
ة ة ورسالة روحيَّ معرفة علميَّ

ع ...التنوُّ



 با�سم ملكي، عميد �لطلبة و �أ�ستاذ حما�رض يف
ّ

�لق�س بحث وكتابة:  
 

كلِّية �لالهوت �مَلعمد�نيَّة �لعربيَّة    

ا�سّية يف علم �لنَّف�س و�أ�ستاذة حما�رضة   كارال جنم، �إخت�سّ    

يف �جلامعة �الأمريكيَّة يف بريوت    

مي�ساء �حلاج، باحثة، مكتب �ملدير �لتنفيذي يف  �سارك يف �لكتابة:  

�جلمعيَّة �للبنانيَّة لالإمناء �لرتبوي و�الإجتماعي    

�الأ�ستاذ نزيه خاطر تدقيق وت�سحيح لغوي: 

SKILD - »هبة �جلمل، مديرة مركز »�سـكيلد ق �مل�رضوع:  
ّ
من�س

�لنَّا�رض:     »د�ر منهل �حلياة«

 SKILD - »بالتعاون مع مركز »�سـكيلد     

َتِلفوَن َلـكـنَّهم �أَذِكياء« ْ »�أَْوالٌد مخُ    

جويل نعمه  ر�سوم تعبريية:    

د�ر منهل �حلياة ت�سميم �لغالف:  

د�ر منهل �حلياة �لت�سميم �لد�خلي:  



�ُشكر

هذ� �لكتاب ياأتي على �أثر در��سة �أجر�ها فريق عمل مركز �سكيلد - SKILD - بني 100 

�الحتياجات  لذوي  �ملجتمعات  هذه  �أبناء  �إدر�ك  وَمَدى  �آر�ء  تبنيِّ  بريوت،  يف  كني�سة 

عوبات �لتعلُّميَّة. ة وذوي �ل�سُّ �خلا�سَّ

بيَّنت �لدر��سة �أّن معظم �لذين ينتمون �إىل هذه �لكنائ�َس َيعرفوَن �أو �َسِمعو� َعن ولٍد لديِه 

تلًفا عن باقي �الأوالد يف �لكني�سة. وبالتايل  ��سطر�ب �أو �سعوبة يف �لتعلُّم، ما يجعله مخُ

�أوالٍد لديهم  �لكني�سِة و�لقادة فيها، كيف يتعاملون مع  �أبناءخُ  َيعرَف  �أْن  ا  وريًّ بَح �رضَ �أَ�سْ

ة.  ِمثَل هذه �الحتياجات �خلا�سَّ

�إّننا ن�سع بني يدي �لقارئ �لكرمي َثَمرة تعاون وت�سافر جهود قاَمت بها �إحدى �أع�ساء 

فريق عمل �سكيلد، �ل�سيدة كارال جنم �ملعاجلة �لنف�سية و�الأ�ستاذة �ملحا�رضة يف �جلامعة 

�الأمريكيَّة يف بريوت، و�لق�س با�سم ملكي وهو �أ�ستاذ حما�رض يف كليَّة �لالهوت �مَلعمد�نيَّة 

نت هذ� �لكتاب وجعلت منه مرجًعا على قدٍر من  �لعربَيّة. َقـَدّم كلٌّ منهما �ملاّدة �لتي كَوّ

�الأهميَّة يف �لكنائ�س؛ ال �سيَّما بني �لقادة و�أ�ساتذة مدر�سة �الأحد، كما �أهل �الأوالد ذوي 

ة و�ملجتمعات �ل�سغرية �لتابعة لكِلّ كني�سة. �الحتياجات �خلا�سَّ



كما �أّن هذ� �لكتاب ما كان ليكت�سب �لطابع �ملهّم �لذي هو عليه لوال م�ساركة رجال 

طر�س  بخُ �الأْب  ِمْن:  كر و�المتنان لكلٍّ  �ل�سُّ َجزيِل  َعْن  عّب  يخُ �أْن  َيهمُّ مركز �سكيلد  دين. 

عاز�ر، �الأمني �لعام للمد�ر�س �لكاثوليكيَّة يف لبنان؛ �الإيكونومو�س جورج دميا�س، 

كاتب �مَلْجَمع �الأرثوذك�سي �ملقدَّ�س؛ و�لق�س �سارل ق�سطه، ر�عي �لكني�سة �مَلعمد�نيَّة 

�الإجنيليَّة يف ر�أ�س بريوت، و�لقا�سي يف �ملحكمة �لروحيَّة �الإجنيليَّة.

وجمع  �لدِّين،  رجال  زيارة  يف  م�ساعدتها  على  ق�سطه  لينا  �ل�سيِّدة  ن�سكر  كما 

�ملعلومات وفرزها للو�سول �إىل نتائج �ال�ستبيان.
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املحتوى

ـكـر  �سخُ

َتـمهيد 

ة؟ • من هم َذوو �الحتياجات �خلا�سَّ
ه هذ� �لكتاب؟ • �إىل َمن يتوجَّ

• �لهدف من هذ� �لكتاب

قدَِّمة  �ملخُ

بع�س  يف  ة  �خلا�سَّ �الحتياجات  ذوو  �الأوالد  فيها  يعي�س  �لتي  �لبيئة  اًل:  �أوَّ

�ملجتمعات يف لبنان

ة و�أهلهم ثانًيا: خدمة �لكني�سة لالأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

الت من وحي الكتاب املقدَّ�س ل: تاأمُّ الف�شل الأوَّ

اًل: �لعائلة و�الأهل �أوَّ

ثانًيا: �الأوالد



الف�شل الثاين: اآراء ووجهات نظر بع�س قادة الكنائ�س 

ة؟ اًل: �أين نحن من بيئٍة د�عمة حلقوق �الأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ �أوَّ

ة؟ ثانًيا: كيف تتعامل �لكني�سة مع ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

ة وذووهم مالًذ� �آمًنا يف �لكني�سة  ثالًثا: لكي يجد ذوو �الحتياجات �خلا�سَّ

ر�بًعا: مالحظة ختاميَّة

الف�شل الثالث: ا�شطرابات اإمنائية

)Learning Disorders( اًل: ��سطر�بات �لتعلُّم �أوَّ

)Autism Spectrum Disorder( د ثانًيا: ��سطر�ب طيف �لتوحُّ

)Intellectual Deficiency( ر �لعقلي ثالًثا: �لتاأخُّ

 Attention Deficit( فرطة ر�بًعا: ��سطر�ب ق�سور �النتباه و�حلركة �ملخُ

)Hyperactivity Disorder

خام�ًسا: مالحظة ختاميَّة

ّد ِمن قدرة الأولد على التعلُّم ُ ة �شائعة تحَ ّ الف�شل الرابع: احتياجات خا�شحَ

)Emotional and Behavioral Disorders( ة اًل: ��سطر�بات نف�سيَّة و�سلوكيَّ �أوَّ

)Speech and Language Disorders( ثانًيا: ��سطر�بات �لنطق و�للُّغة

 )Physical and Sensory Disorders( ة وح�سيَّة ثالًثا: ��سطر�بات ج�سديَّ
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ذوي  الأولد  جتاه  الكني�شة  بها  تقوم  التي  اخلدمة  ت�شني  اخلام�س:  الف�شل 

ة الحتياجات اخلا�شَّ

ة ُمعاَملة ذوي االحتياجات اخلاصَّ إلى تشكيل كنيسة ُتِسنْ  اًل: دعوة  �أوَّ

التغلُّب على اجلَهل؟ ثانًيا: كيف ميكُننا 

ثالًثا: صالة ختاميَّة 

قَتـَرحة مر�جع مخُ

عوبات التعلُّميَّة قائمة باملدارس الدامجة ومراكز تُقدِّم الدَّعم للتالمذة ذوي الصُّ



ح كلمة كثرًي� ما ��ستخُخدمت يف  وهنا ال بدَّ �أن نو�سِّ

هذ� �لكتاب وهي �لكلمة »متلفون«، �إذ �ملق�سود بها 

»متلفون بنظرنا كب�رض ولي�س بنظر �هلل«.
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هيد ْ تحَ

يف  �لكني�سة  عليها  َنبِّ  تخُ �لتي  �ملباِدئ  و�أهّم  �أبَرز  ِمن  �الآخر«  »حمبَّة  مبد�أ  عدُّ  يخُ

عن  و�البتعاد  �لّنا�س  حمّبة  �إىل  �ملبد�أ  هذ�  ويدعو  فيها.  تتو�جد  �لتي  �ملجتمعات 

ة، مهما كان هذ� �الآخر متلًفا عّنا. ب و�ل�رّض و�الأذيَّ �لتع�سُّ

هخُ َكَما  نَّ
فاالخِتالف بني �إن�ساٍن و�آخر، و�قع �أر�ده �هلل، �إْذ َنقر�أ يف �لكتاب �ملقدَّ�س: »الأَ

 
َ
َذ� َكاَنْت َكِثرَيًة ِهي �َسِد �ْلَو�ِحِد �إِ اِء �جْلَ لُّ �أَْع�سَ اٌء َكِثرَيٌة َوكخُ َو َو�ِحٌد َوَلهخُ �أَْع�سَ �َسَد هخُ نَّ �جْلَ

�أَ

ا« )1كورنثو�س 21:21(.   �ِسيحخُ �أَْي�سً َج�َسٌد َو�ِحٌد َكَذِلَك �مْلَ

�ل�سعفاء  �ساعد  ونخُ عّنا،  متلفني  نظّنهم  �لذين  نحرتَم  �أن  د�ئًما  �هلل  مّنا  ويـريدخُ 

 
َ
ِهي َعَف  �أَ�سْ َتْظَهرخُ  �لَِّتي  �َسِد  �جْلَ اءخُ  �أَْع�سَ ِباالأَْوىَل  »َبْل  �ختالفهم:  ب�سبب  ني  و�ملتاأملِّ

َل.  �أَْف�سَ َكَر�َمًة  ْعِطيَها  نخُ َكَر�َمٍة  ِباَل  َها  نَّ
�أَ َنْح�ِسبخُ  �لَِّتي  �َسِد  �جْلَ اءخُ  َو�أَْع�سَ ٌة.  وِريَّ خُ �رضَ

« )1كورنثو�س 21: 22 و32(. لخُ اءخُ �ْلَقِبيَحةخُ ِفيَنا َلَها َجَماٌل �أَْف�سَ َو�الأَْع�سَ

�أوالد و�سّبان و�ساّبات يختلفون عن  ة  ثمَّ �الأر�س،  يف كّل زماٍن ومكاٍن على هذه 

عيق �ندماجهم يف �ملجتمع،  �أتر�بهم. وقد تتفاوت درجات �الختالف لتغدو �سبًبا يخُ

�أو رّبا مينعه.
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عوبات  و�ل�سُّ �الختالفات  وطاأة  من  �لتَّخفيف  �إىل  و�لعلماء  �خلب�ء  يرمي 

ت �الأبحاث و�لدر��سات حول �لرّتبية  و�ال�سطر�بات على �الأوالد و�ل�سباب. لقد كثخُ

�الأخُ�رضة  مع  �سيَّما  وال  �ملحيط،  مع  و�لتفاعل  و�ملر�هقني  �الأوالد  لدى  و�ل�سلوك 

ة.  بية �ملخت�سَّ و�ملدر�سة. ويف �سوء هذه �الأبحاث، ز�د عدد �الإخت�سا�سّيني يف �لرتَّ

ة. �سات �لرتبويَّ كما �سار لِعلم �لّنف�س مكانة مرموقة ودور فاعل يف �ملوؤ�سَّ

رهما فقط  وفِّ ة �للتني يخُ غني عن �حلاجة �إىل �لر�حتني �لنَّف�سية و�ملعنويَّ لكنَّ هذ� ال يخُ

فعلى  كافة.  �لدينيَّة  �سات  �ملوؤ�سَّ يرعون  �لذين  �لروحيني  و�لقادة  الأبنائهم  �الأهل 

ـل  تقبُّ وعدم  �لتمييز  عاين  يخُ �ملختلف  �الإن�سان  ز�ل  ما  و�لتقدُّم  ر  �لتطوُّ من  غم 
ُّ
�لر

�ملجتمع له، مّما يحرمه من �الندماج و�لتقدُّم و�لعي�س �لكرمي.

ًبا  �إنه و�قع �حلال، مع �أنَّ �هلل �سمح باأن يكون بع�س �أبنائه متلفني ويعانون �رضَ

لنا  ف  يتك�سَّ قد  لهدف  بل  ذويهم،  تعذيب  �أو  لتعذيبهم  ال  ��سطر�ب،  �أو  �عتالل  من 

ف. لكن يذكر �لكتاب �ملقدَّ�س يف يوحنا  خالل وجودنا على �الأر�س، �أو ربا ال يتك�سَّ

َف�َساأََلهخُ  ِواَلَدِتِه.  ْنذخُ  مخُ �أَْعَمى  �إِْن�َساًنا  َر�أَى  َتاٌز  ْ َو مخُ هخُ »َوِفيَما  �لكلمات:  9: 1- 3 هذه 

ْخَطاأَ  : اَل َهَذ� �أَ وعخُ ِلَد �أَْعَمى؟ �أََجاَب َي�سخُ َعلِّمخُ َمْن �أَْخَطاأَ: َهَذ� �أَْم �أََبَو�هخُ َحتَّى وخُ : َيا مخُ هخُ تاَلِميذخُ

ِ ِفيِه.«  َواَل �أََبَو�هخُ َلِكْن ِلَتْظَهَر �أَْعَمالخُ �هللَّ

د عن �العتناء باالأوالد  �إنَّ �ملجتمع �ل�سالح �لذي يتمتَّع �أبناوؤه باإميان �أ�سيل ال يرتدَّ
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ة وباأخُ�رَضهم. وهكذ� يكون �لقادة �لروحيُّون من متلف  ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

�خللفيَّات  ـتهم من كل  رعيَّ �أبناء  �حت�سان  لغريهم، من خالل  فيه  قدوًة  �الأطياف 

و�الختالفات. 

يف �لف�سول �لتالية يف هذ� �لكتاب �لذي ن�سعه بني �أيديكم، ناأمل �أن نقدِّم للقادة 

يف �ملجتمع �مل�سيحي كما لالأهل معلومات �أو �قرت�حات، ت�ساعدهم يف فهم حال 

ب�سبب  �ال�ستثنائيني  و�ل�سبيبة  �الأوالد  معاناة  من  و�لتخفيف  وتقّبله  �الختالف 

�ختالفهم، �أو حتى يف و�سع حدٍّ لهذه �ملعاناة.  

ة؟ ًل: من هم ذوو الحتياجات اخلا�شَّ اأوَّ

َمن  هنالك  �ملختلفني.  �الأوالد  مو�سوع  �إىل  ق 
ّ
نتطر حني  �مل�سطلحات  تتعّدد 

ة )special needs( �أو �الإعاقات )disabilities( �أو  يتحدَّث عن �الحتياجات �خلا�سَّ

�ل�سعوبات �لتعلُّمّية ومنها �ال�سطر�بات )disorders( وغريها.

و�العتقاد �ل�سائد هو �أنَّ هوؤالء جميعهم لديهم �سعوبات يف �لتعلُّم و/�أو ��سطر�بات 

باأنهم  نَّف  �سَ يخُ �أنَّ بع�سهم  ِعلًما  )behavioral disorders( و/�أو عاطفيَّة.  ة  �سلوكيَّ

 .)gifted( موهوبون

ة«  خا�سَّ �حتياجات  ذوو  »�أوالد  �مل�سطلح  �عتماد  �لكتاب  هذ�  يف  �خرتنا  لقد 



12

�أحياًنا  هون 
َ
)children with special needs( لن�سري �إىل �الأوالد �لذين قد يت�سابـ

�لتعلُّم  �أمناط  و/�أو   physical characteristics ة  �لبدنيَّ �خل�سائ�س  حيثخُ  من 

�لعقلي  ر  �لتاأخُّ �أكث:  �أو  �لتالية  �لعو�مل  �أحد  ب�سبب  ��ستثنائيون  وهم  و�ل�سلوك، 

 ،)developmental disabilities( ة  �إمنائيَّ ��سطر�بات   ،)mental retardation(

 ،)autism( د  �لتوحُّ و�ل�سلوكيَّة،  �لعاطفيَّة  �ال�سطر�بات  �لتعلُّميَّة،  عوبات  �ل�سُّ

 ،)hearing impairments( مع  �ل�سَّ �سعف  و�لكالم(،  )�للُّغة  �لتو��سل  ��سطر�بات 

 physical( ة ة و�ل�سحيَّ ة )visual impairments(، �لعاهات �جل�سديَّ �الإعاقة �لب�رضيَّ

 ،)traumatic brain injury( �لدِّماغ  يف  �إ�سابات   ،)and health impairments

�الإعاقات �ملتعدِّدة.

ه هذا الكتاب؟ ن يتوجَّ ثاِنيًّا: اإىل محَ

�سات �لروحيَّة و�أهل 
َّ
�إىل قادِة �لكني�سة و�ملوؤ�س ه هذ� �لكتاب بالدرجة �الأوىل  يتوجَّ

ة كما �إىل �ملجتمع �للبناين و�لعربي باأكمله. �إًذ�،  �الأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

هوؤالء هم �لذين نتمنَّى �أن ي�ستفيدو� من هذ� �لعمل، �إذ هم موؤمتنون على �سّحة �أفر�د 

ة و�لروحيَّة. �ملجتمع �لنف�سيَّة و�ملعنويَّ

�ملختلفني  �الأوالد  حاجات  تلبية  على  �لروحييون  و�لقادة  �الأهل  يعمل  حني 

خفِّ�س ذلك ن�سبة  نون �إذ ذ�ك ظروف عي�سهم، ال بّد �أن يخُ ويحرتمون حقوقهم، فيخُح�سِّ
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ف�سي بدوره �إىل �لياأ�س، و�ل�سعور باأنهم منبوذون �أو باأنهم  �لوقوع يف �خلطاأ �لذي يخُ

عبء على �لغري.

ثالًثا: الهدف من هذا الكتاب

هل �أن ي�ستنتج �لقارئ �أّن �لهدف من هذ� �لكتاب  بناًء على ما تقدَّم، ي�سبح من �ل�سَّ

هو �مل�ساهمة يف ن�رض �لوعي يف �ملجتمع، بحيث نخِفّف من عذ�ب و�آالم �رضيحة 

د �أنهم متلفون. كبرية من �ملجتمع، قد عانى �أهلها و�أوالدها، ويعانون ملجرَّ

ة، كفيل باأن  �إنَّ ن�رض �لوعي حول حقوق وحاجات �الأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

ر و�لتقدُّم وتقبُّل �الآخر يف �ملجتمع، الأّنه ي�سمن حتقيق �لدَّمج،  يرفع م�ستوى �لتطوُّ

.)advocacy( وال �سيَّما حني نثابر على �لن�ساطات �لتي ت�سبُّ يف هذ� �ملجال

و�إذ� ما جنح هذ� �لكتاب يف رفع درجة �لوعي لدى �لقادة �لروحيني، فاإّنه ال بّد من 

�أن يرفع درجة �لوعي يف �ملجتمعات �ل�سيِّقة )community level(، ويف �ملجتمع 

ككل )society at large(. ذلك، الأنَّ للقادة �لروحيني تاأثرًي� بالًغا يف �لنا�س ويف 

�آر�ئهم و�أفكارهم ومعتقد�تهم، َعَب �لعظات �لتي يلقونها و�لتعاليم �لروحيَّة �لتي 

يف  قدوة  �لقادة  يكون  حني  �ملن�سود،  �لوعي  ذلك  فاعليَّة  خ  ترت�سَّ وكم  نها.  وخُ يبثُّ

�ملجتمعات �لتي يخدمون فيها. 
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نا نحر�س كلَّ  �إنَّ �أو ننتقدهم، بل  �لروحيني  �لقادة  �أّننا نتفوَّق على  نحن ال ندَّعي 

يف  ن�سع  �أن  هدفنا  �نتقادهم.  �أو  �لدِّين  رجال  ب�سمعة   
ّ

�مل�س جتنُّب  على  �حلر�س 

ة، معلوماٍت  متناول �أيديهم و�أيدي �أهايل و�أقرباء �الأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

ن�رض  �سعيد  على  و�ملجتمع  �لكني�سة  دور  ل  تفعِّ �أن  �ساأنها  من  ًة  و�رضوريَّ ًة  �أ�سا�سيَّ

�ملحبة و�الأخُلفة وثقافة �حرت�م �الإن�سان. كما �أنَّ ن�رض �لتوعية وت�سليط �ل�سوء على 

م �أكب  �حلاجة �لتي نلم�سها لدى متمعنا، يف هذ� �ملجال ال بدَّ �أن ي�ساهما يف تفهُّ

�الإن�سان  ذلك  �ختلف  الأّنه مهما  و�ل�سعور مع ذويهم.  �الحتياجات �خلا�سة  لذوي 

ِلَق على �سورة �هلل مثلنا.  ا، فاإنه خخُ عنَّ

�إذ من  �لقادة �لروحيني،  �أفر�د �ملجتمع من خالل  �إىل  �أن ي�سل  �لكتاب  يرمي هذ� 

�ساأنه �أن ي�ساعد على تعزيز �الإميان باأنَّ �هلل ال يق�سد مطلًقا �لعذ�ب خلليقته. فاهلل 

يريد  بل  ون،  يتاأملَّ يرتكهم  لن  �ل�سماوي  �أباهم  باأّن  �الأهل  �إميان  يقوِّي  �أن  قادر 

غم من �ختالفهم. 
ُّ
الأوالدهم �أن يحظو� بعي�س كرمي، على �لر

الت من  نا َنطمح �أن يقدِّم هذ� �لكتاب �لر�حة و�لطماأنينة من خالل بع�س �لتاأمُّ �إنَّ

ة بع�س �الأفكار �لر�مية  �لكتاب �ملقدَّ�س باالإ�سافة �إىل بع�س �حلقائق �لعلميَّة. وثمَّ

ف �أكث 
َّ
ة. �سنتعر �إىل تفعيل دور �لطو�ئف يف عمليَّة دمج ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

�الأديان بو�سفها  �لروحيني، وبا ميكن تقدميه لتعزيز دور  �لقادة  بوقف بع�س 

ظِهر �لف�سائل �ل�سامية باأع�سائها كافة.  متمعات بنَّاءة، تخُ



مة المقدِّ
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كتب  ف بالو�قع. فاأيُّ تغيري يخُ
ُّ
�إنَّ �إحدى �خلطو�ت �الأ�سا�سيَّة يف �إطار �لتوعية هي �لتعر

له �لنَّجاح و�لدو�م، هو ذلك �لذي ي�سبقه �الإقر�ر باأنَّ �لو�سع �لر�هن لي�س على ما ير�م.

ف�سي هذ� �لكتاب �إىل تغيري د�ئم، ولذ� ��ستح�سّنا �أن نبد�أ بلفت نظر �لقارئ  ر�دنا �أن يخُ مخُ

�إىل و�قع لبناَن حول �الأمور �لتالية:

ة، • �الإملام بو�سوع �الأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

• �ملعتقد�ت �ل�سائدة يف �ملجتمع،

• �ملعاملة �ل�سائدة يف �ملجتمع،

ة و�أخُ�رضهم. عيق خدمة �لكني�سة لالأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ • �لعو�مل �لتي تخُ

ة يف بع�س الحتياجات اخلا�شَّ ذوو  الأولد  فيها  التي يعي�س  البيئة  ًل:  اأوَّ

املجتمعات يف لبنان.

ة، وما  ق �إىل ما ميكن �أن تقدِّمه �لكني�سة لالأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ
َّ
قبل �أن نتطر

دَّ �أن ننقل �إىل �لقارئ �سورة  هو �لو�قع يف �أغلبّية �لكنائ�س يف �ملجتمعات �لعربَيّة، ال بخُ

عن �الأفكار و�ملعتقد�ت �ل�سائدة فيها و�لتعامل مع هوؤالء �الأوالد وذويهم.
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ة؟ هل  ٍة �حتياجات خا�سَّ هل ندرك متاًما ماذ� يعني �أن يكون لولدٍ �أو �سابٍّ �أو �سابَّ

ة �أو �ال�سطر�بات �ل�سلوكيَّة؟ هل نعرف  عوبات �لتعلُّميَّ ندرك فعاًل ماذ� نعني بال�سُّ

ة �أو  قدِّمه �ملجتمع لالأهل �لذين لديهم �أوالد ذوو �حتياجات خا�سَّ ماذ� ميكن �أن يخُ

ة؟ ة �أو �إعاقة ج�سديَّ ��سطر�بات نف�سيَّ

�لنا�س  من  خ�سيته  عن  �لتعبري  �إىل  مييل  و�الإن�سان  �لقدمي  منذ  �أنه  نعرف  نحن 

�ملختلفني عنه، �إّما َعَب �لت�رضُّف بعد�ئيَّة معهم، و�إّما نبذهم وجتنُّبهم؛ ويف بع�س 

يرف�س  �أن  و�حٌد  �رتاأى  و�إذ�  �ل�سخرية.  �ل�سغط عليهم من خالل  �حلاالت ممار�سة 

تعود  ال  و�لتي  �ل�سفقة،  عن  تنمُّ  �لتي  �لت�رضُّفات  �إىل  مييل  فقد  �ملمار�سات،  هذه 

بالّنفع على هوؤالء �الأوالد وذويهم، بل قد تكون م�سدر �سغوط نف�سيَّة قا�سية ب�سبب 

متييزهم �سلًبا.

�الأوالد ذوي  �لكنائ�س يف بريوت �لكبى حيال  فابتغاًء لتكوين فكرة عن موقف 

عوبات، وبالتايل تكوين فكرة عن �لبيئة �لتي يعي�س فيها �ملوؤمنون �مل�سيحّيون  �ل�سُّ

وبالتعاون مع قادة 100 
 1)SKILD( لذين لديهم �أوالد متلفون، قام مركز �سكيلد�

كني�سة يف لبنان ب�سٍح �سارك فيه 96 فرًد� من متلف �لرعايا يف بريوت �لكبى. 

ة.  ول�سمان م�سد�قيَّة �ال�ستبيان كانت �مل�ساركة يف �مل�سح �ختياريَّ

1 - SKILD: Smart Kids with Individual Learning Differences
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مو��سيع  عن  �ملعرفة  �أنَّ  �مل�سح  يف  �ساركت  �لتي  �لكنائ�س  يف  �ال�ستبيان  يبنيِّ 

وهذ�  مرتفعة،  �لعاطفيَّة  عوبات  و�ل�سُّ �ل�سلوكيَّة  و�ال�سطر�بات  ة  �خلا�سَّ �الحتياجات 

ع. �أمر م�سجِّ

�أوالد لديهم  �أو قر�أو� عن  �أنَّ معظم �مل�ساركني )99 باملئة منهم( �سمعو�  فالو�قع هو 

عوبات �لتعلُّميَّة، و87.5 باملئة  ة. وهنالك 95،8 باملئة يعرفون عن �ل�سُّ �إعاقات ج�سديَّ

لفت �أنَّ �لن�سبة �لعالية بلغت  عوبات �لعاطفيَّة )ر�سم رقم 1(. ومن �ملخُ يعرفون عن �ل�سُّ

ة �أو عاطفيَّة  94،8 باملئة لدى �لذين �رضَّحو� باأنهم يعرفون ولًد� لديه �سعوبة تعلُّميَّ

�أو �إعاقة. 

رسم 1
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عوبات �لتي يعانيها �الأوالد ذوو  ِئَل �مل�ساركون عن مدى معرفتهم بال�سُّ وحني �سخُ

ة، كان جو�ب �الأغلبيَّة )70،8 باملئة( �أنهم يعرفون �لقليل. �أّما  �الحتياجات �خلا�سَّ

ع، ويدلُّ يف �لوقت نف�سه  �سجِّ �، �الأمر �لذي يخُ �لذين ال يعرفون �سيًئا، فكانو� قليلني جدًّ

دَّ �أن تنجح الأنها �ستلقى �آذ�ًنا �ساغية )ر�سم رقم 2(.  �إىل �أنَّ حماوالت رفع �لوعي ال بخُ

وخال�سة �الأمر �أنَّ هذ� �ال�ستبيان يحّثنا على زيادة معرفتنا �لقليلة ورّبا �ل�سطحيَّة 

لت�سري �أكث عمّقا و�سموليَّة.
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باخلدمات  �مل�ساركني  معرفة  مدى  حول  �ل�سوؤ�ل  عن  �الإجابات  تعزِّزه  ن  �لتكهُّ هذ� 

ة. فاأكث من ن�سف  عنى باالأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ �ملتاحة يف لبنان، و�لتي تخُ

هي  �ل�ساأن  بهذ�  معرفتهم  �إنَّ  قالو�  باملئة(   66،7( �مل�ساركة  �لكنائ�س  يف  �ملجيبني 

و�سط. وقليلون منهم �أجابو� �أنَّ معرفتهم ممتازة )ر�سم رقم 3(.
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ِرَحت  طخُ �ال�ستثنائيني،  �الأوالد  حول  �ل�سائدة  باملعتقد�ت  ف 
ُّ
�لتعر من  وللمزيد 

�لتعلُّميَّة  عوبات  و�ل�سُّ ة  �خلا�سَّ �الحتياجات  �مل�ساركني حول  على  �الأ�سئلة  بع�س 

و�ال�سطر�بات �ل�سلوكيَّة. 

بع�س �ملعتقد�ت �ل�سائدة و�لتي تبنيِّ �أنَّ �لكنائ�س يف لبنان لي�ست بعيدة عن ممار�سة 

ة هي �لتالية: ل �ىل دمج �الأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ دور مهم يف �لتو�سُّ

عوبات التعلُّميَّة 1( يف ما يخ�س الأولد ذوي ال�شُّ

عوبات �لتعلُّميَّة ك�ساىل. • 85.42 باملئة ال يعتقدون �أنَّ �الأوالد ذوي �ل�سُّ

• 83.3 باملئة ال يوؤيِّدون �لقول �إنَّ هوؤالء �الأوالد ال ميكنهم �أن ينخرطو� يف 
�ملجتمع.

•  94،8 باملئة ال يوؤيِّدون �لقول �إنَّ هوؤالء �الأوالد ال ميكنهم �لتعلُّم.

• 86،5 باملئة ال يوؤيِّدون �لقول �إنَّ هوؤالء �الأوالد ينق�سهم �لذكاء.

