
تضمــن قضايــا وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

يف املنهــاج الفلســطيني الجديــد

من الصف األول حتى الرابع األسايس

تــم تحضــر هــذه النــرة بهــدف وضــع لجــان التأليــف املــوكل اليهم مهمــة كتابــة املنهاج 

ــا  ــن قضاي ــي تتضم ــور الت ــات والص ــم واملصطلح ــورة املفاهي ــد بص ــطيني الجدي الفلس

وحقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة يف املنهــاج والتــي نتوخــى مــن الزمــاء يف هــذه اللجــان 

ان يأخذوهــا بعــن االعتبــار ملــا لهــا مــن أهميــة يف بنــاء التوجهــات والوعــي الســليم تجــاه 

ــاة  ــؤولية امللق ــدر املس ــب ونق ــذا نهي ــم، ل ــم وحقوقه ــة وقضاياه ــخاص ذوي اإلعاق األش

ــة يف  ــوق االشــخاص ذوي االعاق ــن احــرام حق ــر ع ــا يع ــيخ كل م ــم يف ترس ــى عاتقك ع

الكتــاب املــدريس والــذي يعــد أول مــا يتــم خطــه يف وعــي وذاكــرة كل طفــل فلســطيني 

يف املعرفــة واالتجاهــات االيجابيــة نحــو املبــاديء واملفاهيــم.
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الصور السلبية:. 1

وهـي الصـور املؤذيـة املؤملـة غر الائقـة وغـر الواقعية أو تلـك التي تكـرس أفكار 
منطيـة سـلبية محـددة مثـل قرصان أعـور أو لص مقطـوع اليد أو السـاق أو كفيف 
يتسـول أو صـورة شـخص كفيف يسـاعده شـخص مبـر بطريقة خاطئـة )الكفيف 
يسـر أمـام املبـر يف حـن ميسـك املبـر بـذراع الكفيـف والصحيـح هـو أن مييش 
املبـر أمـام الشـخص ذو اإلعاقـة البريـة بحيـث ميسـك هـو باملبـر مـن ذراعه 
ليسـاعده يف قيـادة الطريـق غـر املعروفة لـه(، ومراعاة عدم اظهار صورة الشـخص 
ذو اإلعاقـة عـى أنـه شـخص خـارق للعـادة ولديـه قـدرات فائقـة، اضافـة لعـدم 
اظهـار صـورة الشـخص ذو اإلعاقـة بصـورة املسـكن أو تظهـر عى مامحـه عامات 
الحـزن واألىس ...الـخ. وقـد تتضمـن الصـور النمطيـة اظهـار األشـخاص ذوي اإلعاقة 
ميارسـون أعـال أو مهـن معينـة ومحدودة بذاتهـا كبيع الصحف أو بيع أشـياء عى 
الرصيـف، وهـذا غـر الئـق ألنـه يعمـق تكويـن اتجاهـات خاطئـة نحـو األشـخاص 

اإلعاقة. ذوي 

الصور االيجابية:. 2

صـورة شـخص يسـتعمل كـريس متحـرك وهو ميـارس عمله بشـكل طبيعـي، وصورة 
شـخص كفيـف يلقـي محـارضة أو نـرة اخباريـة أو يقـدم برنامـج إذاعـي، صـور 
أدوات مسـاعدة تعـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة عـى مارسـة مهام حياتهـم اليومية 
نشـاطات  بشـكل طبيعـي يف  يشـاركون  إعاقـة  أشـخاص ذوي  باسـتقالية، صـور 
جاهريـة عامـة وصـور أسـطح مائلـة ومرافـق عامـة ووسـائط مواصـات مامئـة 

تناسـب متطلبـات حريـة الحركـة والتنقـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة.

