الحكـــة ، االحمـــرار ، التدميـــع و التـــورم 
. والـــذي ربمـــا ال تعرفه وهـــو أن هذه 
العقاقيـــر التـــي تحتـــوي عليهـــا القطرة 
يمتصهـــا جســـمك كذلـــك مـــن ســـطح 
العيـــن أو من خال القنـــوات الدمعية 
إلـــى االنـــف والبلعـــوم . فـــإذا اصبت 
مـــع  معتـــاد  غيـــر  ارهـــاق  أو  بهـــزال 
ضيـــق تنفـــس وطفـــح وجفـــاف بالفم 
واســـهال وعصبيـــة وتنميـــل باالصابع 
واالقـــدام ، بـــل وحتـــى انخفاض في 
الرغبـــة الجنســـية بعد أن بـــدأت العاج 
بقطـــرة الجلوكومـــا ، فإنهـــا قـــد تكون 
مـــن األعراض المصاحبـــة لهذه القطرة 
. فـــإن حـــدث هـــذا ، فـــإن طبيبك في 
الغالـــب يســـتطيع إيجاد نـــوع بديل من 

القطـــرة لكـــي تســـتخدمها .

مـــن الممكن الحد مـــن هذه اآلثار 
. أغلـــق عينيـــك بعـــد وضـــع القطـــرات 
لمـــدة دقيقة إلـــى دقيقتين ، وإضغط 
بلطـــف بإتجـــاه زوايـــة العيـــن القريبـــة 
مـــن قنـــاة الدمع وإمســـح أيـــة قطرات 
غيـــر ضروريـــة المســـت الجفـــن .إقـــرا 
النشـــرة الدوائيـــة المصاحبـــة للقطـــرة 
وناقـــش مع طبيـــب العيـــون والطبيب 

العـــام أية أعـــراض محتملـــة لها 

مخاطر االصابة بالجلوكوما 
إن الخطـــر الذي يتهددك باإلصابة 
واقعـــًا  كنـــت  إن  يتزايـــد  بالجلوكومـــا 
ضمـــن واحدة مـــن تلك الفئـــات األكثر 
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 فيتامين ج:
• الحمضيات

• التوت
• الطماطم

• الفلفل
• الملفوف
• القرنبيط

• الكرنب الصغير
• القرنبيط
• الشمام

:E فيتامين إي
• زيوت نباتية )زيت جنين الحنطة(
• الحنطة والحبوب الكاملة األخرى

• الخضار الورقية
• مّح البيض

• دهون حليب
• الزبد

• اللحم
• البندق
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• المأكوالت بحرية

• األفوكادو

 :A  فيتامين أي
• الكبد

• مّح البيض
• الحليب الكامل

• الجزر
• البطاطا الحلّوة

• اللفت
• الخردل االخضر

• فاكهة الكريب الوردية
• القرنبيط
• الشمام

• المشمش
• بنجر خضر 

• بابايا
• الفلفلة األحمر

• جبن تشدر

محاربة الجلوكوما بالطعام
ثبـــت علميـــًا بـــأن تنـــاول األطعمـــة الغنيـــة بفيتاميـــن )ج( و )أ(، تحســـن مـــن ضغـــط العيـــن، ويمكنهـــا أن تحســـن مجال 
الرؤيـــا أيضـــًا، وفقـــًا للدكتـــور جـــاي كوهـــن، أســـتاذ مســـاعد فـــي كلية فحـــِص النظـــر في جامعـــة نيويـــورك، »علـــى الرغم 
مـــن أن الجرعـــات الغنيـــة بفيتاميـــن )ج( كانـــت هائلـــة، إال أنه دليـــل على أن هذا الفيتامين يســـاعد على ســـحب الســـائل من 
العيـــون بطريقـــة مـــا.« وينصـــح الدكتور كوهـــن مرضاه، بتنـــاول 1.000 مللغـــرام من فيتاميـــن )ج( في اليوم. ولكن بشـــرط 

االستفســـار مـــن الطبيـــب عـــن حالتك الصحيـــة وعـــدم معارضة هـــذه الكمية مـــع صحتك.

 ويجـــب االنتبـــاه إلـــى التالـــي وهو ضـــرورة تنـــاول األطعمة باعتـــدال وتذكر بـــأن اإلكثار من تنـــاول الفيتامينات يســـبب 
مشـــاكل تتـــراوح مـــا بين الصـــداع، والغثيان، إلى اإلســـهال وفقـــدان المعـــادن الضرورية.
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تمهيد
اعُتمــدت اتفاقيــة حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبروتوكولها 
االختيــاري فــي 1كانــون األول/ديســمبر 2006 فــي مقــر األمــم 
المتحــدة فــي نيويــورك، وُفتــح بــاب توقيعهــا فــي 30 آذار/
عــا، ووقــع البروتوكــول  مــارس 2007. ووقــع االتفاقيــة 82 موقِّ
عــا، وصّدقــت علــى االتفاقيــة دولــة واحــدة.  االختيــاري 44 موقِّ
ويمثــل هــذا أعلــى عــدد مــن الموقعيــن فــي تاريــخ أي اتفاقيــة 
لألمــم المتحــدة يــوم فتــح بــاب توقيعهــا. وهــي أول معاهــدة 
شــاملة لحقــوق اإلنســان فــي القــرن الحــادي والعشــرين وأول 
لمنظمــات  توقيعهــا  بــاب  ُيفتــح  اإلنســان  لحقــوق  اتفاقيــة 
تكامــل إقليمــي. وتشــكل االتفاقيــة ”تحــوال مثاليــا“ فــي 

المواقــف والنهــج تجــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ويقصــد باالتفاقيــة أن تكــون بمثابــة صــك لحقــوق اإلنســان 
ذي ُبعــد جلــي فيمــا يتعلــق بالتنميــة االجتماعيــة. وتعتمــد 
االتفاقيــة تصنيفــا واســعا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتعيــد 
تأكيــد ضــرورة تمتــع جميــع األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
اإلعاقــة بجميــع أنواعهــا بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات 
انطبــاق  كيفيــة  وتصــف  االتفاقيــة  وتوضــح  األساســية. 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  علــى  فئاتهــا  بجميــع  الحقــوق 
وتحــدد المجــاالت التــي ُأدخلــت فيهــا تعديــات لكــي يمــارس 
األشــخاص ذوو اإلعاقــة حقوقهــم بالفعــل والمجــاالت التــي 
ــة الحقــوق ــز حماي انُتهكــت فيهــا حقوقهــم، وأيــن يجــب تعزي

الديباجة
إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،

)أ( إذ تشــير إلــى المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق 
األســرة  أفــراد  لجميــع  بمــا  تعتــرف  التــي  المتحــدة  األمــم 
اإلنســانية مــن كرامــة وقيــم متأصلــة وحقــوق متســاوية غيــر 
قابلــة للتصــرف كأســاس للحريــة والعدالــة والســام فــي 

العالــم،

ــت ووافقــت،  ــد أعلن ــدة ق ــأن األمــم المتح ــرف ب )ب( وإذ تعت
العالمــي لحقــوق اإلنســان وفــي العهديــن  فــي اإلعــان 
الدولييــن الخاصيــن بحقــوق اإلنســان، علــى أن لــكل فــرد، 
ــع الحقــوق  ــع بجمي ــوع، الحــق فــي التمت ــز مــن أي ن دون تميي

والحريــات المنصــوص عليهــا فــي تلــك الصكــوك،

حقــوق  لجميــع  العالمــي  الطابــع  جديــد  مــن  تؤكــد  وإذ  )ج( 
للتجزئــة  قابليتهــا  وعــدم  األساســية  والحريــات  اإلنســان 
وترابطهــا وتعاضدهــا وضــرورة ضمــان تمتــع األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة بهــذه الحقــوق بشــكل كامــل ودون تمييــز،

بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  إلــى  تشــير  وإذ  )د( 
الدولــي  والعهــد  والثقافيــة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
ــة  ــة الدولي ــة والسياســية، واالتفاقي الخــاص بالحقــوق المدني
للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، واتفاقيــة 
ــة  ــز ضــد المــرأة، واتفاقي ــع أشــكال التميي ــى جمي القضــاء عل
مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، واتفاقيــة حقوق الطفل، 
واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن 

وأفــراد أســرهم،

يــزال قيــد  أن اإلعاقــة تشــكِّل مفهومــا ال  تــدرك  )هـــ( وإذ 
التطــور وأن اإلعاقــة تحــدث بســبب التفاعــل بيــن األشــخاص 
والبيئــات  المواقــف  فــي  والحواجــز  بعاهــة،  المصابيــن 
المحيطــة التــي تحــول دون مشــاركتهم مشــاركة كاملــة فعالــة 

فــي مجتمعهــم علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن،

التوجيهيــة  والمبــادئ  المبــادئ،  بأهميــة  تعتــرف  وإذ  )و( 
المتعلقــة بالسياســات الــواردة فــي برنامــج العمــل العالمــي 
المتعلــق بالمعوقيــن والقواعــد الموحــدة المتعلقــة بتحقيــق 
تكافــؤ الفــرص لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي تعزيــز وصياغــة 
علــى  واإلجــراءات  والبرامــج  والخطــط  السياســات  وتقييــم 
تكافــؤ  لزيــادة  والدولــي  واإلقليمــي  الوطنــي  الصعيــد 

الفــرص لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،

ــا األشــخاص ذوي اإلعاقــة  ــة إدمــاج قضاي ــد أهمي )ز( وإذ تؤك
ــة المســتدامة، كجــزء ال يتجــزأ مــن اســتراتيجيات التنمي

بــأن التمييــز ضــد أي شــخص علــى  )ح( وإذ تعتــرف أيضــا 
أســاس اإلعاقــة يمثــل انتهــاكا للكرامــة والقيمــة المتأصلــة 

للفــرد،

)ط( وإذ تعترف كذلك بتنوع األشخاص ذوي اإلعاقة،

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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)ي( وإذ تقــر بالحاجــة إلــى تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان 
ــن  ــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة، بمــن فيهــم أولئــك الذي لجمي

يحتاجــون دعمــا أكثــر تركيــزا،

)ك( وإذ يســاورها القلق ألن األشــخاص ذوي اإلعاقة، بالرغم 
ــون يواجهــون  مــن مختلــف هــذه الصكــوك والعهــود، ال يزال
فــي جميــع أنحــاء العالــم حواجــز تعتــرض مشــاركتهم كأعضــاء 
فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن وانتهــاكات 

لحقــوق اإلنســان المكفولــة لهــم،

)ل( وإذ تقــر بأهميــة التعــاون الدولــي فــي تحســين الظــروف 
البلــدان،  كل  فــي  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  المعيشــية 

وبخاصــة فــي البلــدان الناميــة،

والمحتملــة  الحاليــة  القّيمــة  بالمســاهمة  تعتــرف  وإذ  )م( 
مجتمعاتهــم  رفــاه  تحقيــق  فــي  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 
كاملــة  بصــورة  تمتعهــم  تشــجيع  وبــأن  عمومــا،  وتنوعهــا 
بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية ومشــاركتهم الكاملــة 
ســيفضي إلــى زيــادة الشــعور باالنتمــاء وتحقيــق تقــدم كبيــر 
ــة للمجتمــع  ــة واالقتصادي ــة البشــرية واالجتماعي فــي التنمي

والقضــاء علــى الفقــر،

اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تمتــع  بأهميــة  تعتــرف  وإذ  )ن( 
باســتقالهم الذاتــي واعتمادهــم علــى أنفســهم، بمــا فــي 

ذلــك حريــة تحديــد خياراتهــم بأنفســهم،

ــة  ــاح لألشــخاص ذوي اإلعاق ــه ينبغــي أن تت ــرى أن )س( وإذ ت
فرصــة المشــاركة بفعاليــة فــي عمليــات اتخــاذ القرارات بشــأن 
السياســات والبرامــج، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تهمهــم 

مباشــرة،

)ع( وإذ يســاورها القلــق إزاء الظــروف الصعبــة التــي يواجههــا 
األشــخاص ذوو اإلعاقــة الذيــن يتعرضــون ألشــكال متعددة أو 
مشــددة مــن التمييــز علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس 
أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي وغيــره مــن اآلراء أو 
األصــل الوطنــي أو العرقــي أو االجتماعــي أو الملكيــة أو 

المولــد أو الســن أو أي مركــز آخــر،

)ف( وإذ تعتــرف بــأن النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة غالبــا 
ــزل  مــا يواجهــن خطــرا أكبــر فــي التعــرض، ســواء داخــل المنـ
أو  واإلهمــال  االعتــداء،  أو  اإلصابــة  أو  للعنــف  خارجــه،  أو 

المعاملــة غيــر الائقــة، وســوء المعاملــة أو االســتغال،

األطفــال  يتمتــع  أن  ينبغــي  بأنــه  أيضــا  تعتــرف  وإذ  )ص( 
ذوو اإلعاقــة تمتعــا كامــا بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات 
األساســية علــى قــدم المســاواة مــع األطفــال اآلخريــن، وإذ 
تشــير إلــى االلتزامــات التــي تعهــدت بهــا الــدول األطــراف 

