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�شُ كر
هذا الكتاب ي�أتي على �أثر درا�سة �أجراها فريق عمل مركز �سكيلد  SKILDيف ا�ستفتاء
وم َدى �إدراك �أبناء هذا املجتمع لذوي
طال عد ًدا من املواطنني يف لبنان ال�ستبيان �آراء َ
ُّمية.
االحتياجات
ال�صعوبات التعل َّ
اخلا�صة وذوي ُّ
َّ
عرفون �أو َ�سمِ عوا َعن ول ٍد
بينت الدرا�سة � ّأن معظم املواطنني الذين طالهم اال�ستفتاء َي
َ
َّ
َ
بح
لدي ِه ا�ضطراب �أو �صعوبة يف التع ُلّم ،ما يجعله خمتلفًا عن باقي الأوالد .وبالتايل �أ ْ�ص َ
�ضرَ
وريا � ْأن يعرف اجلميع بغ�ض النظر عن مهامهم كيف يتعاملون مع �أوالدٍ لديهم مِ ثلَ
ًّ
اخلا�صة.
هذه االحتياجات
َّ
�إ ّننا ن�ضع بني يدي القارئ الكرمي َث َمرة تعاون وت�ضافر جهود قام بها فريق عمل �سكيلد،
كلية الالهوت
بالتعاون مع الق�س با�سم ملكي وهو عميد الطلبة و�أ�ستاذ حما�رض يف َّ
العربية ،ودار منهل احلياة التي قامت بتنقيح هذا املن�شور والعمل على
املعمدانية
َّ
َّ
�إخراجه بال�صورة التي هو عليها الآنَّ � .إن هذا الكتاب يحتوي على ما َّدة جتعله مرج ًعا
�سيما بني القادة ورجال ال ِّدين واملعلِّمني وكل
على ٍ
أهمية يف جمتمعاتنا؛ ال َّ
قدر من ال َّ
اخلا�صة.
معني ب�ش�ؤون الأوالد كما �أهل ذوي االحتياجات
َّ

املهم الذي هو عليه لوال م�شاركة
كما � ّأن هذا الكتاب ما كان ليكت�سب الطابع
ّ
ال�شكر
عب َع ْن َجزيلِ ُّ
رجال دين من كافة الطوائف يف لبنانَ .ي ُّ
هم مركز �سكيلد � ْأن ُي رّ
الكاثوليكية يف
واالمتنان لك ٍّل مِ ْن :ال ْأب ُبطر�س عازار ،الأمني العام للمدار�س
َّ
لبنان؛ الإيكونومو�س جورج دميا�س ،كاتب امل َْج َمع الأرثوذك�سي املق َّد�س؛ �سماحة
جمعية
العالّمة املرجع الدكتور حممد باقر ف�ضل اهلل ،نائب رئي�س ومدير عام
َّ
اخلريية؛ ال�شيخ الدكتور �سامي �أبي املنى� ،أمني عام م� َّؤ�س�سة العرفان
املربات
َّ
ّ
املوحدين ال ُّدروز.
الثقافية يف املجل�س املذهبي لطائفة
التوحيدية ،ورئي�س اللجنة
َّ
َّ
ِّ
وال�سيد ه�شام
إ�سالمية؛
جمعية املقا�صد ال
واملهند�س �أمني حممد الداعوق ،رئي�س
َّ
َّ
َّ
جمعية املقا�صد ورئي�س جامعة املقا�صد يف بريوت،
ن�شابة ،ع�ضو جمل�س �أمناء
َّ
إجنيلية يف ر�أ�س بريوت ،والقا�ضي
َعمدانية ال
والق�س �شارل ق�سطه ،راعي الكني�سة امل
َّ
َّ
إجنيلية.
الروحية ال
يف املحكمة
َّ
َّ
ال�سيدة لينا ق�سطه على م�ساعدتها يف زيارة رجال ال ِّدين وجمع املعلومات
كما ن�شكر َّ
وفرزها ،للو�صول �إىل نتائج اال�ستبيان.

املحتوى
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• د .نبيل ق�سطه
َتـمهيد
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� َّأوالً :البيئة التي يعي�ش فيها الأوالد ذوو االحتياجات
َّ
املجتمعات يف لبنان
اخلا�صة و�أهلهم
ثان ًيا :خدمة الأوالد ذوي االحتياجات
َّ
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الف�صل الأ َّول :ت�أ ُّمالت من وجهة نظر م�سيح َّية ووجهة نظر �إ�سالم َّية
� َّأوالً :العائلة والأهل
ثان ًيا :الأوالد
الف�صل الثاين� :آراء ووجهات نظر بع�ض قادة رجال ال ِّدين
اخلا�صة؟
� َّأوالً� :أين نحن من بيئةٍ داعمة حلقوق الأوالد ذوي االحتياجات
َّ
الدينية املختلفة مع ذوي االحتياجات
ثان ًيا :كيف تتعامل املجموعات
َّ
اخلا�صة؟
َّ
اخلا�صة وذووهم مال ًذا �آم ًنا يف املجتمع
ثال ًثا :لكي يجد ذوو االحتياجات
َّ
العامة
�سيما يف دور العبادة والأماكن
َّ
َّ
ختامية
راب ًعا :مالحظة
َّ

الف�صل الثالث :ا�ضطرابات �إمنائية
� َّأوالً :ا�ضطرابات التعلُّم ()Learning Disorders
التوحد ()Autism Spectrum Disorder
ثان ًيا :ا�ضطراب طيف
ُّ
ثال ًثا :الت� ُّأخر العقلي ()Intellectual Deficiency
راب ًعا :ا�ضطراب ق�صور االنتباه واحلركة املُفرطة (Attention Deficit
)Hyperactivity Disorder

ختامية
خام�سا :مالحظة
َّ
ً
ت ّد مِ ن قدرة الأوالد على التع ُّلم
الف�صل الرابع :احتياجات خا�صَّ ة �شائعة حَ ُ
و�سلوكية ()Emotional and Behavioral Disorders
نف�سية
َّ
� َّأوالً :ا�ضطرابات َّ
ثان ًيا :ا�ضطرابات النطق واللُّغة ()Speech and Language Disorders
وح�سية ()Physical and Sensory Disorders
ج�سدية
ثال ًثا :ا�ضطرابات
َّ
َّ
اخلا�صة
الف�صل اخلام�س :ح�سني اخلدمة التي نقوم بها جتاه الأوالد ذوي االحتياجات
َّ
اخلاصة
عاملة ذوي االحتياجات
َّ
� َّأوالً :دعوة إلى تشكيل مجتمعات حُت ِسنْ ُم َ
ثان ًيا :كيف ميك ُننا التغلُّب على اجلَهل؟
مراجع ُمق َت َـرحة

الصعوبات التعلُّميَّة
قائمة باملدارس الدامجة ومراكز تُقدِّم الدَّعم للتالمذة ذوي ُّ

ت�صدير
حني با�رشنا العمل يف املجال الرتبوي فوجئنا بالن�سبة املرتفعة من الأوالد ذوي
اخلا�صة� ،إذ هم ي�شكِّلون  % 51من جمتمعنا� ،أي
ُّمية واالحتياجات
ال�صعوبات التعل َّ
َّ
حواىل مئة وخم�سني �ألف طالب من جممل طالبنا املليون يف لبنان.
الرتبوية ب�إحلاح احلاجة ،و�رضورة
من هنا �شعرنا ك�أع�ضاء يف حِّاتاد امل� َّؤ�س�سات
َّ
اخلا�صة
التحرك ال�رسيع الذي غايته التوعية �أو ًال وجعل الأوالد ذوي االحتياجات
َّ
ُّ
�شمرنا
ً
يخولهم الإنتاج والعي�ش الكرمي �أ�سوة بغريهم من الأوالد .وعليهَّ ،
م�رشوعا ِّ
عن �سواعدنا وبد�أنا م�سريتنا معهم وذويهم.
للمعوقات
فمن حتت الركام نف�ضنا عنا غبار اال�ست�سالم للأمر الواقع ،والر�ضوخ
ِّ
حدب و�صوب.
الكثرية ،ناهيكم بالتح ِّديات الكثرية من كل ٍ
ميدانية متع ِّددة ال تخفى على �أحد و� َّأولها
مهمتنا يف البدابة ت�صطدم بحواجز
َّ
بد�أت َّ
ا�ضم �إلينا من �سمعوا ناقو�س
جهل خطورة هذا الأمر �أو جتاهله .لكن �رسعان من َّ
و�صدقية املعاجلة.
اخلطر و�آمنوا بخطورة عدم االكرتاث
َّ
8

نحن فخورون ب�رشكائنا الذين تب ُّنوا معنا هذا االهتمام .فت�ضافر الإمكانيات،
�شخ�صانية من الأهمية مبكان لتحقيق
حم�سوبيات �أو
الفعلية من دون
وال�رشاكة
َّ
َّ
َّ
عملية الدمج وم�ساعدة هذه الفئة
نتائج فاعلة
وعملية يف هذا امل�ضمار و�إحالل َّ
َّ
مطورين وم�ضاعفني قدراتهم مهما
من الأوالد على ا�ستكمال حت�صيلهم العلميِّ ،
كانت �ضئيلة.
املخت�صة
تلف هذا املو�ضوع ،كما �أن النق�ص يف املعلومات
� َّإن قلَّة املعرفة َّ
َّ
والعلمية تقودنا �إىل نعوت ال يريد �أحد �أن ي�سمعها .فمن «�إنه
امليدانية
بحقيقته
َّ
َّ
هم تطال الوال َدين
عدمي الرتبية»� ،أو «عقله حمدود»� ،أو»ال نفع منه!» وغريها� ،إىل ُت ٍ
بالتق�صري �أو الإهمال �أو عدم املتابعة �إمنا ت�سوقنا �إىل الف�شل والنتائج ال�سلبية التي
ال ت�ؤتي تق ُّد ًما على الإطالق.
عملية التوعية التي نريدها �أن ت�ستمر
ونيف ملف
لقد فتحنا منذ خم�س �سنوات ِّ
َّ
الرتبوية يف لبنان .من هنا،
وتكرب لت�شمل جميع الأهل وكل املدار�س وامل� َّؤ�س�سات
ّ
املخت�صة وت�سليط ال�ضوء على
إن�سانية ون�رش املعلومات
وا�ستكما ًال لهذه الر�سالة ال
َّ
َّ
حاجات و�أحوال ذوي االحتياجات اخلا�صة وال�صعوبات التعلُّمية ،كان ال ب َّد من
�إجناز من�شور متوا�ضع �أال وهو و�ضع هذا الكتاب بني �أيدي املجتمع ب�أكمله �إميا ًنا
منا �أننا جميعنا معنيون بهذا ال�ش�أن �إن على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش.
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هذا الكتيب هو حلقة من حلقات نريدها �أن ُت�ستكمل .فنحن نتطلَّع �إىل خلق منهاج
خا�ص به�ؤالء الأوالد ،وا�ستحداث مرك ٍز لدعم الأهل يعمل فيه �أخ�صائيون يف هذا
املجال عرب خط �ساخن� ،إذ من �ش�أنه �أن يخفف معاناة الأهل بن�صائح و�إر�شادات
اليومية لدى
احلياتية
ونف�سية ُت�ساهم يف ح ِّل كث ٍري من امل�شكالت
وبيولوجية
علمية
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ه�ؤالء الأوالد وذويهم.
كلُّ واحد م ّنا ُمطالب من �أعلى الهرم نزوالً ...كل مدر�سة وكل معلِّم ،وكل م�شرتع،
وعملية
متطورة
وكل مدير يف احلقل التعليمي والرتبوي .و�إن مل ن�رسع بحلول
َّ
ِّ
�ستكرث البطالة يف جمتمعنا �أكرث ف�أكرث ،وي�رسع الف�شل يف طريقه �إىل كثري من
القلوب املك�سورة.
�أمنيتي �أن يكون هذا الكتاب نوا ًة لفهم حالة هذه ال�رشيحة وو�ضعها يف جمتمعنا،
مانحني � َّإياهم وذويهم مزي ًدا من االهتمام وامل�ساعدة والفر�ص والدعم والت�شجيع
على كل ال�صعد.

د .نبيل ق�سطه
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تهيد
مَ ْ
أهم املبادِئ التي ُت َن رِّب عليها جميع الأديان
ُيع ُّد مبد�أ
َّ
أبرز و� ّ
«حمبة الآخر» مِ ن � َ
حمبة ال ّنا�س
َّ
ال�سماوية يف املجتمعات التي تتواجد فيها .ويدعو هذا املبد�أ �إىل ّ
أذية ،مهما كان هذا الآخر خمتلفًا ع ّنا.
التع�صب
واالبتعاد عن
وال�رش وال َّ
ّ
ُّ
إن�سان و�آخر ،واقع �أراده اهلل� ،إ ْذ َنقر�أ عند امل�سيحيني وعند امل�سلمني:
فاالختِالف بني � ٍ
« َب ْل بِالأَ ْولىَ �أَ ْع َ�ض ُاء الجْ ََ�س ِد ا َّلتِي َتظْ َه ُر �أَ ْ�ض َع َف هِ َي �ضرَ ُ و ِر َّيةٌَ .و َ�أ ْع َ�ض ُاء الجْ ََ�س ِد ا َّلتِي
ِيح ُة فِ ي َنا َل َها َج َمالٌ
َن ْح�سِ ُب �أَ َّن َها ِب َال كَ َر َامةٍ ُن ْعطِ ي َها كَ َر َام ًة �أَف َ
ْ�ضلََ .والأَ ْع َ�ض ُاء ا ْل َقب َ
ْ�ضلُ » (1كورنثو�س  22 :21و.)32
�أَف َ
ان َل ُه ُم الخْ ِ يرَ َ ُة� ».سورة الأحزاب ،الآية 53
ار َما كَ َ
َ
«و َر ُّبكَ َي ْخل ُُق َما َي َ�ش ُاء َو َي ْخ َت ُ
نحرتم الذين نظ ّنهم خمتلفني ع ّنا ،و ُن�ساعد ال�ضعفاء
دائما �أن
َ
يـري ُد م ّنا اهلل ً
واملت�ألمِّ ني ب�سبب اختالفهم.
و�شابات يختلفون عن
و�شبان
زمان
يف ك ّل
ٍ
ٍ
ّ
ثمة �أوالد ّ
ومكان على هذه الأر�ضَّ ،
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�أترابهم .وقد تتفاوت درجات االختالف لتغدو �سب ًبا ُيعيق اندماجهم يف املجتمع،
�أو ربمّ ا مينعه.
وال�صعوبات
يرمي اخلرباء والعلماء �إىل ال َّتخفيف من وط�أة االختالفات
ُّ
واال�ضطرابات على الأوالد وال�شباب .لقد كثرُ ت الأبحاث والدرا�سات حول الترّ بية
�سيما مع الأُ�رسة
وال�سلوك لدى الأوالد واملراهقني والتفاعل مع املحيط ،وال َّ
املخت�صة.
أخ�صائيني يف الترَّ بية
واملدر�سة .ويف �ضوء هذه الأبحاث ،زاد عدد ال
ِّ
َّ
الرتبوية.
كما �صار لعِلم ال ّنف�س مكانة مرموقة ودور فاعل يف امل� َّؤ�س�سات
َّ
واملعنوية التي ُيوفِّرها فقط الأهل
لكن هذا ال ُيغني عن احلاجة �إىل الراحة ال َّنف�سية
َّ
َّ
الدينية كافة كما الإدارات
الروحيون الذين يرعون امل� َّؤ�س�سات
لأبنائهم والقادة
َّ
ُّ
التطور
الرغم من
َّ
ُّ
الرتبوية وكل من له عالقة مبا�رشة مع مثل ه�ؤالء الأوالد .فعلى ُّ
مما
والتق ُّدم ،ما زال الإن�سان املختلف ُيعاين التمييز وعدم ُّ
تقبـل املجتمع لهّ ،
يحرمه من االندماج والتق ُّدم والعي�ش الكرمي.
�إنه واقع احلال ،مع � َّأن اهلل �سمح ب�أن يكون بع�ض الأ�شخا�ص خمتلفني ويعانون
يتك�شف
�ضرَ ًبا من اعتالل �أو ا�ضطراب ،ال لتعذيبهم �أو تعذيب ذويهم ،بل لهدف قد َّ
يتك�شف .يتناول الكتاب املق َّد�س يف �إجنيل يوحنا
لنا يف م�سرية احلياة� ،أو رمبا ال َّ
ق�صة ت�ساعدنا يف �إدراك هذه احلقيقة لدى امل�سيحيني:
الأ�صحاح َّ 3-1 :9
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يما ُه َو مجُ ْ َتا ٌز (�أي امل�سيح) َر�أَى �إِ ْن َ�سانا �أَ ْع َمى ُم ْن ُذ ِو َال َد ِتهِ .ف ََ�س َ�أ َل ُه تالَمِ ي ُذ ُهَ :يا
«وفِ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
وع :ال َه َذا �أ ْخطَ �أ َوال �أ َب َوا ُه
اب َي ُ�س ُ
ُم َعل ُِّم َم ْن �أ ْخطَ �أَ :ه َذا �أ ْم �أ َب َوا ُه َح َّتى ُو ِل َد �أ ْع َمى؟ �أ َج َ
َلك ِْن ِل َتظْ َه َر �أَ ْع َمالُ اللهَّ ِ فِ يهِ».
إ�سالمية �أن كون الفرد ُيخلق ولديه نق�ص فهو مب�شيئة اهلل تعاىل:
كما ت�ؤمن الطوائف ال
َّ

ِيم» (�سورة �آل
«ه َو ا َّلذِي ُي َ�ص ِّو ُركُ ْم فيِ ْ أ
ُ
الَ ْر َح ِ
ام كَ ْي َف َي َ�ش ُاء اَل ِ�إ َل َه ِ�إ اَّل ُه َو ا ْل َع ِزي ُز الحْ َ ك ُ
عمران الآية .)6
� ّإن املجتمع ال�صالح الذي يتم َّتع �أبنا�ؤه ب�إميان �أ�صيل ال يرت َّدد عن االعتناء بالأوالد
والعلمانيون
الروحيون
اخلا�صة وب�أُ�سرَ هم .وهكذا يكون القادة
ذوي االحتياجات
ُّ
ُّ
َّ
رعيـتهم �أو �إخوتهم
من خمتلف الأطياف قدو ًة فيه لغريهم من خالل احت�ضان �أبناء َّ
اخللفية.
إن�سانية بغ�ض النظر عن ال ِّدين �أو العرق �أو اللون �أو
يف ال
َّ
َّ
يف الف�صول التالية يف هذا الكتاب الذي ن�ضعه بني �أيديكم ،ن�أمل �أن نق ِّدم للمجتمع
عموما كما للأهل جمي ًعا معلومات ت�ساعدهم يف فهم
خ�صو�صا والعربي
اللبناين
ً
ً
اال�ستثنائيني
وتقبله كما التخفيف من معاناة الأوالد وال�شبيبة
ِّ
حال االختالف ّ
ب�سبب اختالفهم� ،أو حتى يف و�ضع ح ٍّد لهذه املعاناة.
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اخلا�صة؟
�أ َّو ًال :من هم ذوو االحتياجات
َّ
نتطرق �إىل مو�ضوع الأوالد املختلفني .هنالك َمن
تتع ّدد امل�صطلحات حني
ّ
اخلا�صة (� )special needsأو الإعاقات (� )disabilitiesأو
يتح َّدث عن االحتياجات
َّ
ُّمية ومنها اال�ضطرابات ( )disordersوغريها.
ال�صعوبات التعل ّ
واالعتقاد ال�سائد هو � َّأن ه�ؤالء جميعهم لديهم �صعوبات يف التعلُّم و�/أو ا�ضطرابات
عاطفية .عِ ًلما � َّأن بع�ضهم ُي َ�ص َّنف ب�أنهم
�سلوكية ( )behavioral disordersو�/أو
َّ
َّ
موهوبون (.)gifted
خا�صة»
لقد اخرتنا يف هذا الكتاب اعتماد امل�صطلح «�أوالد ذوو احتياجات
َّ
( )children with special needsلن�شري �إىل الأوالد الذين قد يت�شابـَهون �أحيا ًنا
البدنية  physical characteristicsو�/أو �أمناط التعلُّم
حيث اخل�صائ�ص
من
ُ
َّ
وال�سلوك ،وهم ا�ستثنائيون ب�سبب �أحد العوامل التالية �أو �أكرث :الت� ُّأخر العقلي
إمنائية (،)developmental disabilities
( ،)mental retardationا�ضطرابات � َّ
التوحد (،)autism
وال�سلوكية،
العاطفية
ُّمية ،اال�ضطرابات
َّ
َّ
ال�صعوبات التعل َّ
ُّ
ُّ
ال�سمع (،)hearing impairments
ا�ضطرابات التوا�صل (اللُّغة والكالم)� ،ضعف َّ
وال�صحية (physical
اجل�سدية
الب�رصية ( ،)visual impairmentsالعاهات
الإعاقة
َّ
َّ
َّ
� ،)and health impairmentsإ�صابات يف ال ِّدماغ (،)traumatic brain injury
الإعاقات املتع ِّددة.
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يتوجه هذا الكتاب؟
ثا ِن ًّيا� :إىل َمن
َّ
الروحيني من خمتلف الطوائف
ييتوجه هذا الكتاب بالدرجة الأوىل �إىل القادة
ِّ
َّ
واملدنية و�أهل الأوالد ذوي االحتياجات
الروحية
الكرمية ،و�إىل امل� ّؤ�س�سات
َّ
َّ
اخلا�صة كما �إىل املجتمع اللبناين والعربي ب�أكمله� .إ ًذا ،ه�ؤالء هم الذين نتم َّنى
َّ
النف�سية
�صحة �أفراد املجتمع
َّ
�أن ي�ستفيدوا من هذا العمل� ،إذ هم م�ؤمتنون على ّ
والروحية.
واملعنوية
َّ
َّ
أكادمييون ،على تلبية
علمانيون �أو �
روحيون كانوا �أو
حني يعمل الأهل والقادة،
ُّ
ُّ
ُّ
حاجات الأوالد املختلفني ويحرتمون حقوقهم ،ف ُيح�سِّ نون �إذذاك ظروف عي�شهم ،ال
ب ّد �أن ُيخفِّ�ض ذلك ن�سبة الوقوع يف اخلط�أ الذي ُيف�ضي بدوره �إىل الي�أ�س وال�شعور
ب�أنهم منبوذون �أو ب�أنهم عبء على الغري.

ثال ًثا :الهدف من هذا الكتاب
ال�سهل �أن ي�ستنتج القارئ � ّأن الهدف من هذا الكتاب
ً
بناء على ما تق َّدم ،ي�صبح من َّ
هو امل�ساهمة يف ن�رش الوعي يف املجتمع ،بحيث نخ ِّفف من عذاب و�آالم �رشيحة
ملجرد �أ َّنهم خمتلفون.
كبرية منه ،قد عانى �أهلها ويعانون َّ
اخلا�صة كفيل ب�أن
� َّإن ن�رش الوعي حول حقوق وحاجات الأوالد ذوي االحتياجات
َّ
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تقبل الآخر ،لأ ّنه ي�ضمن حتقيق
يرفع م�ستوى
التطور والتق ُّدم يف املجتمع كما ُّ
ُّ
ت�صب يف هذا املجال (.)advocacy
ال َّدمج ،وال َّ
�سيما حني نثابر على الن�شاطات التي ُّ
واملعنيني يف
الروحيني
و�إذا ما جنح هذا الكتاب يف رفع درجة الوعي لدى القادة
ِّ
ِّ
القطاع الرتبوي واالجتماعي ،ف�إ ّنه ال ب ّد من �أن يرفع درجة الوعي يف املجتمعات
ال�ض ِّيقة ( ،)community levelويف املجتمع ككل ( .)society at largeذلك ،ل َّأن ِّ
أثريا بال ًغا يف النا�س ويف �آرائهم و�أفكارهم ومعتقداتهم
للم�س�ؤولني يف هذا املجال ت� ً
عملية يق�صدهم
رب ما يلقونه من على املنابر مع ما يحمله ذلك من ن�صائح
َع َ
َّ
فاعلية ذلك الوعي املن�شود ،حني يكون القادة قدوة
ترت�سخ
َّ
الأهل طل ًبا لها .وكم َّ
يف املجتمعات التي يخدمون فيها.
القيمني وامل�س�ؤولني يف القطاع
نتفوق على القادة
الروحيني �أو ِّ
ِّ
نحن ال ن َّدعي �أ ّننا َّ
امل�س ب�سمعة رجال
الرتبوي واالجتماعي ،بل �إ َّننا نحر�ص ك َّل احلر�ص على جت ُّنب َّ
ال ِّدين �أو انتقادهم كما توجيه تهم التق�صري للم�س�ؤولني وكل من له عالقة من
اخلا�صة .هدفنا �أن ن�ضع يف
قريب �أو بعيد يف الرتبية �أو االهتمام بذوي احلاجات
َّ
معلومات
اخلا�صة
متناول �أيديهم و�أيدي �أهايل و�أقرباء الأوالد ذوي االحتياجات
ٍ
َّ
الروحي والإن�ساين واالجتماعي يف
أ�سا�سي ًة
�
َّ
َّ
و�رضوري ًة من �ش�أنها �أن تف ِّعل دورهم ُّ
العربية على �صعيد ن�رش املحبة والأُلفة وثقافة احرتام الإن�سان .كما � َّإن ن�رش
البلدان
َّ
التوعية وت�سليط ال�ضوء على احلاجة التي نلم�سها لدى جمتمعنا يف هذا املجال ال
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اخلا�صة وال�شعور مع �أهاليهم .لأ ّنه
ب َّد �أن ي�ساهما يف تف ُّهم �أكرب لذوي االحتياجات
َّ
مهما اختلف ذلك الإن�سان ع َّنا ،ف�إنه ُخل َِق على �صورة اهلل مثلنا.
ديني كان �أو
يرمي هذا الكتاب �أن ي�صل �إىل �أفراد املجتمع من خالل ِّ كل م�س�ؤول ٍّ
اجتماعي� ،إذ من �ش�أنه �أن ي�ساعد على تعزيز الإميان ب� َّأن اهلل ع َّز وجل
أكادميي �أو
�
ٍّ
ٍّ
يقوي �إميان الأهل ب�أنه لن يرتكهم
ال يق�صد مطل ًقا العذاب خلليقته .فاهلل قادر �أن ِّ
الرغم من اختالفهم.
يت�ألمَّ ون ،بل يريد لأوالدهم �أن يحظوا بعي�ش كرمي ،على ُّ
الدينية
�إ َّننا َنطمح �أن يق ِّدم هذا الكتاب الراحة والطم�أنينة من خالل بع�ض الآيات
َّ
وثمة بع�ض الأفكار الرامية �إىل تفعيل
إن�سانية وبع�ض احلقائق
والر�سائل ال
َّ
َّ
العلميةَّ .
�سنتعرف �أكرث مبوقف
اخلا�صة.
عملية دمج ذوي االحتياجات
دور الطوائف يف
َّ
َّ
َّ
بع�ض القاد ِّة ،ومبا ميكن تقدميه لتعزيز دور الأديان بو�صفها جمتمعات ب َّناءة،
ظهر الف�ضائل ال�سامية ب�أع�ضائها كافة.
ُت ِ
كثريا ما ا�س ُتخدمت يف هذا الكتاب وهي الكملة
نو�ضح كلمة
وهنا ال ب َّد �أن ِّ
ً
«خمتلفون»� ،إذ املق�صود بها «خمتلفون بنظرنا كب�رش ولي�س بنظر اهلل».

التوجه
من اجلدير بالذكر �أن الق�صد من كتابة هذا الكتاب كان يف البداية
ُّ
�إىل املجتمع امل�سيحي على نحو خا�ص واللبناين والعربي على نحو عام،

برمتها بكافة طوائفها ومذاهبها
ولكن مبا �أن احلاجة ت�شمل جمتمعاتنا َّ
وتع ُّددها ،ف�إننا نتح َّول �إىل جميع الطوائف الكرمية بجعله �رصخة مد ِّوية
جميعا م�سيح ِّيني وم�سلمني ،نواجه التح ِّديات ذاتها
ملا فيه من فائدة لنا
ً
اخلا�صة.
يخ�ص �أوالدنا ذوي االحتياجات
يف جماالت كثرية ال �س َّيما فيما
َّ
ّ

كثريا ما ا�س ُتخدمت يف
وهنا ال ب َّد �أن ِّ
نو�ضح كلمة ً
هذا الكتاب وهي الكلمة «خمتلفون»� ،إذ املق�صود بها
«خمتلفون بنظرنا كب�رش ولي�س بنظر اهلل ع َّز وجل».

ا
ل
م

ق
ِّ
د
م

ة

التعرف بالواقع .ف� ُّأي تغيري
أ�سا�سية يف �إطار التوعية هي
� َّإن �إحدى اخلطوات ال
َّ
ُّ
ُيكتب له ال َّنجاح والدوام ،هو ذلك الذي ي�سبقه الإقرار ب� َّأن الو�ضع الراهن لي�س على
ما يرام.
ُمرادنا �أن ُيف�ضي هذا الكتاب �إىل تغيري دائم ،ولذا ا�ستح�س ّنا �أن نبد�أ بلفت نظر
لبنان حول الأمور التالية:
القارئ �إىل واقع
َ
اخلا�صة،
• الإملام مبو�ضوع الأوالد ذوي االحتياجات
َّ
• املعتقدات ال�سائدة يف املجتمع،
• املعاملة ال�سائدة يف املجتمع،
اخلا�صة
• العوامل التي ُتعيق خدمة الكني�سة للأوالد ذوي االحتياجات
َّ
و�أُ�رسهم.

