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الدكتورة الأخت نزها اخلوري 

مديرة مدر�سة ثان�ية ال�سيدة للراهبات االأنط�نيات الحازمية ــ الجمه�ر

»انا مختلف)ة( ولي الحق اأن اأتعّلم«

»اأنا مختلف)ة(  المدر�صي« تحت عنوان  التطوير  التربوي عبر  »التجديد  مداخلتي في موؤتمركم 
ولي الحق اأن اأتعّلم« تتناول الدمج المدر�صي الذي يطال الموؤ�ّص�صة التربوّية الأنها ملتزمة في كيانها 

ق�صايا االإن�صان،  كل ان�صان. 

الإ�سكالية 

هناك اليوم، في العالم، اأكثر من مئة وخم�صين مليون طفل )دون 15 �صنة( بحاجة لعناية تربوية 
خا�صة. وفي لبنان، نالحظ اأن ال�صعوبات التعّلمية تزداد كثيًرا عند االأطفال، رغم انت�صار الو�صائل 
عدد  من   %  8 و   7 بين  هناك  اأن  اإلى  الدرا�صات  وت�صير  والمدار�س.  البيوت  في  واالإلكترونية  التقنية 
ال�صكان في لبنان بحاجة لعناية خا�صة. وبداأت المدار�س تواجه حاالت مماثلة في عمر مبكر الأطفال 
في ق�صم الح�صانة كما تالحظ ازدياد عدد التالمذة الذين يعانون من �صعوبات في التعّلم والتركيز... 

هل يمكننا ان نبقى مكتوفي اليدين اأمام هوؤالء االأوالد الذين هم بيننا؟ 

الحازمية والجمهور، انطالقا من  االأنطونيات في  للراهبات  ال�صيدة  ثانوية  اإدارة مدر�صة  اأخذت 
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قناعاتها، مبادرة جريئة بطرح فكرة دمج تالمذة ذوي احتياجات خا�صة في �صفوفها، وهذه المبادرة 
ما لبثت ان اأ�صبحت قرارًا، فر�س تجديًدا تربوًيا واأعطى دفعًا مهًما للمدر�صة.

في مداخلتي، �صاأبداأ اأواًل بثالث مالحظات وثالثة تعاريف وثالثة ت�صاوؤالت ت�صعنا في اإطار ا�صكالية 
التي دفعتنا الأخذ قرار الدمج والعمل به، و�صاأتوّقف  القناعات  اإلى  ثانيًا  اأنتقل  ثّم  الدمج المدر�صي؛ 
ثالًثا عند خبرة الدمج في مدر�صتنا لجهة الخطوات العملية، وبعدها �صاأعر�س في نقطة رابعة واقع 

البرنامج اليوم، واأختم بت�صاوؤالت ن�صت�صرف فيها م�صتقبل االأوالد ذوي االحتياجات الخا�صة. 

اأوًل: مالحظات وتعاريف وت�ساوؤلت

اأ ــ المالحظات 
ــ 1 لن اعالج في مداخلتي، الناحية القانونية والمرا�صــــيم والدرا�صات التاريخية للدمج المدر�صي، ولن  

اأتطرق الى التعاريف العلمية عن التوحد اأو التثلث ال�صبغي 21 اأو غيرهما... 

ــ 2 والأ�صـــير الى حالة التالمذة �صاأ�صـــتعمل كلمات: المختلف اأو االختالف، ذي احتياجات خا�صة،  
�صعيف، عنده �صعوبة...)لن ا�صتعمل  كلمات : معّوق، معاق، اإعاقة، تخّلف...(

ــ 3 ال �صـــك اأّن هنا وهناك مبادرات دمج تالمذة ذوي احتياجات خا�صة، منها فردية ومنها تابعة  
لجمعيات اأو موؤ�ص�صـــات. وهي خطوات جّبارة  ت�صـــتحق التقدير، وعليه فاأنا اأ�صّدد من على هذا 
المنبر وبحق، على اأن الدولة هي الم�صـــوؤولة اأواًل واآخًرا عن كل طفل يحمل الجن�صـــية اللبنانية، 
فمن واجبها اأن توؤمن له التربية والتعليم والطبابة مهما كان و�صعه، فكم باالأحرى اإذا كان هذا 

الطفل يحتاج اإلى عناية خا�صة؟

ب ــ التعاريف 
ــ 1 عملية الدمج المدر�صـــي: Inclusion scolaire يق�صد بها اإدخال االأطفال ذوي  االحتياجات  

الخا�صـــة في المدار�س العادية، مع رفاقهم من العمر نف�صه ليدر�صوا ما بو�صعهم من البرنامج 
المقرر لل�صف مع م�صاعدة تربوية خا�صة بهم وخدمات التربية الخا�صة الم�صاندة. 