ــة، ــك الغاي ــا لتل ــة حقــوق الطفــل تحقيق فــي اتفاقي

)ق( وإذ تؤكــد الحاجــة إلــى إدمــاج منظــور جنســاني فــي جميــع 
الجهــود الراميــة إلــى تشــجيع تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

الكامــل بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية،

يعيشــون  اإلعاقــة  األشــخاص ذوي  أكثريــة  أن  تبــرز  وإذ  )ر( 
فــي ظــروف يســودها الفقــر، وإذ تقــر فــي هــذا الصــدد 
بالحاجــة الملحــة إلــى تخفيــف مــا للفقــر مــن تأثيــر ســلبي علــى 

اإلعاقــة، األشــخاص ذوي 

يســودها  أوضــاع  توفــر  أن  اعتبارهــا  فــي  تضــع  وإذ  )ش( 
للمقاصــد  التــام  االحتــرام  علــى  القائــم  واألمــن  الســام 
والمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق األمــم المتحــدة 
واحتــرام صكــوك حقــوق اإلنســان الســارية هــي أمــور ال غنــى 
ــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وال  ــة الكامل ــر الحماي عنهــا لتوفي

ســيما فــي حــاالت النــزاع المســلح واالحتــال األجنبــي،

)ت( وإذ تعتــرف بمــا إلمكانيــة الوصــول إلــى البيئــة الماديــة 
الصحــة  وخدمــات  والثقافيــة  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة 
والتعليــم واإلعــام واالتصــال مــن أهميــة لتمكين األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة مــن التمتــع الكامــل بجميــع حقــوق اإلنســان 

والحريــات األساســية،

)ث( وإذ تــدرك أن الفــرد، الــذي يتحمــل واجبــات تجــاه األفــراد 
اآلخريــن والمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه، تقــع علــى عاتقــه 
مســؤولية الســعي مــن أجــل تعزيــز الحقــوق المكرســة فــي 

الشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان وإعمــال تلــك الحقــوق،

الطبيعيــة  الوحــدة  هــي  األســرة  بــأن  منهــا  واقتناعــا  )خ( 
جانــب  مــن  الحمايــة  تســتحق  وأنهــا  للمجتمــع  واألساســية 
وأفــراد  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  وأن  والدولــة،  المجتمــع 
والمســاعدة  الحمايــة  علــى  يحصلــوا  أن  ينبغــي  أســرهم 
الازمــة لتمكيــن األســر مــن المســاهمة فــي التمتــع الكامــل 
اإلعاقــة؛ ذوي  األشــخاص  بحقــوق  المســاواة  قــدم  علــى 
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ومتكاملــة  دوليــة شــاملة  اتفاقيــة  بــأن  منهــا  واقتناعــا  )ذ( 
لحمايــة وتعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكرامتهــم 
ســتقدم مســاهمة جوهريــة فــي تــدارك الحرمــان االجتماعــي 
البالــغ لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وستشــجع مشــاركتهم فــي 
المجــاالت المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة علــى أســاس تكافــؤ الفــرص، ســواء فــي البلــدان 

ــة النمــو، ــدان المتقدم ــة أو البل النامي

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
الغرض

الغــرض مــن هــذه االتفاقيــة هــو تعزيــز وحمايــة وكفالــة تمتــع 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة تمتعــا كامــا علــى قــدم المســاواة 
مــع اآلخريــن بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، 

وتعزيــز احتــرام كرامتهــم المتأصلــة.

مــن  كل  اإلعاقــة“  ذوي  ”األشــخاص  مصطلــح  ويشــمل 
يعانــون مــن عاهــات طويلــة األجــل بدنيــة أو عقليــة أو ذهنيــة 
ــز  ــف الحواج ــدى التعامــل مــع مختل ــَية، قــد تمنعهــم ل أو حّس
مــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة فــي المجتمــع علــى 

قــدم المســاواة مــع اآلخريــن.

المادة 2
التعاريف

ألغراض هذه االتفاقية:

النصــوص، وطريقــة  اللغــات وعــرض  ”االتصــال“ يشــمل 
الطباعــة  وحــروف  اللمــس،  طريــق  عــن  واالتصــال  برايــل، 
الكبيــرة، والوســائط المتعــددة الميســورة االســتعمال، فضــا 
عــن أســاليب ووســائل وأشــكال االتصــال المعــززة والبديلــة، 
الخطيــة والســمعية، وباللغــة المبســطة والقــراءة بواســطة 
المعلومــات واالتصــال  تكنولوجيــا  ذلــك  بمــا فــي  البشــر، 

االســتعمال؛ الميســورة 

 ”اللغــة“ تشــمل لغــة الــكام ولغــة اإلشــارة وغيرهــا مــن 
أشــكال اللغــات غيــر الكاميــة؛

أو  تمييــز  أي  يعنــي  اإلعاقــة“  أســاس  علــى  ”التمييــز   
اســتبعاد أو تقييــد علــى أســاس اإلعاقــة يكــون غرضــه أو 
بكافــة حقــوق اإلنســان  االعتــراف  إحبــاط  أو  أثــره إضعــاف 

علــى  ممارســتها،  أو  بهــا  التمتــع  أو  األساســية  والحريــات 
السياســية  المياديــن  فــي  اآلخريــن،  مــع  المســاواة  قــدم 
واالقتصاديــة أو االجتماعيــة أو الثقافيــة أو المدنيــة أو أي 
ميــدان آخــر. ويشــمل جميــع أشــكال التمييــز، بمــا فــي ذلــك 

تيســيرية معقولــة؛ ترتيبــات  مــن  الحرمــان 

التعديــات  تعنــي  المعقولــة“  التيســيرية  ”الترتيبــات   
غيــر  عبئــا  التــي ال تفــرض  الازمــة والمناســبة  والترتيبــات 
متناســب أو غيــر ضــروري، والتــي تكــون هنــاك حاجــة إليهــا 
فــي حالــة محــددة، لكفالــة تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
علــى أســاس المســاواة مــع اآلخريــن بجميــع حقــوق اإلنســان 

وممارســتها؛ األساســية  والحريــات 

والبيئــات  المنتجــات  تصميــم  يعنــي  العــام“  ”التصميــم   
والبرامــج والخدمــات لكــي يســتعملها جميــع النــاس، بأكبــر 
قــدر ممكــن، دون حاجــة إلــى تكييــف أو تصميــم متخصــص. 
الُمِعينــة لفئــات  العــام“ األجهــزة  وال يســتبعد ”التصميــم 
معينــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة حيثمــا تكــون هنــاك حاجــة 

إليهــا. 

المادة 3
مبادئ عامة

فيما يلي مبادئ هذه االتفاقية:

واســتقالهم  المتأصلــة  األشــخاص  كرامــة  احتــرام  )أ( 
بأنفســهم  خياراتهــم  تقريــر  حريــة  ذلــك  فــي  بمــا  الذاتــي 

؛ ليتهم ســتقا ا و

)ب( عدم التمييز؛

)ج( كفالــة مشــاركة وإشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة بصــورة 
كاملــة وفعالــة فــي المجتمــع؛

)د( احتــرام الفــوارق وقبــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة كجــزء 
مــن التنــوع البشــري والطبيعــة البشــرية؛

)هـ( تكافؤ الفرص؛

)و( إمكانية الوصول؛

)ز( المساواة بين الرجل والمرأة؛
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)ح( احتــرام القــدرات المتطــورة لألطفــال ذوي اإلعاقة واحترام 
حقهــم فــي الحفــاظ علــى هويتهم.

المادة 4
االلتزامات العامة

1 - تتعهــد الــدول األطــراف بكفالــة وتعزيــز إعمــال كافــة حقوق 
اإلنســان والحريــات األساســية إعمــاال تامــا لجميــع األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة دون أي تمييــز مــن أي نوع على أســاس اإلعاقة. 

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تتعهــد الــدول األطــراف بمــا يلي:

التشــريعية واإلداريــة  المائمــة،  التدابيــر  اتخــاذ جميــع  )أ(   
وغيرهــا مــن التدابيــر، إلنفــاذ الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذه 

ــة؛ االتفاقي

 )ب( اتخــاذ جميــع التدابيــر المائمــة، بمــا فيهــا التشــريع، 
مــن قوانيــن ولوائــح وأعــراف  مــا يوجــد  إلغــاء  أو  لتعديــل 
وممارســات تشــكل تمييــزا ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛

 )ج( مراعــاة حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي جميــع السياســات والبرامــج؛

 )د( االمتنــاع عــن القيــام بــأي عمــل أو ممارســة تتعــارض 
وهــذه االتفاقيــة وكفالــة تصــرف الســلطات والمؤسســات 

العامــة بمــا يتفــق معهــا؛

 )هـــ( اتخــاذ كافــة التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز 
علــى أســاس اإلعاقــة مــن جانــب أي شــخص أو منظمــة أو 

مؤسســة خاصــة؛

البحــوث والتطويــر للســلع والخدمــات  إجــراء أو تعزيــز   )و( 
والمعــدات والمرافــق المصممــة تصميمــا عامــا، كمــا تحددهــا 
المــادة 2 مــن هــذه االتفاقيــة، والتــي يفتــرض أن تحتــاج إلــى 
أدنــى حــد ممكــن مــن المواءمــة وإلــى أقــل التكاليــف لتلبيــة 
وتشــجيع  اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  المحــددة  االحتياجــات 
ــدى وضــع  ــم العــام ل ــز التصمي توفيرهــا واســتعمالها، وتعزي

ــة؛ ــادئ التوجيهي ــر والمب المعايي

 )ز( إجــراء أو تعزيــز البحــوث والتطويــر للتكنولوجيــات الجديــدة، 
وتعزيــز توفيرهــا واســتعمالها، بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــات 
المســاعدة  واألجهــزة  والوســائل  واالتصــال،  المعلومــات 
علــى التنقــل، والتكنولوجيــات الُمِعينــة المائمــة لألشــخاص 

المتاحــة  للتكنولوجيــات  األولويــة  إيــاء  مــع  اإلعاقــة،  ذوي 
ــة؛ بأســعار معقول

ذوي  لألشــخاص  المنــال  ســهلة  معلومــات  توفيــر  )ح( 
اإلعاقــة بشــأن الوســائل واألجهــزة المســاعدة علــى التنقــل، 
التكنولوجيــات  ذلــك  فــي  بمــا  الُمِعينــة،  والتكنولوجيــات 
الجديــدة، فضــا عــن أشــكال المســاعدة األخــرى، وخدمــات 

الدعــم؛ ومرافــق 

 )ط( تشــجيع تدريــب األخصائييــن والموظفيــن العامليــن مــع 
ــرف بهــا  األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي مجــال الحقــوق المعت
ــر المســاعدة والخدمــات  ــة لتحســين توفي فــي هــذه االتفاقي

التــي تكفلهــا تلــك الحقــوق.

2 - فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
الازمة  التدابير  باتخاذ  األطراف  الدول  من  دولة  كل  تتعهد 
يلزم،  وحيثما  لديها،  المتوافرة  الموارد  تتيحه  ما  بأقصى 
في إطــار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه 
الحقوق إعماال تاما، دون اإلخال بااللتزامات الواردة في هذه 

االتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي.

3 - تتشــاور الــدول األطــراف تشــاورًا وثيقــا مــع األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة بمــن فيهــم األطفــال ذوو اإلعاقــة، مــن خــال 
المنظمــات التــي تمثلهــم، بشــأن وضــع وتنفيــذ التشــريعات 
وفــي  االتفاقيــة،  هــذه  تنفيــذ  إلــى  الراميــة  والسياســات 
ــق  ــع القــرار األخــرى بشــأن المســائل التــي تتعل ــات صن عملي

باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإشــراكهم فعليــا فــي ذلــك.

4 - ليــس فــي هــذه االتفاقيــة مــا يمــس أي حكــم يتيــح علــى 
نحــو أوفــى إعمــال حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة قــد يــرد 
فــي قانــون دولــة طــرف أو فــي القانــون الدولــي المعمــول 
بــه فــي تلــك الدولــة. وال يجــوز فــرض أي تقييــد أو انتقــاص 
ألي حــق مــن حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية المعتــرف 
بهــا أو القائمــة فــي أي دولــة طــرف فــي هــذه االتفاقيــة، 
عمــا بقانــون أو اتفاقيــة أو الئحــة أو عــرف بحجــة أن هــذه 
االتفاقيــة ال تعتــرف بهــذه الحقــوق والحريــات أو تعتــرف بهــا 

فــي نطــاق أضيــق.

5 - يمتــد ســريان أحــكام هــذه االتفاقيــة إلــى جميــع أجــزاء 
اســتثناءات. أو  قيــود  أي  االتحاديــة دون  الــدول 
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المادة 5
المساواة وعدم التمييز

1 - تقــر الــدول األطــراف بــأن جميــع األشــخاص متســاوون 
أمــام القانــون وبمقتضــاه ولهــم الحــق دون أي تمييــز وعلــى 
يوفرهمــا  اللتيــن  والفائــدة  الحمايــة  فــي  المســاواة  قــدم 

القانــون.