اخلا�صة يف بع�ض
�أ َّو ًال :البيئة التي يعي�ش فيها الأوالد ذوو االحتياجات
َّ
املجتمعات يف لبنان.
نتطرق �إىل ما ميكن �أن تقوم به دور العبادة �أو �أماكن ال�صالة �أو تلك التي
قبل �أن َّ
اخلا�صة ،وما هو الواقع يف
الدينية للأوالد ذوي االحتياجات
ُتعنى بالن�شاطات
َّ
َّ
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أغلبية هذه املجتمعات يف الدول العرب َّية ،ال ُب َّد �أن ننقل �إىل القارئ �صورة عن
� ّ
الأفكار واملعتقدات ال�سائدة فيها وكيفية التعامل مع ه�ؤالء الأوالد وذويهم.
خا�صة؟ هل
�شاب �أو َّ
هل ندرك ً
�شابةٍ احتياجات َّ
متاما ماذا يعني �أن يكون لول ٍد �أو ٍ ّ
ال�سلوكية؟ هل نعرف
ُّمية �أو اال�ضطرابات
َّ
بال�صعوبات التعل َّ
ندرك فع ًال ماذا نعني ُّ
خا�صة �أو
ماذا ميكن �أن يق ِّدمه املجتمع للأهل الذين لديهم �أوالد ذوو احتياجات َّ
ج�سدية؟
نف�سية �أو �إعاقة
ا�ضطرابات
َّ
َّ
نحن نعرف �أنه منذ القدمي والإن�سان مييل �إىل التعبري عن خ�شيته من النا�س
بعدائية معهم ،و� ّإما نبذهم وجت ُّنبهم؛ ويف بع�ض
الت�رصف
رب
املختلفني عنهّ � ،إما َع َ
َّ
ُّ
احلاالت ممار�سة ال�ضغط عليهم من خالل ال�سخرية .و�إذا ارت�أى واح ٌد �أن يرف�ض
تنم عن ال�شفقة ،والتي ال تعود
هذه املمار�سات ،فقد مييل �إىل
ُّ
الت�رصفات التي ُّ
نف�سية قا�سية ،ب�سبب
بال ّنفع على ه�ؤالء الأوالد وذويهم ،بل قد تكون م�صدر �ضغوط َّ
متييزهم �سل ًبا.
ال�صعوبات ،وبالتايل
ً
فابتغاء لتكوين فكرة عن موقف اللبنانيني حيال الأوالد ذوي ُّ
تكوين فكرة عن البيئة التي يعي�ش فيها �أهايل الأوالد املختلفني ،قام مركز �سكيلد
م�صداقية اال�ستبيان كانت
�شخ�صا .ول�ضمان
  1- SKILDبا�ستفتاء �شارك فيه 69َّ
ً
اختيارية.
امل�شاركة يف امل�سح
َّ
1 - SKILD: Smart Kids with Individual Learning Differences
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اخلا�صة
يبينِّ اال�ستبيان � َّأن املعرفة يف املجتمع اللبناين عن موا�ضيع االحتياجات
َّ
م�شجع.
وال�صعوبات
واال�ضطرابات
َّ
َّ
العاطفية مرتفعة ،وهذا �أمر ِّ
ال�سلوكية ُّ
فالواقع هو � َّأن معظم امل�شاركني ( 99باملئة منهم) �سمعوا �أو قر�أوا عن �أوالد لديهم
ُّمية ،و5.78
�إعاقات
ال�صعوبات التعل َّ
َّ
ج�سدية .وهنالك  8,59باملئة يعرفون عن ُّ
العاطفية (ر�سم رقم  .)1ومن امللفت � َّأن الن�سبة
ال�صعوبات
َّ
باملئة يعرفون عن ُّ
�رصحوا ب�أنهم يعرفون ول ًدا لديه �صعوبة
العالية بلغت  8,49باملئة لدى الذين َّ
عاطفية �أو �إعاقة.
ُّمية �أو
َّ
تعل َّ
رﺳﻢ 1
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q o ´ƒ°Vƒe øY ÚcQÉ°ûŸG áaô©e
O’hC’G iód ájq n ó°ù÷G äÉbÉYE’Gh ,á«q n ØWÉ©dG äÉHƒ©°üdGh
qo
º©f

95.8%

87.5%
99.0%

94.8%

22

4.2%

12.5%

1.0%

5.2%

Óc
GhCGôbh Gƒ©ª°S
á«qn ªq∏o ©àdG äÉHƒ©°üdG
qo øY
GhCGôbh Gƒ©ª°S
á«qn ØWÉ©dG äÉHƒ©°üdG
qo øY
GhCGôbh Gƒ©ª°S
ájqn ó°ù÷G äÉbÉYE’G øY
áHƒ©°U ¬jód Gók dh ¿ƒaô©j
ájqn ó°ùL ábÉYEG hCG á«qn ØWÉY hCG á«qn ªq∏o ©J

بال�صعوبات التي يعانيها الأوالد ذوو
وحني ُ�سئِلَ امل�شاركون عن مدى معرفتهم ُّ
أغلبية ( 70,8باملئة) �أنهم يعرفون القليلّ � .أما
االحتياجات
اخلا�صة ،كان جواب ال َّ
َّ
�شجع ،ويدلُّ يف الوقت نف�سه
الذين ال يعرفون �شي ًئا ،فكانوا قليلني ج ًّدا ،الأمر الذي ُي ِّ
�إىل � َّأن حماوالت رفع الوعي ال ُب َّد �أن تنجح لأنها �ستلقى �آذا ًنا �صاغية (ر�سم رقم .)2
ال�سطحية
وخال�صة الأمر � َّأن هذا اال�ستبيان يح ّثنا على زيادة معرفتنا القليلة وربمّ ا
َّ
و�شمولية.
لت�صري �أكرث عم ّقا
َّ
رﺳﻢ 2

º¡àaô©e ióe ¿ƒcQÉ°ûŸG º«q p ≤j ∞«c
O’hC’G A’Dƒ¡H

70.8%

27.1%
2.1%

øY ÒãµdG ¿ƒaô©j
º¡JÉHƒ©°U

øY ÒãµdG ¿ƒaô©j
º¡JÉHƒ©°U

’ A»°T
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هذا التك ُّهن تع ِّززه الإجابات عن ال�س�ؤال حول مدى معرفة امل�شاركني باخلدمات
اخلا�صة .ف�أكرث من
املتاحة يف لبنان والتي ُتعنى بالأوالد ذوي االحتياجات
َّ
ن�صف املجيبني يف امل�شاركة ( 7,66باملئة) قالوا � َّإن معرفتهم بهذا ال�ش�أن هي
و�سط .وقليلون منهم �أجابوا � َّأن معرفتهم ممتازة (ر�سم رقم .)3
رﺳﻢ 3

º¡àaô©e ióe ¿ƒcQÉ°ûŸG º«q p ≤j ∞«c
,¿ÉæÑd ‘ áMÉàoŸG äÉeóÿÉH
’hC’G A’Dƒ¡H ≈æ©oJ »àdGh

3.1%
30.2%

66.7%

‡IRÉà

24

§°Sh

áØ«©°V

اال�ستثنائيني ،طُ ِر َحت
التعرف باملعتقدات ال�سائدة حول الأوالد
وللمزيد من
ِّ
ُّ
ُّمية
بع�ض الأ�سئلة على امل�شاركني حول االحتياجات
وال�صعوبات التعل َّ
اخلا�صة ُّ
َّ
ال�سلوكية.
واال�ضطرابات
َّ
بع�ض املعتقدات ال�سائدة والتي تبينِّ � َّأن غالبية اللبنانيني لي�سوا بعيدين عن
اخلا�صة هي
التو�صل �إىل دمج الأوالد ذوي االحتياجات
ممار�سة دور مهم يف
َّ
ُّ
التالية:

ال�صعوبات التع ُّلم َّية
 )1يف ما يخ�ص الأوالد ذوي ُّ
ُّمية ك�ساىل.
ال�صعوبات التعل َّ
•  85.42باملئة ال يعتقدون � َّأن الأوالد ذوي ُّ
•  83.3باملئة ال ي� ِّؤيدون القول � َّإن ه�ؤالء الأوالد ال ميكنهم �أن ينخرطوا يف
املجتمع.
•  94,8باملئة ال ي� ِّؤيدون القول � َّإن ه�ؤالء الأوالد ال ميكنهم التعلُّم.
•  86,5باملئة ال ي� ِّؤيدون القول � َّإن ه�ؤالء الأوالد ينق�صهم الذكاء.
ال�صعوبات
َّ
لكن الإجابات ت�شري �إىل �رضورة ن�رش التوعية حول �صفات الأوالد ذوي ُّ
25

ُّمية وامل�شاكل التي يعانونها؛ �إذ � َّإن:
التعل َّ
ُّمية هي كلّها نتيجة
ال�صعوبات التعل َّ
•  53,1باملئة منهم ي� ِّؤيدون القول � َّإن ُّ
ع�ضوية.
بيولوجية /
لعمليات
َّ
َّ
َّ
ُّمية يجب �أن
ال�صعوبات التعل َّ
•  82,3باملئة ي� ِّؤيدون القول � َّإن الأوالد ذوي ُّ
خمت�صة.
يلتحقوا مبدر�سة
َّ
كمر�ض ،وبالتايل ه�ؤالء
ُّمية
ٍ
ال�صعوبات التعل َّ
•  63,5باملئة ي�ص ِّنفون ُّ
الأوالد قد ُي�شفَون.
ُّمية ُيبطئون يف
ال�صعوبات التعل َّ
•  84,4باملئة يعتقدون � َّأن الأوالد ذوي ُّ
فهم التعليمات.
•  70,8باملئة يعتقدون �أنه من ال�صفات امل�شرتكة بني جميع الأوالد ذوي
ال�سيئ.
ال�صعوبات التعل َّ
ُّ
ُّمية هي الن�شاط املُفرط وعدم االن�ضباط وال�سلوك ّ
•  51باملئة يعتقدون �أنه من ال�صفات امل�شرتكة بني جميع الأوالد ذوي
ُّمية �أنهم ال ُيح�سِ نون االختالط بالآخرين.
ال�صعوبات التعل َّ
ُّ
26

لكن ال�س�ؤال الأهم� ،إىل �أي مدى تبدو هذه املعتقدات �صحيحة وعلى ناحية من
الد َّقة؟ و�إىل �أي مدى يمُ كننا �أن نعتمد عليها يف تعاطينا مع م�شكالت الأوالد ذوي
ُّمية؟
احلاجات
اخلا�صة �أو ال�صعوبات التعل َّ
َّ
ُّمية يف
ال�صعوبات التعل َّ
ومن الالفت � َّأن معظم امل�شاركني يظ ُّنون � ّأن الأوالد ذوي ُّ
الرعية،
حاجة اىل �إر�شاد ديني وروحي� .أي �إ َّنهم كغريهم من �أبناء الطائفة �أو �أبناء
َّ
من ال�رضوري �أن ي�ستفيدوا من الإر�شاد الديني �أو الروحي الذي يق ِّدمه القادة �أو
اخلا�صة
الروحيون .ومع � َّأن معظم الأوالد وال�شبيبة ذوي االحتياجات
املر�شدون
َّ
ّ
يعانون التمييز �سل ًبا ،ويجدون �صعوبة يف االندماج مع بقية �أبناء الطائفة �أو
حري ب ُدور العبادة �أو �أماكن
الرعية يف املجتمع ،ف� َّإن االعتقاد ال�سائد هو �أنه
َّ
ٌّ
ال�صالة �أو املراكز التابعة لها �أن ت�ستقبلهم وتق ِّدم لهم الراحة التي مينحها التعليم
الديني للم�صلِّي.
ي�شري ما تق َّدم �إىل � َّأن لدى الرعايا و�أبناء الطوائف كافة ا�ستعدا ًدا للتعاون مع
الروحيني واال�ستفادة من دعمهم� ،إمنا املطلوب هو تكثيف اجلهود يف �سبيل
القادة
ِّ
املخ�ص�صة لهم ،والتي
ُّمية من خالل الربامج
ال�صعوبات التعل َّ
َّ
م�ساعدة الأوالد ذوي ُّ
ترفع من معنوياتهم من خالل الإر�شاد الروحي وال ِّديني وال�صالة وتعزيز حمبة
الآخرين نحوهم كما قبولهم يف هذه املجتمعات �أو �سواها.
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ال�سفيه والت� ُّرصف ال�س ِّيئ والفظّ
 )2يف ما يخ�ص الأوالد ذوي الكالم َّ
والت�رصف
ال�سفيه
� َّإن الإجابات عن ال�س�ؤالني
ُّ
َّ
املخ�ص�صني للأوالد ذوي الكالم َّ
ال�سيئ والفظّ  ،ت�ؤكِّد � َّأن اجلهود لأجل التوعية وال َّدمج ُتكلَّل بال َّنجاح� ،إذ يبدو � َّأن
ِّ
املعرفة ب�ش�أن املعاملة الف�ضلى متوافرة.
معظم امل�شاركني ( 85,4باملئة) ال ي� ِّؤيدون القول �إ ّنه ينبغي معاقبة ه�ؤالء الأوالد
بق�سوة .و�أكرث من الن�صف ال ي� ِّؤيدون القول �إنهم �صورة عن ذويهم.
عال من الثقافة يف جمتمعاتنا كافة .وال
ال �شك � َّأن هذه الأجوبة تدلُّ على م�ستوى ٍ
الروحيون رعاياهم �إىل
وجه القادة
�شك � ً
ُّ
يرت�سخ �أكرث كلَّما َّ
أي�ضا � َّأن هذا الو�ضع َّ
اخلا�صة.
احرتام حقوق وحاجات الأوالد ذوي االحتياجات
َّ
ولكن املُلفت � َّأن اجلميع كان لديهم �أ�سئلة حول املو�ضوع من مثل :هل الرتبية
وراثية؟
خا�صا؟ �أو هل الأمر ي�أتي ب�سبب عوامل
ال�سيئة ُتنتج
ِّ
َّ
ً
احتياجا ًّ

� )3آراء امل�شاركني حول املزايا الأخالق َّية لدى الأوالد ذوي االحتياجات
اخلا�صة
َّ
أدق عن �آراء امل�شاركني يف اال�ستفتاء حول الأوالد وال�شبيبة
ابتغاء لتكوين فكرة � ّ
ً
ت�ضمن الق�سم الأخري ثالث ق�ص�ص ت�صف حالة ثالثة �أوالد ،وطُ ل َِب من
املختلفنيَّ ،
امل�شارك �إبداء ر�أيه يف كل حالة.
28

هائجا وغا�ض ًبا� .إ َّنه
الق�صة الأوىل :كرمي ابن التا�سعة ال ُيطيع والديه الب َّتة .غال ًبا ما يكون ً
كثريا ما يقع يف �شجار يف املدر�سة ،وال يحرتم �أح ًدا.
ي�صيح وي�رصخ حتى ينال مرادهً .

كرميا غري مه َّذب ،ر�أى نحو الن�صف
بينما ُمعظم املجيبني ( 68,8باملئة) ر�أوا � ّأن ً
( 48,9باملئة) �أنه محُ َبط .و�إذا ما �أ�ضفنا الإجابات حول ما �إذا كان كرمي خاط ًئا
قوي ال�شخ�صية ،تكون النتيجة �أنه يف حالة مثل حالة كرمي يكون
و�ضعيفًا �أو َّ
�سلبيا ،مع �أنهم من �أبناء الكني�سة (ر�سم رقم .)4
انطباع الذين ال يعرفونه ًّ

رﺳﻢ 4

Ëôc ÉjGõe

80.2%

19.8%

iôNCG ÉjGõeh á«qn HÉéjEG ÉjGõe

á«qn Ñ∏°S ÉjGõe
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الريا�ضيات وعالمته يف هذه
الق�صة الثانية :جاد ابن الثانية ع�رشة يكره ما َّدة
َّ
َّ
يغ�ش يف �أثناء
املا َّدة متد ِّنية .ال ي�ستوعب املفاهيم
احل�سابية ،وي�شعر ب�أ َّنه �أبلهّ .
َّ
البيتية يف هذه املا َّدة.
الريا�ضيات ،وال يقوم بفرو�ضه
امتحانات
َّ
َّ
رﺳﻢ 5

OÉL ÉjGõe

39.6%
60.4%

iôNCG ÉjGõeh á«qn HÉéjEG ÉjGõe

á«qn Ñ∏°S ÉjGõe

رصف (التهذيب) �إمنا على قدراته و�صفاته
يف حالة جاد مل يكن الرتكيز على الت� ُّ
عبوا
َّ
ال�شخ�صية .فقد ر�أى �أكرث من ن�صف املجيبني ( 66,7باملئة) �أ ّنه بليد ،والذين رَّ
بالن�سبة ذاتها ( 65,6باملئة) ر�أوا �أنه بطيء ،بينما نحو الن�صف ح�سبوه �ضعيف
30

ال�شخ�صية .و�إذا �أ�ضفنا �آراء الذين ح�سبوه خاط ًئا� ،أو الذين يح�سبونه بال تهذيب،
َّ
ت�أتي ال َّنتيجة � َّأن يف حالة مثل حالة معاناة جاد يف املدر�سة و�شعوره ب�أنه �أبله،
يكون هنالك تعاطف �أكرث مع الولد على الرغم من جلوئه �إىل الغ�ش (ر�سم رقم .)5
الق�صة الثالثة :زياد ابن العا�رشة ،لي�س له �أ�صدقاء .ال ُي�شارك يف ال�صف ،ويجل�س
َّ
ا�سمه .غال ًبا ما يغفو يف
الرجفة كلَّما نادى املعلِّم َ
وحده يف �أثناء الفر�صة ،وتعلوه َّ
ال�صف ،ويبدو �أ َّنه يغرق يف �أحالم اليقظة .ال يتجاوب زياد حني يناديه املعلِّم،
وحت�صيله �ضعيف يف املواد كا َّفة.
ال�سلبية وعن �إطالق
كما يف حالة جاد ،فقد جاءت الآراء حول حالة زياد بعيدة عن
َّ
ت�رصفات جاد
الأحكام .مل تتجاوز الن�سبة  3باملئة لدى الذين وجدوا عالقة بني
ُّ
ت�رصفه بقلَّة التهذيب �سوى  5باملئة من املجيبني .ومعظم
واخلطيئة .ومل يربط
ّ
تف�سريا �أف�ضل ،حيث
الذهنية
النف�سية والقدرات
امل�شاركني وجدوا يف العوامل
ً
َّ
َّ
ال�شخ�صية،
ر�أى  77.1باملئة � ّأن جا ًدا بطيء ،ووجد  88.5باملئة �أ َّنه �ضعيف
َّ
وق َّدر  90.6باملئة �أ َّنه محُ َبط (ر�سم رقم  .)6فهل حالة جاد تتعلَّق فع ًال بالإحباط
خفية وراء هذه
�أو مدى اال�ستيعاب �أو ب�ضعف
ال�شخ�صية؟ �أم � َّأن هناك �أ�سبا ًبا َّ
َّ
النتائج الظاهرة؟
<<<
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رﺳﻢ 6

OÉjR ÉjGõe

91.7%
8.3%

iôNCG ÉjGõeh á«qn HÉéjEG ÉjGõe

á«qn Ñ∏°S ÉjGõe

�إن نتائج الإ�ستبيان للق�ص�ص الثالث تبينِّ احلاجة �إىل تفعيل ال َّتوعية يف جمتمعاتنا
ما�سة �إىل دور
حول الأوالد وال�شبيبة ذوي االحتياجات
َّ
اخلا�صة .فهنالك حاجة َّ
أكادمييني كي نب ِّدد الأحكام التي حت�سب
الدينيني وامل�س�ؤولني ال
فاعلي ًة للقادة
�أكرث
ِّ
ِّ
َّ
� َّأن ول ًدا مثل زياد هو غري مه َّذب.
�رضورية لكي يدرك
� َّإن ال َّتوعية من خالل القادة وامل�س�ؤولني يف جمال الرتبية
َّ
�شابة مثل كرمي �أو جاد �أو زياد �أنه يجب �أ ّال يخجل
كلُّ َمن لديه ولد �أو �شاب �أو َّ
بابنه ،بل مهما كانت ال�صعوبة �أو الإعاقة �أو اال�ضطراب الذي يجعل الولد خمتلفًا،
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يحبه اهلل تعاىل .وكذلك ينبغي �أن يعمل
يحبه كما ُّ
ينبغي لك ِّل واحد يف املجتمع �أن َّ
�سلبية
ه�ؤالء ما يف و�سعهم لي�ساعدوه� ،أو على الأق ّل �أ ّال ي�ؤذوا �شعوره بتعليقات
َّ
بيت لك ِّل �إن�سان يلج�أ �إىل اهلل باح ًثا عن
�أو
ت�رصفات مهينة .تعترب ُدور العبادة ٌ
ُّ
الرتبوية �أمكنة
النف�سية .كما وتعترب امل� َّؤ�س�سات
املحبة الأ�صيلة وال ّدعم والراحة
ِّ
َّ
هدفها �صقل مهارات الأوالد وجعلهم فاعلني ومثمرين يف املجتمع ،ال �أن حتطمهم
وتذلّهم وحتط من قدرهم وت�سمح بتف�شيلهم.
ولكن بع�ض جمتمعاتنا مبا فيها املدار�س و ُدور العبادة وغريها من امل� َّؤ�س�سات
ّ
التي ُتعنى بالأوالد ال ت�ستطيع يف كثري من الأحيان القيام بدورها جتاه الأوالد
الروحيون و�أبناء
يع الأ�ساتذة والقادة
وال�شبيبة ذوي االحتياجات
اخلا�صة ما مل ِ
َّ
ّ
الرعايا والعابدون وامل�صلُّون وامل�س�ؤولون �أبرز التح ِّديات حني يتعلَّق الأمر بخدمة
ه�ؤالء الأوالد وم�ساعدتهم.

اخلا�صة و�أهلهم
ثان ًيا :خدمة الكني�سة للأوالد ذوي االحتياجات
َّ
اخلا�صة لي�ست من
الدينية للأوالد ذوي االحتياجات
� َّإن م�س�ألة خدمة الأماكن
َّ
َّ
العربية .كذلك
الروحيني يف املنطقة
أولويات بالن�سبة �إىل العديد من القادة
ِّ
َّ
ال ّ
معنية بذلك .قلَّة قليلة من
تعترب بع�ض املدار�س وامل� َّؤ�س�سات
الرتبوية نف�سها غري َّ
َّ
يتطرقون �إىل موا�ضيع من �ش�أنها �أن ُت�س ِّهل احلياة
رجال ال ِّدين �أو قادة الطوائف
َّ
ونادرا
واندماجا يف املجتمع.
على ه�ؤالء الأوالد و�أُ�رسهم وجتعلها �أكرث تكام ًال
ً
ً
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يتطرقون �إىل مو�ضوع التح ِّديات �أو �صعوبات احلياة التي يواجهها الآباء
ما
َّ
التوحد �أو ا�ضطرابات �إمنائي ة (�develop
والأمهات الذين لديهم �أوالد يعانون
ُّ
� )mental disabilitiesأو �ضعفًا يف النمو الفكري �أو �ضعفًا يف الب�رص �أو ال�سمع.
أهمية
ونادرا ما جند يف جمتمعاتنا
الدينية �أو حتى امل� َّؤ�س َّ
َّ
�ساتية قادة يولون � ِّ
ً
كافية للإجابة عن ال�س�ؤال :هل نحن على ا�ستعداد لرعاية احتياجات ه�ؤالء الأوالد
و�أُ�رسهم وم�شاركتهم يف ال�صالة وممار�سة ح ِّقهم ال ِّديني واملدين؟ هل كل فرد يف
لتقبل اجلميع مبحبة
طوائفنا الكرمية وجمتمعنا املتع ِّدد االنتماءات على ا�ستعداد ُّ
ومن دون تفرقة؟
خا�صة �أو �إعاقات �أو ا�ضطرابات .ورمبا
رمبا لي�ست تعرف ول ًدا لديه احتياجات
َّ
خا�صة .من املهم �أن
أي�ضا ل�ست تعرف � َّأية �أ�رسة حتت�ضن ول ًدا لديه احتياجات
� ً
َّ
تعرف �أن الأُ�رس التي لديها ولد عنده �صعوبات ال ت�أتي �إىل ُدور العبادة �أو �أماكن
ال�صالة �أب ًدا وال تنخرط مع امل�صلِّني �أو يف جمتمعك ال ِّديني �أو االجتماعي ،وبع�ضها
الآخر ي�أتي برت ُّدد� ،إذ ي�صعب على املجموعة �أن تتعامل ب�شكل �سليم مع �أوالدهم
اخلا�صة �أو الإعاقات �أو اال�ضطرابات .وهنالك عند امل�سيحيني
ذوي االحتياجات
َّ
بع�ض الأُ�سرَ ي�صعب عليها االندماج يف املجتمع �أو مع امل�صلِّني ،فتختار �أن يذهب
الزوج �أو الزوجة ملزاولة �أي ن�شاط ديني �أو اجتماعي ،فيما يبقى ال�رشيك الآخر يف
خا�صة �أو �صعوبات �أو ا�ضطرابات.
املنزل لالهتمام بولدهما الذي لديه احتياجات ّ
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وهكذا ف� َّإن العديد من الأُ�سرَ تعاين املرارة �أو الوحدة �أو الأمل ب�سبب عدم القدرة على
ال�صالة مع الآخرين �إن كعائلة �أو ك�أفراد ،فيحرمون من االنخراط يف � ِّأي ن�شاط
اجتماعي �أو حتى اخلروج كعائلة ملزاولة �أمور تتطلَّب وجودهم �ضمن
ديني �أو
ٍّ
ٍّ
جمموعات.
الدينية �أو
ف�ضل الأُ�سرَ االبتعاد عن بع�ض الن�شاطات
وهكذا يف كثري من الأحيان ُت ِّ
َّ
علما � َّأن
َّ
االجتماعية .والأ�سباب التي تكمن وراء هذا الواقع ت�شمل العوامل التاليةً ،
ت�ضم جميع الأ�سباب يف جميع املجتمعات:
هذه القائمة ال ُّ

• �شخ�ص ّيات خمتلفة :تفاعالت خمتلفة
ال�شخ�صيات
واالجتماعية ،كما يف � َّأية جمموعة ،تختلف
الدينية
يف جمتمعاتنا
َّ
َّ
َّ
وت�رصفاتهم .وقد ي�صعب
اخلا�صة
ويختلف تفاعلهم مع الأوالد ذوي االحتياجات
ُّ
َّ
خا�صة االنخراط يف هذه املجتمعات
على الأهل الذين لديهم �أوالد ذوو احتياجات َّ
اجتماعية ،وذلك � ّإما ب�سبب املجتمع و� ّإما ب�سبب الأ�شخا�ص الذين
دينية كانت �أو
َّ
ّ
يهتمون يف هذه املجتمعات من كافة
وثمة �أنا�س
ُّ
يتواجدون يف تلك الأمكنةَّ .
وثمة
الطوائف والفئات لكن ال يقومون ب� َّأية مبادرة� ،إذ يعوزهم الإدراك واملعرفة؛ َّ
الت�رضع �إىل اهلل تعاىل،
�أنا�س ي�أخذون املبادرة يف االهتمام من خالل الفعل �أو
ُّ
فيعبون عن �شعورهم من
فيما �آخرون قد ي�شعرون باالنزعاج والتوتر �أو الغ�ضب ،رِّ
ذلك االنزعاج �أو الغ�ضب مبالمح الوجه �أو عل ًنا بال�صوت �أو الفعل.
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حدث يف �أحد ُدور العبادة

�أتت �إحدى ال ّأمهات �إىل رجل دين ُتخربه ب�أ َّنها تذهب وحدها لل�صالة فيما زوجها
يف�ضلون �أ ّال يختلط
يبقى يف البيت مع ابنهما ،الذي يعاين ا�ضطرا ًبا يجعل الأهل ِّ
بالآخرين .بينما كان الأب يفعل الأمر عينه فيذهب من دون ابنه مبق ًيا �إياه مع � ِّأمه.
يف البداية كان الأب كما الأم م�سرتيحان للأمر واعترباه فر�صة لال�سرتاحة
أي�ضا كانوا
من �أعباء البيت و�ضغوطات تربية ولد يعاين ا�ضطرا ًبا .وامل�صلني � ً
م�سرتيحني من عدم وجود االبن وت�شوي�شه.
وقررا �أن يذهب ابنهما لل�صالة متى
ولكن مع الوقت بد�أ الإثنان ي�شعران بالذنب َّ
فعال ذلك م ًعا �أو متى ذهب � ٌّأي منهما� .س�أال رجل ال ِّدين هل ابنها ي�ستحق �أن يح�رض
�أو ي�ؤذن له �أن ي�أتي لل�صالة.
مرة حني ارتفع
قبل �أن يت�س ّنى لرجل ال ِّدين �أن يتكلَّم ،رويا له � َّأن ابنهما �رصخ َّ
مكب ال�صوت� ،إذ �آمل ذلك �أذين ابنهما ف�ش َّتت
�صوت رجل ال ِّدين وهو يلقي عظته يف رِّ
وذل
ا�ضطر الأب �أن يهرع بابنه
انتباه امل�صلِّني ،مما
خارجا �إذ �شعر ب�إحراج ٍ ّ
ً
َّ
كبريين .هذا ولَّد عندهما ت�سا�ؤالت كثرية «ملاذا يا اهلل؟» وقاال« :يف ذلك الوقت
ملنا �أنف�سنا وابننا واهلل ورجل ال ِّدين».
م�شاركة للق�س با�سم ملكي خالل مقابلة �أُجريت معه يف �شهر �أيلول 2015
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• عدم املعرفة

عدم املعرفة �أو اجلهل ِب َدور �أمكنة العبادة وال�صالة كما كل جهة م�س�ؤولة يف خدمة
أغلبيتها يف بالدنا يف احت�ضان ه�ؤالء الأوالد
الأوالد املختلفني هو ال�سبب ال َّأول لف�شل � َّ
يت�سبب بالتعاطي ب�شكل غري �سليم مع ه�ؤالء الأوالد وال�شبيبة
و�أُ�رسهمَّ � .إن نق�ص املعرفة َّ
ي�سبب لهذه املجتمعات والأهل اخلوف ل َّأن الإن�سان يخاف
�أو عدم التعاطي
نهائيا .وقد ِّ
ًّ
مما يجهله �أو ال يعرفه .والف�شل ب�سبب اجلهل يقتادنا �إىل النقاط التالية:
عاد ًة ّ

�أ  -دور قادة ال ِّدين و ُدور العبادة وامل�س�ؤولني يف حياة كل ولد
امل�سيحية
الرتبوية التي تنتمى �إىل كافة الطوائف
ت�ستطيع ُدور العبادة وامل� َّؤ�س�سات
َّ
َّ
كبريا يف حياة الأوالد وحياة العائلة كا َّفة .فالأوالد ذوو
�أو ال
إ�سالمية �أن ت�صنع فر ًقا ً
َّ
ُّمية واال�ضطرابات والإعاقات ،وكذلك الأوالد
اخلا�صة
االحتياجات
وال�صعوبات التعل َّ
ُّ
َّ
أنا�س �آخرين ،غري �أهلهم،
العاديون الذين هم مبن�أى عن هذه احلاالت ،هم يف حاجة �إىل � ٍ
ُّ
دائما.
يح ِّدثونهم عن �أمور احلياة وي�ؤكِّدون لهم �أنهم يقفون بجانبهم ً

ب  -نظرة جمتمعاتنا الدين َّية والإجتماع َّية �إىل ه�ؤالء الأوالد
لكي تتمكَّن جمتمعاتنا بكافة طوائفها من خدمة الأوالد وال�شبيبة املختلفني ،يجب �أن
الروحيني
تكون نظرتها �إليهم ومعاملتها لهم خالية من ال�شفقة ،بل من واجب القادة
ِّ
رعيتهم �أو �أبناء طوائفهم �أو موظَّ فيهم على م�ساعدة
وكل م�س�ؤول
معني �أن يح ُّثوا �أبناء َّ
ّ
دائما ب�أنهم حماطون وحمبوبون ،بد ًال من �أن يتحا�شوهم
ه�ؤالء الأوالد كي ي�شعروا ً
وينبذوهم.
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ج  -نظرة الأهل �إىل �أوالدهم
وال�صعوبات والإعاقات مي�ضون
معظم �أهل الأوالد وال�شبيبة ذوي االحتياجات
اخلا�صة ُّ
َّ
عمرهم بالتح�سرُّ  ...ويف �أغلب الأحيان ينتهي الأمر ب�إهمال �أوالدهم املختلفني �أو �إنكار
ومرارا كثرية ال يدرك الأهل قيمة و َدور ك ّل ولد
تقبل الو�ضع.
حاجاتهم لأ َّنهم ال يريدون ُّ
ً
من ه�ؤالء الأوالد يف املجتمع.