ــ 2 الم�صاعدة التربوية الخا�صة )Auxilliaire de Vie Scolaire )AVS تهتم بمرافقة التلميذ  
ذي الحالة الخا�صة لجهة �صحته اأو �صلوكه اأو تاأخره )اإذا لزم االأمر(، وذلك لدمجه مع رفاقه 
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واالنتباه ل�صالمته وم�صاعدته في التعـّلـم والعناية الخا�صة، وذلك  تحت ا�صراف معلمة ال�صف 
والفريق المتخ�ص�س المرافق  للتلميذ والم�صاند له. 

ــ 3 هناك نوعان من الدمج المدر�صي: 

االأول: يطال التالمذة ذوي االحتياجات الخا�صة الذين ي�صكون من ا�صطرابات عقلية اأو حركية 
اأو لفظية اأو كالمية اأو �صمعية... 

الثانـــي: يطـــال التالمـــذة ذوي االحتياجات الخا�صـــة الذين ي�صـــكون من �صـــعوبات م�صـــلكية اأو 
�صعوبات في التركيز. 

ج ــ الت�صاوؤالت
ــ 1 كنت اأ�صـــاأل نف�صـــي ومن هم حولي: ماذا لو كان هذا اأو ذاك التلميذ المختلف اإبني اأو اأخي اأو  

ربما اأنا؟ 

ــ 2 لمـــاذا نحـــن نخاف من المختلـــف اأو االختالف؟ هل ال يزال يوجد فـــي داخلنا مكان مظلم لم  
نكت�صفه بعد؟ 

ــ 3 ماذا لو تعّر�صت لحادث فقدت فيه بع�س اأع�صائي واأ�صبحت بحاجة لعناية خا�صة؟  

ثانًيا: القناعات

اأ ــ القناعات الروحية: 
يقول ي�صـــوع الم�صـــيح في انجيل لوقا »من َقبــَل اأحــَد هــوؤالء ال�صـــغـار با�صـــمـي، فقـد قبلني اأنـا« 
)لوقا 9: 48(. وفي انجيل متى يقول »كل ما �صنعتم �صيًئا الإخوتي هوؤالء ال�صغار فلي قد �صنعتموه«. 

)متى 25: 40(.

ا وبدون تمييز: فقد اأحب  ال�صعيف وال�صال والمحتاج،  فال�صيد الم�صيح اأولى االإن�صان اهتماًما خا�صً
و�صفى المري�س والمقعد والخاطىء، وتقّرب من االأعمى والمنبوذ واالأبر�س ... هوؤالء هم ال�صغار، 
فقراء اهلل، وبهذه الفئة يو�صينا اهلل ويدعونا لالهتمام بها. وقد �صدر عن الكني�صة عدة تعاليم ترّكز 
على فرادة االإن�صان وكرامته. من هنا جاءت خبرات كثيرة في هذا المجال في تاريخ الكني�صة اأذكر 



128

منها: جان فانييه موؤ�ص�س الزورق، واالأم تريزا دي كالكوتا، ومار من�صور دي بول، واالأم ايزابيل مجّددة 
رهبانيتنا وغيرهم وغيرهم....

