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 خلفية عامة

خاصة املجتمعات املتقدمة التي ترى في ، ات على مختلف مشاربهاملجتمععتمد عليها اتالتي  ركائز التعليم أحد أهم اليعتبر 

 لضمان االستمراريةالنشء 
ً
 من مواردها   الذا نجدها ترصد جزءً في هذا العصر التنافس ي.  والتقدم الصاعد ذخرا

ً
كبيرا

 إلعداد املناهجلبناء 
ً
 بالغا

ً
التي تكرس القيم  املدرسية نظم تعليم فعالة تخدم مصالح وأهداف شعوبها، وتولي إهتماما

 بشكل في مسيرة التنميةلضمان إنخراطهم  أبنائهامهارات ولبناء معارف و  ،التي تشكل الوجدان الجمعي لشعوبها ءىواملباد

غ اهتمام باليحظى بإذ  ،أهم مكونات املناهج التعليمية منالكتاب املدرس ي   يعتبر يستجيب ملتطلبات الحياة الكريمة. و 

ر النشء الذي يعد النواة تشكيل وجدان وثقافة وفك بفضل تأثيره القوي علىعلى السواء التربويين املشرّعين و لدى 

الصلبة ألي شعب من الشعوب. وعليه تولي الجهات ذات العالقة عملية إعداد الكتب املدرسية ما تستحقه من إهتمام 

يلبي حاجات وطموحات التنمية ل ومحتوى بما يكفل خروجها بأفضل شكم من موارد بشرية ومالية وترصد لها ما يلز 

 . املجتمعية

من السياق الوطني والثقافي الذي يلبي رؤية الشعب للمناهج الفلسطينية  لم تخرج الكتب املدرسية على الصعيد الوطني

الفلسطيني نحو التحرر واالستقاللية واملواطنة السليمة أسوة ببقية شعوب العالم. لكن تجارب تصميم الكتب املدرسية 

لبعض الصفوف،  1998الى النور في العام  لىاألو  حديثة العهد، حيث خرجت النسخة املدرسيةتعتبر الفلسطينية 

. ومنذ ذلك الوقت عكفت اللجان املتخصصة على التحضير إلجراء تعديالت 2006العام  حتى الكتبواستمر صدور بقية 

وتحديثات على الكتب املدرسية والتي تمخض عنها صدور النسخة التجريبية للكتب املدرسية صف أول الى رابع في بداية 

 على اعداد بقية ال2017-2016السنة الدراسية الحالية 
ً
كتب املتوقع تعميمها على املدارس للعام ، بينما يتم العمل حاليا

وقد غطت الكتب املدرسية السابقة والحالية معظم القضايا الحيوية التي تعنى باملواطنة .  2018-2017الدراس ي القادم 

التربية  وزارةو املجتمعية عدد ال بأس به من املؤسسات والقيم والثقافة والوجود الفلسطيني. لكنها وبالرغم من اهتمام 

في املجتمع، بقيت الكتب بعيدة عن تحقيق رؤية ص ذوي اإلعاقة ومكانتهم لقضايا وحقوق األشخا والتعليم العالي

خاصة في ظل ما يشوب الوعي املجتمعي نحو األشخاص ذوي اإلعاقة من مجتمعية متكاملة تضمن حقوق جميع فئاتها، 

ر في مدى تقبلهم كجزء طبيعي من النسيج املجتمعي وإتجاهات سلبية تؤثشوائب ومغالطات  وما يالحقهم  من وصمة 

 للشعب الفلسطيني.  

 اندماجتشير األدبيات العاملية املنبثقة عن مؤتمرات وتصريحات عاملية حول حقوق ذوي االعاقة الى أهمية هذا و 

 ,UNESCO, 1994; UNESCO) األشخاص من ذوي االعاقة في كل مناحي الحياة املجتمعية بما يشمل التعليم والعمل

1999; UNESCO, 2003; O'Reilly, 2003; United Nations, 2006 ) ولكي تتحقق هذه الرؤية، تسعى الدول السباقة في .