2 - تحظــر الــدول األطــراف أي تمييــز علــى أســاس اإلعاقــة 
المتســاوية  الحمايــة  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  وتكفــل 

أســاس. أي  علــى  التمييــز  مــن  والفعالــة 

3 - تتخــذ الــدول األطــراف، ســعيًا لتعزيــز المســاواة والقضــاء 
توافــر  لكفالــة  المناســبة  الخطــوات  جميــع  التمييــز،  علــى 
الترتيبــات التيســيرية المعقولــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

4 - ال تعتبــر التدابيــر المحــددة الضروريــة للتعجيــل بالمســاواة 
تمييــزا  تحقيقهــا  أو  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  الفعليــة 

االتفاقيــة. هــذه  أحــكام  بمقتضــى 

المادة 6
النساء ذوات اإلعاقة

1 -تقــر الــدول األطــراف بــأن النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة 
يتعرضــن ألشــكال متعــددة مــن التمييــز، وأنهــا ســتتخذ فــي 
هــذا الصــدد التدابيــر الازمــة لضمــان تمتــــعهن تمتعــا كامــا 
وعلــى قــدم المســاواة بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات 

األساســية.

2 -تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر المائمــة لكفالــة 
ــن للمــرأة، بغــرض ضمــان  التطــور الكامــل والتقــدم والتمكي
المبينــة  األساســية  والحريــات  اإلنســان  حقــوق  ممارســتها 

فــي هــذه االتفاقيــة والتمتــع بهــا.

المادة 7
األطفال ذوو اإلعاقة

1 - تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر الضروريــة لكفالــة 
حقــوق  بجميــع  كامــا  تمتعــا  اإلعاقــة  ذوي  األطفــال  تمتــع 
اإلنســان والحريــات األساســية، وذلــك علــى قــدم المســاواة 

ــال.  مــع غيرهــم مــن األطف

2 - يكــون توخــي أفضــل مصلحــة للطفــل، فــي جميــع التدابير 
المتعلقــة باألطفــال ذوي اإلعاقة، اعتبارا أساســيا.

3 - تكفــل الــدول األطــراف تمتــع األطفــال ذوي اإلعاقــة بالحق 
ــي  ــع المســائل الت ــة عــن آرائهــم فــي جمي ــر بحري فــي التعبي
تمســهم مــع إيــاء االهتمــام الواجــب آلرائهــم هــذه وفقــا 
لســنهم ومــدى نضجهــم، وذلــك علــى أســاس المســاواة مــع 
غيرهــم مــن األطفــال وتوفيــر المســاعدة علــى ممارســة ذلــك 

الحــق، بمــا يتناســب مــع إعاقتهــم وســنهم.

المادة 8
إذكاء الوعي

1 - تتعهــد الــدول األطــراف باعتمــاد تدابيــر فوريــة وفعالــة 
ــل: ومائمــة مــن أج

)أ(إذكاء الوعــي فــي المجتمــع بأســره بشــأن األشــخاص ذوي 
وتعزيــز  األســرة،  علــى مســتوى  ذلــك  فــي  بمــا  اإلعاقــة، 

احتــرام حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكرامتهــم؛

)ب(مكافحــة القوالــب النمطيــة وأشــكال التحيــز والممارســات 
الضــارة المتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، بمــا فيهــا تلــك 

القائمــة علــى الجنــس والســن، فــي جميــع مجــاالت الحيــاة؛

)ج(تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات األشخاص ذوي اإلعاقة.

2 -وتشمل التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:

)أ(بــدء ومتابعــة تنظيــم حمــات فعالــة للتوعيــة العامــة تهدف 
إلى:

’1‘تعزيز تقبل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  عــن  إيجابيــة  تصــورات  ’2‘نشــر 
أعمق بهــم؛ اجتماعــي  ووعــي 

’3‘تشــجيع االعتــراف بمهــارات وكفــاءات وقــدرات األشــخاص 
وســوق  العمــل  مــكان  فــي  وإســهاماتهم  اإلعاقــة،  ذوي 

العمــل؛

ــرام حقــوق األشــخاص  ــي موقــف يتســم باحت ــز تبن )ب(تعزي
ذوي اإلعاقــة فــي جميــع مســتويات نظــام التعليــم، بمــا فــي 

ذلــك لــدى جميــع األطفــال منــذ حداثــة ســنهم؛

)ج(تشــجيع جميــع أجهــزة وســائل اإلعــام علــى عــرض صــورة 
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لألشــخاص ذوي اإلعاقــة تتفــق والغــرض مــن هــذه االتفاقية؛

)د( تشــجيع تنظيــم برامــج تدريبيــة للتوعيــة باألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة وحقوقهــم.

المادة 9
إمكانية الوصول

فــي  العيــش  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  -لتمكيــن   1
جوانــب  جميــع  فــي  كامــل  بشــكل  والمشــاركة  اســتقالية 
التــي  المناســبة  التدابيــر  األطــراف  الــدول  تتخــذ  الحيــاة، 
علــى  اإلعاقــة،  ذوي  األشــخاص  وصــول  إمكانيــة  تكفــل 
ــة المحيطــة  ــة المادي ــى البيئ قــدم المســاواة مــع غيرهــم، إل
ــك  ووســائل النقــل والمعلومــات واالتصــاالت، بمــا فــي ذل
والمرافــق  واالتصــال،  المعلومــات  ونظــم  تكنولوجيــات 
المقدمــة  أو  الجمهــور  لعامــة  المتاحــة  األخــرى  والخدمــات 
إليــه، فــي المناطــق الحضريــة والريفيــة علــى الســواء. وهــذه 
التدابيــر، التــي يجــب أن تشــمل تحديــد العقبــات والمعوقــات 
ــق بوجــه خــاص علــى  ــة الوصــول وإزالتهــا، تنطب أمــام إمكاني

ــي: ــا يل م

األخــرى  والمرافــق  النقــل  ووســائل  والطــرق  )أ(المبانــي 
داخــل البيــوت وخارجهــا، بمــا فــي ذلــك المــدارس والمســاكن 

والمرافــق الطبيــة وأماكــن العمــل؛

)ب(المعلومــات واالتصــاالت والخدمــات األخــرى، بمــا فيهــا 
ــة وخدمــات الطــوارئ. الخدمــات اإللكتروني

2 -تتخــذ الــدول األطــراف أيضــا التدابيــر المناســبة الراميــة 
ــى: إل

إمكانيــة  لتهيئــة  توجيهيــة  ومبــادئ  دنيــا  معاييــر  )أ(وضــع 
الوصــول إلــى المرافــق والخدمــات المتاحــة لعامــة الجمهــور 
أو المقدمــة إليــه، ونشــر هــذه المعاييــر والمبــادئ ورصــد 

تنفيذهــا؛

ــة أن تراعــي الكيانــات الخاصــة التــي تعــرض مرافــق  )ب(كفال
وخدمــات متاحــة لعامــة الجمهــور أو مقدمــة إليــه جميــع جوانب 

إمكانيــة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إليهــا؛

المســائل  بشــأن  المعنيــة  للجهــات  التدريــب  )ج(توفيــر 
المتعلقــة بإمكانيــة الوصــول التــي تواجــه األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة؛

ــل وبأشــكال يســهل قراءتهــا  ــات بطريقــة براي ــر الفت )د(توفي
وفهمهــا فــي المبانــي العامــة والمرافــق األخــرى المتاحــة 

لعامــة الجمهــور؛

)هـ(توفيــر أشــكال مــن المســاعدة البشــرية والوســطاء، بمــن 
فيهــم المرشــدون والقــراء واألخصائيــون المفســرون للغــة 
اإلشــارة، لتيســير إمكانيــة الوصــول إلــى المبانــي والمرافــق 

األخــرى المتاحــة لعامــة الجمهــور؛

)و(تشــجيع أشــكال المســاعدة والدعــم األخــرى لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة لضمــان حصولهــم علــى المعلومــات؛

إلــى  اإلعاقــة  األشــخاص ذوي  إمكانيــة وصــول  )ز(تشــجيع 
بمــا  الجديــدة،  المعلومــات واالتصــال  تكنولوجيــات ونظــم 

فيهــا شــبكة اإلنترنــت؛

تكنولوجيــات  وتوزيــع  وإنتــاج  وتطويــر  تصميــم  )ح(تشــجيع 
ذوي  لألشــخاص  يمكــن  واتصــاالت  معلومــات  ونظــم 
اإلعاقــة الوصــول إليهــا، فــي مرحلــة مبكــرة، كــي تكــون هــذه 

تكلفــة. بأقــل  المتنــاول  فــي  والنظــم  التكنولوجيــات 

المادة 10
الحق في الحياة

تؤكــد الــدول األطــراف مــن جديــد أن لــكل إنســان   
ــة  ــر الضروري ــع التدابي ــذ جمي ــاة وتتخ ــل فــي الحي الحــق األصي
لضمــان تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة فعليــا بهــذا الحــق 

اآلخريــن. مــع  المســاواة  قــدم  علــى 

المادة 11
حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية

تتعهــد الــدول األطــراف وفقــا لمســؤولياتها الــواردة فــي 
الدولــي  اإلنســاني  القانــون  بمــا فيهــا  الدولــي،  القانــون 
كافــة  باتخــاذ  اإلنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون  وكذلــك 
ــة وســامة األشــخاص ذوي  ــة لضمــان حماي ــر الممكن التدابي
بالخطــورة،  تتســم  حــاالت  فــي  يوجــدون  الذيــن  اإلعاقــة 
ــزاع المســلح والطــوارئ اإلنســانية  بمــا فــي ذلــك حــاالت النـ

الطبيعيــة. والكــوارث 
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المادة 12
االعتـراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم 

المساواة مع آخرين أمام القانون
1 -تؤكــد الــدول األطــراف مــن جديــد حــق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي االعتــراف بهــم فــي كل مــكان كأشــخاص أمــام 

القانــون.

اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  بتمتــع  األطــراف  الــدول  -تقــر   2
بأهليــة قانونيــة علــى قــدم المســاواة مــع آخريــن فــي جميــع 

مناحــي الحيــاة.

3 -تتخــذ الــدول األطــراف التدابيــر المناســبة لتوفيــر إمكانيــة 
قــد  الــذي  الدعــم  علــى  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حصــول 

يتطلبونــه أثنــاء ممارســة أهليتهــم القانونيــة.

4 -تكفــل الــدول األطــراف أن توفــر جميــع التدابيــر المرتبطــة 
بممارســة األهليــة القانونيــة الضمانــات المناســبة والفعالــة 
لمنــع إســاءة اســتعمال هــذه التدابيــر وفقــا للقانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان. وتكفــل هــذه الضمانــات أن تحتــرم التدابيــر 
الشــخص  حقــوق  القانونيــة  األهليــة  بممارســة  المرتبطــة 
المعنــي وإرادتــه وأفضلياتــه، وأن تكــون مجــردة مــن تضــارب 
ومتناســبة  لــه،  مســوغ  ال  الــذي  التأثيــــــر  ومــن  المصالــح 
أقصــر  فــي  وتســري  الشــخص،  ظــروف  مــع  ومتماشــية 
مــدة ممكنــة، وتخضــع لمراجعــة منتظمــة مــن جانــب ســلطة 
مختصــة ومســتقلة ومحايــدة أو مــن جانــب هيئــة قضائيــة. 
ــه  ــر ب ــذي تؤث ــات متناســبة مــع القــدر ال وتكــون هــذه الضمان

التدابيــر فــي حقــوق الشــخص ومصالحــه.

5 -رهنــا بأحــكام هــذه المــادة، تتخــذ الــدول األطــراف جميــع 
التدابيــر المناســبة والفعالــة لضمــان حــق األشــخاص ذوي 
وراثــة  أو  ملكيــة  فــي  المســاواة،  أســاس  علــى  اإلعاقــة، 
الماليــة وإمكانيــة حصولهــم،  الممتلــكات وإدارة شــؤونهم 
والرهــون  المصرفيــة  القــروض  علــى  بغيرهــم،  مســاواة 
وغيرهــا مــن أشــكال االئتمــان المالــي، وتضمــن عــدم حرمــان 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل تعســفي مــن ممتلكاتهــم.

المادة 13
إمكانية اللجوء إلى القضاء

1 - تكفــل الــدول األطــراف ســبا فعالــة لألشــخاص ذوي 
مــع  المســاواة  قــدم  علــى  القضــاء  إلــى  للجــوء  اإلعاقــة 
التيســيرات  توفيــر  خــال  مــن  ذلــك  فــي  بمــا  اآلخريــن، 

اإلجرائيــة التــي تتناســب مــع أعمارهــم، بغــرض تيســر دورهــم 
الفعــال فــي المشــاركة المباشــرة وغيــر المباشــرة، بمــا فــي 
ذلــك بصفتهــم شــهودا، فــي جميــع اإلجــراءات القانونيــة، 
بمــا فيهــا مراحــل التحقيــق والمراحــل التمهيديــة األخــرى.

إلــى  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  لجــوء  إمكانيــة  لكفالــة   -  2
ــدول األطــراف التدريــب المناســب  ــا، تشــجع ال القضــاء فعلي
للعامليــن فــي مجــال إقامــة العــدل، ومــن ضمنهــم الشــرطة 

وموظفــو الســجون.