ب ــ القناعات االن�صانية:
وبم�صتقبل  كبيرة  بم�صاريع  له  وحلموا  اهله  انتظره  االأطفال.  كل  مثل  طفل  هو  »المختلف«  الولد 

زاهر. ما ذنبه اذا ُولد مختلًفا؟ ماذا يمكن الأهله ان يفعلوا؟ وما م�صتقبله اإذا لم يتعّلم ويتطور ؟ 

من هنا �صرورة قبول فكرة االختالف واحترام التلميذ كما هو، ومنحه فر�صة التعلم والتطور مثل 
باقي التالمذة الذين يق�صدون المدر�صة. من يدري ما هو م�صروع اهلل له؟ 

ج ــ القناعات ال�صخ�صية:
منذ طفولتي، تقلقني حاالت االن�صان المختلف، ففي مرحلة تخ�ص�صي ق�صدت في احدى فر�س 
ـ البكم، وفي �صنة التمرين المهني �صاءت  التمرين موؤ�ص�صة  الـ IRAP في عين عار التي تهتم بالخر�سـ 
العناية االإلهية اأن يكون في �صفي تلميذة عندها التثلث ال�صبغي 21. ال تزعج ال�صف، ولكنها ال ت�صارك، 
لت اأن اأعّلمها القراءة والكتابة وهي اليوم تمار�س مهنة حرفية. وفيما  لها عالمها الخا�س. وقد تو�صّ
بعد، وكمديرة درو�س، تابعت حاالت تالمذة مختلفين عن رفاقهم وتعاملت معهم من منطلق ان�صاني ـ 

تربوي، ونجحت ن�صبًيا باالإمكانات التي كانت متوافرة. 

د ــ القناعات التربوية: 
في مرحلة درا�صتي تعمقت باأفكار ماريا مونتي�صموري وتبّنيت طرق التعليم التي مار�صتها. واقتنعت 
اأّن كل ان�صان، مهما كان و�صعه، يتمتع بطاقات وقدرات  قابلة  للتطور واالنتاج حتى االبداع. وبقدر ما 
نتعامل مع التلميذ المختلف بعمر مبكر، بقدر ما يتجاوب بطريقة اأف�صل ويتخطى العوائق، وباالأخ�س 

عندما ي�صعر بمحبة االآخرين له وقبولهم لو�صعه. 

الحازمية  في  الأنطونيات  للراهبات  ال�سيدة  ثانوية  مدر�سة  في  الدمج  خبرة  ثالًثا: 

والجمهور

ل�صِت �صنوات خلت، كنت في بحث دائم، وقلق نف�صي عما يمكنني ان اأفعل لهوؤالء االأطفال. وفي 
بداية ال�صنة المدر�صية 2006 ــ 2007، الحظنا في ق�صم ما قبل الح�صانة طفاًل  بعمر ال�صنتين ال يخالط 
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رفاقه، يبكي وي�صرخ في الزاوية. والحظنا طفاًل  اآخر ال يلتزم مثل رفاقه بتعليمات حا�صنة االأطفال. 
ب�صيء  للقيام  الوقت  ربما حان   : نف�صي  قلت في  الواقع،  اأمام هذا  التوحد.  اأنهما في حالة  لنا  تبّين 
الدمج  اأّن  جّيدًا  اأعرف  ولكني  للم�صروع.  االأولى  ال�صرارة  وكانت  االأوالد.  هوؤالء  اأجل  من  �س  متخ�صّ
المدر�صي هو م�صروع مدر�صة بكاملها وفعل �صراكة بين مختلف اأع�صاء الجماعة المدر�صّية: انطالًقا 
من َدْور مدير/مديرة المدر�صة حّتى َدْور الموّظفين واالأ�صاتذة واالأهل وعلى االأكيد دور التلميذ نف�صه، 

في تجاوبه وفق المعطيات والقدرات التي يملكها. 

1 ـــ عملية الدمج في المدر�صة:  مرحلتان اأ�صا�صيتان

اأ ــ المرحلة االأولى :طرح فكرة الم�صروع

الفريق  من  وطلبت  حولي،  االآراء  بع�س  وا�صتمزجت  خبراء  وا�صت�صرت  و�صليت  وفّكرت  قراأت 
تعلمّية  �صعوبات  من  يعانون  الذين  للتالمذة  �صامل  بم�صح  يقوم  ان  االجتماعي  ـ  الطبي ــ النف�صي 
)وللحاجيات الب�صرية والمادية الموجودة( للم�صي بالم�صروع. بعدها طرحت المو�صوع على مجل�س 
االدارة في المدر�صة والمجل�س اال�صت�صاري التربوي مبّينة ايجابيته ومحاذيره. لم يعار�س احد الفكرة، 
مبكر من  وقت  في  معها  والتعامل  »االختالف«،  تدارك حاالت  الجميع �صرورة  تح�ص�س  بالعك�س،  بل 

منطلق علمي. اإنما يجب ان نعمل بترٍو وروؤية وا�صحة. 