عوبات  لكنَّ �الإجابات ت�سري �إىل �رضورة ن�رض �لتوعية حول �سفات �الأوالد ذوي �ل�سُّ

: �لتعلُّميَّة و�مل�ساكل �لتي يعانونها؛ �إذ �إنَّ
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عوبات �لتعلُّميَّة هي كّلها نتيجة  •  53،1 باملئة منهم يوؤيِّدون �لقول �إنَّ �ل�سُّ
ة. لعمليَّات بيولوجيَّة / ع�سويَّ

�أن  �لتعلُّميَّة يجب  عوبات  �ل�سُّ �الأوالد ذوي  �إنَّ  �لقول  يوؤيِّدون  82،3 باملئة    •
ة. يلتحقو� بدر�سة مت�سَّ

عوبات �لتعلُّميَّة كمر�ٍس، وبالتايل هوؤالء �الأوالد  •  63،5 باملئة ي�سنِّفون �ل�سُّ
�سَفون. قد يخُ

بطئون يف فهم  عوبات �لتعلُّميَّة يخُ •  84،4 باملئة يعتقدون �أنَّ �الأوالد ذوي �ل�سُّ
�لتعليمات.

�الأوالد ذوي  �ل�سفات �مل�سرتكة بني جميع  �أنه من  70،8 باملئة يعتقدون    •
فرط وعدم �الن�سباط و�ل�سلوك �ل�سّيئ. عوبات �لتعلُّميَّة هي �لن�ساط �ملخُ �ل�سُّ

ذوي  �الأوالد  جميع  بني  �مل�سرتكة  �ل�سفات  من  �أنه  يعتقدون  باملئة   51   •
ح�ِسنون �الختالط باالآخرين. ة �أنهم ال يخُ عوبات �لتعلُّميَّ �ل�سُّ

ة؟  لكن �ل�سوؤ�ل �الأهم، �إىل �أي مدى تبدو هذه �ملعتقد�ت �سحيحة وعلى ناحية من �لدقَّ
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كننا �أن نعتمد عليها يف تعاطينا مع م�سكالت �الأوالد ذوي �حلاجات  و�إىل �أي مدى ميخُ

ة �أو �ل�سعوبات �لتعلُّميَّة؟ �خلا�سَّ

�لتعلُّميَّة  عوبات  �ل�سُّ ذوي  �الأوالد  �أّن  يظنُّون  �مل�ساركني  معظم  �أنَّ  �لالفت  ومن 

�لكني�سة، من  �لرعيَّة يف  �أبناء  هم كغريهم من  �إنَّ �أي  �إر�ساد روحي.  �إىل  يف حاجة 

�ل�رضوري �أن ي�ستفيدو� من �الإر�ساد �لروحي �لذي يقدِّمه �لقادة يف �لكنائ�س وكل 

عانون  ة يخُ من يخدم فيها. ومع �أنَّ معظم �الأوالد و�ل�سبيبة ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

و�ملجتمع،  �لرعيَّة  �أبناء  بقية  مع  �الندماج  يف  �سعوبة  ويجدون  �سلًبا،  �لتمييز 

فاإنَّ �العتقاد �ل�سائد هو �أنه حريٌّ بالكنائ�س �أن ت�ستقبلهم وتقدِّم لهم �لر�حة �لتي 

مينحها �لتعليم �لديني للم�سلِّي. 

�أنَّ لدى �لرعايا ��ستعد�ًد� للتعاون مع قادة كنائ�سهم ودعمهم،  �إىل  ي�سري ما تقدَّم 

عوبات �لتعلُّميَّة  �إمنا �ملطلوب هو تكثيف �جلهود يف �سبيل م�ساعدة �الأوالد ذوي �ل�سُّ

�لكلمة  معنوياتهم من خالل  ترفع من  و�لتي  لهم،  �سة  �ملخ�سَّ �لب�مج  من خالل 

ا. و�ل�سالة، وتعزيز حمبَّة �الإخوة يف �لكني�سة بع�سهم لبع�سً

فيه والت�رصُّف ال�شيِّئ والفّظ 2( يف ما يخ�س الأولد ذوي الكالم ال�شَّ

و�لت�رضُّف  فيه 
ّ
�ل�َس �لكالم  ذوي  لالأوالد  �سني  �ملخ�سَّ �ل�سوؤ�لني  عن  �الإجابات  �إنَّ 

�أنَّ  يبدو  �إذ  بالنَّجاح،  كلَّل  تخُ و�لدَّمج  �لتوعية  الأجل  �جلهود  �أنَّ  د  توؤكِّ و�لفّظ،  �ل�سيِّئ 

�ملعرفة ب�ساأن �ملعاملة �لف�سلى متو�فرة. 
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�الأوالد  ينبغي معاقبة هوؤالء  �إّنه  �لقول  يوؤيِّدون  ال  باملئة(   85،4( �مل�ساركني  معظم 

بق�سوة. و�أكث من �لن�سف ال يوؤيِّدون �لقول �إنهم �سورة عن ذويهم. 

ال �سك �أنَّ هذه �الأجوبة تدلُّ على م�ستوى عاٍل من �لثقافة يف متمعاتنا كافة. وال �سك 

ه قادة �لكنائ�س رعاياهم �إىل �حرت�م حقوق  خ �أكث كلَّما وجَّ ا �أنَّ هذ� �لو�سع يرت�سَّ �أي�سً

ة.  وحاجات �الأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

نتج  لفت �أنَّ �جلميع كان لديهم حول �ملو�سوع من مثل: هل �لرتبية �ل�سيِّئة تخُ ولكن �ملخُ

ا؟ �أو هل �الأمر ياأتي ب�سبب عو�مل ور�ثيَّة؟ �حتياًجا خا�سًّ

ة ة لدى الأولد ذوي الحتياجات اخلا�شَّ 3( اآراء امل�شاركني حول املزايا الأخالقيَّ

و�ل�سبيبة  �الأوالد  حول  �لكنائ�س  يف  �مل�ساركني  �آر�ء  عن  �أدّق  فكرة  لتكوين  �بتغاًء 

من  ِلَب  وطخُ �أوالد،  ثالثة  حالة  ت�سف  ق�س�س  ثالث  �الأخري  �لق�سم  ن  ت�سمَّ �ملختلفني، 

�مل�سارك �إبد�ء ر�أيه يف كل حالة.

ه  طيع و�لديه �لبتَّة. غالًبا ما يكون هائًجا وغا�سًبا. �إنَّ الق�شة الأوىل: كرمي �بن �لتا�سعة ال يخُ

ي�سيح وي�رضخ حتى ينال مر�ده. كثرًي� ما يقع يف �سجار يف �ملدر�سة، وال يحرتم �أحًد�.

�لن�سف  نحو  ر�أى  مهذَّب،  غري  كرمًيا  �أّن  ر�أو�  باملئة(   68،8( �ملجيبني  عظم  مخُ بينما 

خاطًئا  كرمي  كان  �إذ�  ما  حول  �الإجابات  �أ�سفنا  ما  و�إذ�  َبط.  حمخُ �أنه  باملئة(   48،9(

و�سعيًفا �أو قويَّ �ل�سخ�سية، تكون �لنتيجة �أنه يف حالة مثل حالة كرمي يكون �نطباع 

ا، مع �أنهم من �أبناء �لكني�سة )ر�سم رقم 4(. �لذين ال يعرفونه �سلبيًّ
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�لريا�سيَّات وعالمته يف هذه  ة  �لثانية ع�رضة يكره مادَّ �بن  جاد  الثانية:  ة  الق�شَّ

�أثناء  يغ�ّس يف  �أبله.  ه  باأنَّ وي�سعر  �حل�سابيَّة،  �ملفاهيم  ي�ستوعب  ال  متدنِّية.  ة  �ملادَّ

ة. �متحانات �لريا�سيَّات، وال يقوم بفرو�سه �لبيتيَّة يف هذه �ملادَّ

يف حالة جاد مل يكن �لرتكيز على �لت�رضخُّف )�لتهذيب( �إمنا على قدر�ته و�سفاته 

و�  �ل�سخ�سيَّة. فقد ر�أى �أكث من ن�سف �ملجيبني )66،7 باملئة( �أّنه بليد، و�لذين عبَّ

�أنه بطيء، بينما نحو �لن�سف ح�سبوه �سعيف  بالن�سبة ذ�تها )65،6 باملئة( ر�أو� 

iôNCG ÉjGõeh áqn«HÉéjEG ÉjGõeáqn«Ñ∏°S ÉjGõe

80.2%
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ة. و�إذ� �أ�سفنا �آر�ء �لذين ح�سبوه خاطًئا، �أو �لذين يح�سبونه بال تهذيب، تاأتي  �ل�سخ�سيَّ

يكون  �أبله،  باأنه  و�سعوره  �ملدر�سة  يف  جاد  معاناة  حالة  مثل  حالة  يف  �أَنّ  �لنَّتيجة 

هنالك تعاطف �أكث مع �لولد على �لرغم من جلوئه �إىل �لغ�س )ر�سم رقم 5(.

�سارك يف �ل�سف، ويجل�س وحده  ة الثالثة: زياد �بن �لعا�رضة، لي�س له �أ�سدقاء. ال يخُ الق�شَّ

جفة كلَّما نادى �ملعلِّم ��سَمه. غالًبا ما يغفو يف �ل�سف، 
َّ
يف �أثناء �لفر�سة، وتعلوه �لر

وحت�سيله  �ملعلِّم،  يناديه  حني  زياد  يتجاوب  ال  �ليقظة.  �أحالم  يف  يغرق  ه  �أنَّ ويبدو 

ة. �سعيف يف �ملو�د كافَّ

iôNCG ÉjGõeh áqn«HÉéjEG ÉjGõeáqn«Ñ∏°S ÉjGõe
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كما يف حالة جاد، فقد جاءت �الآر�ء حول حالة زياد بعيدة عن �ل�سلبيَّة وعن �إطالق 

فات جاد  �الأحكام. مل تتجاوز �لن�سبة 3 باملئة لدى �لذين وجدو� عالقة بني ت�رضُّ

و�خلطيئة. ومل يربط ت�رّضفه بقلَّة �لتهذيب �سوى 5 باملئة من �ملجيبني. ومعظم 

حيث  �أف�سل،  تف�سرًي�  �لذهنيَّة  و�لقدر�ت  �لنف�سيَّة  �لعو�مل  يف  وجدو�  �مل�ساركني 

�ل�سخ�سيَّة،  �سعيف  ه  �أنَّ باملئة   88.5 ووجد  بطيء،  جاًد�  �أّن  باملئة   77.1 ر�أى 

َبط )ر�سم رقم 6(. فهل حالة جاد تتعلَّق فعاًل باالإحباط  ه حمخُ ر 90.6 باملئة �أنَّ وقَدّ

هذه  ور�ء  خفيَّة  �أ�سباًبا  هناك  �أنَّ  �أم  �ل�سخ�سيَّة؟  ب�سعف  �أو  �ال�ستيعاب  مدى  �أو 

�لظاهرة؟    �لنتائج 

iôNCG ÉjGõeh áqn«HÉéjEG ÉjGõeáqn«Ñ∏°S ÉjGõe
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�لكنائ�س  �لتَّوعية يف  تفعيل  �إىل  �حلاجة  تبنيِّ  �لثالث  للق�س�س  �الإ�ستبيان  نتائج  �إن 

ة �إىل دور �أكث  ة. فهنالك حاجة ما�سَّ حول �الأوالد و�ل�سبيبة ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

ًة يف �لكني�سة كي نبدِّد �الأحكام �لتي حت�سب �أنَّ ولًد� مثل زياد هو غري مهذَّب.  فاعليَّ

ة لكي يدرك كلُّ َمن لديه ولد �أو �ساب �أو  �إنَّ �لتَّوعية من خالل قادة �لكنائ�س �رضوريَّ

ة مثل كرمي �أو جاد �أو زياد �أنه يجب �أاّل يخجل بابنه، بل مهما كانت �ل�سعوبة �أو  �سابَّ

�الإعاقة �و �ال�سطر�ب �لذي يجعل �لولد متلًفا، ينبغي لكلِّ و�حد من �أبناء �لرعيِّة �أن 

ة �أن يعملو� ما يف و�سعهم لي�ساعدوه، �أو  حبُّه �هلل. وكذلك ينبغي الأبناء �لرعيَّ حبَّه كما يخُ يخُ

هينة. �لكني�سة هي بيتخُ �هلل،  ة �أو ت�رضُّفات مخُ على �الأقّل �أاّل يوؤذو� �سعوره بتعليقات �سلبيَّ

وهي بيٌت لكلِّ �إن�سان يلجاأ �إىل �هلل باحًثا عن �ملحبة �الأ�سيلة و�لّدعم و�لر�حة �لنف�سيِّة. 

ولكّن �لكني�سة يف كثري من �الأحيان ال ت�ستطيع �لقيام بدورها جتاه �الأوالد و�ل�سبيبة 

ة، ما مل يِع �لقادة يف �لكنائ�س و�أبناء �لرعايا �أبرز �لتحدِّيات  ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

حني يتعلَّق �الأمر بخدمة هوؤالء �الأوالد.

ة واأهلهم  ثانًيا: خدمة الكني�شة لالأولد ذوي الحتياجات اخلا�شَّ

�الأولوّيات  من  لي�ست  ة  �خلا�سَّ �الحتياجات  ذوي  لالأوالد  �لكنائ�س  خدمة  م�ساألة  �إنَّ 

بالن�سبة �إىل �لعديد من قادة �لكنائ�س يف �ملنطقة �لعربيَّة. قلَّة قليلة من رجال �لدِّين 

ل �حلياة على هوؤالء �الأوالد و�أخُ�رَضهم وجتعلها  �سهِّ قون �إىل مو��سيع من �ساأنها �أن تخُ
َّ
يتطر
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قون �إىل مو�سوع �لتحدِّيات �أو 
َّ
�أكث تكاماًل و�ندماًجا يف �ملجتمع. ونادًر� ما يتطر

د  �سعوبات �حلياة، �لتي يو�جهها �الآباء و�الأمهات �لذين لديهم �أوالد يعانون �لتوحُّ

ة )developmental disabilities( �أو �سعًفا يف �لنمو �لفكري  �أو ��سطر�بات �إمنائيَّ

ية كافية  ولون �أهمِّ �أو �سعًفا يف �لب�رض �أو �ل�سمع. ونادًر� ما جند يف كنائ�سنا قادة يخُ

لالإجابة عن �ل�سوؤ�ل: هل �لكني�سة م�ستعدَّة لرعاية �حتياجات هوؤالء �الأوالد و�أ�رضهم 

وم�ساركتهم يف �لعبادة بقلٍب و�حد؟ هل �أفر�د �لكني�سة على ��ستعد�د لتقبُّل �جلميع 

بحبة ومن دون تفرقة؟

�أو ��سطر�بات.  �إعاقات  �أو  ة  �أيُّ ولد لديه �حتياجات خا�سَّ �لكني�سة  ربا لي�س يف 

ة.  خا�سَّ �حتياجات  لديه  ولًد�  حتت�سن  �أ�رضة  ة  �أيَّ �لكني�سة  يف  لي�س  ا  �أي�سً وربا 

ولكن من �ملهم �أن نعرف �أنَّ بع�س �الأخُ�رَض ال تاأتي �إىل �لكني�سة �أبًد�، وبع�سها �الآخر 

�أوالدهم ذوي  �سليم مع  ب�سكل  �أن تتعامل  �إذ ي�سعب على �ملجموعة  د،  ياأتي برتدُّ

ة �أو �الإعاقات �أو �ال�سطر�بات. وهنالك بع�س �الأخُ�رَض تختار �أن  �الحتياجات �خلا�سَّ

ياأتي �لزوج �أو �لزوجة �إىل �لكني�سة، فيما يبقى �ل�رضيك �الآخر يف �ملنزل لالهتمام 

فاإنَّ  وهكذ�  ��سطر�بات.  �أو  �سعوبات  �أو  ة  خا�سّ �حتياجات  لديه  �لذي  بولدهما 

�لعديد من �الأخُ�رَض تعاين �ملر�رة �أو �لوحدة �أو �الأمل ب�سبب عدم �لقدرة على �لعبادة مع 

اد  �الآخرين كعائلة، �سمن �لعائلة �لكبرية حتى لو كان لديهم رغبة �سديدة يف �الإحتِّ

مع �لكني�سة، �أي مع �إخوتهم و�أخو�تهم، لعبادة �هلل.
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ل �الأخُ�رَض �البتعاد عن �لكني�سة وعن �ملجتمع. و�الأ�سباب  ف�سِّ وهكذ� يف كثري من �الأحيان تخُ

�لتي تكمن ور�ء هذ� �لو�قع ت�سمل �لعو�مل �لتالية، علًما �أنَّ هذه �لقائمة ال ت�سمُّ جميع 

�الأ�سباب يف جميع �لكنائ�س:

• �شخ�شّيات خمتلفة: تفاعالت خمتلفة
ة مموعة، تختلف �ل�سخ�سيَّات ويختلف تفاعلهم مع �الأوالد  يف �لكني�سة، كما يف �أيَّ

�أوالد  لديهم  �لذين  �الأهل  على  ي�سعب  وقد  وت�رضُّفاتهم.  ة  �خلا�سَّ �الحتياجات  ذوي 

و�إّما  �ملجتمع  ب�سبب  �إّما  وذلك  �لكني�سة،  بجتمع  �النخر�ط  ة  خا�سَّ �حتياجات  ذوو 

يقومون  لكن ال  ون  يهتمُّ �ملجتمع  �أو  �لكني�سة  �أنا�س يف  ة  وثمَّ نف�سها.  �لكني�سة  ب�سبب 

ة �أنا�س ياأخذون �ملبادرة يف �الهتمام  عوزهم �الإدر�ك و�ملعرفة؛ وثمَّ باأية مبادرة، �إذ يخُ

�لغ�سب،  �أو  �آخرون قد ي�سعرون باالنزعاج و�لتوتر  �ل�سالة، فيما  �أو  �لفعل  من خالل 

ون عن �سعورهم باالنزعاج �أو �لغ�سب، بالمح �لوجه �أو علًنا بال�سوت �أو �لفعل.  فيعبِّ

حدث يف �إحدى �لكنائ�س

�إحدى  �إىل  تذهب  ها  باأنَّ تخُخبه  دين  رجل  �إىل  �الأّمهات  �إحدى  �أتت 

�لكنائ�س وحدها فيما زوجها يبقى يف �لبيت مع �بنهما، �لذي يعاين 

لون �أاّل يختلط �بنهم باأبناء �لرعيَّة. ��سطر�ًبا يجعل �الأهل يف�سِّ
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فر�سة  و�عتب�ه  لالأمر  �سرتيَحيني  مخُ �الأم  كما  �الأب  كان  �لبد�ية  يف 

��سطر�ًبا.  يعاين  ولد  تربية  و�سغوطات  �لبيت  �أعباء  من  لال�سرت�حة 

�سرتيحة من وجود �البن وت�سوي�سه.  ا كانت مخُ و�لكني�سة �أي�سً

رت �أن تاأخذ �بنها معها. 
ّ
ولكن مع �لوقت، بد�أت �الأم ت�سعر بالذَّنب وقَر

�ساألت رجل �لدِّين هل �بنها ي�ستحق �أن يكون جزًء� من ج�سد �مل�سيح 

�أو على  �لكني�سة  �أن ي�سرتك يف خدمات  له  �لكني�سة، وهل ماأذون  �أي 

�الأقل ي�ستفيد منها. 

ها �أخذت  قبل �أن يت�سّنى لرجل �لدِّين �أن يتكلَّم، تابعت �الأم وروت له �أنَّ

زعج  �لكني�سة وجل�ست يف �ملقعد �خللفي كيال تخُ �إىل  �بنها معها يوًما 

�أحًد�. لكن حني رفع �لو�عظ �سوته و�رضخ يف مكبِّ �ل�سوت، �آمل ذلك 

�أذيَن �بنها ف�رضخ ب�سوت عاٍل ف�ستَّت �نتباه �مل�سلِّني. هرعت �الأم �إىل 

�خلارج حاملة �بنها وبكت وهي ت�سعر باإحر�ج وذلٍّ كبريين، ور�حت 

و�بني  نف�سي  �لوقت ملت  ذلك  “يف  وقالت:  �هلل؟”  يا  “ملاذ�  تت�ساءل 

و�هلل و�ملتكلِّم.”

م�شاركة للق�س با�شم ملكي خالل مقابلة �أُجريت معه يف �شهر �أيلول 2015
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• عدم املعرفة 
لف�سل  ل  �الأَوّ �ل�سبب  هو  �ملختلفني  �الأوالد  خدمة  يف  �لكني�سة  ِبَدور  �جلهل  �أو  �ملعرفة  عدم 

�أغلبيَّة �لكنائ�س يف بالدنا يف �حت�سان هوؤالء �الأوالد و�أخُ�رَضهم. �لنق�س يف �ملعرفة يت�سبَّب 

ا. وقد ي�سبِّب  بالتعاطي ب�سكل غري �سليم مع هوؤالء �الأوالد و�ل�سبيبة، �أو عدم �لتعاطي نهائيًّ

ب�سبب  و�لف�سل  يعرفه.  ال  �أو  يجهله  مّما  عادًة  �الإن�سان يخاف  الأَنّ  �خلوف  و�الأهل  للكني�سة 

�جلهل يقتادنا �إىل �لنقاط �لتالية:

اأ - دور الكني�شة يف حياة كل ولد 

فاالأوالد  ة.  كاَفّ �لعائلة  وحياة  �الأوالد  حياة  يف  كبرًي�  فرًقا  ت�سنع  �أن  �لكني�سة  ت�ستطيع 

�لتعلُّميَّة و�ال�سطر�بات و�الإعاقات، وكذلك �الأوالد  عوبات  ة و�ل�سُّ ذوو �الحتياجات �خلا�سَّ

�أهلهم،  �آخرين غري  �أنا�ٍس  �إىل  �حلاالت، هم يف حاجة  �لذين هم بناأى عن هذه  ون  �لعاديُّ

دون لهم �أنهم يقفون بجانبهم د�ئًما.  يحدِّثونهم عن �أمور �حلياة ويوؤكِّ

ب - نظرة الكني�شة اإىل هوؤلء الأولد

�إليهم  نظرتها  تكون  �أن  �ملختلفني، يجب  و�ل�سبيبة  �الأوالد  �لكني�سة من خدمة  ن  تتمكَّ لكي 

و� �أبناء �لكني�سة على  ومعاملتها لهم خالية من �ل�سفقة، بل من و�جب قادة �لكنائ�س �أن يحثُّ

م�ساعدة هوؤالء �الأوالد كي ي�سعرو� د�ئًما باأنهم حماطون وحمبوبون، بداًل من �أن يتحا�سوهم 

وينبذوهم.
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ج - نظرة الأهل اإىل اأولدهم

عوبات و�الإعاقات، مي�سون  ة و�ل�سُّ معظم �أهل �الأوالد و�ل�سبيبة ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

... ويف �أغلب �الأحيان ينتهي �الأمر باإهمال �أوالدهم �ملختلفني �أو �إنكار  عمرهم بالتح�رضُّ

هم ال يريدون تقبُّل �لو�سع. ومر�ًر� كثرية ال يدرك �الأهل قيمة ودور كل ولد  حاجاتهم الأنَّ

يف �ملجتمع.

•  اخلوف 

�لكني�سة و�لعائلة يف هاج�س �خلوف، الأنَّ هذ� يوؤدِّي �رضيًعا  �أن تبقى  هناك خطر كبري 

ف�سي  �إىل �سوء �ملعاملة. وعادًة يقود �خلوفخُ �ساحَبه �إىل جتريح �الآخرين ونبذهم. وقد يخُ

د  لل وجتنُّب �لو�سع. لذلك ال نرى �ندفاًعا كبرًي� لدى �لكنائ�س �أو �الأهل للتزوُّ �خلوف �إىل �ل�سَّ

ة. باملعرفة و�ملطالعة و�لغو�س يف خدمة �الأخُ�رَض و�أوالدهم ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

•  غياب الروؤية

قد يكون �جلهل و�خلوف �ل�سببني �لرئي�سني حلجب �لروؤية يف هذ� �ملو�سوع. كيف ميكن 

�لكني�سة �أن تخدم هوؤالء �الأوالد و�أخُ�رَضهم ما مل يكونو� جزًء� من روؤيتها وغايتها، �أي ما 

مل يكونو� على »ر�د�ر« �لكني�سة؟ 

نو�  على قادة �لكنائ�س �أن يرو� �حلاجة �إىل خدمة �الأوالد �ملختلفني و�أ�رَضهم قبل �أن يتمكَّ
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ك 
ُّ
من مو�جهتها. وكذلك على �لقادة م�ساعدة �الآخرين على روؤية �رضورة �حلاجة قبل �لتحر

نحو �حلل. عند غياب �لروؤية ال ميكن �أن تقوم �أية كني�سة باأية مبادرة ت�سبُّ يف خدمة ذوي 

عوبات �لتعلُّميَّة، وَمن لديهم �إعاقات �أو ��سطر�بات. ة �أو ذوي �ل�سُّ �الحتياجات �خلا�سَّ

ات  • لي�س من الأولويَّ

�إىل روؤية جتعلها تعمل على �حت�سان هوؤالء �الأوالد وذويهم، وحني  عندما تفتقر �لكني�سة 

همل قادة �لكنائ�س حاجة هوؤالء �الأوالد �إىل ج�سد �مل�سيح ككل، ت�سبح خدمة هذه �ل�رضيحة  يخُ

ة، فيقعون �سحيَّة �الإهمال و�لالمباالة. من �لنا�س ثانويَّ

• اخلجل

ة.  �الأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ �الندفاع خلدمة  �لكني�سة عن  عيق  يخُ �آخر  �خلجل عن�رض 

عن  فيبتعدون  �أوالدهم،  ت�رضُّف  ب�سبب  باالإحر�ج  �الأهل  ي�سعر  قد  �الأحيان  من  كثري  ويف 

بع�س  ويف  �الآخرين،  على  عبء  هم  باأنَّ �الأهل  بع�س  ي�سعر  وقد  يتقبَّلهم.  ال  �لذي  �ملجتمع 

�أن نحاول تغيري نظرة  �الأحيان قد ي�سعرون بالعار ب�سبب حالة �بنهم. من هنا ينبغي لنا 

�سي �سعًفا �أو مدعاًة للخجل. �ملجتمع �إىل هذه �حلاالت، كيال متخُ

• مواقف قلبيَّة غري �شليمة 

�إّما بخدمة �سعيفة  �سبِّب  تخُ قد يتو�جد يف متمعاتنا مو�قف قلبّية غري �سليمة، بل موؤذية، 

وملتوية، و�إّما باإبعاد �الأهل عن �مل�ساركة يف هذه �ملجتمعات. و�إليَك بع�س هذه �ملو�قف:
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ق: قد تنظر �لكني�سة، �أو بع�س �أع�سائها، �إىل �الأوالد ذوي �الحتياجات  الإدانة واحلكم امُل�شبَّ

قلوبهم:  يف  يفتكرون  وهكذ�  خطاة.  �أهلهم  �أنَّ  يظنُّون  قد  �أو  خطاة،  هم  وكاأنَّ ة  �خلا�سَّ

�سَفى«، �أو »ما �إعاقتك �إاّل تاأديب على خطيَّتك.« وقد  »ب�سبب عدم �إميانك لديك �إعاقة ال تخُ

يظنُّ بع�سهم �أنَّ �سلوك �لولد وت�رضُّفاته هي ب�سبب تربية غري �ساحلة، فتقع �الإد�نة �إذ 

ذ�ك على �الأهل.

بخُهم ب�سبب �الختالف. ففي بع�س �الأحيان مثاًل، ال  عدم القبول: نرف�س �الآخرين �أو نتجنَّ

دعى هذه �الأخُ�رَض �إىل بر�مج �أو منا�سبات ب�سبب �ختالف �أوالدهم عن �لباقني. تخُ

�إننا يف حاجة �إىل ما يكفي من �لتو��سع كي نعرتف باأننا ال نعرف  التكبُّ والفتخار: 

من  �مل�ساعدة  نطلب  كي  �لتو��سع  من  و�ٍف  ق�سٍط  �إىل  حاجة  يف  كذلك  و�إننا  �سيء.  كل 

�الأخُ�رض غري  باأّن هذه  ن�سعر  �الأحيان  بع�س  �لكني�سة وخارجها. يف  د�خل  ني من  مت�سِّ

عاين بع�س �لنقاط �أعاله �أو كّلها. ة. فاالفتخار يقتادنا �إىل عدم �الإقر�ر باأننا نخُ م�ستحَقّ

• كني�شة حمدودة 
يف كثري من �الأحيان ي�سعب �لو�سول �إىل �لكني�سة على بع�س �لنا�س، با معناه:

ب�سبب عدم  �الأ�سخا�س  لبع�س  متعذًِّر�  �الجتماع  قاعة  �إىل  و�لدخول  �لو�سول  يكون  قد 

ال، �أو عدم وجود مكان يف  وجود طريق �سهل للعبور، �أو عدم وجود طريق للكر�سي �لنقَّ

�لد�خل لرتكيز هذ� �لكر�سي، �أو عدم وجود مقاعد مريحة للجلو�س وتفي باحلاجة د�خل 

�لكني�سة.
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بعد �الأوالد  ا من �الأ�سباب �لتي تخُ طريقة �لعبادة ونوع �لب�مج و�إطالة وقتها، قد تكون �أي�سً

�ال�ستثنائيني و�أهلهم عن �لكني�سة.

قد يكون �ل�سوت و�جلو غري مالئَمني لهذه �الأخُ�رَض، وقد يكون حجم �لكتابة يف كتب �لرت�نيم 

وغريها غري منا�سب، �الأمور �لتي جتعل م�ساركة �الأوالد و�ل�سبيبة متعذِّرة.