هذا املجال الى خلق وعي مجتمعي، وتحقيق فرص انخراط حقيقية لذوي االعاقة في املجتمع. ومن بين األولويات في 

تقبل ذوي االعاقة من خالل طرح قضاياهم بشكل عادل وتضمين مواضيع تتعلق التوعية املجتمعية، تربية النشء على 

بهم بصورة ايجابية فاعلة، واالبتعاد عن الصور النمطية التي تظهرهم بعين الشفقة أو تنظر اليهم كأفراد لديهم قدرات 

يتم تجاهل اعاقات أخرى  خارقة، أو التطرق اليهم من خالل االعاقة الظاهرة كاالعاقات الحركية والبصرية، بينما

تشير الدراسات العاملية أن كما و التعلم واالصغاء والتركيز واالعاقات السمعية.  واعاقات وحدالتطيف و كاالعاقات العقلية 
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 World Health) في الدول املتقدمة  %15تراوح ما بين ة قد تاملركبّ و البسيطة ما بين ات نسبة كل أنواع االعاق

Organization, 2011 ) في الدول النامية  %20الى وقد تصل(The World Bank, 2017.)  بينما نرى أن كتب املناهج

 .املية، وتتم بشكل ال يستند الى مرجعية عالى نسبة ضئيلة منهموعابر  بسيطالفلسطينية تتطرق بشكل 

من هنا تأتي اهمية هذه الورقة التي نتناول فيها  قواعد إعداد كتاب مدرس ي يراعي مكانة األشخاص ذوي اإلعاقة ويكرس 

 حضورهم وتقبلهم كجزء من النسيج الوطني الجامع عبر عدة محاور على النحو التالي: 

 أهمية إدراج قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في الكتاب املدرس ي بشكل الئق . 

  املوجهة. والسياسات طر املرجعية األ 

  تضمين قضايا األشخاص من ذوي االعاقة في الكتب املدرسية أساليبطرق و . 

 والتحديات.  حاذير امل 
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: أهمية إدراج قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في الكتاب املدرس ي
ً
 أوال

يعتبر الكتاب املدرس ي أحد أهم األدوات التي تستعمل لتكريس القيم واملثل التي تؤمن بها الدولة وال يمكننا تصور 

 ألبنائه كافة دون أن ينعكس ذلك على صفحات الكتب املدرسية بشكل الئق. فاألشخاص ذوي 
ً
 جامعا

ً
فلسطين وطنا

بقية أفراد املجتمع هم الكتاب املدرس ي كما يقدم يجب أن يقدمالي وبالتاإلعاقة جزء ال يتجزأ من النسيج الوطني الجامع، 

فهم ينتمون الى كافة هذه الفئات باإلضافة الى كونهم أشخاص لديهم صعوبات  على مختلف ميولهم وتخصصاتهم،

علنا نتجه الى ن. لذلك هناك الكثير من األسباب واملبررات التي تجيبها إخراجهم من بين جموع املواطنمختلفة ال يمكن بسب

 تضمين قضايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الكتاب املدرس ي، من أهمها: 

، وهم بذلك يستحقون الفلسطيني لمجتمعلنسيج الوطني املكون لال يتجزأ من ا اذوي اإلعاقة جزءً من األشخاص عتبر ي

 عندما يتفهم املجتمع كافة هذايتحقق و  .نواحي الحياةكامل دونما تمييز في كافة اإلندماج ال
ً
 طبيعيا

ً
 ويصبح أمرا

 عن النظرة النمطية الدونية أو بعيون الشفقة. ، إحتياجاتهم وحقوقهم بصورة صحيحة
ً
ذلك بإتخاذ إجراءات يتم و بعيدا

عقول ير االيجابي في اذهان و التقبل والتفهم والتفك ترسيخ مفاهيم لضمانإنتظام وتكامل وإستمرارية وتدابير للتوعية ب

الجيل  تسهم بفعالية في تشكيل إتجاهات ومعارف من أهم الوسائل التيهذا وتعتبر الكتب املدرسية . في املجتمع ءالنش

بكافة  صور األشخاص ذوي اإلعاقة بالشكل الصحيح من خالل املدرسة يتعرض الىنرى أن الطفل الذي الناش ىء، حيث 

خاصة عندما يغدو  .ق بهوالء األشخاص بعين اإلعتبارأخذ كل ما يتعلسوف ي تعليمية املناسبة،الوسائل واألساليب ال

 ويصبح ذو وظيفة فّعالة في املجتمع، فإّن هذا سينعكس 
ً
 على سلوكه وتوجهاته تجاه ذوي اإلعاقة سواء كان كبيرا

ً
حتما

، أو ممن يخططون املباني، أو يقيمون العدل في املحاكم، أو يق
ً
دم أبسط الخدمات ممن ينفذون السياسات مستقبال

  مما يكرس العدالة والعيش الكريم وينعكس بااليجاب على األفراد واملجتمع.، ملجتمعه

تسهم الكتب املدرسية الحساسة لقضايا وشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة في بناء عالقات إجتماعية صحية بين هذا و 

 الى إنجاح جهود الدولة والوزارة واملؤسسات في إدماج 
ً
الطلبة واألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام ، مما يؤدي حتما

هم الذي يراعي املكانة الطبيعية لألشخاص ذوي اإلعاقة الكتاب املدرس ي املتفإذن، فاألشخاص ذوي اإلعاقة في املجتمع. 