أوالً: الصور



ثانياً: اللغة واملفاهيم واأللفاظ

تـم مؤخـراً االتفـاق دوليـاً عـى مصطلـح األشـخاص ذوي اإلعاقـة ليعـر عـن أولئك 
إنشـائية  أو  هندسـية  بيئيـة  أو  اجتاعيـة  تحديـات  تواجههـم  الذيـن  األشـخاص 
عمرانيـة أو معوقـات تريعيـة وقانونية. لذلك املصطلح املسـتعمل هو شـخص ذو 
إعاقـة أو أشـخاص ذوي إعاقـة وليـس معـوق أو معوقـن أو ذوي احتياجات خاصة  
باملصطلـح املسـتخدم يف االتفاقيـة الدوليـة لحقـوق  »والسـبب هنـا هـو التزامـاً 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة والتـي التزمت ووقعت عليها دولة فلسـطن يف العام 2014 
والتـي يجـب ان يعـر املنهاج الفلسـطيني عن املفاهيـم واملصطلحـات التي جاءت 
فيهـا«. وهنـاك مجموعـة مـن األلفـاظ واملصطلحـات التـي مينـع اسـتخدامها ألنهـا 
تعكـس معـاين سـلبية وتكـرس مفاهيم تـيء لألشـخاص ذوي اإلعاقة، وعى سـبيل 

املثـال نـورد منها مـا ييل: 
مصطلح صحيحمصطلحات خاطئة#

1
 / معوقــن   / خاصــة  احتياجــات  ذوي 

معاقــن / عاجــز / كســيح
ذو/ذات إعاقة /ذوي اعاقة

أعمى / رضير / أعور / عاجز2
مكفوف/ة 

ذو/ذات إعاقة /صعوبة برية

أطرش / ال يسمع / طرش3
أصم  / صاء / صمم

ذو/ذات صعوبة/إعاقة سمعية

ذو/ ذات صعوبة / إعاقة نطقيةأخرس / خرس4

ذو/ذات صعوبة حركيةكسيح / اعرج5

6
 / عقليــاً  متخلــف   / أهبــل   / مجنــون 

معتــوه
ذو/ذات صعوبة/ إعاقة عقلية / ذهنية 

متازمة داون / داون سيندروممنغويل / منغوليا7

صعوبات تعلم / تذكر تأخر يف التعلم والقراءة 8

نظام بريلالخط النقطي لذوي االعاقة البرية9

لغة االشارةلغة اشارة الصم10

قر القامةالقزامة11



ثالثاً: األفكار النمطية

مثلـا يحـدث يف الصـور كذلـك يف النصـوص املكتوبـة فإنـه إمـا تتعـزز أو تنتفـي 
الصـور النمطيـة التـي تطـال فئـة أو رشيحـة أو شـخص بعينـه، كأن يصـور املنهـاج 
شـخص كفيـف بأنـه جبـار أو يحفـظ األرقـام والشـعر أو يعـزف املوسـيقى ويجيـد 
الغنـاء. وهـذا غـر صحيـح ألن هـذه األمـور هي مهـارات وقـدرات وملـكات فردية 
قـد تصـح مـع شـخص وال تصـح مـع غـره و إن كان مكفوفـاً مثله. ويف هـذا الصدد 
يسـتعمل الكثـر من عبـارات منطية صارخـة تكرس مفاهيم مغلوطـة مثل »كل ذي 
عاهـة جبـار« وهـذه عبـارة مغلوطة ألنها ببسـاطة خاطئـة، فالجبار هو أي شـخص 
يتسـم بهـذه الصفـة وليـس الشـخص )ذو العاهـة( عاوة عـى أن كلمـة عاهة بحد 
ذاتهـا هـي كلمـة مسـيئة للغاية. وهنـاك الكثر مـن األمثلة التي يهـدف من خالها 
ُمعـد املنهـاج إىل تكريـس أفـكار ايجابيـة ولكنهـا تـأيت بنتائـج عكسـية ومـن مثـال 
ذلـك: »وقـد كان فانـاً شـيخاً جليـاً وعاملـاً مرموقـاً رغـم أنـه كان رضيـراً« فهـذه 
العبـارة أريـد منهـا إعطـاء القـاريء فكـرة بـأن الشـخص املكفـوف ميكـن أن يكـون 
عاملـاً، ولكنهـا جـاءت بنتيجـة عكسـية حيـث أن نصهـا ينكـر املكفـوف كونـه عاملـاً 
وشـيخاً جليـاً مـن خـال اسـتعال »رغـم أنـه«، عـاوة عـى أن كلمـة رضيـر هـي 
تعطـي انطباعـاً سـلبياً بـأن هـذا الشـخص املكفـوف يازمـه الـر أو الـرر بحيث 
أصبـح صفتـه األساسـية. والحقيقـة أن فقـدان البـر هـو سـمة واحـدة مـن آالف 
السـات التـي يتمتـع بها االنسـان فله حـواس كثرة وقـدرات ومهـارات وامكانيات 
هائلـة وأخـاق وعلـم ومعرفـة ميكن أن تكـون أي منها صفة لـه وال ميكن أن نبحث 