المادة 14
حرية الشخص وأمنه

1 - تكفــل الــدول األطــراف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى 
قــدم المســاواة مــع اآلخريــن:

)أ( التمتع بالحق في الحرية الشخصية واألمن الشخصي؛

أو  )ب( عــدم حرمانهــم مــن حريتهــم بشــكل غيــر قانونــي 
بشــكل تعســفي وأن يكــون أي حرمــان مــن الحريــة متســقا 
مــع القانــون، وأال يكــون وجــود اإلعاقــة مبــررا بــأي حــال مــن 

األحــوال ألي حرمــان مــن الحريــة.

2 - تكفــل الــدول األطــراف فــي حالــة حرمــان األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة مــن حريتهــم، نتيجــة أيــة إجــراءات، أن يخــول لهــم، 
علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم، ضمانــات وفقــا للقانــون 
ألهــداف  وفقــا  ُيعاملــوا  وأن  اإلنســان،  لحقــوق  الدولــي 
ومبــادئ هــذه االتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك توفيــر الترتيبــات 

التيســيرية المعقولــة لهــم.

المادة 15
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الاإنسانية أو المهينة
ــرض أي شــخص للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة  1 - ال ُيعَّ
ال  خــاص  وبشــكل  المهينــة.  أو  الاإنســانية  أو  القاســية 
يعــرض أي شــخص إلجــراء التجــارب الطبيــة والعلميــة عليــه 

دون موافقتــه بكامــل حريتــه.

2 - تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية 
والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع األشخاص 
ذوي اإلعاقة، على قدم المساواة مع اآلخرين، للتعذيب أو 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة.
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المادة 16
عدم التعرض لاستغال والعنف واالعتداء

التشــريعية  التدابيــر  جميــع  األطــراف  الــدول  تتخــذ   -  1
واإلداريــة واالجتماعيــة والتعليميــة وغيرهــا مــن التدابيــر 
المناســبة لحمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، داخــل منازلهــم 
االســتغال  أشــكال  جميــع  مــن  الســواء،  علــى  وخارجهــا 
والعنــف واالعتــداء، بمــا فــي ذلــك جوانبهــا القائمــة علــى 

نــوع الجنــس.

ــر المناســبة  ــع التدابي ــدول األطــراف أيضــا جمي 2 - تتخــذ ال
لمنــع جميــع أشــكال االســتغال والعنــف واالعتــداء بكفالــة 
أمــور منهــا توفيــر أشــكال مناســبة مــن المســاعدة والدعــم 
الرعايــة  ومقدمــي  وأســرهم  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 
لهــم تراعــي نــوع جنــس األشــخاص ذوي اإلعاقــة وســنهم، 
بمــا فــي ذلــك عــن طريــق توفيــر المعلومــات والتثقيــف 
بشــأن كيفيــة تجنــب حــاالت االســتغال والعنــف واالعتــداء 
والتعــرف عليهــا واإلبــاغ عنهــا. وتكفــل الــدول األطــراف أن 
يراعــى فــي توفيــر خدمــات الحمايــة ســن األشــخاص ذوي 

ــوع جنســهم وإعاقتهــم. اإلعاقــة ون

3 - تكفــل الــدول األطــراف قيــام ســلطات مســتقلة برصــد 
ــة األشــخاص ذوي  ــّدة لخدم ــج المع ــع المرافــق والبرام جمي
ــع أشــكال  ــة دون حــدوث جمي اإلعاقــة رصــدا فعــاال للحيلول

االســتغال والعنــف واالعتــداء.

المناســبة  التدابيــر  جميــع  األطــراف  الــدول  تتخــذ   -  4
عافيتهــم  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  اســتعادة  لتشــجيع 
البدنيــة واإلدراكيــة والنفســية، وإعــادة تأهيلهــم، وإعــادة 
شــكل  ألي  يتعرضــون  عندمــا  المجتمــع  فــي  إدماجهــم 
ــا فــي  ــداء، بم ــف أو االعت مــن أشــكال االســتغال أو العن
ذلــك عــن طريــق توفيــر خدمــات الحمايــة لهــم. وتتحقــق 
اســتعادة العافيــة وإعــادة اإلدمــاج فــي بيئــة تعــزز صحــة 
واســتقاله  وكرامتــه  لنفســه  واحترامــه  ورفاهيتــه  الفــرد 
الذاتــي وتراعــي االحتياجــات الخاصــة بــكل مــن نــوع الجنــس 

والســن.

5 - تضع الدول األطراف تشريعات وسياسات فعالة، من 
ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء واألطفال، 
واالعتداء  والعنف  االستغال  حاالت  على  التعرف  لكفالة 
لها األشخاص ذوو اإلعاقة والتحقيق فيها،  التي يتعرض 

وعند االقتضاء، المقاضاة عليها.

  المادة 17
حماية السامة الشخصية

لــكل شــخص ذي إعاقــة الحــق فــي احتــرام ســامته   
اآلخريــن. مــع  المســاواة  قــدم  علــى  والعقليــة  الشــخصية 

المادة 18
حرية التنقل والجنسية

1 - تقــر الــدول األطــراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 
التمتــع بحريــة التنقــل، وحريــة اختيــار مــكان إقامتهــم والحصول 
علــى الجنســية، علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن، بمــا فــي 

ذلــك ضمــان تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة بمــا يلــي:

الجنســية وتغييرهــا وعــدم  علــى  الحصــول  فــي  الحــق  )أ(   
حرمانهــم مــن جنســيتهم تعســفا أو علــى أســاس اإلعاقــة؛

 )ب( عــدم حرمانهــم علــى أســاس اإلعاقــة مــن إمكانيــة حيــازة 
أخــرى  وثائــق  أو  جنســياتهم  وثائــق  واســتعمال  وامتــاك 
إلثبــات الهويــة أو اللجــوء إلــى عمليــات أخــرى مناســبة، مثــل 
إجــراءات الهجــرة، قــد تســتدعيها الضــرورة لتيســير ممارســة 

ــة التنقــل؛ الحــق فــي حري

 )ج( الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم؛

 )د( عــدم حرمانهــم تعســفا أو علــى أســاس اإلعاقــة مــن حــق 
دخــول بلدهــم.

2 - يســجل األطفــال ذوو اإلعاقــة فــور والدتهــم ويكــون لهــم 
منذئــذ الحــق فــي الحصــول علــى اســم والحــق فــي اكتســاب 
الجنســية والحــق بقــدر اإلمــكان فــي أن يعرفــوا والديهــم وأن 

يتمتعــوا برعايتهــم.

 المادة 19
العيش المستقل واإلدماج في المجتمع

جميــع  بحــق  االتفاقيــة  هــذه  فــي  األطــراف  الــدول  تقــر   
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مســاواة بغيرهــم، فــي العيــش 
فــي المجتمــع، بخيــارات مســاوية لخيــارات اآلخريــن، وتتخــذ 
تدابيــر فعالــة ومناســبة لتيســير تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــة فــي  الكامــل بحقهــم وإدماجهــم ومشــاركتهم بصــورة كامل

المجتمــع. ويشــمل ذلــك كفالــة مــا يلــي:

ــاروا  ــة الفرصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي أن يخت  )أ( إتاح
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مــكان إقامتهــم ومحل ســكناهم واألشــخاص الذين يعيشــون 
معهــم علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن وعــدم إجبارهــم 

علــى العيــش فــي إطــار ترتيــب معيشــي خــاص؛

)ب( إمكانيــة حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى طائفــة 
المنـــزل وفــي محــل اإلقامــة  المــؤازرة فــي  مــن خدمــات 
وغيرهــا مــن الخدمــات المجتمعيــة، بمــا فــي ذلــك المســاعدة 
فــي  وإدماجهــم  عيشــهم  لتيســير  الضروريــة  الشــخصية 

المجتمــع، ووقايتهــم مــن االنعــزال أو االنفصــال عنــه؛

)ج( اســتفادة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، علــى قــدم المســاواة 
مــع اآلخريــن، مــن الخدمــات والمرافــق المجتمعيــة المتاحــة 
لعامــة النــاس، وضمــان اســتجابة هــذه الخدمــات الحتياجاتهــم.

 المادة 20
التنقل الشخصي

ــة تكفــل لألشــخاص ذوي  ــر فعال ــدول األطــراف تدابي تتخــذ ال
اإلعاقــة حريــة التنقــل بأكبــر قــدر ممكــن مــن االســتقالية، بمــا 

فــي ذلــك مــا يلــي:

بالطريقــة  تنقــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة  )أ( تيســير حريــة 
وفــي الوقــت اللذيــن يختارونهمــا وبتكلفــة فــي متناولهــم؛

)ب( تيســير حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى مــا يتســم 
بالجــودة مــن الوســائل واألجهــزة المســاعدة علــى التنقــل 
والتكنولوجيــات الُمِعينــة وأشــكال مــن المســاعدة البشــرية 
والوســطاء، بمــا فــي ذلــك جعلهــا فــي متناولهــم مــن حيــث 

ــة؛ التكلف

)ج( توفيــر التدريــب لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والمتخصصيــن 
العامليــن معهــم علــى مهــارات التنقــل؛

)د( تشــجيع الكيانــات الخاصــة التــي تنتــج الوســائل واألجهــزة 
المســاعدة علــى التنقــل واألجهــزة والتكنولوجيــات الُمِعينــة علــى 
مراعــاة جميــع الجوانــب المتعلقــة بتنقل األشــخاص ذوي اإلعاقة.

 المادة 21
حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

التــي  المناســبة  التدابيــر  جميــع  األطــراف  الــدول  تتخــذ 
ــة  تكفــل ممارســة األشــخاص ذوي اإلعاقــة لحقهــم فــي حري
ــرأي، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي طلــب معلومــات  ــر وال التعبي

وأفــكار، وتلقيهــا، واإلفصــاح عنهــا، علــى قــدم المســاواة 
التــي  مــع اآلخريــن، وعــن طريــق جميــع وســائل االتصــال 
يختارونهــا بأنفســهم، علــى النحــو المعــّرف فــي المــادة 2 مــن 

ــي: ــا يل ــك م ــا فــي ذل ــة، بم هــذه االتفاقي

)أ( تزويــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة بمعلومــات موجهــة لعامــة 
النــاس باســتعمال األشــكال والتكنولوجيــات الســهلة المنــال 
والمائمــة لمختلــف أنــواع اإلعاقــة فــي الوقــت المناســب 

وبــدون تحميــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة تكلفــة إضافيــة؛

فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  قيــام  وتيســير  قبــول  )ب( 
معاملتهــم الرســمية باســتعمال لغــة اإلشــارة وطريقــة برايــل 
وطــرق  وجميــع وســائل  البديلــة  المعــززة  االتصــال  وطــرق 
وأشــكال االتصــال األخــرى ســهلة المنــال التــي يختارونهــا 

بأنفســهم؛

)ج( حــث الكيانــات الخاصــة التــي تقــدم خدمــات إلــى عامــة 
النــاس، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق شــبكة اإلنترنــت، علــى 
تقديــم معلومــات وخدمــات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بأشــكال 

ســهلة المنــال واالســتعمال؛

ذلــك  فــي  بمــا  الجماهيــري،  اإلعــام  تشــجيع وســائط  )د( 
مقدمــي المعلومــات عــن طريــق شــبكة اإلنترنــت، علــى جعــل 

خدماتهــا فــي متنــاول األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛

)هـ( االعتراف بلغات اإلشارة وتشجيع استخدامها.

 المادة 22
احترام الخصوصية

1 - ال يجــوز تعريــض أي شــخص ذي إعاقــة، بصــرف النظــر 
عــن مــكان إقامتــه أو ترتيبــات معيشــته، لتدخــل تعســفي 
أو  أســرته  شــؤون  أو  خصوصياتــه  فــي  قانونــي  غيــر  أو 
االتصــال  مــن وســائل  آخــر  نــوع  أي  أو  مراســاته  أو  بيتــه 
التــي يســتعملها، وال للتهجــم غيــر المشــروع علــى شــرفه 
فــي  الحــق  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  ولجميــع  وســمعته. 
حمايــة القانــون لهــم مــن أي تدخــل أو تهجــم مــن هــذا القبيــل.

2 - تقــوم الــدول األطــراف بحمايــة خصوصيــة المعلومــات 
اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  الشــخصية  بالشــؤون  المتعلقــة 
مــع  المســاواة  قــدم  علــى  تأهيلهــم  وإعــادة  وبصحتهــم 

اآلخريــن.
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 المادة 23
احترام البيت واألسرة

1 - تتخذ الدول األطراف تدابير فعالة ومناســبة للقضاء على 
ــع المســائل  ــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي جمي التميي
ذات الصلــة بالــزواج واألســرة والوالديــة والعاقــات، وعلــى 
قــدم المســاواة مــع اآلخريــن، وذلــك مــن أجــل كفالــة مــا يلــي:

)أ( حــق جميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن هــم فــي ســن 
ــزواج  ــزمي ال ــزواج فــي التــزوج وتأســيس أســرة برضــا معتـ ال

رضــا تامــًا ال إكــراه فيــه؛

)ب( االعتــراف بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي اتخــاذ 
يــودون  الذيــن  األطفــال  عــدد  بشــأن  ومســؤول  حــر  قــرار 
علــى  الحصــول  وفــي  بينهــم  التباعــد  وفتــرة  إنجابهــم 
اإلنجابيــة  الصحــة  مجالــي  فــي  والتثقيــف  المعلومــات 
وتنظيــم األســرة بمــا يتناســب مــع ســنهم، وتوفيــر الوســائل 

الحقــوق؛ هــذه  ممارســة  مــن  لتمكينهــم  الضروريــة 

ــك األطفــال،  )ج( حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، بمــا فــي ذل
فــي الحفــاظ علــى خصوبتهــم علــى قــدم المســاواة مــع 

اآلخريــن.

