نـشـرة شـهرية تصدر عن املنظمة السورية للمعوقني آمال

أطفال املستقبل في آمال

ورشة للتأهيل اجملتمعي
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منذ تأسيسها في العام 2002
سعت املنظمة السورية للمعوقني
آمــال لتحسني حياة األشخاص
ذوي اإلعاقة ومساعدتهم على عيش
حياة متكاملة واالندماج في اجملتمع
من خالل تقدمي العديد من اخلدمات
ووضع خطط تهدف لتطوير البرامج
األكادميية والعمل على انخراطهم
في اجملتمع واملشاركة الفعالة فيه
ومساعدتهم على تخطي العقبات
وإيجاد احللول لتحقيق رؤية آمــال
أفـق ال
في جعل عاملهم عاملا ً ذا
ٍ
حدود لـه.

بكره ممكن يصري أحلى.ص4

حتديات خاصة.ص5

هذه قصيت...ص5
كان ياما كان باليابان.ص6

ملعلوماتك.ص6
آمـالـنـا
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كلمة العدد
بقلم املدير التنفيذي :

د .رامي يوسف خليل

أعزائي القراء
في البدءأحب أن أبارك صدور العدد األول من مجلة (آمالنا) والتي طال انتظارنا لها
انقطاع دام ألكثر من عامني.
بعد
ٍ

تأتي هذه اجمللة لتلخص األنشطة التي قامت بها املنظمة في الفترة املاضية
ولنتشارك معكم من خاللها أفكارنا وبرامجنا املستقبلية.نسعى في الفترة القادمة
لتعزيز ثقافة التطوع وتفعيل دور املتطوعني في دعم قضايا اإلعاقة.
وتأتي أولى ثمرات هذا السعي عبر تصميم هذه اجمللة تطوعا ً من قبل األستاذ أسامة
النشواتي وهو مختص في التصميم اإلعالني وهذا ما يؤكد أن روح التطوع مزروع ٌة
في ثقافتنا وعادتنا،ودورنا هو أن سعى لتكريسها وتفعيلها بشكل ممنهج لالستفادة
من الطاقات الوطنية وإعطاء احليز الواسع للتفاعل والعمل يدا ً بيد من أجل بناء
وطننا الغالي.
إضاف ًة لذلك،تقوم آمال مبراجعة استراتيجيتها املستقبلية لتوسع نطاق اخلدمات
املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن إطارالتشاركية بني جميع اجلهات املعنية بهذا
اجملال .فمازالت اإلحصائيات اخلاصة باإلعاقة غير متوفرة بدقة مما يجعل التحدي أكبر
أمام رسم خارطة للخدمات ووضع استراتيجيات وطنية والتأثير على صانعي القرار
من أجل تخفيف وطأة اإلعاقة إقتصاديا ً واجتماعياً.ستلعب آمال في املرحلة القادمة
دورا ً رياديا ً في هذا اجملال،فالتحديات كبيرة واآلمال أكبر.
نرحب مبساهماتكم واقتراحاتكم من أجل تطوير عملنا ودعم أطفالنا ورسم

آمـالـنـا

االبتسامة على وجوههم.
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كل عام و أنت أحلى ماما

في بعض املواقف ال يوجد مكا ٌن للكلمات فهي تبدو عاجزةً عن الوصف
مهما كان الكاتب مبدعا ً لذا تكون الصورة أبلغ.
هذا يوم عيد األم ،وهذه زيارة أسرة (آمال) لدار احلنان لرعاية املسنني
بدمشق.

أطفال املستقبل يف آمال
في زيارة تعارفية استقبل أطفال
املنظمة السورية للمعوقني
(آمال) مجموعة من أطفال
مدرسة املستقبل بدمشق
وقاموا بجولة في مبنى املنظمة
تعرفوا من خاللها على جميع
املراكزواالقسام بدت الزيارة عادية
في شكلها لكن أكثرما لفت
نظري وأعطاني تفاؤالً ،كان رد
سئل عن
أحد األطفال عندما ُ

مشاعره جتاه من يعانون مشاكل
صحية تسببت لهم بإعاقة ما،
فكان رده (هدول متلنا،نحنا الزم
نحنب مو نشفق عليهم) عندها
أدركت أن الوعي ال يقاس بالعمر
الزمني وأن هدفنا في الدمج ليس
حلما ً ما دام هؤالء هم أطفال
املستقبل.

بكره ممكن يصري أحلى..