لون على التعليم والحياة تجعلهم يقبو  هم،نفسأب تهمثقاملجتمعي تسهم في بناء  نسيجبارهم شريحة منتجة وجزء من البإعت

 عن املشاعر السلبية  قومون وي
ً
ظهرهم بشكل ، تالتي تنجم عن مواد دراسية مغلوطةبواجباتهم في بناء مجتمعاتهم بعيدا

 غير الئق.  

إن إحتواء الكتاب املدرس ي على الصور االيجابية واملواد الصحيحة التي تعزز مكانة األشخاص ذوي اإلعاقة في املجتمع 

من ممارسة حياتهم اليومية بسالسة مكنهم ويجتمعهم إنتمائهم ملمن كشركاء وليس كمتلقين للخدمات واملساعدات يعزز 

 عن 
ً
الكتاب املدرس ي املتفهم الذي يقدم للتالميذ معرفة علمية وصحيحة عن كما وأّن .  بالرفض والدونيةالشعور بعيدا

اقة شخاص ذوي اإلعربط اإلعاقة واأل لل مناألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن دروس قريبة من عقلية وبيئة التالميذ يق

 .مية واملعلومات الواقعية الصحيحةالبعيدة عن الحقائق العلباألساطير 
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ن ضبط وتوجيه عملية بناء اإلتجاهات والنظرة الصحيحة نحو األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل الكتب املدرسية إ

 توحد الفهم املجتمعي الواقعي لهم بما يخ
ً
 إلجتهادات فردية غير لرؤيا الدولة ولدم األدوار املنتظرة منهم وفقا

ً
يس وفقا

األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل الئق يعتبر بالضرورة عملية تعليمية وتنموية إن إهتمام الكتاب املدرس ي بقضايا  .موجهة

للمشاركين في إعداد الكتب املدرسية، يحصلون من خاللها على معارف وإتجاهات ومهارات تمكنهم من بناء قدراتهم 

التربوية العاملة في  بشكل فعال في هذا املجال، وكذلك تعتبر عملية تعديل إتجاهات وتطوير معارف للمعلمين والطواقم

علمي سيؤثر  تعاملون مع قضايا اإلعاقة بشكلاملدارس فهم من خالل املواد العلمية والصور واألنشطة املقترحة سوف ي

 بالضرورة في فهمهم لهذه الشريحة من ناحية وسوف يساعدهم على إدارة عملية اإلدماج في املدرسة بشكل أكثر نجاعة.

ة إدراج قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة وشؤونهم بشكل الئق في الكتب املدرسية تم التطرق عبر الجزء الذي يوضح أهمي

لألسباب واملبررات التي نرى أنها تستحق الدراسة والتعمق من أجل أخذها بعين اإلعتبار عند تصميم الكتب املدرسية 

 ملرجعيات املوجهة. او  عرض السياساتعادة النظر فيها ، وفيما يلي وإ
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 :
ً
  املوجهة ات السياساألطر املرجعّية و ثانيا

التي توجب إدراج قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة الئقة تكرس مكانتهم في املجتمع  تتمثل املرجعيات واالطر املوجهة

ا اإلشارة اليها يمكنن ،وليةالتشريعات الوطنية واملواثيق الدبشكل يتناسب مع أدوارهم الفعلية في عدد من القوانين و 

 أهميتها على النحو التالي: وتوضيح

 وثيقة إعالن اإلستقالل

يضع األسس  بمثابة عقد إجتماعي 1988ياسر عرفات عام تعتبر وثيقة إعالن اإلستقالل التي أطلقها الزعيم الراحل  

والقواعد التي تستند اليها العالقة بين دولة فلسطين املنشودة وغيرها من الدول واألجسام العاملية من ناحية وبين 

" إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما مكونات وشرائح الشعب الفلسطيني املختلفة من ناحية أخرى.  وقد جاء فيها 

والثقافية، ويتمتعون باملساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية  كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية

والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برملاني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب ورعاية 

جتماعي واملساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة واحترام األقلية قرارات األغلبية، وعلى العدل اال األغلبية حقوق األقلية 

  1." (1988)وثيقة اعالن االستقالل، على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين املرأة والرجل، ...
ً
 من خالل النص يظهر جليا