ــة  ــدول األطــراف حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــل ال 2 - تكف
أو  األطفــال  علــى  بالقوامــة  يتعلــق  فيمــا  ومســؤولياتهم 
كفالتهــم أو الوصايــة عليهــم أو تبنيهــم أو أيــة أعــراف مماثلة، 
حيثمــا تــرد هــذه المفاهيــم فــي التشــريعات الوطنيــة، وفــي 
وتقــدم  الُفضلــى.  الطفــل  مصالــح  ترجــح  الحــاالت  جميــع 
ذوي  لألشــخاص  المناســبة  المســاعدات  األطــراف  الــدول 
فــي  بمســؤولياتهم  االضطــاع  مــن  لتمكينهــم  اإلعاقــة 

تنشــئة األطفــال.

3 - تكفــل الــدول األطــراف لألطفــال ذوي اإلعاقــة حقوقــا 
متســاوية فيمــا يتعلــق بالحيــاة األســرية. وُبغيــة إعمــال هــذا 
الحــق ومنــع إخفــاء األطفــال ذوي اإلعاقة وهجرهــم وإهمالهم 
وعزلهــم، تتعهــد الــدول األطــراف بــأن توفــر، فــي مرحلــة 
مبكــرة، معلومــات وخدمــات ومســاعدات شــاملة لألطفــال 

ذوي اإلعاقــة وألســرهم.

4 - تكفــل الــدول األطــراف عــدم فصــل أي طفــل عــن أبويــه 
رغمــا عنهمــا، إال إذا قــررت ســلطات مختصــة، رهنــا بمراجعــة 
الســارية  الوطنيــة  واإلجــراءات  للقوانيــن  قضائيــة، ووفقــا 

عمومــا، أن هــذا الفصــل ضــروري لمصلحــة الطفــل الُفضلى. 
وال يجــوز بحــال مــن األحــوال أن ُيفصــل الطفــل عــن أبويــه 

ــن أو كليهمــا. بســبب إعاقــة للطفــل أو أحــد األبوي

5 - تتعهــد الــدول األطــراف فــي حالــة عــدم قــدرة األســرة 
ــأن تبــذل قصــارى  ــه ب المباشــرة لطفــل ذي إعاقــة علــى رعايت
ــرى، وإن  ــل أســرته الكب ــه داخ ــة ل ــة بديل ــر رعاي جهودهــا لتوفي
لــم يتيســر ذلــك فداخــل المجتمــع المحلــي وفــي جــو أســري.

 المادة 24
التعليم

1 - تســّلم الــدول األطــراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
فــي التعليــم. وإلعمــال هــذا الحــق دون تمييــز وعلــى أســاس 
تكافــؤ الفــرص، تكفــل الــدول األطــراف نظامــا تعليميــا جامعــا 
علــى جميــع المســتويات وتعلمــا مــدى الحيــاة موجهيــن نحــو 

مــا يلــي:

)أ( التنميــة الكاملــة للطاقــات اإلنســانية الكامنــة والشــعور 
اإلنســان  حقــوق  احتــرام  وتعزيــز  الــذات،  وتقديــر  بالكرامــة 

البشــري؛ والتنــوع  األساســية  والحريــات 

)ب( تنميــة شــخصية األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومواهبهــم 
وإبداعهــم، فضــا عــن قدراتهــم العقليــة والبدنيــة، للوصــول 

بهــا إلــى أقصــى مــدى؛

ــة  ــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن المشــاركة الفعال )ج( تمكي
فــي مجتمــع ُحــر.

2 - تحــرص الــدول األطــراف فــي إعمالهــا هــذا الحــق علــى 
ــة مــا يلــي: كفال

النظــام  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  اســتبعاد  عــدم  )أ( 
اســتبعاد  وعــدم  اإلعاقــة،  أســاس  علــى  العــام  التعليمــي 
األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن التعليــم االبتدائــي أو الثانــوي 

اإلعاقــة؛ أســاس  علــى  واإللزامــي  المجانــي 

)ب( تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول علــى 
التعليــم المجانــي االبتدائــي والثانــوي، الجيــد والجامــع، علــى 
قــدم المســاواة مــع اآلخريــن فــي المجتمعات التي يعيشــون 

فيهــا؛
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)ج( مراعاة االحتياجات الفردية بصورة معقولة؛

)د( حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى الدعــم الــازم فــي 
ــم  ــم العــام لتيســير حصولهــم علــى تعلي نطــاق نظــام التعلي

فعــال؛

)هـــ( توفيــر تدابيــر دعــم فرديــة فعالــة فــي بيئــات تســمح 
ــي،  ــن النمــو األكاديمــي واالجتماع ــدر م ــق أقصــى ق بتحقي

وتتفــق مــع هــدف اإلدمــاج الكامــل.

3 - تمكــن الــدول األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن تعلــم مهــارات 
لتيســير  االجتماعيــة  التنميــة  مجــال  فــي  ومهــارات  حياتيــة 
مشــاركتهم الكاملــة فــي التعليــم علــى قــدم المســاواة مــع 
لهــذه  وتحقيقــا  المجتمــع.  فــي  أعضــاء  بوصفهــم  آخريــن 
الغايــة، تتخــذ الــدول األطــراف تدابيــر مناســبة تشــمل مــا 

يلــي:

)أ( تيســير تعلــم طريقــة برايــل وأنــواع الكتابــة البديلــة، وطــرق 
ومهــارات  والبديلــة،  المعــززة  االتصــال  وأشــكال  ووســائل 
طريــق  عــن  والتوجيــه  الدعــم  وتيســير  والتنقــل،  التوجيــه 

األقــران؛

)ب( تيســير تعلــم لغــة اإلشــارة وتشــجيع الهويــة اللغويــة 
لفئــة الُصــم؛

الُصــم  أو  والُصــم  للمكفوفيــن  التعليــم  توفيــر  كفالــة  )ج( 
اللغــات  بأنســب  منهــم،  األطفــال  وخاصــة  المكفوفيــن، 
وفــي  المعنييــن،  لألشــخاص  االتصــال  ووســائل  وطــرق 
ــق أقصــى قــدر مــن النمــو األكاديمــي  ــات تســمح بتحقي بيئ

واالجتماعــي.

األطــراف  الــدول  تتخــذ  الحــق،  هــذا  إلعمــال  وضمانــا   -  4
التدابيــر المناســبة لتوظيــف مدرســين، بمــن فيهــم مدرســون 
برايــل،  طريقــة  و/أو  اإلشــارة  لغــة  يتقنــون  إعاقــة  ذوو 
جميــع  فــي  العامليــن  والموظفيــن  األخصائييــن  ولتدريــب 
مســتويات التعليــم. ويشــمل هــذا التدريــب التوعيــة باإلعاقــة 
المعــززة  االتصــال  وأشــكال  ووســائل  طــرق  واســتعمال 
والبديلــة المناســبة، والتقنيــات والمــواد التعليميــة لمســاعدة 

اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص 

األشــخاص  حصــول  إمكانيــة  األطــراف  الــدول  تكفــل   -  5

المهنــي  والتدريــب  العالــي  التعليــم  علــى  اإلعاقــة  ذوي 
وتعليــم الكبــار والتعليــم مــدى الحيــاة دون تمييــز وعلــى قــدم 
ــدول  ــة، تكفــل ال ــا لهــذه الغاي ــن. وتحقيق المســاواة مــع آخري
ــر الترتيبــات التيســيرية المعقولــة لألشــخاص  األطــراف توفي

اإلعاقــة. ذوي 

 المادة 25
  الصحة

اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  بـــأن  األطــراف  الــدول  تعتــرف   
تمييــز  دون  الصحــة  بأعلــى مســتويات  التمتــع  فــي  الحــق 
علــى أســاس اإلعاقــة. وتتخــذ الــدول األطــراف كل التدابيــر 
المناســبة الكفيلــة بحصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى 
خدمــات صحيــة تراعــي الفــروق بيــن الجنســين، بمــا فــي ذلــك 
خدمــات إعــادة التأهيــل الصحــي. وتعمــل الــدول األطــراف 

على ما يلــي: خــاص  بوجــه 

ــة  ــة التكلف ــة أو معقول ــة مجاني ــة وبرامــج صحي ــر رعاي )أ( توفي
ونوعيتهــا  نطاقهــا  فــي  تعــادل  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 
ذلــك  فــي  بمــا  لآلخريــن،  توفرهــا  التــي  تلــك  ومعاييرهــا 
ــة وبرامــج الصحــة العامــة  خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابي

للســكان؛

)ب( توفيــر مــا يحتــاج إليــه األشــخاص ذوو اإلعاقــة تحديــدا 
بســبب إعاقتهــم مــن خدمــات صحيــة، تشــمل الكشــف المبكــر 
والتدخــل عنــد االقتضــاء، وخدمــات تهــدف إلــى التقليــل إلــى 
أدنــى حــد مــن اإلعاقــات ومنــع حــدوث المزيــد منهــا، علــى أن 

يشــمل ذلــك األطفــال وكبــار الســن؛

)ج( توفيــر هــذه الخدمــات الصحيــة فــي أقــرب مــكان ممكــن 
المناطــق  فــي  ذلــك  بما فــي  المحليــة،  مجتمعاتهــم  مــن 

الريفيــة؛

رعايــة  تقديــم  الصحيــة  المهــن  مزاولــي  إلــى  الطلــب  )د( 
إلــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة بنفــس جــودة الرعايــة التــي 
يقدمونهــا إلــى اآلخريــن، بمــا فــي ذلــك تقديــم هــذه الرعايــة 
علــى أســاس الموافقــة الحــرة والمســتنيرة، مــن خــال القيــام 
بجملــة أمــور منهــا زيــادة الوعــي بحقــوق اإلنســان المكفولــة 
الذاتــي  لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكرامتهــم واســتقالهم 
ــر  ــر التدريــب لهــم ونشــر معايي واحتياجاتهــم مــن خــال توفي
العــام  القطاعيــن  فــي  الصحيــة  بالرعايــة  تتعلــق  أخاقيــة 

والخــاص؛
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)هـــ( حظــر التمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي توفيــر 
يســمح  حيثمــا  الحيــاة  علــى  والتأميــن  الصحــي،  التأميــن 
القانــون الوطنــي بذلــك، علــى أن يوفــر بطريقــة منصفــة 

ومعقولــة؛

)و( منــع الحرمــان علــى أســاس التمييــز مــن الرعايــة الصحيــة 
أو الخدمــات الصحيــة أو الغــذاء والســوائل بســبب اإلعاقــة.

 المادة 26
التأهيل وإعادة التأهيل

1 - تتخــذ الــدول األطــراف تدابيــر فعالــة ومناســبة، بمــا 
فــي ذلــك عــن طريــق دعــم األقــران، لتمكيــن األشــخاص 
ــوغ أقصــى قــدر مــن االســتقالية  ذوي اإلعاقــة مــن بل
البدنيــة  إمكاناتهــم  وتحقيــق  عليهــا،  والمحافظــة 
والعقليــة واالجتماعيــة والمهنيــة علــى الوجــه األكمــل، 
وكفالــة إشــراكهم ومشــاركتهم بشــكل تــام فــي جميــع 
الــدول  تقــوم  الغايــة،  لتلــك  وتحقيقــا  الحيــاة.  نواحــي 
للتأهيــل  شــاملة  وبرامــج  خدمــات  بتوفيــر  األطــراف 
وإعــادة التأهيــل وتعزيزهــا وتوســيع نطاقهــا، وبخاصــة 
والخدمــات  والتعليــم  والعمــل  الصحــة  مجــاالت  فــي 
االجتماعيــة، علــى نحــو يجعــل هــذه الخدمــات والبرامــج:

وتســتند  اإلمــكان،  قــدر  مرحلــة  أقــرب  فــي  تبــدأ  )أ( 
فــرد  كل  الحتياجــات  التخصصــات  متعــدد  تقييــم  إلــى 

حــدة؛ علــى  قوتــه  وَمواطــن 

)ب( تدعم إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقة ومشــاركتهم 
فــي المجتمــع المحلــي وفــي جميــع نواحــي المجتمــع، 
وأن تتــاح لألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أســاس طوعــي 
بمــا  المحليــة،  للمجتمعــات  ممكــن  مــكان  أقــرب  وفــي 

فــي ذلــك فــي المناطــق الريفيــة.