• اخلوف
هناك خطر كبري �أن تبقى جمتمعاتنا والعائلة يف هاج�س اخلوف ،ل َّأن هذا ي�ؤ ِّدي �رسي ًعا
اخلوف �صاح َبه �إىل جتريح الآخرين ونبذهم .وقد ُيف�ضي
�إىل �سوء املعاملة .وعاد ًة يقود
ُ
كبريا لدى كثري من القادة
اندفاعا
ال�شلل وجت ُّنب الو�ضع .لذلك ال نرى
اخلوف �إىل َّ
ً
ً
للتزود باملعرفة واملطالعة والغو�ص يف خدمة
ِّ
الروحيني �أو من �أ�صحاب القرار �أو الأهل ُّ
اخلا�صة.
الأُ�سرَ و�أوالدهم ذوي االحتياجات
َّ

• غياب الر�ؤية
قد يكون اجلهل واخلوف ال�سببني الرئي�سني حلجب الر�ؤية يف هذا املو�ضوع .كيف ميكن
جزءا من ر�ؤيته وغايته� ،أي ما مل
ٍ
ملجتمع �أن يخدم ه�ؤالء الأوالد و�أُ�رسهم ما مل يكونوا ً
يكونوا على «رادار» هذه الفئات.
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املتخ�ص�صني �أن يروا احلاجة �إىل خدمة الأوالد
الروحيني وامل�س�ؤولني
على القادة
ِّ
ِّ
املختلفني و�أُ�رسهم قبل �أن يتمكَّنوا من مواجهتها .وكذلك على القادة م�ساعدة الآخرين
التحرك نحو احلل .عند غياب الر�ؤية ال ميكن �أن تقوم � َّأية
على ر�ؤية �رضورة احلاجة قبل
ُّ
ال�صعوبات
ت�صب يف خدمة ذوي االحتياجات
جمموعة ب� َّأية مبادرة
اخلا�صة �أو ذوي ُّ
َّ
ُّ
ومن لديهم �إعاقات �أو ا�ضطرابات.
التعل َّ
ُّمية َ

• لي�س من الأولو َّيات
عندما تفتقر املجموعة �إىل ر�ؤية جتعلها تعمل على احت�ضان ه�ؤالء الأوالد وذويهم،
وحني ُيهمل قادتها حاجة ه�ؤالء الأوالد لالندماج واالنخراط يف جمتمعهم ،ت�صبح
�ضحية الإهمال والالمباالة .ومبا �أن
ثانوية ،فيقعون
خدمة هذه ال�رشيحة من النا�س
َّ
َّ
لدى رجال ال ِّدين وامل�س�ؤولني ما يكفيهم من الأعمال واخلدمات يغيب عن بالهم مدى
أولوياتهم.
أهمية و�ضع م�س�ألة ذوي االحتيباجات
� َّ
َّ
اخلا�صة وذويهم يف �سلَّم � ّ

• اخلجل
اخلا�صة.
اخلجل عن�رص �آخر ُيعيق جمتمعنا عن االندفاع خلدمة الأوالد ذوي االحتياجات
َّ
ت�رصف �أوالدهم ،فيبتعدون عن
ويف كثري من الأحيان قد ي�شعر الأهل بالإحراج ب�سبب
ُّ
يتقبلهم .وقد ي�شعر بع�ض الأهل ب�أ َّنهم عبء على الآخرين ،ويف بع�ض
املجتمع الذي ال َّ
الأحيان قد ي�شعرون بالعار ب�سبب حالة ابنهم .من هنا ينبغي لنا �أن نحاول تغيري نظرة
املجتمع �إىل هذه احلاالت ،كيال تمُ �سي �ضعفًا �أو مدعا ًة للخجل.
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• مواقف قلب َّية غري �سليمة

�سبب � ّإما بخدمة �ضعيفة
قلبية غري �سليمة ،بل م�ؤذيةُ ،ت ِّ
قد يتواجد يف جمتمعاتنا مواقف ّ
وملتوية ،و� ّإما ب�إبعاد الأهل و�إق�صائهم عن ق�صد �أو غري ق�صد عن امل�شاركة يف هذه
املجتمعات .و�إليكَ بع�ض هذه املواقف:
املتدينون منهم� ،إىل الأوالد ذوي
الإدانة واحلكم امل�س َّبق :قد ينظر بع�ض الأ�شخا�ص ورمبا
ِّ
اخلا�صة وك�أ َّنهم نتيجة �إثم �أو خطيئة ما ارتكبوها� ،أو قد يظ ُّنون � َّأن �أهلهم
االحتياجات
َّ
إثما ما جعل اهلل يقت�ص منهم يف ولدهم .وهكذا يفتكرون يف قلوبهم« :ب�سبب
ارتكبوا � ً
عدم ثقتك باهلل لديك �إعاقة ال ُت�شفى»� ،أو «ما �إعاقتك �إ ّال ت�أديب على �سوء ارتكبته ».وقد
وت�رصفاته هي ب�سبب تربية غري �صاحلة ،فتقع الإدانة �إذ
يظن بع�ضهم � َّأن �سلوك الولد
ُّ
ُّ
ذاك على الأهل.
عدم القبول :نرف�ض الآخرين �أو نتج َّن ُبهم ب�سبب االختالف .ففي بع�ض الأحيان مثالً ،ال
اجتماعية ب�سبب اختالف �أوالدهم عن
دينية �أو
َّ
ُتدعى هذه الأُ�سرَ �إىل برامج �أو منا�سبات َّ
الباقني.
التكب واالفتخار� :إننا يف حاجة �إىل ما يكفي من التوا�ضع كي نعرتف ب�أننا ال نعرف كل
رُّ
واف من التوا�ضع كي نطلب امل�ساعدة من
خمت�صني
�شيء .و�إننا كذلك يف حاجة �إىل ق�سطٍ ٍ
ِّ
يف هذا املجال .يف بع�ض الأحيان ن�شعر ب� ّأن هذه الأُ�رس غري م�ستح َّقة .فاالفتخار يقتادنا
�إىل عدم الإقرار ب�أننا ُنعاين بع�ض النقاط �أعاله �أو كلها.
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اخلا�صة
ال�صعوبات التي تواجه ذوي االحتياجات
• مثال عن ُّ
َّ
عامة �صع ًبا على بع�ض
يف كثري من الأحيان قد يكون الو�صول �إىل ُدور العبادة �أو �أماكن َّ
معينة
ممن يواجهون �إعاقات
ج�سدية� ،أو قد ي�صعب على من لديه ا�ضطرابات َّ
َّ
النا�س َّ
اجللو�س يف مكان ما لأ�سباب خمتلفة ،مبا معناه:
قد يكون الو�صول والدخول �إىل تلك الأماكن متع ِّذ ًرا على بع�ض الأ�شخا�ص ب�سبب عدم
وجود طريق �سهل للعبور� ،أو عدم وجود طريق للكر�سي الن َّقال� ،أو مكان يف الداخل
لرتكيز هذا الكر�سي .وربمَّ ا ي�سبب اجللو�س بقرب امليكروفون �أو ال�ضجيج افراطً ا يف
االنفعال لدى بع�ض الأوالد.
�إ ًذا هناك حت ِّديات يجب تخطِّ يها قبل �أن تتح َّقق خدمة الأوالد وال�شبيبة املختلفني .ولكن
أهمية �إىل
هل للأوالد ب�شكل عام ،وللأوالد ذوي االحتياجات
َّ
اخلا�صة ب�شكل خا�صّ � ،
هذه ال َّدرجة حتى ن�ضطَّ لع ب�أعباء هذا التغيري اجلذري؟ وهل نعترب �أمر االهتمام بهم
أولويات يف جمتمعاتنا؟ وهل نخرج عن امل�ألوف الذي اعتدنا عليه ونبد�أ بابتكار
من ال ّ
جدية للتعاطي مع مثل ه�ؤالء الأوالد؟ نعم ،للأوالد بغ�ض النظر عن
�أ�ساليب جديدة �أكرث ّ
خا�صة بنظر اهلل ع َّز وجل.
حالهم �أو حالتهم مكانة َّ
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الكني�سة خبرية بالإن�سان
الكاثوليكية
الأمني العام للمدار�س
َّ
 الأب بطر�س عزار الأنطوين -حق جلميع الأطفال ،والكتاب الذي
	الرتبية ر�سالة �رشيفة ونبيلة ،والتعليم ٌّ
إن�سانية» ،هو حاجتنا اليوم
علمية ور�سالة �
«التنوع ...معرفة
ي�صدره مركز :SKILD
َّ
َّ
ّ
للإ�ضاءة على وجوب االهتمام ب�إخوة و�أخوات لنا ،لهم اختالفاتهم و�صعوباتهم ،ولكن
مميز يف خدمة املجتمع من
بالإمكان �أن يكون لهم � ً
أي�ضا ،وبف�ضل هذا االهتمام ،دور َّ
�شخ�صيتهم وكرامتهم
عطاءات عندهم ت�صل عند بع�ضهم �أحيا ًنا� ،إىل الإبداع ،وتع ّزز
خالل
ٍ
َّ
وخدمتهم.
والكني�سة كانت ،ومنذ ن�ش�أتها� ،أمينة لو�صية معلّمها ي�سوع القائل« :كلُّ ما فعلتموه لأحد
�إخوتي ه�ؤالء ال�صغار فلي فعلتموه» (متى.)04 :52
اخلا�صة وال�صعوبات التعلُّمية،
أي�ضا �أ�صحاب االحتياجات
�إن �صغار الإجنيل هم � ً
َّ
معنيون بالتطويبات الإجنيلية وم�ستحقونها .ولذلك بادرت
وغريهم كثريون ،وكلهم
ّ
والرتبوية
االجتماعية
أي�ضا ،وهي اخلبرية بالإن�سان� ،إىل �إن�شاء امل� َّؤ�س�سات
الكني�سة � ً
َّ
َّ
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لرعاية الذين كان املجتمع ينبذهم .فالقناعة هذه كانت مرتكزة على التم ّثل بامل�سيح
ويحرر ،كما كانت مرتكزة على املحبة التي هي �أعظم
الذي جاء ل َيخدِم وي�شفي و ُي�سعف
ِّ
لرقي الإن�سان� ،أي �إن�سان،
الف�ضائل .واملحبة هي الأ�سا�س للفكر امل�سيحي َّ
املنور والداعي ّ
العبوديات.
وتعزيز حقوقه وكرامته ،وحتريره من كل
ّ
نوه املجمع الفاتيكاين الثاين ،يف الد�ستور الراعوي :الكني�سة يف عامل
ومن هذا املنطلق ّ
اجلمعيات واملنظَّ مات ...التي حتمل منافع متع ِّددة ،وت�سمح ب�إمناء
اليوم ،ب�أهمية «ن�شوء
َّ
أهمية «ال�شعور
�صفات ال�شخ�ص الإن�ساين وحقوقه» ( ،)52لي�ؤكّ د من خالل ذلك على � َّ
بكرامة الإن�سان ال�سامية التي تفوق كل �شيء ،والتي ال تمُ َ ُّ�س حقوقها وواجباتها ال�شاملة»
(.)62
«ليعتربن
أي�ضا على احرتام الإن�سان ،قائالً:
وا�ستنا ًدا �إىل ما تق ّدم ،ي�ش ِّدد هذا الد�ستور � ً
ّ
وليهتمن قبل كل �شيء بوجوده
كل �إن�سان قريبه ،دون ا�ستثناء �أحد« ،كذاته الأخرى»،
ّ
يت�شبه بذلك الغني
وليحذرن من �أن
عي�ش كرمي،
وبالو�سائل
ال�رضورية التي متكِّنه من ٍ
َّ
َّ
َّ
الذي مل ي�أبه للعازر امل�سكني» (.)72
كلُّ هذه املبادئ ،وغريها كثري ،كانت يف �أ�سا�س دعوة هذا املجمع نف�سه يف« :البيان
وتطوره يف ت�أ�سي�س
امل�سيحية» (� ،)9إىل «وجوب مراعاة حاجات الع�رص
الرتبية
يف
َّ
ّ
ّ
الكاثوليكية وتنظيمها ...واالهتمام باملدار�س التي تتطلبها الظروف الراهنة:
املدار�س
َّ
اخلا�صة بالطفولة املُتخلِّفة»...
االجتماعية ،باملدار�س
...واالهتمام ،ومع منو امل�ساعدة
َّ
َّ
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لتطور النظرة �إىل الإن�سان ،ن�ش�أت منظَّ مات
وتزام ًنا مع هذا
ُّ
التوجه الكن�سي واملُواكب ُّ
كثرية ،مرتكزة على الإجنيل وتعاليم الكني�سة ،كجماعة �إميان ونور والأر�ش وغريهما
املخت�صة ،لتواكب «الإخوة املجروحني بذكائهم».
الرتبوية
من امل� َّؤ�س�سات
َّ
َّ
وهنا ال ب َّد من الإ�شارة �إىل ما ورد يف ديباجة �رشعة الرتبية والتعليم يف املدار�س
الكاثوليكية (�أ) التي اعتربت «� َّأن الإن�سان خملوق على �صورة اهلل ،وهو كائن
واملعاهد
َّ
ذاتية �سامية ،وهو يف ذاته
واحلرية،
عالئقي اجتماعي يتم ّتع بالكرامة
ويتميز بقيمة َّ
َّ
َّ
يتوق �إىل احلق واخلري واجلمال ،ويحمل يف جوهره دعوة للنمو بالقامة واحلكمة �أمام
اهلل والنا�س».
تطور الوعي للإن�سان ولكرامته ،تتابعت املبادرات اجلريئة للتوعية على حقوق
ومع ُّ
تو�صلنا �إىل
اللواتي والذين هم �أ�صحاب احتياجات
خا�صة �أو �صعوبات تعل َّ
ُّمية ،حتى َّ
َّ
اخلا�صة يف لبنان على وزارة
الرتبوية
�إعالن يوم وطني لهم اقرتحه حِّاتاد امل� َّؤ�س�سات
َّ
َّ
الرتبية والتعليم العايل ،التي وافقت م�شكورة على موعده يف  22ني�سان من كل عام.
مميز،
لقد جاءت هذه املبادرات� ،إما ا�ستكما ًال ملا ّ
مت �إجنازه من تطوير تربوي وتعليمي ّ
ملحة للتجاوب مع نداءات الروح لتحقيق «هدف الرتبية ،كما يقول الفيل�سوف
و�إما دعوة َّ
الفرن�سي جاك ماريتان ،الذي هو م�ساعدة الولد ومرافقته �إىل ن�ضوجه الإن�ساين».
خا�صة بالأخوات
ؤولية
َّ
حرك امل�س� َّ
الرتبوية عند �إدارات املدار�س لت�ستحدث مراكز َّ
كل هذا ّ
يحق لهم ،كما لغريهم� ،أن ينالوا االهتمام الواجب واملرافقة لتنفتح
والإخوة الذين ّ
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�أمامهم جماالت رحبة من العطاء والإبداع ،وبخا�صة لي�شعروا بفرح انتمائهم �إىل جماعة
�شخ�صيتهم.
حتبهم وتق ّدر
َّ
ّ
ويف ختام م�ؤمتر «الرتبية اليوم وغ ًدا� ،شغف يتج َّدد»� ،ش َّدد البابا فرن�سي�س يف كلمته
الرتبوية �إىل جميع الأطفال
اخلتامية بالدعوة �إىل تعزيز الدمج املدر�سي وتقدمي اخلدمة
َّ
َّ
واالقت�صاديةَ � .أولي�س هذا هو ال ّتحدي الرتبوي
واملعي�شية
النف�سية
مهما كانت �أو�ضاعهم
َّ
َّ
َّ
اليوم؟
اخلا�صة
خا�صة بذوي االحتياجات
أهمية وجوب �إن�ضاج مناهج
َّ
من هنا ت�أتي � َّ
َّ
تربوية َّ
وواقعيا ،والعمل على توعية
علميا
ُّمية لت�سهيل َّ
وال�صعوبات التعل َّ
ًّ
عملية ال َّدمج املدر�سيًّ ،
والتعليمية للنهو�ض
إدارية
املجتمع،
َّ
وبخا�صة الأهل ،و�إىل جانب �إعداد �أفراد الهيئات ال َّ
َّ
ربنا الذي خلق كل �إن�سان على
باملهمة النبيلة امللقاة على عاتقهم ،ولكي ِّ
نلبي دعوة ّ
َّ
أي�ضا
�صورته ومثاله ،ولكي نخدم من يجب �أن نحافظ على كرامتهم وحقوقهم لأنهم هم � ً
من خالئق اهلل ،واهلل ال يخلق �إال كل ما هو ح�سن.
أي�ضا �إىل «�أن نكون قادرين على تخطّ ي
ولكي نغتني بهذا احلُ�سن ،دعانا البابا فرن�سي�س � ً
واقعيا �إنتاج منط حياة بديل ،وي�صري ممك ًنا حينها حتقيق
االنفرادية وحينئ ٍذ ميكن
َّ
ًّ
م�سبحا.)802 ،
تغيري مهم يف املجتمع» (كن
ً
بعد هذا الكالم على بع�ض ما ورد يف تعاليم الكني�سة حول نظرتها �إىل الإن�سان� ،أي
�إن�سان كان ،ومهما كان و�ضعه وكانت حالته� ،أعود �إىل الكتاب الذي �أكرمني وا�ضعوه
47

«التنوع ...هو
م�ساهما مب�شاركة متوا�ضعة ت�ؤكِّد على �أن
لأكون مع �أهل العلم والرتبية
ً
ّ
إن�سانية».
علمية ور�سالة �
َّ
معرفة َّ
و�شكرا لأ�رسة الكتاب ولنا�رشه ،دار منهل احلياة ،على هذا املرجع
ف�شكراً ملركز ، SKILD
ً
حتما �إىل مبادرات جديدة خلدمات
املتنوعة
وعلى موا�ضيعه
َّ
والغنية ،والتي �ست� ِّؤ�س�س ً
ِّ
وهن جوهر الكتاب وحموره وغايته.
متنوعة ترتقي مبن هم َّ
ِّ
والتعليمية وعائالتنا باحل�ضور
الرتبوية
�أملي �أن يفخر جمتمعنا و�أن تعت ّز م� َّؤ�س�ساتنا
َّ
َّ
�إىل جانب �أخوات و�إخوة هم م ّنا ،هم ب�رش مثلنا ،هم م�شمولون بنعمة الكرامة الإن�سانية،
وهم «�أوالد خمتلفون ،لكنهم �أذكياء».
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اخلا�صة
مقاربة �إ�سالم َّية لدمج ذوي االحتياجات
َّ
اخلريية
املربات
نائب رئي�س ومدير عام
َّ
َّ
جمعية ّ
 د .حممد باقر ف�ضل اهلل -اخلا�صة وم�ساواتهم يف
تتج�سد ر�ؤية الإ�سالم يف تب ّني ذوي االحتياجات
َّ
َّ
العطاء والفطرة والعاطفة وعدم التمييز يف الكثري من الآيات والأحاديث والتوجيهات
التي ت�ؤكِّد على امل�ساواة بني الب�رش مما ورد يف احلديث “النا�س �سوا�سية ك�أ�سنان
هلل �أَ ْت َقاكُ ْم .كما �أن لنا من �سرية الأنبياء والر�سل
امل�شط ».ويف القر�آن�ِ :إ َّن �أَكْ َر َمك ُْم عِ ْن َد ا ِ
الذين ُجبلت حياتهم باملحبة والرحمة وتعميق مفهوم الأن�سنة �أمثلة وقدوة ن َّتبعها ،من
الر�سول حممد الذي و�صفه القر�آن َل َق ْد َجاءكُ ْم َر ُ�سولٌ مِ ْن �أَ ْنفُ�سِ ك ُْم َع ِزي ٌز َعل َْي ِه َما َع ِن ُّت ْم
يم� .إىل الإمام علي الذي ذكر ذوي االحتياجات يف
ني َر ُء ٌ
ي�ص َعل َْيك ُْم ِبالمْ ُ �ؤْمِ ِن َ
َح ِر ٌ
وف َرحِ ٌ
عهده ملالك الأ�شرت“ :ه�ؤالء الذين ال حيلة لهم» يدعوه حلفظ حقوقهم “واحفظ اهلل ما
بطر ف�إنك
ا�ستحفظك من ح ّقه فيهم واجعل لهم ً
ق�سما من بيت مالك .فال ي�شغل ّنك عنهم ٌ
ففرغ لأولئك ثقتك من �أهل اخل�شية
ال ُتعذر بت�ضييعك التافه لأحكامك الكثري املهمّ ...
والتوا�ضع فلريفع �إليك �أمورهم ثم اعمل فيهم بالإعذار �إىل اهلل �سبحانه يوم تلقاه ف�إن
الرعية �أحوج �إىل الإن�صاف من غريهم”.
ه�ؤالء من بني
ّ
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فالإ�سالم جعل من م�س�ألة حقوق الإن�سان واحدة من الأهداف ال�سامية لر�سالته ،مبا يف
مبنيا على الإميان
ذلك �أح ّقية التعلُّم للجميع ،و�أكّ د على �أن عمل الإن�سان يجب �أن يكون ًّ
وفعالية على املجتمع ،فالتعامل مع ذوي االحتياجات ينبغي �أن
إيجابية
ومنعك�سا ب�
َّ
َّ
ً
يكون منطل ًقا من هذا ال�شعور بامل�س�ؤولية للأخذ ب�أيديهم نحو احلياة الأف�ضل� .أن منار�س
ال�شعورية» لرنعى عقولهم باملحبة
العقلية واملحبة
معهم الرحمة واملحبة« ،املحبة
َّ
َّ
بالدونية ورمبا ب�سبب
ال�شعورية ب�سبب �شعورهم
وننميها ،ولنح�ضنهم باملحبة
َّ
َّ
َّ
العقلية ّ
لكيفية التوا�صل معهم .هذه املحبة التي كان ي�ؤكِّد عليها م� ِّؤ�س�س
الإختالف والإنتباه
ّ
اخلريية العالّمة املرجع ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل “لي�ست حمبة
املربات
جمعية
َّ
َّ
ّ
عملي ميار�س فيه
�صوفية يعي�شها الإن�سان يف داخل ابتهاالته ،ولكنها منهج
اهلل حالة
َّ
ّ
إن�سانيته وتغني احلياة”.
الإن�سان حياته من خالل القيم التي تغني �
ّ
واملذهبية
والطائفية
الدينية
وقد �أكّ دت ظروف وم�ستج ّدات وت�أ ّزمات عاملنا اليوم
َّ
َّ
َّ
وهوية امل� ّؤ�س�سة
وخ�صو�صا لدى ال�شباب ،ر�ؤية وبعد نظر امل� ِّؤ�س�س(ر�ض) ملرتكزات
َّ
ً
الرتبوية التي تنتمي يف حراكها الرتبوي وقيمها امل� ّؤ�س�سية �إىل دولة الإن�سان الذي
َّ
وواع لإ�سالمهم،
مربني ومعلِّمني وتالمذة و�أبناء و�أهل �إىل فهم عميق ٍ
ي�ستند فاعلوه من ّ
تتحرك فيه معرفتهم وقيمهم واتجّ اهاتهم وم�شاعرهم ف�ض ًال عن �سلوكهم يف الإجتاه
ال�سوية والعقل القر�آين احلركي الذي ميار�س النقد الب ّناء ويعي�ش ثقافة
الذي يبني الذات
ّ
والتنوع.
الوحدة واحلوار وقبول االختالف
ّ
املربات بالت�أكيد على مفهوم الرتحيب وم�ساواة
عمليا يف
َّ
هذه الر�ؤية التي ُترجمت ًّ
جمعية ّ
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فر�صا
جميع الأطفال يف القيمة واملكانة ،و�إعطاء التالمذة ذوي االحتياجات
اخلا�صة ً
َّ
متكافئة مع �أقرانهم .و�أن املعلم عندما ي�ساهم يف تعزيز مفهوم الرتحيب ومهما كانت
م�ساهمته ب�سيطة ومتوا�ضعة يكون قد �ساهم يف تغيري م�صري تلميذ اح ُت�ضن يف م� َّؤ�س�سة
والتعليمية طريق نبوي حمفوف باملخاطر
الرتبوية
العملية
املربات ،لأن
َّ
َّ
َّ
من م� َّؤ�س�سات ّ
حبا
ال يعربه �ساملًا
احلي وقلبه الزاخر ًّ
ً
م�ستقيما �إ ّال من �أعار جمجمته هلل ،يقوده �ضمريه ّ
التطور
تتفجر ا�ستعداداتها ،تروم
هلل ولعباده ولعياله ًّ
وحبا لنف�سه التائقة �إىل الأكملّ ،
ّ
تتقبل النقد الب ّناء وال تتع ّنت عن االعرتاف باخلط�أ ،تنظر �إىل االختالف
عرب التدريبّ ،
الفعال
القابليات ال
الفردية .تفهم �أبعاد
فترُاعي الفروقات
إن�سانية فت�صقلها بالتعليم ّ
َّ
َّ
ّ
يقيم
كما النبي
ً
يجرب ي�ستنتج ّ
تعليما وتزكية حيث الإن�سان املتعلِّم هو املحور يكت�شف ّ
وينقد.
اخلا�صة مبا
املربات لربنامج الدمج الرتبوي للتالمذة ذوي االحتياجات
فكان تب ّني
َّ
ّ
القيمني عليها لأن تكون “م�س�ألة
انعكا�سا لدور
ي�شكّل
َّ
اجلمعية يف خدمة الإن�سان و�سعي ّ
ً
روتينية ،بل هي ر�سالة ،لأن ق�ضية
تقليدية �أو مهنة
الرعاية الإ�سالمية لي�س فقط وظيفة
َّ
َّ
الر�سالة هي �أن ت�صنع الإن�سان �صناعة جديدة».
جمعية
اخلا�صة يف
بد�أت رحلة برنامج الدمج الرتبوي للتالميذ ذوي االحتياجات
َّ
َّ
اخلريية حني نطق �صوت �أحد الأهايل من �أجل قبول ابنه الذي رف�ضته مدار�س
املربات
َّ
ّ
وعب هذا ال�صوت ولو ب�شكل غري مبا�رش عن
عديدة ب�سبب بع�ض الت� ُّأخر النمائي لديه ،رّ
كلمات املرجع ف�ضل اهلل حني قال“ :وقد جتد هناك ماليني ال ينطقون ،لأن كل واحد
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ينتظر الفرد الآخر ،هنا فائدة �أن ينطق ال�صوت الواحد ،وهذا ال�صوت رمبا يخرج �آالف
الأ�صوات من �أعماقها« .
هذا ال�صوت الذي لقي ال�صدى و�أخرج الكثري من �أ�صوات الأهايل من �أعماقها حني
املربات ،وكان اخليار �أن ن�ستخدم �صوت الت�أثري ،ونبد�أ
مل�سوا احل�ضن الدافئ يف مدار�س ّ
مبنظومة تفكري جديدة ل�صنع التغيري.
اجلمعية برنامج الدمج الرتبوي يف مدر�سة واحدة يف العام  ،٧٩٩١ -٦٩٩١ومع
بد�أت
َّ
املربات حتى �أ�ضحت جميع
مت تعميمها
تلم�س جناح التجربة َّ
تدريجيا على كافة مدار�س َّ
ًّ
ّ
املهنية م� َّؤ�س�سات مرحبة داجمة للتالميذ
أكادميية اخلم�سة ع�رش ،واملعاهد
امل� َّؤ�س�سات ال
َّ
َّ
اخلا�صة.
ذوي االحتياجات
َّ
اخلا�صة،
اخلريية للتالميذ ذوي االحتياجات
املربات
أهمية التي �أولتها
َّ
َّ
ونظرا لل َّ
َّ
جمعية ّ
ً
حر�ص �سماحة العالّمة املرجع ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل على لقاء التالميذ وتوجيه
القوة والإرادة ،وت�شعرهم ب�أنهم �أنا�س منتجني �أ�سوة ب�أقرانهم .وركّ ز
كلمات ّ
تبث فيهم َّ
اخلا�صة� ،أن ينظر �إىل
�سلبيات ذوي االحتياجات
�أن على الإن�سان بد ًال من النظر �إىل
َّ
ّ
املعوقني
املعوقني قد يبدعون �أكرث مما يبدع غري
كثريا من
�إيجابياتهم ،لأننا “جند �أن ً
ّ
ّ
إن�سانية ه�ؤالء التالميذ ملنعهم من
يف جماالت كثرية ».كما �أكّ د �سماحته على «�أن نحفظ �
َّ
�أن يعي�شوا ا ّتكاليني على �صدقات و�أكتاف النا�س».
امليدانية لذوي االحتياجات مع التجارب الأخرى القائمة على
العملية
�إن هذه التجربة
َّ
َّ
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م�سيحيا تتمثل اخلط الر�سايل الذي يعمل حل�ساب
إ�سالميا كان �أم
�أ�سا�س �إمياين �سماوي �
ًّ
ًّ
حتول الرحمة �إىل ر�سالة،
اهلل الذي ال ّ
ي�ضيع عمل عامل من ذكر �أو �أنثى ،الر�سالة التي ّ
والر�سالة �إىل حركة و�سلوك وم�شاريع عمل لتغيري الواقع.
اخلا�صة �سع ًيا يف حاجاتهم ،لنكون كما ورد
لتبقى �إطاللتنا على ذوي االحتياجات
َّ
يف احلديث ال�رشيف «�إن هلل عبا ًدا ي�سعون يف حوائج النا�س هم الآمنون يوم القيامة».
لتكن هذه الإطاللة من خالل تقييم مدى تقدير املجتمع لهم وحر�صه على احلفاظ على
والتوجه �إىل ما يحاكي م�شاكلهم وتطلّعاتهم ودجمهم يف كل نواحي احلياة،
كرامتهم
ّ
املرجوة ونح ِّقق حمبة اهلل
الر�سالية نتائجها
إن�سانية
وبذلك حتقق جهود التنمية ال
َّ
َّ
ّ
يل �ألطفهم بهم و�أ�سعاهم
ور�ضوانه وهو عز وج ّل الذي خاطبنا «اخللق عيايل ف�أحبهم �إ ّ
يف حوائجهم”.
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اخلا�صة وال�صعوبات التعليم َّية
يف ذوي احلاجات
َّ
من وجهة نظر املقا�صد
جمعية املقا�صد
ع�ضو جمل�س �أمناء
َّ
رئي�س جامعة املقا�صد يف بريوت
 ه�شام ن�شابة -متنوعني
ربك �سبحانه �أن يكون النا�س �شعو ًبا وقبائل و�أن يكونوا
وي�شاء ّ
ِّ
وخمتلفني ،و�أن يو ِّزع عليهم نعمه .و�إن تع ّدوا هذه ال ّنعم لن ت�ستطيعوا لها ع ًدا .وي�شاء
يبلوكم و�أن يبتليكم( .وربك يخلق ما ي�شاء ويختار لهم اخلرية).
ربك �سبحانه �أن َ
ّ
و� َّإن لنا نحن خملوقاته ع َّز وجل� ،أن نتفكّر يف كل ذلك .ولنا �أن ن�س�أل ملاذا؟ وكيف؟ ولكن
�أ ّنى لنا �أن نظفر باجلواب الوايف( ...واهلل يعلم و�أنتم ال تعلمون) ،و�أ ّنى لنا �أن ندرك احلكمة
من كل ذلك .فتبارك اهلل خالق كل �شي وهو احلكيم العليم.
والإ�سالم دين احلياة يحرتمها ويحميها ،وهو دين الكرامة يحفظها ويزود عنها ،وهو
دين ال�صرب (� َّإن اهلل مع ال�صابرين)( ،وب�شرّ ال�صابرين) ،وهو دين العمل ال�صالح( ،وقل
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اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله وامل�ؤمنون).
ولو �أمعن الإن�سان النظر لوجد ان من �أعظم ِن َع ِم اهلل عليه حاجة النا�س �إليه ،فرعاية
قويا فاحمد اهلل ،وفكِّر
الوالدين واجب ،ورعاية اليتيم وامل�ساكني واجب .ف�إن كنت ًّ
ري �أ�ضعفكم)� ،أي
بال�ضعفاء و�ساعدهم ،قال النبي حممد عليه ال�صالة وال�سالم (�سريوا �س َ
�شاركوا ال�ضعيف �شعوره ب�ضعفه وعاونوه عليه.
واملجتمع ال�سليم هو الذي يكون (كالبنيان املر�صو�ص) �إذا �أُ�صيب �أح ٌد فيه مب�صيبة َه َرع
�سائر �أفراد املجتمع لدرء امل�صيبة ومعاجلتها.
لذلك كانت ر�سالة النبي حممد عليه ال�صالة وال�سالم( ،رحمة للعاملني).
نف�سية،
اخلا�صة �أي من ابتالهم اهلل ب�إعاقة
ولذلك كان ذوو احلاجات
عقلية �أو َّ
ج�سمية �أو َّ
َّ
َّ
دعو ًة لك ِّل من �أنعم اهلل عليه بج�سم �سليم وعقل �سليم ونف�س �سليمة� ،أن يق ِّدر هذه النعمة
ربك فح ّدث) .ولي�س للإن�سان �أن ي�س�أل ملاذا �أعطى اهلل وملاذا
بالقول والعمل (و�أما بنعمة ّ
ربك
ور َّب معذب يف الأر�ض ٌ
خري عند ّ
منع( ،ف�إن هلل يف خلقه �ش�ؤون)( ،والعاقبة للم َّتقني)ُ ،
من ذي �ش�أن عظيم.
اخلا�صة ،حت ّدث عن الأعمى والأعرج
وقد حت َّدث القر�آن الكرمي عن ذوي احلاجات
َّ
واملجنون ،وقال ج ّل جالله لي�س على ه�ؤالء حرج� ،أي لي�س عليهم من الواجبات ما على
غريهم .لكنهم خلْق اهلل وهم جزء من جمتمعاتنا وعلينا الت�أكيد على ذلك.
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فليمنحهم املجتمع ح َقهم من العناية والرعاية ،يف املدر�سة وامل�ست�شفى ودور الرعاية
املتخ�ص�صة ،لأن عدم القيام بذلك هو اعرتا�ض على اهلل �سبحانه وتعاىل ،وحكمتِه يف
ِّ
خلقه.
خا�صا ووق ًتا
إن�سانية نبيلة
قد تتطلَّب هذه الرعاية والعناية عاطف ًة �
َّ
وعلما وف ًّنا و�أد ًبا ً
ً
واالجتماعية بحيث
والنف�سية
الرتبوية
وخربة ،وينعك�س كل ذلك عم ًال يف امليادين
َّ
َّ
َّ
يندمج خلق اهلل يف بوتقة واحدة كما �شاء و�أراد �سبحانه ...هكذا نعمل على تغيري الواقع
للو�صول �إىل الأف�ضل.
إ�سالمية يف بريوت من �ضمن �أن�شطتها برامج
اخلريية ال
جمعية املقا�صد
خ�ص�صت
َّ
َّ
َّ
ولقد َّ
اخلا�صة ،مر�ضا ًة هلل وخدمة للمجتمع.
واجتماعية التالمذة من ذوي احلاجات
تعليمية
َّ
َّ
َّ
فبورك كل جهد يبذل يف هذا ال�سبيل� ،إنه تعبري عن القبول مب�شيئة اهلل تعاىل وعباد ٌة
وا�ست�سالم لهذه امل�شيئة.
حارة ملن عمل على و�ضع هذا الكتاب املفيد الذي يدعم اجلهود التي تبذلها
وتهنئة َّ
الرتبوية
اخلا�صة يف املجاالت
امل� َّؤ�س�سات يف لبنان يف خدمة ذوي االحتياجات
َّ
َّ
واالجتماعية.
واال�ست�شفائية
َّ
َّ
واهلل ويل التوفيق.
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املوحدون «الدروز يف �أ�صحاب الإعاقات
ماذا يقول
ِّ
اخلا�صة؟
وذوي احلاجات
َّ
التوحيدية
�أمني عام م� َّؤ�س�سة العرفان
َّ
املوحدين ال ُّدروز
الثقافية يف املجل�س املذهبي لطائفة
ورئي�س اللجنة
َّ
ِّ
 ال�شيخ د� .سامي �أبي املنى -متيز الإن�سان عن جميع خملوقات اهلل تعاىل بالعقل ،ال بغريه ،وتقت�ضي هذه
َّ
إن�سان ،بعقله ومبا ميلكه من حكمة� ،إىل ا�ستدراك املر�ض �أو الإعاقة �أو
ل
ا
ي�سعى
امليزة �أن
ُ
احلر�ص و�إفراغ
التوحيدي ُة
اخلطرًّ � ،أيا كان ،و�إىل الوقاية من ك ّل ذلك� ،إذ تق�ضي العقيدة
َّ
َ
اخلا�صة على
اجلهد لتفادي ما ميكن تفاديه من كل ذلك ،وا�ستقبال ذوي االحتياجات
َّ
ُوع
«و َل َن ْبل َُو َّنك ُْم ب َِ�ش ْي ٍء مِ ْن الخْ َْو ِف َوالجْ ِ
�أنهم خا�ضعون لقدر اهلل ع َّز وجل .قال تعاىلَ :
ين�( »...سورة البقرة� ،آ .)651 -551
�ص مِ ْن الأَ ْم َوالِ َوالأَنف ُِ�س َوال َّث َم َر ِ
َو َن ْق ٍ
ال�صا ِب ِر َ
ات َو َب�شرِّ ْ َّ
عدم االعرتا�ض على م�شيئة اهلل ،والر�ضى
� ّأما �إذا ح�صل الأمر ،فاملطلوب من الإن�سان ُ
والت�سليم .لكن ال يجوز الوقوف عند حدود الت�سليم والقبول ،بل يقت�ضي التعامل
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واالجتماعية ،مبا
والرتبوية
النف�سية
الإيجابي مع هذه احلال ،على جميع امل�ستويات
َّ
َّ
َّ
النبوية ،وانطال ًقا من
اخلا�صة ،جت�سي ًدا ملعامل الرحمة
يكفل رعاية ذوي االحتياجات
َّ
َّ
كرمنا بني �آدم وحملناهم يف الرب والبحر»
واجب تكرمي الإن�سان ،لقوله تعاىل« :ولقد ّ
(�سورة الإ�رساء� ،آ .)07
إن�سانية والكيان الإن�ساين اجل�سماين ،مهما
احرتام النف�س ال
� ّأما مظاهر هذا التكرمي ف� َّأولها
َّ
ُ
�ض
كان دين الإن�سان ،وعدم االعتداء عليهَ ...« :م ْن َق َتلَ َنفْ�س ًا ِب َغيرْ ِ َنف ٍْ�س �أَ ْو ف ََ�سادٍ فيِ الأَ ْر ِ
ا�س َجمِ يعاً» (�سورة املائدة� ،آ
ا�س َجمِ يع ًا َو َم ْن �أَ ْح َي َ
اها َف َك�أَنمَّ َ ا �أَ ْح َيا ال َّن َ
َف َك�أَنمَّ َ ا َق َتلَ ال َّن َ
 ،)23وكذلك جت ّن ُب الإ�ساءة �إىل الوجه الإن�ساين وت�شويهه ،حتى يف حالة املواجهة ،قال
ور ِتهِ»؛ ويف
الر�سول�ِ « :إذَا َقا َتلَ َ�أ َح ُدكُ ْم �أَ َخا ُه َف ْل َي ْج َتن ِِب ال َْو ْج َهَ ،ف ِ�إ َّن اللهَّ َ َخل ََق �آ َد َم َعلَى ُ�ص َ
إن�سانية،
اخلا�صة معامل ًة �
ك ِّل ذلك �إ�شار ٌة وا�ضحة �إىل وجوب معاملة ذوي االحتياجات
َّ
َّ
واحرتاما وجت ُّن ًبا للإ�ساءة.
تكرميا
ً
ً
م�ستويات
واهتمام ،على
اخلا�صة بوعي
إن�سانية تعني التعامل مع احلاالت
� ّإن املعاملة ال
ٍ
َّ
ٍ
َّ
ثم على
ع ّدةَّ � :أولها امل�ستوى النف�سي ،بالنهي عن ال�سخرية واال�ستهزاء �أو الإهمالّ ،
اخلا�صة يف املجتمع وتقوية
امل�ستوى االجتماعي ،ب�رضورة دمج ذوي االحتياجات
َّ
حقوق
جزء من احلياة ومن املجتمع ،لهم
ٌ
قدراتهم للتغلّب على العجز ،والت�أكيد ب�أنهم ٌ
أهلية �أدائهم ب�سبب الإعاقة ،بل �إن الإرث
وعليهم واجبات ،وبالتايل عدم االنتقا�ص من � َّ
اخلا�صة ،ت�أمي ًنا مل�صلحتهم ورعايتهم
ت�ستحق لأ�ش ّد �أنواع ذوي االحتياجات
والعطايا
ُّ
َّ
وماليا.
وعالجيا
ووقائيا
وخلقيا
واجتماعيا
وج�سديا
نف�سيا
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
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أولوية ،وهي تعني ا�ستعمال العقل
ومما ال �شكَّ فيه �أن الناحية
الوقائية ت�أتي يف ال َّ
َّ
ّ
املحرمات التي ت�ؤ ِّدي
الوراثية ما �أمكن ،واالمتناع عن
لتو ّقي الإعاقة ،كتفادي الأ�سباب
َّ
َّ
�إىل ف�ساد الروح والطبع من جهة ،و�إىل انت�شار الأمرا�ض من جهة ثانية ،و�إىل اال�ضـطراب
الطبيعية
املهم ،اعتماد الر�ضاعة
اخلـلقية .كذلك ،من
والت�شـوهات
النف�سـي والروحي
َّ
َّ
ُّ
ّ
للأطفال لتقوية املناعة لديهم ،وتربية الأخالق القومية لدى الأوالد ،وتعليمهم االبتعاد
امل�رضة ،كاملخاطرة واالعتداء على البيئة ،وكل ما ميكن �أن ي�ؤ ِّدي
ال�سلوكيات
عن بع�ض
َّ
ّ
�إىل انت�شـار الأمرا�ض والأوبئة ،مما يرفع من ن�سب الإ�صابة بالعاهات والإعاقات.
خا�ضع للقدر يف الوقوع
� ّإن الإن�سان م�س�ؤولٌ عن بع�ض الإعاقات التي ميكن جت ّنبها ،وهو
ٌ
قوة له يف تفاديها .ويف مطلق احلاالت ،ف� َّإن رعاية ذوي
حتت وط�أة �
ٍ
إعاقات ال حول وال َّ
إميانية ،ي�سعى امل�ؤمن
خا�صي ٌة
ين ،وهي
اخلا�صة
االحتياجات
ديني و�إن�سا ّ
روحية � َّ
َّ
َّ
َّ
ٌ
واجب ٌّ
باب من �أبواب اخلري وك�سب
من خاللها �إىل مر�ضاة اهلل ع َّز وجلّ ،باعتبار � ّأن تلك الرعاية ٌ
ر�ضى اهلل �سبحانه وتعاىل ،ومن خالل امل�ساهمة يف �رصف م�شاعر �أولئك امل�صابني
إن�سانية ،تخ ّفف من وط�أة الإ�صابة عليهم ،وهي
إيجابية مفعمة بالإميان وال
�إىل وجهةٍ �
َّ
َّ
دينية« :الراحمون يرحمهم الرحمن ،ارحموا َمن يف الأر�ض يرحمكم
ُتع َترب حتقي ًقا لغايةٍ َّ
حممد ،الذي دعا �إىل الإكثار من ال ُّدعاء للم�صابني،
َمن يف ال�سماء» ،كما قال الر�سول ّ
حتمل البالء ،لي�صنع الإرادة يف نفو�سهم ،ويبني العزم
تثبي ًتا لهم،
وحتمي�سا لهم على ُّ
ً
يف وجدانهم.
املعوقني احتلّوا مكانتهم الالئقة يف املجتمع ،فهناك
� ّإن املت�أملَ يف التاريخ يج ُد � ّأن
َّ
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يدل
ا�سما ُّ
الكثري من الفقهاء واحلكماء والعلماء الذين �أ�صبحت �إعاق ُتهم �أو عاه ُتهم ً
أ�صم والأعرج والأعم�ش والأعمى والأفط�س وغريهم من
عليهم ،كالأحول والأخف�ش وال ّ
متيز بعماه على
الذين مل تنق�ص �إعاقتهم من مكانتهم و� َّ
أهميتهم �شي ًئا ،كهذا ال�شاعر الذي ّ
�أقرانه املُب�رصين الذين عيرَّ وه بالنق�ص ،فقال:
		