آمـالـنـا

كاريتاس
مركز
مع
بالتعاون
سـيـتـي في جمهورية مصر
العربية ،في مسرح منظمة آمال
عقدت ورشة عمل تضمنت ندوة
عن الـتـأهيل اجملتمعي .CBR
متحورت حول أهمية ودور التأهيل
اجملتمعي من خالل تنمية املهارات
األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة مع
ضرورة مشاركة اجملتمع في ذلك ،إ ّن ملثل
هذه الدورات الدور األكبر في التوعية
وضرورة املساهمة في تلبية احلاجات
األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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حتديات خاصة
«عشب على حجر»
تلك هي قصة الشابة (فاطمة احلسن)
التي أصيبت بشلل األطفال بعمرالسنة
والنصف نتيجة خلطأ طبي مما أدى إلى
إعاقة حركية وشلل نصفي بالطرفني
السفليني وبسبب ظرفها املادي السيئ
ونتيجة لنظرة اجملتمع القاسية لم
تستطع فاطمة من متابعة دراستها
وأصبحت أسيرة املنزل حتى عمر 25سنة
لكن وبدعم والدتها املتكرراستطاعت
فاطمة مواجهة اجملتمع وحتدي نظرات
الشفقة وتعلمت مهنة اخلياطة وعن
طريق الصدفة سمعت بنادي األمل
الرياضي وعلمت أن من يتفوق في مجال
الرياضة سينال فرصة للعمل في الدولة
كمكرمة من السيد الرئيس،

إن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يحتاجون
فسارعت فاطمة إليه وواصلت التدريب
إلى شفقة بل إلى فرصة للنجاح.
بشكل منتظم على رياضة رفع األثقال
كان طموحها
مما جعلها وخالل
ال
اإلعاقة
ذوي
األشخاص
ن
ا
َّ
فرصة عمل
سنوات قليلة
تتغلب على إعاقتها يحتاجون إلى شفقة بل إلى فرصة ونالتها بكل
جدارة واآلن
وتصبح بطلة عربية
للنجاح .
طموحها أن تكون
وترفع علم سورية
بطلة عاملية ترفع علم بلدها احلبيب في
أكثر من مرة في أرجاء آسيا ،تقول
كل العالم.
فاطمة:

هذه قصتي...

م���واظ���ب���ا ً ع���ل���ى دوام�������ه ف��ي
م��درس��ة ال��ت��وح��د ف��ي املنظمة.
وبفضل اهلل واجلهود املبذولة من(آمال)
استعاد ع�لاء ج��زءا ً كبيرا ً من حياته
الطبيعية ،وأخيرا ً أقول شكرا ً آمال وأنا
أعدكم أن يظل عالء أهم أولويات حياتي.

آمـالـنـا

السيدة آمال ميداني تروي قصتها آلمالنا
أنا والدة الطفل عالء جبر 6سنوات ،ولد
عالء بعد انتظار دام ثالثة عشر عاما ً ولو
كان فتاة ملا أسميته إال هبة فهو في
احلقيقة هبة من اهلل ،في البداية كانت
نوبات الضحك التي ترافق عالء في نومه
تبعث في نفسي الفرح ظنا ً مني أن
املالئكة هي من تداعب روحه ،لكن عندما
أصبح عالء بعمر السنتني باتت هذه
النوبات والتي تظهر بعدها نوبات من
الصراخ واحلركات النمطية ،تؤملنا.
تضاربت آراء األطباء في تشخيص احلالة
وعانيت ماعانيت من األل��م والضياع لم تكن صدمتي كبيرة ألن��ي قرأت
إل��ى أن جمعتني الصدفة باملنظمة الكثيرعن التوحد لكن الصدمة الكبيرة
كانت لزوجي الذي لم
السورية للمعوقني كانت نوبات الضحك التي ترافق عالء
يتقبل هذا الواقع بأي
(آمال) وهناك قام في نومه تبعث في نفسي الفرح ظنا
شكل من األشكال
االخ��ت��ص��اص��ي��ون مني أن املالئكة هي من تداعب روحه.
فكان يضربه تارة
بتشخيص احلالة
مبنتهى الدقة عندها علمت أن عالء مصاب ويبكي عليه تارة أخرى ،لكن وبرغم كل
شيئ ظل عالء حتى اآلن
باضطراب التوحد.
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كان ياما كان  ...باليابان

بقلم نوال جنم

مت َّ ترشيحي من قبل املنظمة السورية
للمعوقني آمال حلضور دورة تدريبية
عن تطوير املهارات لدى األشخاص ذوي
اإلعاقة التي نظمتها الوكالة اليابانية
للتعاون الدولي JICAفي اليابان،
وصلت لليابان كانت املرة األولى التي
أسافر فيها خارج سورية ،جتولت في
شوارع طوكيو الهادئة ورغم زحمتها،

ملعلوماتك …

لم أحتج إلى مساعدة أحد،فكل شيئ
كان مؤهل لشخص يستعمل كرسيا ً
متحركا ً مما جعلني أشعر بحريتي في
التنقل ،لم ينظر إلي أحد بعني الشفقة
ولم أسمع كلمة (ياحرام) كنت بالنسبة
ندا ً ال يستهان به.
لهم ّ
كان كل شئ في اليابان له وقت وأهم
شئ عندهم (احترام الوقت والسوشي).