و�ل�سبيبة  �الأوالد  خدمة  تتحقَّق  �أن  قبل  يها  تخطِّ يجب  �لكني�سة  �أمام  حتدِّيات  هناك  �إًذ� 

ة ب�سكل خا�س،  �ملختلفني. ولكن هل لالأوالد ب�سكل عام، ولالأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

لع باأعباء هذ� �لتغيري �جلذري؟ وهل نعتب �أمر �الهتمام  ة �إىل هذه �لدَّرجة حتى ن�سطَّ �أهميَّ

بهم من �الأولوّيات يف متمعاتنا؟ وهل نخرج على �ملاألوف �لذي �عتدنا عليه ونبد�أ بابتكار 

�لنظر عن  �الأوالد؟ نعم، لالأوالد بغ�س  للتعاطي مع مثل هوؤالء  �أكث جدّية  �أ�ساليب جديدة 

ة بنظر �هلل. حالهم �أو حالتهم مكانة خا�سَّ



س الت من وحي الكتاب المقدَّ لتأمُّ الفصل األوَّ



38

ال يخفى �أنَّ كلمة �هلل تنتقل من جيٍل �إىل جيٍل، وقد و�سع �هلل هذه �مل�سوؤولية يف 

ة �أن  عهدة �سعبه، �أي �الأهل �لذين يوؤمنون به ويحيون له. وتقت�سي هذه �مل�سوؤوليَّ

�س �لعائلة 
ّ
ينقلو� الأوالدهم �الإميان باهلل وحمبَّته وحفظ كلمته. ويف حني �أنَّ �هلل �أ�س

�ستني بكل �رض��سة. ر�د �إبلي�س هدم هاتني �ملوؤ�سَّ و�لكني�سة، فاإنَّ مخُ

ل �لعائلة و�لكني�سة بيئًة موؤ�تية وحا�سنة يرتعرع فيها �لطفل  وم�سيئة �هلل �أن ت�سكِّ

�سات �الأخرى �لتي  ية دور �ملوؤ�سَّ على نحٍو �سليم. لكنَّ هذ� ال يعني �لتقليل من �أهمِّ

ا �لدور  ي يف �سبيل �الهتمام باالأوالد عند غياب �لعائلة �أو لتكملة عملها، �إمنَّ �سحِّ تخُ

�ستني. �الأ�سا�سي يف �لرتبية وتن�سئة �الإن�سان يعود �إىل هاتني �ملوؤ�سَّ

ًل: العائلة والأهل اأوَّ

ّن العائلة كي ينمو الطفل فيها ويرتعرع • اهلل كوحَ

فيه  �لذي  ل  �الأوَّ �ملكان  �لعائلة  ل  ت�سكِّ

وذلك  و�ل�رض،  �خلري  مفهوم  �لولد  يدرك 

على قدر معرفة �الأهل للخري و�ل�رض. ففي 

و�ملبادئ  �لقيم  �الأوالد  يتعلَّم  �لعائلة 

ولي�س  �الأهل  �سلوك  َعَب  �حلياة  وحكمة 

َعَب كالمهم.
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ل   �إًذ�، �لعائلة هي �ملكان �لذي �أر�ده �هلل لتدريب �لولد على �الهتمام بنف�سه وحتمُّ

ا.  ا وعاطفيًّ ا وذهنيًّ ا وروحيًّ �مل�سوؤوليَّة ومنوِّه ج�سديًّ

ات �لولد  وتكت�سب �لعائلة هذه �الأهميَّة نتيجًة للحقيقة �ل�سائدة و�لقائلة: �إنَّ �أولويَّ

ات �الأهل. لذلك ينبغي لنا نحن �الأهل، �أن نعي�س بح�سب  غالًبا ما تكون َوفَق �أولويَّ

ما نوؤمن الأنَّ �أوالدنا يوؤمنون بح�سب ما نعي�س.

ّنة من اأولده املوؤمنني واملمتلئني من  ا حميًطا اجتماعيًّا، اأ�رصًة مكوحَ اهلل اأقام اأي�شً

ة والقدوة. روحه، اأي الكني�شة، حتى ينمو الأولد يف جوٍّ من املحبَّ

�لكلمة  هذه  ت�سف  �لعربيَّة،  باللُّغة 

�أوالدهما،  جتاه  و�الأم  �الأب  دور 

وقدرتهما  حالتهما  ت�سف  كما 

�الأب  فدور  �لدور.  هذ�  �إجناز  �إىل 

�الأوالد للم�ستقبل،  و�الأم هو تاأهيل 

َلني  موؤهَّ يكونا  �أن  يقت�سي  مّما 

هذه  حلمل  �أْكفاء  �لعناية،  لهذه 

ة. �إننا ن�سكر �هلل الأجل كل  �مل�سوؤوليَّ

من �أخذ على عاتقه هذ� �لدور )دور 

�الأهل(، يف وقت َفَقَد �الأوالد �أهلهم 

وهكذ�  الآخر،  �أو  ل�سبب  باجل�سد، 

ي�ساركون يف تاأهيل هوؤالء �الأوالد 

حلياة �أف�سل.

تروقني الكلمة »أهل«
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ة وتفعيل �ملو�هب خلدمة  ب �لولد يف �لكني�سة على عالقات �سليمة ومهار�ت قياديَّ
َّ
يتدر

ف 
َّ
�الآخرين. وهكذ� ينمو �لولد يف جوٍّ من �ملحبَّة و�لت�سحية و�خلدمة. وذلك كلُّه ليتعر

�الأخذ  ذ�ك  �إذ  فيتعلَّم  �إليه؛  ا يف حاجة  �أي�سً يقبله ويكون  نف�سه، عامٍل  �آخر غري  بعامٍل 

و�لعطاء �سمن ج�سد �مل�سيح، �أي �لكني�سة.

�أنا�س  �لعامل  �إىل  ياأتي  حتى  �الأخرى  تلو  فر�سة  يعطينا  فهو  �هلل،  من  نعمة  �الأوالد 

�أّما  ا.  �إيجابيًّ تاأثرًي�  �ملجتمع  يف  وملِّفني  �سني 
ِّ
متمر جبار،  بيد  �سهاًما  ي�سبحون 

ينبغي  �إًذ�  و�لكني�سة.  �الأهل  على  �أي  �ملحيط،  على  �الأمر  نهاية  يف  فتعتمد  لة  �ملح�سِّ

رو� �لبيئة �ملوؤ�تية كي يعمل �هلل يف حياة �أوالدنا، فال ن�سلبهم  لالأهل و�ملجتمع �أن يوفِّ

حِبط �الإمكانات �لتي و�سعها �هلل فيهم. �إنَّ م�ستقبل �أوالدنا مرتبط با نزرع  �لفر�س ونخُ

�أو  لل�رضِّ  �لولد  �ختيار  عن  م�سوؤولني  غري  نا  �أنَّ �سحيح  منوِّهم.  طور  اَن  �إبَّ حياتهم  يف 

�ملالئم  �جلو  تاأمني  وعن  حياتهم،  يف  نزرع  عّما  م�سوؤولون  ولكنَّنا  �لقد��سة،  حلياة 

و�لفر�س �ملوؤ�تية.

 ثانًيا: الأولد 

نا على �لت�سبُّه بهم، و�إذ ن�سري مثلهم ندخل  ـبى حتى �إّنه يحثُّ �هلل يويل �الأوالد �أهميًة كخُ

وَع َقاِئِلنَي:  اَلِميذخُ �إِىَل َي�سخُ َم �لتَّ اَعِة َتَقدَّ ملكوت �ل�سماو�ت. يقول �هلل يف كتابه: »يِف ِتْلَك �ل�سَّ

وعخُ �إَِلْيِه َوَلد�ً َو�أََقاَمهخُ يِف َو�َسِطِهْم َوَقاَل:  َماَو�ِت؟« َفَدَعا َي�سخُ وِت �ل�سَّ َو �أَْعَظمخُ يِف َمَلكخُ »َفَمْن هخُ
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َماَو�ِت.  وَت �ل�سَّ لخُو� َمَلكخُ و� ِمْثَل �الأَواَلِد َفَلْن َتْدخخُ ريخُ و� َوَت�سِ ِجعخُ
ْ
ْم: �إِْن مَلْ َتر ولخُ َلكخُ قَّ �أَقخُ »�حَْلَ

َوَلًد�  َقِبَل  َماَو�ِت. َوَمْن  وِت �ل�سَّ َو �الأَْعَظمخُ يِف َمَلكخُ �ْلَوَلِد َفهخُ ِمْثَل َهَذ�  َنْف�َسهخُ  َع  َفَمْن َو�سَ

َو�ِحًد� ِمْثَل َهَذ� ِبا�ْسِمي َفَقْد َقِبَلِني« )�جنيل مّتى18: 5-1(.

ي اأولدنا وفق كلمته ونحو معرفته، يف الطريق ال�شحيح • اهلل يريد منا اأن نربِّ

�لتي  م�سيئته  عب  باالأوالد  �هلل  �هتمام  يتجلَّى 

�إذ  �هلل،  كلمة  �أوالدهم  تعليم  �إىل  �الأهل  تدعو 

»��ْسَمْع  �لكلمات:  هذه  �ملقدَّ�س  �لكتاب  يف  نقر�أ 

َّبَّ 
�لر ِحبُّ  َفتخُ َو�ِحٌد.  َربٌّ  َنا  �إِلهخُ َّبُّ 

�لر  : �ِئيلخُ �إِ�رْضَ َيا 

لِّ  كخُ َوِمْن  َنْف�ِسَك  لِّ  كخُ َوِمْن  َقلِبَك  لِّ  كخُ ِمْن  �إِلَهَك 

يَك ِبَها  ْن َهِذِه �لَكِلَماتخُ �لِتي �أََنا �أخُو�سِ ِتَك. َولَتكخُ وَّ قخُ

َها َعلى �أَْوالِدَك َوَتَكلْم ِبَها  �سَّ �لَيْوَم َعلى َقلِبَك. َوقخُ

ِريِق  �لطَّ يِف  �ِسي  مَتْ َوِحنَي  َبْيِتَك  يِف  ِل�سخُ  جَتْ ِحنَي 

َعلى  َعالَمًة  ْطَها  بخُ ْ
َو�ر  . ومخُ َتقخُ َوِحنَي  َتَنامخُ  َوِحنَي 

َعلى  ْبَها  َو�ْكتخُ َعْيَنْيَك.  َبنْيَ  اِئَب  َع�سَ ْن  َولَتكخُ َيِدَك 

�لتثنية )�سفر  �أَْبَو�ِبَك«  َوَعلى  َبْيِتَك  �أَْبَو�ِب  َقَو�ِئِم 

 

.)9-4 :6
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نا م�سوؤولون، كاأهل ومتمع، جتاه �هلل الأن نكون وكالء �ساحلني، فال  من �لو��سح �أنَّ

ك بكلمته ونتحدَّث  ة عطيَّة منه )حياة، موهبة، وقت(. فاهلل يدعونا �إىل �أن نتم�سَّ نهدر �أيَّ

د حمبَّته �أمام �أوالدنا  ها على �أوالدنا، وهكذ� نحبُّ �هلل وجن�سِّ بها ونحيا بوجبها ونق�سَّ

يف كلِّ ما نعمل يف حياتنا �ليوميَّة.

ثمر  د وتخُ ة لالآخرين، فتتج�سَّ �لعائلة، ت�سييء بقَوّ ونحن عندما نعي�س كلمة �هلل �سمن 

�لولد  لنمّو  و�ملجتمع  �لعائلة  يف  �الأف�سل  ناخ  �ملخُ تهيِّئ  ها  �أنَّ كما  �الآخرين.  عدي  وتخُ

�أق�سى  �إىل  ذ�ك  �إذ  فينمو  حمَبّته،  ومع  �هلل  كلمة  مع  �لولد  يتفاعل  وهكذ�  و�إعد�ده، 

للو�لَدين  ميكن  ال  �إًذ�،  يعطيه.”  ال  �ل�سيء  “فاقد  يقول:  َمَثٌل  ثمة  وطاقاته.  �إمكاناته 

نقل �الإميان و�ملحبَّة و�لكلمة �إىل �جليل �لعتيد، ما مل يكونا هما ممتلَكني هذ� �الإميان 

�لف�سائل  تقبُّل هذه  �الأوالد على  ي�ساعد  وعائ�َسني كلمة �هلل وممار�َسني حمبَّته. ومّما 

اًل يف حياة و�لديهم، الأنَّ �الأوالد يالحظون  �جلليلة �لثالث، هو �سعورهم باأنَّ �هلل هو �أوَّ

حني تكون �الأمور �لروحيَّة عزيزة على قلوب �الأهل.

دد يطلب  ا باأن يحرتمو� طبيعة �الأوالد. ويف هذ� �ل�سَّ يو�سي �لكتابخُ �ملقدَّ�سخُ �الأهَل �أي�سً

�لولد.  �إميان  ها فر�سة لبنيان  �لطبيعة و�لتجاوب معها الأنَّ �لَنّبي مو�سى �حرت�م هذه 

من  �لنوع  هذ�  �الأهل،  نحن  �خرتنا،  ملاذ�  �أوالدنا  ي�ساأل  حني  يوم  �سياأتي  ه  �إنَّ يقول 

ه باإمكاننا عب �إجابتنا �أن نخبهم بعمل �هلل يف حياتنا وب�سبب  �سري مو�سى �أنَّ �حلياة. يخُ

�أوالدنا  ع  �أن ن�سجِّ  نخبها بب�ساطة كي يت�سنَّى للولد فهمها. وال نن�سى 
ٌ
�أمور رجائنا. 

على طرح �الأ�سئلة �ملتعلِّقة باهلل. 
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فقحَ م�شيئته وبدافع حمبَّته ي اأولدنا وحَ • اهلل يريد مّنا اأن نربِّ

وتاأديبه،  )و�ساياه(  �هلل  كلمة  بح�سب  �أوالدنا  برتبية  بول�س  �لر�سول  يو�سينا 

خط،  و�ل�سَّ �حلقد  م�ساعر  يولِّد  �لذي  �الأمر  �أوالدهم،  غيظو�  يخُ �أاّل  �الآباء  من  فيطلب 

ْم  �أف�س�س4:6 هذه �لكلمات: »َو�أَْنتخُ د. نقر�أ يف ر�سالة 
خُّ
وقد ينتهي بالع�سيان و�لتمر

بِّ َو�إِْنَذ�ِرِه.« �إًذ�، مطلوب من  َّ
ْم ِبَتاأِْديِب �لر وهخُ ْم، َبْل َربُّ و� �أَْواَلَدكخُ ِغيظخُ ، اَل تخُ َها �الآَباءخُ يُّ

�أَ

ة، يعاملون �أوالدهم بحكمة،  �الأهل �أن يكونو� �سبورين بعيدين عن �لق�سوة و�ل�سدَّ

ل. �أ�سلوب �الإقناع و�لتفاهم و�لتعقُّ معتمدين 

نرى �أنَّ �لر�سول بول�س، وباإر�ساد �لروح، مهتمٌّ ب�ساعر �الأوالد وبتن�سئتهم بح�سب 

م�سيئة �هلل وبد�فع حمبَّته. وال َيِغب عن بالنا �أنَّ ثمة فرًقا بني �لتاأديب و�لِق�سا�س. 

فالق�سا�س يكون عادًة بد�فع �لثاأر �أو �بتز�ز ما يريده �الإن�سان مقابل خطاإٍ ح�سل. 

جدي.  � من �لتعليم، �إمنا يولِّد خوًفا، و�إن نفع، فنفعه ال يخُ وهذ� ال يعلِّم وال يخلق جوًّ

�لتقومي  �لتعليم و�لت�سكيل من خالل  �إىل  �لتاأديب، فهو بد�فع �ملحبَّة، ويهدف  �أّما 

ة  و�لتفاعل، مع �العرت�ف و�لتوبة عب �لرحمة و�لنعمة ولي�س عب �لدينونة. وعمليَّ

�لتاأديب تر�فق �لولد مدى حياته.

م�سيئته  َوفَق  �أوالدنا  ـي  نربِّ �أن  �الأهل،  نحن  مّنا،  يريد  �هلل  �إنَّ  فنقول  ر 
ِّ
ونكر

�أن نعاملهم ح�سبما يقول يف  ا  �إًذ�، �هلل يهتم باأوالدنا ويريد منَّ وبد�فع حمبَّته. 

�س،  �ملقدَّ كتابه 
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ر د�ئًما �أّن �أوالدنا لي�سو�  لنا، نحن �الأهل، �أن نتذكَّ
 
�إذ ينبغي

�أن نعاملهم برفق وحمبة، كما  للرب وهو يريد منا  لنا بل 

�لكتاب  يف  �لربُّ  يقول  به.  �آمنو�  �لذين  �أوالده  هو  يعامل 

�ملقدَّ�س:

ِة،  ِطيَّ �خْلَ دَّ  �سِ اِهِديَن  َ مخُ ِم  �لدَّ َحتَّى  َبْعدخُ  و�  َقاِومخُ تخُ »مَلْ 

اَل  �ْبِني  َيا  َكَبِننَي:  ْم  كخُ َخاِطبخُ يخُ �لَِّذي  �ْلَوْعَظ  مخُ  َن�ِسيتخُ َوَقْد 

هخُ  ِحبُّ يخُ �لَِّذي  نَّ 
الأَ َخَك.  َوبَّ �إَِذ�   

ْ
ر َتخخُ َواَل   ، بِّ َّ

�لر َتاأِْديَب   
ْ
َتِقر حَتْ

َتِملخُوَن  حَتْ ْم  ْنتخُ كخُ �إِْن   . َيْقَبلخُهخُ �ْبٍن  لَّ  كخُ َوَيْجِلدخُ   ، هخُ بخُ وؤَدِّ يخُ بُّ  َّ
�لر

؟  وهخُ بخُ
�أَ هخُ  بخُ وؤَدِّ يخُ اَل  �ْبٍن  يُّ 

َفاأَ َكاْلَبِننَي.  �هللخُ  مخُ  َعاِملخُكخُ يخُ اأِْديَب  �لتَّ

َكاَء  َ �رضخُ ِميعخُ  �جْلَ اَر  �سَ َقْد  َتاأِْديٍب،  ِباَل  ْم  ْنتخُ كخُ �إِْن  َوَلِكْن 

�أَْج�َساِدَنا  �آَباءخُ  َلَنا  َكاَن  َقْد  مَّ  ثخُ وَن.  َبنخُ اَل  وٌل  غخُ نخُ ْم  َفاأَْنتخُ ِفيِه، 

الأَِبي   � ِجًدّ ِباالأَْوىَل  عخُ  َنْخ�سَ �أََفاَل  ْم.  هخُ َنَهابخُ ا  نَّ َوكخُ ِبنَي،  وؤَدِّ مخُ

َح�َسَب  َقِليَلًة  امًا  يَّ
�أَ وَنا  بخُ دَّ

�أَ �أخُوَلِئَك  نَّ 
الأَ َفَنْحَيا؟  َو�ِح، 

ْ
�الأَر

َك  َن�ْسرَتِ  
ْ
ِلَكي ْنَفَعِة،  �مْلَ ْجِل  َفالأَ َهَذ�  ا  مَّ

َو�أَ ��ْسِتْح�َساِنِهْم، 

ِلْلَحَزِن.  َبْل  ِلْلَفَرِح  هخُ  نَّ
�أَ َرى  يخُ اَل   ِ ا�رضِ �حْلَ يِف  َتاأِْديٍب  لَّ  كخُ َوَلِكنَّ  َقَد��َسِتِه.  يِف 

�لعب�نيني  )ر�سالة  اَلِم«  ِلل�سَّ ِبرٍّ  َثَمَر  ِبِه  وَن  بخُ َّ
َيَتَدر ِذيَن  �لَّ ْعِطي  َفيخُ �أَِخرًي�  ا  مَّ

َو�أَ

 

.)11-4 :12
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• اهلل يريد لأولدنا النَّجاح واحلياة امُلثمرة 

كلمته  وَوفَق  �هلل  م�سيئة  بح�سب  �أوالدنا  تربية  ب�ساأن  �لتو�سيات  �إىل  باالإ�سافة 

وحمبَّته، يدعونا �هلل، نحن �الأهل، �أن نحر�س كلَّ �حلر�س على �أن يكون هدف �لرتبية 

ْم ِلَئالَّ َيْف�َسلخُو�«  و� �أَْواَلَدكخُ ِغيظخُ ، اَل تخُ َها �الآَباءخُ يُّ
 م�سلحة �أوالدنا. يخاطبنا �هلل بالقول: »�أَ

)كولو�سي3: 21(.

م�ستقبلهم  تاأثرٌي يف  لها  �لتي  �الأوالد  �الهتمام ب�ساعر  بول�س  �لر�سول  يفوت  وال 

فيهم  نبخُثَّ  و�أن  �إمكاناتهم،  �أق�سى  ليخُحِرزو�  �أوالدنا  نرّبي  �أن  يريد  ه  �إنَّ و�إنتاجهم. 

وّيَتنا يف �مل�سيح، و�أن تكون  نا هخُ ة و�لنُّ�سح. وال بدَّ �أن يكون د�فعخُ روح �ملحبَّة و�لقوَّ

�ملحبَّة و�لت�سحية للجميع من دون ��ستثناء.

هذه �حلقائق و�لن�سائح �لتي و�سعها �لكتاب �ملقدَّ�س يف متناول �الأهل منذ ع�سور، 

لِهمة  ة حتى يومنا هذ�. وهي مخُ ما ز�لت نافعة و�سحيحة، وتاأتي بالنتائج �ملرجوَّ

للقادة يف �لكنائ�س وللو�لدين وال �سيَّما �أولئك �لذين من �أهل �الإميان. ولكن هنالك 

د�ئمًا حاجة �إىل �لتَّذكري باحلقائق و�سياغتها بقالب يخُحاكي لغة �لع�رض.

لَهم يف �خلدمة  �سها »جورج بارنا«، �لكاتب و�لباحث �ملخُ ة هنا توجيهات يلخِّ وثمَّ

كتابه:  يف  �ملفيدة  �لتوجيهات  هذه  وردت  وقد  �الأوالد.  بني  �لفاعلة   �مل�سيحيَّة 
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�أبطااًل  �الأوالد  )َجعلخُ   Transforming Children into Spiritual Champions

 ين�سح �لكاتب �الأهَل باأاّل ين�سو� �أبًد� �الأمور �لتالية: 
1
روحيني(.

اح يتطلَّب �أ�س�ًسا �أخالقيَّة وروحيَّة< من �ساأنها �أن  • �إنَّ �لطريق �إىل �لنجَّ
� من �خلدمة.  يز لنا �لعي�س حياة مقدَّ�سة قريبة جدًّ جتخُ

�ليوم،  �ملوجود يف عاملنا  �أف�سل  �سبابنا  ن�سعى جاهدين الإعطاء  قد   •
ولكن يفوتهم �لكثري من معنى �حلياة وهدفها وفرحتها، ما مل يتمَّ حتديد 

ات حياتهم �لروحيَّة. �أولويَّ

ا فاعاًل وطويل  • �إذ� �أر�د �الإن�سان )�الأهل �أو �لكني�سة( �أن يرتك �أثًر� �إيجابيًّ
�الأمد يف هذ� �لعامل، عليه �أن ي�سع مهوًد� هائاًل يف بناء حياة �الآخرين، 

وال �سيَّما حياة �أوالده. و�إذ� �أر�د �أن يوؤدِّي مهوده هذ� �إىل �أف�سل �لنتائج، 

عليه �أن يبد�أه يف حياة هوؤالء منذ نعومة �أظفارهم.

• يكمن �لتَّحدي يف متكني �الأوالد و�ل�سباب من �أن تكون لهم نظرة للعامل 
معه  وتفاعلهم  للو�قع  تف�سريهم  ويكون  �ملقدَّ�س،  �لكتاب  يف  تجذِّرة  مخُ

مو�فًقا ما ورد يف ذلك �لكتاب من تعاليم.

ا �إنَّ �أهمية هذه �لن�سائح تعود �إىل كون �الأوالد يف حاجة د�ئًما �إىل  ويقول �لكاتب �أي�سً

1 - George Barna, Transforming Children into Spiritual Champions )Ventura, California: Regal, 2003(.
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م�ساعدة �الأهل و�لكبار يف بيئتهم، حني يتعلَّق �الأمر بتحديد �لهدف �لذي يختارون 

: ر د�ئًما �أنَّ �سيف م�سدًِّد� �رضورة �لتذكُّ لتكري�س حياتهم. وعلى �الأهل، ويخُ

لقي  • �لكني�سة قد ت�ساعد �الأهل يف تربية �أوالدهم، لكن لي�س ح�سًنا �أن نخُ
ة �لتي �أكرمنا بها �هلل. من جهة �أخرى، قد يت�سارك  على �لكني�سة �مَلَهمَّ

�الأهل و�لكني�سة يف تربية �الأوالد، بغية �لتعوي�س عن �لتق�سري و�خلطاأ 

�لذي قد ينتج عن نقاط �ل�سعف وعدم �ملعرفة.  

رة،  بكِّ مخُ �سنٍّ  يف  ا  ملِّ�سً �مل�سيح  لقبول  ��ستعد�ًد�  �أكث  هم  �لنا�س   •
مرحلة  ت�سبق  �لتي  �ل�سنو�ت  اَن  �إبَّ وبالتحديد 

�ملر�هقة، حيث يكون �لولد �أكث ��ستعد�ًد� لتقبُّل 

�لكتاب  يف  �لو�ردة  و�لتعاليم  �ملعلومات 

�لدينيَّة  �الإن�سان  ممار�سات  �إنَّ  بل  �ملقدَّ�س. 

غر، وقلَّما تتغريَّ مع مرور �لزمن؛  تنمو يف �ل�سِّ

�ستغرب.  مخُ
ٌ
�إنه الأَمر

وبالتايل، وَوفَق ما ي�سري �لباحث، �إنَّ َمن يرغب 

�إن�سان  �أيِّ  تن�سئة  يف  فاعل  تاأثري  �إحر�ز  يف 

ا، عليه �أن يبد�أ بتلقني �الأفكار  ا وروحيًّ �أخالقيًّ

رة.  بكِّ و�ملبادئ يف �سنٍّ مخُ





الفصل الثاني آراء ووجهات نظر بعض قادة الكنائس
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و/�أو  ما  �إعاقًة  يعاين  �لذي  �لولد  �أنَّ  هما  �ملجتمع،  يف  �ل�سائدين  و�لقناعة  �النطباع  �إّن 

��سطر�باٍت و/�أو �سعوباٍت، يكون ن�سيبه ون�سيب �أهله �ملعاناة. وذلك، ب�سبب متييزه �سلًبا 

وعزله وحرمانه من حقوقه يف �لتعلُّم، ويف �لعمل و�لعي�س �لكرمي.

ة؟ ًل: اأين نحن من بيئٍة داعمة حلقوق الأولد ذوي الحتياجات اخلا�شَّ اأوَّ

على �لرغم من وفرة �لكنائ�س وقادتها، ووفرة �جلمعيَّات �مل�سيحيَّة وغري �مل�سيحيَّة، 

ة  اَن �ل�سدَّ لون �سنًد� �إبَّ فاإنَّ �الأوالد �ملختلفني ال ي�سعرون باأنَّ �لعاملني يف �لكني�سة ي�سكِّ

بو�در  ة  ثمَّ ولي�س  م�سيحيَّة.  بيئٍة  يف  �حلال  تكون  �أن  ع  تَوقَّ يخُ كما  و�لياأ�س،  يق  و�ل�سِّ

و�جلمعيَّات.  �لدولة  تقاع�س  خلِّفه  يخُ �لذي  �لفر�غ  ل�سدِّ  ة  م�ستعَدّ �لكني�سة  �أنَّ  �إىل  ت�سري 

ة �خلوف، قوى هوؤالء �الأوالد و�ملر�هقني  فاإز�َء هذ� �لو�سع، غالًبا ما تخور، من �سدَّ

�سعوبة  فيه  تزد�د  عامل  يف  بال�سعف،  ي�سعرون  �إذ  قليلة،  لي�ست  و�أعد�دهم  وذويهم 

ب�سبب  حزٌن،  يعقبها  بالعزلة،   
ٌ
�سعور ينتابهم  كّله،  هذ�  وفوق  �لعي�س.  لقمة  تاأمني 

رف�س �الآخرين لهم.

ة  وما يزيد �لو�سع تعقيًد�، هو �أنَّ �زدياد �الإخت�سا�سّيني يف ماالت �لرتبية �ملخت�سَّ

و�لعالج �لنطقي و�لعالج �لنف�سي و�لنف�سي �حلركي، و�الخت�سا�سات �ملرتبطة بحاجات 

عوبات �لتعلُّميَّة، مل يقابله تغيري يف معاملة هوؤالء  ذوي �الإعاقات و�ال�سطر�بات و�ل�سُّ

�الأوالد يف �لكني�سة. 
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و�ملر�كز  ة  �خلا�سَّ �ملد�ر�س  بع�س  �رضعت 

ذوي  للتالمذة  َر�ٍس  فخُ َمنِح  يف  ة  �ملخت�سَّ

عوبات �لتعلُّميَّة و�ال�سطر�بات لالندماج،  �ل�سُّ

�لتي  �ملد�ر�س  بني  ومن  تعلُّمهم.  ملو��سلة 

ت�رضُّب  من  للحدِّ  �سعيها  يف  �ل�سبَّاقة  كانت 

هوؤالء �لتالمذة، عدد لي�س بقليل من �ملد�ر�س 

ا  �أي�سً �سعت  �ملد�ر�س  هذه  �إنَّ  ثمَّ  �مل�سيحيَّة. 

�الإخت�سا�سيني،  وتوظيف  �ملعلِّمني  لتدريب 

على �لرغم من �لتكلفة �لباهظة. 

�أن تبعث على �الأمل.  ة،  ة �خلا�سَّ �سات �لرتبويَّ ومن �ساأن هذه �الإجناز�ت يف �ملوؤ�سَّ

�سون، حيث 
ِّ
بدَّ من توثيق هذه �الجناز�ت عب در��سة يقوم بها باحثون متمر وال 

ا، جهود بع�س �جلمعيَّات  ع �أي�سً ر. ومن �مل�سجِّ بنيِّ �لتطوُّ عَلن يف �أعقابها نتائج تخُ تخُ

ذوي  وحاجات  حقوق  حول  �لتَّوعية  حمالت  تنظيم  يف  ة  �لرتبويَّ �سات  و�ملوؤ�سَّ

�حلملة  �ملثال،  �سبيل  على  نذكر  �لتعلُّميَّة.  عوبات  و�ل�سُّ ة  �خلا�سَّ �الحتياجات 

�ل�سنوية �لتي بد�أت منذ عام 2013 وجرى خاللها �إطالق �ليوم �لوطني للتالمذة 

عوبات �لتعلُّميَّة، ذلك �ليوم �لذي يقع فيه 22 ني�سان؛ كما هنالك �حلملة  ذوي �ل�سُّ

عانون  د، و�أخرى لدعم �لذين يخُ طَلق كلَّ عام لدعم �الأوالد �لذين يعانون �لتوحُّ �لتي تخُ

 .)Down Syndrome( متالزمة د�ون
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 22 تكري�س  جرى   2013 �لعام  يف 

للتالمذة  �لوطني  “�ليوم  ليكون  ني�سان 

بغية  �لتعلُّميَّة”  عوبات  �ل�سُّ ذوي 

ذوي  وحاجات  حقوق  على  �لتوعية 

ثقافة  وتعزيز  �لتعلُّم،  يف  عوبات  �ل�سُّ

�لدَّمج ون�رض مفهومها. 

بني  �ل�رض�كة  �إطار  يف  �لعمل  هذ�  جاء 

و�ملركز  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 

و�ملجل�س  و�الإمناء  للبحوث  �لرتبوي 

�سكيلد  ومركز  �لبيطاين  �لثقايف 

�سات  �ملوؤ�سَّ من  كبري  وعدد 
 1)SKILD(

ذوي  بالتالمذة  عنى  تخُ �لتي  �لرتبوية 

عوبات  و�ل�سُّ ة  �خلا�سَّ �الحتياجات 

�لتعلُّميَّة، نخ�سُّ بالذكر جمعيَّة �ملقا�سد 

�ملّب�ت  جمعيَّة  �الإ�سالمّية،  ة  �خلرييَّ

ة،  �لتوحيديَّ �لعرفان  �سة  موؤ�سَّ ة،  �خلرييَّ

كما  �لكاثوليكيَّة،  �ملد�ر�س  ور�بطة 

)Eduvation( ملد�ر�س �الأوثوذك�سيَّة�

�ل�رض�كة  �إطار  ويف   ،2014 عام  ويف 

�لتي  �لرتبوية  �سات  �ملوؤ�سَّ بني  �لد�ئمة 

�الحتياجات  ذوي  بالتالمذة  عنى  تخُ

كان  �لتعلُّميَّة،  عوبات  و�ل�سُّ ة  �خلا�سَّ

يف  �لد�مة  �ملد�ر�س  “دليل  �إ�سد�ر 

باليوم �الحتفال  بنا�سبة   لبنان” 

�لوطني هذ�.