فيهـم
والعيــــــب
أعداء،
وعيرّ ين ال ُ
ُ
ُ

�رضيـر
بعار �أن ُيقالَ
فلي�س ٍ
ُ

�إذا �أب�رص
		
املـرء املروء َة وال ُّتقـى
ُ

ري
ف� َّإن عمى العينني لي�س ُي�ضـ ُ

تاما مع ما يقول به الإ�سالم ،وما تنطق
املوحدين «الدروز» ين�سجم
� َّإن مذهب
ِّ
ً
ان�سجاما ًّ
اخلا�صة� ،إذ � ّأن القيمة الأ�سا�س
به الأديان كافةً ،من �رضورة االهتمام بذوي احلاجات
َّ
اجلوهريةّ � ،أما اجل�سد فلي�س �سوى وعا ٍء لها ،ولي�س من العيب �أن ال يكون
هي للروح
َّ
الوعاء كامالً ،كما �أن �أح َدنا ال ي�ضمن ماذا ميكن �أن ي�صيبه يف نف�سه �أو يف عائلته �أو يف
ُ
ُ
جمتمعه ،بني حلظةٍ و�أخرى:
		
عني والتفاتِتها
ما بني طَ رف ِة ٍ

ُيب ِّدلُ ا ُ
حال �إىل حالِ
هلل من ٍ

واقع �ضمن دائرة اخلطر ،مهما كان
وهذا ما يفر�ض علينا التفكري يف � ّأن ك َّل � ٍ
إن�سان ٌ
إن�سانية جمعاء من ابتكار الو�سائل وو�ضع القواعد للقيام بالواجب
مقتدرا ،وال ب َّد لل
َّ
ً
علميا يف جمال ك�شف الإعاقة
املعوقني ،ت�رشي ًعا وممار�سةً ،وبح ًثا
الإن�ساين جتاه
ًّ
َّ
واملعاجلة والت�أهيل ،من �أجل تقدمي الطريقة املثلى للتعامل مع هذه الفئة من املجتمع،
للب�رشية ،من خالل العناية بذوي االحتياجات
وت�أكيد الرحمة املهداة من اهلل تعاىل
َّ
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الغو�ص بالتفكري والتحليل وال�شماتة وال�س�ؤال :ملاذا �أ�صابهم ما �أ�صابهم،
اخلا�صةُّ � ،أم
ُ
َّ
نوع
ألعمل �سابقٍ
� ٍ
ٍ
م�شني اقرتفوه �أو اقرتفه ذووهم؟ فهذا لي�س من اخت�صا�صنا ،بل �إنه ٌ
من تع ّدي الذات واالعتداء على �إرادة اهلل وحكمه ،بينما املطلوب م ّنا االرتقاء ب�أنف�سِ نا
إن�سانيتِنا ،وذلك ال يكون � اّإل بالتعامل ال�صادق مع اهلل ،ومعاملة
�إىل م�ستوى حتقيق �
َّ
املكرم
�أخوتِنا يف ال
طيبة ُ
إن�سانية ،ومنهم ذوو احلاجات ال�صعبة ،معامل ًة ِّ
َّ
تليق بالإن�سان َّ
منه تعاىل.
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ال يخفى � َّأن جميعنا ك�أهل ورجال دين م�س�ؤولون �أن ننقل للأوالد الإميان باهلل
وحمبته وعنايته .يف حني �أن اهلل � َّأ�س�س العائلة جاع ًال منها مكا ًنا ل�سعادة الإن�سان
َّ
والتكاثر.
وم�شيئة اهلل �أن ت�شكِّل العائلة بيئ ًة م�ؤاتية وحا�ضنة يرتعرع فيها الطفل على نح ٍو
ت�ضحي يف
أهمية َدور امل� َّؤ�س�سات الأخرى التي
�سليمَّ .
ِّ
لكن هذا ال يعني التقليل من � ِّ
�سبيل االهتمام بالأوالد عند غياب العائلة �أو لتكملة عملها� ،إنمَّ ا ال َّدور الأ�سا�سي يف
الدينية ال�سامية التي ت�ساعد
الرتبية وتن�شئة الإن�سان يعود �إىل العائلة واملفاهيم
َّ
ومنوها.
يف تكوين
َّ
�شخ�صية الفرد ِّ

�أ َّو ًال :العائلة والأهل

• اهلل ك َ ّون العائلة كي ينموا الطفل فيها ويرتعرع
ت�شكِّل العائلة املكان ال َّأول الذي فيه
يدرك الولد مفهوم اخلري وال�رش ،وذلك
على قدر معرفة الأهل للخري وال�رش .ففي
العائلة يتعلَّم الأوالد القيم واملبادئ
رب �سلوك الأهل ولي�س
وحكمة احلياة َع َ
رب كالمهم.
َع َ
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�إ ًذا ،العائلة هي املكان الذي �أراده اهلل تعاىل لتدريب الولد على االهتمام بنف�سه
وعاطفيا.
وذهنيا
وروحيا
ج�سديا
ؤولية ومن ِّوه
وحتمل امل�س� َّ
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ُّ
أولويات الولد
أهمية نتيج ًة للحقيقة ال�سائدة والقائلة � َّإن � َّ
وتكت�سب العائلة هذه ال َّ
أولويات الأهل .لذلك ينبغي لنا ،نحن الأهل� ،أن نعي�ش بح�سب
غال ًبا ما تكون َو َ
فق � َّ
ما ن�ؤمن ل َّأن �أوالدنا ي�ؤمنون بح�سب ما نعي�ش.
تروقني الكلمة «أهل»
العربية ،ت�صف هذه الكلمة
باللُّغة
َّ
دور الأب والأم جتاه �أوالدهما،
كما ت�صف حالتهما وقدرتهما
�إىل �إجناز هذا الدور .فدور الأب
والأم هو ت�أهيل الأوالد للم�ستقبل،
مما يقت�ضي �أن يكونا م� َّؤهلَني
ّ

لهذه العناية� ،أكْ فاء حلمل هذه
ؤولية� .إننا ن�شكر اهلل لأجل كل
امل�س� َّ
من �أخذ على عاتقه هذا الدور (دور
الأهل) ،يف وقت َف َق َد الأوالد �أهلهم
باجل�سد ،ل�سبب �أو لآخر ،وهكذا
ي�شاركون يف ت�أهيل ه�ؤالء الأوالد
حلياة �أف�ضل.

�أقام اهلل � ً
ً
حميطا اجتماع ًّيا ،حتى ينمو الأوالد يف ج ٍّو من املح َّبة والقدوة
أي�ضا
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قيادية وتفعيل
يتدرب الولد يف حميطه ال ِّديني على عالقات �سليمة ومهارات
َّ
َّ
املحبة والت�ضحية والقيم
جو من
َّ
املواهب خلدمة الآخرين .وهكذا ينمو الولد يف ٍّ
أي�ضا
ليتعرف
الروحية النبيلة .وذلك كلُّه
عامل يقبله ويكون � ً
َّ
بعامل �آخر غري نف�سهٍ ،
ٍ
َّ
يف حاجة �إليه؛ فيتعلَّم �إذذاك الأخذ والعطاء �ضمن جمموعات يعي�ش فيها.
الأوالد نعمة من اهلل ،فهو يعطينا فر�صة تلو الفر�صة حتى ي�أتي �إىل العامل �أنا�س
املح�صلة فتعتمد
إيجابياّ � .أما
أثريا �
ي�صبحون،
متمر�سني وخملِّفني يف املجتمع ت� ً
ًّ
ِّ
ِّ
والدينية� .إ ًذا
إجتماعية
أ�رسية وال
َّ
َّ
يف نهاية الأمر على املحيط� ،أي على الدائرة ال َّ
ينبغي للأهل واملجتمع �أن يوفِّروا البيئة امل�ؤاتية كي يعمل اهلل ع َّز وجل يف حياة
�أوالدنا ،فال ن�سلبهم الفر�ص و ُنحبِط الإمكانات التي و�ضعها اخلالق فيهمَّ � .إن
منوهم� .صحيح �أ َّننا غري
م�ستقبل �أوالدنا مرتبط مبا نزرع يف حياتهم � َّإب َ
ان طور ِّ
عما نزرع يف حياته،
م�س�ؤولني عن اختيار الولد ِّ
لل�رش �أو للخري ،ولك َّننا م�س�ؤولون ّ
وعن ت�أمني اجلو املالئم والفر�ص امل�ؤاتية.

ثان ًيا :الأوالد
هلل تعاىل يويل الأوالد �أهمي ًة كُ ـربى حتى �إ ّنه يح ُّثنا �أن:
ال�صحيح
• نر ِّبي �أوالدنا يف الطريق َّ
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يتجلَّى اهتمام اهلل بالأوالد عرب م�شيئته التي تدعو الأهل �إىل تعليم �أوالدهم كلمة
يتجلَّى اهتمام اهلل بالأوالد عرب م�شيئته التي تدعو الأهل �إىل تعليم �أوالدهم القيم
تنب عليها جميع الأديان
الروحية ال�سامية ،والف�ضائل
َّ
َّ
الروحية احلميدة التي رِّ
ال�سماوية.
َّ
من الوا�ضح �أ َّننا م�س�ؤولون ،ك�أهل وجمتمع ،جتاه اهلل ع َّز وجل لأن نكون وكالء
نتم�سك
�صاحلني ،فال نهدر � َّأية َّ
عطية منه (حياة ،موهبة ،وقت) .فاهلل يدعونا �إىل �أن َّ
اليومية.
حمبته �أمام �أوالدنا يف ك ِّل ما نعمل يف حياتنا
به ع َّز وجل
َّ
وجن�سد َّ
ِّ
تقوية وم�ستقيمة يف
ونحن عندما نعي�ش حياة َّ
فتتج�سد و ُتثمر
بقوة للآخرين،
العائلةُ ،ت�ضيئ َّ
َّ
تهيئ املناخ الأف�ضل
و ُتعدي الآخرين .كما �أ َّنها ِّ
يف العائلة واملجتمع لنمو الولد و�إعداده ،وهكذا
يتفاعل الولد مع حمبة خالقه ،فينمو �إذ ذاك
�إىل �أق�صى �إمكاناته وطاقاته .ثمة َم َث ٌل يقول:
«فاقد ال�شيء ال يعطيه� ».إ ًذا ،ال ميكن للوالدين
واملحبة �إىل اجليل العتيد ،ما مل
نقل الإميان
َّ
يكونا هما ممتلكني هذا الإميان وواثقني من
حمبة اهلل ال بالكالم بل باالتكال عليه تعاىل
ومما ي�ساعد الأوالد
والعي�ش مبوجب م�شيئتهّ .
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تقبل هذه الف�ضائل اجلليلة ،هو �شعورهم ب� َّأن اهلل هو � َّأو ًال يف حياة والديهم،
على ُّ
والدينية عزيزة على قلوب الأهل.
الروحية
ل َّأن الأوالد يالحظون حني تكون الأمور
َّ
َّ
ال�صدد
تو�صي جميع الأديان الأهلَ � ً
أي�ضا ب�أن يحرتموا طبيعة الأوالد .ويف هذا َّ
يطلب ال َّنبي مو�سى احرتام هذه الطبيعة والتجاوب معها لأ َّنها فر�صة لبنيان �إميان
الولد .يقول �إ َّنه �سي�أتي يوم حني ي�س�أل �أوالدنا ملاذا اخرتنا ،نحن الأهل ،هذا النوع
من احلياةُ .ي�شري مو�سى �أ َّنه ب�إمكاننا عرب �إجابتنا �أن نخربهم عن اهلل يف حياتنا.
ن�شجع �أوالدنا على
أمور نخربها بب�ساطة كي يت�س َّنى للولد فهمها .وال نن�سى �أن ِّ
� ٌ
طرح الأ�سئلة املتعلِّقة باهلل ع َّز وجل.
• �أن نر ّبي �أوالدنا َوفقَ م�شيئته وبدافع حم َّبته
مطلوب من الأهل �أن يكونوا �صبورين بعيدين عن الق�سوة وال�ش َّدة ،يعاملون �أوالدهم
بحكمة ،معتمدين �أ�سلوب الإقناع والتفاهم والتع ُّقل.
وال َيغِب عن بالنا � َّأن ثمة فر ًقا بني الت�أديب والق�صا�ص .فالق�صا�ص يكون عاد ًة
بدافع الث�أر �أو ابتزاز ما يريده الإن�سان مقابل خط�إٍ ح�صل .وهذا ال يعلِّم وال يخلق
جوا من التعليم� ،إمنا يولِّد خوفًا ،و�إن نفع ،فنفعه ال ُيجديّ � .أما الت�أديب ،فهو بدافع
ًّ
املحبة ،ويهدف �إىل التعليم والت�شكيل من خالل التقومي والتفاعل مع االعرتاف
َّ
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وعملية الت�أديب ترافق الولد
والتوبة عرب الرحمة والنعمة ولي�س عرب الدينونة.
َّ
مدى حياته.
فق م�شيئته وبدافع
نربـي �أوالدنا َو َ
ونكرر فنقول � َّإن اهلل يريد م ّنا ،نحن الأهل� ،أن ِّ
ِّ
حمبته� .إ ًذا ،اهلل يهتم ب�أوالدنا ويريد م َّنا �أن نعاملهم برفق وحمبة بعي ًدا عن الق�صا�ص
َّ
واالقت�صا�ص م�ستخدمني الت�أديب الذي يهدف �إىل الت�شكيل وتقومي ال�سبيل.
• اهلل يريد لأوالدنا النَّجاح واحلياة املُثمرة
بالإ�ضافة �إىل التو�صيات ب�ش�أن تربية �أوالدنا بح�سب م�شيئة اهلل ،يدعونا اهلل ،نحن
الأهل� ،أن نحر�ص ك َّل احلر�ص على �أن يكون هدف الرتبية م�صلحة �أوالدنا ،فال
أثري يف
نغيظهم ون�ستف َّزهم ونحطِّ مهم �إذ علينا االهتمام مب�شاعر الأوالد التي لها ت� ٌ
نربي �أوالدنا ل ُيح ِرزوا �أق�صى �إمكاناتهم،
م�ستقبلهم و�إنتاجهم� .إ َّنه يريد تعاىل �أن ّ
و�أن ن ُب َّث فيهم روح املحبة للجميع من دون ا�ستثناء ،وامل�ساحمة ،وقبول الآخر،
والتعبد له ،وخدمة الآخرين ،وعمل ما بو�سعهم يف �سبيل فعل اخلري.
وخوف اهلل،
ُّ
يلخ�صها «جورج بارنا»� ،أحد الكتاّب يف خدمة الأوالد الفاعلة.
وثمة هنا توجيهات ِّ
َّ
وقد وردت هذه التوجيهات املفيدة يف كتابه:
Transforming Children into Spiritual Champions
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روحيني) .ين�صح الكاتب الأهلَ ب�أ ّال ين�سوا
(جعلُ الأوالد �أبطا ًال
ِّ
َ
�أب ًدا الأمور التالية:
أخالقية
أ�س�سا �
َّ
• � َّإن الطريق �إىل ال َّنجاح يتطلَّب � ً
ودينية من �ش�أنها �أن تجُ يز لنا العي�ش
وروحية
َّ
َّ
حياة مق َّد�سة قريبة ج ًّدا من اخلدمة.
• قد ن�سعى جاهدين لإعطاء �شبابنا �أف�ضل
املوجود يف عاملنا اليوم ،ولكن يفوتهم الكثري
يتم
من معنى احلياة وهدفها وفرحتها ،ما مل َّ
الروحية.
أولويات حياتهم
َّ
حتديد � َّ
إيجابيا فاع ًال
أثرا �
ًّ
• �إذا �أراد الإن�سان �أن يرتك � ً
وطويل الأمد يف هذا العامل ،عليه �أن ي�ضع
�سيما
جمهو ًدا هائ ًال يف بناء حياة الآخرين ،وال َّ
حياة �أوالده .و�إذا �أراد �أن ي�ؤ ِّدي جمهوده هذا �إىل
�أف�ضل النتائج ،عليه �أن يبد�أه يف حياة ه�ؤالء منذ
نعومة �أظفارهم.
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ال�صغر ،وقلَّما تتغيرَّ مع مرور
• � َّإن ممار�سات الإن�سان
َّ
الدينية تنمو يف ِّ
مر ُم�ستغرب.
الزمن؛ �إنه لأَ ٌ
دائما
ويقول الكاتب � ً
أي�ضا � َّإن �أهمية هذه الن�صائح تعود �إىل كون الأوالد يف حاجة ً
�إىل م�ساعدة الأهل والكبار يف بيئتهم حني يتعلَّق الأمر بتحديد الهدف الذي يختارون
دائما �أنه يجب على
لتكري�س حياتهم .وعلى الأهل ،و ُي�ضيف م�ش ِّد ًدا �رضورة
ُّ
التذكر ً
الأهل �أال يلقوا مهام تربية �أوالدهم على �سواهم من رجال دين �أو م� َّؤ�س�سات تربوية
�أو اجتماعية وغريها ،بل �أن يت�شاركوا و� ّإياهم هذه امل�س�ؤولية يف تربية �أوالدهم بغية
التعوي�ض عن التق�صري واخلط�أ الذي قد ينتج عن نقاط ال�ضعف وعدم املعرفة.
فق ما ي�شري الباحثَّ � ،إن َمن يرغب يف �إحراز ت�أثري فاعل يف تن�شئة � ِّأي
وو َ
وبالتايلَ ،
�سن باكرة.
أخالقيا
�إن�سان �
وروحيا ،عليه �أن يبد�أ بتلقني الأفكار واملبادئ يف ٍّ
ًّ
ًّ
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� ّإن االنطباع والقناعة ال�سائدين يف املجتمع ،هما � َّأن الولد الذي يعاين �إعاق ًة ما و�/أو
�صعوبات ،يكون ن�صيبه ون�صيب �أهله املعاناة .وذلك ،ب�سبب متييزه
ا�ضطرابات و�/أو
ٍ
ٍ
�سل ًبا وعزله وحرمانه من حقوقه يف التع ُلّم ،ويف العمل والعي�ش الكرمي.

اخلا�صة؟
�أين نحن من بيئةٍ داعمة حلقوق الأوالد ذوي االحتياجات
َّ
اجلمعيات
على الرغم من تع ُّدد الطوائف ووفرة قادتها وعدد رجال ال ِّدين ،وكم
َّ
التابعة لكافة املذاهب ،ف� َّإن الأوالد املختلفني ال ي�شعرون ب� َّأن العاملني يف هذه
تو َّقع �أن يكون احلال
ان ال�ش َّدة ِّ
امل� َّؤ�س�سات ي�شكِّلون �سن ًدا � َّإب َ
وال�ضيق والي�أ�س ،كما ُي َ
ثمة بوادر ت�شري �إىل � َّأن �أبناء الطوائف م�ستع ُّدون
دينية
َّ
يف بيئةٍ َّ
واجتماعية .ولي�س َّ
إزاء هذا الو�ضع ،غال ًبا ما
ل�س ِّد الفراغ الذي ُيخلِّفه تقاع�ص الدولة
َّ
واجلمعيات .ف� َ
تخور ،من �ش َّدة اخلوف ،قوى ه�ؤالء الأوالد واملراهقني وذويهم و�أعدادهم لي�ست
قليلة� ،إذ ي�شعرون بال�ضعف ،يف عامل تزداد فيه �صعوبة ت�أمني لقمة العي�ش.
حزن ،ب�سبب رف�ض الآخرين لهم.
وفوق هذا كلّه ،ينتابهم
�شعور بالعزلة ،يعقبها ٌ
ٌ
املخت�صة
أخ�صائيني يف جماالت الرتبية
َّ
وما يزيد الو�ضع تعقي ًدا ،هو � َّأن ازدياد ال َّ
والعالج النطقي والعالج النف�سي والنف�سي احلركي واالخت�صا�صات املرتبطة
ُّمية ،مل يقابله تغيري
بحاجات ذوي الإعاقات واال�ضطرابات
وال�صعوبات التعل َّ
ُّ
يف معاملة ه�ؤالء الأوالد يف املجتمع.
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اخلا�صة واملراكز
�رشعت بع�ض املدار�س
َّ
�ص للتالمذة ذوي
نح ف َُر ٍ
املخت�صة يف َم ِ
َّ
واال�ضطرابات
ُّمية
ال�صعوبات
التعل َّ
ُّ
لالندماج ،وبالتايل ملوا�صلة تعلُّمهم.
ال�سباقة يف
ومن بني املدار�س التي كانت َّ
ت�رسب ه�ؤالء التالمذة ،عدد
�سعيها للح ِّد من ُّ
لي�س بقليل من املدار�س التابعة للطوائف
أي�ضا
ثم � َّإن هذه املدار�س �سعت � ً
املختلفةَّ .
أخ�صائيني ،على الرغم من التكلفة الباهظة.
لتدريب املعلِّمني وتوظيف ال
ِّ
اخلا�صة� ،أن تبعث على الأمل.
الرتبوية
ومن �ش�أن هذه الإجنازات يف امل� َّؤ�س�سات
َّ
َّ
وال ب َّد من توثيق هذه الإجنازات عرب درا�سة يقوم بها باحثون متم ِّر�سون ،حيث
أي�ضا ،جهود بع�ض
التطور احلا�صل .ومن
امل�شجع � ً
ُتعلَن يف �أعقابها نتائج ُتبينِّ
ِّ
ُّ
الرتبوية يف تنظيم حمالت ال َّتوعية حول حقوق وحاجات
اجلمعيات وامل� َّؤ�س�سات
َّ
َّ
ُّمية .نذكر على �سبيل املثال ،احلملة
ذوي االحتياجات
وال�صعوبات التعل َّ
اخلا�صة ُّ
َّ
ال�سنوية التي بد�أت منذ عام  3102وجرى خاللها �إطالق اليوم الوطني للتالمذة
ُّمية ،ذلك اليوم الذي يقع فيه  22ني�سان؛ كما هنالك
ال�صعوبات التعل َّ
ذوي ُّ
التوحد ،و�أخرى لدعم الذين
احلملة التي ُتطلَق ك َّل عام لدعم الأوالد الذين يعانون
ُّ
يعانون متالزمة داون (.)Down Syndrome
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اليوم الوطني لذوي
ُّ
مية22 :
الصعوبات
ُّ
التعل َّ
نيسان

يف العام  2013جرى تكري�س 22
ني�سان ليكون “اليوم الوطني للتالمذة
ُّمية” بغية
ذوي
ال�صعوبات التعل َّ
ُّ
التوعية على حقوق وحاجات ذوي
ال�صعوبات يف التعلُّم ،وتعزيز ثقافة
ُّ
ال َّدمج ون�رش مفهومها.
جاء هذا العمل يف �إطار ال�رشاكة بني
وزارة الرتبية والتعليم العايل واملركز
الرتبوي للبحوث والإمناء واملجل�س
الثقايف الربيطاين ومركز �سكيلد

( 1)SKILDوعدد كبري من امل� َّؤ�س�سات
الرتبوية التي ُتعنى بالتالمذة ذوي
وال�صعوبات
اخلا�صة
االحتياجات
ُّ
َّ
جمعية املقا�صد
نخ�ص بالذكر
َّ
التعل َّ
ُّميةُّ ،
املربات
جمعية
إ�سالمية،
اخلريية ال
َّ
َّ
ّ
ّ
التوحيدية،
اخلريية ،م� َّؤ�س�سة العرفان
َّ
َّ
الكاثوليكية ،كما
ورابطة املدار�س
َّ
أوثوذك�سية ()Eduvation
املدار�س ال
َّ
ويف عام  ،2014ويف �إطار ال�رشاكة
الدائمة بني امل� َّؤ�س�سات الرتبوية التي
ُتعنى بالتالمذة ذوي االحتياجات
ُّمية ،كان
اخلا�صة
وال�صعوبات التعل َّ
ُّ
َّ
�إ�صدار “دليل املدار�س الداجمة يف
لبنان” مبنا�سبة االحتفال باليوم
الوطني هذا.
*لالطالع على القائمة راجع امللحق يف �آخر
الكتاب

1 - SKILD: Smart Kids with Individual Learning Differences
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شكر خاص

من دون �شكَّ � ،إن اللقاءات التي جرت
مع قادة الطوائف واملا َّدة التي
قدر كب ٍري
جنيناها منها ،جاءت على ٍ
من الأهمية ،وذلك بف�ضل اجلهود
نخ�صهم
يهمنا �أن َّ
التي بذلها �أ�صدقاء ُّ
بال�شكر على �رصاحتهم وتب ِّنيهم
اخلا�صة ،وال
ق�ضية ذوي االحتياجات
َّ
َّ
ُّمية
�سيما ّ
ال�صعوبات التعل َّ
َّ
حق ذوي ُّ
نعب عن
مبوا�صلة درا�ستهم .نريد �أن رِّ
امتناننا لك ٍّل من:
• الأب بطر�س عازار ،الأمني العام
الكاثوليكية يف لبنان
للمدار�س
َّ
• الإيكونومو�س جورج دميا�س ،كاتب
املجمع الأرثوذك�سي املق َّد�س
الق�س �شارل ق�سطه ،راعي الكني�سة
• ّ
إجنيلية يف ر�أ�س بريوت،
املعمدانية ال َّ
َّ