تلقيت في التدريب محاضرات هامة،
وورشات عمل عن إدارة املنظمات وحتليلها
وعن املهارات القيادية وعن كيفية كتابة
املشاريع ومهارات العرض التقدميي،
وقد متّ تدريبي بشكل فردي على كيفية
التعامل مع املتطوعني.
محبتي لكل فرد في اليابان على
رعايتكم لي وأنا متأكدة أنكم قادرين
على الوقوف ثاني ًة فكل من يرى كيف
تدمرت هيروشيما وكيف هي اآلن يؤمن
بذلك ،شكرا ً آمال على ثقتكم ودعمكم
كنت والزلت فخورة بأني منكم.
وتوتة توتة ..ما خلصت احلتوتة.

بقلم األخصائية خولة جرب

آمـالـنـا

ـ تعددت وتنوعت التعريفات اخلاصة
باضطراب التوحد ()Autism Disorder
تبعا ً للتقدم العلمي واالجتاهات النظرية
املتعددة وتطور األبحاث اخلاصة في هذا
اجملال حول أسباب
ومعايير
وخصائص
التشخيص اخلاصة
بهذا االضطراب.
ـ ويُعرّف بشكل
إعاقة
بأنه
عام
تطورية تؤثر بشكل
خاص على التفاعل
االجتماعي ،والتواصل اللفظي وغير اللفظي،
تظهر أعراضه قبل ( )30شهرا ً من عمر
الطفل ،وتشمل مظاهره األخرى قيام الطفل
بالسلوكيات النمطية املتكررة والنشاطات
الروتينية ،ومقاومته للتغيير في بيئته ،أو في
روتني حياته اليومية ،باإلضافة إلى استجابته

غير الطبيعية للمثيرات احلسية مع وجود
اضطرابات انفعالية لديه.
ـ تعتبر حاالت التوحد مجموعة غير
متجانسة من حيث اخلصائص والصفات،
ورمبا يكون االختالف
بني طفل توحدي وآخر
أكبر من التشابه
بينهما ،ومع ذلك
فإن هناك عددا ً من
اخلصائص العامة التي
يشترك بها جميع
األفراد التوحديني ،وهذه
اخلصائص هي التي تساعد األخصائيني في
تشخيص التوحد الذي يعرّف أصال ً باملظاهر
السلوكية.
ـ وتظهر خصائص اضطراب التوحد لدى
الطفل التوحدي منذ األشهر األولى من
العمر ،ولكنها تتضح بشكل أكبر مابني

( 2ـ  )3سنة من عمر الطفل.
ـ يظهر اضطراب التوحد في جميع أنحاء
العالم وخملتلف اجلنسيات ،وفي جميع
الطبقات االجتماعية والثقافية دون استثناء.
ـ يعتبر حتديد نسبة انتشار التوحد أمرا ً
صعباً ،حيث يعتمد على التعريف املستخدم،
واحملكّات التشخيصية ،وصدق وثبات أدوات
الكشف والتشخيص.
تشير الدراسات إلى أنَّ نسبة انتشار التوحد
هي حالة واحدة لكل مائة وخمسني حالة
والدة ،وإلى أن نسبة حدوثه لدى الذكور هي
( )1:2مقارنة باإلناث.
ـ أما في الوطن العربي فما زال هناك قصور
واضح في الدراسات اإلحصائية واجلهات
املتخصصة لهذا الغرض ،إضافة إلى إنحسار
التشخيص في املدن الكبرى ،وقلة املقاييس
التشخيصية املقنّنة ،وقلة عدد الكفاءات
املؤهلة للتشخيص الشامل.
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آمـالـنـا

نشاطات أون الين . . . . .

_أحالم الطفولة تك ّرم أبطالها املعوقني.
_ افتتاح مركز لتأهيل األطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة بالرقة .

املنظمة السورية للمعوقني
دمشق دوار البيطرة بداية طريق املطار قبل
مدرسة أبناء الشهداء ص.ب  - 14444دمشق
هاتف :
+963-11-5435247
فاكس :
+963-11-5448101
البريد االلكتروني
info@aamalsyria.org
للتبرع
حساب املنظمة السورية للمعوقني آمال
املصرف التجاري السوري فرع 12 /
رقم احلساب
للتبرع بالليرة السورية104504 /001 :
للتبرع بالدوالر األمريكي104504 /002 :
أسرة التحرير
د .رامي يوسف خليل
نوال جنم
وفاء خير اهلل
أسامة النشواتي

آمـالـنـا

www.aamalsyria.org

_فرقة كريس بايرز األمريكية للجاز أطفال
جمعية الرجاء لرعاية املعوقني وذوي االحتياجات
اخلاصة بحمص احتفالهم مبناسبة عيد األم
اليوم.
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