2 - تشــجع الــدول األطــراف علــى وضــع برامــج التدريــب 
والموظفيــن  لألخصائييــن  والمســتمر  األولــي 
وإعــادة  التأهيــل  تقديــم خدمــات  فــي مجــال  العامليــن 

. هيــل لتأ ا

3 - تشــجع الــدول األطــراف توفــر ومعرفــة واســتخدام 
لألشــخاص  المصممــة  الُمِعينــة،  والتقنيــات  األجهــزة 
ذوي اإلعاقــة، حســب صلتهــا بالتأهيــل وإعــادة التأهيــل.

 المادة 27
العمل والعمالة

ذوي  األشــخاص  بحــق  األطــراف  الــدول  تعتــرف   - 1
اإلعاقــة فــي العمــل، علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن؛ 
ويشــمل هــذا الحــق إتاحــة الفرصــة لهــم لكســب الــرزق فــي 
عمــل يختارونــه أو يقبلونــه بحريــة فــي ســوق عمــل وبيئــة 
عمــل منفتحتيــن أمــام األشــخاص ذوي اإلعاقــة وشــاملتين 
ــدول األطــراف  لهــم ويســهل انخراطهــم فيهمــا. وتحمــي ال
إعمــال الحــق فــي العمــل وتعــززه، بمــا فــي ذلــك حــق أولئــك 
الذيــن تصيبهــم اإلعاقــة خــال عملهــم، وذلــك عــن طريــق 
اتخــاذ الخطــوات المناســبة، بمــا فــي ذلــك ســن التشــريعات، 

لتحقيــق عــدة أهــداف منهــا مــا يلــي:

ــز علــى أســاس اإلعاقــة فيمــا يختــص بجميــع  )أ( حظــر التميي
المســائل المتعلقــة بكافــة أشــكال العمالــة، ومنهــا شــروط 
التوظيــف والتعييــن والعمــل، واســتمرار العمــل، والتقــدم 

الوظيفــي، وظــروف العمــل اآلمنــة والصحيــة؛

)ب( حمايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي ظروف عمل 
عادلــة ومائمــة، علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن، بمــا فــي 
ذلــك تكافــؤ الفــرص وتقاضــي أجــر متســاو لقــاء القيــام بعمل 
متســاوي القيمــة، وظــروف العمــل المأمونــة والصحيــة، بمــا 

فــي ذلــك الحمايــة مــن التحــرش، واالنتصــاف مــن المظالــم؛

ممارســة  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  تمكيــن  كفالــة  )ج( 
مــع  المســاواة  قــدم  علــى  والنقابيــة  الُعماليــة  حقوقهــم 

اآلخريــن؛

)د( تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول بصــورة 
والمهنــي،  التقنــي  للتوجيــه  العامــة  البرامــج  علــى  فعالــة 

والمســتمر؛ المهنــي  والتدريــب  التوظيــف،  وخدمــات 

)هـــ( تعزيــز فــرص العمــل والتقــدم الوظيفــي لألشــخاص 
تقديــم  عــن  فضــا  العمــل،  ســوق  فــي  اإلعاقــة  ذوي 
ــة  ــه والمداوم ــاد العمــل والحصــول علي ــى إيج المســاعدة عل

والعودة إليــه؛ عليــه 

الحــرة،  األعمــال  ومباشــرة  الحــّر،  العمــل  فــرص  تعزيــز  )و( 
التجاريــة  األعمــال  فــي  والشــروع  التعاونيــات،  وتكويــن 

الخاصــة؛
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)ز( تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام؛

القطــاع  فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  عمالــة  تشــجيع  )ح( 
الخــاص مــن خــال انتهــاج سياســات واتخــاذ تدابيــر مناســبة، 
ــك مــن  ــر ذل ــة، والحوافــز، وغي قــد تشــمل البرامــج التصحيحي

التدابيــر؛

)ط( كفالــة توفيــر ترتيبــات تيســيرية معقولــة لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي أماكــن العمــل؛

للخبــرات  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  اكتســاب  تشــجيع  )ي( 
المفتوحــة؛ العمــل  ســوق  فــي  المهنيــة 

والوظيفــي،  المهنــي  التأهيــل  إعــادة  برامــج  تعزيــز  )ك( 
لصالــح  العمــل  إلــى  والعــودة  بالوظائــف،  واالحتفــاظ 

اإلعاقــة. ذوي  األشــخاص 

عــدم إخضــاع األشــخاص ذوي  الــدول األطــراف  تكفــل   -  2
اإلعاقــة للــرق أو العبوديــة، وحمايتهــم علــى قــدم المســاواة 

ــري أو القســري. ــن، مــن العمــل الجب مــع اآلخري

 المادة 28
مستوى المعيشة الائق والحماية االجتماعية

1 - تعتــرف الــدول األطــراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
فــي التمتــع بمســتوى معيشــي الئــق لهــم وألســرهم، بمــا 
فــي ذلــك مــا يكفيهــم مــن الغــذاء والملبــس والمســكن، 
وفــي مواصلــة تحســين ظــروف معيشــتهم، وتتخــذ الخطوات 
المناســبة لصــون هــذا الحــق وتعزيــز إعمالــه دون تمييــز علــى 

أســاس اإلعاقــة. 

2 تقــر الــدول األطــراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 
الحمايــة االجتماعيــة، والتمتــع بهــذا الحــق دون تمييــز بســبب 
الحــق  هــذا  لصــون  المناســبة  الخطــوات  وتتخــذ  اإلعاقــة، 

ــز إعمالــه، بمــا فــي ذلــك تدابيــر ترمــي إلــى: وتعزي

)أ( ضمــان مســاواة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــع اآلخريــن 
فــي فــرص الحصــول علــى الميــاه النقيــة، وضمــان حصولهــم 
علــى الخدمــات واألجهــزة المناســبة ذات األســعار المعقولــة، 
وغيــر ذلــك مــن المســاعدات لتلبيــة االحتياجــات المرتبطــة 

باإلعاقــة؛

اإلعاقــة، خصوصــا  ذوي  األشــخاص  اســتفادة  )ب( ضمــان 
النســاء والفتيــات وكبــار الســن، من برامــج الحمايــة االجتماعية 

وبرامــج الحــد مــن الفقــر؛

الذيــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  اســتفادة  ضمــان  )ج( 
يعيشــون فــي حالــة فقــر وأســرهم مــن المســاعدة التــي 
تقدمهــا الدولــة لتغطيــة النفقــات المتعلقــة باإلعاقــة، بمــا 
والمســاعدة  المشــورة  وإســداء  المناســب  التدريــب  فيهــا 

المؤقتــة؛ والرعايــة  الماليــة 

برامــج  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  اســتفادة  )د( ضمــان 
العــام؛ اإلســكان 

)هـــ( ضمــان اســتفادة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، علــى قــدم 
ــد. ــن، مــن اســتحقاقات وبرامــج التقاع المســاواة مــع اآلخري

 المادة 29
المشاركة في الحياة السياسية والعامة

تضمــن الــدول األطــراف لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحقــوق 
السياســية وفرصــة التمتــع بهــا علــى أســاس المســاواة مــع 

اآلخريــن، وتتعهــد بمــا يلــي:

المشــاركة  إمكانيــة  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  تكفــل  أن  )أ( 
بصــورة فعالــة وكاملــة فــي الحيــاة السياســية والعامــة علــى 
قــدم المســاواة مــع اآلخريــن، إمــا مباشــرة وإمــا عــن طريــق 
الحــق  كفالــة  ذلــك  فــي  بمــا  بحريــة،  يختارونهــم  ممثليــن 
ــوا وُينَتخبــوا،  والفرصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة كــي يصوت

وذلــك بعــدة ســبل منهــا:

’1‘ كفالــة أن تكــون إجــراءات التصويــت ومرافقــه ومــواده 
واالســتعمال؛ الفهــم  مناســبة وميســرة وســهلة 

التصويــت  فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حــق  حمايــة   ‘2’
ــراع الســري فــي االنتخابــات واالســتفتاءات  عــن طريــق االقت
والتقلــد  لانتخابــات  الترشــح  وفــي  ترهيــب،  دون  العامــة 
الفعلــي للمناصــب وأداء جميــع المهــام العامــة فــي الحكومــة 
علــى شــتى المســتويات، وتســهيل اســتخدام التكنولوجيــا 

الُمِعينــة والجديــدة حيثمــا اقتضــى األمــر ذلــك؛

ــر األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــن إرادتهــم  ــة تعبي ــة حري ’3‘ كفال
لهــذه  تحقيقــا  االقتضــاء،  عنــد  لهــم،  والســماح  كناخبيــن، 
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الغايــة، باختيــار شــخص يســاعدهم علــى التصويــت؛

)ب( أن تعمــل علــى نحــو فعــال مــن أجــل تهيئــة بيئــة يتســنى 
ــة  ــة أن يشــاركوا مشــاركة فعلي ــا لألشــخاص ذوي اإلعاق فيه
وكاملــة فــي تســيير الشــؤون العامــة، دون تمييــز وعلــى 
قــدم المســاواة مــع اآلخريــن، وأن تشــجع مشــاركتهم فــي 

الشــؤون العامــة، بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:

الحكوميــة  غيــر  والرابطــات  المنظمــات  فــي  المشــاركة   ‘1’
البلــد العامــة والسياســية، بمــا فــي ذلــك  المعنيــة بحيــاة 

شــؤونها؛ وإدارة  السياســية  األحــزاب  أنشــطة 

’2‘ إنشــاء منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة واالنضمــام 
إليهــا كــي تتولــى تمثيلهــم علــى كل مــن الصعيــد الوطنــي 

واإلقليمــي والمحلــي؛

 المادة 30
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه 

والتسلية والرياضة
1 - تقــر الــدول األطــراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 
المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة علــى قــدم المســاواة مــع 
اآلخريــن، وتتخــذ كل التدابيــر المناســبة لكــي تكفل لألشــخاص 

اإلعاقة ما يلــي:  ذوي 

رة؛ )أ( التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسَّ

والعــروض  واألفــام  التلفزيونيــة  بالبرامــج  التمتــع  )ب( 
ــرة؛ ميسَّ بأشــكال  الثقافيــة  األنشــطة  وســائر  المســرحية 

)ج( التمتــع بدخــول األماكــن المخصصــة للعــروض أو الخدمات 
الســينما  ودور  والمتاحــف  المســارح  قبيــل  مــن  الثقافيــة، 
اإلمــكان،  قــدر  والتمتــع،  الســياحة،  وخدمــات  والمكتبــات 
صــب التذكاريــة والمواقــع ذات األهميــة  بالوصــول إلــى النُُّ

الثقافيــة الوطنيــة.

2 - تتخـــذ الــدول األطــراف التدابيــر المائمــة إلتاحــة الفرصــة 
قدراتهــم  واســتخدام  لتنميــة  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص 
ــة، ال لخدمــة مصلحتهــم فحســب  ــة والفكري ــة والفني اإلبداعي

وإنمــا إلثــراء المجتمــع أيضــا.

3 - تتخــذ الــدول األطــراف جميــع الخطــوات المائمــة، وفقــا 

تحمــي  التــي  القوانيــن  أن  مــن  للتأكــد  الدولــي،  للقانــون 
حقــوق الملكيــة الفكريــة ال تشــكل عائقــا تعســفيا أو تمييزيــا 
يحــول دون اســتفادة األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن المــواد 

الثقافيــة. 

4 - يحــق لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، علــى قــدم المســاواة مــع 
اآلخريــن، أن يحظــوا باالعتــراف بهويتهــم الثقافيــة واللغويــة 
الخاصــة وأن يحصلــوا علــى دعــم لهــا، بمــا فــي ذلــك لغــات 

ــم. اإلشــارات وثقافــة الصُّ

5 - تمكينــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن المشــاركة، علــى 
قــدم المســاواة مــع آخريــن، فــي أنشــطة الترفيــه والتســلية 
والرياضــة، تتخــذ الــدول األطــراف التدابيــر المناســبة مــن أجل:

)أ( تشــجيع وتعزيــز مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، إلــى 
ــة العامــة علــى  أقصــى حــد ممكــن، فــي األنشــطة الرياضي

جميــع المســتويات؛

)ب( ضمــان إتاحــة الفرصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لتنظيــم 
األنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة الخاصــة باإلعاقــة وتطويرهــا 
والمشــاركة فيهــا، والعمــل تحقيقــا لهــذه الغايــة علــى تشــجيع 
توفيــر القــدر المناســب مــن التعليــم والتدريــب والمــوارد لهــم 

علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن؛

)ج( ضمــان دخــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلـــى األماكــن 
والســياحية؛ والترفيهيــة  الرياضيـــة 

)د( ضمــان إتاحــة الفرصــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة للمشــاركة 
علــى قــدم المســاواة مــع األطفــال اآلخريــن فــي أنشــطة 
ذلــك  فــي  بمــا  والرياضــة،  والتســلية  والترفيــه  اللعــب 

التــي تمــارس فــي إطــار النظــام المدرســي؛ األنشــطة 

)هـــ( ضمــان إمكانيــة حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى 
الخدمــات المقدمــة مــن المشــتغلين بتنظيــم أنشــطة الترفيــه 

والســياحة والتســلية والرياضــة.