 ،يية الرأحر و ، العدالةو شراكة، املساواة املنشودة والتي تتمثل في ال ة فلسطينجملة القيم التي تؤمن بها دول

إننا بحاجة الى أمرين بناء عليه فو تبادل بين األغلبية واألقلية. حرية اإلعتقاد واإلحترام املو حقوق األنسان،و ، الديمقراطيةو 

والثاني توظيف الوسائل املناسبة لذلك. تشكل الكتب املدرسية أداة فعالة يمكن أن تعكس  ،هذه القيم رسيخاألول ت

في  رسيخهالوحدات والفصول حتى يتسنى تها العقد اإلجتماعي بين مكونات الوطن من خالل اهذه القيم التي يستند الي

مييز ضدهم ، وهذا بالطبع يشمل إحترام وتقدير وتقبل األشخاص ذوي اإلعاقة وعدم التذهان وثقافة ومعتقدات الطلبةأ

  والشراكة التي يجب أن ال قليات وهذا تجسيد عملي لقيم املساواة وإحترام األ، بصفتهم شركاء في الوطن
ً
. تستثني أحدا

 العمل على تحقيقها ألنها قيم إنسا
ً
  .نية ووطنية ساميةوعلينا جميعا

 القانون األساس ي الفلسطيني

التي تمثل األسس  واملبادئ جملة من القواعد  -لسطينالدستور املؤقت لدولة ف– األساس ي الفلسطيني س القانون كرّ  

التي تشكل العمود يها القوانين األخرى جملة من القواعد ذات العالقة ببناء منظومة القيم واملبادئ رتكز التالقانونية التي 

 على القانون الفقري لثقافة وقيم الشعب العربي الفلسطيني، شأنه في ذلك شأن وثيقة إعالن اإلستقالل. وقد نص 

إحترام  وتقدير التنوع بأشكاله املختلفة بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة وإن لم يأتي على ذكرهم بشكل مباشر. فقد 

الى الجرحى. وقد أصبح من الواضح أن  النص أشار "بما يحقق العدل واملساواة للجميع دون تمييز"  كما  نصه جاء في

  ،الكثير من الجرحى هم أشخاص ذوي إعاقة
ً
ركيز على وطاملا  تم الت ،ما جاءت النصوص التشريعية على ذكرهم كثيرا

سية حتى وهنا نتساءل كيف نعتز بهم ونعزز مكانتهم دون أن نستعمل صفحات الكتب املدر  .حقوقهم واإلشادة بدورهم

 .ي " لهم في فكر وذاكرة املجتمع. باإلضافة الى ذلك نص القانون األساس خ الصور التي أرادها املشرعون ستتر 

                                                           
 وثيقة إعالن اإلستقالل لعام 1988.  1
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الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياس ي أو " 

 يجب أن يترجم من خالل الكتاب املدرس ي على شكل مواد تعليمية وصور  وهذا . (9القانون األساس ي املعدل مادة ) 2اإلعاقة"

ذوي اإلعاقة كمواطنين متساوين مع باقي أفراد املجتمع . وذلك كي نتمكن من تثبيت وأنشطة تكرس وتظهر األشخاص 

ليم واإلشراف فكرة املساواة بين كافة املواطنين.  من ناحية أخرى  كلف املشرع السلطة الوطنية مسؤولية تطوير التع

ن إ همستواؤسساته وتعمل على رفع تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومكما و  . على املناهج

فيها األشخاص مقتضيات تطوير التعليم ورفع مستواه تتطلب مراعاة التنوع الطبيعي وأخذ قضايا جميع الفئات بمن 

 ذوي اإلعاقة بعين اإلعتبار عند تصميم املناهج وخاصة الكتب املدرسية. 

 "باملناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع إلشرافهاتلتزم املدارس واملؤسسات التعليمية الخاصة كما ونص "  

الكتب التي تعتمدها و وهذا يعني أن املؤسسات التربوية ملزمة بتطبيق وتبني املنهاج . 3(4فقرة  24)القانون األساس ي املعدل مادة 

 يرفع مستوى املنهاج الدولة، ونرى في هذا املضمار أن أخذ قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة بعين اإلعتبار يعتبر أم
ً
 حتميا

ً
را

والكتاب على وجه الخصوص بما يحقق بناء وجدان الشعب الفلسطيني بما يخدم املساواة والشراكة وتقدير الفروق 

الفردية ومبادئ الشراكة كما أرادها القادة السياسيون واملشرعون على حد سواء وكما يجب أن ينفذها جميع أعضاء 