الروحية
والقا�ضي يف املحكمة
َّ
إجنيلية
ال َّ
• املهند�س �أمني حممد الداعوق،
جمعية املقا�صد اخلريية
رئي�س
َّ
إ�سالمية
ال
َّ
• الأ�ستاذ ه�شام ن�شابة ،ع�ضو
جمعية املقا�صد
جمل�س �أمناء
َّ
ورئي�س جامعة املقا�صد يف بريوت
• الدكتور حممد باقر ف�ضل اهلل،
جمعية
نائب رئي�س ومدير عام
َّ
اخلريية
املربات
َّ
ّ
• ال�شيخ د� .سامي �أبي املنى� ،أمني
التوحيدية
عام م� َّؤ�س�سة العرفان
َّ
الثقافية يف املجل�س
ورئي�س اللجنة
َّ
املوحدين الدروز
املذهبي لطائفة
ِّ
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اخلا�صة؟
كيف تتعامل الطوائف مع ذوي االحتياجات
َّ
ابتغاء للوقوف على حقيقة املعاملة التي يتل َّقاها ذوو اال�ضطرابات �أو الإعاقات
ً
ُّمية يف �أماكن العبادة ،كان الر�أي �أن نلتقي عد ًدا من القادة
وال�صعوبات التعل َّ
ُّ
الدينيني يف لبنان ،لنقف عند ر�أيهم يف املو�ضوع.
ِّ
على الرغم من تع ُّدد الطوائف يف لبنان ،واختالفها على م�ستويات ع َّدة ،فقد
الدينية مع ذوي
ثمة تقار ًبا يف الآراء حول تعامل املجتمعات
َّ
َّ
بينت اللقاءات � َّأن َّ
ُّمية .فك َّل واح ٍد من رجال ال ِّدين وغريهم من
ال�صعوبات التعل َّ
الإعاقات وذوي ُّ
مييزوا �سل ًبا ه�ؤالء
رعيته �أن ِّ
القادة الذين التقيناهم ،ال يريد لأبناء طائفته �أو َّ
الأوالد واملراهقني و�أهلهم ،وال ير�ضى
ب�أن يجري نبذهم.
وقد تمَ َّ الر�أي على � َّأن معظم القادة
والأفراد َتعوزهم ال َّثقافة التي
والت�رصفات
ته ِّذب الآراء واملواقف
ُّ
والتفاعالت .ويعرتف ه�ؤالء على
نادرا
م�ض�ض ب� َّأن القادة ،بوجهٍ عام،
ٍ
ً
يتطرقون يف �أحاديثهم وعظاتهم
ما
ِّ
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�سيما بحقوق وحاجات
واهتماماتهم �إىل موا�ضيع تتعلَّق بحقوق الإن�سان وال َّ
اخلا�صة وعدم
ه�ؤالء الأفراد يف املجتمع .فب�سبب ا�ست�سالم ذوي االحتياجات
َّ
توجيه قادتهم ،يف كثري من الأحيان ال ي�شعـر الأوالد املختلفون و�أهاليهم
دينيا.
باالنتماء ال ِّديني ،حتى ولو كانوا ِّ
متدينني وملتزمني ًّ
الدينيون
وي�ؤكِّد القادة
ُّ
� َّأن العديد من الأُ�سرَ الذين
لديهم ولد يعاين ا�ضطرا ًبا
ف�ضلون بقاء
�أو �صعوبةُ ،ي ِّ
ولدهم هذا يف البيت جت ُّن ًبا
لل�ضجة التي قد ُيحدِثها �أو
َّ
الت�رصف املزعج الذي قد
ُّ
ي�أتيه .و ُيروى � َّأن بع�ض
الأُ�سرَ ينتهي بهم الأمر �إىل
االبتعاد والبقاء يف املنزل
والعي�ش يف عزلة.
ويروي �أحد رجال ال ِّدين
عن �أ�رسة يعاين �أحد
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ِ�س ه�ؤالء من عدم احت�ضان �أبناء طائفتهم
�أوالدها ا�ضطرا ًبا ما .عندما َيئ َ
قرروا الهجرة� .أَ َج ْل ،هربت الأُ�رسة من بلدٍ،
لولدهم ،و�ضجروا من امل�ضايقاتَّ ،
اخلا�صة ...بالإ�ضافة �إىل ذلك ،عدم توافر
يتقبل ذوي االحتياجات
جمتمعه ال َّ
َّ
املحبة والتف ُّهم ،وغياب امل�ساعدة من قِ َبلِ القادة واملحيط.
َّ

اخلا�صة و�أهلهم مال ًذا �آم ًنا يف ُدور العبادة
لكي يجد ذوو االحتياجات
َّ
و�أماكن ال�صالة
�أجمع رجال ال ِّدين الذين التقيناهم على � َّأن املعاملة يف �أماكن العبادة ويف
تتح�سن �إ ّال من خالل:
املجتمع ال ميكن �أن
َّ
روحية �سامية،
دينية �صحيحة وف�ضائل
َّ
• العي�ش وفق �أُ�س�س َّ

• التحلِّي باملعرفة عن ذوي االحتياجات اخلا�صة وحقوقهم التي
هي �أ�سا�س لثقافة نفتقر �إليها ،وعمادها احرتام الغري املختلف.
أهمي ًة كُ ربى يف تغيري املعاملة
يقول القادة ورجال ال ِّدين � َّإن للثقافة واملعرفة � ِّ
الذهنية،
اخلا�صة يف طوائفهم .ف�إذا ما �أردنا تغيري
التي يتل ّقاها ذوو االحتياجات
َّ
َّ
�رضورية.
علمية
َّ
ر�سوا على �أُ�س�س َّ
ال ُب َّد للثقافة واملعرفة �أن َت ُ
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وهنالك ت�أكيد على �رضورة تدريب القادة وامل�س�ؤولني وتوعية �أفراد املجتمع
املخت�صة وعلم النف�س .فهذه الق�ضية ال تقلُّ �أهمي ًة
أخ�صائيني يف الرتبية
من قِ َبلِ �
ِّ
َّ
عن ق�ضايا �أخرى يوليها امل�س�ؤولون اهتمامهم ،مثل الإدمان على املخدرات
أخ�صائيني يرجع بالفائدة على
والعنف واالنحراف والرذيلة .فالتعاون مع ال َّ
الأوالد وعلى ذويهم ،الأمر الذي برهنه واقع احلال.
كما �أن الت�شجيع على ح�ضور املحا�رضات وامل�ؤمترات حول االحتياجات
ُّمية ،وعلى قراءة املن�شورات والكتب التي ُتعنى بذلك
اخلا�صة
وال�صعوبات التعل َّ
ُّ
َّ
�رضورية لكي يعرف النا�س �أنه يف حاالت
فالثقافة
ة.
أهمي
ل
ا
غاية
يف
أمر
�
أن
ال�ش�
َّ
َّ
النف�سية،
التوحد �أو احلركة املُفرطة �أو اال�ضطرابات
مثل
َّ
ُّ
إرادية ،وال تعني � َّأن الأهل
تكون
الت�رصفات املزعجة غري � َّ
ُّ
ُمق�صرِّ ون يف ت�أديب �أوالدهم.
وي�ش ِّدد ه�ؤالء القادة على � َّأن ما نفتقر �إليه
العربية هو الوعي حول
يف لبنان والدول
َّ
التعامل مع ه�ؤالء الأوالد واملراهقني،
وتل ِّقي التدريب يف ذلك املجال .وينبغي
لرجال ال ِّدين وامل�س�ؤولني �أن يدركوا

81

اخلا�صة
أي�ضا يف حاجة �إىل تو�سيع �آفاق معرفتهم حول االحتياجات
�أنهم هم � ً
َّ
ُّمية ،كي يتمكَّنوا من القيام بدورهم يف جمتمعاتهم اخلا�صة
وال�صعوبات التعل َّ
ُّ
عامة.
ويف املجتمع اللبناين والعربي َّ
فقلَّة املعرفة ت�ؤ ِّدي �إىل معاملة قد ت�صل �إىل ح ٍّد ال ُيطاق ،وقد ينتهي الأمر �إىل
التعبد
حرمان ه�ؤالء الأوالد وذويهم فر�ص َة االندماج يف املجتمع ،وفر�صة
ُّ
ال�شفقة �أو
هلل واال ِّتكال عليه تعاىل ،وذلك كي يتج َّنبوا االنتقادات �أو نظرات َّ
املالحظات ...عِ ًلما � َّأن املنظَّ مات التي ُتعنى بحقوق الإن�سان كما كافة الأديان
أفضل من التوعية

� َّإن الطل ََب �إىل ولد لديه احتياجات
خا�صة �أن يقوم ببع�ض اخلدمات
َّ
معنويات من�شودة،
الب�سيطةُ ،يك�سِ به
ٍ
و ُي�شعِره ب�أنه عن�رص يف املجتمع له
حاجة؛ وهكذا ،قد تكون ملبادرات كهذه
فاعلية تفوق يف ت�أثريها الإيجابي
َّ
كل املحا�رضات والإر�شادات.

82

خا�صا .وال يخفى على �أحدَّ � ،أن الرتبية
اهتماما
تويل املع َّذبني واملنبوذين
ً
ًّ
حق وحاجة و�رضورة للجميع ،مبن فيهم ذوو االحتياجات
الروحية
والدينية هي ٌّ
َّ
َّ
اخلا�صة.
َّ
كما هنالك ت�شديد من قبل من التقيناهم � َّأن رعاية ه�ؤالء الأوالد ينبغي �أن تتكلَّل
علمانيني ،وعلى
واملحبة� ،إذ � َّإن املعرفة وحدها ال تكفي .فكم من �أفراد
بالقبول
ِّ
َّ
معوقني ،من دون �أن يمُ ا ِر�سوا
مدى �سنوات� ،أبلوا ً
بالء ح�س ًنا يف التعامل مع �أوالدٍ َّ
� َّأي تدريب� ،أو ي�سمعوا � َّأية حما�رضة.
واجلمعيات التابعة لها .ذلك لأنه
ثمة حاجة �إىل مزي ٍد من التعاون بني الطوائف
َّ
َّ
اخلا�صة وال�صعوبات
مبقدور هذه امل� َّؤ�س�سات �أن تق�صد املحتاجني وذوي احلاجات
َّ
التعلمية حيثما ُو ِجدوا وت�ؤازر طوائفها يف غري �صعيد.
َّ

مالحظة ختام َّية
�إىل الآن ،مل تكن �أماكن العبادة وال امل� َّؤ�س�سات التابعة لها مال ًذا �آم ًنا �أو �سن ًدا للأوالد
ن�ص ًّبا على الطقو�س
ذوي االحتياجات
اخلا�صة و�أهاليهم ،ل َّأن الرتكيز كان ُم َ
َّ
و�إطاعة رجال ال ِّدين ومهابتهم .من هنا ،ف� َّإن َدور الطوائف يف �أذهان معظم رجال
حم�صورا.
ورا
ال ِّدين
ِّ
ً
والعلمانيني كان َد ً
أخرياَّ � ،إن الأحاديث التي �أجريناها مع القادة من خمتلف الطوائف ويف امل� َّؤ�س�سات
و� ً
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الرتبوية الأخرى� ،ش َّددت كلُّها على واجب امل�س�ؤولني ورجال ال ِّدين �أن ُي َر ِّحبوا بك ِّل
َّ
ال�صعوبات التي حت ُّد من قدراته .ف ُدور
ولد ،مهما كان و�ضعه وحاله وم�شاكله �أو ُّ
الدينية هي ملج�أ للجميع ،مبن فيهم الذين يف حاجة �إىل
العبادة وامل� َّؤ�س�سات
َّ
ثم َتقيهم من الظُّ لم والي�أ�س.
م�ساعدة من �ش�أنها �أن ُت َخفِّف من َع َو ِزهم و�آالمهمَّ ،
تقبل الآخر املختلف ،ومن قيام هذه
�إ ًذا ،ال ُب َّد من تكثيف اجلهود لن�رش ثقافة ُّ
الطوائف ب َدو ِرها يف ال َّتخفيف من معاناته ومن معاناة ذويه ،ويف م�ساعدته
رب الإميان باهلل ع َّز وجل
تال ًيا على اندماجه يف املجتمع .ف َع َ
واملحبة والتوعية ،ن ُب ُّث الأمل
والت�رضع وال�صالة
وعبادته
َّ
ُّ
اخلا�صة و�أهاليهم،
يف قلوب ذوي االحتياجات
َّ
ون�ضع ،على َنح ٍو تدريجي ،ح ًّدا للحزن والقلق
ال�سلبية والي�أ�س وال�شعور بالعزلة.
والأفكار
َّ

84

ا
ل
ف

ص
ل
ال

ثا
ل
ث

ا
ال
ض

ط

راب
ا
ت

ا
إل
ن
ما

ئية

ال�صعوبات التع ُّلم َّية
م�صطلح ُّ
ُّمية” من دون د َّقة لو�صف عدد من
لطاملا ا�س ُتخدم تعبري
“ال�صعوبات التعل َّ
ُّ
التح ِّديات التي ُتعيق ال َتع ُّلم لدى بع�ض الأوالدّ � .إن ال َّت�سميات املختلفة التي ُت�ستخدم
اخلا�صة� ،أو الأوالد
ُّمية� ،أو ذوو االحتياجات
ال�صعوبات التعل َّ
َّ
هي :الأوالد ذوو ُّ
معينة من
املختلفون .هذه ال َّت�سميات جميعها ُت�شري �إىل �أوالد لديهم �صعوبات َّ
�ش�أنها �أن ُتعيق تعلُّمهم يف الأو�ضاع العادية .فالأوالد الذين ينتمون �إىل هذه الفئة
قد يكون لديهم واحد (�أو مزيج) من احلاالت التالية والتي �سن�رشحها باخت�صار يف
ما يلي.

�أ َّو ًال :ا�ضطرابات التع ُّلم

- Learning Disorders -

� َّإن ا�ضطرابات التعلُّم قد ترتبط باالختالل الوظيفي للجهاز الع�صبي لدى الإن�سان،
منو اجلهاز الع�صبي خالل النمو،
وببع�ض العوامل
َّ
الوراثية .و َتظهر امل�شكلة يف ِّ
مما كانت عليه يف
وتتفاقم عوابقها حني ت�صبح املتطلِّبات التعل َّ
ُّمية �أ�صعب ّ
�سني الطفولة املبكِّرة.
ي َّت�صف اال�ضطراب يف التعلُّم ب�ضعف يف القراءة �أو يف الكتابة �أو يف املفاهيم
احل�سابية ،و ُتعرف هذه با�ضطرابات التعلُّم املح َّددة (Specific Learning
َّ
 )Disordersوهي ت�شمل ُع�رس القراءة (� ،)impairment in reading or Dyslexiaأو
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ح�سابية
بعمليات
وع�رس القيام
ُع�رس الكتابة (ُ ،)impairment in written expression
َّ
َّ
( .)impairment in math or dyscalculiaحيث ميكن الولد �أن يعاين ا�ضطرا ًبا
مزيجا منها .والأنواع الثالثة هذه تتغيرَّ يف املظهر والدرجة ،حيث بع�ض
واح ًدا �أو
ً
�رسا من النوع اخلفيف ،وبع�ضهم الآخر يت�أ َّثرون بدرجة �أكرب.
الأوالد يعانون ُع ً
أ�سا�سيتان اللتان ال غنى عنهما يف جمال
ومبا � َّأن القراءة والكتابة هما املهارتان ال
َّ
التعلُّم الأكادميي ،فمن ال�رضوري عدم �إهمال هذه امل�شكلة ،بل ال�سعي مل�ساعدة
املخت�صة .الأوالد الذين
إخت�صا�صيني يف الرتبية
الأوالد من خالل التعاون مع �
َّ
ّ
ظهرون
يكون لديهم �صعوبات �
أكادميية يف اللُّغة املكتوبة �أو يف ما َّدة احل�ساب ،قد ُي ِ
َّ
مما ي�ؤ ّثر �سل ًبا
م�شاكل يف �ضبط ال َّنف�س ويف التنظيم ويف
ُّ
الت�رصف الإجتماعي؛ ّ
على عالقاتهم بالأتراب �أو البالغني .فهذا ال�ضعف يف �ضبط ال َّنف�س ،يجعل �سلوكهم
االجتماعية بالإ�ضافة �إىل قنوط.
�سبب م�شاكل يف عالقاتهم
متهو ًرا
ً
وطائ�شا ،و ُي ِّ
َّ
ِّ
املتكرر تتد ّنى ثقتهم بال َّنف�س ،ولذا ي�شعرون يف معظم الأوقات � َّأن
وب�سبب ف�شلهم
ِّ
مما هي عليه يف الواقعّ � .أما الدرا�سة فت�صبح بنظرهم ثق ًال وخ�شي ًة
قدراتهم �أ�ضعف ّ
�سلبية.
�سلوكية �أو �إىل اختالجات
مما قد ُيف�ضي �إىل م�شاكل
نف�سية َّ
َّ
ّ
وقنوطً اّ ،
� ّأما على ال�صعيد الدرا�سي ،يحتاج الأوالد الذين لديهم �صعوبات يف التعلُّم �إىل
أكادميية،
ا�سرتاتيجيات ملقاربة امل�سائل ال
م�ساعدة يف تنمية مهارة ا�ستخدام
َّ
ّ
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تت�ضمن
اال�سرتاتيجيات قد
وهي مهارة ت�أتي بالفطرة عند الأوالد الآخرين .وهذه
َّ
َّ
الهامة يف الفِقرة �أو يف ال�س�ؤال،
الرتكيز على الكلمات الرئي�سة ،وحتديد العنا�رص
َّ
وتبويب املعلومات َوف ًقا للموا�ضيع ،وا�ستخدام التحليل املنطقي وغري ذلك .و�إذا ما
�أتى ه�ؤالء الأوالد عم ًال منفردين� ،أي من دون �إر�شاد الغري خطو ًة بعد خطوة ،ف� َّإن
هذا العمل غال ًبا ما ي�شكِّل حت ِّد ًيا لهم.
يتح َّدد �إن كان لدى الولد ا�ضطراب يف التعلُّم من خالل �إجراء تقومي �شامل للقدرات
واملهارات �ضمنه فح�ص حا�صل الذكاء (.)Intellectual Quotient (IQ) Test
ظهرون
فالأوالد الذين ُيح ِرزون املع َّدل يف الطَّ اقات
الفكرية �أو فوق املع َّدل ،و ُي ِ
َّ
ح�سبون � َّأن لديهم ا�ضطرا ًبا يف التعلُّم حم َّد ًدا.
ً
تق�صريا ًّ
هاما يف التح�صيل العلميُ ،ي َ
بع�ض الأوالد الذين لديهم ا�ضطرابات يف التعلُّم قد يكون لديهم �صعوبات َج َّمة
ُّمية ،فيما �آخرون قد يكون لديهم �ضعف يف الأداء
يف حت�صيل املع َّدالت التعل َّ
وي�ستطيعون جتاوز �صعوباتهم رغم وجود اال�ضطراب .لذا ،يتفاوت الأداء املدر�سي
والذهنية.
العقلية
بحدية اال�ضطراب ون�سبة القدرات
مرتبطً ا
َّ
َّ
َّ

التوحد
ثان ًيا :ا�ضطراب طيف
ُّ

-Autism Spectrum Disorder -

ي�شري ُم�صطلح “الطيف” �إىل جمموعة وا�سعة من الأعرا�ض ،واملهارات ،وم�ستويات
منو اجلهاز
ال�ضعف �أو العجز لدى الأوالد ذوي
التوحد .وهذا � ً
ُّ
أي�ضا ق�صور يف ِّ
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الع�صبي  /ا�ضطراب �إمنائي ،يبد�أ عادة يف �سني احلياة املبكِّرة ،قبل الثالثة من
التوحد مبجموعة من اخل�صائ�ص .فالولد
يتميز ا�ضطراب طيف
العمر.ب�شكل عامَّ ،
ُّ
إجتماعية ،و�صعوبة يف التوا�صل،
حمدودية يف العالقات ال
توحد ،لديه
َّ
َّ
الذي لديه ُّ
الت�رصفات
متكررة واهتمامات حمدودةَ ،تظهران من خالل بع�ض
وت�رصفات
ُّ
ّ
ّ
التالية:
• عدم التجاوب �إذا َم َّد �أح ٌد َي َده ليحمله �أو يعانقه،
الت�رصف بطريقة مغايرة مع الغرباء،
• عدم
ُّ
�ضع يدعو �إىل االبت�سام،
التب�سم يف َو ٍ
• عدم ُّ
• جت ُّنب النظر �إىل العينني (التوا�صل الب�رصي)،
• عدم االكرتاث للنا�س واالن�شغال بالأ�شياء،
• عدم االنخراط باللعب املعهود،
ارتباط معهودٍ بالأهل �أو الأ�صدقاء.
• عدم �إظهار
ٍ
التوحد على �أنهم “يعي�شون يف عاملهم اخلا�ص”.
لذا ،قد يو�صف الأوالد ذوو
ُّ
التوحد ،ت َّت�صف ببع�ض
ت�رصفات الأوالد الذين يعانون
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف� َّإن
ُّ
ُّ
اخل�صائ�ص التالية (�أو بجميعها):
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متكررة من ال�سلوك و�/أو االهتمامات و�/أو الأن�شطة،
• �أمناط ِّ
• عجز يف التوا�صل الالكالمي (يف النظر واحلركات)،
إجتماعية،
• عجز يف التوا�صل الكالمي املُ�س َتخ َدم يف العالقات ال
َّ
روتينية وبالطقو�س،
• التعلُّق الزائد ب�أمور
َّ
معينة (باملراوح �أو الإطارات �أو غري ذلك
•�
الت�شبث باهتمامات َّ
ُّ
من الأغرا�ض)،
اليومية �أو على
الروتينية
•� �صعوبة �إجراء � ِّأي تغيري على الأمور
َّ
َّ
البيئة املحيطة،
• �ضعف عقلي،
• تكرار الكالم �أو الأ�صوات �أو بع�ض الكلمات وهو يدور ويه ُّز وي�صفِّق،
(الع�ض� ،رضب الر�أ�س،)...
ح�س َّية م�ضطّ ربة
•
ت�رص ٍ
ّ
ُّ
فات ِّ
على نقيض ما يعتقد بعض الناس...

على نقي�ض املُع َت َقد ال�سائد الذي
يعترب � َّأن جميع الأوالد ذوي
التوحد يتم َّتعون مبواهب وقدرات
ُّ
بارزة ،ف� ّإن ق َّل ًة قليلة من ه�ؤالء
الأوالد لديهم قدرات ظاهرة.
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التوحد الذين لديهم
الأوالد ذوو
ُّ
قدرات ا�ستثنائية ُي�شار �إليهم
متوحدون”،
على �أنهم “علماء
ِّ
لكنهم ال يتع َّدون  10باملئة من
املتوحدين.
جمموع
ِّ

معينة (الت�صفيق ،اله ّز ،الدوران)...
• تكرار ُّ
ت�رصفات ّ
• �إح�سا�س ُمف ِرط مثل التجاوب ب�ش َّدة مع ُم َن ِّبه ب�رصي �أو مل�سي �أو
�سمعي.
التوحد و�صفا ُته بني ول ٍد و�آخر .ولقد َد�أَ َب الباحثون يف
تختلف حِ َّدة ا�ضطراب طيف
ُّ
ال�سنوات الأخرية يف الت�شديد على � َّأن جمموعة من الأوالد الذين ُي�ص َّنفون من ذوي
عال ( .1)High Functioningفه�ؤالء ،كما
يتميزون ب�أداء وظيفي ٍ
التوحد املعتدلَّ ،
ُّ
توحد بال َّدرجات الأخرى ،يواجهون �صعوبة يف التعاطي مع
الأوالد الذين لديهم ُّ
غريهم ب�سبب:
• م�شاكل يف اال�ستخدام االجتماعي للُّغة،
االجتماعية واللّغوية
• عدم القدرة بوجه عام على قراءة التلميحات
َّ
حرفيا)،
لت�رصفات الغري وفهمهم للُّغة يكون
(فهمهم
ُّ
ًّ
الت�رصف االجتماعي الالئق،
• عدم القدرة على فهم
ُّ
العاطفية،
ال�صداقات والتعبري عن اختالجاتهم
َّ
• �صعوبة بناء َّ
التوحد املعتدل يختلفون �إذ ي َّت�سمون باخل�صائ�ص التالية:
لكن الأوالد ذوي
ّ
ُّ
فكرية كافية،
• طاقات َّ
 -1إلى هؤالء ،كان يشير العلماء في الماضي بمصطلح األوالد ذوي متالزمة أسبرجر
()Asperger’s Syndrome
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• القدرة على التعلُّم (قد تكون �رسيعة �أو بطيئة)،
• القدرة على االعتماد على املنطق ،لكن ذلك يكون مفرطً ا فيتخلّون
عن العواطف يف حتليل وفهم الأو�ضاع والأحداث.
• القدرة على ا�ستخدام املفردات والقواعد التي ُتالئم �أعمارهم- ،
تغيرُّ غري اعتيادي يف جهارة ال�صوت �أو رتابته �أو ارتفاعه،
• تكرار اجل َُمل وال ِفكَر نف�سها.
ه�ؤالء الأوالد قد يكونون �أذكياء ويتم ّتعون مب�ستوى لغوي مرتفع ،الأمر الذي
يت�رصفون َت َع ُّم ًدا بال لياقة.
يجعلهم يبدون وك�أنهم
َّ
التوحد ،بوجه عام ،لديهم بع�ض ال�ضعفات يف الوظائف الرئي�سة
� ّإن الأوالد ذوي
ُّ
متهورة وغري
فات
ظهرون
مثل الذاكرة
ت�رص ٍ
العملية و�ضبط ال َّنف�س .لذا ،ف�إنهم ُي ِ
َّ
ُّ
ِّ
العادية بال جدوى يف مرماها لتقومي
والرتبوية
أبوية
َّ
َّ
مما يجعل الرعاية ال َّ
مالئمةّ ،
ت�رصفاتهم.
ُّ
التوحد ي�ست�صعبون حتديد الأهداف والتخطيط
ويبقى �أن ن�شري �إىل � َّأن الأوالد ذوي
ُّ
رئية وجداول �أعمال
ُم َ�س َّب ًقا لأعمالهم .ب�إمكاننا م�ساعدتهم يف ا�ستخدام خمطَّ طات َم َّ
التوحد� ،إال � ّأن بع�ض املحاوالت،
عموما ال ميكن ال�شفاء من ا�ضطراب
حم ّددة .ولكن
ُّ
ً
ال�سلوكية ( ،)Behavior Modificationقد جنحت يف تخفي�ض
�سيما التعديالت
َّ
وال َّ
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الأعرا�ض وتعزيز املهارات والأداء.
وع�صبية.
وبيولوجية،
جينية،
� ّإن �أ�سباب هذا اال�ضطراب متع ّددة وت�شمل عوامل
َّ
َّ
َّ
التوحد .حوايل ن�صف
لكن العلم ما زال بعي ًدا عن حتديد ال�سبب الرئي�سي ال�ضطراب
ُّ
التوحد تبد�أ عوار�ضها بالظهور يف عمر ال�سنتني .يبد�أ الطفل بالنمو ب�شكل
حاالت
ُّ
معهود ،لكن يف عمر ال�سنتني يبد�أ بالرتاجع على امل�ستوى اللغوي والتوا�صلي .الأمر
الذي ي�شكِّل �صدمة ملعظم الأهل في�ست�صعبون ا�ستيعاب هذه ال ّتغيرّات يف �سلوك
طفلهم.

ثال ًثا :الق�صور الفكري  /الت�أخُّ ر العقلي

-Intellectual Deficiency-

�سمى
عرف هذا التعبري اليوم بالق�صور الفكري ،لكن درجت العادة �ساب ًقا �أن ُي َّ
ُي َ
مما يجعل
التخلُّف العقلي ،و ُيعزى �إىل االختالل الوظيفي يف الن�سيج الع�صبيّ ،
الفكرية دون امل�ستوى املتو َّقع يف عمر معينَّ .
طاقات الولد
َّ
� ّإن �إجراء الفحو�ص الدقيقة واملو َّثقة كحا�صل الذكاء
 )-IQ- Testsحُت ِّدد بو�ضوح �إن كان الأداء الفكري لدى الولد دون املع َّدل �أم ال.
فكريا
يت�ضمن الت�صنيف
كما ت�سمح االختبارات مبعرفة حِ َّدة احلالة ،حيث
ق�صورا ًّ
َّ
ً
لكن حا�صل الذكاء وحده لي�س كاف ًيا بت�شخي�ص الت� ُّأخر
متو�سطً ا وحا ًّدا وعمي ًقاّ .
ِّ
التكيفي ( )Adaptive Behaviorلتحديد ما اذا كان
العقلي .فيجب تقييم ال�سلوك
ّ

(Intellectual Quotient

93

حياتية.
يومية واكت�ساب مهارات
َّ
قادرا على القيام بن�شاطات َّ
الولد ً
ي َّت�صف الت� ُّأخر العقلي بق�صور ي�شمل:
التكيفي (،)Adaptive Behavior
• �صعوبة يف ال�سلوك ّ
• �ضعفًا يف الإدراك اللُّغوي والتعبري،
• �ضعفًا يف التحليل املنطقي،
احل�سي،
• �ضعفًا يف الإدراك ِّ
• �ضعفًا يف الذاكرة،
• �ضعفًا يف �رسعة التنفيذ،
• �ضعفًا يف الذكاء االجتماعي والعملي،
اليومية،
• قدرات حمدودة يف �أداء الن�شاطات
َّ
• قدرات حمدودة يف املهارات االجتماعية املتع ِّددة،
• �صعوبة يف تركيز االنتباه على عمل معينَّ مل َّدة طويلة،
• قدرة حمدودة يف اختزان املعلومات خالل ت�أدية عمل �آخر،
عمل ما.
اال�سرتاتيجيات
• �صعوبة يف �إدراك
ال�رضورية الجناز ٍ
َّ
َّ
بالرغم من � ّأن اخلرباء ال ي�ستطيعون حتديد ال�سبب املُبني يف حواىل 50باملئة من
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�سبب الق�صور الفكري .قد تعود
ثمة بع�ض العوامل التي �أثبتت �أنها ُت ِّ
احلاالت ،ف� َّإن َّ
ان الوالدة� ،أو بعدهاّ � .إن اجلذور التي
�أ�سباب هذا الق�صور �إىل ما قبل الوالدة� ،أو � َّإب َ
تعود �إىل ما قبل الوالدة ت�شمل:
• بع�ض ال�شذوذ يف الكرومو�سوم (مثل متالزمة داون)،
• �أخطاء يف الأي�ض (،)metabolism
• ا�ضطرابات متعلِّقة بالنمو ت�ؤ ِّثر يف تكوين الدماغ،
• �إدمان الأم على �رشب الكحول،
• الإ�صابة ببع�ض االلتهابات مثل احل�صبة الأملانية (.)Rubella
يتعر�ض الطفل لبع�ض امل�ضاعفات التي ت�ؤ ِّدي �إىل هذا الق�صور،
و� َّإب َ
ان الوالدة قد َّ
�سيما:
وال َّ
• نق�ص الأوك�سجني،
• الوزن اخلفيف،
• الوالدة املُبكِّرة،
ان الوالدة مثل َم َر�ض
• االلتهابات التي تنتقل من الوالدة �إىل الطفل � َّإب َ
وم َر�ض ال ُقوباء (.)Herpes Simplex
ال ُّزهري (َ ،)Syphilis
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�سيما:
وثمة � ً
أي�ضا عوامل ت�أتي بعد الوالدة ،وال َّ
َّ
• بع�ض االلتهابات مثل التهاب ال�سحايا (،)Meningitis
• التهاب ال ِّدماغ (،)Encephalitis
الر�صا�ص.
•
التعر�ض الزائد ملعدن َّ
ُّ
النف�سية مثل الفقر ونق�ص املُحفِّزات و�سوء املعاملة والتعليم
كما � َّأن بع�ض العوامل
َّ
ال�سيئ ،ترتبط بالق�صور الفكري املعتدل.
ِّ
معلوما كان �أو غري معلوم ،ف�إن �صعوبات ه�ؤالء الأوالد مت�شابهة
ال�سبب،
ً
مهما كان ّ
ب�شكل عام .فالتخطيط للقيام ب�أعمال ،وح َّل امل�شاكل ،وتقومي الأداء ال�شخ�صي هي
فكريا .وب�سبب عدم قدرتهم على �إدراك وفهم
�أمور َع�سرِ ة على الذين يعانون
ق�صورا ًّ
ً
اخلا�صة بهم ،ف� ّإن ه�ؤالء الأوالد:
عمليات الفكر
َّ
َّ
•ي�ست�صعبون تنظيم و�ضبط عواطفهم
وت�رصفاتهم،
ُّ
بناء ال�صداقات واحلفاظ
• ي�ست�صعبون َ
عليها،
للتنمر ( )bullyingوالتهمي�ش،
يتعر�ضون ّ
• َّ
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ال�رضورية لي�أتي تفاعلهم مع
•يفتقرون �إىل الوعي واملهارات
َّ
االجتماعية منا�س ًبا،
الأو�ضاع
َّ
يتعر�ضون لالنخداع ل ّأن لديهم ا�ستعدا ًدا لت�صديق �أمر على الرغم
• َّ
من وجود برهان عك�سه .لذلك ،ف� َّإن ه�ؤالء الأوالد هم غال ًبا هدف
�سهل لال�ستغالل و�سوء املعاملة.
وب�سبب العوامل التي ع َّددناها �أعاله ،ف� َّإن االنتقال �إىل �سن الر�شد قد يكون �صع ًبا
امل�شجع ج ًّدا قيام بع�ض امل� َّؤ�س�سات التي تق ِّدم
على ذوي الق�صور الفكري .ومن
ِّ
التثقيفية
فر�ص التعليم لذوي الق�صور الفكري املعتدل .هذا ،و� َّإن معظم اخلدمات
َّ
أي�ضا.
له�ؤالء ت�شمل التدريب املهني � ً
والربامج من هذا القبيل ت� ِّؤمن للأوالد �أو للبالغني ف َُر ً�صا كي يكونوا ُمنتِجني
وم َّتكلني على ذواتهم حني ينتقلون �إىل �سن الر�شد َمرحلة البلوغ .ويكون الرتكيز
ُ
اال�ستقاللية
التكيفية ( )Adaptive Skillsلأجل احلفاظ على
على تعلُّم املهارات
َّ
َّ
والكرامة.
والتدريبية له�ؤالء الأفراد تعالج م�س�أل َتي تقرير امل�صري
التعليمية
كما � ّأن الربامج
َّ
َّ
( )Self-Determinationوالعجز املكت�سب ( .)Learned Helplessnessفالأوالد
الذين لديهم ق�صور فكري يتولّد عندهم �إدراك �أنهم دون امل�ستوى املطلوب ،وغال ًبا ما
97

يواجهون الف�شل .لذلك ف� ّإن اندفاعهم و�إدراكهم
أذيان ب�ش َّدة ،الأمر الذي يجعل
لإمكاناتهم يت� َّ
تق ُّدمهم �صع ًبا .من هنا ،ينبغي �أن يهدف ت�صميم
واملهنية �إىل تخفيف العجز
الثقافية
الربامج
َّ
َّ
الذاتية
املك َت َ�سب وتعزيز االندفاع والكفاءة
َّ
(.)Self-Efficacy

يبقى �أن ن�شري �إىل � َّأن ال�شفاء من الق�صور
مما يولِّد هواج�س
رجح � ً
الفكري غري ُم َّ
أي�ضاّ ،
واملهنية �رضوري
الثقافية
حول م�ستقبل الأوالد .لذلك ف� ّإن وجود الربامج
َّ
َّ
أمر ُمطمئِن �أن يتي َّقن الأهلّ � ،أن الولد الذي
للتخفيف من خماوف الأهل .و�إنه ل ٌ
نف�سه من دون
ُي�صبح بال ًغا ولديه ق�صور فكري ب�إمكانه �أن يجد عم ًال و ُيعيل َ
اال ِّتكال الكلِّي على ال َغري.