�آخر  يف  �مللحق  ر�جع  �لقائمة  على  *لالطالع 
�لكتاب

اليوم الوطني لذوي 
ة: 22  ميَّ عوبات التعلُّ الصُّ

نيسان

1 - SKILD: Smart Kids with Individual Learning Differences
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ة؟   ثانًيا: كيف تتعامل الكني�شة مع ذوي الحتياجات اخلا�شَّ

اها ذوو �ال�سطر�بات �أو �الإعاقات  �بتغاًء للوقوف على حقيقة �ملعاملة �لتي يتلقَّ

عوبات �لتعلُّميَّة يف �لكنائ�س، كان �لر�أي �أن نلتقي عدًد� من قادة �لكنائ�س يف  و�ل�سُّ

لبنان، ميثِّلون طو�ئَف متلفة لنقف عند ر�أيهم يف �ملو�سوع.

�لتي  �للقاء�ت  �إنَّ  �سك،  دون  من 

ة  و�ملادَّ �لكنائ�س  قادة  مع  جرت 

على  جاءت  منها،  جنيناها  �لتي 

قدٍر كبرٍي من �الأهمية، وذلك بف�سل 

نا  يهمُّ �أ�سدقاء  بذلها  �لتي  �جلهود 

هم بال�سكر على �رض�حتهم  �أن نخ�سَّ

�الحتياجات  ذوي  ق�سيَّة  وتبنِّيهم 

ذوي  حّق  �سيَّما  وال  ة،  �خلا�سَّ

بو��سلة  �لتعلُّميَّة  عوبات  �ل�سُّ

در��ستهم. نريد �أن نعبِّ عن �متناننا 

لكلٍّ من:

�لعام  �الأمني  عاز�ر،  بطر�س  �الأب   •
للمد�ر�س �لكاثوليكيَّة يف لبنان؛

دميا�س،  جورج  �الإيكونومو�س   •
كاتب �ملجمع �الأرثوذك�سي �ملقدَّ�س؛

 �سارل ق�سطه، ر�عي �لكني�سة 
ّ

• �لق�س
ر�أ�س  يف  �الإجنيليَّة  �ملعمد�نيَّة 

�ملحكمة  يف  و�لقا�سي  بريوت، 

�لروحيَّة �الإجنيليَّة.

شكر خاص
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ة،  د �لطو�ئف �مل�سيحيَّة يف لبنان، و�ختالفها على م�ستويات عدَّ �لرغم من تعدُّ على 

ة تقارًبا يف �الآر�ء حول تعامل �لكني�سة مع ذوي �الإعاقات  فقد بيَّنت �للقاء�ت �أنَّ ثمَّ

�لذين  �لقادة  من  وغريهم  �لدِّين  رجال  من  و�حٍد  فكلَّ  �لتعلُّميَّة.  عوبات  �ل�سُّ وذوي 

و�ملر�هقني  �الأوالد  هوؤالء  �سلًبا  مييِّزو�  �أن  �لكني�سة  يف  لالإخوة  يريد  ال  �لتقيناهم، 

و�أهلهم، وال ير�سى باأن يجري نبذهم. 

تهذِّب  �لتي  �لثَّقافة  َتعوزهم  و�ملوؤمنني  �لكنائ�س  قادة  �أنَّ معظم  على  �لر�أي  َتَّ  وقد 

�لقادة،  باأنَّ  �الآر�ء و�ملو�قف و�لت�رضُّفات و�لتفاعالت. ويعرتف هوؤالء على م�س�ٍس 

�إىل مو��سيع تتعلَّق بحقوق  و�أحاديثهم  قون يف عظاتهم 
َّ
نادًر� ما يتطر بوجٍه عام، 

�الإن�سان وال �سيَّما بحقوق وحاجات هوؤالء �الأفر�د يف �ملجتمع ويف �لكني�سة. فب�سبب 

وعدم  ة  �خلا�سَّ �الحتياجات  ذوي  �إهمال 

من  كثري  يف  �لكني�سة،  �أع�ساء  توجيه 

�ملختلفون  �الأوالد  ي�سعـر  ال  �الأحيان 

و�أهاليهم باالنتماء �إىل �لكني�سة، حتى ولو 

كانو� موؤمنني.

�لذين  �الأخُ�رَض  من  �لعديد  �أنَّ  �لقادة  د  ويوؤكِّ

�سعوبة،  �أو  ��سطر�ًبا  يعاين  ولد  لديهم 

ًبا  لون بقاء ولدهم هذ� يف �لبيت جتنُّ ف�سِّ يخُ
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روى �أنَّ بع�س �الأخُ�رَض  حِدثها �أو �لت�رضُّف �ملزعج �لذي قد ياأتيه. ويخُ ة �لتي قد يخُ لل�سجَّ

ينتهي بهم �الأمر �إىل �البتعاد عن �لكني�سة و�لبقاء يف �ملنزل و�لعي�س يف عزلة. 

بريوت  ر�أ�س  يف  �الإجنيليَّة  �ملعمد�نيَّة  �لكني�سة  ر�عي  ق�سطه،  �سارل   
ّ

�لق�س ويروي 

و�لقا�سي يف �ملحكمة �لروحيَّة �الإجنيليَّة، عن �أ�رضة يعاين �أحد �أوالدها ��سطر�ًبا ما. 

عندما َيِئ�َس هوؤالء من عدم 

لولدهم،  �لكني�سة  �حت�سان 

�مل�سايقات،  من  و�سجرو� 

هربت  �أََجْل،  �لهجرة.  رو� 
َّ
قر

�الأخُ�رضة من بلٍد، متمعه ال 

�الحتياجات  ذوي  يتقبَّل 

�إىل  باالإ�سافة  ة...  �خلا�سَّ

�ملحبَّة  تو�فر  عدم  ذلك، 

�مل�ساعدة  وغياب  م،  و�لتفهُّ

من ِقَبِل �لقادة و�الإخوة. 
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�ملعاملة  عن  �حلديث  �سياق  يف 

�ملوؤمن  اها  يتلقَّ �أن  ع  َتَوقَّ يخُ �لتي 

�الإيكونومو�س  ي�سري  �لكني�سة،  يف 

�ملجمع  كاتب  دميا�س  جورج 

يلي:  ما  �إىل  �ملقدَّ�س  �الأرثوذك�سي 

معاملة  م�سكلة  �إىل  باالإ�سافة 

�ملختلفني  و�ملر�هقني  �الأوالد 

و�للطف،  �لر�أفة  من  خاليًة  معاملًة 

ة  ثمَّ �الإجنيل،  تعاليم  عن  وبعيدًة 

م�سكلة �أخرى ال تقلُّ خطورًة ينبغي 

�الأوالد  عدد  �أنَّ  وهي  معاجلتها، 

و�ملر�هقني يف كنائ�سنا يقلُّ ب�سبب 

�لكبار من ت�رضُّفاتهم غري  �نزعاج 

�ملن�سبطة.

كنائسنا ينقصها األوالد 
والمراهقون

ة واأهلهم مالًذا اآمًنا يف الكني�شة  ثالًثا: لكي يجد ذوو الحتياجات اخلا�شَّ

�أجمَع رجالخُ �لدِّين �لذين �لتقيناهم على �أنَّ �ملعاملة يف �لكني�سة ويف �ملجتمع ال ميكن 

ن �إاّل من خالل: �أن تتح�سَّ

• �لتمثُّل بامل�سيح 

• �لتحلِّي بعرفة حاجات ذوي �الإحتياجات �خلا�سة وحقوقهم �لتي هي 
�أ�سا�س لثقافة نفتقر �إليها، وعمادها �حرت�م �لغري �ملختلف. 
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يتلّقاها  �لتي  �ملعاملة  تغيري  يف  بى  كخُ يًة  �أهمِّ و�ملعرفة  للثقافة  �إنَّ  �لقادة  يقول 

دَّ للثقافة  ة يف �لكني�سة. فاإذ� ما �أردنا تغيري �لذهنيَّة، ال بخُ ذوو �الحتياجات �خلا�سَّ

ة. و�ملعرفة �أن تر�سو على �أخُ�س�س علميَّة �رضوريَّ

ِقَبِل  من  �ملوؤمنني  وتوعية  �لكنائ�س  قادة  تدريب  �رضورة  على  تاأكيد  وهنالك 

ة وعلم �لنف�س. يقول �الأب بطر�س عاز�ر، �إنَّ هذه  �إخت�سا�سيني يف �لرتبية �ملخت�سَّ

�لق�سية ال تقلُّ �أهميًة عن ق�سايا �أخرى يوليها �لرعاة �هتمامهم، مثل �الإدمان على 

�ت و�لعنف و�النحر�ف. فالتعاون مع �الإخت�سا�سيني يرجع بالفائدة على 
ِّ
�ملخدر

�الأوالد وعلى ذويهم، �الأمر �لذي برهنه و�قع �حلال. 

�لكنائ�س  قادة  توجيه  �أنَّ  ق�سطه  �سارل   
ّ

�لق�س ويعتب 

�الإجنيل.  تعاليم  اللتز�م  دعوًة  يكون  �أن  يجب  للموؤمنني 

عوهم  ي�سجِّ �أن  يجب  عينه،  �لوقت  ويف   ، ثمَّ

حول  و�ملوؤمتر�ت  �ملحا�رض�ت  ح�سور  على 

عوبات �لتعلُّميَّة،  ة و�ل�سُّ �الحتياجات �خلا�سَّ

�لتي  و�لكتب  �ملن�سور�ت  قر�ءة  وعلى 

ة  �رضوريَّ فالثقافة  �ل�ساأن.  بذلك  عنى  تخُ

�أنه يف  �لكني�سة  �الإخوة يف  لكي يعرف 

فرطة �أو �ال�سطر�بات �لنف�سيَّة، تكون �لت�رضُّفات  د �أو �حلركة �ملخُ حاالت مثل �لتوحُّ

ون يف تاأديب �أوالدهم.  ق�رضِّ ة، وال تعني �أنَّ �الأهل مخُ �ملزعجة غري �إر�ديَّ
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وي�سدِّد �لقادة على �أنَّ ما نفتقر �إليه يف �لكنائ�س هو �لوعي، حول �لتعامل مع هوؤالء 

�الأوالد و�ملر�هقني، وتلقِّي �لتدريب يف ذلك �ملجال. وينبغي لرجال �لدِّين �أن يدركو� 

ة  �خلا�سَّ �الحتياجات  حول  معرفتهم  �آفاق  تو�سيع  �إىل  حاجة  يف  ا  �أي�سً هم  �أنهم 

نو� من �لقيام بدورهم يف �لكني�سة ويف �ملجتمع. عوبات �لتعلُّميَّة، كي يتمكَّ و�ل�سُّ

ي �إىل معاملة قد ت�سل  وي�سري �الإيكونومو�س جورج دميا�س �إىل �أنَّ قلَّة �ملعرفة توؤدِّ

طاق، وقد ينتهي �الأمر �إىل حرمان هوؤالء �الأوالد وذويهم فر�سَة �الندماج  �إىل حدٍّ ال يخُ

نظر�ت  �أو  �النتقاد�ت  يتجنَّبو�  كي  وذلك  ب، 
َّ
�لر من  ب 

ُّ
�لتقر وفر�سة  �لكني�سة،  يف 

ا.  �أنَّ ي�سوع يويل �ملعذَّبني و�ملنبوذين �هتماًما خا�سًّ �أو �ملالحظات... ِعلًما  فقة  �ل�سَّ

بن  للجميع،  و�رضورة  وحاجة  حقٌّ  هي  �لروحيَّة  �لرتبية  �أنَّ  �أحد،  على  خَفى  يخُ وال 

ة. فيهم ذوو �الحتياجات �خلا�سَّ

�حتياجات  لديه  ولد  �إىل  �لطَلَب  �إنَّ 

�خلدمات  ببع�س  يقوم  �أن  ة  خا�سَّ

من�سودة،  معنوياٍت  ك�ِسبه  يخُ �لب�سيطة، 

له  �ملجتمع  يف  عن�رض  باأنه  �سِعره  ويخُ

ملبادر�ت  تكون  قد  وهكذ�،  حاجة؛ 

تاأثريها  يف  تفوق  فاعليَّة  كهذه 

�الإيجابي �لوعظ و�ملحا�رض�ت. 

أفضل من التوعية
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كما هنالك ت�سديد من قبل من �لتقيناهم �أنَّ رعاية هوؤالء �الأوالد ينبغي �أن تتكلَّل 

ة، �إذ �إنَّ �ملعرفة وحدها ال تكفي. فكم من �أفر�د يف �لكني�سة، وعلى  بالقبول و�ملحبَّ

اِر�سو�  مدى �سنو�ت، �أبلو� بالًء ح�سًنا يف �لتعامل مع �أوالٍد معَوّقني، من دون �أن ميخُ

ة حما�رضة. �أيَّ تدريب، �أو ي�سمعو� �أيَّ

ة  ثمَّ �أنَّ  لبنان،  �لكاثوليكيَّة يف  للمد�ر�س  �لعام  �الأمني  �الأب بطر�س عاز�ر،  بنيِّ  ويخُ

�سة  فاملوؤ�سَّ �مل�سيحيَّة.  و�جلمعيات  �لكني�سة  بني  �لتعاون  من  مزيٍد  �إىل  حاجة 

و�ملر�سى  �ملحتاجني  بني  بعملها  �ل�سهرية   )Caritas( كاريتا�س  �لكاثوليكيَّة 

�لتي ميكن  الة  �لفعَّ و�لفقر�ء و�ملنبوذين منذ عقود، هي خري دليل على �مل�ساعدة 

�سات �أن  �سات �لتي تعمل حتت لو�ء �لكني�سة. وبقدور هذه �ملوؤ�سَّ �أن تقوم بها �ملوؤ�سَّ

ِجدو� وتوؤ�زر �لكني�سة يف غري �سعيد.  تق�سد �ملحتاجني حيثما وخُ

رابًعا: مالحظة ختاميَّة

ة  �خلا�سَّ �الحتياجات  لالأوالد ذوي  �سنًد�  �أو  �آمًنا  �لكني�سة مالًذ�  تكن  �الآن، مل  �إىل 

ا على �لطقو�س و�إطاعة رجال �لدِّين ومهابتهم.  بًّ ن�سَ و�أهاليهم، الأنَّ �لرتكيز كان مخُ

َدوًر�  كان  و�ملوؤمنني  �لدِّين  رجال  معظم  �أذهان  يف  �لكني�سة  َدوَر  فاإنَّ  هنا،  من 

حم�سوًر�.

عن  يعرف  �أن  ال  لالإن�سان  ينبغي  �أنه  على  �سدَّدو�  �لتقيناهم،  �لذين  �لقادة  �إنَّ  ثمَّ 



60

هم بحبَّته،  �مل�سيح فح�سب، بل �أن يعرف �مل�سيح. فامل�سيح َك�َسَف ذ�ته لالأوالد وخ�سَّ

�أنَّ  نن�َس  وال  ة.  �خلا�سَّ �الحتياجات  ذوو  فيهم  بن  و�ل�سعفاء،  �مل�ساكني  َخ�سَّ  كما 

عطية �الإميان هي جلميع �لنا�س.

�سات  و�أخرًي�، �إنَّ �الأحاديث �لتي �أجريناها مع �لقادة من متلف �لطو�ئف، ويف �ملوؤ�سَّ

بو� بكلِّ ولد، مهما  َرحِّ ة �الأخرى، �سدَّدت كلُّها على و�جب �لقادة يف �لكني�سة �أن يخُ �لرتبويَّ

عوبات �لتي حتدُّ من قدر�ته. فالكني�سة هي بيت �هلل  كان و�سعه وحاله وم�ساكله �أو �ل�سُّ

وهي للجميع، بن فيهم �لذين يف حاجة �إىل م�ساعدة من �ساأنها 

لم و�لياأ�س. َخفِّف من َعَوِزهم و�آالمهم، ثمَّ َتقيهم من �لظُّ �أن تخُ

تقبُّل  ثقافة  لن�رض  �جلهود  تكثيف  من  دَّ  بخُ ال  �إًذ�، 

يف  بَدوِرها  �لكني�سة  قيام  ومن  �ملختلف،  �الآخر 

ويف  ذويه،  معاناة  ومن  معاناته  من  �لتَّخفيف 

�ملجتمع.  يف  �ندماجه  على  تالًيا  م�ساعدته 

و�ملحبَّة  و�ل�سالة  �هلل  وعبادة  �الإميان  فَعَب 

و�لتوعية، نبخُثُّ �الأمل يف قلوب ذوي �الحتياجات 

تدريجي،  َنحٍو  على  ون�سع،  و�أهاليهم،  ة  �خلا�سَّ

و�لياأ�س �ل�سلبيَّة  و�الأفكار  و�لقلق  للحزن   � حدًّ
 

و�ل�سعور بالعزلة.



االضطرابات اإلنمائية
الفصل الثالث
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عوبات التعلُّميَّة م�شطلح ال�شُّ

ة لو�سف عدد من �لتحدِّيات  عوبات �لتعلُّميَّة” من دون دقَّ لطاملا ��ستخُخدم تعبري “�ل�سُّ

�ستخدم هي: �الأوالد  عيق �لَتعلُّم لدى بع�س �الأوالد. �إّن �لتَّ�سميات �ملختلفة �لتي تخُ �لتي تخُ

هذه  �ملختلفون.  �الأوالد  �أو  ة،  �خلا�سَّ �الحتياجات  ذوو  �أو  �لتعلُّميَّة،  عوبات  �ل�سُّ ذوو 

عيق تعلُّمهم  �سري �إىل �أوالد لديهم �سعوبات معيَّنة من �ساأنها �أن تخُ �لتَّ�سميات جميعها تخُ

يف �الأو�ساع �لعادية. فاالأوالد �لذين ينتمون �إىل هذه �لفئة قد يكون لديهم و�حد )�أو 

مزيج( من �حلاالت �لتالية و�لتي �سن�رضحها باخت�سار يف ما يلي. 

 - Learning Disorders -  ًل: ا�شطرابات التعلُّم اأوَّ

�الإن�سان،  �لع�سبي لدى  �لوظيفي للجهاز  �لتعلُّم قد ترتبط باالختالل  �إنَّ ��سطر�بات 

�لنمو،  خالل  �لع�سبي  �جلهاز  منوِّ  يف  �مل�سكلة  وَتظهر  �لور�ثيَّة.  �لعو�مل  وببع�س 

�سني  عليه يف  كانت  مّما  �أ�سعب  �لتعلُّميَّة  �ملتطلِّبات  ت�سبح  عو�بقها حني  وتتفاقم 

رة.  �ملبكِّ �لطفولة 

�ملفاهيم  يف  �أو  �لكتابة  يف  �أو  �لقر�ءة  يف  ب�سعف  �لتعلُّم  يف  �ال�سطر�ب  يتَّ�سف 

 )Specific Learning Disorders( عرف هذه با�سطر�بات �لتعلُّم �ملحدَّدة �حل�سابيَّة، وتخُ

�رض  عخُ �أو   ،)impairment in reading or Dyslexia( �لقر�ءة  �رض  عخُ ت�سمل  وهي 

ح�سابيَّة  بعمليَّات  �لقيام  �رض  وعخُ  ،)impairment in written expression(  �لكتابة 
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�أن يعاين ��سطر�ًبا  �لولد  )impairment in math or dyscalculia(. حيث ميكن 

و�حًد� �أو مزيًجا منها. و�الأنو�ع �لثالثة هذه تتغريَّ يف �ملظهر و�لدرجة، حيث بع�س 

رون بدرجة �أكب. �رًض� من �لنوع �خلفيف، وبع�سهم �الآخر يتاأثَّ �الأوالد يعانون عخُ

وبا �أنَّ �لقر�ءة و�لكتابة هما �ملهارتان �الأ�سا�سيَّتان �للتان ال غنى عنهما يف مال 

مل�ساعدة  �ل�سعي  بل  �مل�سكلة،  هذه  �إهمال  عدم  �ل�رضوري  فمن  �الأكادميي،  �لتعلُّم 

�لذين  �الأوالد  ة.  �ملخت�سَّ �لرتبية  �إخت�سا�سّيني يف  مع  �لتعاون  �الأوالد من خالل 

ظِهرون  ة �حل�ساب، قد يخُ يكون لديهم �سعوبات �أكادمييَّة يف �للُّغة �ملكتوبة �أو يف ماَدّ

�سلًبا  يوؤّثر  مّما  �الإجتماعي؛  �لت�رضُّف  �لتنظيم ويف  �لنَّف�س ويف  م�ساكل يف �سبط 

على عالقاتهم باالأتر�ب �أو �لبالغني. فهذ� �ل�سعف يف �سبط �لنَّف�س، يجعل �سلوكهم 

�سبِّب م�ساكل يف عالقاتهم �الجتماعيَّة باالإ�سافة �إىل قنوط.  ًر� وطائ�ًسا، ويخُ متهوِّ

ر تتدّنى ثقتهم بالَنّف�س، ولذ� ي�سعرون يف معظم �الأوقات �أَنّ 
ِّ
وب�سبب ف�سلهم �ملتكر

قدر�تهم �أ�سعف مّما هي عليه يف �لو�قع. �أّما �لدر��سة فت�سبح بنظرهم ثقاًل وخ�سيًة 

ف�سي �إىل م�ساكل �سلوكّية �أو �إىل �ختالجات نف�سيَّة �سلبيَّة. وقنوًطا، مّما قد يخُ

�إىل  �لتعلُّم  يف  �سعوبات  لديهم  �لذين  �الأوالد  يحتاج  �لدر��سي،  �ل�سعيد  على  �أّما   

ة،  �الأكادمييَّ �مل�سائل  ملقاربة  ��سرت�تيجّيات  ��ستخد�م  مهارة  تنمية  يف  م�ساعدة 

ن  وهي مهارة تاأتي بالفطرة عند �الأوالد �الآخرين. وهذه �ال�سرت�تيجيَّات قد تت�سمَّ



64

�ل�سوؤ�ل،  يف  �أو  �لِفقرة  يف  ة  �لهامَّ �لعنا�رض  وحتديد  �لرئي�سة،  �لكلمات  على  �لرتكيز 

و�إذ� ما  �لتحليل �ملنطقي وغري ذلك.  و��ستخد�م  للمو��سيع،  َوفًقا  وتبويب �ملعلومات 

�أتى هوؤالء �الأوالد عماًل منفردين، �أي من دون �إر�ساد �لغري خطوًة بعد خطوة، فاإنَّ هذ� 

ل حتدًِّيا لهم.  �لعمل غالًبا ما ي�سكِّ

�إجر�ء تقومي �سامل للقدر�ت  �لتعلُّم من خالل  �لولد ��سطر�ب يف  �إن كان لدى  د  يتحدَّ

و�ملهار�ت �سمنه فح�س حا�سل �لذكاء )Intellectual Quotient )IQ( Test(. فاالأوالد 

ا يف  ظِهرون تق�سرًي� هامًّ ة �أو فوق �ملعدَّل، ويخُ اقات �لفكريَّ حِرزون �ملعدَّل يف �لطَّ �لذين يخُ

ًد�.  ح�َسبون �أنَّ لديهم ��سطر�ًبا يف �لتعلُّم حمدَّ �لتح�سيل �لعلمي، يخُ

ة يف  َجمَّ لديهم �سعوبات  �لتعلُّم قد يكون  لديهم ��سطر�بات يف  �لذين  �الأوالد  بع�س 

حت�سيل �ملعدَّالت �لتعلُّميَّة، فيما �آخرون قد يكون لديهم �سعف يف �الأد�ء وي�ستطيعون 

ة  جتاوز �سعوباتهم رغم وجود �ال�سطر�ب. لذ�، يتفاوت �الأد�ء �ملدر�سي مرتبًطا بحديَّ

�ال�سطر�ب ون�سبة �لقدر�ت �لعقليَّة و�لذهنيَّة.

-Autism Spectrum Disorder - د ثانًيا: ا�شطراب طيف التوحُّ

و�ملهار�ت، وم�ستويات  �الأعر��س،  و��سعة من  �إىل مموعة  “�لطيف”  �سطلح  مخُ ي�سري 

�جلهاز منوِّ  يف  ق�سور  ا  �أي�سً وهذ�  د.  �لتوحُّ ذوي  �الأوالد  لدى  �لعجز  �أو  �ل�سعف 
 

رة، قبل �لثالثة من �لعمر. �لع�سبي / ��سطر�ب �إمنائي، يبد�أ عادة يف �سني �حلياة �ملبكِّ
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د بجموعة من �خل�سائ�س. فالولد �لذي لديه  ب�سكل عام، يتميَّز ��سطر�ب طيف �لتوحُّ

ة يف �لعالقات �الإجتماعيَّة، و�سعوبة يف �لتو��سل، وت�رّضفات  د، لديه حمدوديَّ توحُّ

رة و�هتمامات حمدودة، َتظهر�ن من خالل بع�س �لت�رضُّفات �لتالية:
ّ
متكر

• عدم �لتجاوب �إذ� َمدَّ �أحٌد َيَده ليحمله �أو يعانقه،
• عدم �لت�رضُّف بطريقة مغايرة مع �لغرباء،

م يف َو�سٍع يدعو �إىل �البت�سام، • عدم �لتب�سُّ
• جتنُّب �لنظر �إىل �لعينني )�لتو��سل �لب�رضي(،

• عدم �الكرت�ث للنا�س و�الن�سغال باالأ�سياء،
• عدم �النخر�ط باللعب �ملعهود،

• عدم �إظهار �رتباٍط معهوٍد باالأهل �أو �الأ�سدقاء.

د على �أنهم “يعي�سون يف عاملهم �خلا�س”. لذ�، قد يو�سف �الأوالد ذوو �لتوحُّ

ببع�س  تتَّ�سف  د،  �لتوحُّ يعانون  �لذين  �الأوالد  فاإنَّ ت�رضُّفات  ذلك،  �إىل  باالإ�سافة 

�خل�سائ�س �لتالية )�أو بجميعها(:

رة من �ل�سلوك و/�أو �الهتمامات و/�أو �الأن�سطة،
ِّ
• �أمناط متكر

• عجز يف �لتو��سل �لالكالمي )يف �لنظر و�حلركات(،
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�سَتخَدم يف �لعالقات �الإجتماعيَّة، • عجز يف �لتو��سل �لكالمي �ملخُ
• �لتعلُّق �لز�ئد باأمور روتينيَّة وبالطقو�س،

ذلك غري  �أو  �الإطار�ت  �أو  )باملر�وح  معيَّنة  باهتمامات  �لت�سبُّث   •�
من �الأغر��س(، 

على �أو  ة  �ليوميَّ �لروتينيَّة  �الأمور  على  تغيري  �أيِّ  �إجر�ء  �سعوبة   •�
�لبيئة �ملحيطة،

• �سعف عقلي،
• تكر�ر �لكالم �أو �الأ�سو�ت �أو بع�س �لكلمات وهو يدور ويهزُّ وي�سفِّق،

يَّة م�سّطربة )�لع�ّس، �رضب �لر�أ�س...(، • ت�رضُّفاٍت ح�سِّ
• تكر�ر ت�رضُّفات معّينة )�لت�سفيق، �لهّز، �لدور�ن...(

َنبِّه ب�رضي �أو مل�سي �أو �سمعي. فِرط مثل �لتجاوب ب�سدَّة مع مخُ •  �إح�سا�س مخُ

عَتَقد �ل�سائد �لذي  على نقي�س �ملخُ

ذوي  �الأوالد  جميع  �أنَّ  يعتب 

د يتمتَّعون بو�هب وقدر�ت  �لتوحُّ

قليلة من هوؤالء  قلًَّة  فاإّن  بارزة، 

�الأوالد لديهم قدر�ت ظاهرة. 

على نقيض ما يعتقد بعض الناس...
لديهم  �لذين  د  �لتوحُّ ذوو  �الأوالد 

�إليهم  �سار  يخُ ��ستثنائية  قدر�ت 

دون”،  متوحِّ “علماء  �أنهم  على 

لكنهم ال يتعدَّون 10 باملئة من 

دين. مموع �ملتوحِّ
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ه بني ولٍد و�آخر. ولقد َد�أََب �لباحثون يف  د و�سفاتخُ تختلف ِحدَّة ��سطر�ب طيف �لتوحُّ

�سنَّفون من ذوي  �ل�سنو�ت �الأخرية يف �لت�سديد على �أنَّ مموعة من �الأوالد �لذين يخُ

د �ملعتدل، يتميَّزون باأد�ء وظيفي عاٍل )High Functioning(1. فهوؤالء، كما  �لتوحُّ

د بالدَّرجات �الأخرى، يو�جهون �سعوبة يف �لتعاطي مع  �الأوالد �لذين لديهم توحُّ

غريهم ب�سبب:

• م�ساكل يف �ال�ستخد�م �الجتماعي للُّغة،
• عدم �لقدرة بوجه عام على قر�ءة �لتلميحات �الجتماعيَّة و�لّلغوية 

ا(، )فهمهم لت�رضُّفات �لغري وفهمهم للُّغة يكون حرفيًّ

• عدم �لقدرة على فهم �لت�رضُّف �الجتماعي �لالئق،
د�قات و�لتعبري عن �ختالجاتهم �لعاطفيَّة، • �سعوبة بناء �ل�سَّ

د �ملعتدل يختلفون �إذ يتَّ�سمون باخل�سائ�س �لتالية: لكّن �الأوالد ذوي �لتوحُّ

ة كافية، • طاقات فكريَّ
• �لقدرة على �لتعلُّم )قد تكون �رضيعة �أو بطيئة(،

• �لقدرة على �العتماد على �ملنطق، لكن ذلك يكون مفرًطا فيتخّلون 
عن �لعو�طف يف حتليل وفهم �الأو�ساع و�الأحد�ث.