عـن الصعوبـة التـي لـدى الشـخص ونجعلهـا صفتـه وهوية نعرفـه بها.

تعتـر األلفـاظ أوعيـة املعـاين لذلـك يجـب أن يعـر اللفـظ عـن املعنـى املقصود أو 
يتوافـق املعنـى واللفـظ، وهـو عنـر مهـم جـداً يك نبني حصيلـة األطفـال اللغوية 
الصحيحـة مبـا يكفـل عـدم إرباكهم من ناحيـة وتجنب إدخـال مفاهيـم مغلوطة و 

تعميـات عـى منظومـة املفاهيـم لديهم.



رابعاً: انسجام الصورة والنص

فكثـر مـن دروس األطفـال وخاصـة يف املرحلـة األساسـية األوىل تسـتعمل الرسـوم 
أو الصـور التوضيحيـة إىل جانـب النصـوص )الرجـاء مراجعـة امللحق بهـذه النرشة( 
ولكـن يف بعـض األحيان ال ينسـجم النص مـع الصورة أو العكـس، أو يتعاون كاها 
يف تكريـس أفـكار منطيـة خاطئـة. فعـى سـبيل املثـال: درس يتحـدث عـن التعاون 
ويحـث عـى مسـاعدة املكفـوف/ة والصـورة املرفقـة تشـر إىل أن املكفـوف/ة هـو 
الـذي يسـاعد املبـر عـى عبـور الشـارع حيث أنه يسـر يف األمـام واملبـر خلفه. 
ويف صـورة أخـرى عـن حـق التعليـم تظهـر طفـل يسـتخدم كـريس متحـرك معـزول 
وكئيـب ال يظهـر معـه زمائـه يف الصـورة فكيـف ميكـن لهـذه الصـورة ان تظهـر 
ايجابيـات دمـج األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف التعليـم، فهـي بهـذه الطريقـة تعكـس 
بشـكل واضـح موقـف واتجـاه املؤلـف للكتـاب بشـكل فـردي وقـد يكـون املقصـد 
ايجـايب إال أنـه لـن يعـر عـن املفاهيـم واملبـاديء املعر عنهـا حالياً حول األشـخاص 

ذوي اإلعاقـة. 

عندمـا يتـم تنـاول حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف الكتاب املدريس يجـب تناولها 
باعتبارهـا جـزء ال يتجـزأ مـن منظومـة حقـوق االنسـان، وليسـت حقـوق انسـان 
خاصـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة. إذ أن الحـق يف العمل هو لجميـع الناس مبن فيهم 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وميكننـا الحديـث بالتفصيـل عند تناول هـذا املوضوع عن 
كيفيـة ضـان الحـق يف العمـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة عـن طريـق مامئـة أماكـن 
األجهـزة  وتصميـم  العمـل  يف  حقهـم  تضمـن  التـي  التريعـات  وإعـداد  العمـل 
واملعـدات املوامئـة والتـي تسـهل أدائهـم لهـذا العمـل. وهـذا ينسـجم مـع كافـة 
الحقـوق األخـرى فعـى سـبيل املثـال ال ميكننـا الحديث عنـد تناول حق األشـخاص 
ذوي االعاقـة يف حريـة التنقـل عـن حافـات خاصـة باألشـخاص ذوي اإلعاقة أو عن