على  فوائده  مبّينة   اآذار(  )في  التعليمية  للهيئة  الثانية  العمومية  الجمعية  في  الم�صروع  طرحت 
التالمذة الذين يعانون من �صعوبات بالتعّلم، و�صّددت على �صرورة متابعة الدورات التدريبية الالزمة، 
�س... ولكن كالعادة، كانت هناك رّدات فعل  وتاأمين الو�صائل العلمية والتجهيزات والفريق المتخ�صّ
القرار خطوة  واعتبروا  للتعاون  ا�صتعداًدا  اأبدوا  اأما االكثرية منهم فقد  المعلمين،  �صريعة من بع�س 
لجنة  اأع�صاء  مع  الم�صروع  ناق�صت  كما  التربوي.  التطور  على  وانفتاحها  المدر�صة  م�صيرة  في  مهمة 
باقي  على  �صلًبا  يوؤثر  ال  طالما  المدر�صة  م�صيرة  في  ايجابية  نقطة  واعتبروه  به  رّحبوا  الذين  االأهل 

التالمذة. 

ب ــ  المرحلة الثانية : الخطوات العملية : التدريب والتجهيز وتاأمين الفريق المتخ�ص�س

مرحلتي  معلمات  كل  لتدريب   )USJ( الي�صوعية  الجامعة  في  التدريب  ق�صم  مع  االإدارة  تعاقَدت 
الح�صانة والق�صم االبتدائي، بمعدل ثالث �صاعات كل ا�صبوعين وعلى مدى �صنتين متتاليتين. ثم َعّينْت 
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واأّمنت  للم�صروع م�صوؤولة، قامت بزيارة مدار�س متخ�ص�صة واطلعت على درا�صات وخبرات �صابقة، 
كتًبا واأبحاَثا ودر�صت حالة كل تلميذ عنده �صعوبات تعلمّية. بعدها كان من ال�صروري تح�صير االأمكنة  
�س من مكاتب وقاعات للتطبيق مع اللوازم والو�صائل، وت�صهيل دخول وتنقل التالمذة  للفريق المتخ�صّ

ذوي الحاجات الحركية )IMC(  )م�صعد، كرا�صي متنقلة، منحدر...(. 

 ،Orthophoniste  ائية في العالج الّلغوي ا فريق االأخ�صائيين الموؤّلف من اأخ�صّ واأّمنت االإدارة اأي�صً
التقويمية  التربية  في  واأخ�صائية   Psychomotricienne الحركي  النف�صي  العالج  في  واأخ�صائية 
 Pédiatre ليكّمل الفريق الموجود في المدر�صة والموؤلف من طبيب االأطفال Orthopédagogue

وم�صاعدة   Infirmière وممر�صة   Psychologue scolaire العيادي  النف�س  علم  واأخ�صائية 
.Assistante sociale اجتماعية

2 ـــ من هم االأوالد ذوو االحتياجات الخا�صة؟ كيف يتم قبولهم؟ 

Autisme léger et moyen، Asperger  ــ االأوالد بحاالت التوّحد بدرجة ب�صيطة ومتو�صطة

ــ االأوالد بحاالت التثّلث ال�صبغي Trisomie  21 بدرجة ب�صيطة ومتو�صطة  

ب�صيطة  بدرجة   )IMC(  Infirme moteur et cérébral الدماغي  ال�صلل  بحاالت  االأوالد  ــ 
ومتو�صطة  

واالنتبــــــــاه  التـــركيـــــــز  فــــــــي  �صعــــوبــــات  مـــع  المفــــــــرطــــــة  الحـــــــركــــــة  ذوو  االأوالد  ــ 
)TDAH( Enfants Hyperactifs

والكتابة  القراءة  بالع�صر في  المحدّدة   المدر�صية  التعّلم  يعانون من ا�صطرابات  الذين  االأوالد  ــ 
.Dyshortographie, Dyscalculie,  Dyslexie والح�صاب

�سروط القبول

التربوية  نظرتهم  مع  تن�صجم  الأنها  مدر�صتنا  اختارت  التي  العائالت  الأوالد  االأف�صلية  تعطى 
واالن�صانية والروحية ووفقا للقيم التي يوؤمنون بها. 