-  إلى هؤالء، كان يشير العلماء في الماضي بمصطلح األوالد ذوي متالزمة أسبرجر 1 
)Asperger’s Syndrome(
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الئم �أعمارهم، - تغريُّ  • �لقدرة على ��ستخد�م �ملفرد�ت و�لقو�عد �لتي تخُ
غري �عتيادي يف جهارة �ل�سوت �أو رتابته �أو �رتفاعه،

َمل و�لِفَكر نف�سها. • تكر�ر �جلخُ

هوؤالء �الأوالد قد يكونون �أذكياء ويتمّتعون ب�ستوى لغوي مرتفع، �الأمر �لذي يجعلهم 

ًد� بال لياقة.  يبدون وكاأنهم يت�رضَّفون َتَعمُّ

د، بوجه عام، لديهم بع�س �ل�سعفات يف �لوظائف �لرئي�سة مثل  �إّن �الأوالد ذوي �لتوحُّ

ظِهرون ت�رضُّفاٍت متهوِّرة وغري مالئمة، مّما  �لذ�كرة �لعمليَّة و�سبط �لنَّف�س. لذ�، فاإنهم يخُ

ة بال جدوى يف مرماها لتقومي ت�رضُّفاتهم. ة �لعاديَّ ة و�لرتبويَّ يجعل �لرعاية �الأبويَّ

و�لتخطيط  �الأهد�ف  حتديد  ي�ست�سعبون  د  �لتوحُّ ذوي  �الأوالد  �أنَّ  �إىل  ن�سري  �أن  ويبقى 

�أعمال  طات َمرئيَّة وجد�ول  ًقا الأعمالهم. باإمكاننا م�ساعدتهم يف ��ستخد�م مطَّ �َسبَّ مخُ

�أّن بع�س �ملحاوالت،  �إال  د،  �ل�سفاء من ��سطر�ب �لتوحُّ حمّددة. ولكن عموًما ال ميكن 

تخفي�س  يف  جنحت  قد   ،)Behavior Modification( ة  �ل�سلوكيَّ �لتعديالت  �سيَّما  وال 

�الأعر��س وتعزيز �ملهار�ت و�الأد�ء.

 �إّن �أ�سباب هذ� �ال�سطر�ب متعّددة وت�سمل عو�مل جينيَّة، وبيولوجيَّة، وع�سبيَّة. لكن 

د. حو�يل ن�سف حاالت  �لعلم ما ز�ل بعيًد� عن حتديد �ل�سبب �لرئي�سي ال�سطر�ب �لتوحُّ

د تبد�أ عو�ر�سها بالظهور يف عمر �ل�سنتني. يبد�أ �لطفل بالنمو ب�سكل معهود، لكن  �لتوحُّ
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ل  يف عمر �ل�سنتني يبد�أ بالرت�جع على �مل�ستوى �للغوي و�لتو��سلي. �الأمر �لذي ي�سكِّ

�سدمة ملعظم �الأهل في�ست�سعبون ��ستيعاب هذه �لّتغرّي�ت يف �سلوك طفلهم. 

-Intellectual Deficiency- ر العقلي ثالًثا: الق�شور الفكري / التاأخُّ

ى  �سمَّ يخُ �أن  �سابًقا  �لعادة  درجت  لكن  �لفكري،  بالق�سور  �ليوم  �لتعبري  هذ�  عَرف  يخُ

يجعل  مّما  �لع�سبي،  �لن�سيج  يف  �لوظيفي  �الختالل  �إىل  عزى  ويخُ �لعقلي،  �لتخلُّف 

 . ع يف عمر معنيَّ ة دون �مل�ستوى �ملتوقَّ طاقات �لولد �لفكريَّ

 Intellectual Quotient( �لذكاء  كحا�سل  قة  و�ملوثَّ �لدقيقة  �لفحو�س  �إجر�ء  �إّن 

ال.  �أم  �ملعدَّل  دون  �لولد  لدى  �لفكري  �الأد�ء  كان  �إن  بو�سوح  دِّد  حتخُ  )-IQ- Tests

ا  ن �لت�سنيف ق�سوًر� فكريًّ كما ت�سمح �الختبار�ت بعرفة ِحدَّة �حلالة، حيث يت�سمَّ

ر  �لتاأخُّ بت�سخي�س  لي�س كافًيا  �لذكاء وحده  لكّن حا�سل  � وعميًقا.  ًطا وحادًّ متو�سِّ

)Adaptive Behavior( لتحديد ما �ذ� كان  �لتكّيفي  �ل�سلوك  �لعقلي. فيجب تقييم 

�لولد قادًر� على �لقيام بن�ساطات يوميَّة و�كت�ساب مهار�ت حياتيَّة. 

ر �لعقلي بق�سور ي�سمل:  يتَّ�سف �لتاأخُّ

،)Adaptive Behavior( سعوبة يف �ل�سلوك �لتكّيفي� •
• �سعًفا يف �الإدر�ك �للُّغوي و�لتعبري،
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• �سعًفا يف �لتحليل �ملنطقي،
ي، • �سعًفا يف �الإدر�ك �حل�سِّ

• �سعًفا يف �لذ�كرة،
• �سعًفا يف �رضعة �لتنفيذ،

• �سعًفا يف �لذكاء �الجتماعي و�لعملي،
• قدر�ت حمدودة يف �أد�ء �لن�ساطات �ليوميَّة،

• قدر�ت حمدودة يف �ملهار�ت �الجتماعية �ملتعدِّدة،
•  �سعوبة يف تركيز �النتباه على عمل معنيَّ ملدَّة طويلة،

•  قدرة حمدودة يف �ختز�ن �ملعلومات خالل تاأدية عمل �آخر،
ة الجناز عمٍل ما. •  �سعوبة يف �إدر�ك �ال�سرت�تيجيَّات �ل�رضوريَّ

من  باملئة  حو�ىل50  يف  �ملخُبني  �ل�سبب  حتديد  ي�ستطيعون  ال  �خلب�ء  �أّن  من  بالرغم 

تعود  قد  �لفكري.  �لق�سور  �سبِّب  تخُ �أنها  �أثبتت  �لتي  �لعو�مل  بع�س  ة  ثمَّ فاإنَّ  �حلاالت، 

اَن �لوالدة، �أو بعدها. �إّن �جلذور �لتي تعود  �أ�سباب هذ� �لق�سور �إىل ما قبل �لوالدة، �أو �إبَّ

�إىل ما قبل �لوالدة ت�سمل:

• بع�س �ل�سذوذ يف �لكرومو�سوم )مثل متالزمة د�ون(،
،)metabolism( أخطاء يف �الأي�س� •
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• ��سطر�بات متعلِّقة بالنمو توؤثِّر يف تكوين �لدماغ،
• �إدمان �الأم على �رضب �لكحول،

.)Rubella( الإ�سابة ببع�س �اللتهابات مثل �حل�سبة �الأملانية� •

�س �لطفل لبع�س �مل�ساعفات �لتي توؤدِّي �إىل هذ� �لق�سور، 
َّ
اَن �لوالدة قد يتعر و�إبَّ

وال �سيَّما:

• نق�س �الأوك�سجني،
• �لوزن �خلفيف،

رة، بكِّ • �لوالدة �ملخُ
اَن �لوالدة مثل َمَر�س  • �اللتهابات �لتي تنتقل من �لو�لدة �إىل �لطفل �إبَّ

.)Herpes Simplex( وباء �لزُّهري )Syphilis(، وَمَر�س �لقخُ

ا عو�مل تاأتي بعد �لوالدة، وال �سيَّما: ة �أي�سً وثمَّ

،)Meningitis( بع�س �اللتهابات مثل �لتهاب �ل�سحايا •
،)Encephalitis( لتهاب �لدِّماغ� •

�سا�س.
َّ
�س �لز�ئد ملعدن �لر

ُّ
• �لتعر
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�أنَّ بع�س �لعو�مل �لنف�سيَّة مثل �لفقر ونق�س �ملخُحفِّز�ت و�سوء �ملعاملة و�لتعليم  كما 

�ل�سيِّئ، ترتبط بالق�سور �لفكري �ملعتدل.

بب، معلوًما كان �أو غري معلوم، فاإن �سعوبات هوؤالء �الأوالد مت�سابهة 
ّ
مهما كان �ل�س

هي  �ل�سخ�سي  �الأد�ء  وتقومي  �مل�ساكل،  وحلَّ  باأعمال،  للقيام  فالتخطيط  عام.  ب�سكل 

�إدر�ك وفهم  ا. وب�سبب عدم قدرتهم على  �أمور َع�رِضة على �لذين يعانون ق�سوًر� فكريًّ

ة بهم، فاإّن هوؤالء �الأوالد: عمليَّات �لفكر �خلا�سَّ

عو�طفهم  و�سبط  تنظيم  •  ي�ست�سعبون 
وت�رضُّفاتهم،

• ي�ست�سعبون بناَء �ل�سد�قات و�حلفاظ عليها،
�سون للتنّمر )bullying( و�لتهمي�س،

َّ
• يتعر

ة  �ل�رضوريَّ و�ملهار�ت  �لوعي  �إىل  •  يفتقرون 
ة  �الجتماعيَّ �الأو�ساع  مع  تفاعلهم  لياأتي 

منا�سًبا،

�أمر على �لرغم من  �سون لالنخد�ع الأّن لديهم ��ستعد�ًد� لت�سديق 
َّ
•  يتعر

�سهل  هدف  غالًبا  هم  �الأوالد  هوؤالء  فاإنَّ  لذلك،  عك�سه.  برهان  وجود 

لال�ستغالل و�سوء �ملعاملة. 
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وب�سبب �لعو�مل �لتي عدَّدناها �أعاله، فاإنَّ �النتقال �إىل �سن �لر�سد قد يكون �سعًبا 

تقدِّم  �لتي  �سات  �ملوؤ�سَّ بع�س  قيام   � جدًّ ع  �مل�سجِّ ومن  �لفكري.  �لق�سور  ذوي  على 

فر�س �لتعليم لذوي �لق�سور �لفكري �ملعتدل. هذ�، و�إنَّ معظم �خلدمات �لتثقيفيَّة 

ا.  لهوؤالء ت�سمل �لتدريب �ملهني �أي�سً

نِتجني  مخُ يكونو�  كي  ا  َر�سً فخُ للبالغني  �أو  لالأوالد  ن  توؤمِّ �لقبيل  هذ�  من  و�لب�مج 

تَّكلني على ذو�تهم حني ينتقلون �إىل �سن �لر�سد َمرحلة �لبلوغ. ويكون �لرتكيز  ومخُ

�ال�ستقالليَّة  على  �حلفاظ  الأجل   )Adaptive Skills( ة  �لتكيفيَّ �ملهار�ت  تعلُّم  على 

و�لكر�مة. 

كما �أّن �لب�مج �لتعليميَّة و�لتدريبيَّة لهوؤالء �الأفر�د تعالج م�ساألَتي تقرير �مل�سري 

فاالأوالد   .)Learned Helplessness( �ملكت�سب  و�لعجز   )Self-Determination(
�ملطلوب،  �مل�ستوى  دون  �أنهم  �إدر�ك  عندهم  يتوّلد  فكري  ق�سور  لديهم  �لذين 

ان  يتاأذيَّ الإمكاناتهم  و�إدر�كهم  �ندفاعهم  فاإّن  لذلك  �لف�سل.  يو�جهون  ما  وغالًبا 

ب�سدَّة، �الأمر �لذي يجعل تقدُّمهم �سعًبا. من هنا، ينبغي �أن يهدف ت�سميم �لب�مج 

�لذ�تيَّة و�لكفاءة  �الندفاع  وتعزيز  �ملكَت�َسب  �لعجز  �إىل تخفيف  و�ملهنيَّة  �لثقافيَّة 

 .)Self-Efficacy(

يولِّد  مّما  ا،  �أي�سً ح  رجَّ مخُ غري  �لفكري  �لق�سور  من  �ل�سفاء  �أنَّ  �إىل  ن�سري  �أن  يبقى 
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فاإّن وجود  لذلك  �الأوالد.  هو�ج�س حول م�ستقبل 

للتخفيف  �رضوري  و�ملهنيَّة  �لثقافيَّة  �لب�مج 

ن  يتيقَّ �أن  طمِئن  مخُ  
ٌ
الأمر و�إنه  �الأهل.  من ماوف 

بالًغا ولديه ق�سور  �سبح  يخُ �لذي  �لولد  �أّن  �الأهل، 

من  نف�َسه  عيل  ويخُ عماًل  يجد  �أن  باإمكانه  فكري 

دون �التِّكال �لكلِّي على �لَغري.

رابًعا: ا�شطراب ق�شور النتباه واحلركة امُلفرطة

)Attention Deficit Hyperactivity) Disorder

 ،)ADHD( فرطة  �ملخُ �النتباه و�حلركة  ��سطر�ب ق�سور  لديهم  �لذين  �الأوالد  من جهة 

فرط �ملتهوِّر �أو باالثنني مًعا.  فاإّنهم يتَّ�سمون على �لعموم بعدم �النتباه �أو بالن�ساط �ملخُ

ا ال  �حلالة ربَّ �أنَّ  �لثانية ع�رضة، مع  �سن  قبل  بالظهور  �ال�سطر�ب  �أعر��س هذ�  تبد�أ 

د �إاّل يف �سّن �لر�سد، �إذ� كانت يف �إطار �العتد�ل.  دَّ حتخُ

فرطة ترجع �إىل: �إّن �أ�سباب ��سطر�ب ق�سور �النتباه و�حلركة �ملخُ

• خلل وظيفي يف �جلهاز �لع�سبي،
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• عو�مل ور�ثيَّة،
• ��سطر�ب ع�سبي. 

ا �إذ� كان هذ� �ال�سطر�ب يّت�سف بق�سور �النتباه وحده �أو باحلركة  بغ�سِّ �لنظر عمَّ

عيق  يخُ هو  �إذ  �لعلمي،  �لتح�سيل  يف  �سلًبا  ر  يوؤثِّ فاإنه  مًعا،  �الإثنني  عن  �أو  فرطة  �ملخُ

ة يف �ل�سلوك و�الإدر�ك.  عمليَّة �لتعلُّم عند �لولد ب�سبب م�ساكل هامَّ

اأ -  ق�شور النتباه Attention Deficit- t-  يتمّثل بالتايل:

• �سعوبة يف تركيز �النتباه على �لتفا�سيل،
• �سعوبة يف �النتباه �ملتو��سل �أو �مل�ستد�م،

•  م�ساكل يف �لتنظيم،
• درجة ت�سّتت مرتفعة. 

لم   فاالأوالد �لذين يّت�سف ��سطر�بهم بق�سور يف �النتباه، غالًبا ما يغرقون يف حخُ

ف�سي بهم �إىل فقد�ن  َيَتَلّهون بعو�مل خارجيَّة، �الأمر �لذي يخُ �أو  �ليقظة يف �ل�سف، 

�ملفاهيم �الأ�سا�سيَّة و�ملعلومات. 
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ر يف �أنو�ع �النتباه �ملختلفة:  فهذ� �ال�سطر�ب يوؤثَّ

نَق�ِسم: هو �ملقدرة على تق�سيم �نتباه �ل�سخ�س، بحيث ينتبه  • �النتباه �ملخُ
�إىل �أكث من �أمٍر يف وقت و�حد.

غري  �لعو�مل   / �ملنبِّهات  ت�سفية  على  �لقدرة  هو  �النتقائي:  �النتباه   •
ا �إىل �لعنا�رض �لهامة. ة و�النتباه �ختياريًّ �ل�رضوريَّ

وحمافظة  �النتباه  تثبيت  على  �لفرد  قدرة  هو  �ملتو��سل:  �النتباه   •
ة معيَّنة ملدة طويلة. تركيزه على َمهمَّ

ياأتي  �ال�سطر�ب  هذ�  ب�سبب  �النتباه  يف  نق�س  لديهم  �لذين  �الأوالد  فاإنَّ  وبالتايل، 

ت�رضُّفهم على �ل�سكل �لتايل:

• ال ي�ستطيعون �أن ينتبهو� �إىل �سيئني �أو �أكث يف وقت و�حد،
�سغون �إىل �لدَّر�س، • ي�ست�سعبون ت�سجيل �ملالحظات فيما يخُ

• درجة �ل�رضود و�لت�ستُّت مرتفعة لديهم.

�لوقت  �إىل ما هو �رضوري وهام يف  �نتباههم  لي�س لديهم قدرة على توجيه  وكذلك 

�أحدهم  بهم كمرور  يحيط  ما  بكلِّ  ون  فيتلهُّ �ل�رضورية.  �ملنبِّهات غري  �لر�هن، وعزل 

خارج.  من  �الأ�سو�ت  �أو  �حلائط،  على  َور  �ل�سُّ �أو  �ملعلِّم،  ثياب  �أو  �ل�سف،  بحاذ�ة 



77

ة معيَّنة الأكث من دقائق  ومعروٌف �أّنه ال ميكنهم �حلفاظ على تركيزهم على َمَهمَّ

ة �أمًر� بالغ �ل�سعوبة.  قليلة، ما يجعل تعليمهم و�متحانهم وكتابة فرو�سهم �لبيتيَّ

ة ومفيدة  رة �لتي تنا�سب مدَّة �نتباه �لولد هي �رضوريَّ
ِّ
لذلك، فاإنَّ �ال�سرت�حات �ملتكر

ات.  � الإكمال �مَلَهمَّ جدًّ

عوبات، ويف ظلِّ �ملتطلِّبات �الأكادمييَّة و�الجتماعيَّة �لر�هنة، فاإنَّ  بناًء على هذه �ل�سُّ

ا. ومن �لطبيعي �أن يتوَلّد لدى  ل حتدًِّيا حقيقيًّ وجود نق�س �النتباه لدى �لولد ي�سكِّ

ح�َسب عدم �النتباه   باالإحباط. وغالًبا ما يخُ
ٌ
�لولد نف�سه وكل من يتعامل معهم �سعور

�أنه  على  مغلوطة  بطريقة 

�لتحفيز  وفقد�ن  �إهمال 

يوؤنِّب  وعليه،  �لتاأديب.  �أو 

�الأوالَد و�الأهلخُ  �ملعلِّمون 
 

�ليقظة، �أحالم   على 

و�الإهمال،  �النتباه،  وعدم 

لهذ�  ونتيجة  و�لالمباالة. 

�لولد  لدى  ن  يتكوَّ �خلطاأ، 

فيعتقد  �سيِّئة،  ذ�تيَّة  نظرة 

�أنه �سعيف وعاجز وم�سدر 

�إحباط.
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و�ملعلِّمني  لالأهل   � جدًّ �ملهمِّ  من  لذلك 

ة،  ودقَّ بعناية  �مل�سائل  هذه  قاربو�  يخُ �أن 

بنَّاءة  ��سرت�تيجيَّات  ي�ستخدمو�  و�أن 

و�ال�سرت�حات  و�لدَّعم،  �لت�سجيع،  مثل 

خطوًة  و�ملوؤ�زرة  و�الإر�ساد،  رة، 
ِّ
�ملتكر

ًبا للعو�قب �لنف�سيَّة �ل�سيِّئة.  خطوة، جتنُّ

-Hyperactivity- ب -  احلركة امُلفرطة

ر،  و�لتهوُّ فرط  �ملخُ بالن�ساط  يتَّ�سف  �لذي  �ال�سطر�ب  فاإّن  �النتباه،  ق�سور  عك�س  على 

يرتبط ب�ساكل �سلوكيَّة مثل:

• �لتململ،
ر،

ِّ
• �خلروج من �ملعقد يف �ل�سف يف وقت غري منا�سب وب�سكل متكر

• �لثثرة �لز�ئدة،
�• �سعوبة يف �نتظار �لدَّور،

• مقاطعة �لَغري،
• �الإجابة بت�رضُّع عن �سوؤ�ل قبل �إكماله،

• عدم �لقدرة على كبح �لت�رضُّف و�سبط �لنَّف�س. 
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�أمام  �ملجال  يف  يف�سح  ما  �سيطرتهم،  عن  خارجة  �الأوالد  هوؤالء  �أفعال  �إَنّ 

تهذيب بال  هم  �أنَّ يبدو  قد  �إذ  و�لبالغني،  �الأتر�ب  مع  و�لنز�ع  �لت�رضُّف  �سوء 
 

ويعوزهم �لتاأديب.

م  تتحكَّ و�لتي  �أعاله،  ذكرنا  �لتي  بالعو�مل  و�ملعلِّمني  و�ملجتمع  �الأهل  فجهل 

�سبِّب م�ساكل يف غاية �خلطورة �إذ توؤدِّي  فرط، يخُ باالأوالد �لذين يعانون �لن�ساط �ملخُ

جوِّ  على  بثقله  لقي  يخُ �لذي  �لولد  �سلوك  عن  �لناجمة  �لفو�سى  ب�سبب  �الإحباط  �إىل 

�ل�سف. وهكذ� يتعثَّ �لتح�سيل �لعلمي لدى �لولد ب�سبب �مل�ساكل �ل�سلوكيَّة هذه. 

ا وي�سعرون  ه �إليهم �سخ�سيًّ ه موجَّ َيح�ِسب بع�س �ملعلِّمني �سوَء �لت�رضُّف هذ� على �أنَّ

تاأديبيَّة  �إجر�ء�ت  �إىل  �إذذ�ك  فيلجاأون  �حرت�مهم،  من  قلِّل  يخُ �لولد  �أنَّ  �أو  بالذنب، 

�ملدر�سة  يف  َتر�سو  وهكذ�  و�الإهانة.  و�ل�رض�خ،  �لعنيف،  �لِق�سا�س  مثل  فيَّة،  تع�سُّ

و�لبيت حلقة مفرغة من �ملعامالت �ل�سلبيَّة، �لتي ت�ستتبع لدى �لولد �أد�ًء� �سعيًفا 

هذ�  �أنَّ  و�ملعلِّمون  �الأهل  يدرك  وحني  و�الإجتماعي.  �الأكادميي  �ل�سعيَدين  على 

فاإَنّ من  �لولد،  �أفعال  مُّ عن �سغينة، وي�سعب �سبط  َينخُ وال  ًد�  َتَعمَّ مخُ لي�س  �لت�رضُّف 

�ساأن هذه �الأمور �أن ت�ساعد �لولد، وبالتايل تف�سي �إىل نتائج �أف�سل.

-Attention Deficit and Hyperactivity- ج -   ق�شور النتباه واحلركة امُلفرطة

ظهرون: �إّن �الأوالد ذوي ق�شور النتباه واحلركة امُلفرطة مًعا، يخُ
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• عدم �لقدرة على َكْبَح ت�رضُّفاتهم،
ة، • م�ساكل يف �لوظائف �لتنفيذيَّ

• �سعوبات يف �إدر�ك �لوقت و�إد�رته،
• �سعف يف توجيه �ل�سلوك نحو هدف،

• �لن�سيان و�إ�ساعة �أغر��سهم،
ة �ملالحظة، • �سعف يف دقَّ

واحلركة  النتباه  ق�شور  ��سطر�ب  ذوي  �الأفر�د  فاإَنّ  عوبات،  �ل�سُّ هذه  �إىل  باال�سافة 

وتوجيه  �مل�ساكل  حلَّ  �الإن�سان  يخوِّل  �لذي  �لد�خلي  �ل�سوت  الأنَّ  يعانون  امُلفرطة 

ًر� لديهم. ونتيجًة لهذ� �لتاأخري: ت�رضُّفاته من خالل �لتحّدث مع ذ�ته، ياأتي متاأخِّ

• ي�ست�سعب هوؤالء �سبط �لنَّف�س،
• ي�ست�سعبون حلَّ �مل�ساكل،

ا. • يجدون كبح �لت�رضُّفات حتدًِّيا �ساقًّ

ة �أم �إيجابيَّة،  ر �ل�سيطرة �لو�فية على �الختالجات �لنف�سيَّة، �سو�ٌء كانت �سلبيَّ وكذلك تتعذَّ

وبالتايل:

و�الإمعان  و�ل�رض�خ  و�لرك�س  بالقفز  �الإيجابيَّة  �الأحد�ث  عن  �لتعبري  يف  فِرطون  يخُ  •
بال�سحك.
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فِرطون يف �لتعبري عن �الأحد�ث �ل�سلبيَّة برمي �الأمتعة و�ل�رض�خ و�لبكاء وثور�ت  • يخُ
�ال�سطر�ب  هذ�  ذوي  �الأوالد  جتعل  �جلانحة  �لطاقات  وهذه  �لغ�سب.  نوبات  �أو 

بني وخارجني على �ل�سيطرة �أحياًنا. 
ِّ
ر مخُ

�لن�ساط  �النتباه،  )نق�س  �لثالثة  �الأنو�ع  �إنَّ 

مًعا(،  فرط  �ملخُ و�لن�ساط  �النتباه  نق�س  فرط،  �ملخُ

�أنف�سهم  �الأوالد  على  ِهًد�  مخُ غًطا  �سَ توؤتي  كلَّها 

وعلى �الأهل و�ملعلِّمني.

فاقم ردود �لفعل لدى �ملعلِّمني و�ملربِّني  وغالًبا ما تخُ

�إ�سافيَّة تفوق  خطورة �الأعر��س وتت�سبَّب بعاناة 

طاقة �لولد على �الحتمال، وتوؤدِّي �إىل �لت�رضُّب و/

�أو �جلنوح و/�أو �لت�رضُّفات �ليائ�سة. 

لتنظيم  ا  �رضوريًّ يكون  قد  باالأدوية  �لعالج  �إنَّ 

ر و�حلركة  عدم �لتو�زن يف �لتو��سل �لع�سبي، بغية تعزيز �النتباه وتخفيف �لتهوُّ

فرطة. لكّن �الأدوية وحدها لي�ست كافية ملنح �لولد �أف�سل �لعالجات �لتعلُّميَّة  �ملخُ

مل�ساعدة  ة  �رضوريَّ ا  �أي�سً هي  و�لنف�سيَّة  ة  �لرتبويَّ �الإجر�ء�ت  �إَنّ  �إذ  ة،  و�ل�سلوكيَّ

�لولد على حتقيق جناٍح �أف�سل على �ل�سعيدين �الأكادميي و�الإجتماعي.
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لماء �لنَّف�س وخب�ء �ل�سلوك، تتي�رضَّ م�ساعدة  فبالتعاون مع �إخت�سا�سيني �آخرين مثل عخُ

�لولد و�الأهل و�ملعلِّمني على َح�رض �ل�سلوك غري �ملخُر�سي وتعزيز �ل�سلوك �ملرغوب.

�أ�سا�سيان يف حالة �الأفر�د  لذلك، ومن باب �لن�سيحة، ن�سدِّد على �أنَّ �ملعرفة و�لوعي 

عانون هذه �مل�ساكل. �إنهما ي�ساعد�ن �لبالغني على فهم �سعوبات  �لذين يتبنيَّ �أنهم يخُ

ب ومعاملته َوفًقا حلاجاته.  �لولد، وبالتايل �لتحلِّي بال�سَّ

خام�ًشا: مالحظة ختاميَّة

عوبات  �هلل يريد لكلِّ ولد �أن ينمو ويطوِّر قدر�ته ومهار�ته وينجح. ومن حقِّ ذوي �ل�سُّ

ر لهم كلَّ ما يحتاجون �إليه الأجل حتقيق هذ�  ة �أن يتعلَّمو�. ومن و�جبنا �أن نوفِّ �لتعلُّميَّ

الة، وتفاعل �الأهل مع �أوالدهم �أكث و�قعيَّة: �لهدف. وكي تكون �مل�ساعدة فعَّ

عوبات �لتعلُّميَّة و�أ�سبابها  • من �ل�رضوري تو�سيع معرفتهم بال�سُّ
و�أعر��سها �ملختلفة، و�لتحدِّيات �لتي يو�جهها �لولد �أو �ملر�هق ب�سبب 

عوبات تكمن ور�ء �الختالفات �لتي  عوبات. علًما �أنَّ هذه �ل�سُّ هذه �ل�سُّ

يتململ منها �الآخرون يف �ملدر�سة و�ملجتمع و�لكني�سة. 

• من �ل�رضوري �أن يتعاون �الأهل مع �مل�سوؤولني يف �ملدر�سة وقادة 
ة ويف علم  �لكني�سة، وباالأخ�س مع �الإخت�سا�سّيني يف �لرتبية �ملخت�سَّ

�لنَّف�س.
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مني و�سبورين نعمل على  • من �ل�رضوري كقادة �أن نكون متفهِّ
تثقيف نفو�سنا بغية م�ساعدة من هم بحاجة �إلينا يف متمعنا.





ة االحتياجات الخاصَّ
الفصل الرابع
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�أن نويف هذ� �ملو�سوع حّقه يف كتاٍب مثل �لذي ن�سع بني يدي  �أّنه ال ميكن  معلوٌم 

ة  �ل�سوء على عدد من �الحتياجات �خلا�سَّ ت�سليط  �لكرمي، ولكن هذ� ال مينع  �لقارئ 

ر �سلًبا يف �لقدرة على �لتعلُّم، �إىل حّد �أنها قد توؤدي  �ل�سائعة يف مد�ر�سنا، و�لتي توؤثِّ

�إىل �لر�سوب �أو �لت�رضُّب. ال �سيَّما �أنَّ هوؤالء �الأوالد و�أهلهم غالًبا ما َيلَقون م�سري �لعزلة 

و�لبطالة و�لفقر و�لنبذ و�لياأ�س.

ة وتاأثريها يف �لتلميذ، وما قد ينتج عنها، الأنها  دَّ من معرفة هذه �الحتياجات �خلا�سَّ ال بخُ

تزيد من فاعليَّة �لتعامل مع هذه �الحتياجات لدى �الأهل و�ملعلِّمني وقادة �لكنائ�س.

-Emotional and Behavioral Disorders- ة ة و�شلوكيَّ اأّوًل: ا�شطرابات نف�شيَّ

�إنَّ �الأوالد ذوي �ال�سطر�بات �لنَّف�سيَّة و�ل�سلوكيَّة ال ي�ستطيعون �أن يحافظو� على عالقة 

�لنف�سيَّة و�ل�سلوكيَّة، قلَّما ي�ستهويهم  جيِّدة باأفر�د بيئتهم. ذلك، الأنه ب�سبب م�ساكلهم 

ى  تتدنَّ وهكذ�  �الآخرون، 

جهة  من  �سد�قاتهم. 

�أخرى، قد ينجح بع�سهم 

�سد�قات،  �إقامة  يف 

تر�سو،  �سد�قات  لكنها 

على  �الأحيان،  معظم  يف 

�أتر�ب منحرفني. 
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�ال�سطر�ب  هذ�  �أعر��َس  ظِهر  يخُ ال  لوكيَّة،  و�ل�سُّ �لنَّف�سيَّة  �ال�سطر�بات  عاين  يخُ َمن  �إنَّ 

وعو�طفهم،  ت�رضُّفاتهم  �إخفاء  �الأوالد  هوؤالء  من  بع�ٌس  يحاول  د�ئمة.  ب�سورٍة 

ظِهر  �سّمى ت�رضُّفات مكبوتة. كما يخُ تفادين كلَّ تو��سل، وهكذ� تخُ َب �الآخرين، مخُ وجتنُّ

عَلنة. �لبع�س �الآخر ��سطر�بهم جتاه �لَغري، و�أحياًنا بفظاظة، فتاأتي ت�رضُّفاتهم مخُ

فهمهم  �ساء  يخُ ما  غالًبا  الأنه   •
�سيئون َفهَم �لغري. ويخُ

ا،  �سلبيًّ �لنِّكات  ون  ف�رضِّ يخُ قد   •
ة  ويفتقرون �إىل �ملهار�ت �الجتماعيَّ

�ملالئمة. 