رابعا :ا�ضطراب ق�صور االنتباه واحلركة املُفرطة
ً

)Attention Deficit Hyperactivity) Disorder

من جهة الأوالد الذين لديهم ا�ضطراب ق�صور االنتباه واحلركة املُفرطة (،)ADHD
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املتهور �أو باالثنني
ف�إ ّنهم ي َّت�سمون على العموم بعدم االنتباه �أو بالن�شاط املُفرط
ِّ
م ًعا.
تبد�أ �أعرا�ض هذا اال�ضطراب بالظهور قبل �سن الثانية ع�رشة ،مع � َّأن احلالة ربمَّ ا ال
�سن الر�شد� ،إذا كانت يف �إطار االعتدال.
حُت َّدد �إ ّال يف ّ
� ّإن �أ�سباب ا�ضطراب ق�صور االنتباه واحلركة املُفرطة ترجع �إىل:
• خلل وظيفي يف اجلهاز الع�صبي،
وراثية،
• عوامل
َّ
• ا�ضطراب ع�صبي.
عما �إذا كان هذا اال�ضطراب ي ّت�صف بق�صور االنتباه وحده �أو باحلركة
ِّ
بغ�ض النظر َّ
املُفرطة �أو عن الإثنني م ًعا ،ف�إنه ي�ؤ ِّثر �سل ًبا يف التح�صيل العلمي� ،إذ هو ُيعيق
هامة يف ال�سلوك والإدراك.
َّ
عملية التعلُّم عند الولد ب�سبب م�شاكل َّ
�أ  -ق�صور االنتباه  -Attention Deficit- tيتم ّثل بالتايل:
• �صعوبة يف تركيز االنتباه على التفا�صيل،
• �صعوبة يف االنتباه املتوا�صل �أو امل�ستدام،
• م�شاكل يف التنظيم،
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• درجة ت�ش ّتت مرتفعة.
فالأوالد الذين ي ّت�صف ا�ضطرابهم بق�صور يف االنتباه ،غال ًبا ما يغرقون يف ُحلم
خارجية ،الأمر الذي ُيف�ضي بهم �إىل فقدان
اليقظة يف ال�صف� ،أو َي َت َل ّهون بعوامل
َّ
أ�سا�سية واملعلومات.
املفاهيم ال
َّ
فهذا اال�ضطراب ي�ؤ َّثر يف �أنواع االنتباه املختلفة:
• االنتباه املُنقَ�سِ م :هو املقدرة على تق�سيم انتباه ال�شخ�ص ،بحيث
ينتبه �إىل �أكرث من �أم ٍر يف وقت واحد.
املنبهات  /العوامل غري
• االنتباه االنتقائي :هو القدرة على ت�صفية ِّ
اختياريا �إىل العنا�رص الهامة.
ال�رضورية واالنتباه
َّ
ًّ
• االنتباه املتوا�صل :هو قدرة الفرد على تثبيت االنتباه وحمافظة
معينة ملدة طويلة.
همة َّ
تركيزه على َم َّ
وبالتايل ،ف� َّإن الأوالد الذين لديهم نق�ص يف االنتباه ب�سبب هذا اال�ضطراب ي�أتي
ت�رصفهم على ال�شكل التايل:
ُّ
• ال ي�ستطيعون �أن ينتبهوا �إىل �شيئني �أو �أكرث يف وقت واحد،
• ي�ست�صعبون ت�سجيل املالحظات فيما ُي�صغون �إىل ال َّدر�س،
• درجة ال�رشود والت�ش ُّتت مرتفعة لديهم.
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وكذلك لي�س لديهم قدرة على توجيه انتباههم �إىل ما هو �رضوري وهام يف الوقت
املنبهات غري ال�رضورية .فيتل ُّهون بك ِّل ما يحيط بهم كمرور �أحدهم
الراهن ،وعزل ِّ
ال�ص َور على احلائط� ،أو الأ�صوات من خارج.
مبحاذاة ال�صف� ،أو ثياب املعلِّم� ،أو ُّ
معينة لأكرث من دقائق
ٌ
ومعروف �أ ّنه ال ميكنهم احلفاظ على تركيزهم على َم َه َّمة َّ
أمرا بالغ ال�صعوبة.
قليلة ،ما يجعل تعليمهم وامتحانهم وكتابة فرو�ضهم
َّ
البيتية � ً
�رضورية ومفيدة
املتكررة التي تنا�سب م َّدة انتباه الولد هي
لذلك ،ف� َّإن اال�سرتاحات
َّ
ِّ
ج ًّدا لإكمال ا َ
مل َه َّمات.
ال�صعوبات،
ً
بناء على هذه ُّ
ويف ظ ِّل املتطلِّبات
واالجتماعية
أكادميية
ال
َّ
َّ
الراهنة ،ف� َّإن وجود نق�ص
االنتباه لدى الولد ي�شكِّل
حقيقيا .ومن
حت ِّد ًيا
ًّ
الطبيعي �أن يتو َلّد لدى الولد
نف�سه وكل من يتعامل معهم
�شعور بالإحباط .وغال ًبا
ٌ
ح�سب عدم االنتباه
ما ُي َ
بطريقة مغلوطة على �أنه
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�إهمال وفقدان التحفيز �أو الت�أديب.
وعليه ،ي�ؤ ِّنب املعلِّمون والأهلُ الأوال َد
اليقظة،
�أحالم
على
وعدم االنتباه ،والإهمال ،والالمباالة.
يتكون لدى الولد
ونتيجة لهذا اخلط�أَّ ،
�سيئة ،فيعتقد �أنه �ضعيف
ذاتية ِّ
نظرة َّ
وعاجز وم�صدر �إحباط.
املهم ج ًّدا للأهل واملعلِّمني �أن ُيقاربوا هذه امل�سائل بعناية ود َّقة ،و�أن
لذلك من
ِّ
املتكررة،
ا�سرتاتيجيات ب َّناءة مثل الت�شجيع ،وال َّدعم ،واال�سرتاحات
ي�ستخدموا
َّ
ِّ
ال�سيئة.
والإر�شاد ،وامل�ؤازرة خطو ًة خطوة ،جت ُّن ًبا للعواقب
النف�سية ِّ
َّ

ب  -احلركة املُفرطة

-Hyperactivity-

والتهور،
على عك�س ق�صور االنتباه ،ف� ّإن اال�ضطراب الذي ي َّت�صف بالن�شاط املُفرط
ُّ
�سلوكية مثل:
يرتبط مب�شاكل
َّ
• التململ،
متكرر،
• اخلروج من املعقد يف ال�صف يف وقت غري منا�سب وب�شكل ِّ
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• الرثثرة الزائدة،
•��صعوبة يف انتظار ال َّدور،
• مقاطعة ال َغري،
بت�رسع عن �س�ؤال قبل �إكماله،
• الإجابة
ُّ
الت�رصف و�ضبط ال َّنف�س.
• عدم القدرة على كبح
ُّ
� َّإن �أفعال ه�ؤالء الأوالد خارجة عن �سيطرتهم ،ما يف�سح يف املجال �أمام
الت�رصف والنزاع مع الأتراب والبالغني� ،إذ قد يبدو �أ َّنهم بال تهذيب
�سوء
ُّ
ويعوزهم الت�أديب.
فجهل الأهل واملجتمع واملعلِّمني بالعوامل التي ذكرنا �أعاله ،والتي تتحكَّم
�سبب م�شاكل يف غاية اخلطورة �إذ ت�ؤ ِّدي
بالأوالد الذين يعانون الن�شاط املُفرطُ ،ي ِّ
جو
�إىل الإحباط ب�سبب الفو�ضى الناجمة عن �سلوك الولد الذي ُيلقي بثقله على ِّ
ال�سلوكية هذه.
ال�صف .وهكذا يتعثرَّ التح�صيل العلمي لدى الولد ب�سبب امل�شاكل
َّ
�شخ�صيا وي�شعرون
موجه �إليهم
�سوء
َيح�سِ ب بع�ض املعلِّمني َ
ُّ
ًّ
الت�رصف هذا على �أ َّنه َّ
أديبية
بالذنب� ،أو � َّأن الولد ُيقلِّل من احرتامهم ،فيلج�أون �إذذاك �إىل �إجراءات ت� َّ
فية ،مثل القِ�صا�ص العنيف ،وال�رصاخ ،والإهانة .وهكذا َتر�سو يف املدر�سة
تع�س َّ
ُّ
أداءا �ضعيفًا
والبيت حلقة مفرغة من املعامالت
َّ
ال�سلبية ،التي ت�ستتبع لدى الولد � ً
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على ال�صعي َدين الأكادميي والإجتماعي .وحني يدرك الأهل واملعلِّمون � َّأن هذا
الت�رصف لي�س ُم َت َع َّم ًدا وال َي ُن ُّم عن �ضغينة ،وي�صعب �ضبط �أفعال الولد ،ف� َّإن من
ُّ
�ش�أن هذه الأمور �أن ت�ساعد الولد ،وبالتايل تف�ضي �إىل نتائج �أف�ضل.

ج  -ق�صور االنتباه واحلركة املُفرطة

-Attention Deficit and Hyperactivity-

� ّإن الأوالد ذوي ق�صور االنتباه واحلركة املُفرطة م ًعاُ ،يظهرون:
ت�رصفاتهم،
• عدم القدرة على كَ ْب َح ُّ
التنفيذية،
• م�شاكل يف الوظائف
َّ
• �صعوبات يف �إدراك الوقت و�إدارته،
• �ضعف يف توجيه ال�سلوك نحو هدف،
• الن�سيان و�إ�ضاعة �أغرا�ضهم،
• �ضعف يف د َّقة املالحظة،
ال�صعوبات ،ف� َّإن الأفراد ذوي ا�ضطراب ق�صور االنتباه واحلركة
باال�ضافة �إىل هذه ُّ
يخول الإن�سان ح َّل امل�شاكل وتوجيه
املُفرطة يعانون ل َّأن ال�صوت الداخلي الذي ِّ
ت�رصفاته من خالل التح ّدث مع ذاته ،ي�أتي مت� ِّأخ ًرا لديهم .ونتيج ًة لهذا الت�أخري:
ُّ
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• ي�ست�صعب ه�ؤالء �ضبط ال َّنف�س،
• ي�ست�صعبون ح َّل امل�شاكل،
الت�رصفات حت ِّد ًيا �شا ًّقا.
• يجدون كبح
ُّ
وكذلك تتع َّذر ال�سيطرة الوافية على
�سلبية �أم
�سواء كانت
النف�سية،
االختالجات
َّ
َّ
ٌ
إيجابية ،وبالتايل:
�
َّ
إيجابية
• ُيف ِرطون يف التعبري عن الأحداث ال
َّ
بالقفز والرك�ض وال�رصاخ والإمعان
بال�ضحك.
ال�سلبية
• ُيف ِرطون يف التعبري عن الأحداث
َّ
برمي الأمتعة وال�رصاخ والبكاء وثورات
�أو نوبات الغ�ضب .وهذه الطاقات اجلانحة
جتعل الأوالد ذوي هذا اال�ضطراب خُم ِّربني
وخارجني على ال�سيطرة �أحيا ًنا.
� َّإن الأنواع الثالثة (نق�ص االنتباه ،الن�شاط املُفرط ،نق�ص االنتباه والن�شاط املُفرط
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م ًعا) ،كلَّها ت�ؤتي َ�ضغطً ا مجُ ِه ًدا على الأوالد �أنف�سهم وعلى الأهل واملعلِّمني.
وتت�سبب
واملربني خطورة الأعرا�ض
وغال ًبا ما ُتفاقم ردود الفعل لدى املعلِّمني
ِّ
َّ
الت�رسب و�/أو اجلنوح
إ�ضافية تفوق طاقة الولد على االحتمال ،وت�ؤ ِّدي �إىل
مبعاناة �
َّ
ُّ
الت�رصفات اليائ�سة.
و�/أو
ُّ
�رضوريا لتنظيم عدم التوازن يف التوا�صل الع�صبي،
� َّإن العالج بالأدوية قد يكون
ًّ
لكن الأدوية وحدها
بغية تعزيز االنتباه وتخفيف
التهور واحلركة املُفرطةّ .
ُّ
وال�سلوكية� ،إذ � َّإن الإجراءات
ُّمية
َّ
لي�ست كافية ملنح الولد �أف�ضل العالجات التعل َّ
جناح �أف�ضل
�رضورية مل�ساعدة الولد على حتقيق
أي�ضا
الرتبوية
والنف�سية هي � ً
ٍ
َّ
َّ
َّ
على ال�صعيدين الأكادميي والإجتماعي.
فبالتعاون مع �إخت�صا�صيني �آخرين مثل ُعلماء ال َّنف�س وخرباء ال�سلوك ،تتي�سرَّ
م�ساعدة الولد والأهل واملعلِّمني على َح�رص ال�سلوك غري املُر�ضي وتعزيز ال�سلوك
املرغوب.
لذلك ،ومن باب الن�صيحة ،ن�ش ِّدد على � َّأن املعرفة والوعي �أ�سا�سيان يف حالة الأفراد
الذين يتبينَّ �أنهم ُيعانون هذه امل�شاكل� .إنهما ي�ساعدان البالغني على فهم �صعوبات
بال�صرب ومعاملته َوف ًقا حلاجاته.
الولد ،وبالتايل التحلِّي َّ
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خام�سا :مالحظة ختام َّية
ً
ال�صعوبات
اهلل يريد لك ِّل ولد �أن ينمو
ويطور قدراته ومهاراته وينجح .ومن ِّ
حق ذوي ُّ
ِّ
ُّمية �أن يتعلَّموا .ومن واجبنا �أن نوفِّر لهم ك َّل ما يحتاجون �إليه لأجل حتقيق
التعل َّ
واقعية:
هذا الهدف .وكي تكون امل�ساعدة ف َّعالة ،وتفاعل الأهل مع �أوالدهم �أكرث
َّ
ُّمية و�أ�سبابها
بال�صعوبات التعل َّ
• من ال�رضوري تو�سيع معرفتهم ُّ
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و�أعرا�ضها املختلفة ،والتح ِّديات التي يواجهها الولد �أو املراهق ب�سبب
ال�صعوبات تكمن وراء االختالفات التي
علما � َّأن هذه ُّ
ال�صعوباتً .
هذه ُّ
يتململ منها الآخرون يف املدر�سة واملجتمع والكني�سة.
• من ال�رضوري �أن يتعاون الأهل مع امل�س�ؤولني يف املدر�سة وقادة
املخت�صة ويف
إخت�صا�صيني يف الرتبية
الكني�سة ،وبالأخ�ص مع ال
ّ
َّ
علم ال َّنف�س.
• من ال�رضوري كقادة �أن نكون متف ِّهمني و�صبورين نعمل على
تثقيف نفو�سنا بغية م�ساعدة من هم بحاجة �إلينا يف جمتمعنا.
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كتاب مثل الذي ن�ضع بني يدي
معلوم �أ ّنه ال ميكن �أن نويف هذا املو�ضوع ح ّقه يف ٍ
ٌ
اخلا�صة
القارئ الكرمي ،ولكن هذا ال مينع ت�سليط ال�ضوء على عدد من االحتياجات
َّ
ال�شائعة يف مدار�سنا ،والتي ت�ؤ ِّثر �سل ًبا يف القدرة على التعلِّم� ،إىل ح ّد �أنها قد ت�ؤ ِّدي
�سيما � َّأن ه�ؤالء الأوالد و�أهلهم غال ًبا ما َيل َقون م�صري
�إىل الر�سوب �أو
الت�رسب .ال َّ
ُّ
العزلة والبطالة والفقر والنبذ والي�أ�س.
اخلا�صة وت�أثريها يف التلميذ ،وما قد ينتج عنها،
ال ُب َّد من معرفة هذه االحتياجات
َّ
لأنها تزيد من فاعلية التعامل مع هذه االحتياجات لدى الأهل واملعلِّمني ورجال
الرتبوية.
ال َّدين وامل� َّؤ�س�سات
َّ

�أ ّو ًال :ا�ضطرابات نف�س َّية و�سلوك َّية

-Emotional and Behavioral Disorders-

ذوي
الأوالد
� َّإن
ف�سية
اال�ضطرابات ال َّن َّ
وال�سلوكية ال ي�ستطيعون
َّ
�أن يحافظوا على عالقة
جيدة ب�أفراد بيئتهم.
ِّ
ذلك ،لأنه ب�سبب م�شاكلهم
وال�سلوكية ،قلَّما
النف�سية
َّ
َّ
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ي�ستهويهم الآخرون ،وهكذا تتد َّنى �صداقاتهم .من جهة �أخرى ،قد ينجح بع�ضهم
يف �إقامة �صداقات ،لكنها �صداقات تر�سو ،يف معظم الأحيان ،على �أتراب منحرفني.
التعامل مع ذوي االضطرابات
لوكية ال يخلو
والس
النفسية
َّ
ُّ
َّ
من الصعوبة؛ لماذا؟

• لأنه غال ًبا ما ُي�ساء فهمهم
َهم الغري.
و ُي�سيئون ف َ
�سلبيا،
• قد ُيف�سرِّ ون ال ِّنكات
ًّ
االجتماعية
ويفتقرون �إىل املهارات
َّ
املالئمة.
�سب ًقا،
ت�رصفاتهم ُم َّ
• ال ميكن معرفة ُّ
ومتب ِّدلة.
لأنها متقلِّبة
َّ
وظرفية ُ

الت�رصفات الغام�ضة
وب�سبب هذه
ُّ
وغري املتو َّقعة ،ف�إنه غال ًبا ما
يتج َّنبهم املعلِّمون والأتراب،
الأمر الذي ُيعيق باطِّ راد ت�أقلمهم
الإجتماعي.

أعرا�ض هذا اال�ضطراب
لوكية ،ال ُي ِ
ظهر � َ
وال�س َّ
� َّإن َمن ُيعاين اال�ضطرابات ال َّن َّ
ف�سية ُّ
ت�رصفاتهم وعواطفهم،
بع�ض من ه�ؤالء الأوالد �إخفاء
ب�صورةٍ دائمة .يحاول
ٌ
ُّ
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ظهر
�سمى
ت�رصفات مكبوتة .كما ُي ِ
ُّ
وجت ُّن َب الآخرينُ ،متفادين ك َّل توا�صل ،وهكذا ُت ّ
ت�رصفاتهم ُمعلَنة.
البع�ض الآخر ا�ضطرابهم جتاه ال َغري ،و�أحيا ًنا بفظاظة ،فت�أتي ُّ

�أ -

املوجه نحو ال ّذات \ املكبوت -Internalizing Behavior-
ال�سلوك
ُّ
َّ

املوجه نحو ال َّذات ،غال ًبا ما ُيعانون م�شاك َل
ال�سلوك
َّ
� َّإن الأوالد الذين ُيظهرون ُّ
نف�سي ًة ُتف�ضي بهم �إىل االن�سحاب من بيئتهم واللجوء �إىل ال ُعزلة .وهكذا تكون
َّ
واملعنويات ا ُ
مل َتد ِّنية.
�سلبية ،ف ُيكابدون الك�آبة والقلق،
�أو�ضاعهم
َّ
النف�سية َّ
َّ
�سلبية،
�سلبية� ،إذ ُيف�سرِّ ون الأو�ضاع بطريقة
غال ًبا ما تكون �أفكار ه�ؤالء الأوالد
َّ
َّ
�شخ�صيا .ه�ؤالء ي�ست�صعبون �إقامة عالقات
وي�ضخمون امل�شاكل ،وي َّتخذون الكالم
ِّ
ًّ
�سن الر�شد.
�سليمة بالآخرين ،حتى لو بلغوا َّ
املوجه نحو
ال�سلوك
االكتئاب والقلق العام هما الأكرث
ً
َّ
�شيوعا بني �أنواع ا�ضطراب ُّ
هوية ذوي االكتئاب والقلق ،لأنهم ال يهاجمون ال َغري،
ال َّذات .وي�صعب عاد ًة حتديد َّ
تكيفهم ُت�ؤ ِّثر فيهم فقط ،وقلَّما ُت�ؤ ِّثر مبا�رش ًة يف َمن حولهم.
�سلبية ُّ
�إذ � َّإن َّ
يظن النا�س خط�أً � َّأن َمن ُيعاين القلق واالكتئاب هو بليد وخجول و ُيعوزه
وقد ُّ
انتباها ج ِّد ًيا لل�سبب الكامن وراء �سلوكه .لذا ينبغي للأهل
الن�ضج ،فال ُيعريون
ً
واملعلِّمني العارفني العالمات املح ِّذرة للك�آبة والقلق� ،أن ال يتوانوا عن التوا�صل
يف ما بينهم ،ومع الإخت�صا�صيني ،بغية امل�ساعدة والتخفيف من املعاناة.
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عالج المشاكل َّ
إذا لم ُت َ
لوكية
والس
فسية
الن
َّ
ُّ
َّ

لوكية لدى الأوالد،
وال�س َّ
�إذا مل ُتعالج امل�شاكل ال َّن َّ
ف�سية ُّ
ف�إ َّنها ُت�صبح نمَ َ طَ حياتهم ومعامالتهم.
اجتماعيا وهم �أوالدَ ،يظ َهر مجُ َّد ًدا وهم
التكيف
وعدم
ُّ
ًّ
العاطفية� ،أو يف عالقاتهم بزمالء
بالغون يف عالقاتهم
َّ
العمل �أو بالعائلة �أو بالأ�صدقاء.

االكتئاب

-Depression-

�أحيا ًنا تعرتي الأه َل �صدمةٌ ،حني يعرفون � َّأن �أوالدهم ُيعانون االكتئاب .ذلك ،ل َّأن
احلياتية
الإن�سان يعتقد � َّأن الأوالد �أبرياء و َف ِرحون و ُي�سرَ ُّ ون حتى ب�صغائر الأمور
َّ
ولي�س لديهم هموم تثقل �أكتافهم .لكن ،قد �صار معروفًا �أنه كما � َّأن الكبار يعانون
�سن الثامنة �أو ما دون (واحد من �أ�صل
االكتئاب ،كذلك ُيعانيها ال�صغار ،وحتى يف ِّ
 33ول ًدا حتت الثامنة من العمر) .ويرتفع من�سوب االكتئاب يف مرحلة املراهقة،
بحيث جند واح ًدا من �أ�صل ثمانية يف هذه املرحلة من العمر.
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يتَّخذ االكتئاب لدى ال�صغار والكبار � اً
أ�شكال ع َّدة� ،إمنا ث َّمة �صفات يتَّ�سم بها� ،إذا ما
عرفها الأهل واملع ِّلمون ،يتمكَّنون من م�ساعدة الولد قبل فوات الأوان .وت�شمل هذه
العالمات بع�ض �أو جمموع ما يلي:
• ا�ضطرابات يف املزاج ،حيث يكون الولد �رسيع الغ�ضب ،وكثري
والمبال ًيا ،وقد ي�شعر بالذنب ب�شكل مفرط.
احلزن ُ
منتظرا
ؤمية للحياة مع �شعور بالإحباط ،وب� َّأن ال َخري
•�نظرة ت�شا� َّ
ً
وال م�ستقبل.
ال�سلبية،
• تركيز على االختبارات والأحداث
َّ
املعنويات والثقة بالذات،
• تدنيِّ
َّ
• العجز عن التفكري والرتكيز،
• هبوط يف التحفيز والعزمية،
باملهمات،
• جت ُّنب القيام
َّ
• اخلوف من الف�شل،
• �شعور بالعجز ،وب� َّأن الأمور التي حتدث لهم خارجة على
�سيطرتهم،
ج�سدي (�صداع� ،أَلمَ يف
متدن و�أمل
• َت َعب
ج�سدي ون�شاطٌ
ٍّ
ٌّ
ٌّ
الع�ضالت،)...
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تغوط ال�إرادي،
• تبويل ال�إرادي يف الفرا�ش� ،أو ُّ
• التفكري يف االنتحار �أو التح ُّدث عنه ،وقد يلج�أ بع�ضهم �إىل
املحاوالت.

ا�ضطراب القلق

العام-Generalized Anxiety Disorder- r

� َّإن الأوالد الذين ُيقا�سون هذا اال�ضطراب يعي�شون يف قلق وخوف متوا�صلَني،
�ضيق ًة
�رشا �أو
ُم َت َو ِّج�س َ
أفكار �أذها َنهم تارك ًة فُ�سح ًة ِّ
ني ًّ
خطرا �أو كارثة .وتغزو ال ُ
ً
ثم ُتخ َّزن.
للمعلومات الأخرى كي تتبلور َّ
رئي�سا يف الف�شل
والقلق لدى ه�ؤالء الأوالد موهن وه ًنا �شدي ًدا ،وقد ُي�شكِّل �سب ًبا
ً
الأكادميي وا�ضطرا ًبا يف الأداء.
� َّإن بع�ض م�صادر القلق التي َتظ َهر عاد ًة يف الأوالد ذوي هذا اال�ضطراب ،هي:
املدر�سية،
• َت َد ٍّن يف العالمات
َّ
�ض �أحد �أفراد العائلة،
• َم َر ُ
أحباء،
• وفاة �أحد ال َّ
إجتماعية �أو �صداقات ُم َت َعثرِّ ة.
عالقات �
•
ٌ
َّ
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ج�سدية مثل:
أعرا�ض
ا�ضطراب القلق العام �
وال ُب َّد من التذكُّ ر �أنه قد يرافق
ٌ
َّ
َ
• خفقان القلب • الرجفة
• �أمل يف ال�صدر • ا َ
خل َدر
• م�شاكل يف الأمعاء • ال�صداع
• �صعوبة يف التن ُّف�س • الإرهاق
• تو ُّتر يف الع�ضالت • ا�ضطراب يف النوم.
�سيما �إذا
� َّإن ا�ضطراب القلق العام غال ًبا ما ي�ؤ ِّدي �إىل تدنيِّ الأدا ِء الأكادميي ،وال َّ
نصيحة

من ال�رضوري �أن يتوا�صل
الأهل مع �أوالدهم ويعرفوا
�أفكارهم وقلقهم ،لأنهم قد
يظ ُّنون خط�أً � َّأن ا�ضطراب القلق
�ض ج�سدي.
هو َم َر ٌ
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كان القلق ُمرتبِطً ا باملدر�سة �أو بالعالمات.

املوجه �إىل اخلارج
ال�سلوك
ب  -ا�ضطراب ُّ
َّ

- Externalizing Behavior Disorder -r

املوجه �إىل اخلارج و�إحالتهم �إىل
ال�سلوك
َّ
� َّإن حتديد الأوالد الذين لديهم ا�ضطراب ُّ
�سببون لل َغري تو ُّت ًرا
العالج� ،أ�سهل بكثري من �أولئك ذوي
الت�رصفات املكبوتة .ه�ؤالء ُي ِّ
ُّ
ت�رص ُف ُهم على:
وا�ضطرا ًبا� ،إذ ينطوي ُّ
• ال�رضب • الكذب
• اخل�صام • التخريب
• ال�رصاخ • البكاء
التنمر ( • )bullyingالعناد...
• ُّ
�سبب ا�ضطرا ًبا
ومن البديهي � َّأن
ت�رص ٍ
فات كهذه ُت ِّ
ُّ
وتو ُّت ًرا و�إحباطً ا لل َغري ،الأمر الذي ُي َ�ص ِّعب على ه�ؤالء
تعرفوا
الأوالد بناء عالقات �سليمة بالآخرين� ،إ ّال �إذا َّ
ب�أتراب على غرارهم منحرفني.
لوكية املُعلَنة جند :اال�ضطراب
ال�س َّ
من بني اال�ضطرابات املرتبطة بامل�شاكل ُّ
ال�سلوكي ( )Conduct Disorderوا�ضطراب التح ِّدي االعرتا�ضي (Oppositional
ُّ
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.)Defiant Disorder

ال�سلوكي -Conduct Disorder-
اال�ضطراب ُّ
ُوجه �إىل اخلارج.
ال�سلوكي ً
نوعا حا ًّدا وقا�س ًيا من ال�سلوك امل َّ
ُي َع ُّد اال�ضطراب ُّ
وتتفاوت حِ َّدته بني ولد و�آخر ،لك َّنه على العموم ُي َع ُّد ا�ضطرا ًبا َخطِ ًرا عند الأوالد.
وذلك ل َّأن هذا اال�ضطراب ي َّت�سم بالعنف ،خرق القوانني ،اخلداع وال�رسقة ،العبث
باملمتلكات .فبالإجمالُ ،يظهر ذوي هذا اال�ضطراب:
والعدائية جتاه الإن�سان واحليوان،
• املعاملة القا�سية
َّ
• اال�ستقواء على الغري واخل�صام،
• اخلداع،
• ال�سرَّ قة،
• االغت�صاب،
• العبث باملمتلكات،
ال�سالح،
• ا�ستخدام ِّ
التنمر (،)bullying
• ُّ
• الت�آمر.
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هذا ،بالإ�ضافة �إىل انتهاك القوانني وي�شمل:
لوكية،
ال�س َّ
• جتاوز القواعد واملبادئ ُّ
والتغيب عن املدر�سة،
• الهرب
ُّ
• تدبري املقالب،
�سن مبكِّرة،
• الن�شاط اجلن�سي يف ٍّ
• التدخني وتناول املخ ِّدرات...
ثم
يتورط ه�ؤالء الأوالد واملراهقون يف �سلوك
متهور كدخولِ
ٍ
مكان باخللع َّ
ِّ
وقد َّ
ال َّنهب وي�شمل:
• تدمري املمتلكات بال َّدرجة الأوىل،
• ال َّتخريب ا ُ
عمد للممتلكات،
مل َت َّ
• �إ�شعال احلرائق.
ونف�سية،
ووراثية،
بيولوجية،
ال�سلوكي �إىل عوامل
َّ
َّ
َّ
ترجع �أ�سباب اال�ضطراب ُّ
اقت�صادية ،مثل:
واجتماعية
َّ
ًّ
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ال�سلوك وامل�شاعر،
• الق�صور يف �أجزاء الدماغ امل�س�ؤولة عن �ضبط ُّ
نف�سية �أخرى،
أمرا�ضا
• �أهل ُيعانون � ً
َّ
ال�صعبة،
االجتماعية
• الأو�ضاع
َّ
َّ
واالقت�صادية َّ
• توارث االنحراف يف العائلة (خم َّدرات،)...
• التفكُّك الأُ�سرَ ي،
بيتية رديئة،
• بيئة َّ
النمو الأخالقي،
• خلل يف
ِّ
مالحظة• ال�شعور بال َّنبذ.
ال�سلوكي
� َّإن
ُّ
الت�رصفات غري الالئقة واملرتبطة باال�ضطراب ُّ
�سلوكيا ،ما مل:
ال ُت َع ُّد ا�ضطرا ًبا
ًّ
• َتظ َهر الأعرا�ض على مدى فرتة طويلة من الزمن،
• َتن َت ِهك حقوق ال َغري،
اليومية عند الولد �أو العائلة.
• ُتزعِ ج و ُتقلِق احلياة
َّ
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ال�سهل ،فه�ؤالء الأوالد:
� َّإن التعامل مع َمن لديهم هذا اال�ضطراب لي�س بالأمر َّ
إجرامية،
• قد تكون �سريتهم �
َّ
وانتقاميني،
• يكونون مناورين وحاقدين
ّ
• ي�ست�صعبون مراعاة القوانني واحرتام احلدود،
• قد يفتقرون �إىل ال�شعور بت�أنيب ال�ضمري �أو �إىل ال�شعور بال َّذ ْنب،
جر َاء ما يقرتفونه من �أفعال.
َّ
الرت�سب والر�سوب املدر�سي ،وقد يكون
ميالون بن�سبة عالية �إىل
وه�ؤالء الأوالد َّ
ُّ
ق�صور يف االنتباه ،وحركة ُمفرطة� ،أو ُيعانون االكتئاب.
أي�ضا
لديهم � ً
ٌ
نصيحتان

ال�سلوكي هو
• � َّإن العالج يف حالة اال�ضطراب ُّ
واجتماعية.
�شخ�صية
حاجة
َّ
َّ
الت�رصفات ال�صادرة عن اال�ضطراب
• � َّإن جمابهة
ُّ
ال�سلوكي بالقِ�صا�ص ال�صارم والت�أنيب ،ال تجُ دي
ُّ
�ض نف�سي
نف ًعا ،ل َّأن من�ش�أ هذه
الت�رصفات َم َر ٌ
ُّ
ت�رصف.
ولي�س
ً
تق�صريا يف الت�أديب� ،أو َ
�سوء ُّ
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ا�ضطراب التح ِّدي االعرتا�ضي

-Oppositional Defiant Disorder-

ال�سلوكي ،و َتظ َهر
� َّإن ا�ضطراب ال َّتح ِّدي االعرتا�ضي هو �أقلُّ حِ َّد ًة من اال�ضطراب ُّ
�سن املراهقة.
� ُ
أعرا�ضه غال ًبا قبل ِّ
ال�سلوك
َّ
يتميز هذا اال�ضطراب بكونه َّ
موج ًها نحو اخلارج ،ولك َّنه ي�شمل بع�ض ُّ
�سيما الأهل،
ال�سلطة ،وال َّ
املوجه نحو ال ّذات .ويف معظم الأحيان َ
َّ
يتو َّجه نحو ذوي ُّ
عموما.
واملدر�سة بجميع طاقمها ،والبالغني
ً
ثمة �أ�سباب حم َّددة لهذا اال�ضطراب� ،إمنا العوامل املُ�ساهِ مة ت�شمل عوام َل
لي�س َّ
بيئية ،ومنها �إهمال الأهل
وراثية
وع�صبية ( ،)Neurologicalبالإ�ضافة �إىل عوامل َّ
َّ
َّ
ت�رصفات الأوالد ذوي هذا اال�ضطراب مبزاج
لأوالدهم� ،أو العنف املنزيل .وت َّت�سم
ُّ
لل�سلطة.
متعكّر وجمابهة ومعار�ضة ّ
فتعكُّر املزاج يظهر لدى ه�ؤالء الأوالد من خالل:
• فقدان ال�سيطرة على غ�ضبهم،
• االنزعاج وردة الفعل ال�رسيعة،
• الغ�ضب واال�ستياء.
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فاجلدال واملجابهة واالعرتا�ض يكونون على ال�شكل التايل:
• جمادلة الكبار،
• رف�ض �إطاعة طلبات الكبار وقواني َنهم،
تعم ًدا،
• �إغ�ضاب و�إغاظة ال َغري ُّ
• لوم الآخرين على ما اقرتفوه هم من زالّت.
�سب ُب هذا
�إجما ًال ي�صعب �ضبط الأوالد ذوي ا�ضطراب ال َّتح ِّدي االعرتا�ضي .و َي َت َّ
بق�صور ظاه ٍر يف الأعمال
اال�ضطراب
ٍ
اليومية املتعلِّقة بالأهل واملدر�سة والأن�شطة
َّ
إجتماعية.
ال
َّ
ُهم �أن نتذكَّ ر � َّأن الأوالد ذوي
ولكن من امل ِّ
ا�ضطراب ال َّتح ِّدي االعرتا�ضي يختلفون عن
ال�سلوكي� ،إذ ي�شعرون بال َّذنب
ذوي اال�ضطراب ُّ
وبت�أنيب ال�ضمري �إىل َح ٍّد ما.
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ليس مستغر ًبا

� َّإن التعامل مع الأوالد ذوي
ا�ضطراب ال َّتح ِّدي االعرتا�ضي
�صعب للغاية ،وكذلك يتع َّذر
ٌ
وت�رصف
ت�رصفهم،
التمييز بني
ُّ
ُّ

الأوالد واملراهقني العاديني،
العاطفية
من حيث ردات الفعل
َّ
والت�شب�ص بالر�أي.