اًل لحالة ولدهم، وقد ُي�صاف  ونبداأ بان يقدم اأولياء اأمر التلميذ تقريًرا طبًيا يت�صّمن �صرًحا مف�صّ
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تقارير  �صرورة(،  من  المتخ�ص�س  الفريق  يراه  لما  ووفقًا  الحاجة،  عند  المدر�صة  من  )بطلب  اإليه 
ثم  �لّلغوية.  �أو  �لنف�سية  �لنو�حي  من  عليها  �لعمل  ليتم  �ل�سعف  ونقاط  �لقَوة  نقاط  لتو�سيح  �أخرى 
كل  خالله  ت�صرح  حيث  االأهل،  برفقة  للولد  مقابلة  ويحّدد  التقرير  هذا  المتخ�ص�س  الفريق  يدر�س 
متخ�ص�صة حاجات الولد، وبنتيجة كل ذلك يتم الت�صجيل. وعلى هذا االأ�صا�س تحّدد التكاليف، مثاًل 

300.000  ل.ل. �صهرًيا للخدمات الثالث، عدا المراِفقة الخا�صة 500.000 ل.ل. 

رابًعا: واقع الدمج اليوم في المدر�سة وانعكا�ساته

ر  اإّن مدر�صة ثانوية ال�صيدة للراهبات االأنطونيات في الحازمية والجمهور هي مدر�صة ثانوية، تح�صّ
تلميًذا واحًدا في كل �صعبة )اإمكانية قبول 4 تالمذة في كل  ت�صتقبل  اللبناني والفرن�صي،  المنهجين 
�صف( ليتابع المنهج ح�صب قدراته، ترافقه م�صاعدة تربوية خا�صة )اإذا دعت الحاجة(. كل التالمذة 
في ال�صف ينتمون اإلى الفئة العمرية نف�صها تقريًبا. المعلمة ت�صرح للتلميذ »المختلف« على حدة ح�صب 
العالج  واأخ�صائية  الّلغوي  العالج  اأخ�صائية  من  كل  مع  التلميذ  يتابع  ت�صاعده.  والمرافقة  معطياته 
االأ�صبوع.  اأو مرتين في  النف�صية مرة  والمعالجة  التقويمية  التربية  واالإخ�صائية في  الحركي  النف�صي 
يدير هذا البرنامج م�صوؤولة خا�صة تتعاطى مبا�صرة مع اإدارة الق�صم والفريق المتخ�ص�س والمعلمين 
واالأهل. وتطلب التقارير الدورية وتن�صق مع الفريق المعالج خارج المدر�صة في حال وجد. اأما مديرة 

المدر�صة فهي تعالج فقط  الحاالت اال�صتثنائية والم�صتجدات. 

ر اأخ�صائية التربية التقويمية م�صابقة خا�صة لكل تلميذ انطالًقا من م�صابقة  في االمتحان، تح�صّ
ال�صف وباالأهداف التربوية نف�صها اإنما بطريقة مختلفة تخ�صع لتعديالت منظّمة تمّكن التلميذ من 
التكيف بح�صب �صعوبته مع هذه االأهداف. مثاًل: بدل اأعِط انتِق مع عدة احتماالت QMC، 3 جمل بدل 
6، اجمع بدل مّيز، يقّدم الن�س بخط كبير، ي�صّجل الن�س وي�صمعه التلميذ بدال من ان يقراأه...  في 
مواد الحفظ، يجيب التلميذ �صفهًيا وتكتب الم�صاعدة الجواب، بدل الكتابة على ورقة الم�صابقة يمكن 

ا�صتعمال الكومبيوتر... 