ًقا،  �سبَّ • ال ميكن معرفة ت�رضُّفاتهم مخُ
تبدِّلة. الأنها متقلِّبة وظرفيَّة ومخُ

التعامل مع ذوي االضطرابات 
ة ال يخلو لوكيَّ ة والسُّ النفسيَّ

من الصعوبة؛ لماذا؟

�لغام�سة  �لت�رضُّفات  هذه  وب�سبب 

ما  غالًبا  فاإنه  عة،  �ملتوقَّ وغري 

و�الأتر�ب،  �ملعلِّمون  يتجنَّبهم 

تاأقلمهم  ر�د  باطِّ عيق  يخُ �لذي  �الأمر 

�الإجتماعي.
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-Internalizing Behavior- ه نحو الّذات \ املكبوت لوك املوجَّ اأ -  ال�شُّ

ًة  عانون م�ساكَل نف�سيَّ ه نحو �لذَّ�ت، غالًبا ما يخُ لوك �ملوجَّ ظهرون �ل�سُّ �إنَّ �الأوالد �لذين يخُ

�أو�ساعهم  تكون  وهكذ�  زلة.  �لعخُ �إىل  و�للجوء  بيئتهم  من  �الن�سحاب  �إىل  بهم  ف�سي  تخُ

َتدنِّية. ات �ملخُ �لنف�سيَّة �سلبيَّة، فيخُكابدون �لكاآبة و�لقلق، و�ملعنويَّ

�سلبيَّة،  بطريقة  �الأو�ساع  ون  ف�رضِّ يخُ �إذ  ة،  �سلبيَّ �الأوالد  هوؤالء  �أفكار  تكون  ما  غالًبا 

عالقات  �إقامة  ي�ست�سعبون  هوؤالء  ا.  �سخ�سيًّ �لكالم  ويتَّخذون  �مل�ساكل،  مون  وي�سخِّ

�سليمة باالآخرين، حتى لو بلغو� �سنَّ �لر�سد.

نحو  ه  �ملوجَّ لوك  �ل�سُّ ��سطر�ب  �أنو�ع  بني  �سيوًعا  �الأكث  هما  �لعام  و�لقلق  �الكتئاب 

ة ذوي �الكتئاب و�لقلق، الأنهم ال يهاجمون �لَغري، �إذ  �لذَّ�ت. وي�سعب عادًة حتديد هويَّ

وؤثِّر مبا�رضًة يف َمن حولهم.  وؤثِّر فيهم فقط، وقلَّما تخُ �إنَّ �سلبيَّة تكيُّفهم تخُ

عوزه �لن�سج،  عاين �لقلق و�الكتئاب هو بليد وخجول ويخُ وقد يظنُّ �لنا�س خطاأً �أنَّ َمن يخُ

و�ملعلِّمني  لالأهل  ينبغي  لذ�  �سلوكه.  ور�ء  �لكامن  لل�سبب  جدًِّيا  �نتباًها  عريون  يخُ فال 

�لعارفني �لعالمات �ملحذِّرة للكاآبة و�لقلق، �أن ال يتو�نو� عن �لتو��سل يف ما بينهم، 

ومع �الإخت�سا�سيني، بغية �مل�ساعدة و�لتخفيف من �ملعاناة.
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 -Depression- الكتئاب

عانون الكتئاب. ذلك، الأنَّ  �أحياًنا تعرتي �الأهَل �سدمٌة، حني يعرفون �أنَّ �أوالدهم يخُ

ة  �رَضُّون حتى ب�سغائر �الأمور �حلياتيَّ �الإن�سان يعتقد �أنَّ �الأوالد �أبرياء وَفِرحون ويخُ

ولي�س لديهم هموم تثقل �أكتافهم. لكن، قد �سار معروًفا �أنه كما �أنَّ �لكبار يعانون 

عانيها �ل�سغار، وحتى يف �سنِّ �لثامنة �أو ما دون )و�حد من �أ�سل  الكتئاب، كذلك يخُ

�ملر�هقة،  الكتئاب يف مرحلة  �لعمر(. ويرتفع من�سوب  �لثامنة من  ولًد� حتت   33

بحيث جند و�حًد� من �أ�سل ثمانية يف هذه �ملرحلة من �لعمر.

�الأوالد،  لدى  لوكيَّة  و�ل�سُّ �لنَّف�سيَّة  �مل�ساكل  عالج  تخُ مل  �إذ� 

َط حياتهم ومعامالتهم. �سبح مَنَ ها تخُ فاإنَّ

وهم  ًد�  دَّ مخُ َيظَهر  �أوالد،  وهم  ا  �جتماعيًّ �لتكيُّف  وعدم 

بالغون يف عالقاتهم �لعاطفيَّة، �أو يف عالقاتهم بزمالء 

�لعمل �أو بالعائلة �أو باالأ�سدقاء.

ة  لوكيَّ ة والسُّ فسيَّ إذا لم ُتعاَلج المشاكل النَّ
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ما  �إذ�  بها،  �سم  يتَّ ة �سفات  ثمَّ �إمنا  ة،  عدَّ �أ�سكااًل  يتَّخذ  و�لكبار  �ل�سغار  لدى  الكتئاب 

�الأو�ن. وت�سمل هذه  �لولد قبل فو�ت  نون من م�ساعدة  يتمكَّ �الأهل و�ملعلِّمون،  عرفها 

�لعالمات بع�س �أو مموع ما يلي:

• ��سطر�بات يف �ملز�ج، حيث يكون �لولد �رضيع �لغ�سب، وكثري �حلزن 
بالًيا، وقد ي�سعر بالذنب ب�سكل مفرط. والمخُ

• نظرة ت�ساوؤميَّة للحياة مع �سعور باالإحباط، وباأنَّ ال َخري منتظًر� وال 
م�ستقبل.

• تركيز على �الختبار�ت و�الأحد�ث �ل�سلبيَّة،
ات و�لثقة بالذ�ت، • تدينِّ �ملعنويَّ

• �لعجز عن �لتفكري و�لرتكيز،
• هبوط يف �لتحفيز و�لعزمية،

ات، • جتنُّب �لقيام باملهمَّ
• �خلوف من �لف�سل،

• �سعور بالعجز، وباأنَّ �الأمور �لتي حتدث لهم خارجة على �سيطرتهم،
• َتَعب ج�سديٌّ ون�ساٌط متدنٍّ و�أمل ج�سديٌّ )�سد�ع، �أَمَل يف �لع�سالت...(،

• تبويل ال�إر�دي يف �لفر��س، �أو تغوُّط ال�إر�دي،
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• �لتفكري يف �النتحار �أو �لتحدُّث عنه، وقد يلجاأ بع�سهم �إىل 
�ملحاوالت.

  -Generalized Anxiety Disorder- r ا�شطراب القلق العام

متو��سَلني،  وخوف  قلق  يف  يعي�سون  �ال�سطر�ب  هذ�  قا�سون  يخُ �لذين  �الأوالد  �إنَّ 

�سيِّقًة  �سحًة  فخُ تاركًة  �أذهاَنهم  �الأفكارخُ  وتغزو  كارثة.  �أو  خطًر�  �أو   � �رضًّ �سنَي  َتَوجِّ مخُ

خزَّن.  للمعلومات �الأخرى كي تتبلور ثمَّ تخُ

�لف�سل  يف  رئي�ًسا  �سبًبا  ل  �سكِّ يخُ وقد  �سديًد�،  وهًنا  موهن  �الأوالد  هوؤالء  لدى  و�لقلق 

�الأكادميي و��سطر�ًبا يف �الأد�ء. 

�إنَّ بع�س م�سادر �لقلق �لتي َتظَهر عادًة يف �الأوالد ذوي هذ� �ال�سطر�ب، هي:

• َتَدنٍّ يف �لعالمات �ملدر�سيَّة، 
• َمَر�سخُ �أحد �أفر�د �لعائلة،

اء، • وفاة �أحد �الأحبَّ
ة. َتَعثِّ ة �أو �سد�قات مخُ • عالقاٌت �إجتماعيَّ



ة مثل: ر �أنه قد ير�فق ��سطر�َب �لقلق �لعام �أعر��ٌس ج�سديَّ دَّ من �لتذكُّ وال بخُ

• خفقان �لقلب • �لرجفة
• �أمل يف �ل�سدر • �خَلَدر

• م�ساكل يف �الأمعاء • �ل�سد�ع
�س • �الإرهاق • �سعوبة يف �لتنفُّ

ر يف �لع�سالت • ��سطر�ب يف �لنوم. • توتُّ

�إنَّ ��سطر�ب �لقلق �لعام غالًبا ما يوؤدِّي �إىل تدينِّ �الأد�ِء �الأكادميي، وال �سيَّما �إذ� كان 

رتِبًطا باملدر�سة �أو بالعالمات.  �لقلق مخُ

يتو��سل  �أن  �ل�رضوري  من 

ويعرفو�  �أوالدهم  مع  �الأهل 

قد  الأنهم  وقلقهم،  �أفكارهم 

يظنُّون خطاأً �أنَّ ��سطر�ب �لقلق 

هو َمَر�ٌس ج�سدي.

نصيحة
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ه اإىل اخلارج لوك املوجَّ ب -  ا�شطراب ال�شُّ

 - Externalizing Behavior Disorder -r 

ه �إىل �خلارج و�إحالتهم �إىل  لوك �ملوجَّ �إنَّ حتديد �الأوالد �لذين لديهم ��سطر�ب �ل�سُّ

ًر�  �سبِّبون للَغري توتُّ �لعالج، �أ�سهل بكثري من �أولئك ذوي �لت�رضُّفات �ملكبوتة. هوؤالء يخُ

م على: هخُ فخُ و��سطر�ًبا، �إذ ينطوي ت�رضُّ

• �ل�رضب • �لكذب
• �خل�سام • �لتخريب

• �لبكاء • �ل�رض�خ 
ر )bullying( • �لعناد... • �لتنمُّ

��سطر�ًبا  �سبِّب  تخُ كهذه  ت�رضُّفاٍت  �أنَّ  �لبديهي  ومن 

عِّب على هوؤالء  �سَ ًر� و�إحباًطا للَغري، �الأمر �لذي يخُ وتوتُّ

فو� 
َّ
تعر �إذ�  �إاّل  باالآخرين،  �سليمة  بناء عالقات  �الأوالد 

باأتر�ب على غر�رهم منحرفني.

�ال�سطر�ب  جند:  عَلنة  �ملخُ لوكيَّة  �ل�سُّ بامل�ساكل  �ملرتبطة  �ال�سطر�بات  بني  من 

 Oppositional( و��سطر�ب �لتحدِّي �العرت��سي   )Conduct Disorder( لوكي  �ل�سُّ

.)Defiant Disorder
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-Conduct Disorder- لوكي ال�شطراب ال�شُّ

ه �إىل �خلارج. وتتفاوت  وجَّ � وقا�سًيا من �ل�سلوك �ملخُ لوكي نوًعا حادًّ َعدُّ �ال�سطر�ب �ل�سُّ يخُ

الأنَّ  وذلك  �الأوالد.  عند  َخِطًر�  ��سطر�ًبا  َعدُّ  يخُ �لعموم  على  لكنَّه  و�آخر،  ولد  بني  ِحدَّته 

باملمتلكات.  �لعبث  و�ل�رضقة،  �خلد�ع  �لقو�نني،  خرق  بالعنف،  �سم  يتَّ �ال�سطر�ب  هذ� 

ظهر ذوي هذ� �ال�سطر�ب:  فباالإجمال، يخُ

• �ملعاملة �لقا�سية و�لعد�ئيَّة جتاه �الإن�سان و�حليو�ن،
• �ال�ستقو�ء على �لغري و�خل�سام،

• �خلد�ع،
قة، • �ل�رضَّ

• �الغت�ساب،
• �لعبث باملمتلكات،

الح، • ��ستخد�م �ل�سِّ
،)bullying( ر • �لتنمُّ

• �لتاآمر.
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هذ�، باالإ�سافة �إىل �نتهاك �لقو�نني وي�سمل:

لوكيَّة، • جتاوز �لقو�عد و�ملبادئ �ل�سُّ
• �لهرب و�لتغيُّب عن �ملدر�سة،

• تدبري �ملقالب،
رة، • �لن�ساط �جلن�سي يف �سنٍّ مبكِّ

• �لتدخني وتناول �ملخدِّر�ت... 

ثمَّ  �الأوالد و�ملر�هقون يف �سلوك متهوِّر كدخوِل مكاٍن باخللع  ط هوؤالء 
َّ
وقد يتور

�لنَّهب وي�سمل:

• تدمري �ملمتلكات بالدَّرجة �الأوىل،
د للممتلكات، َتعمَّ • �لتَّخريب �ملخُ

• �إ�سعال �حلر�ئق. 

ونف�سيَّة،  وور�ثيَّة،  بيولوجيَّة،  عو�مل  �إىل  لوكي 
ُّ
�ل�س �ال�سطر�ب  �أ�سباب  ترجع 

ة، مثل: و�جتماعيَّة �قت�ساديًّ

لوك و�مل�ساعر،
ُّ
• �لق�سور يف �أجز�ء �لدماغ �مل�سوؤولة عن �سبط �ل�س

ا نف�سيَّة �أخرى، عانون �أمر��سً • �أهل يخُ
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عبة، ة �ل�سَّ • �الأو�ساع �الجتماعيَّة و�القت�ساديَّ
• تو�رث �النحر�ف يف �لعائلة )مدَّر�ت...(،

ك �الأخُ�رَضي،  • �لتفكُّ
• بيئة بيتيَّة رديئة،

• خلل يف �لنموِّ �الأخالقي، 
بذ. • �ل�سعور بالنَّ

لوكي  �إنَّ �لت�رضُّفات غري �لالئقة و�ملرتبطة باال�سطر�ب �ل�سُّ

ا، ما مل: َعدُّ ��سطر�ًبا �سلوكيًّ ال تخُ

• َتظَهر �الأعر��س على مدى فرتة طويلة من �لزمن،
• َتنَتِهك حقوق �لَغري،

قِلق �حلياة �ليوميَّة عند �لولد �أو �لعائلة. زِعج وتخُ • تخُ

مالحظة
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هل، فهوؤالء �الأوالد: �إنَّ �لتعامل مع َمن لديهم هذ� �ال�سطر�ب لي�س باالأمر �ل�سَّ

ة، �إجر�ميَّ •  قد تكون �سريتهم 
• يكونون مناورين وحاقدين و�نتقامّيني،

• ي�ست�سعبون مر�عاة �لقو�نني و�حرت�م �حلدود،
ْنب،  • قد يفتقرون �إىل �ل�سعور بتاأنيب �ل�سمري �أو �إىل �ل�سعور بالذَّ

�َء ما يقرتفونه من �أفعال.
َّ
جر

ب و�لر�سوب �ملدر�سي، وقد يكون  وهوؤالء �الأوالد ميَّالون بن�سبة عالية �إىل �لرت�سُّ

عانون �الكتئاب. فرطة، �أو يخُ  يف �النتباه، وحركة مخُ
ٌ
ا ق�سور لديهم �أي�سً

نصيحتان

هو  لوكي 
ُّ
�ل�س �ال�سطر�ب  حالة  يف  �لعالج  �إنَّ   •

ة. حاجة �سخ�سيَّة و�جتماعيَّ

• �إنَّ مابهة �لت�رضُّفات �ل�سادرة عن �ال�سطر�ب 
دي  لوكي بالِق�سا�س �ل�سارم و�لتاأنيب، ال جتخُ �ل�سُّ

نف�سي  َمَر�ٌس  �لت�رضُّفات  هذه  من�ساأ  الأنَّ  نفًعا، 

ولي�س تق�سرًي� يف �لتاأديب، �أو �سوَء ت�رضُّف.
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-Oppositional Defiant Disorder- ا�شطراب التحدِّي العرتا�شي

ه  لوكي، وَتظَهر �أعر��سخُ ًة من �ال�سطر�ب �ل�سُّ �إنَّ ��سطر�ب �لتَّحدِّي �العرت��سي هو �أقلُّ ِحدَّ

غالًبا قبل �سنِّ �ملر�هقة.

ه  لوك �ملوجَّ ًها نحو �خلارج، ولكنَّه ي�سمل بع�س �ل�سُّ يتميَّز هذ� �ال�سطر�ب بكونه موجَّ

لطة، وال �سيَّما �الأهل، و�ملدر�سة  ه نحو ذوي �ل�سُّ نحو �لّذ�ت. ويف معظم �الأحيان يتَوجَّ

بجميع طاقمها، و�لبالغني عموًما.

�ساِهمة ت�سمل عو�مَل ور�ثيَّة  ة �أ�سباب حمدَّدة لهذ� �ال�سطر�ب، �إمنا �لعو�مل �ملخُ لي�س ثمَّ

ة )Neurological(، باالإ�سافة �إىل عو�مل بيئيَّة، ومنها �إهمال �الأهل الأوالدهم،  وع�سبيَّ

�أو �لعنف �ملنزيل. وتتَّ�سم ت�رضُّفات �الأوالد ذوي هذ� �ال�سطر�ب بز�ج متعّكر ومابهة 

لطة.
ّ
ومعار�سة لل�س

ر �ملز�ج يظهر لدى هوؤالء �الأوالد من خالل: فتعكُّ

• فقد�ن �ل�سيطرة على غ�سبهم،
• �النزعاج وردة �لفعل �ل�رضيعة،

• �لغ�سب و�ال�ستياء.
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فاجلد�ل و�ملجابهة و�العرت��س يكونون على �ل�سكل �لتايل:

• مادلة �لكبار،
• رف�س �إطاعة طلبات �لكبار وقو�نيَنهم،

ًد�، • �إغ�ساب و�إغاظة �لَغري تعمُّ
• لوم �الآخرين على ما �قرتفوه هم من زاّلت.

هذ�  وَيَت�سبَّبخُ  �العرت��سي.  �لتَّحدِّي  ��سطر�ب  ذوي  �الأوالد  �سبط  ي�سعب  �إجمااًل 

�الأعمال  يف  ظاهٍر  بق�سوٍر  �ال�سطر�ب 

و�الأن�سطة  و�ملدر�سة  باالأهل  �ملتعلِّقة  �ليوميَّة 

�الإجتماعيَّة.

ذوي  �الأوالد  �أنَّ  ر  نتذكَّ �أن  همِّ  �ملخُ من  ولكن 

عن  يختلفون  �العرت��سي  �لتَّحدِّي  ��سطر�ب 

لوكي، �إذ ي�سعرون بالذَّنب 
ُّ
ذوي �ال�سطر�ب �ل�س

وبتاأنيب �ل�سمري �إىل َحدٍّ ما.
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ليس مستغرًبا

ذوي  �الأوالد  مع  �لتعامل  �إنَّ 

�العرت��سي  �لتَّحدِّي  ��سطر�ب 

يتعذَّر  وكذلك  للغاية،  �سعٌب 

�لتمييز بني ت�رضُّفهم، وت�رضُّف 

فاإنَّ  لوكي،  �ل�سُّ �ال�سطر�ب  من  ًة  ِحدَّ �أقلُّ  هو  �العرت��سي  �لتَّحدِّي  ��سطر�ب  �أنَّ  مع 

�مل�ساكل �ملت�سافرة لي�ست �أقلَّ خطورة. فقد َتَبنيَّ �أنَّ له �سلًة وثيقًة باالأمور �لتالية:

• �النتحار، 
• تناول �ملخدِّر�ت،

 ، • �الأد�ء �ملدر�سي �ملتدينِّ
ر، • �سعوبة �سبط �لتهوُّ

• �لت�رضُّف �ملعادي للمجتمع. 

�لعاديني،  و�ملر�هقني  �الأوالد 

�لعاطفيَّة  �لفعل  من حيث رد�ت 

و�لت�سب�س بالر�أي.



101

من المؤسف

ف 
ُّ
مع �أنَّ �ملعلِّمني ي�ستطيعون �لتعر

�ال�سطر�ب  ذوي  حاالت  �إىل 

��سطر�ب  ذوي  �أو  لوكي،  �ل�سُّ

وم�ساعدتهم  �العرت��سي  �لتَّحدِّي 

كي  �الإخت�سا�سيني  مع  بالتعاون 

-Speech and Language Disorders- ثانًيا: ا�شطرابات النُّطق واللُّغة

مًعا،  كليهما  �أو  �للُّغة،  �أو  �لنطق  ��سطر�ب  �ال�سطر�َبني:  من  و�حًد�  �لولد  عاين  يخُ قد 

�سم �ال�سطر�ب يف �لنطق با يلي: ويتَّ

فهيَّة، • �سعف يف ��ستخد�م �للُّغة �ل�سَّ
• عجز يف �إ�سد�ر �ل�سوت )��سطر�ب يف �لَلّفظ �ل�سحيح(،

ة )�لطالقة، �لتاأتاأة، �لتلعثم(، • �سعوبة يف �للَّفظ بوترية عاديَّ

كثري  يف  فاإنهم  در��ستهم،  لو�  كمِّ يخُ

قد  �نزعاًجا،  بدون  يخُ �الأحيان  من 

ف�سي �إىل َطرد �لولد من �ملدر�سة،  يخُ

�أو َنبذه.
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�سم �ال�سطر�بات يف �للُّغة با يلي:  تتَّ

• �سعوبة يف �لَفهم و�لتعبري،
مل و�لقو�عد. • �سعوبة يف تركيب �جلخُ

�أخرى يف  �عتالالت  �أو  �لدِّماغ  و�للُّغة �سدمة يف  �لنطق  ��سطر�بات  �أ�سباب  ت�سمل  قد 

دين حياَل كيفية  ا، �إذ �إنَّ �خلب�ء ما ز�لو� مرتدِّ �لنمّو. لكن غالًبا ما يكون �ل�سبب غام�سً

تعلُّم �الأوالد �للغة. 

نوع  على  ف  تتوقَّ متلفة  معاناة  �إىل  ي  توؤدِّ و�للُّغة  �لنطق  ب�سبب  �ال�سطر�بات  �إنَّ 

�ل�سعوبة وِحدَّتها، وهي قد توؤدِّي �إىل م�ساكل نف�سيَّة مثل �لرهاب �الجتماعي، و�لقلق، 

و�الكتئاب. و�أبرز �أ�سباب �ملعاناة ت�سمل ما يلي:

ا، • �ل�سعوبة يف �لتاأقلم �إجتماعيًّ

ال يوجد رابط
�إنَّ �ل�سعوبة يف �للَّفظ �أو يف �للُّغة لي�ست دلياًل على 

ر �لعقلي. �لق�سور �لفكري \ �لتاأخُّ
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 من �الأتر�ب �أو حتَّى من �لكبار،
ٌ
• �لتنمر

هينة )ال �سيَّما �إز�ء  قة وجارحة ومعاملة مخُ • مالحظات غري مرتفِّ
�الأوالد ذوي �سعوبات يف �لنطق(، 

• �لعزل عن بع�س �الأن�سطة.

-Physical and Sensory Disorders-  ة يَّ ة وح�شِّ ثالًثا: ا�شطرابات ج�شديَّ

يَّة �إىل وجود م�سكلة يف و�حدة �أو �أكث من  ة و�حل�سِّ ترجع معظم �ال�سطر�بات �جل�سديَّ

ة. �لوظائف �جل�سديَّ

-Physical Disorders- ة اأ – ال�شطرابات اجل�شديَّ

�إىل  �أو  �لتالية،  �ال�سطر�بات  من  و�حٍد  �إىل  �إجمااًل  ة  �جل�سديَّ �ال�سطر�بات  ت�سري 

�الأمر��س �لتي تنتج عنها:

�لع�سالت،  يف  ب�ساكل  وتتَّ�سم   ،)Orthopedic Disorders( �لعظام  ��سطر�بات 

دَّ من �حلر�ك. و�ملفا�سل، و�لعظام، �لتي من �ساأنها �أن حَتخُ

ج كهربائي غري طبيعي يف  �سم بتموُّ ��سطر�بات �ل�رضع )Seizure Disorders(، وتتَّ

�إىل �ختالل  ة، تعود يف مملها  ًة ال�إر�ديَّ �أو نوباٍت حركيَّ نِتج هموًد�  يخُ �لدِّماغ، ما 

وظيفي يف �جلهاز �لع�سبي.
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�لقيام  على  �لولد  قدرة  من  دُّ  حتخُ الأنها  �ليوميَّة،  �الأعمال  ل  عطِّ تخُ �ال�سطر�بات  هذه  �إنَّ 

اأة  باأعمال يوميَّة ب�سيطة �أحياًنا، وال �سيَّما �إذ� كانت �لبيئة �لتي يعي�س فيها غري مهيَّ

ولٍد  على  م�ستحياًل  �أو  �سعًبا  يكون  قد  �ل�سف  غرفة  �إىل  فال�سعود  حاجاته.  لتاأمني 

�لهو�ئيَّة قد  �جة 
َّ
�لدر �لع�سالت. وركوب  �أو  �أو �ملفا�سل  �لعظام  عاين ��سطر�بات يف  يخُ

ع.  عاين ��سطر�بات �ل�رضَّ ة لولد يخُ ل �أذيَّ ي�سكِّ

�الأن�سطة  َح�رِض  �إىل  توؤدِّي  �لولد  لها  �س 
َّ
يتعر قد  �لتي  و�ملخاطر  كهذه  �سعوبات  �إنَّ 

دُّ من َمْيِل �لولد �إىل �النخر�ط يف �ملجتمع، و�إىل  ل �لعمل، وقد حَتخُ عطِّ �ليوميَّة، مّما قد يخُ

�مل�ساركة يف �أن�سطة �الأوالد مثل �لريا�سة.

مالحظة
• لي�س لل�سعف �لفكري عالقة باال�سطر�ب �جل�سدي،

ن�ِسئ �سعوبات �أكادمييَّة، • ��سطر�بات �لعظام ال تخُ
�لتح�سيل،  يف  م�ساكل  ِدث  حتخُ قد  ع  �ل�رضَّ ��سطر�بات   •�

الأنها توؤثِّر يف �النتباه و�لذ�كرة.
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-Sensory Disorders- ة يَّ ب – ال�شطرابات احل�شِّ

َتِي  يَّة بق�سور يف عمل �حلو��س، وبالدرجة �الأوىل يف حا�سَّ �سم �ال�سطر�بات �حل�سَّ تتَّ

مع و�لب�رض. �ل�سَّ

• �شعف الب�رص ي�سمل �لروؤية �ل�سعيفة و�لعمى �لتعلُّمي. فالذين لديهم روؤية �سعيفة 
تكون ِحدَّة �لب�رض بني 70/20 و200/20 مع عد�سة �لت�سحيح. 

• العمى التعلُّمي ي�سري �إىل عدم �لقدرة على ��ستخد�م نظرهم للتعلُّم، وهكذ� ينبغي 
مع.  لهم �العتماد على حو��سَّ �أخرى مثل �للَّم�س و�ل�سَّ

ر �لتَّح�سيل �لعلمي يف غياب �خلدمات  من �لو��سح �إًذ�، �أنَّ �لق�سور يف �لب�رض يوؤخِّ

�ل�رضورية مثل:

ة، • �لعد�سة �ملخُكبِّ
• تعديل قيا�س �الأحرف،

“بريل” �إذ� �قت�سى �الأمر. ة  • ��ستخد�م لغَّ

�سم ب�سعف يف �لوظائف �ل�سمعيَّة. وقد يحتاج �الأوالد �إىل �العتماد  مع يتَّ �سعف �ل�سَّ

فاه �أو على لخُغة �الإ�سار�ت.  على قر�ءة �ل�سِّ
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رابًعا: مالحظة ختاميَّة

عو�مل  �أ�سا�س  على  �لتعلُّميَّة  عوبات  و�ل�سُّ �ال�سطر�بات  جميع  تن�ساأ  عام،  بوجه 

ى مر�ًر�  ى قدرة �لولد على �سبطها، وتتخطَّ بيولوجيَّة، وور�ثيَّة، ونف�سيَّة، وبيئيَّة، تتخطَّ

قدرة �الأهل.

و�أهَله.  نف�َسه  �لولد  كدِّر  تخُ معظمها  يف  لكن  �الآخرين،  توؤذي  �ال�سطر�بات  هذه  بع�س 

ل �ملدخل �إىل منوٍّ قومي  عوبات بحنان ولطف ورز�نة، ي�سكِّ لذلك، فاإنَّ ��ستيعاب هذه �ل�سُّ

كاأفر�د ومتمع. وَعب �لقيام بو�جبنا �الإن�ساين و�الأخالقي و�لدِّيني، ميكننا عندئٍذ �أن 

جميع  حتقيق  �إىل  ي�سلو�  كيما  �الأوالد  لهوؤالء  و�لد�عمة  �حلا�سنة  �لبيئة  بتوفري  نبد�أ 

�إمكاناتهم. 

من المؤسف

يَّة،  حَِّ و/�أو  ة  ج�سديَّ ��سطر�بات  يعانون  �لذين  �الأوالد  �إنَّ 

 )Bullying( ر  للتنمُّ ًة  �لوقوع �سحيَّ �إىل  فاأكث  �أكث  مييلون 

و�لتوعية   )Awareness( �لوعي  قلَّة  ب�سبب  و�لنَّبذ، 

)Sensitization( يف متمعنا.



تحسين الخدمة التي تقوم بها الكنيسة

ة الفصل الخامستجاه األوالد ذوي االحتياجات الخاصَّ
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هم �سقر�ء و�آخرون  تخُ �إنَّ �الختالف هو من طبيعتنا �لب�رضية. وما د�م هنالك �أوالد َب�رَضَ

ب�رضتهم �سمر�ء، و�أوالد ق�سار �لقامة و�آخرون طو�لها، و�أوالد بطبيعة هوجاء و�آخرون 

�حتياجات  و/�أو  تعلُّميَّة  �سعوبات  لديهم  �أوالًد�  ا  �أي�سً هنالك  فاإنَّ  هادئة؛  بطبيعة 

ة و/�أو �إعاقات و/�أو ��سطر�بات.  خا�سَّ

�إنَّ �لت�رضُّف �لطبيعي �لذي ياأتيه �لبالغون جتاه �الأوالد، يتَّ�سم عادًة بح�سن �ملعاملة 

�لكنائ�س  بع�س  يف  يخُحكى  �إذ  د�ئًما،  �حلال  و�قَع  لي�س  هذ�  لكنَّ  و�لت�سجيع.  و�للطف 

�حل�سنة  �ملعاملة  و�أّما  وموؤذية.  �سيِّئة  لالأوالد  �لكبار  معاملة  فيها  تكون  عن حاالت 

ذوي  �أو  ة  �خلا�سَّ �الحتياجات  ذوي  عن  �الأحيان  من  كثري  يف  فتغّيب  و�للطيفة، 

ملو�قف  �سون 
َّ
معر وذووهم  �الأوالد  هوؤالء  �لتعلُّميَّة.  عوبات  �ل�سُّ وذوي  �ال�سطر�بات 

ف�س �أو 
َّ
ف �أو ب�سبب �لنَّظر�ت �لتي تنمُّ عن �لتململ �أو �النزعاج �أو �لر رجة ب�سبب �لتاأفُّ حمخُ

�للَّوم، حني ي�سدر عن �لولد �ملختلف ت�رضٌُّف غري من�سبط. و�إليك، �أيها �لقارئ �لكرمي، 

فرطة، مثاًل:  َد �أو �حلركَة �ملخُ ما قد ي�سمعه �أهلخُ �الأوالد �لذين يعانون �لتوحُّ

�أف�سل على �بنها؟” �أن ت�سيطر ب�سكل  �أال ت�ستطيع  • “�أين �الأم؟ 
ٍب موؤمل كي يتعلَّم.” • “هذ� �لولد يف حاجة �إىل �رضَ

�إىل تربية.” ا، يف حاجة  • “�إنه، حقًّ
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ة اأّوًل: دعوة اإىل ت�شكيل كني�شة ُت�ِشن معاملة ذوي الحتياجات اخلا�شَّ

الأفكاٍر   � حدًّ ن�سع  ليتنا  حمة... 
َّ
و�لر �ملحبَّة  عن  تنمُّ  �لكني�سة  يف  ت�رّضفاِتنا  ليت 

خاطئة، تعتقد �أنَّ ولًد� يقوم ب�رَضِب �الآخرين، وي�سيح يف �أثناء �لعظة، هو ولٌد بال 

بدي �حرت�ًما لالآخرين. وقد يذهب بع�سهم �إىل �لظنِّ �أنَّ ذلك �لولد قد  تهذيب وال يخُ

�قرتف خطيئة، و�أنَّ �الأهل حتت ِق�سا�س ب�سبب ما �قرتفه �بنخُهم من خطايا.