ال�سلوكي ،ف� َّإن
مع � َّأن ا�ضطراب ال َّتح ِّدي االعرتا�ضي هو �أقلُّ حِ َّد ًة من اال�ضطراب ُّ
امل�شاكل املت�ضافرة لي�ست �أق َّل خطورة .فقد َت َبينَّ � َّأن له �صل ًة وثيق ًة بالأمور التالية:
• االنتحار،
• تناول املخ ِّدرات،
• الأداء املدر�سي املتدنيِّ ،
التهور،
• �صعوبة �ضبط
ُّ
الت�رصف املعادي للمجتمع.
•
ُّ

124

من المؤسف

التعرف
مع � َّأن املعلِّمني ي�ستطيعون ُّ
�إىل حاالت ذوي اال�ضطراب
ال�سلوكي� ،أو ذوي ا�ضطراب
ُّ
ال َّتح ِّدي االعرتا�ضي وم�ساعدتهم
بالتعاون مع الإخت�صا�صيني كي

كملوا درا�ستهم ،ف�إنهم يف كثري
ُي ِّ
انزعاجا ،قد
من الأحيان ُيبدون
ً
ُيف�ضي �إىل طَ رد الولد من املدر�سة،
�أو َنبذه.

ثان ًيا :ا�ضطرابات ال ُّنطق وال ُّلغة -Speech and Language Disorders-

قد ُيعاين الولد واح ًدا من اال�ضطرا َبني :ا�ضطراب النطق �أو اللُّغة� ،أو كليهما م ًعا،
وي َّت�سم اال�ضطراب يف النطق مبا يلي:
فهية،
• �ضعف يف ا�ستخدام اللُّغة َّ
ال�ش َّ
• عجز يف �إ�صدار ال�صوت (ا�ضطراب يف ال َلّفظ ال�صحيح)،
عادية (الطالقة ،الت�أت�أة ،التلعثم)،
• �صعوبة يف اللَّفظ بوترية َّ
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ت َّت�سم اال�ضطرابات يف اللُّغة مبا يلي:
• �صعوبة يف الفَهم والتعبري،
• �صعوبة يف تركيب اجلُمل والقواعد.
قد ت�شمل �أ�سباب ا�ضطرابات النطق واللُّغة �صدمة يف ال ِّدماغ �أو اعتالالت �أخرى يف
النمو .لكن غال ًبا ما يكون ال�سبب
غام�ضا� ،إذ � َّإن اخلرباء ما زالوا مرت ِّددين حيالَ
ً
ّ
كيفية تعلُّم الأوالد اللغة.
ال يوجد رابط

� َّإن ال�صعوبة يف اللَّفظ �أو يف اللُّغة لي�ست دلي ًال على
الق�صور الفكري \ الت� ُّأخر العقلي.
� َّإن اال�ضطرابات ب�سبب النطق واللُّغة ت�ؤ ِّدي �إىل معاناة خمتلفة تتو َّقف على نوع
نف�سية مثل الرهاب االجتماعي،
ال�صعوبة وحِ َّدتها ،وهي قد ت�ؤ ِّدي �إىل م�شاكل
َّ
والقلق ،واالكتئاب .و�أبرز �أ�سباب املعاناة ت�شمل ما يلي:
إجتماعيا،
• ال�صعوبة يف الت�أقلم �
ًّ
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التنمر من الأتراب �أو ح َّتى من الكبار،
•
ٌ
�سيما �إزاء
• مالحظات غري مرتفِّقة وجارحة ومعاملة ُمهينة (ال َّ
الأوالد ذوي �صعوبات يف النطق)،
• العزل عن بع�ض الأن�شطة.
وح�س َّية -Physical and Sensory Disorders-
ثال ًثا :ا�ضطرابات ج�سد َّية ِّ

واحل�س َّية �إىل وجود م�شكلة يف واحدة �أو �أكرث من
اجل�سدية
ترجع معظم اال�ضطرابات
َّ
ِّ
اجل�سدية.
الوظائف
َّ

�أ – اال�ضطرابات اجل�سد َّية

-Physical Disorders-

اجل�سدية �إجما ًال �إىل واح ٍد من اال�ضطرابات التالية� ،أو �إىل
ت�شري اال�ضطرابات
َّ
الأمرا�ض التي تنتج عنها:
ا�ضطرابات العظام ( ،)Orthopedic Disordersوت َّت�سم مب�شاكل يف الع�ضالت،
ت َّد من احلراك.
واملفا�صل ،والعظام ،التي من �ش�أنها �أن حَ ُ
بتموج كهربائي غري طبيعي يف
ا�ضطرابات ال�رصع ( ،)Seizure Disordersوت َّت�سم ُّ
إرادية ،تعود يف جمملها �إىل اختالل
نوبات
ال ِّدماغ ،ما ُينتِج همو ًدا �أو
ٍ
حركي ًة ال� َّ
َّ
وظيفي يف اجلهاز الع�صبي.
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حت ُّد من قدرة الولد على القيام
� َّإن هذه اال�ضطرابات ُتعطِّ ل الأعمال
اليومية ،لأنها ُ
َّ
مهي�أة
�سيما �إذا كانت البيئة التي يعي�ش فيها غري َّ
يومية ب�سيطة �أحيا ًنا ،وال َّ
ب�أعمال َّ
لت�أمني حاجاته .فال�صعود �إىل غرفة ال�صف قد يكون �صع ًبا �أو م�ستحيلاً على ول ٍد
الهوائية قد
الدراجة
َّ
ُيعاين ا�ضطرابات يف العظام �أو املفا�صل �أو الع�ضالت .وركوب َّ
أذية لولد ُيعاين ا�ضطرابات ال�صرَّ ع.
ي�شكِّل � َّ
مالحظة

• لي�س لل�ضعف الفكري عالقة باال�ضطراب اجل�سدي،
أكادميية،
• ا�ضطرابات العظام ال ُتن�شِ ئ �صعوبات �
َّ
•� ا�ضطرابات ال�صرَّ ع قد حُتدِث م�شاكل يف التح�صيل،
لأنها ت�ؤ ِّثر يف االنتباه والذاكرة.
يتعر�ض لها الولد ت�ؤ ِّدي �إىل َح� ِرص الأن�شطة
� َّإن �صعوبات كهذه واملخاطر التي قد َّ
ت ُّد من َم ْيلِ الولد �إىل االنخراط يف املجتمع،
مما قد ُيعطِّ ل العمل ،وقد حَ ُ
َّ
اليوميةّ ،
و�إىل امل�شاركة يف �أن�شطة الأوالد مثل الريا�ضة.
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احل�س َّية
ب – اال�ضطرابات
ِّ

-Sensory Disorders-

حا�س َت ِي
احل�س َّية بق�صور يف عمل احلوا�س ،وبالدرجة الأوىل يف َّ
ت َّت�سم اال�ضطرابات َّ
ال�سمع والب�رص.
َّ
• �ضعف الب�رص ي�شمل الر�ؤية ال�ضعيفة والعمى التعلُّمي .فالذين لديهم ر�ؤية �ضعيفة
تكون حِ َّدة الب�رص بني  70/20و 200/20مع عد�سة الت�صحيح.
• العمى التع ُّلمي ي�شري �إىل عدم القدرة على ا�ستخدام نظرهم للتعلُّم ،وهكذا ينبغي
وال�سمع.
لهم االعتماد على
حوا�س �أخرى مثل اللَّم�س َّ
َّ
من الوا�ضح �إ ًذاَّ � ،أن الق�صور يف الب�رص ي� ِّؤخر ال َّتح�صيل العلمي يف غياب اخلدمات
ال�رضورية مثل:
ُكبة،
• العد�سة امل رِّ
• تعديل قيا�س الأحرف،
• ا�ستخدام ل َّغة “بريل” �إذا اقت�ضى الأمر.
ال�سمعية .وقد يحتاج الأوالد �إىل االعتماد
ال�سمع ي َّت�سم ب�ضعف يف الوظائف
َّ
�ضعف َّ
ال�شفاه �أو على لُغة الإ�شارات.
على قراءة ِّ
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من المؤسف

ج�سدية و�/أو َِّح َّية،
� َّإن الأوالد الذين يعانون ا�ضطرابات
َّ
للتنمر ()Bullying
�ضحي ًة
مييلون �أكرث ف�أكرث �إىل الوقوع
َّ
ُّ
وال َّنبذ ،ب�سبب قلَّة الوعي ( )Awarenessوالتوعية
( )Sensitizationيف جمتمعنا.

رابعا :مالحظة ختام َّية
ً
ُّمية على �أ�سا�س عوامل
بوجه عام ،تن�ش�أ جميع اال�ضطرابات
وال�صعوبات التعل َّ
ُّ
وبيئية ،تتخطَّ ى قدرة الولد على �ضبطها ،وتتخطَّ ى
ونف�سية،
ووراثية،
بيولوجية،
َّ
َّ
َّ
َّ
مرارا قدرة الأهل.
ً
نف�سه و�أهلَه.
بع�ض هذه اال�ضطرابات ت�ؤذي الآخرين ،لكن يف معظمها ُتك ِّدر الولد َ
منو
لذلك ،ف� َّإن ا�ستيعاب هذه ُّ
ال�صعوبات بحنان ولطف ورزانة ،ي�شكِّل املدخل �إىل ٍّ
وعرب القيام بواجبنا الإن�ساين والأخالقي وال ِّديني ،ميكننا
قومي ك�أفراد وجمتمعَ .
عندئ ٍذ �أن نبد�أ بتوفري البيئة احلا�ضنة والداعمة له�ؤالء الأوالد كيما ي�صلوا �إىل
حتقيق جميع �إمكاناتهم.
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الب�رشية .وما دام هنالك �أوالد َب�شرَ َ ُتهم �شقراء
� َّإن االختالف هو من طبيعتنا
َّ
و�آخرون ب�رشتهم �سمراء ،و�أوالد ق�صار القامة و�آخرون طوالها ،و�أوالد بطبيعة
ُّمية
هوجاء و�آخرون بطبيعة هادئة؛ ف� َّإن هنالك � ً
أي�ضا �أوال ًدا لديهم �صعوبات تعل َّ
خا�صة و�/أو �إعاقات و�/أو ا�ضطرابات.
و�/أو احتياجات َّ
الت�رصف الطبيعي الذي ي�أتيه البالغون جتاه الأوالد ،ي َّت�سم عاد ًة بح�سن املعاملة
� َّإن
ُّ
دائما� ،إذ ُيحكى يف بع�ض الأماكن مبا
واللطف والت�شجيعَّ .
لكن هذا لي�س َ
واقع احلال ً
الرتبوية و ُدور العبادة عن حاالت تكون فيها معاملة
فيها املدار�س وامل� َّؤ�س�سات
َّ
�سيئة وم�ؤذية� .أما املعاملة احل�سنة واللطيفة ،فتغيب يف كثري من
الكبار للأوالد ِّ
ال�صعوبات
الأحيان عن ذوي االحتياجات
اخلا�صة �أو ذوي اال�ضطرابات وذوي ُّ
َّ
معر�ضون ملواقف محُ رجة ب�سبب الت�أ ُّفف �أو ب�سبب
التعل َّ
ُّمية .ه�ؤالء الأوالد وذووهم َّ
الرف�ض �أو اللَّوم ،حني ي�صدر عن الولد
ال َّنظرات التي ُّ
تنم عن التململ �أو االنزعاج �أو َّ
ت�رص ٌف غري من�ضبط .و�إليك� ،أيها القارئ الكرمي ،ما قد ي�سمعه �أهلُ الأوالد
املختلف ُّ
التوح َد �أو احلرك َة املُفرطة ،مثالً:
الذين يعانون
ُّ
• “�أين الأم؟ �أال ت�ستطيع �أن ت�سيطر ب�شكل �أف�ضل على ابنها؟”
• “هذا الولد يف حاجة �إىل �ضرَ ٍب م�ؤمل كي يتعلَّم”.
• “�إنه ،ح ًّقا ،يف حاجة �إىل تربية”.
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اخلا�صة
�أ ّو ًال :دعوة �إىل ت�شكيل جمتمع ُيح�سِ ن معاملة ذوي االحتياجات
َّ
أفكار خاطئة ،تعتقد
تنم عن
ليت
والرحمة ...ليتنا ن�ضع ح ًّدا ل ٍ
َّ
ت�رصفاتِنا ُّ
ّ
املحبة َّ
� َّأن ول ًدا يقوم ب�ضرَ ِب الآخرين ،وي�صيح يف �أثناء تواجده يف مكان ال�صالة �أو ُدور
احرتاما للآخرين .وقد يذهب
العبادة �أو يف مكان عام ،هو ول ٌد بال تهذيب وال ُيبدي
ً
إثما �أو ذن ًبا ،و� َّأن الأهل حتت قِ �صا�ص
بع�ضهم �إىل ِّ
الظن � َّأن ذلك الولد قد اقرتف � ً
�سيئات.
ب�سبب ما اقرتفه اب ُنهم من ِّ
الت�رصف غري الالئق.
إزاء
أفكار كهذه � َ
ُّ
مل َي ُعد من املقبول �أن يتبادر �إىل �أذهاننا � ٌ
اجتماعي ،قد يكون ول ًدا
ديني �أو
تكرارا ،يف َح�ش ٍد
الت�رصف،
فالولد الذي ُي�سيء
ُّ
ً
ٍّ
ٍّ
الت�رصف عالم ًة �إىل وجود م�شكلة .وحتى الأوالد الذين
مت�ألمِّ ًا ،وقد يكون ذلك
ُّ
ا�ضطرابات يف املزاج ،ي�صعب تهدئتهم ل�ساعات ،يف بع�ض الأحيان.
يعانون
ٍ
أذية اجل�سد �أو يف الكالم اجلارح،
ت�رصفًا
عدوانياْ � ،إن يف � َّ
وكذلك ،ف� َّإن الذين ُيبدون ُّ
ًّ
عبون عنها بهذه الطريقة.
حتما يعانون م�شكل ًة ُي رِّ
�أحيا ًنا ،هم ً
نا�سا بالغني� ،إن ك َّنا يف مكان عام �أو داخل ُدور العبادة �أم خارجها،
�إ ًذا ،بو�صفنا �أُ ً
�رضوري َتني كي ندرك هذه الأمور بد َّقة ،بعي ًدا عن الأحكام
ِل َن ُع َّد الثقافة واملعرفة
َّ
طبيعية،
تلقائية
التي ُن�صد ُِرها ُجزافًا .لكن يبدو � َّأن هذا املوقف ال يوافينا بطريقة
َّ
َّ
ت�رصفًا غري ًبا �أو ُيخ ِّيبون ظ َّننا .ففي � ِّأي جمتمع،
حني نتعامل مع �أوالد ي�أتون
ُّ
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ديني ،حيث يقع الت�شديد على ما هو �صحيح وما هو خاطئ ،وعلى
علما ٍّ
ين كان �أم ٍّ
ثنائياتُ ،ي�صبح من ال�صعب� ،أو
ما هو �صالح وما هو طالح ،و�إىل ما هنالك من
َّ
�سيما على الأوالد
ربمَّ ا من امل�ستحيل� ،أن منتنع عن �إ�صدار �أحكامنا ُجزافًا ،وال ّ
املختلفني.
لكن هذا ال يعني �أن نر�ضخ لهذا الواقع ،فال نحاول تغيريه نحو الأف�ضل .فالأوالد
َّ
اخلا�صة هم م�ساوون للغري من حيث
ُّمية �أو االحتياجات
ال�صعوبات التعل َّ
َّ
ذوو ُّ
االحرتام واحلقوق والكرامة� .إ ّنهم فقط خمتلفون عن غريهم من حيث القدرات
كرميا ،كما يريد للإن�سان
واحلاجات .وال �شكَّ � َّأن اهلل ع َّز وجل يريد للجميع ً
عي�شا ً
ورا ي�ؤ ِّديه يف هذه احلياة ،حتى
إن�سان الآخر املختلف ،ل َّأن لك ِّل � ٍ
يتقبل ال َ
�أن َّ
إن�سان َد ً
فكرية� ،أو �صعوبة يف التعلُّم� ،أو حراك ُمفرط.
ولو كان لديه �إعاقة
ج�سدية �أو َّ
َّ
يف ما يلي نق ِّدم للقارئ الكرمي ما ي�شبه خارطة طريق للطوائف �أو
امل� َّؤ�س�سات التابعة لها والتي ترغب يف �أن تكون خمتلفة يف دورها ،وتريد �أن
ُتغيرِّ ال�صورة املعهودة لها يف بالدنا� .إنها بع�ض االقرتاحات التي �إذا ما �أخذها
القادة وامل�س�ؤولون بعني االعتبار ،ال ب َّد �أن ي�صبح جمتمعهم �أقرب �إىل املثال� ،أي
اخلا�صة ولذويهم .ومهما تكن الأحوال
�أن يكون فع ًال مال ًذا �آم ًنا لذوي االحتياجات
َّ
فثمة
الفردية عند الأُ�سرَ التي لديها ولد �أو �أكرث من ذوي االحتياجات
َّ
َّ
اخلا�صةّ ،
أ�ساليب ناجعة لك ِّل طائفة او جمموعة كي ُت�شع َِرهم بالإحاطة ،وتف�سح لهم
دائما �
ً
ُ
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يف املجال لالنخراط التام يف جمتمعها.
�صحيح �أ َّنه يف بع�ض الأحيان قد ت�شعر الطائفة ب�أنها غري قادرة على ا�ستيعاب
ك ِّل ول ٍد يف ك ِّل حالة ،ولكن «حيث تكون الإرادة ،فهناك الو�سيلة» .و�إذا ما �أردنا
ملجتمعنا �أن ي�صبح بيئة حا�ضنة له�ؤالء الأوالد ولذويهم ،علينا �أن نف ِكّر ج ِّد ًّيا يف
�إعادة ت�شكيله وجتهيزه يف غري �صعيد.
ال ُتسيئوا فهم األهل

�إنيّ لَعلى يقني ب� َّأن �أهل الأوالد
اخلا�صة ،ال
ذوي االحتياجات
َّ
ر�ضون ب�أن تبذل طائفتهم
َي َ
مزي ًدا من الإنفاق املادي� ،أو
متطوعني ،وبالتايل
البحث عن
ِّ
مزي ًدا من العمل املُ�ضني .لكن،
ما يتم َّناه الأهل هو �أن ينخرط
اجلو،
�أوال ُدهم املختلفون يف ّ
من دون � ِّأي جمهودٍ ُيب َذل.

كذلك ،ال يخطر على بال �أحد
من الأهل �أن ُتغيرَّ العادات
والتقاليد �أو �أ�ساليب العبادة
لأجل �أوالدهم .لكن ،ك َّل ما
غ�ض النظر
يتم ّ
يتم َّنون هو �أن ّ
�إذا �أبدى الول ُد املختلف �صو ًتا
زشا �أو حرك ًة �شا َّذة.
نا� ً
للق�س با�سم ملكي،
م�شاركة ّ
�أيلول 2015
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ن�ضج
نحن ال نح�سب � َّأن هذا الأمر هو يف غاية ال�سهولة ،لك َّنه ممكن .فاملطلوب هو
ٌ
ال�ضيقة ،ومعرفة دقيقة
يف التفكري والتخطيط ،والتعايل عن احل�سابات وامل�صالح
ِّ
حقيقية يف
ال�سعي �إىل خدمة
َّ
ملا يطلبه م ّنا اهلل تعاىل كقادة وم�س�ؤولني و�أهلَّ ،
ثم َّ
أهداف �أخرى.
ال�سعي وراء � ٍ
�سبيل طاعته ع َّز وجل ،ولي�س َّ

ثان ًيا :كيف ميكننا زيادة املعرفة؟
� َّإن العامل ال َّأول والأ�سا�س للف�شل الذي نبغي حماربته ،هو اجلهل .وي�شكِّل اجلهل
واح ًدا من �أبرز الأ�سباب التي تعيق قادة الطوائف كما �سواهم من م�س�ؤولني
عام ،وجتاه الأُ�سرَ التي
وم� َّؤ�س�سات عن �أن تكون خدمتهم فاعلة جتاه الأُ�سرَ ،
ٍ
ب�شكل ّ
ب�شكل خا�ص.
خا�صة،
ٍ
لديها �أوالد ذوو احتياجات َّ
تكمن اخلطوة الأوىل للتغ ُلّب على م�شكلة اجلهل يف البحث عن املعرفة ،والإفادة
تتحرك قلو ُبنا؛
من ذوي اخلربة يف هذا احلقل .فما مل ن�شعر ب�أمل املت� ِمّألني لن
َّ
وما مل تتوافر لدينا املعرفة حول املو�ضوع الذي ُنعاجله ،لن ن�ضطر لال�ضطالع
لع على ال ِف َك ِر التالية:
ؤوليته� .إ ًذا ،من املفيد �أن نطَّ َ
مب�س� َّ
• ال يطلب الأهل م ّنا �أن جند حلو ًال جلميع م�شاكلهم؛ �إنهم يف حاجة
�إىل �أمل.
• مهما كانت �صعوبة الإعاقة �أو اال�ضطراب لدى الأوالد ذوي
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دائما قدر ًة على اال�ستيعاب
االحتياجات
اخلا�صة ،ف� َّإن لديهم ً
َّ
ذكاء �أو
والتعلُّم� ،إمنا
ٍ
علما � َّأن لدى بع�ضهم �أحيا ًنا ً
بدرجات متفاوتة؛ ً
نواح �أخرى.
مهار ًة خارقة ،على الرغم من �ضعفهم يف ٍ
�• �إذا كانت اللُّغة هي العائق لال�ستيعاب �أو التعلُّم ،فهذا ال يعني �أنها
أ�ساليب �أخرى.
الأداة الوحيدة لتحقيق ذلك امل�أرب ،بل لنبتكر �
َ
ان عملية التعليم ،وا�ضحة وب�سيطة
• لتكن التعليمات التي نق ِّدمهاَّ � ،إب َ
ودقيقة.
درس من الواقع

ب�سبب اجلهل واخلوف ،نعتقد � َّأن
اخلا�صة
التعامل مع ذوي االحتياجات
َّ
�صعب� ،إذ ال ي�ستطيعون اال�ستيعاب
والتعلُّم وامل�شاركة يف الن�شاطات
�ضجة �أو
َّ
اجلماعية ،من دون �إحداث َّ
خا�صة .لكن،
من دون �أن يلقوا معاملة َّ
تبينَّ  ،على �أر�ض الواقعَّ � ،أن ه�ؤالء
الأوالد وذويهم جاهزون وم�ستع ُّدون
مل�ساعدة القادة وامل�س�ؤولني على نح ٍو

متوا�صل .كلُّ ما يحتاجون �إليه هو
ح�سن املعاملة وال�شعور ب�أ َّنهم َيل َقون
ترحي ًبا .هناك فرح غامر ن�ستقيه
وخا�ص ًة ذوي
من خدمة الأوالد،
َّ
اخلا�صة .لي�س ل َّأن ه�ؤالء
االحتياجات
َّ
الأوالد هم غري عاديني ،بل ربمَّ ا ل َّأن
املجتمع نب َذهم ،ف�أف�سح اهلل ع َّز وجل
ن�ض َّمهم.
جما ًال لنا لكي َ
للق�س با�سم ملكي،
م�شاركة ّ
�أيلول 2015
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ما�سة �إىل احل ِّد من
بكالم �آخر ،هنالك حاجة َّ
العوائق التي تفر�ضها قلَّة املعرفة ،حتى
�إذا ما �أُزيلَت تلك العوائق ،نقبل ذوي
نرحب بهم.
االحتياجات
اخلا�صة ،بل ِّ
َّ
فما هو العالج؟

الإدارة والتَّنظيم
مبهام امل�س�ؤول َّية
ت�ضطلع فئات املجتمع ككل ،رجال دين وقاد ًة و�شع ًبا،
ِ
الذهنية
لكي ت�أتي نتيجة التغيري �سليمة وم�ستدامة ،ال ُب َّد لنا من البدء بتغيري
َّ
الدينيني وامل�س�ؤولني يف هذا املجال.
ابتداء من القادة
ال�سائدة
ِّ
ً
أهمية املو�ضوع ،كونه يف �صميم مهامهم وخدمتهم
نبد�أ بتوحيد فكر القادة حول � َّ
اخلا�صة
الدينية .ف ُدور العبادة هي لكل من يريد �أن ي� ّؤمها ،وذوو االحتياجات
َّ
َّ
الدينيني ،لن
و�أهاليهم هم من ال�شعب .فالق�ضية التي ال يتب ّناها القادة وبخا�صة
ِّ
كثريا
دعما �أو
تكري�ساْ � ،إن من ناحية الوقت �أو املال �أو اجلهد .ذلك لأن النا�س ً
تلقى ً
ً
ما يت�أ َّثرون بقادة ال ِّدين لدى طوائفهم.
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�رضوري كي ت�صبح الطوائف وامل� َّؤ�س�سات حا�ضنة وداجمة .يجب �أن يكون
ري
التغي ُ
ٌّ
أ�سا�سي يف حياة تلك الأُ�سرَ  ،وتكون رعايتهم وم�ساعدتهم على
دور �
لهذه الطوائف ٌ
ٌّ
املرجوة واملن�شودة،
وابتغاء لإحراز هذه النتيجة
أولوياتها.
العي�ش الكرمي من � َّ
ً
َّ
هنالك بع�ض اخلطوات التي ال ب َّد من القيام بها يف غري �صعيد.

�إقامة فريق عمل
اخلا�صة ،وهكذا يقوم بدور التدريب
يرعى فريق العمل �ش�ؤون ذوي االحتياجات
َّ
والتوعية يف الأمكنة التي يتواجدون فيها (دور عبادة ،مدر�سة ،مركز ن�شاطات،
�ألخ ،)...وقد ي َّتخذ فريق العمل هذا القرارات يف �ش�أن اخلدمات والن�شاطات
اخلا�صة.
واالجتماعات املرتبطة بذوي االحتياجات
َّ
علمانيون لديهم خربة يف هذا احلقل ،لذا ،يح�سن
قد يكون هناك قادة �أو �أ�شخا�ص
ُّ
املهمة ،خلري الأوالد املختلفني ،وخري
توظيف خرباتهم ومهاراتهم يف هذه
َّ
جمتمعهم ،وخري ذويهم .وهذا الفريق الذي ي�ضطّ لع بهذه املهمة بني ه�ؤالء الأُ�رس
وبني ال�شعبُ ،ي� ِرشف على تتميم ما يلي من خطوات.