 المادة 31
جمع اإلحصاءات والبيانات

1 - تقــوم الــدول األطــراف بجمــع المعلومــات المناســبة، بمــا 
ــات المســتخدمة فــي  ــة والبيان ــات اإلحصائي ــك البيان فــي ذل
البحــوث، لتمكينهــا مــن وضــع وتنفيــذ السياســات الكفيلــة 
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جمــع  عمليــة  تفــي  أن  وينبغــي  االتفاقيــة.  هــذه  بإنفــاذ 
المعلومــات واالحتفــاظ بهــا بمــا يلــي:

)أ( االمتثــال للضمانــات المعمــول بهــا قانونــا، بمــا فيهــا 
الســرية  لكفالــة  البيانــات،  بحمايــة  المتعلقــة  التشــريعات 

اإلعاقــة؛ ذوي  األشــخاص  خصوصيــة  واحتــرام 

حقــوق  لحمايــة  دوليــا  المقبولــة  للقواعــد  االمتثــال  )ب( 
فــي  األخاقيــة  والمبــادئ  األساســية  والحريــات  اإلنســان 

واســتخدامها. واإلحصــاءات  جمــع 

2 - ُتصنــف المعلومــات التــي يتــم جمعهــا وفقا لهــذه المادة، 
حســب االقتضــاء، وُتســتخدم للمســاعدة فــي تقييــم تنفيــذ 
االلتزامــات التــي تعهــدت بهــا الــدول األطــراف بموجــب هــذه 
االتفاقيــة وفــي كشــف العقبــات التــي تواجــه األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة فــي أثنــاء ممارســتهم لحقوقهــم والعمــل علــى 

تذليلهــا.

هــذه  نشــر  بمســؤولية  األطــراف  الــدول  تضطلــع   -  3
اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  إتاحتهــا  وتضمــن  اإلحصــاءات 

هــم. وغير

 المادة 32
التعاون الدولي

الدولــي  التعــاون  بأهميــة  األطــراف  الــدول  تســلم   -  1
وتعزيــزه، دعمــا للجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى تحقيــق أهــداف 
ــة  ــر مناســبة وفعال ــذ تدابي ــة ومقصدهــا، وتتخ هــذه االتفاقي
ــا، وحســب االقتضــاء، فــي شــراكة  ــا بينه ــذا الصــدد فيم به
ــة والمجتمــع  ــة ذات الصل ــة واإلقليمي مــع المنظمــات الدولي
اإلعاقــة.  ذوي  األشــخاص  منظمــات  ســيما  وال  المدنــي، 

ويجــوز أن تشــمل هــذه التدابيــر مــا يلــي:

)أ( ضمــان شــمول التعــاون الدولــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
واســتفادتهم منــه، بمــا فــي ذلــك البرامــج اإلنمائيــة الدوليــة؛

)ب( تســهيل ودعــم بنــاء القــدرات، بمــا فــي ذلــك مــن خــال 
وأفضــل  التدريبيــة  والبرامــج  والخبــرات  المعلومــات  تبــادل 

الممارســات وتقاســمها؛

)ج( تســهيل التعــاون فــي مجــال البحــوث والحصــول علــى 
المعــارف العلميــة والتقنيــة؛

حســب  واالقتصاديــة،  التقنيــة  المســاعدة  توفيــر  )د( 
االقتضــاء، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تيســير الحصــول علــى 
وعــن  وتقاســمها،  والُمِعينــة  المنــال  الســهلة  التكنولوجيــا 

التكنولوجيــا. نقــل  طريــق 

2 - ال تمــس أحــكام هــذه المــادة التزامــات كل دولــة طــرف 
بتنفيــذ مــا عليهــا مــن التزامــات بموجــب هــذه االتفاقيــة.

 المادة 33
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

ــا التنظيميــة، جهــة  ــا لنهجه ــدول األطــراف، وفق ــن ال 1 - تعيِّ
بالمســائل  ُتعنــى  الحكومــة  داخــل  أكثــر  أو  واحــدة  تنســيق 
ــب  ــار الواج ــي االعتب ــة، وتول ــذ هــذه االتفاقي ــة بتنفي المتصل
لمســألة إنشــاء أو تعييــن آليــة تنســيق داخــل الحكومــة لتيســير 
األعمــال ذات الصلــة فــي مختلــف القطاعــات وعلــى مختلــف 

المســتويات.

القانونيــة  لنظمهــا  وفقــا  األطــراف،  الــدول  تقــوم   -  2
واإلداريــة، بتشــكيل أو تعزيــز أو تعييــن أو إنشــاء إطــار عمــل 
ــة مســتقلة واحــدة  ــك آلي ــة الطــرف، بمــا فــي ذل داخــل الدول
أو أكثــر، حســب االقتضــاء، لتعزيــز هــذه االتفاقيــة وحمايتهــا 
ورصــد تنفيذهــا. وتأخــذ الــدول األطــراف بعيــن االعتبــار، عنــد 
تعييــن أو إنشــاء مثــل هــذه اآلليــة، المبــادئ المتعلقــة بمركــز 
ــة بحمايــة حقــوق  ــة المعني وطــرق عمــل المؤسســات الوطني

اإلنســان وتعزيزهــا.

ذوو  األشــخاص  وبخاصــة  المدنــي،  المجتمــع  يســهم   -  3
الرصــد  عمليــة  فــي  لهــم،  الممثلــة  والمنظمــات  اإلعاقــة 

كاملــة. مشــاركة  فيهــا  ويشــاركون 

 المادة 34
اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

1 - تنشــأ لجنــة معنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )يشــار 
إليهــا فيمــا يلــي باســم ”اللجنــة“(، لتضطلــع بتنفيــذ المهــام 

المنصــوص عليهــا أدنــاه.

2 - تتكــون اللجنــة، فــي وقــت بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة، مــن 
اثنــي عشــر خبيــرا. وتــزداد عضويــة اللجنــة بســتة أعضــاء، بعــد 
حصــول االتفاقيــة علــى ســتين تصديقــا أو انضمامــا إضافيــا، 

لتصــل عضويتهــا حــدا أعلــى مقــداره ثمانيــة عشــر عضــوا.
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3 - يعمــل أعضــاء اللجنــة بصفتهــم الشــخصية ويكونــون مــن 
ــاءة  ــرف لهــم بالكف ــة والمعت المشــهود لهــم باألخــاق العالي
والخبــرة فــي الميــدان الــذي تغطيــه هــذه االتفاقيــة. والــدول 
األطــراف مدعــوة، عنــد تســمية مرشــحيها، إلــى أن تولــي 
االعتبــار الواجــب إلــى الحكــم الــوارد فــي المــادة 4-3 مــن هــذه 

االتفاقيــة.

الــدول األطــراف مــع  اللجنــة بواســطة  ينتخــب أعضــاء   -  4
مراعــاة التوزيــع الجغرافــي العــادل، وتمثيــل مختلــف أشــكال 
الحضــارات والنظــم القانونيــة الرئيســية، والتمثيــل المتــوازن 

للجنســين، ومشــاركة الخبــراء ذوي اإلعاقــة.

قائمــة  مــن  الســري  باالقتــراع  اللجنــة  أعضــاء  ُينتخــب   -  5
ــن رعاياهــا فــي  ــن بي ــدول األطــراف م أشــخاص ترشــحهم ال
اجتماعــات مؤتمــر الــدول األطــراف. وفــي هــذه االجتماعــات، 
ــدول األطــراف، ينتخــب  ــي ال ــي يتشــكل نصابهــا مــن ثلث الت
لعضويــة اللجنــة األشــخاص الذيــن يحصلــون علــى أعلــى 
ــة المطلقــة مــن أصــوات  عــدد مــن األصــوات وعلــى األغلبي

ممثلــي الــدول األطــراف الحاضريــن والمصوتيــن.

6 - تجــرى أول انتخابــات فــي موعــد ال يتجــاوز ســتة أشــهر مــن 
تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة. ويوجــه األميــن العــام لألمــم 
علــى  أشــهر  أربعــة  قبــل  األطــراف،  الــدول  إلــى  المتحــدة 
األقــل مــن موعــد إجــراء أي انتخابــات، رســالة يدعوهــم فيهــا 
إلــى تقديــم أســماء المرشــحين خــال فتــرة شــهرين. ويعــد 
ــع األشــخاص  ــك قائمــة بأســماء جمي ــن العــام عقــب ذل األمي
مــع  األبجــدي،  للترتيــب  الطريقــة، وفقــا  بهــذه  المرشــحين 
توضيــح أســماء الــدول األطــراف التــي ترشــحهم، ويقــدم 
القائمــة المذكــورة إلــى الــدول األطــراف فــي هــذه االتفاقية. 

7 - ينتخــب أعضــاء اللجنــة لفتــرة أربــع ســنوات. ويجــوز أن يعــاد 
انتخابهــم مــرة واحــدة. غيــر أن فتــرة عضوية ســتة مــن األعضاء 
الذيــن ينتخبــون فــي االنتخابــات األولــى تنتهــي عنــد انقضــاء 
فتــرة عاميــن؛ وبعــد تلــك االنتخابــات األولــى مباشــرة، يختــار 
رئيــس االجتمــاع المشــار إليــه فــي الفقــرة 5 مــن هــذه المــادة 

أســماء هــؤالء األعضــاء الســتة عــن طريــق القرعــة.

إجــراء  عنــد  اإلضافيــون  الســتة  اللجنــة  أعضــاء  ينتخــب   -  8
االنتخابــات العاديــة، وفقــا لألحــكام ذات الصلــة مــن هــذه 

المــادة.

9 - فــي حالــة وفــاة أو اســتقالة أحــد أعضــاء اللجنــة أو إعــان 
ذلــك العضــو، ألي ســبب آخــر، عــدم قدرتــه علــى أداء واجباتــه، 
ــرا آخــر  ــة الطــرف التــي رشــحت ذلــك العضــو خبي تعيــن الدول
يملــك المؤهــات ويســتوفي الشــروط الــواردة فــي األحكام 
ذات الصلــة مــن هــذه المــادة، ليعمــل كعضــو فــي اللجنــة 

خــال مــا تبقــى مــن فتــرة ذلــك العضــو.

10 -تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

11 -يوفــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة الموظفيــن الازمين 
بكفــاءة  مهامهــا  اللجنــة  تــؤدي  لكــي  الضروريــة  والمرافــق 
بموجــب هــذه االتفاقيــة، ويدعــو إلــى انعقــاد أول اجتمــاع لها.

12 -يتلقــى أعضــاء اللجنــة المنشــأة بموجــب هــذه االتفاقيــة 
الجمعيــة  بموافقــة  المتحــدة،  األمــم  مــوارد  مــن  أجورهــم 
العامــة، وفقــا للمعاييــر والشــروط التــي تحددهــا الجمعيــة 
العامــة، مــع وضــع أهميــة مســؤوليات اللجنــة فــي االعتبــار.

13 -يحصــل أعضــاء اللجنــة علــى التســهيات واالمتيــازات 
والحصانــات التــي يحصــل عليهــا الخبــراء المكلفــون بمهــام 
ذات  البنــود  عليــه  تنــص  حســبما  المتحــدة،  لألمــم  تابعــة 
ــا. ــدة وحصاناته ــازات األمــم المتح ــة امتي ــة فــي اتفاقي الصل

 المادة 35
تقارير الدول األطراف

1 - تقــدم كل دولــة طــرف إلــى اللجنــة، عــن طريــق األميــن 
ــر المتخــذة  العــام لألمــم المتحــدة، تقريــرا شــاما عــن التدابي
التقــدم  وعــن  االتفاقيــة  هــذه  بموجــب  التزاماتهــا  لتنفيــذ 
المحــرز فــي هــذا الصــدد، وذلــك خــال فتــرة عاميــن عقــب 
بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة بالنســبة للدولــة الطــرف المعنيــة.

2 - تقــدم الــدول األطــراف تقاريرهــا عقــب ذلــك مــرة كل 4 
ســنوات علــى األقــل، وكذلــك كلمــا طلبــت منهــا اللجنــة ذلــك.

ــرى وجــوب تطبيقهــا  ــة ت ــادئ توجيهي ــة مب ــة أي 3 - تحــدد اللجن
ــر. ــات التقاري ــى محتوي عل

4 - ال يتعيــن علــى الدولــة الطــرف، التــي تقــدم تقريرهــا 
األول الشــامل إلــى اللجنــة، تكــرار إدراج المعلومــات التــي 
ســبق تقديمهــا فــي التقاريــر الاحقــة. والــدول األطــراف 
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مدعــوة إلــى أن تنظــر، عنــد إعــداد التقاريــر التــي تقــدم إلــى 
ــة  ــر مــن خــال عملي ــة، فــي مســألة إعــداد هــذه التقاري اللجن
تتســم باالنفتــاح والشــفافية وإلــى أن تولــي االعتبــار الواجــب 

ــة. ــوارد فــي المــادة 4-3 مــن هــذه االتفاقي ــم ال ــى الحك إل

5 - يجــوز أن تــدرج فــي التقاريــر العوامــل والصعوبــات التــي 
تؤثــر علــى درجــة الوفــاء بااللتزامــات بموجــب هــذه االتفاقيــة.