خامساً: تناول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة



ممـرات خاصـة بهـم ولكن ميكننـا الحديث عـن ممـرات وحافات مناسـبة للجميع 
فيهـا مـا يلـزم من تجهيزات وشـواحط ...الخ، متكـن األشـخاص ذوي اإلعاقة واملرىض 
واملسـنن والنسـاء الحوامـل من اسـتخدامها والوصول إليها والدخـول والخروج منها 
بحريـة و أمـان و كرامـة جنبـاً إىل جنـب مـع باقـي املواطنـن. إذ أن الحديـث عـن 
ممـرات وحامـات وسـيارات خاصـة يكـرس الفكـر االنعـزايل والتهميـش واإلقصـاء 
الـذي يدفـع ذوي اإلعاقـة وغرهـم إىل هامـش املجتمـع يف كل يشء. حيث أن هذه 
األفـكار تنمـوا مـع األطفـال وعندمـا يصبحـون يف مراكـز صنـع القـرار يتجهـون إىل 

اتخـاذ قـرارات تعـزل وتهمـش وتقيص اكـرث فأكرث.

سادساً: املواد التعليمية

ميكـن اضافـة مـواد و نصـوص يف جميع املواد التدريسـية ميكن مـن خالها تعزيز 
نظـرة ايجابيـة نحـو األشـخاص ذوي اإلعاقـة بطـرق ابداعيـة مختلفـة، مـن بينهـا 
عـى سـبيل املثـال وضـع ضمـن دروس الرياضيـات مسـائل حسـابية يدخـل فيها 
احتسـاب رسعـة شـخص يذهـب لعمله بواسـطة كريس متحـرك خال فـرة زمنية 
معينـة. فهـذا يؤكـد  لألطفـال بشـكل غر مبـارش أن األشـخاص ذوي اإلعاقة ميكن 
أن يعملـوا كغرهـم يف أي مهنة ويف ذات الوقت يعلمهم احتسـاب معدل الرسعة 
أو الرسعـة اللحظيـة أو قطـر دائـرة دوالب الكـريس املتحرك أو طول عصا شـخص 
كفيـف تتكـون مـن 4 قطـع طـول كل قطعة 30 سـم ...الخ. ويف هـذا املثال ميكن 
أن يتعلـم الطلبـة الـرب والجمـع والقسـمة والحسـاب بشـكل عـام باسـتخدام 

أمثلـة من هـذا النوع. 

وأيضـا اسـتعال سـر ذاتيـة ألشـخاص ذوي إعاقـة مـن األدبـاء والعلـاء مثـل 
املعـري وابـن بـرد وغرهـم من العلـاء واألدباء رشيطـة أن ال يكون ذلك بشـكل 
مبالـغ فيـه بحيـث يعتقـد الطلبة أن جميـع املكفوفن يجب أن يكونوا شـعراء أو 

أدبـاء أو مبدعن. 



ويف دروس العلـوم عنـد الحديـث عـن الحواس والهيـكل العظمـي والعضات ميكن 
تنـاول املشـكات الصحيـة التي تؤدي إىل صعوبـات دامئة أو التسـبب بإعاقات مثل 
فقـدان البـر والصعوبـات البريـة الدامئـة وآثارهـا عـى الشـخص وكيفيـة تغلبه 
عليهـا عـن طريـق تعلـم الكتابة باسـتخدام نظـام بريل واسـتعال العصـا البيضاء. 
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تــم متويــل طباعــة هــذه النــرة مــن قبــل الوكالــة االيطاليــة للتعــاون االمنــايئ - AICS ضمــن مــروع   

»التنميــة الشــاملة يف التعليــم والحايــة والصحــة« مــروع  رقــم:  

Funded by /بتمويلImplemented by /تنفيذ

 بالراكــة مــع املؤسســة األيطاليــة للتضامــن مــا بــن الشــعوب وبالتعــاون مــع كل مــن وزارة الصحــة، 

ووزارة الربيــة والتعليــم العــايل، ووزارة التنميــة االجتاعيــة.

تقــع مســؤولية مــا ورد يف النــرة عــى معديهــا ومنفــذي املــروع، وهــو ال يعكــس بالــرورة وجهــة 

نظــر  الوكالــة االيطاليــة للتعــاون االمنــايئ. إن الوكالــة االيطاليــة للتعــاون االمنــايئ ال تتحمــل مســؤولية 

أيــة معلومــات خاطئــة أو أي اســتخدام غــر دقيــق للمعلمومــات يف هــذه النــرة.
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