 تربية والتعليم.الحكومات وخاصة وزراء ال

 (1999) 4رقم  ن و املعوقاألشخاص قانون حقوق  

ن ليشكل قاعدة تنبثق منها أسس العمل على تجذير حقوق األشخاص ذوي و املعوق األشخاص جاء قانون حقوق   

اإلعاقة في املجتمع. وقد نص القانون في سياق نشر الوعي بقضاياهم وحقوقهم على"تتكفل الدولة بحماية حقوق املعوق 

رته ولبيئته في كل ما وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات املعنية بإعداد برامج التوعية له وألس

بما ال -يتبين من هذا النص   (.3ة رقم حقوق األشخاص املعوقون ماد قانون ) القانون"يتعلق بتلك الحقوق املنصوص عليها في هذا 

 للشك
ً
مسؤولية الدولة عن نشر الوعي بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في بيئتهم، وال نجد لتحقيق هذه  -يدع مجاال

 من الكتاب املدرس ي، فهو يشكل األداة األبرز التي ت
ً
في ثناياها املعارف واملعلومات التي يستند اليها املربون  بثالتوعية خيرا

 ة األجيال. في تنشئ

كما جاء في نص القانون ضمن املهام املنوطة بالدولة  في املجال الصحي " تقدم الخدمات الوقائية والعالجية التي تهدف 

ولعله ال يختلف إثنان على أن التوعية  4 .(4فقرة   1بند  10)قانون حقوق املعوقين مادة رقم  إلى تقليل نسبة اإلعاقة في املجتمع"

املدرسية هي خير وسيلة للوقاية  والتقليل من نسبة اإلعاقة إذ من خاللها يمكن تعريف التالميذ بأهمية  بواسطة الكتب

وفي ذات الوقت التوعية بمخاطر زواج األقارب والزواج املبكر والعوامل الخطرة  اوضرورة اإللتزام به اتاألمصال والتطعيم

 األحياء والعلوم والتربية املدنية وغيرها من املساقات.  وذلك من خالل دروس باإلعاقةاألخرى التي قد تتسبب 

                                                           
 القانون األساسي المعدل مادة رقم 9.  2

4فقرة  24األساسي المعدل مادرة رقم القانون  3  

. 4فقرة   1بند  10حقوق المعوقين مادة رقم  قانون 4  
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عندما نص " نشر اإلرشادات العامة والوعي  ندماجوقد أوجب املشرع التوعية بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة بهدف اال 

وهذا النص وإن لم يحدد الوسائل واألساليب إال أنه وضع التوعية  5ه" اندماجبهدف تقويم نظرة املجتمع للمعوق و 

 .جب على الدولة اإلضطالع بهابقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن املهام التي ي

 ن و املعوقاألشخاص حقوق  الالئحة التنفيذية لقانون 

وضع استراتيجية شاملة في سياق تناول التوعية ومسؤوليات وزارة الشؤون )التنمية( اإلجتماعية"  3فقرة  7جاء في املادة 

فقرة  7مادة  0402لعام  6الالئحة التنفيذية رقم ) تشترك فيها جميع الجهات املختصة" للتوعية الحقوقية للمعوقين في فلسطين

 اذاتها واملنهاج املدرس ي بما فيه الكتب املدرسية يجب أن تكون جزءً  وهذا يعني بجالء أن وزارة التربية والتعليم 6 (3

. هنا نرى أن مجلس الوزراء بصفته قضايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوطنية لنشر الوعي ب ةمن أي خط اأساسيً 

 ضرورة التوعيةالتشر 
ً
في سياق الالئحة، غير أنه ترك حرية إختيار الوسائل واألدوات ، لذلك اوردها يعية قد وعى جيدا

للجهات املختصة كل حسب إختصاصها وال شك في أن املناهج املدرسية بما فيها الكتب من أهم األدوات التي يمكن 

 إستعمالها بفعالية لبناء الوعي االيجابي املنظم لتحقيق النتائج املرجوة بالشكل املناسب.

 7دولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاإلتفاقية ال

 لتنظيم حقوق األشخاص ذوي 
ً
 ومتكامال

ً
 شامال

ً
 أمميا

ً
تشكل اإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مرجعا

اإلعاقة  في الدول األطراف، وقد أصبحت جزء من املنظومة التشريعية السارية بعد إنضمام دولة فلسطين اليها في 

في معرض تناول املبادئ العامة التي إستندت اليها فلسفة اإلتفاقية جاء في النص"  احترام الفوارق . 2014نيسان عام 

اإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية"

يعات الوطنية من فكر دامج يحترم التنوع والتعددية بكافة وهذه الفقرة تماثل ما جاءت به التشر   8(. فقرة د 3مادة 

أشكالها. وحتى يترجم هذا املبدأ الي واقع عملي ال بد من التوعية املنهجية املنظمة  التي نعتقد أن أفضل حاضنة لها 

كجزء طريق تحقيق الفهم الحقيقي لألشخاص ذوي اإلعاقة  عنتتمثل في املدارس عامة والكتب على وجه الخصوص، 

 من التنوع البشري الطبيعي للمجتمع. 