موقف االأهل

في المرحلة االأولى من تطبيق البرنامج، نّظمت ادارة المدر�صة لجميع اأهل التالمذة طاولة م�صتديرة 
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للدمج  التربوية-العلمية  الناحية  و�صرحوا  الم�صروع  المدر�صة من  اأهداف  عالجوا  ثالثة محا�صرين  مع 
المدر�صي، وقّدم اأحد موؤ�ص�صي جمعية »اأنت اأخي« �صهادة  حياة عن و�صع ابنته في حالة التثلث ال�صبغي 

21  وعالقتها ب�صقيقاتها.  وكان وقع هذه ال�صهادة  ايجابًيا جًدا. 

المختلف،  ولدهم  واقع  ينكرون  كانوا  اأنهم  رغم  الخا�صة،  االحتياجات  ذوي  التالمذة  اأهل  اأما 
الذي  التقدم  نف�صها والحظوا  المدر�صة  الى  اخوته  يرافق  ولدهم  راأوا  البدء، فعندما  ويرف�صونه في 
احرزه غّيروا موقفهم وبداأوا يقبلون واقع ولدهم ويتعاونون مع الفريق الى اق�صى حد. وقد حّددت 
مديرة البرنامج مّرة في ال�صهر لتجتمع فيه مع اأهل كل تلميذ على حدة لتطلعهم فيه على و�صع ولدهم، 

وهم بدورهم ي�صت�صيرونها في بع�س االأمور. 

موقف التالمذة

قامت المدر�صة بحملة مع التالمذة من عمر 6 �صنوات وما فوق للتوعية على �صرورة قبول التالمذة 
المختلفين، وذلك من خالل االأفالم والزيارات الميدانية اإلى المراكز واالأبحاث والمناق�صات. 

»مختلف«عنهم.  رفيقهم  ان  يعرفون  الو�صع.  على  تعّودوا  ال�صف  في  الرفاق  ان  نالحظ  واليوم 
يتعا�صدون معه وي�صاندونه اإلى اأق�صى حد. حتى انهم يت�صابقون ليعاونوه، ويبقون معه في وقت الفر�صة  

ليتحدثوا معه. 

وهنا اأود ان اأنّوه بخبرة مع تلميذ بعمر 7 �صنوات بحالة ال�صلل الدماغي )IMC(  بدرجة متو�صطة. 
كان يرف�س المجيء الى المدر�صة بعد فترة تغّيب ق�صري ب�صبب عملية جراحية. قمنا بعدة زيارات له، 
روا له ا�صتقبااًل في ال�صف. بعدها قال الأمه: »ما بقى الزم غيب، رفقاتي  وقّدم له رفاقه هدية وح�صّ

بيحبوني بدي روح �صوفن بالمدر�صة و�صليهن بالفر�صة«. 

اأين نحن اليوم على االأر�س؟

بعد خبرة لنا مع بع�س التالمذة من ذوي االحتياجات الخا�صة العائدة اإلى الحركة المفرطة مع 
�صعوبات في التركيز واالنتباه، هناك تلميذان نجحا هذه ال�صنة في االمتحانات الر�صمية لل�صفوف 
النهائية مع طلب خا�س في مركز متخ�ص�س، كما قدمنا طلب اإعفاء من ال�صهادة المتو�صطة لتلميذة 

عندها �صعوبات تعلمية و�صعوبات في التركيز، وهي تتابع هذه ال�صنة ال�صف الثانوي الثاني.
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واليوم، ت�صم المدر�صة حوالي 15 تلميًذا بين �صفوف الرو�صة واالأ�صا�صي ال�صابع بحاالت مختلفة، 
ونعتبر  الم�صروع  هذا  في  لم�صيرتنا  مرتاحون  نحن  هلل  والحمد  متنوعة.  بم�صتويات  يتقدمون  وهم 
الولد  قبول  على  العائلة  ون�صاعد  واقعه،  ليقبل  التلميذ  ن�صاعد  اننا  ال�صحيح. خا�صة  الخط  في  اأننا 
المختلف مثل باقي االأخوة ومعاملته بطريقة طبيعية. واأحياًنا ننّظم لهم اجتماعات خا�صة يتبادلون 

فيها الخبرات مع بع�صهم. 