�لالئق.  �لت�رضُّف غري  �إز�َء   كهذه 
ٌ
�أفكار �أذهاننا  �إىل  �أن يتبادر  د من �ملقبول  َيعخُ مل 

ولًد�  يكون  قد  �جتماعي،  �أو  ديني  َح�سٍد  يف  تكر�ًر�،  �لت�رضُّف،  �سيئ  يخُ �لذي  فالولد 

�لذين  �الأوالد  وحتى  م�سكلة.  وجود  �إىل  عالمًة  �لت�رضُّف  ذلك  يكون  وقد  ا،  ً متاأملِّ

�الأحيان.  بع�س  يف  ل�ساعات،  تهدئتهم  ي�سعب  �ملز�ج،  يف  ��سطر�باٍت  عانون  يخُ

ة �جل�سد �أو يف �لكالم �جلارح،  ا، �إْن يف �أذيَّ ًفا عدو�نيًّ بدون ت�رضُّ وكذلك، فاإنَّ �لذين يخُ

ون عنها بهذه �لطريقة. عبِّ عانون م�سكلًة يخُ �أحياًنا، هم حتًما يخُ

دَّ �لثقافة و�ملعرفة  ا د�خل �لكني�سة �أم خارجها، ِلَنعخُ �إًذ�، بو�سفنا �أخُنا�ًسا بالغني، �إن كنَّ

ز�ًفا.  ها جخُ �سِدرخُ نخُ �لتي  ة، بعيًد� عن �الأحكام  َتني كي ندرك هذه �الأمور بدقَّ �رضوريَّ

لكن يبدو �أنَّ هذ� �ملوقف ال يو�فينا بطريقة تلقائيَّة طبيعيَّة، حني نتعامل مع �أوالد 

ا،  كن�سيًّ �أم  ا كان  �أيِّ متمع، علمانيًّ ففي  نا.  َظنَّ خيِّبون  يخُ �أو  ًفا غريًبا  ياأتون ت�رضُّ

وما  ما هو �سالح  وعلى  وما هو خاطئ،  ما هو �سحيح  على  �لت�سديد  يقع  حيث 
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ا من �مل�ستحيل، �أن  �سبح من �ل�سعب، �أو ربَّ هو طالح، و�إىل ما هنالك من ثنائيَّات، يخُ

ز�ًفا، وال �سّيما على �الأوالد �ملختلفني. منتنع عن �إ�سد�ر �أحكامنا جخُ

لكنَّ هذ� ال يعني �أن نر�سخ لهذ� �لو�قع، فال نحاول تغيريه نحو �الأف�سل. فاالأوالد ذوو 

�الحرت�م  حيث  من  للغري  م�ساوون  هم  ة  �خلا�سَّ �الحتياجات  �أو  ة  �لتعلُّميَّ عوبات  �ل�سُّ

و�حلقوق و�لكر�مة. �إّنهم فقط متلفون عن غريهم من حيث �لقدر�ت و�حلاجات. وال 

�الآخر  �الإن�ساَن  يتقبَّل  �أن  لالإن�سان  يريد  كما  كرمًيا،  عي�ًسا  للجميع  يريد  �هلل  �أنَّ  �سكَّ 

ة  يه يف هذه �حلياة، حتى ولو كان لديه �إعاقة ج�سديَّ �ملختلف، الأنَّ لكلِّ �إن�ساٍن َدوًر� يوؤدِّ

فرط. ة، �أو �سعوبة يف �لتعلُّم، �أو حر�ك مخُ �أو فكريَّ

يف ما يلي نقدِّم للقارئ �لكرمي ما ي�سبه خارطة طريق للكنائ�س �لتي ترغب يف �أن تكون 

غريِّ �ل�سورة �ملعهودة للكني�سة يف بالدنا. �إنها بع�س  متلفة يف دورها، وتريد �أن تخُ

�القرت�حات �لتي �إذ� ما �أخذها قادة �لكنائ�س بعني �العتبار، ال بدَّ �أن ت�سبح �لكني�سة 

ة ولذويهم.  �آمًنا لذوي �الحتياجات �خلا�سَّ �أقرب �إىل �ملثال، �أي �أن تكون فعاًل مالًذ� 

ة عند �الأخُ�رَض �لتي لديها ولد �أو �أكث من ذوي �الحتياجات  ومهما تكن �الأحو�ل �لفرديَّ

ف�ِسح لهم  �سِعَرهم باالإحاطة، وتخُ ة، فثّمة د�ئًما �أ�ساليبخُ ناجعة لكلِّ كني�سة كي تخُ �خلا�سَّ

يف �ملجال لالنخر�ط �لتام يف متمعها. 

ه يف بع�س �الأحيان قد ت�سعر �لكني�سة باأنها غري قادرة على ��ستيعاب كلِّ ولٍد  �سحيح �أنَّ
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يف كلِّ حالة، ولكن “حيث تكون �الإر�دة، فهناك �لو�سيلة”. و�إذ� ما �أردنا للكني�سة �أن 

ا يف �إعادة ت�سكيل  ر جدِّيًّ ت�سبح بيئة حا�سنة لهوؤالء �الأوالد ولذويهم، فعلينا �أن نفكِّ

�لكني�سة وجتهيزها يف غري �سعيد. 

ال ُتسيئوا فهم األهل

�إيّن َلعلى يقني باأنَّ �أهل �الأوالد 

ة،  �خلا�سَّ �الحتياجات  ذوي 

�لكني�سة  تبذل  باأن  ون  َير�سَ ال 

�أو  �ملادي،  �الإنفاق  من  مزيًد� 

�لبحث عن متطوِّعني، وبالتايل 

مزيًد� من �لعمل �ملخُ�سني. لكن، 

ما يتمنَّاه �الأهل هو �أن ينخرط 

�جلّو،  يف  �ملختلفون  هم  �أوالدخُ

بَذل.  يخُ مهوٍد  �أيِّ  دون  من 

�أحد  بال  على  يخطر  ال  كذلك، 

�لكني�سة  غريِّ  تخُ �أن  �الأهل  من 

منهاَج مدر�سة �الأحد �أو �أ�سلوَب 

لكن،  �أوالدهم.  الأجل  تعليمها 

تقوم  �أن  هو  يتمنَّون  ما  كلَّ 

بحر�ٍك  �ملعلِّم(  )�أو  �ملعلِّمة 

كاأن  ة،  �لق�سَّ �رَضِد  �أثناء  يف 

�جللو�س؛  بدل  مثاًل،  ى،  تتم�سَّ

�أبدى  �إذ�  �لنظر  تغ�سَّ  و�أن 

�لولدخُ �ملختلف �سوًتا نا�زًش� �أو 

ة. حركًة �ساذَّ

 با�شم ملكي، 
ّ

م�شاركة للق�س

�أيلول 2015
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نحن ال نح�سب �أنَّ هذ� �الأمر هو يف غاية �ل�سهولة، لكنَّه ممكن. فاملطلوب هو ن�سٌج يف 

ملا  دقيقة  ومعرفة  �ل�سيِّقة،  و�مل�سالح  �حل�سابات  على  و�لتعايل  و�لتخطيط،  �لتفكري 

عي �إىل خدمة حقيقيَّة يف  يطلبه مّنا �هلل يف كتابه كرعاة كنائ�س وكموؤمنني، ثمَّ �ل�سَّ

عي ور�ء �أهد�ٍف �أخرى.  �سبيل �إطاعة �هلل، ولي�س �ل�سَّ

ثانًيا: كيف ميكننا التغلُّب على اجلهل؟

ل �جلهل و�حًد�  ل و�الأ�سا�س للف�سل �لذي نبغي حماربته، هو �جلهل. وي�سكِّ �إنَّ �لعامل �الأوَّ

عيق �لكني�سة عن �أن تكون خدمتها فاعلة جتاه �الأخُ�رَض، ب�سكٍل  من �أبرز �الأ�سباب �لتي تخُ

ة، ب�سكٍل خا�س.  عاّم، وجتاه �الأخُ�رَض �لتي لديها �أوالد ذوو �حتياجات خا�سَّ

تكمن �خلطوة �الأوىل للتغلُّب على م�سكلة �جلهل يف �لبحث عن �ملعرفة، و�الإفادة من 

نا؛ وما مل تتو�فر  ك قلوبخُ
َّ
ني لن تتحر ذوي �خلبة يف هذ� �حلقل. فما مل ن�سعر باأمل �ملتاأملِّ

عاجله، لن ن�سطر لال�سطالع ب�سوؤوليَّته. �إًذ�، من  لدينا �ملعرفة حول �ملو�سوع �لذي نخُ

لَع على �لِفَكِر �لتالية: �ملفيد �أن نطَّ

�إنهم يف حاجة �أن جند حلواًل جلميع م�ساكلهم؛  �•  ال يطلب �الأهل مّنا 
�إىل �أمل.

•  مهما كانت �سعوبة �الإعاقة �أو �ال�سطر�ب لدى �الأوالد ذوي �الحتياجات 
بدرجاٍت  �إمنا  و�لتعلُّم،  �ال�ستيعاب  على  قدرًة  د�ئًما  لديهم  فاإنَّ  ة،  �خلا�سَّ
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على  خارقة،  مهارًة  �أو  ذكاًء  �أحياًنا  بع�سهم  لدى  �أنَّ  علًما  متفاوتة؛ 

�لرغم من �سعفهم يف نو�ٍح �أخرى.

�أنها  �أو �لتعلُّم، فهذ� ال يعني  �للُّغة هي �لعائق لال�ستيعاب  �•  �إذ� كانت 
�الأد�ة �لوحيدة لتحقيق ذلك �ملاأرب، بل لنبتكر �أ�ساليَب �أخرى. 

اَن عملية �لتعليم، و��سحة وب�سيطة  �إبَّ •  لتكن �لتعليمات �لتي نقدِّمها، 
ودقيقة.

درس من الواقع

�أنَّ  نعتقد  و�خلوف،  �جلهل  ب�سبب 

�الحتياجات  ذوي  مع  �لتعامل 

ي�ستطيعون  ال  �إذ  �سعب،  ة  �خلا�سَّ

يف  و�مل�ساركة  و�لتعلُّم  �ال�ستيعاب 

�إحد�ث  �لن�ساطات �جلماعيَّة، من دون 

معاملة  َيلقو�  �أن  دون  من  �أو  ة  �سجَّ

، على �أر�س �لو�قع،  ة. لكن، تبنيَّ خا�سَّ

جاهزون  وذويهم  �الأوالد  هوؤالء  �أنَّ 

�لكني�سة  قادة  مل�ساعدة  وم�ستعدُّون 

كلُّ  متو��سل.  نحٍو  على  و�أع�سائها 

�ملعاملة  هو ح�سن  �إليه  يحتاجون  ما 

هناك  ترحيًبا.  َيلَقون  هم  باأنَّ و�ل�سعور 

خدمة  من  ن�ستقيها  مده�سة  بركة 

�الحتياجات  ذوي  ًة  وخا�سَّ �الأوالد، 

يف  و�مل�سيح  نت�سارك  الأننا  ة،  �خلا�سَّ

�ل�سعور نف�سه. لي�س الأنَّ هوؤالء �الأوالد 

ا الأنَّ �ملجتمع  هم غري عاديني، بل ربَّ

�إىل  ذ�ك  �إذ  �مل�سيح  هم  مَّ ف�سَ نبَذهم، 

ًما دعوته �إليهم. �سدره، متمِّ

 با�شم ملكي،
ّ

م�شاركة للق�س

 �أيلول 2015
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ة �إىل �حلدِّ من  بكالم �آخر، هنالك حاجة ما�سَّ

حتى  �ملعرفة،  قلَّة  تفر�سها  �لتي  �لعو�ئق 

ذوي  نقبل  �لعو�ئق،  تلك  �أخُزيَلت  ما  �إذ� 

بهم.  ب  نرحِّ بل  ة،  �خلا�سَّ �الحتياجات 

فما هو �لعالج؟

الإدارة والتَّنظيم 

ة  ة، مبهاِم امل�شوؤوليَّ ت�شطلع الكني�شة، قادًة ورعيَّ

دَّ لنا من �لبدء بتغيري �لذهنيَّة �ل�سائدة  لكي تاأتي نتيجة �لتغيري �سليمة وم�ستد�مة، ال بخُ

�بتد�ًء من قادة �لكني�سة )رعاتها و�سمام�ستها و�سيوخها(. 

�أهميَّة �ملو�سوع، كونه يف �سميم ر�سالتهم. فالكني�سة  نبد�أ بتوحيد فكر �لقادة حول 

ة و�أهاليهم هم من �أوالد �هلل، وقد �أحبَّهم �مل�سيح و�أ�سلم  للكّل، وذوو �الحتياجات �خلا�سَّ

نف�سه الأجلهم، وهم و�سعو� حياتهم يف يده وحتت �سلطانه. فالق�سية �لتي ال يتبّناها 

قادةخُ �لكني�سة، لن تلقى دعًما �أو تكري�ًسا، �إْن من ناحية �لوقت �أو �ملال �أو �جلهد. 

دور  للكني�سة  يكون  �أن  يجب  ود�مة.  �لكني�سة حا�سنة  ت�سبح  �لتغيريخُ �رضوريٌّ كي 
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 يف حياة هوؤالء �الأخُ�رَض، وتكون رعايتهم وم�ساعدتهم على �لعي�س �لكرمي من 
ّ
�أ�سا�سي

ة و�ملن�سودة، هنالك بع�س  ات خدمتها. و�بتغاًء الإحر�ز هذه �لنتيجة �ملرجوَّ �أولويَّ

�خلطو�ت �لتي ال بدَّ من �لقيام بها يف غري �سعيد.

اإقامة فريق عمل 

ة، وهكذ� يقوم بدور  يرعى فريق �لعمل يف �لكني�سة �سوؤون ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

�لتدريب و�لتوعية بني �أع�ساء �لكني�سة كافًة، وقد يتَّخذ �لقر�ر�ت يف �ساأن �خلدمات 

ة. و�لن�ساطات و�الجتماعات �ملرتبطة بذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

قد يكون يف �لكني�سة قادة �أو �أع�ساء لديهم خبة يف هذ� �حلقل لذ�، يح�سن توظيف 

متمعهم  وخري  �ملختلفني،  �الأوالد  خلري  �خلدمة،  هذه  يف  ومهار�تهم  خب�تهم 

وخري ذويهم. وهذ� �لفريق �لذي ي�سّطلع بهذه �خلدمة بني هوؤالء �الأخُ�رض وبني �أع�ساء 

�رِضف على تتميم ما يلي من خطو�ت. �لكني�سة كافًة، يخُ

1- القيم

روؤية.  يو�كبها من  وما  �خلدمة،  تدعم هذه  �لكني�سة  قيم  �أنَّ  من  د  �لتاأكُّ هنا  نعني 

غريِّ �العتقاد �ل�سائد و�لقائل: “�إنَّ و�حًد� من �الأهد�ف �الأ�سا�سيَّة يف  نا �إًذ�، �أن نخُ غر�سخُ

�إتقان”.  اأ بكلِّ  هيَّ �أيِّ ت�سوي�س ومخُ �أف�سل جوٍّ للعبادة، خاٍل من  �لكني�سة، هو تاأمني 
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ليًّا مع مفهوم �لكتاب. فالعبادة هي حياة �ملحبَّة، حمبَّة �هلل  تفكرٌي كهذ� يتعار�س كخُ

وحمبَّة �لقريب، ولي�س تقدمي �أف�سل عر�س. 

�إنَّ �لقيم �لتي يجب �أن نكثِّف �جلهود الإر�سائها، هي قيم �لقبول و�ملحبَّة، مّما يجعلنا 

لت هذه �لقيم يف حياتنا، َت�سمو بنا  �ملثال �ل�سالح الأبناء �لكني�سة وللَغري. فاإذ� ما تاأ�سَّ

ك بالر�حة و�لكماليَّات. فوق �لتم�سُّ

�إىل �لعبادة من دون  �إنها دعوة  �إىل �لرتتيب، بل  �إىل عبادة تفتقر  لي�ست دعوتنا هنا 

جتاوز �لو�سايا �الأخرى، مثل �الحرت�م و�لقبول و�لتاأينِّ و�لبنيان و�لود�عة و�ملحبَّة.

�إنَّ توفري جوٍّ خاٍل من �لت�سوي�س، ال يتطلَّب �إبعاد بع�س �لعابدين �أو فرزهم، الأنَّ ذلك 

ناق�س م�سيئة �هلل، �لذي يريد �أن يدعو جميع �لنا�س �إليه.   يخُ

�أننا ننبذ ذوي  �لكني�سة عن ملكوت �هلل وطبيعة �هلل، يف حني  �أن نتكلََّم يف  ما معنى 

رون د�ئًما ما قاله �لر�سول بول�س: ة؟ ليَت �لقادة يتذكَّ �الحتياجات �خلا�سَّ

�َسِد. َلْي�َس  َكَماءخُ َح�َسَب �جْلَ وَن حخُ َها �الإِْخَوةخُ �أَْن َلْي�َس َكِثريخُ يُّ
ْم �أَ و� َدْعَوَتكخُ رخُ َفاْنظخُ

ْخِزَي  اَل �ْلَعامَلِ ِليخُ هَّ . َبِل �ْخَتاَر �هللخُ جخُ َفاءخُ َ وَن �رضخُ . َلْي�َس َكِثريخُ وَن �أَْقِوَياءخُ َكِثريخُ

�أَْدِنَياَء  �هللخُ  َو�ْخَتاَر  �الأَْقِوَياَء.  ْخِزَي  ِليخُ �ْلَعامَلِ  َعَفاَء  �سخُ �هللخُ  َو�ْخَتاَر  َكَماَء  �حْلخُ

وَد )1كورنثو�س 1: 28-26(. ْوجخُ ْبِطَل �مْلَ وِد ِليخُ ْوجخُ ْزَدَرى َوَغرْيَ �مْلَ �ْلَعامَلِ َو�مْلخُ
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ة  2- امليزانيَّ

ة  علينا �أن نلحظ يف ميز�نيَّة �لكني�سة �ل�سنوّية مبلًغا خلدمة ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

�رَضف على  بنيِّ هذ� �ملبلغ ما يخُ وذويهم، �إذ� �بتغينا فعاًل م�ساعدتهم على �الندماج. يخُ

�لتدريبات و�لتعديالت و�لتجهيز�ت �لتي قد حتتاج �إليها �لكني�سة يف هذ� �الإطار.

نصيحة؛ االنتظار ال يفيد

ة،  ط على مدى �سنو�ت عدَّ هة �إىل قادة �لكنائ�س لو�سع مطَّ �إنَّ �لدعوة موجَّ

ة  ها وفاعليَّ بحيث يكون للكني�سة متَّ�سع من �لوقت لتقوِّم حاجاتها ومنوَّ

ا فر�سة للكني�سة كي ت�سارك يف تبنِّي هذ� �مل�رضوع  خدمتها. وهي �أي�سً

وتعزيزه.

�لكني�سة  يف  لي�س  ربا  �ملبادرة”.  “خذ  �لكني�سة:  يف  للقادة  �لن�سيحة 

َ �أنَّ يف �لكني�سة خدمًة لهوؤالء  ة، ولكن �إذ� َتَبنيَّ �أوالد ذوو �حتياجات خا�سّ

تتوق  عددها،  هذ�  �أ�رَضٌ  ثمة  دين.  �ملخُرتدِّ ت�ستقطب  فاإنها  ناجحة،  �الأوالد 

�إىل كلمة ت�سجيع، �إىل كلمة معزِّية من �هلل، تتوق �إىل حمبَّة �هلل و�إىل حمبَّة 

�الآخرين، �إىل �لر�حة و�ل�سالم.
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ة...( 3 -  جتهيز الكني�شة )مكان، �أدو�ت، عنا�رض ب�رضيَّ

�لكني�سة، الأجل حت�سني خدمة  �لتي ننتهجها يف عمليَّة جتهيز  بل  �الأفكار و�ل�سُّ تتعدَّد 

َر�س دمهم و�أهاليهم.  ة، وزيادة فخُ ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

�أن يكون لدى �خلادم  �الأوالد يف مرحلة �ملر�هقة وما دون، تقت�سي  �إنَّ �خلدمة بني 

خبة و�سغف وحما�سة. 

بتدريب  �لبد�ية  ِن  فلتكخُ �لكني�سة،  يف  قلياًل  �حلقل  هذ�  يف  �لعاملني  عدد  كان  �إذ�  �أّما 

�سًعا من �لوقت وقدرًة  ا كبرًي� من �لعطاء ومتَّ �ملزيد. ذلك �أنَّ خدمة �الأوالد تتطلَّب كمًّ

على �لتفاعل �حلقيقي و�لبنَّاء. وهذه كلُّها لن تتو�فر خلًو� من تدريب. 

يف  �لبالغني  �إىل  ه  تتوجَّ وندو�ت  حما�رض�ت  جدول  ن�سع  �أن  ا،  �أي�سً �ل�رضوري  ومن 

�لكني�سة، و�إىل بع�س �الأهل، وذلك بهدف تزويدهم بثقافة تخوِّلهم الأن يكونو� متطوِّعني 

ة على �ختالف حاالتهم.  �أْكفاء، يعرفون كيف يتعاملون مع ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

علينا، يف �لوقت عينه، �أن نعمل مع �الأوالد يف �لكني�سة �لذين لي�س لديهم �حتياجات 

�أيام �لعطل.  �أو ميَّمات يف  �أو موؤمتر�ت  ن عملخُنا ن�ساطات توعية  ة. وقد يت�سمَّ خا�سَّ

ق �لتعليم يف هذه �حلاالت �إىل �لتمارين �أو �الألعاب �لتطبيقيَّة �لتي قد ت�سمل 
َّ
وقد يتطر

ة. وهكذ� نقوم بجهود توؤول �إىل �إر�ساء متمٍع حا�سٍن  �الأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ
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وثقافِة قبوٍل ووعي، �بتد�ًء من �الأجيال �ل�ساعدة.

ر  �سطَّ وقد يلحظ جتهيز �لكني�سة، �إذ� �أمكن، تخ�سي�س غرفة لتهدئة �لولد �لذي قد يخُ

�إىل �ملجموعة. وقد يحتاج �الأوالد ذوو �الحتياجات  �إىل تهدئته قبل �لعودة  �أهله 

نو� من �مل�ساركة يف �ل�سالة  ة بهم ليتمكَّ �ت �أو بيئة خا�سَّ ة �إىل �أدو�ت �أو معدَّ �خلا�سَّ

ح بتزويد غرف �لكني�سة باأجهزة لنقل �ل�سوت من قاعة  ن�سَ �أو �لن�ساطات. مثاًل، يخُ

مرحلة  ويف  �خلدمة.  �إىل  �الإ�سغاء  لالأ�رضة  يت�سنَّى  بحيث  َرف  �لغخُ تلك  �إىل  �لعبادة 

ل م�ساركة ذوي  وؤتى على ذكر �لتجهيز�ت �لتي ت�سهِّ �لتح�سري و�الإعد�د، ينبغي �أن يخُ

�أماكن  ت�سمل  و�لتي  �لكني�سة،  يف  و�أهلهم  ة  �خلا�سَّ �الحتياجات 

�لتي  �لكني�سة  ومقاعد  و�ملمر�ت  و�ملد�خل  �ل�سيار�ت  وقوف 

الة و�الآليات �الأخرى. تتَّ�سع للكر��سي �لنقَّ

وحريٌّ بقادة �لكني�سة �أن يحر�سو� على �أاّل توؤدِّي �لتجهيز�ت 

�إىل �لعزلة، �إذ يف هذه �حلالة تاأتي �لنتيجة على نقي�س 

و�ل�رضكة  و�النخر�ط  �لدَّمج  هو  �ملطلوب  الأنَّ  �لهدف، 

ولي�س �لعزلة و�لنَّبذ.
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4 - برامج لأجل تفعيل اخلدمة

ة و�أهلهم يف �لكني�سة، يتطلَّب تبنِّي وتطبيق  �إنَّ حت�سني خدمة ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

بر�مج ت�ساعد �لكنائ�س على �إن�ساء ون�رض ثقافة �ملحَبّة و�النخر�ط. 

ة �أو �ال�سطر�بات  من منطلق �لتكيُّف مع �حتياجات �ملعوَّقني �أو ذوي �ال�سطر�بات �لعقليَّ

د... قد يقرتح �أحدخُهم �إعد�د �سف �أو �جتماع  ة �أو �لتوحُّ عوبات �لتعلُّميَّ ة �أو �ل�سُّ لوكيَّ �ل�سُّ

خالل  يف  �خلدمات  بع�س  �أثناء  يف  ة  �خلا�سَّ �الحتياجات  ذوي  لالأوالد  ا  خ�سي�سً

�الأ�سبوع. �إاّل �أَنّ �لتمييز، و�لن�ساطات �لتي ال ت�سمح باختالط هوؤالء �الأوالد مع �الأوالد 

ناق�س �لهدف من �لب�مج  �الآخرين وباقي �أع�ساء �لكني�سة، توؤدِّي �إىل �لعزلة، �الأمر �لذي يخُ

ر�د هو �إر�ساء ن�رض ثقافة توؤول �إىل �حرت�م �الآخر �ملختلف. من  و�لن�ساطات. ذلك الأنَّ �ملخُ

هنا، فاإنَّ �لدَّمج �رضوريٌّ لذلك �لولد ولذويه، �إذ يبثُّ فيهم �إح�سا�ًسا بالثقة و�ملحَبّة.

لون  �سهِّ يخُ �إخت�سا�سيني  مع  بتن�سيٍق  طبًعا  �عتمادها،  �إىل  ندعو  �لتي  �لب�مج  �إنَّ 

ة و�سيلًة لتحقيق  تنا، ينبغي �أاّل ت�ستخدم ترهيب �الأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ َمَهَمّ

بطريقة  �لعبادة  يف  �مل�ساركة  �إىل  تدفعهم  �أد�ًة  �لرتهيب  لي�س  وكذلك  �ن�سباطهم، 

ب�سورٍة  و�لت�سبيح  �لعبادة  ممار�سة  على  ت�ساعدهم  بر�مج  تبنِّي  علينا  فجائيَّة. 

تدريجيَّة، وكلٌّ بح�سب قدرته وحاجته. وقد يتمُّ ذلك عب �لَبدء بامل�ساركة يف �الجتماع 

ًة يف �لف�سل. 
َّ
ًة يف �ل�سهر �أو مر

َّ
�الأ�سا�سي مر
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ة، بحيث  َر�ٍس ذ�ت مغزى لالأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ ومن �ل�رضوري توفري فخُ

ي�ساركون يف خدمة �الآخرين، �أو حتى يف �لتعليم. وال َيِغيَبَّ عن بالنا �أنَّ هلل ق�سًد� 

ة �هلل  �أن نحرمهم من خطَّ لهوؤالء �الأوالد يف حتقيق م�سيئته. ولذ�، لي�س من حقِّنا 

لهم، ومن ق�سده حلياتهم.

البرنامج وسيلة فحسب

ة يف  عندما ي�سرتك �الأوالد ذوو �الحتياجات �خلا�سَّ

ف  يتاأفَّ قد  ٍة،  ميالديَّ ٍة  م�رضحيَّ يف  مثاًل  برنامج،  �أيِّ 

�الأوالد  هوؤالء  �أحد  عن  �سدر  �إذ�  �حلا�رضين  بع�س 

�سبِّب ذلك  ت�رضٌُّف يتجاوز �ملاألوف، وال �سيَّما حني يخُ

� يف م�سرية �مل�رضحيَّة.  ً �لت�رضُّف تعثُّ

و�سيلة  هو  �لبنامج  �أنَّ  ر  نتذكَّ �أن  علينا  حينذ�ك 

هو  ولي�س  �حلا�رضين،  وملتعة  �لولد  حياة  الإغناء 

اه. طخُ تفكرينا هذ� �الجتِّ �لغاية. ليتنا ن�سعى لَيتَّخذ مَنَ
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دَّ من ح�سول تعاون بني �أهل �الأوالد ذوي  ة، ال بخُ حقِّق �أيُّ برنامج �لنتائج �ملرجوَّ ولكي يخُ

وكلَّما  �لكني�سة.  وتطبيقها يف  �لب�مج  و�مل�سوؤولني عن و�سع  ة،  �خلا�سَّ �الحتياجات 

ا  ًنا وفاعلية، و�زد�د �أي�سً �زد�دت معرفتنا بهوؤالء �الأوالد وبذويهم، �زد�دت �خلدمة حت�سُّ

�إ�سعاع حمبَّة �مل�سيح يف �لكني�سة.

�لرو�ئح،  �أو  �الأطعمة  بع�س  على  ح�سا�سيَّة  لديهم  �أوالد  ثمة  ذلك:  على  مثاًل  قدِّم  ولنخُ

ما  و�إىل  �لنا�س،  وجمهرة  �حل�سود  من  �أو  �ل�سو�ساء،  من  ي�ستاوؤون  �الآخر  وبع�سهم 

تيح لالأهل حت�سري ما  يخُ �لبنامج ومر�حله وتفا�سيله  �الأهل بطبيعة  هنالك. فاإعالم 

�مل�ساركة  ن من  يتمكَّ بديلة(، كي  غذ�ئيَّة  توفري وجبات  )مثاًل،  �بنخُهم  �إليه  يحتاج  قد 

�لفعليَّة، من دون عو�ئق �أو �سعوبات. 