 ألهمية الوعي البالغة فقد خصص له مادة كاملة 
ً
من 1فقرة  "8"املادة  فقد نصت. حملت عنوان إذكاء الوعينظرا

 تعهد الدول األطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة ومالئمة من أجل: االتفاقية الدولية على 

)أ( إذكاء الوعي في املجتمع بأسره بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك على مستوى األسرة، وتعزيز احترام حقوق 

 األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم؛ 

                                                           
 قانون حقوق المعوقين رقم 4 لعام 1999 مادة 10 بند 5 فقرة 3.  5
 الالئحة التنفيذية رقم 6 لعام 2004 مادة 7 فقرة 3  6
االتفاية الدولية لحقوق األشخاص ذوي الإلعاقة والتي انضمت اليها فلسطين في عام 2014 وأصبحت جزء من المنظومة التشريعية السارية في  7

 فلسطين.
 اإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مادة 3 فقرة د.  8
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)ب(مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز واملمارسات الضارة املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، بما فيها تلك القائمة -

اإلتفاقية ) نس والسن، في جميع مجاالت الحياة؛ )ج( تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات األشخاص ذوي اإلعاقة."على الج

ال شك في أن الفقرات السابقة من النص تحدد بوضوح الجوانب واملجاالت  9 (. 8الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مادة 

 الى التدابير والوسائل ، حيث نص في الفقرة التي تستهدفها عمليات التوعية ، وأمعن املشرع الد
ً
ولي في التوضيح مشيرا

تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق األشخاص ذوي " ر الرامية إلى تحقيق ذلك ما يلي:وتشمل التدابي - 2التالية "

اقية الدولية لحقوق اإلتف) "ألطفال منذ حداثة سنهمااإلعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع 

  10(.  فقرة ب 2بند  8األشخاص ذوي اإلعاقة مادة 

 .قيملاي األفضل لنشر الوعي وغرس ال شك أن املشرع الدولي قد أدرك أهمية التوعية املبكرة في سنوات العمر االولى ه 

 لل
ً
 وحافزا

ً
املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة في كتب الصفوف  تمسك بضرورة إدراج القيمولعل هذا يشكل لنا دافعا

، لذلك ل التنوعاألساسية ورياض األطفال حتى نتمكن من بناء جيل يقدر ويحترم ويتقبل التنوع فاإلعاقة هي أحد أشكا

 تعتبر الطفولة أفضل املراحل لتكريس تفهمها. 

 قانون التربية والتعليم 

واملناهج  يجاء فيه عدد من النصوص التي تعالج الكتاب املدرس  2017في نيسان بشأن التربية والتعليم   قانون صدر قرار 

بشكل مباشر وغير مباشر ويمكن التأكيد أن التوجه العام بهذا الخصوص ينصب على ضرورة تكوين شخصية الطلبة 

عرف املنهاج  على القيم واألخالق واإلنتماء الوطني وعلى تقدير حقوق اإلنسان وإحترام الفروق الفردية. حيث

املدرس ي"التعريف" مجموع الخبرات التربوية التي تقدم في املؤسسات التعليمية وخارجها، لتعزيز النمو الشمولي السليم 

إن هذا التعريف وإن لم يتضمن إشارة الى  11(.1مادة رقم  قرار قانون بشأن التربية والتعليم) واملقر من الوزارة" للمتعلم

الكتاب املدرس ي إال أنه  أشار بجالء الى أمرين هامين األول يتعلق بالهدف الذي تمثل في تعزيز النمو الشمولي السليم وهذا 

رة عن إقرار ايتضمن النمو القيمي واألخالقي والعاطفي الذي يقدر اآلخر املختلف. أما األمر الثاني فيتمثل في مسؤولية الوز 

املنهاج وهنا يتعلق املوضوع بضرورة إستعمال الوزارة لصالحيتها في هذا املجال بمسؤولية. وفي معرض تناول أهداف 