انعكا�س البرنامج على المدر�صة

اأظهر التقييم الذي اأجري على مدى خم�س �صنوات من تطبيق البرنامج اأن نتائجه ايجابية على 
الفريق  من  تالمذة  عدة  ي�صتفيد  بحيث  التربوي  ال�صّق  اإهمال  دون  والعالئقي  النف�صي  ال�صعيدين 
المتخ�ص�س. وت�صعر المعلمات اأنهن محاطات بخبراء ي�صت�صيرونهم في ال�صعوبات. وقد �صاد جّو تفهم 
اإليه تغّيرت  اأن فكرة تقبل االآخر المختلف والنظرة االن�صانية  وقبول عند الجميع في المدر�صة. كما 
اأكثر ارتياًحا  كثيرًا مع كل الفرقاء: ادارة ومعلمين واأهل. واأ�صبح التالمذة ذوو ال�صعوبات التعلمية 
الأنهم يخالطون تالمذة بحاجة لعناية اأكثر منهم. وهناك ر�صى عام عن البرنامج في المدر�صة بعد 

اأن واجه في بدء انطالقته بع�س المواقف الم�صّككة باأهميته واإمكانية الم�صي فيه بجّدية.

واالأن، اإلى اأين؟  نحن مقتنعون بالم�صروع ونعمل فيه بترٍو، الى اأين �صن�صل؟ نحن جّديون ونعالج 
كل حالة من التالمذة على حدة، اإننا ما�صون فيه طالما ن�صتطيع اأن نعطيهم �صيئًا جديدًا ي�صتفيدون 

منه.

خاتمة  

الداخل  من  ُتـحّركنا  وربما  م�صوؤوليتنا،  اأمام  التربويين  نحن  ت�صعنا  بت�صاوؤالت  مداخلتي  �صاأنهي 
وتحّفزنا لتخَلق عندنا روؤية تربوية �صاملة تخدم الخير العام: 

ــ 1 ماذا عن دمج التالمذة المتفوقين في مدار�صــــنا الذين ي�صبحون اأحياًنا كثيري الحركة في ال�صف  
ا من م�صوؤوليتنا؟ من  الأننا ال نحّفزهم كفاية ونريدهم مثل غالبية تالمذة ال�صــــف؟ األي�صوا هم اأي�صً

يعطيهم حقهم؟ !

ــ 2 مــــاذا عن الدمــــج المجتمعي فــــي لبنان لــــالأوالد ذوي االحتياجات الخا�صــــة: اإن لجهــــة قبولهم في  
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المجتمــــع والعائــــالت وميادين العمل اأم لجهة النظرة اليهم اأو م�صــــاعدتهم؟ األي�صــــوا مواطنين لهم 
حقوق وعليهم واجبات تجاه وطنهم؟ ماذا توؤمن لهم الدولة؟ 

ــ 3 اأين اأ�صــــبح م�صــــروع الدمج الوظيفي من اأجل عي�س كريم؟ اأُ�صدرت بع�س القوانين، فمن يعمل على  
تطبيقها؟ 

ــ 4 مــــاذا بعد وفاة االأهل؟ خا�صــــة اأهل الذين هــــم مجروحون بذكائهم، هل �صــــيهتم بهم اإخوتهم؟ هل  
�صيكون الو�صي عليهم �صادَقا بحّقهم؟ 

ــ 5 لننظــــر الى بع�س النماذج في الدول المتقدمة مثل ا�صــــتراليا وكندا واأميركا التي تولي النا�س ذوي  
االحتياجات الخا�صة اهتماًما كبيًرا لجهة الطبابة والمرافقة. اأين نحن منهم في لبنان؟ 

اأيها الزمالء التربويون، ارجو اأن تكون هذه الت�صاوؤالت مدخاًل اإلى �صياغة تو�صيات يخرج بها هذا 
الموؤتمر للمطالبة، ودون ملل باإن�صاف كل طفل وباالأخ�س ذي االحتياجات الخا�صة.  فلن�صاأل لننل، 
ولنطلب لنجد، ولن�صرخ عالًيا، فال بّد من اأن يكون هناك من ي�صمع لنا، الأننا با�صم الطفولة ن�صاأل 

ونطلب ومن اأجلها ن�صرخ. و�صكرًا. 