 -1القيم
غر�ضنا
نعني هنا الت�أكُّ د من � َّأن القيم تدعم هذه
املهمة ،وما يواكبها من ر�ؤيةُ .
َّ
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أ�سا�سية هو
�إ ًذا� ،أن ُنغيرِّ االعتقاد ال�سائد والقائلَّ �« :إن واح ًدا من �أهداف الديانات ال
َّ
هي�أ بك ِّل �إتقان» .فال�صالة
ت�أمني �أف�ضل لل�صالة
والتعبدٍ ،
وم َّ
ُّ
خال من � ِّأي ت�شوي�ش ُ
والإ�صغاء �إىل العظات واخلطب هي م�شاركة وقبول للآخرين وعي�ش الف�ضائل
ال�سامية ولي�س تقدمي �أف�ضل عر�ض.
واخلالقيات
َّ
َّ
مما يجعلنا
� َّإن القيم التي يجب �أن نك ِّثف اجلهود لإر�سائها ،هي قيم القبول
َّ
واملحبةّ ،
املثال ال�صالح لأبناء طائفتنا ولل َغري .ف�إذا ما ت� َّأ�صلت هذه القيم يف حياتناَ ،ت�سمو
والكماليات.
التم�سك بالراحة
بنا فوق
َّ
ُّ
لي�ست دعوتنا هنا �إىل االفتقار �إىل الرتتيب ،بل �إنها دعوة �إىل االحرتام والقبول
واملحبة.
والت�أنيِّ والبنيان والوداعة
َّ
خال من الت�شوي�ش ،ال يتطلَّب �إبعاد بع�ض العابدين �أو امل�صلِّني
جو ٍ
� َّإن توفري ٍّ
تقبل اجلميع وترتيب املنا�سب لهم.
وفرزهم ،بل ُّ
ما معنى �أن نتكلَّم يف مكان ال�صالة عن املحبة والألفة وقبول الآخر والت�سامح
والتكاتف وال�صالح والأعمال اخليرِّ ة يف حني ننبذ ذوي االحتياجات اخلا�صة.
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 -2امليزان َّية
اخلا�صة� ،إذا ابتغينا
امليزانية مبل ًغا خلدمة ذوي االحتياجات
علينا �أن نلحظ يف
َّ
َّ
رصف على التدريبات
فع ًال م�ساعدتهم على االندماجُ .يبينِّ هذا املبلغ ما ُي� َ
والتعديالت والتجهيزات التي قد حتتاج
نصيحة؛ االنتظار ال يفيد

إجتماعيني
الروحيني وال
الدينيني وامل�س�ؤولني
موجهة �إىل القادة
ِّ
ِّ
ِّ
� َّإن الدعوة َّ
لو�ضع خمطَّ ط على مدى �سنوات ع َّدة ،بحيث يكون لطوائفهم وم� َّؤ�س�ساتهم
أي�ضا
ومنوها
وفاعلية خدمتها .وهي � ً
َّ
م َّت�سع من الوقت ِّ
لتقوم حاجاتها َّ
فر�صة لهم يف تب ِّني هذا امل�رشوع وتعزيزه.
الن�صيحة التي نريد �أن ن�شارك بها« :خذ املبادرة ».رمبا لي�س يف جمتمعك
خا�صة ،ولكن �إذا َت َبينَّ َ � َّأن جمتمعك �أو طائفتك
�أوالد ذوو احتياجات
ّ
�أو حميطك تهتم يف م�ساعدة ه�ؤالء الأوالد ،ف�إنها من دون �شكٍّ �سوف
ت�ستقطب املُرت ِّددين واخلائفني واملحبطني .ثمة �أُ�سرَ ٌ هذا عددها ،تتوق
�إىل كلمة ت�شجيع� ،إىل كلمة مع ِّزية ،تتوق �إىل �أن نظهر لها حمبة اهلل ع َّز
وحمبة الآخرين ،تتوق �إىل الراحة وال�سالم.
وجل
َّ
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 - 3جتهيز ُدور العبادة وغريها من م� َّؤ�س�سات
ب�رشية)...
(مكان� ،أدوات ،عنا�رص
َّ
عملية جتهيز ُدور العبادة وامل� َّؤ�س�سات،
وال�سبل التي ننتهجها يف
َّ
تتع َّدد الأفكار ُّ
اخلا�صة ،وزيادة ف َُر�ص دجمهم و�أهاليهم.
لأجل حت�سني خدمة ذوي االحتياجات
َّ
� َّإن اخلدمة بني الأوالد يف مرحلة املراهقة وما دون ،تقت�ضي �أن يكون لدى القادة
وامل�س�ؤولني ورجال ال ِّدين خربة و�شغف وحما�سة.
� ّأما �إذا كان عدد العاملني يف هذا احلقل قلي ًال يف هذه الأماكن ،فلتك ُِن البداية
كبريا من العطاء وم َّت�س ًعا من
كما ً
بتدريب املزيد .ذلكَّ � ،أن م�ساعدة الأوالد تتطلَّب ًّ
خلوا من التدريب.
الوقت وقدر ًة على التفاعل احلقيقي والب َّناء .وهذه كلُّها لن تتوافر ً
تتوجه �إىل البالغني من
ومن ال�رضوري � ً
أي�ضا �أن ن�ضع جدول حما�رضات وندوات َّ
القادة ورجال ال ِّدين وكل من يرغب يف خدمة مثل ه�ؤالء الأوالد وال�شبيبة ،كما �إىل
متطوعني �أكفاء،
تخولهم لأن يكونوا
ِّ
بع�ض الأهل ،وذلك بهدف تزويدهم بثقافة ِّ
اخلا�صة على اختالف حاالتهم.
يعرفون كيف يتعاملون مع ذوي االحتياجات
َّ
خا�صة.
علينا ،يف الوقت عينه� ،أن نعمل مع الأوالد الذين لي�س لديهم احتياجات َّ
خميمات يف �أيام العطل .وقد
وقد
يت�ضمن عملُنا ن�شاطات توعية �أو م�ؤمترات �أو َّ
َّ
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التطبيقية التي قد ت�شمل
يتطرق التعليم يف هذه احلاالت �إىل التمارين �أو الألعاب
َّ
َّ
جمتمع
اخلا�صة .وهكذا نقوم بجهود ت�ؤول �إىل �إر�ساء
الأوالد ذوي االحتياجات
ٍ
َّ
ابتداء من الأجيال ال�صاعدة.
قبول ووعي،
حا�ضن وثقاف ِة ٍ
ٍ
ً
وقد يلحظ جتهيز هذه الأماكن� ،إذا �أمكن ،تخ�صي�ص غرفة لتهدئة الولد الذي قد
ي�ضطر �أهله (� ّأمه �أو �أبوه) �إىل تهدئته قبل العودة �إىل املجموعة .وقد يحتاج الأوالد
خا�صة بهم ليتمكَّنوا من
اخلا�صة �إىل �أدوات �أو مع َّدات �أو بيئة
ذوو االحتياجات
َّ
َّ
الدينية.
إجتماعية �أو
امل�شاركة يف ال�صالة �أو الن�شاطات ال
َّ
ّ
وحري بامل�س�ؤولني �أن يحر�صوا على �أ ّال ت�ؤ ِّدي التجهيزات �إىل
ٌّ
العزلة� ،إذ يف هذه احلالة ت�أتي النتيجة على نقي�ض الهدف ،ل َّأن
املطلوب هو ال َّدمج واالنخراط وال�رشكة ولي�س العزلة وال َّنبذ.

 - 4برامج لأجل تفعيل امل�ساعدة
اخلا�صة و�أهلهم،
� َّإن حت�سني م�ساعدة ذوي االحتياجات
َّ
يتطلَّب تب ِّني وتطبيق برامج ت�ساعد على �إن�شاء ون�رش
ثقافة املح َّبة واالنخراط.

143

العقلية
املعوقني �أو ذوي اال�ضطرابات
َّ
من املهم ومن منطلق ُّ
التكيف مع احتياجات َّ
التوحد خلق برامج ون�شاطات
ُّمية �أو
ال�صعوبات التعل َّ
ال�س َّ
ُّ
لوكية �أو ُّ
�أو اال�ضطرابات ُّ
ت�ساعدهم على االنخراط مع �أترابهم� ،رشط االنتباه �إىل الن�شاطات التي ال ت�سمح
باختالط ه�ؤالء الأوالد مع الأوالد الآخرين والباقني� ،إذ ف�صلهم عن باقي الأوالد
ي�ؤ ِّدي �إىل العزلة ،الأمر الذي ُيناق�ض الهدف من الربامج والن�شاطات .ذلك ،ل َّأن
املُراد هو �إر�ساء ن�رش ثقافة ت�ؤول �إىل احرتام الآخر املختلف .من هنا ،ف� َّإن ال َّدمج
إح�سا�سا بالثقة واملح َّبة والقبول.
يبث فيهم �
�رضوري لذلك الولد ولذويه� ،إذ ُّ
ٌّ
ً
� َّإن الربامج التي ندعو �إىل اعتمادها طب ًعا بالتن�سيق مع اخت�صا�صيني عملهم ت�سهيل
اخلا�صة و�سيل ًة
مهمتنا ،ينبغي �أ ّال ت�ستخدم ترهيب الأوالد ذوي االحتياجات
َّ
ّ
لتحقيق ان�ضباطهم ،وكذلك لي�س الرتهيب �أدا ًة تدفعهم �إىل امل�شاركة واالندماج
الدينية وال�صالة
فجائية .علينا تب ِّني برامج ت�ساعدهم على ممار�سة ال�شعائر
بطريقة
َّ
َّ
يتم ذلك عرب ال َبدء
وامل�شاركة ب�صورةٍ
َّ
تدريجية ،وك ٌّل بح�سب قدرته وحاجته .وقد ُّ
مر ًة يف الف�صل.
مر ًة يف ال�شهر �أو َّ
بامل�شاركة َّ
اخلا�صة ،بحيث
�ص ذات مغزى للأوالد ذوي االحتياجات
ومن ال�رضوري توفري ف َُر ٍ
َّ
ي�شاركون يف خدمة الآخرين� ،أو حتى يف التعليم� .إذ لي�س من ح ِّقنا �أن نحرمهم من
�أب�سط حقوقهم.
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املرجوة ،ال ُب َّد من ح�صول تعاون بني �أهل الأوالد
ولكي ُيح ِّقق � ُّأي برنامج النتائج
َّ
اخلا�صة ،وامل�س�ؤولني عن و�ضع الربامج وتطبيقها .وكلَّما ازدادت
ذوي االحتياجات
َّ
حت�س ًنا وفاعلية.
معرفتنا به�ؤالء الأوالد وبذويهم ،ازدادت خدمتهم وم�ساعدتهم ُّ
ح�سا�سية على بع�ض الأطعمة �أو الروائح،
ول ُنق ِّدم مث ًال على ذلك :ثمة �أوالد لديهم
َّ
وبع�ضهم الآخر ي�ستا�ؤون من ال�ضو�ضاء� ،أو من احل�شود وجمهرة النا�س ،و�إىل ما
البرنامج وسيلة فحسب

اخلا�صة يف
عندما ي�شرتك الأوالد ذوو االحتياجات
َّ
� ِّأي برنامج ،مث ًال يف برنامج ترفيهي ،قد يت�أ َّفف
بع�ض احلا�رضين �إذا �صدر عن �أحد ه�ؤالء الأوالد
�سبب ذلك
�سيما حني ُي ِّ
ت�رص ٌف يتجاوز امل�ألوف ،وال َّ
ُّ
الت�رصف تعثرُّ ًا يف م�سرية الربنامج.
ُّ
حينذاك علينا �أن نتذكَّ ر � َّأن الربنامج هو و�سيلة
لإغناء حياة الولد وملتعة احلا�رضين ،ولي�س هو
الغاية .ليتنا ن�سعى ل َي َّتخذ نمَ َ طُ تفكرينا هذا االتجِّ اه.
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هنالك .ف�إعالم الأهل بطبيعة الربنامج ومراحله وتفا�صيله ُيتيح للأهل حت�ضري ما
غذائية بديلة) ،كي يتمكَّن من امل�شاركة
قد يحتاج �إليه اب ُنهم (مثالً ،توفري وجبات
َّ
الفعلية ،من دون عوائق �أو �صعوبات.
َّ
كما � ّأن بع�ض الأوالد لديهم �صعوبة يف القراءة �أو يف النطق �أو يف ال�شعور باحلرج،
حري بنا �أن نجُ َ ِّن َبهم
حاالت كهذه،
عندما يمَ ُثلون �أمام جمهرةٍ من النا�س .يف
ٍ
ٌّ
لكن هذا ال يعني �أن نحرمهم املُ�شاركة يف الربامج ،بل
التعر َ
�ض للف�شل والإذاللَّ .
ُّ
زو َدهم باختبارات وذكريات تغني حياتهم.
لن َّتخذ املجازفة �أحيا ًنا (بعلم الأهل) ،ل ُن ِّ
التجول .ف�إذا ا�ستطعنا
للتحرك �أو
معينة
آلية َّ
و�أحيا ًنا قد يحتاج بع�ض الأوالد �إىل � َّ
ُّ
ُّ
ت�أمني تلك احلاجة ،ح�س ًنا نفعل ،و�إ ّال ُنلقيها على كاهل الأهل .مع العلم � َّأن الأهل قد
يكونون ب�أ�ش ِّد احلاجة �إىل الراحة.
خمت�صني� ،أو
ولتحقيق �أف�ضل النتائج من الربامج ،يجدر التعاون مع «م�ساعدين»
ِّ
متطوعني ذوي خربة وتدريب .ه�ؤالء ي�أخذون على عاتقهم مرافقة الأوالد ذوي
ِّ
اخلا�صة يف جميع مراحل الربنامج �أو يف الن�شاطات الأخرى �أو حتى
االحتياجات
َّ
�أثناء ال�صالة يف ُدور العبادة ،كي يت�س َّنى له�ؤالء الأوالد امل�شاركة يف الربامج
الت�سبب للم�س�ؤول �أو ملنفِّذ الربنامج ببذل املزيد من
واال�ستمتاع بها ،من دون
ُّ
الطاقة واالهتمام.
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وخ�صو�صا �أثناء
ويف حال ال ي�ستطيع ه�ؤالء الأوالد �إىل الهدوء والرتكيز �سبي ًال
ً
ت�أدية ال�صالةُ ،ين�صح بتخ�صي�ص زاوية ،حيث ميكنهم �أن يقوموا بالقراءة �أو
متطوعني.
التلوين �أو اللعب ،ب�إ�رشاف
ِّ

 - 5التغيري من الداخل ،يف الذهن ويف القلب
� ّإن جناح اخلطوات التي �أوردناها تقت�ضي خطو ًة �أ�سا�سية ،قد تكون الأ�صعب ،وهي
التغيري من ال��داخ��ل� .أي تغيري الأف��ك��ار اخلاطئة
التقبل ل�ل�آخ��ر ،والتخلِّي عن روح
وتنمية روح
ُّ
الإدان��ة ،مهما اختلف ع ّنا .و�إذ نجُ��ري نحن هذا
التغيري� ،إمن��ا نجُ��ري��ه رغب ًة
الدينية
م ّنا يف عي�ش القيم
َّ
وعمل اخلري وفعل ال�صواب
من خالل معاملة ال�ضعفاء
وامل���ن���ب���وذي���ن مب��ح َّ��ب��ة
�صادقة ،و�إىل تقدمي ك ِّل
م��ا يتي�سرَّ لدينا من
م�ساعدة.
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هام
آخر
ٌٌّ
للبرامج ٌ
دور ُ

ما تق َّدم من برامج ،هي نافعة
و�رضورية ،ال لأ َّنها ترمي �إىل ت�سهيل
َّ
اندماج الأوالد ذوي االحتياجات
اخلا�صة فح�سب ،بل ل َّأن احلاجة
َّ
امل�ستمرة �إىل رعاية الولد ذي
املعوق
الطبية� ،أو الولد
االحتياجات ِّ
َّ
�أو الولد ذي اال�ضطرابات ،قد تكون
نح
مرهقة لكثريين من الأهل .ف ََم ُ
الوال َدين �ساعة �أو �ساعتني لل�صالة،

االجتماعية �أو
ثم ملمار�سة احلياة
َّ
َّ
ممار�سة �شيء يرغبون القيام به ،
هدية راحة لهما ،كما
تكون مبثابة َّ
تكون البنهما فرت َة مت ُّت ٍع بالأن�شطة
الرتفيهية.
االجتماعية �أو
الدينية �أو
َّ
َّ
َّ
الهدية ،حني
أهمية هذه
َّ
وت�سمو � ِّ
مبحبة �أبناء جمتمعهم
ي�شعر الأهل
َّ
لأوالدهم ،ويتي َّقـنوا منها.

جناحه ،ف�إنه
علمه� ،أو تكاثر
ُ
� َّإن الإن�سان بطبيعته ،مهما عال �ش�أ ُنه� ،أو زاد ُ
تقبل االختالف يولِّد خ�شي ًة
يخاف من الذين يختلفون عنه .فعدم القدرة على ُّ
�سلبية .وقد َي ِ�صلُ واح ُدنا �إىل ح ِّد �سوء معاملة ه�ؤالء ،مبن فيهم ذوو
وم�شاعر
َّ
َ
اخلا�صة ،ل َّأن االعتقاد ال�سائد يف املجتمع ،هو � َّأن � َّأية �إعاقة �أو م�شكلة
االحتياجات
َّ
�أو �صعوبة م�ستع�صية يعانيها الولد ،ما هي �إ ّال ق�صا�ص من اهلل ل�سبب فيه.
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أمور ال غنى
فتغيري
َّ
الذهنية وتنقية القلب يف حاجة �إىل تدريب ودر�س وت� ُّأمل� .إ َّنها � ٌ
واملتطوعني
الدينيني والعاملني يف هذا املجال
عنها يف �إطار توعية و�إر�شاد القادة
ِّ
ِّ
امل�سبقة و�أحكامنا اجلائرة
لتنفيذ الربامج .ذلك ،ل َّأن من �ش�أنها �أن ت�سمو ب�أفكارنا
َّ
اخلا�صة.
التي ُنطلقها على ال َغري ،مبن فيهم ذوو االحتياجات
َّ
� َّإن التغيري من الداخل �رضوري كي ُنف�سِ ح يف املجال �أمام روح القبول لتنمو
ت�رصفاتنا جتاه املختلفني ع ّنا� .إ ًذا ،تغيري
يف �أو�ساط جمتمعاتنا ،فتتغيرَّ �إذذاك
ُّ
ترحب باالختالف ،وت�ؤمن ب�أن اهلل تعاىل �سمح بهذا
الذهنية و َب ُّث ثقافة جديدة ِّ
أ�سا�سية ،وبالتايل من واجبنا احرتام َمن
االختالف ل�سبب جنهله نحن ،هي �أمور �
َّ
لي�سوا مثلنا ،ل َّأن اختالفهم ُيغنينا.
التعر َف بالأوالد ك�أوالد ،ولي�س
الذهنية وتغذية امل�شاعر ال
وتغيري
َّ
َّ
إيجابيةُ ،ت ِّ
خولنا ُّ
فقط باحتياجهم اخلا�ص .وهذه املعرفة تمُ كِّننا من فَه ِم مزاياهم ،وحت ُّثنا على
�شخ�صياتهم .كما � َّأن التعامل مع ه�ؤالء الأوالد
القوة يف
َّ
اكت�شاف مواهبهم ،ونقاط َّ
امل�سبقة.
املحبة واالحرتام يطردان اخل�شية والأحكام
يقربنا منهم ،ل َّأن
َّ
َّ
ِّ
وهذا التغيري الذي ندعو �إليه ُيحيلنا �إىل حقيقة � َّأن اجلميع ي�ستطيعون امل�ساعدة
مهمة ،و�إىل االندماج
يف الأخذ والعطاء ،واجلميع يف حاجة �إىل �صديق ،و�إىل َّ
مع الآخرين .ينبغي �أن نطرد الغ�ضب والإغاظة وامل�ضايقة واال�ستفزاز والإهانة
ثم� ،إن �أمكن ،من املجتمع ومهما يكن من �أمر.
والكالم ال َّنابي � َّأوالًَّ ،
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ثال ًثا :كلمة ختام َّية
نبتهل �إىل اهلل ج َّل جالله �أن ينري ب�صائرنا ويفتح قلوبنا فرنى احتياجات النا�س
خا�صة وندرك �أهمية �أن نعي�ش جمي ًعا يف
والأوالد الذين يعانون من احتياجات
َّ
حمبة و�سالم ووئام .ليتنا نحت�ضن ونقبل ونحب ون�ساعد من دون قيد �أو �رشط.
يومي للأهل وللمجتمع.
معينة هو حت ٍّد
� َّإن وجود ولد لديه احتياجات َّ
ٌّ
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اخلا�صة مبركز �سكيلد (.)SKILD
مت اختيار املراجع التي ترد يف ال�صفحات التالية من بني املجموعة
لقد ّ
َّ

املخت�صة والعالج النف�سي
إخت�صا�صيني يف جماالت الرتبية
اخلا�صة وال
تهم �أهل الولد ذي احلاجة
َّ
ّ
ّ
وهي مراجع ّ
وعالج النطق والعالج النف�سي احلركي.
ويهم املركز �أن ي�شكر جميع الأ�صدقاء الذين �ساعدوا يف جمع املراجع والتي ن�سعى �إىل �أن ن�ضيف �إليها
ُّ
ونغنيها با�ستمرار.
مراجع ُّ
باللغة االنكليزية
التوحد� ,أكادمييا �إنرتنا�شيونال ,م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
�• كامبيون كوين� 100 ,س�ؤال وجواب حول
ُّ
• 2009
التوحد :اللغز الذي حيرّ العلماء ملف علمي �شامل يحمل تفا�صيل دقيقة عن حقيقة
�صندقلي,
إبراهيم
• هناء �
ُّ
التوحد واال�ضطرابات املرتافقة والتعامل معها ,دار النه�ضة العربية • 2012
ُّ
جمعية �إدراك ,فريق متع ّدد االخت�صا�صات من املركز الرتبوي للبحوث
• فريق متع ّدد االخت�صا�صات من
َّ
ال�صعوبات التعلُّم َّية واال�ضطرابات النف�س َّية ال�شائعة يف املدار�س :العوار�ض واحللول ,املركز الرتبوي
والإمناءُّ ,
للبحوث والإمناء • 2012
اخلا�صة والأ�سباب الرتبو َّية املعتمدة ,دار
معو�ض ,الولد املختلف :تعريف �شامل لذوي احلاجات
َّ
• رمي ن�شابة ّ
العلم للماليني • 2004
• د .مرمي �سليم ق�صور ,الإنتباه – فرط الن�شاط ,دار النه�ضة العربية • 2011
• ملى بنداق بلطجي� ,صعوبة القراءة (الدي�سلك�سيا) ت�شخي�صها وو�ضع خطط عمل فرد َّية لعالجها ,دار العلم
للماليني • 2010
• بيار فيانني ,مكافحة الف�شل املدر�سي الداعم الرتبوي للولد الذي يعاين �صعوبة يف التعلُّم ,دار الفارابي,
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم • 2009
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 دار النه�ضة العربية, «الدي�سلك�سيا» دليل للأهل والأ�ساتذة: من �صعوبات التعلُّم,• هناء �إبراهيم �صندقلي
2008 •
ُّ مراجع
باللغة الفرنسية
• 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

ُّ مراجع
باللغة االنكليزية
• 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
•A
 nna Karin Kingston, Mothering Special Needs: A Different Maternal Journey, Jessica Kingsley Publishers
• 2007
•D
 aniel Siegel, Mary Hartzell, Parenting from the Inside Out: How a Deeper Self-Understanding Can Help
You Raise Children Who Thrive, Penguin Group • 2014
•A
 ndrew Collin, Personalized Learning for Young People with Profound and Multiple Learning Difficulties,
Jessica Kingsley Publishers • 2013
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•T
 ali 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
• L indsey Biel, Raising a Sensory Smart Child: The Definitive Handbook for Helping Your Child with
Sensory Issues, Penguin Group • 2009
• L ucy Jane Mille, Sensational Kids: Hope and Help for Children with Sensory Processing Disorder,
Perigee Group • 2006
• E dward M. Hallowell and Peter S. Jensen, Super – parenting for ADD: An Innovative Approach to
Raising Your Distracted Child, Ballantine Books • 2010
•R
 ussella A. Barkley, Taking Charge of ADHD: The Complete Authoritative Guide for Parents, The
Guilford Press • 2013
• L awrence E. Shapiro, The ADHD Workbook for Kids: Helping Children Gain Self-Confidence, Social
Skills, and Self-control
•R
 obert Sears, The Autism Book: What Every Parent Needs to Know about Early Detection, Treatment,
Recovery, and Prevention, Little, Brown and Company • 2010
• S tanley Greenspan, Serena Wieder, The Child with Special Needs: Encouraging Intellectual and
Emotional Growth, A Meryloyd Lawrence Book
•B
 rock Eide, Fernette Eide, The Dyslexia Advantage: Unlocking the Hidden Potential of the Dyslexic
Brain, Plume Book - Penguin Group • 2012
•A
 bigail 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

155

•D
 ebbie 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
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بيروت
�إ�سم املدر�سة
• مدر�سة �أبي بكر ال�صديق
(املقا�صد)

العنوان

قنطاري� ،شارع مي�شال �شيحا 961 1 349684

• مدر�سة الأدڤنتد�ست

امل�صيطبة

961 1 819742

• املدر�سة الأهل َّية

وادي �أبو جميل

961 1 372579

• ثانو َّية الكوثر (املربّات)

بري ح�سن

961 1 453131
961 1 452121

• ثانو َّية الإمام احل�سن
(املربّات)

الروي�س

961 1 473918/9

• ثانو َّية املُجتَبى (املربّات) حي ال�سلُّم
• ثانو َّية امل�صطفى
158

رقم الهاتف

غدير ،طريق املطار

961 5 800570/1
961 1 470809
961 1 470810

العنوان

�إ�سم املدر�سة

رقم الهاتف

• ثانو َّية البتول للبنات
(امل�صطفى)

بري ح�سن ،طريق املطار

• الأكادمي َّية الأمريك َّية
يف بريوت

كركون الدروز� ،شارع لبابيدي 961 1 364989

961 1 853695
961 1 837767

• مدر�سة الب�شارة
الأرثوذك�س َّية ،بريوت

أ�رشفية� ،شارع �رس�سق
ال َّ

961 1 566850

• املدر�سة املعمدان َّية
الإجنيل َّية يف بريوت

امل�صيطبة

961 1 818474
961 1 303360

• مدر�سة �سيتي �إنرتنا�شونل قنطاري

961 1 369501

• مدر�سة احلكمة

أ�رشفية
ال َّ

961 1 561990/1/2/3

• مدر�سة زهرة الإح�سان

أ�رشفية
ال َّ

961 1 202038/9

• ثانو َّية ال�شهيد
ح�سن ق�صري

بري ح�سن ،طريق املطار

961 1 458877
961 1 457788

• ثانو َّية الرتاث

طريق املطار القدمي،
بناية طاهر

961 1 450610
159

العنوان

�إ�سم املدر�سة

رقم الهاتف

• كل َّية خالد بن الوليد،
احلرج (املقا�صد)

الرببري

961 1 633781
961 1 647478

• ثانو َّية ال�سيدة
الأرثوذك�س َّية

احلمرا� ،شارع املكحول

961 1 744414

• مدر�سة ول�سربينغ

عني الرمانة

961 1 283983

• مدر�سة ول�سربينغ

املتحف ،ال�شارع الرئي�سي

961 1 423444

ُّ
مية
الصعوبات
قائمة بالمدارس الدامجة للتالمذة ذوي ُّ
التعل َّ

جبل لبنان
�إ�سم املدر�سة
• مدر�سة �أدما الدول َّية
160

العنوان
ك�رسوان ،فتقا

رقم الهاتف
961 9 740225

العنوان

�إ�سم املدر�سة

رقم الهاتف

• ثانو َّية الأدڤنتد�ست،
البو�رشية

ال�سبتية
البو�رشية،
�سد
َّ
َّ

961 1 689089

• جممع دوحة املربّات
الرتبوي الرعائي (املربّات)

خلدة

961 5 800570
961 5 800571

• ثانو َّية امل�صطفى

حارة حريك

961 1 837106

• مدر�سة الثقافة والفنون

عاليه� ،شارع مارون عبود

961 5 557553

• �سيدرز هاي �سكول،
غايت�س

البو�رشية
َّ

961 1 689001
961 1 689002

• مدر�سة راهبات الورد َّية

املنت ،قرنة احلمرا

961 4 926532
961 4 926074

• مدر�سة احلكمة ،برازيليا

بعبدا

961 5 450100
961 5 450501
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�إ�سم املدر�سة

162

العنوان

رقم الهاتف

• ثانو َّية ال�سيدة للراهبات
الأنطونيات

احلازمية ،اجلمهور
َّ

961 5 453233
961 5 769027

• مدر�سة الفرير الأ�سقف َّية
الكاثوليك َّية

دكوانة� ،شارع امليدان

961 1 491119

• مدر�سة الفرير

دكوانة� ،شارع امليدان

961 1 491119

• غوتنربغ كوليدج

بعبدا

961 5 920533

• جممع �إمناء القدرات
الإن�سان َّية (م� َّؤ�س�سات
الرعاية الإجتماع َّية ،دار
الأيتام الإ�سالم َّية)

عرمون

961 5 803564
961 5 803565

• �إي�ستوود كولدج

املن�صورية� ،شارع �سامي
َّ
ال�صلح

961 4 409307

• مدر�سة القدي�سة ريتا –
غدير

جونية

961 9 915290

العنوان

�إ�سم املدر�سة

رقم الهاتف

• جممع ثانو َّية الإمام
اخلميني الرتبوي

احلدث ،الكفاءات

961 5 465870

• جممع دوحة املربّات
الرتبوي الرعائي (املربّات)

الدوحة

961 5 800570/1

• املدر�سة الإجنيل َّية
اللبنان َّية للبنني والبنات

اللويزة

961 5 924090

• مدر�سة ر�سول املحبة
(املربّات)

جبيل

961 9 541230

• مدر�سة القدي�س
جاورجيو�س

احلدث ،الكفاءات

961 5 465155

• مدر�سة احلكمة

عني �سعادة

961 1 872145/6/7/8

• مدر�سة ال�شوف الوطن َّية

بعقلني

961 5 300390
961 5 305888

• مدر�سة فاليه
�إنرتنا�شونال

بجورة البلوط

961 4 807012
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شمال لبنان
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العنوان

رقم الهاتف

• ثانو َّية اجلنان

طرابل�س

• جممع العزم الرتبوي
(مدر�سة العزم)

طرابل�س ،جادة ف�ؤاد �شهاب 961 6 448600

• الثانو َّية الوطن َّية
الأرثوذك�س َّية ،مار اليا�س

طرابل�س ،امليناء

961 6 610134
961 6 601519

• �إنرتنا�شونال �سكول

الكورة ،برتومني

961 6 405021

• ثانو َّية رو�ضة الفيحاء

طرابل�س ،املعر�ض

961 6 412400

961 6 447903/4

• ثانو َّية الرتب َّية والإ�صالح الكورة ،النخلة

961 6 416701

بطرام
الكورةّ ،

961 6 930964

• يونيفر�سال �سكول يف
لبنان

ُّ
مية
الصعوبات
قائمة بالمدارس الدامجة للتالمذة ذوي ُّ
التعل َّ

جنوب لبنان
العنوان

�إ�سم املدر�سة

رقم الهاتف

• ثانو َّية امل�صطفى

النبطية
َّ

961 7 762478

• ثانو َّية الرحمة (املربّات)

النبطية ،كفرجوز
َّ

961 7 531124/5

• قدمو�س كولدج

�صور ،جوار النخل

961 7 380392/1

• ثانو َّية ح�سام الدين
احلريري (املقا�صد)

�صيدا

961 7 739898

• مدر�سة الإمام علي بن
�أبي طالب (املربّات)

معروب

961 7 400050

• مدر�سة الإمام جعفر
ال�صادق (املربّات)

جويا
َّ

961 7 410234

• مدر�سة عي�سى بن مرمي
(املربّات)

اخليام

961 7 841010/1
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• مدر�سة الإ�رشاق (املربّات) بنت جبيل

961 7 450305

• مدر�سة ناتا�شا �سعد

ومية
املية َّ
َّ

961 7 733437

• مدر�سة رحاب الزهراء
(م� َّؤ�س�سة الإمام ال�صدر)

�صور

961 7 347734

• مدر�سة �صيدا الوطن َّية

�صيدا

961 7 720996

• مدر�سة الفنون الإجنيل َّية
الوطن َّية للبنات والبنني

�صيدا

961 7 721806
961 7 721817

• ثانو َّية الرتبية والإ�صالح الكورة ،النخلة

961 6 416701

بطرام
الكورةّ ،

961 6 930964

• يونيفر�سال �سكول يف
لبنان
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العنوان

رقم الهاتف

ُّ
مية
الصعوبات
قائمة بالمدارس الدامجة للتالمذة ذوي ُّ
التعل َّ

البقاع
�إ�سم املدر�سة
• مركز الأبرار الرتبوي

العنوان
جب ج ّنني

• ثانو َّية الب�شائر (املربّات) دوري�س

رقم الهاتف
961 8 663498
961 8 377767

• مدر�سة الإمام احل�سني
(املربّات)

البقاع الغربي� ،سحمر-
يحمر

961 8 638053

• �أفريو�س كولدج

تلعبايا

961 8 507111
961 8 508111

• ثانو َّية الإمام الباقر
(املربات)

الهرمل

961 8 200091

• ثانو َّية الإمام اجلواد /
الكاظم (املربّات)

علي النهري

961 8 901387
961 8 901389
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العنوان
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• املدر�سة اللبنان َّية الكند َّية را�شيا
احلديثة
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رقم الهاتف
961 8 591640

• مركز عمر املختار
الرتبوي (م� َّؤ�س�سات الغد
الأف�ضل)

قب اليا�س

961 8 561387

• مركز عمر املختار
الرتبوي (م� َّؤ�س�سات الغد
الأف�ضل)

خيارا

961 8 640157
961 8 640176

• مركز �صالح الدين
الرتبوي (م� َّؤ�س�سات الغد
الأف�ضل)

را�شيا الوادي
ّ

961 8 562550

• دار احلنان (م� َّؤ�س�سات
الغد الأف�ضل)

منارة

961 8 563337

• دار الأمان (م� َّؤ�س�سات الغد منارة
الأف�ضل)

961 8 563339

ُّ
مية
الصعوبات
قائمة بالمدارس الدامجة للتالمذة ذوي ُّ
التعل َّ

الرسمية
المدارس
َّ
�إ�سم املدر�سة
• مدر�سة �أمني بيهم
الإبتدائ َّية الر�سم َّية
املختلطة

العنوان
الريا�ضية
بريوت ،املدينة
َّ

حمود
• مدر�سة برج ح ُّمود الأوىل برج ُّ
الإبتدائ َّية الر�سم َّية

رقم الهاتف
961 1 825967

961 1 262154

• حارة حريك الأوىل
الر�سم َّية املختلطة

حارة حريك

961 1 559926

متو�سطة زبدين الر�سم َّية
•
َّ

النبطية ،زبدين
َّ

961 7 767270

• مدر�سة زقاق البالط
الر�سم َّية املختلطة

زقاق البالط� ،شارع
الب�ستاين

961 1 377337
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العنوان

رقم الهاتف

• مدر�سة جزِّين الإبتدائ َّية
الر�سم َّية

ج ِّزين

961 7 780420

• مدر�سة الأمري �شكيب
املتو�سطة املختلطة
�إر�سالن
ِّ

ڤردان

961 1 791690

• مدر�سة بر ّمانا الر�سم َّية
املتو�سطة املختلطة
ِّ

برمانا
ّ

961 4 961839

متو�سطة عاليه الر�سم َّية
•
ِّ
الأوىل املختلطة

عاليه

961 5 554503

املتو�سطة
• مدر�سة عربا
ِّ
الر�سم َّية املختلطة

عربا

961 7 753740

• مدر�سة �شكّا الر�سم َّية
املتو�سطة للبنات
ِّ

�شكّا

961 6 545053

حمود
• مدر�سة برج ح ُّمود الأوىل برج ُّ
الإبتدائ َّية الر�سم َّية

961 1 262154

• مدر�سة حارة حريك الأوىل حارة حريك
الر�سم َّية املختلطة

961 1 559926

جميع حقوق الطبع باللغة العربية حمفوظة للنا�رش وحده،
وال يجوز ا�ستخدام �أو اقتبا�س �أي جزء منه من دون �إذن النا�رش،
وللنا�رش وحده حق �إعادة الطبع.