 في بناء مجتمعهالنظام التعليمي نص " تهيئة الطالب لي
ً
 فاعال

ً
 12 (3فقرة  3قرار قانون بشأن التربية التعليم مادة ) " كون عضوا

ب يجب أن يلم بمختلف القضايا بما يتناسب مع سنه بما يشمل قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة وإال وهذا يعني أن الطال

. على ذات الصعيد نص  لن يكون 
ً
" تنمية القيم الدينية ون التعليم الفلسطينين، من قا4فقرة  3 املادةتعليمه فاعال

املنصوص عليها في املواثيق الدولية والتشريعات واألخالقية والسلوكيات وإحترام حقوق اإلنسان وحرياته واملبادئ 

تعتبر هذه من  13 (.4فقرة  3قرار قانون بشأن التربية والتعليم مادة ) "قوق اإلنسان وتعزيز قيم املواطنةالوطنية الناظمة لح

تحققت كهدف من أسمى أهداف العملية التعليمية، وهذا فيما يتعلق ن إأهم النصوص التي تحصن املجتمع 

                                                           
 اإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مادة 8  9

فقرة ب  2بند  8اإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مادة  10  

  1بشأن التربية والتعليم مادة رقم  قانونقرار  11

  3فقرة  3قانون بشأن التربية التعليم مادة قرار  12

4فقرة  3قانون بشأن التربية والتعليم مادة قرار  13  
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 للغاية يمكننا العملباأل
ً
 متطورا

ً
عليه كقاعدة إلعتبار  شخاص ذوي اإلعاقة وإدراج قضاياهم في الكتب الدراسية يعد أمرا

 ل بما فيه الكتاب املدرس ي.والتعليم الى تكريسه بكل الوسائ اإلعاقة جزء من التنوع املثري تسعى وزارة التربية

لى أن وزارة التربية والتعليم تطور املناهج املدرسية لجميع املراحل  وبخصوص املناهج والكتب املدرسية نص القانون ع

واملواثيق الدولية الناظمة  األسس والقواعد الواردة في التشريعات الوطنيةها ترتكز على عدة أسس بما فيها "وأضاف أن

وهذه الفقرة تعزز وتكرس بل وتلح على كافة الجهات  .14 (1فقرة  35) قرار قانون بشأن التربية والتعليم مادة لحقوق اإلنسان"

الدولية  التشريعاتو  ، حيث أنها تنسجم مع املواثيقص ذوي اإلعاقة في الكتب املدرسيةبإدراج قضايا وحقوق األشخا

ك بالقيم على التمس والتعليم التربية قانون القرار ء حقوق اإلنسان وتقبل التنوع .  وكما أكد ىالى تكريس مباد التي تدعو 

والقيم الوطنية املرتبطة بمنظومة القيم الدينية  ةعيناهج تستند الى "الفلسفة املجتممن خالل نصه على أن  امل

نجد أنفسنا أمام  15. (2فقرة  35)قرار قانون بشأن التعليم مادة  واألخالقية واإلنسانية والتي تأصل قيم املواطنة والديمقراطية"

ص ذوي إعتراف قانوني بالقيم التي تأسس عليها شعبنا والتي من بينها إحترام األشخا هذا النص وقد نلنا ما نتوقعه من

وتحميه عبر صفحات  ارثهماول األجيال التي ستحافظ على ، لذلك ال بد من وضع قضاياهم وحقوقهم في متناإلعاقة

 الكتب.

على "املرونة واإلستجابة لإلحتياجات الفردية للطلبة املتفوقين واملوهوبين وذوي اإلعاقة"  من ناحية أخرى نص القانون 

وهنا نؤكد أن اإلستجابة إلحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة تكون عبر خلق بيئة مدرسية إجتماعية حاضنة تتقبلهم 

يتسم بالرقي وذلك بمساعدة الكتاب وتعترف بوجودهم من خالل تشجيع الطلبة على التعرف عليهم من منطلق عقالني 

هارات تعزيز العادات والسلوكيات الصحية وامل"كما واشار القانون الى أهمية املدرس ي على اإلشارة الى مكانتهم كما يجب. 

 للكتب املدرسية، يكون ذلك من خالل األنشطة والتدريبات في مختلف الدروس والوحدات. ويمكن أن الحياتية اليومية "

بشكل واسع لرفع منسوب التفهم لقضايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإحترامهم  تطيع املعلم أن يستثمر يسحيث 

 وكيفية التواصل والتفاعل معهم بمساعدة الكتاب املدرس ي. 