�أو يف �ل�سعور باحلرج،  �أو يف �لنطق  �لقر�ءة  �أّن بع�س �الأوالد لديهم �سعوبة يف  كما 

�َس 
ُّ
نَِّبهم �لتعر َ لون �أمام جمهرٍة من �لنا�س. يف حاالٍت كهذه، حريٌّ بنا �أن جنخُ عندما مَيثخُ

�ساركة يف �لب�مج، بل لنتَّخذ �ملجازفة  للف�سل و�الإذالل. لكنَّ هذ� ال يعني �أن نحرمهم �ملخُ

َدهم باختبار�ت وذكريات تغني حياتهم.  زوِّ �أحياًنا )بعلم �الأهل(، لنخُ

��ستطعنا  فاإذ�  ل.  �لتجوُّ �أو  ك 
ُّ
للتحر معيَّنة  �آليَّة  �إىل  �الأوالد  بع�س  يحتاج  قد  و�أحياًنا 

لقيها على كاهل �الأهل. مع �لعلم �أنَّ �الأهل قد  تاأمني تلك �حلاجة، ح�سًنا نفعل، و�إاّل نخُ

يكونون باأ�سدِّ �حلاجة �إىل �لر�حة.
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ني، �أو  ولتحقيق �أف�سل �لنتائج من �لب�مج، يجدر �لتعاون مع “م�ساعدين” مت�سِّ

�لكني�سة. هوؤالء ياأخذون على عاتقهم  �أع�ساء  متطوِّعني ذوي خبة وتدريب، من 

�أثناء  �لبنامج ويف  ة يف جميع مر�حل  �الأوالد ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ مر�فقة 

�أو يف �خلدمات �الأخرى، كي يت�سنَّى لهوؤالء �الأوالد �مل�ساركة يف �لب�مج  �لعبادة 

من  �ملزيد  ببذل  �لبنامج  ملنفِّذ  �أو  للم�سوؤول  �لت�سبُّب  دون  من  بها،  و�ال�ستمتاع 

�لطاقة و�الهتمام. 

�لهدوء  �إىل  �الأوالد  هوؤالء  ي�ستطيع  ال  حال  ويف 

ن�سح بتخ�سي�س  و�لرتكيز �سبياًل يف �أثناء �خلدمة، يخُ

�أو  بالقر�ءة  يقومو�  �أن  كنهم  ميخُ حيث  ز�وية، 

باإ�رض�ف  �للعب،  �أو  �لتلوين 

متطوِّعني من �لكني�سة. 
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5 -  التغيري من الداخل، يف الذهن ويف القلب

�الأ�سعب، وهي  تكون  قد  �أ�سا�سية،  تقت�سي خطوًة  �أوردناها  �لتي  �خلطو�ت  �إّن جناح 

�لتغيري من �لد�خل. �أي تغيري �الأفكار �خلاطئة وتنمية روح �لتقبُّل لالآخر، و�لتخلِّي عن 

ريه رغبًة مّنا يف  ري نحن هذ� �لتغيري، �إمنا جنخُ روح �الإد�نة، مهما �ختلف عّنا. و�إذ جنخُ

�إطاعة كلمة �لربِّ �لتي تدعونا �إىل معاملة �ل�سعفاء و�ملنبوذين بحبَّة �سادقة، و�إىل 

تقدمي كلِّ ما يتي�رضَّ لدينا من م�ساعدة. 

للبرامج في الكنيسة
دوٌر آخُر هامٌّ

نافعة  هي  بر�مج،  من  تقدَّم  ما 

ها ترمي �إىل ت�سهيل  ة، ال الأنَّ و�رضوريَّ

�الحتياجات  ذوي  �الأوالد  �ندماج 

�حلاجة  الأنَّ  بل  فح�سب،  ة  �خلا�سَّ

ذي  �لولد  رعاية  �إىل  �مل�ستمرة 

ق  �الحتياجات �لطبِّية، �أو �لولد �ملعوَّ

قد تكون  �ال�سطر�بات،  �لولد ذي  �أو 

َفَمنحخُ  �الأهل.  من  لكثريين  مرهقة 

�لو�لَدين �ساعة �أو �ساعتني لالختالء 

بالربِّ ولعبادته، ثمَّ ملمار�سة �حلياة 

ة  هديَّ بثابة  تكون  �الجتماعيَّة، 

ر�حة لهما، كما تكون البنهما فرتَة 

ٍع باالأن�سطة �لروحيَّة و�لرتفيهيَّة.  متتُّ

حني  ة،  �لهديَّ هذه  ية  �أهمِّ وت�سمو 

ي�سعر �الأهل بحبَّة �الإخوة الأوالدهم، 

ويتيقـنون منها.
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ه، فاإنه يخاف  ه، �أو تكاثر جناحخُ ه، �أو ز�د علمخُ �إنَّ �الإن�سان بطبيعته، مهما عال �ساأنخُ

وم�ساعَر  خ�سيًة  يولِّد  �الختالف  تقبُّل  على  �لقدرة  فعدم  عنه.  يختلفون  �لذين  من 

نا �إىل حدِّ �سوء معاملة هوؤالء، بن فيهم ذوو �الحتياجات  لخُ و�حدخُ �سلبيَّة. وقد َي�سِ

ة �إعاقة �أو م�سكلة �أو �سعوبة  ة، الأنَّ �العتقاد �ل�سائد يف �ملجتمع، هو �أنَّ �أيَّ �خلا�سَّ

عانيها �لولد، ما هي �إاّل ِق�سا�س يفر�سه �هلل على �خلاطئ. م�ستع�سية يخُ

وعبادة  و�سجود  ودر�س  تدريب  �إىل  حاجة  يف  �لقلب  وتنقية  �لذهنيَّة  فتغيري 

�إطار توعية و�إر�ساد قادة �لكنائ�س و�لعاملني   ال غنى عنها يف 
ٌ
�أمور ها  �إنَّ ل.  وتاأمُّ

فيها و�ملتطوِّعني لتنفيذ �لب�مج. ذلك الأنَّ من �ساأنها �أن ت�سمو باأفكارنا �مل�سبَّقة 

ة. طلقها على �لَغري، بن فيهم ذوو �الحتياجات �خلا�سَّ و�أحكامنا �جلائرة �لتي نخُ

ف�ِسح يف �ملجال �أمام روح �لقبول لتنمو يف  �إنَّ �لتغيري من �لد�خل �رضوري كي نخُ

�أو�ساط �أع�ساء �لكني�سة، فتتغريَّ �إذ ذ�ك ت�رضُّفاتنا جتاه �ملختلفني عّنا. �إًذ�، تغيري 

وؤِمن باأنَّ �هلل ي�سمح به لق�سٍد منه  ب باالختالف، وتخُ �لذهنية وَبثُّ ثقافة جديدة ترحِّ

)علًما �أنَّ مقا�سد �هلل كلُّها �ساحلة(، هي �أمور �أ�سا�سيَّة، وبالتايل من و�جبنا �حرت�م 

غنينا. َمن لي�سو� مثلنا، الأنَّ �ختالفهم يخُ

َف باالأوالد كاأوالد، ولي�س 
ُّ
خوِّلنا �لتعر وتغيري �لذهنيَّة وتغذية �مل�ساعر �الإيجابيَّة، تخُ

على  نا  وحتثُّ مز�ياهم،  َفهِم  من  ننا  كِّ متخُ �ملعرفة  وهذه  �خلا�س.  باحتياجهم  فقط 
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�الأوالد  �لتعامل مع هوؤالء  �أنَّ  �سخ�سيَّاتهم. كما  ة يف  �لقوَّ �كت�ساف مو�هبهم، ونقاط 

بنا منهم، الأنَّ �ملحبَّة و�الحرت�م يطرد�ن �خل�سية و�الأحكام �مل�سبَّقة.
ِّ
يقر

�أنَّ �جلميع ي�ستطيعون �مل�ساهمة يف  حيلنا �إىل حقيقة  �إليه يخُ وهذ� �لتغيري �لذي ندعو 

بناء ملكوت �هلل؛ و�جلميع ي�ستطيعون �حل�سول على بركات �الأخذ و�لعطاء، و�جلميع 

ة، و�إىل دعوة، و�إىل �حل�سول على غذ�ء من كلمة �هلل.  يف حاجة �إىل �سديق، و�إىل َمَهمَّ

ينبغي �أن نطرد �لغ�سب و�الإغاظة و�مل�سايقة و�ال�ستفز�ز و�الإهانة و�لكالم �لنَّابي من 

، �إن �أمكن، من �ملجتمع، ومهما يكن من �أمر. اًل، ثمَّ �لكني�سة �أوَّ

ثالًثا: �شالة ختاميَّة

عانون من  ن�سلِّي كي يفتح �هلل قلوبنا وعيوننا على �حتياجات �لنا�س و�الأوالد �لذين يخُ

ة، وكي منتلئ من م�سيئة �هلل ومعرفة كيف نعي�س مًعا بحبَّة و�سالم.  �حتياجات خا�سَّ

ليتنا نحت�سن ونحتفل ونقبل ونحب من دون قيد �أو �رضط.

 لالأهل وللمجتمع. وال �سكَّ �أنَّ كلَّ 
ٌّ
ة هو حتدٍّ يومي  �إنَّ وجود ولد لديه �حتياجات خا�سَّ

عائلة حتاول �أن تقدَّم �أف�سل ما لديها الأوالدها، َوَوفَق �إمكاناتها.

 �لقّوة ككني�سة �أن نحت�سن ونقبل ونحبَّ من دون قيد �أو �رضط. �إنَّ وجود 
ّ

�أعطنا يا رب

 
ّ

 لالأهل. لذلك ن�سّلي �أن متنح يا رب
ّ
ة هو حتدٍّ يومي ولد من ذوي �الحتياجات �خلا�سَّ

حكمة لكلِّ عائلة لتفعل �أف�سل ما لديها جتاه �أوالدها، ووفق �إمكاناتها.



مراجع ُمقتَرحة
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.)SKILD( ة بركز �سكيلد لقد ّت �ختيار �ملر�جع �لتي ترد يف �ل�سفحات �لتالية من بني �ملجموعة �خلا�سَّ

ة و�لعالج �لنف�سي  ة و�الإخت�سا�سّيني يف ماالت �لرتبية �ملخت�سّ وهي مر�جع تهّم �أهل �لولد ذي �حلاجة �خلا�سَّ

وعالج �لنطق و�لعالج �لنف�سي �حلركي.

�إليها  ن�سيف  �أن  �إىل  ن�سعى  و�لتي  �ملر�جع  جمع  يف  �ساعدو�  �لذين  �الأ�سدقاء  جميع  ي�سكر  �أن  �ملركز  ويهمُّ 

با�ستمر�ر.  ونغنيها 

غة االنكليزية مراجع باللُّ

�آل مكتوم �إنرتنا�سيونال، موؤ�س�سة حممد بن ر��سد  �أكادمييا  د،  التوحُّ �شوؤال وجواب حول   100 �•  كامبيون كوين، 
 2009 •

د: اللغز الذي حرّي العلماء ملف علمي �شامل يحمل تفا�شيل دقيقة عن حقيقة  التوحُّ �سندقلي،  �إبر�هيم  •  هناء 
د وال�شطرابات املرتافقة والتعامل معها، د�ر �لنه�سة �لعربية • 2012 التوحُّ

للبحوث  �لرتبوي  �ملركز  من  �الخت�سا�سات  متعّدد  فريق  �إدر�ك،  ة  جمعيَّ من  �الخت�سا�سات  متعّدد  •  فريق 
ة ال�شائعة يف املدار�س: العوار�س واحللول، �ملركز �لرتبوي  ة وال�شطرابات النف�شيَّ عوبات التعلُّميَّ و�الإمناء، ال�شُّ

للبحوث و�الإمناء • 2012

ة املعتمدة، د�ر  ة والأ�شباب الرتبويَّ الولد املختلف: تعريف �شامل لذوي احلاجات اخلا�شَّ معّو�س،  ن�سابة  •  رمي 
�لعلم للماليني • 2004

الإنتباه – فرط الن�شاط، د�ر �لنه�سة �لعربية • 2011 • د. مرمي �سليم ق�سور، 
�لعلم  د�ر  لعالجها،  ة  فرديَّ عمل  خطط  وو�شع  ت�شخي�شها  )الدي�شلك�شيا(  القراءة  �شعوبة  بلطجي،  بند�ق  •  ملى 

للماليني • 2010

�لفار�بي،  د�ر  التعلُّم،  �شعوبة يف  يعاين  الذي  للولد  الرتبوي  الداعم  املدر�شي  الف�شل  مكافحة  فيانني،  •  بيار 
موؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكتوم • 2009
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من �شعوبات التعلُّم: »الدي�شلك�شيا« دليل لالأهل والأ�شاتذة، د�ر �لنه�سة �لعربية  �إبر�هيم �سندقلي،  •  هناء 
2008 •

غة الفرنسية مراجع باللُّ

•  Marie – Josée Lambert, L’enfant Adopté en Difficulté d’Apprentissage Guide d’accompagnement pour 

les parents adoptifs et les parents d’accueil, Groupe De Boeck s.a. • 2011

غة االنكليزية مراجع باللُّ

•  Ellen Notbohm and Veronica Zysk 1001 Great Ideas for Teaching and Raising Children with Autism 

or Asperger’s Future Horizons • 2010

•  Alan Hultquist, A Book Explaining Dyslexia for Kids and Adults to Use Together What Is Dyslexia?, 

Jessica Kingsley Publishers • 2010

• Catherine Mauric, A Family’s Triumph Over Autism, The Random House Publishing Group • 1993

•  Raun K. Kaufman, Autism Breakthrough: The Groundbreaking Method that Has Helped Families All 

Over the World, St. Martin’s Press • 2014

• E. Amanda Bouto and Matt Tincani, Autism Encyclopedia, Prufrock Press Inc. • 2009

•  Chantal Sicile – Kira, Autism Spectrum Disorders: The Complete Guide to Understanding Autism, 

Asperger’s Syndrome, Pervasive Developmental Disorder, and Other ASDs, Perigee Book • 2004

•  John Elder Robinson, Be Different: My Adventures with Asperger’s and My Advice for Fellow 

Aspergerians, Misfits, Families, and Teachers, Broadway Paperbacks • 2011
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•  Jolene Philo, Different Dream Parenting: A Practical Guide to Raising a Child with Special Needs, 

Discovery House • 2011

•  Temple Granding, Different … Not Less Inspiring Stories of Achievement and Successful Employment 

from Adults with Autism, Asperger’s, and ADHD, Future Horizons • 2012

•  Anat Baniel, Kids beyond Limits: Breakthrough results for children with autism, Asperger’s, brain damage, 

ADHD, and undiagnosed developmental delays, A Perigee Book • 2012

•  Elizabeth Verdick and Elizabeth Reeve, Kids with Autism Spectrum Disorders and Their Parents, Free Spirit 

Publishing • 2012

•  Sally McKeown, How to Help Your Dyslexic and Dyspraxic Child: A Practical Guide for Parents, White 

Ladder • 2011

•  Catherine Maurice, Let Me Hear Your Voice - A Family’s Triumph Over Autism, The Random House 

Publishing Group • 1993

•  John Elder Robinson, Look Me in the Eye: My Life with Asperger’s Broadway Books, Crimson Publishers 

• 2007

• David Funk, Love & Logic Solutions for Kids with Special Needs, Love and Logic Institute • 2002

• Kathryn Erskine, Puffin Books published by Penguin Group, Mockingbird • 2010

•  Furn Sussman, More than Words: A Parent’s Guide to Building Interaction and Language Skills for 

Children with Autism Spectrum Disorder or Social Communication Difficulties, Hanen Center • 2012

•  Anna Karin Kingston, Mothering Special Needs: A Different Maternal Journey, Jessica Kingsley Publishers 

• 2007

•  Daniel Siegel, Mary Hartzell, Parenting from the Inside Out: How a Deeper Self-Understanding Can Help 

You Raise Children Who Thrive, Penguin Group • 2014

•  Andrew Collin, Personalized Learning for Young People with Profound and Multiple Learning Difficulties, 

Jessica Kingsley Publishers • 2013
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•  Tali F. Berman, a Abby Rappaport, Jenny McCarthy, Play to Grow! Over 200 Games Designed to Help 

Your Special Child Develop Fundamental Social Skills, Meir: Autism Treatment Center • 2013

•  Jane Nelsen, Steven Foster, and Arlene Raphael, Positive Discipline for Children with Special Needs: 

Raising and Teaching All Children to Become Resilient, Responsible, and Respectful, Three Rivers Press 

• 2011

•  James W. Forgan and Mary Anne Richey, Raising Boys with ADHD: Secrets for Parenting Healthy, 

Happy Sons, Prufrock Press Inc. • 2012

•  Lindsey Biel, Raising a Sensory Smart Child: The Definitive Handbook for Helping Your Child with 

Sensory Issues, Penguin Group • 2009

•  Lucy Jane Mille, Sensational Kids: Hope and Help for Children with Sensory Processing Disorder, 

Perigee Group • 2006

•  Edward M. Hallowell and Peter S. Jensen, Super – parenting for ADD: An Innovative Approach to 

Raising Your Distracted Child, Ballantine Books • 2010

•  Russella A. Barkley, Taking Charge of ADHD: The Complete Authoritative Guide for Parents, The 

Guilford Press • 2013

•  Lawrence E. Shapiro, The ADHD Workbook for Kids: Helping Children Gain Self-Confidence, Social 

Skills, and Self-control

•  Robert Sears, The Autism Book: What Every Parent Needs to Know about Early Detection, Treatment, 

Recovery, and Prevention, Little, Brown and Company • 2010

•  Stanley Greenspan, Serena Wieder, The Child with Special Needs: Encouraging Intellectual and 

Emotional Growth, A Meryloyd Lawrence Book

•  Brock Eide, Fernette Eide, The Dyslexia Advantage: Unlocking the Hidden Potential of the Dyslexic 

Brain, Plume Book - Penguin Group • 2012

•  Abigail Marshall, The Everything Parent’s Guide to Children with Dyslexia Learn the Key Signs of 

Dyslexia and Find the Best Treatment Options for Your Child, Adams Media • 2013
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س الدامجة التي
قائمة بالمدار

عم في لبنان م الدَّ تقدِّ

•  Debbie Feit, Heidi Feldman, The Parent’s Guide to Speech and Language Problems, McGraw Hill • 2007

• Ellen Notbohm, The Things Every Child with Autism Wishes You Knew, Future Horizons • 2012

• Temple Grandin, The Way I See It: A Personal Look at Autism and Asperger’s, Future Horizons • 2011

•  Jill Howlett Mays, Your Child’s Motor Development Story: Understanding and Enhancing Development 

from Birth to their First Sport, Sensory World • 2011

• David George, Young Gifted and Bored, Crown House Publishing Ltd • 2011



س الدامجة التي
قائمة بالمدار

عم في لبنان م الدَّ تقدِّ

ة ميَّ عوبات التعلُّ  للتالمذة ذوي الصُّ
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ة ميَّ عوبات التعلُّ قائمة بالمدارس الدامجة للتالمذة ذوي الصُّ

بيروت

رقم الهاتفالعنواناإ�شم املدر�شة

• مدر�شة اأبي بكر ال�شديق 
)املقا�شد(

349684 1 961قنطاري، �سارع مي�سال �سيحا

819742 1 961 �مل�سيطبة• مدر�شة الأدڤنتد�شت

372579 1 961و�دي �أبو جميل• املدر�شة الأهليَّة

ة الكوثر )املبّات( 453131 1 961بري ح�سن• ثانويَّ

961 1 452121

ة الإمام احل�شن  • ثانويَّ
)املبّات(

473918/9 1 961�لروي�س

بى )املبّات( ة امُلجتحَ 800570/1 5 961حي �ل�سلُّم• ثانويَّ

ة امل�شطفى  470809 1 961غدير، طريق �ملطار• ثانويَّ

961 1 470810
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رقم الهاتفالعنواناإ�شم املدر�شة

ة البتول للبنات  • ثانويَّ
)امل�شطفى(

853695 1 961بري ح�سن، طريق �ملطار

961 1 837767

ة الأمريكيَّة  • الأكادمييَّ
يف بريوت

364989 1 961كركون �لدروز، �سارع لبابيدي

• مدر�شة الب�شارة 
ة، بريوت الأرثوذك�شيَّ

566850 1 961�الأ�رضفيَّة، �سارع �رض�سق

ة  • املدر�شة املعمدانيَّ
الإجنيليَّة يف بريوت

818474 1 961�مل�سيطبة

961 1 303360

369501 1 961قنطاري• مدر�شة �شيتي اإنرتنا�شونل

561990/1/2/3 1 961�الأ�رضفيَّة• مدر�شة احلكمة

202038/9 1 961�الأ�رضفيَّة• مدر�شة زهرة الإح�شان

ة ال�شهيد  • ثانويَّ
ح�شن ق�شري

458877 1 961 بري ح�سن، طريق �ملطار 

961 1 457788

ة الرتاث  طريق �ملطار �لقدمي، • ثانويَّ

بناية طاهر 

 961 1 450610
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رقم الهاتفالعنواناإ�شم املدر�شة

• كليَّة خالد بن الوليد، 
احلرج )املقا�شد(

633781 1 961�لببري 

961 1 647478

ة ال�شيدة  • ثانويَّ
الأرثوذك�شيَّة

744414 1 961�حلمر�، �سارع �ملكحول

283983 1 961عني �لرمانة• مدر�شة ول�شبينغ

423444 1 961�ملتحف، �ل�سارع �لرئي�سي• مدر�شة ول�شبينغ

ة ميَّ عوبات التعلُّ قائمة بالمدارس الدامجة للتالمذة ذوي الصُّ

جبل لبنان

رقم الهاتفالعنواناإ�شم املدر�شة

740225 9 961ك�رضو�ن، فتقا• مدر�شة اأدما الدوليَّة
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رقم الهاتفالعنواناإ�شم املدر�شة

ة الأدڤنتد�شت،  • ثانويَّ
البو�رصية

ة، �ل�سبتيَّة 689089 1 961�سد �لبو�رضيَّ

• جممع دوحة املبّات 
الرتبوي الرعائي )املبّات(

800570 5 961خلدة

961 5 800571

ة امل�شطفى  837106 1 961حارة حريك• ثانويَّ

557553 5 961عاليه، �سارع مارون عبود• مدر�شة الثقافة والفنون 

• �شيدرز هاي �شكول، 
غايت�س

ة 689001 1 961�لبو�رضيَّ

961 1 689002

ة  926532 4 961�ملنت، قرنة �حلمر�• مدر�شة راهبات الورديَّ

961 4 926074

450100 5 961بعبد�• مدر�شة احلكمة، برازيليا 

961 5 450501
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رقم الهاتفالعنواناإ�شم املدر�شة

ة ال�شيدة للراهبات  • ثانويَّ
الأنطونيات 

453233 5 961�حلازميَّة، �جلمهور

961 5 769027

ة  • مدر�شة الفرير الأ�شقفيَّ
الكاثوليكيَّة

491119 1 961دكو�نة، �سارع �مليد�ن

491119 1 961دكو�نة، �سارع �مليد�ن• مدر�شة الفرير

920533 5 961بعبد�• غوتنبغ كوليدج 

• جممع اإمناء القدرات 
�شات  ة )موؤ�شَّ الإن�شانيَّ

ة، دار  الرعاية الإجتماعيَّ

ة(  الأيتام الإ�شالميَّ

803564 5 961عرمون

961 5 803565

ة، �سارع �سامي • اإي�شتوود كولدج �ملن�سوريَّ

�ل�سلح

961 4 409307

• مدر�شة القدي�شة ريتا – 
غدير 

915290 9 961جونية
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رقم الهاتفالعنواناإ�شم املدر�شة

ة الإمام  • جممع ثانويَّ
اخلميني الرتبوي

465870 5 961�حلدث، �لكفاء�ت

• جممع دوحة املبّات 
الرتبوي الرعائي )املبّات(

800570/1 5 961�لدوحة

ة  • املدر�شة الإجنيليَّ
ة للبنني والبنات اللبنانيَّ

924090 5 961�للويزة

• مدر�شة ر�شول املحبة 
)املبّات(

541230 9 961جبيل

• مدر�شة القدي�س 
جاورجيو�س

465155 5 961�حلدث، �لكفاء�ت

872145/6/7/8 1 961عني �سعادة• مدر�شة احلكمة 

ة   300390 5 961بعقلني• مدر�شة ال�شوف الوطنيَّ

961 5 305888

• مدر�شة فاليه 
اإنرتنا�شونال 

807012 4 961بجورة �لبلوط
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ة ميَّ عوبات التعلُّ قائمة بالمدارس الدامجة للتالمذة ذوي الصُّ

شمال لبنان

رقم الهاتفالعنواناإ�شم املدر�شة

ة اجلنان  447903/4 6 961طر�بل�س• ثانويَّ

• جممع العزم الرتبوي 
)مدر�شة العزم(

448600 6 961طر�بل�س، جادة فوؤ�د �سهاب

ة  ة الوطنيَّ • الثانويَّ
ة، مار اليا�س  الأرثوذك�شيَّ

610134 6 961طر�بل�س، �مليناء

961 6 601519

405021 6 961�لكورة، برتومني• اإنرتنا�شونال �شكول

ة رو�شة الفيحاء  412400 6 961طر�بل�س، �ملعر�س• ثانويَّ

ة والإ�شالح   ة الرتبيَّ 416701 6 961�لكورة، �لنخلة• ثانويَّ

• يونيفر�شال �شكول يف 
لبنان

�م
ّ
930964 6 961�لكورة، بطر
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ة ميَّ عوبات التعلُّ قائمة بالمدارس الدامجة للتالمذة ذوي الصُّ

جنوب لبنان

رقم الهاتفالعنواناإ�شم املدر�شة

ة امل�شطفى ة • ثانويَّ 762478 7 961�لنبطيَّ

ة الرحمة )املبّات( 531124/5 7 961�لنبطيَّة، كفرجوز• ثانويَّ

380392/1 7 961�سور، جو�ر �لنخل• قدمو�س كولدج 

ة ح�شام الدين  • ثانويَّ
احلريري )املقا�شد(

739898 7 961�سيد� 

• مدر�شة الإمام علي بن 
اأبي طالب )املبّات(

400050 7 961معروب

• مدر�شة الإمام جعفر 
ال�شادق )املبّات(   

ا 410234 7 961جويَّ

• مدر�شة عي�شى بن مرمي 
)املبّات(

841010/1 7 961�خليام
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رقم الهاتفالعنواناإ�شم املدر�شة

450305 7 961بنت جبيل• مدر�شة الإ�رصاق )املبّات(

733437 7 961�مليَّة وميَّة• مدر�شة ناتا�شا �شعد 

• مدر�شة رحاب الزهراء 
�شة الإمام ال�شدر( )موؤ�شَّ

347734 7 961�سور

720996 7 961�سيد�• مدر�شة �شيدا الوطنيَّة

ة  • مدر�شة الفنون الإجنيليَّ
ة للبنات والبنني  الوطنيَّ

721806 7 961�سيد�

961 7 721817

ة الرتبية والإ�شالح   416701 6 961�لكورة، �لنخلة• ثانويَّ

• يونيفر�شال �شكول يف 
لبنان

�م
ّ
930964 6 961�لكورة، بطر
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ة ميَّ عوبات التعلُّ قائمة بالمدارس الدامجة للتالمذة ذوي الصُّ

البقاع

رقم الهاتفالعنواناإ�شم املدر�شة

663498 8 961جب جّنني • مركز الأبرار الرتبوي 

ة الب�شائر )املبّات( 377767 8 961دوري�س• ثانويَّ

• مدر�شة الإمام احل�شني 
)املبّات(

�لبقاع �لغربي، �سحمر- 

يحمر

961 8 638053

507111 8 961تلعبايا• اأفريو�س كولدج 

961 8 508111

ة الإمام الباقر  • ثانويَّ
)املبات(

200091 8 961�لهرمل

ة الإمام اجلواد /  • ثانويَّ
الكاظم )املبّات( 

901387 8 961علي �لنهري

961 8 901389
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رقم الهاتفالعنواناإ�شم املدر�شة

ة  ة الكنديَّ • املدر�شة اللبنانيَّ
احلديثة 

591640 8 961ر��سيا 

• مركز عمر املختار 
�شات الغد  الرتبوي )موؤ�شَّ

الأف�شل( 

561387 8 961قب �ليا�س 

• مركز عمر املختار 
�شات الغد  الرتبوي )موؤ�شَّ

الأف�شل(

640157 8 961خيار�

961 8 640176

• مركز �شالح الدين 
�شات الغد  الرتبوي )موؤ�شَّ

الأف�شل(

562550 8 961ر��سّيا �لو�دي

�شات  • دار احلنان )موؤ�شَّ
الغد الأف�شل(  

563337 8 961منارة 

�شات الغد  • دار الأمان )موؤ�شَّ
الأف�شل(  

563339 8 961منارة
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ة ميَّ عوبات التعلُّ قائمة بالمدارس الدامجة للتالمذة ذوي الصُّ

ة المدارس الرسميَّ

رقم الهاتفالعنواناإ�شم املدر�شة

• مدر�شة اأمني بيهم 
ة  ة الر�شميَّ الإبتدائيَّ

املختلطة

825967 1 961بريوت، �ملدينة �لريا�سيَّة

ود الأوىل  • مدر�شة برج حمُّ
ة الر�شميَّة الإبتدائيَّ

ود 262154 1 961برج حمُّ

• حارة حريك الأوىل 
ة املختلطة الر�شميَّ

559926 1 961حارة حريك

ة  طة زبدين الر�شميَّ 767270 7 961�لنبطيَّة، زبدين • متو�شَّ

• مدر�شة زقاق البالط 
ة املختلطة الر�شميَّ

زقاق �لبالط، �سارع 

�لب�ستاين

961 1 377337
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رقم الهاتفالعنواناإ�شم املدر�شة

ة  • مدر�شة جزِّين الإبتدائيَّ
ة  الر�شميَّ

780420 7 961جزِّين 

• مدر�شة الأمري �شكيب 
طة املختلطة اإر�شالن املتو�شِّ

791690 1 961ڤرد�ن

ة  • مدر�شة برّمانا الر�شميَّ
طة املختلطة املتو�شِّ

961839 4 961برّمانا

ة  طة عاليه الر�شميَّ • متو�شِّ
الأوىل املختلطة 

554503 5 961عاليه

طة  • مدر�شة عبا املتو�شِّ
ة املختلطة الر�شميَّ

753740 7 961عب�

ة  • مدر�شة �شّكا الر�شميَّ
طة للبنات  املتو�شِّ

545053 6 961�سّكا

ود الأوىل  • مدر�شة برج حمُّ
ة الر�شميَّة الإبتدائيَّ

ود 262154 1 961برج حمُّ

• مدر�شة حارة حريك الأوىل 
ة املختلطة الر�شميَّ

559926 1 961حارة حريك
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