 المادة 36
النظر في التقارير

1 - تنظــر اللجنــة فــي كل تقريــر وتقــدم مــا تــراه مائمــا مــن 
الدولــة  إلــى  وتحيلهــا  بشــأنه  عامــة  وتوصيــات  اقتراحــات 
الطــرف المعنيــة. ويجــوز للدولــة الطــرف أن تــرد علــى اللجنــة 
بــأي معلومــات تختارهــا. ويجــوز للجنــة أن تطلــب إلــى الــدول 
هــذه  بتطبيــق  صلــة  ذات  إضافيــة  معلومــات  األطــراف 

االتفاقيــة.

2 - إذا تأخــرت دولــة طــرف تأخــرا كبيــرا فــي تقديــم تقريــر، 
جــاز للجنــة أن ُتشــعر الدولــة الطــرف المعنيــة بضــرورة فحــص 
ــة الطــرف، اســتنادا  ــك الدول ــة فــي تل ــق هــذه االتفاقي تطبي
إلــى معلومــات موثــوق بهــا تتــاح للجنــة، إذا لــم يقــدم التقريــر 
ذو الصلــة فــي غضــون ثاثــة أشــهر مــن توجيــه اإلشــعار. 
وتدعــو اللجنــة الدولــة الطــرف المعنيــة إلــى المشــاركة فــي 
هــذا الفحــص. وإذا اســتجابت الدولــة الطــرف بتقديــم التقريــر 

ذي الصلــة، تطبــق أحــكام الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة.

3 - يتيــح األميــن العــام لألمــم المتحــدة التقاريــر لكافــة الــدول 
األطراف. 

واســع  نطــاق  علــى  تقاريرهــا  األطــراف  الــدول  تتيــح   -  4
لعامــة الجمهــور فــي بلدانهــا وتيســر إمكانيــة االطــاع علــى 
التقاريــر.  المتعلقــة بهــذه  العامــة  االقتراحــات والتوصيــات 

الــوكاالت  إلــى  مائمــا،  تــراه  حســبما  اللجنــة،  تحيــل   -  5
وســائر  وبرامجهــا  المتحــدة  األمــم  وصناديــق  المتخصصــة 
الهيئــات المختصــة، أي تقاريــر مــن الــدول األطــراف تتضمــن 
طلبا للمشــورة أو المســاعدة التقنيتين، أو تشــير إلى حاجتها 
ــل هــذه المشــورة أو المســاعدة، وتشــفعها بماحظــات  لمث
اللجنــة وتوصياتهــا بصــدد هــذه الطلبــات أو اإلشــارات، إن 

وجــدت. 

 المادة 37
التعاون بين الدول األطراف واللجنة

1 - تتعــاون كل دولــة طــرف مــع اللجنــة وتســاعد أعضاءهــا 
فــي االضطــاع بواليتهــم.

2 - تولــي اللجنــة، فــي عاقتهــا مــع الــدول األطــراف، االعتبــار 
الوطنيــة لتطبيــق  القــدرات  الــازم لســبل ووســائل تعزيــز 
هــذه االتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق التعــاون الدولــي.

 المادة 38
عاقة اللجنة مع الهيئات األخرى

نحــو فعــال وتشــجيع  لدعــم تطبيــق هــذه االتفاقيــة علــى 
التعــاون الدولــي فــي الميــدان الــذي تغطيــه هــذه االتفاقيــة:

)أ( يكــون مــن حــق الــوكاالت المتخصصــة وغيرهــا مــن أجهــزة 
األمــم المتحــدة أن تكــون ممثلــة لــدى النظــر فــي تطبيــق مــا 
يدخــل فــي نطــاق واليتهــا مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة. وللجنــة 
أن تدعــو الــوكاالت المتخصصــة والهيئــات المختصــة األخــرى، 
حســبما تــراه مائمــا، لتقديــم مشــورة خبرائهــا بشــأن تطبيــق 
االتفاقيــة فــي المجــاالت التــي تدخــل فــي نطــاق واليــة كل 
منهــا. وللجنــة أن تدعــو الــوكاالت المتخصصــة وغيرهــا مــن 
أجهــزة األمــم المتحــدة لتقديــم تقاريــر عــن تطبيــق االتفاقيــة 

فــي المجــاالت التــي تدخــل فــي نطــاق أنشــطتها؛ 

بالتشــاور،  بواليتهــا،  لــدى اضطاعهــا  اللجنــة،  تقــوم  )ب( 
حســب االقتضــاء، مــع الهيئــات األخــرى ذات الصلــة المنشــأة 
ــك بغــرض  ــة لحقــوق اإلنســان، وذل بموجــب معاهــدات دولي
ضمــان اتســاق مــا يضعــه كل منهــا مــن مبــادئ توجيهيــة 
االزدواجيــة  وتفــادي  عامــة،  وتوصيــات  واقتراحــات  لإلبــاغ 

والتداخــل فــي أداء وظائفهــا. 

 المادة 39
تقرير اللجنة

تقــدم اللجنــة كل ســنتين تقاريــر عــن أنشــطتها إلــى الجمعيــة 
العامــة والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، ويجــوز لهــا أن 
تقــدم اقتراحــات وتوصيــات عامــة بنــاء علــى فحــص التقاريــر 
تلــك  وتــدرج  األطــراف.  الــدول  مــن  الــواردة  والمعلومــات 
االقتراحــات والتوصيــات العامــة فــي تقريــر اللجنــة إلــى جانــب 

ــدول األطــراف، إن وجــدت. تعليقــات ال
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 المادة 40
مؤتمر الدول األطراف

للــدول  الــدول األطــراف بانتظــام فــي مؤتمــر  1 - تجتمــع 
ــة النظــر فــي أي مســألة تتعلــق بتطبيــق هــذه  األطــراف بغي

االتفاقيــة.

2 - يدعــو األميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى عقــد مؤتمــر 
ــدء  ــد أقصــاه ســتة أشــهر مــن ب ــدول األطــراف، فــي موع ال
نفــاذ هــذه االتفاقيــة. ويدعــو األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
إلــى عقــد االجتماعــات الاحقــة مــرة كل ســنتين أو بنــاء علــى 

ــدول األطــراف.  قــرار لمؤتمــر ال

 المادة 41
الوديع

يكون األمين العام لألمم المتحدة وديع هذه االتفاقية.

 المادة 42
التوقيع

الــدول  لجميــع  االتفاقيــة  هــذه  علــى  التوقيــع  بــاب  يفتــح 
ولمنظمــات التكامــل اإلقليمــي فــي مقــر األمــم المتحــدة 

.2007 آذار/مــارس   30 مــن  اعتبــارا  نيويــورك  فــي 

 المادة 43
الرضا بااللتزام

ــدول الموقعــة ولإلقــرار  ــق ال تخضــع هــذه المعاهــدة لتصدي
الرســمي مــن جانــب منظمــات التكامــل اإلقليمــي الموقعــة. 
للتكامــل  منظمــة  أو  دولــة  أي  مفتوحــة النضمــام  وتكــون 

ــة.  ــم توقــع االتفاقي اإلقليمــي ل

 المادة 44
منظمات التكامل اإلقليمي

1 - يقصــد بـــتعبير ’’منظمــة التكامــل اإلقليمــي‘‘ منظمــة 
تشــكلها الــدول ذات الســيادة فــي منطقــة مــا، وتنقــل إليهــا 
ــق بالمســائل  ــدول األطــراف فيهــا االختصــاص فيمــا يتعل ال
التــي تحكمهــا هــذه االتفاقيــة. وتعلــن تلــك المنظمــات، فــي 
صكــوك إقرارهــا الرســمي أو انضمامهــا، نطــاق اختصاصهــا 
االتفاقيــة.  هــذه  تحكمهــا  التــي  بالمســائل  يتعلــق  فيمــا 
وتبلــغ الوديــع فيمــا بعــد بــأي تعديــل جوهــري فــي نطــاق 

اختصاصهــا.

إلــى ’’الــدول  االتفاقيــة  فــي هــذه  تنطبــق اإلشــارات   -  2

األطــراف‘‘ علــى تلــك المنظمــات فــي حــدود اختصاصهــا. 

3 - وألغــراض الفقــرة 1 مــن المــادة 45 والفقرتيــن 2 و 3 
مــن المــادة 47، ال يعتــد بــأي صــك تودعــه منظمــة للتكامــل 

اإلقليمــي. 

4 - تمــارس منظمــات التكامــل اإلقليمــي، فــي األمــور التــي 
تنــدرج ضمــن نطــاق اختصاصهــا، حقهــا فــي التصويــت فــي 
مؤتمــر الــدول األطــراف، بعــدد مــن األصــوات مســاو لعــدد 
دولهــا األعضــاء التــي هــي أطــراف فــي هــذه االتفاقيــة. وال 
تمــارس تلــك المنظمــات حقهــا فــي التصويــت إذا مارســت 
ــدول األعضــاء فيهــا حقهــا فــي التصويــت،  أي دولــة مــن ال

والعكــس صحيــح.

 المادة 45
بدء النفاذ

1 - يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة فــي اليــوم الثاثيــن الــذي يلــي 
تاريــخ إيــداع الصــك العشــرين للتصديــق أو االنضمــام. 

2 - يبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقيــة، بالنســبة لــكل دولــة أو منظمــة 
ــة أو تقرهــا  ــى هــذه االتفاقي للتكامــل اإلقليمــي تصــّدق عل
رســميا أو تنضــم إليهــا بعــد إيــداع الصــك العشــرين مــن تلــك 

الصكــوك، فــي اليــوم الثاثيــن مــن تاريــخ إيــداع صكهــا. 

 المادة 46
التحفظات

1 -  ال يجــوز إبــداء أي تحفــظ يكــون منافيــا لموضــوع هــذه 
االتفاقيــة وغرضهــا. 

2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت.

 المادة 47
التعديات

لهــذه  تعديــا  تقتــرح  أن  طــرف  دولــة  ألي  يجــوز   - 1
االتفاقيــة وأن تقدمــه إلــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة. 
ويقــوم األميــن العــام بإبــاغ الــدول األطــراف بــأي تعديــات 
مقترحــة، طالبــا إليهــا إشــعاره بمــا إذا كانــت تحبــذ عقــد مؤتمــر 
للــدول األطــراف للنظــر فــي تلــك المقترحــات والبــت فيهــا. 
فــإذا حبــذ عقــد المؤتمــر ثلــث الــدول األطــراف علــى األقــل، 
فــي غضــون أربعــة أشــهر مــن ذلــك اإلبــاغ، فــإن األميــن 
العــام يعقــد المؤتمــر تحــت رعايــة األمــم المتحــدة. ويقــدم 
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األطــراف  الــدول  ثلثــا  يعتمــده  تعديــل  أي  العــام  األميــن 
إلــى الجمعيــة العامــة  الحاضــرة والمصوتــة فــي المؤتمــر 

للموافقــة عليــه ثــم إلــى كافــة الــدول األطــراف لقبولــه.

ــرة 1  ــا للفق ــّر وفق ــذي ُيعتمــد وُيَق ــل ال ــاذ التعدي ــدأ نف 2 - يب
مــن هــذه المــادة فــي اليــوم الثاثيــن مــن بلــوغ عــدد صكــوك 
القبــول المودعــة ثلثــي عــدد الــدول األطــراف فــي تاريــخ 
اعتمــاد التعديــل. ثــم يبــدأ نفــاذ التعديــل تجــاه أي دولــة طــرف 
فــي اليــوم الثاثيــن مــن إيــداع صــك قبولهــا. وال يكــون 

ــه.  ــي قبلت ــدول األطــراف الت ــا إال لل ــل ملزم التعدي

3 - ويبــدأ نفــاذ التعديــل الــذي ُيعتمــد وُيَقــّر وفقــا للفقــرة 1 
مــن هــذه المــادة ويتعلــق حصــرا بالمــواد 34 و 38 و 39 و 40 
ــوغ  ــن مــن بل ــوم الثاثي ــدول األطــراف فــي الي ــاه كافــة ال تج
ــدول األطــراف  عــدد صكــوك القبــول المودعــة ثلثــي عــدد ال
فــي تاريــخ اعتمــاد التعديــل، إذا قــرر مؤتمــر الــدول األطــراف 

ذلــك بتوافــق اآلراء. 

 المادة 48
نقض االتفاقية

يجــوز ألي دولــة طــرف أن تنقــض هــذه االتفاقيــة بإشــعار 
ــح  خطــي توجهــه إلــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة. ويصب
هــذا النقــض نافــذا بعــد ســنة واحــدة مــن تاريــخ تســلم األميــن 

العــام ذلــك اإلشــعار.

 المادة 49
ر لاطاع الشكل الميسِّ

االطــاع  أشــكال يســهل  فــي  االتفاقيــة  هــذه  نــص  يتــاح 
عليهــا.

 المادة 50
حجية النصوص

واإلنكليزيــة  اإلســبانية  النصــوص  الحجيــة  فــي  تتســاوى 
ــة. ــة والفرنســية لهــذه االتفاقي ــة والعربي والروســية والصيني

أدنــاه  الموقعــون  االتفاقيــة  هــذه  وّقــع  لذلــك،  وإثباتــا 
ضــون، المــأذون لهــم علــى النحــو الواجــب مــن حكومــة  المفوَّ

منهــم. كل 
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