يتح للمربين إبتكار ما يرونه من أنشطة تخدم  درسية وربطها بالكتب، وهذا أمر تعرض القانون الى األنشطة املكما و 

"تنظم األنشطة املرافقة للكتب على فقد نص  .لكتاب ومع البيئة املحلية للطلبةأهداف املنهاج والتعليم وتنسجم مع ا

 لألهداف التعليمية التي تناسب الطلبة وقدراتهم التعليمية على أن تضع الوزارة البرامج والخطط ال
ً
الزمة املدرسية وفقا

للمربين إطالق العنان إلبداعاتهم  ال شك في أن هذه الفقرة تتيح 16 .(.37)قرار قانون بشأن التعليم مادة  في الخطة السنوية لها "

في إبتكار األنشطة التي يمكنهم من خاللها تكريس تفهم وتقدير األشخاص ذوي اإلعاقة مكانتهم باإلنسجام التام مع باقي 

 مكونات املنهاج والكتاب املدرس ي. 

  

                                                           
 قرار قانون بشأن التربية والتعليم مادة 35 فقرة 1  14

  2فقرة  35انون بشأن التعليم مادة ققرار  15

  37التعليم مادة التربية و قانون بشأنقرار  16
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:
ً
  تضمين قضايا األشخاص من ذوي االعاقة في الكتب املدرسية طرق وأساليب ثالثا

طرق وأشكال إدراج قضايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن املنهاج وتتشعب لتصل حدود ال متناهية  وتتسع  تتنوع

ما وسع للبشر أن يطلقوا العنان إلبداعاتهم وهنا نتحدث عن الكتاب املدرس ي بوصفه جزء املنهاج األساس ي ومكونه األكثر 

. ونقدم بهذا الصدد جملة من اإلقتراحات على 
ً
سبيل املثال ال الحصر وهي تشكل أمثلة يمكن البناء عليها إلبداع تأثيرا

وإقتراح تدخالت متنوعة كثيرة يمكن أن تصب في مصلحة تطوير كتاب مدرس ي يراعي كافة املبادئ والقيم التي تجمع عليها 

 كافة الجهات وعلى رأسها قادة الفكر والرأي والقانون، وذلك على النحو التالي:

 ملة:الدروس املتكا .1

يمكن إدراج درس كامل يتناول جانب أو أكثر من الجوانب التي  تخص األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك في مواد التربية 

الوطنية أو املدنية أو اللغة العربية أو اإلنجليزية أو العلوم وذلك بما يتناسب مع مستوى الطلبة وصفوفهم حيث يمكن 

الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وربط ذلك بمنظومة حقوق  قوق املعوقين أو اإلتفاقيةحتناول طريق عن 

كما  حد الشعراء أو األدباء من ذوي االعاقة،أاإلنسان بشكل عام، أو يمكن في أحد دروس اللغة العربية تناول سيرة حياة 

  يمكن تناول مقطوعة شعرية أو نثرية تتحدث عن شأن من شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة.

 الصور:  .2

الرسومات التي تظهر وتسلط الضوء على قضية من القضايا تاب املدرس ي إدراج بعض الصور أو عند تصميم الك يمكن

التي تهم األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل مباشر عند التحدث عن الحق في العمل على سبيل املثال فيشاهد الطلبة شخص 

ويمكن أن تكون هذه الصور ضمن درس  خرين.اآل  من األشخاص ذوي اإلعاقة وهو يمارس العمل على قدم املساواة مع

كامل يتناول الحق في العمل للجميع. كما يمكن أن تظهر صورة أخرى تتناول موضوع النظافة طالب من الطلبة ذوي 

اإلعاقة وهو يشارك في تنظيف املدرسة وفي هذا الدرس ومن خالل هذه الصورة نستطيع أن نعلم الطلبة النظافة 

بيئة ونرسل لهم رسالة بمساواة الطلبة ذوي اإلعاقة مع زمالئهم في تحمل املسؤولية وكذلك تكريس والحفاظ على ال

حقهم في التعليم دون التطرق لهذه املواضيع بشكل مباشر وإنما من خالل الصورة التي يمكن للمعلمة أن تطلب منهم 

 التعليق عليها وتوجيههم للكشف عن تلك الجوانب. 

 اإلدراج غير املباشر:  .3

من األساليب التي يمكن أن تستعمل في كافة مواضيع واملساقات حتي في دروس الرياضيات، حيث يمكن للمعلم أن 

يطلب من التالميذ إحتساب املسافة بين بيت املحامي أمجد ومكتبه إذا علمنا أنه يستخدم كرس ي متحرك محيط عجله 

دقائق للوصول الى مكان عمله. هنا نعلم الطلبة مهارات الرياضيات ونخبرهم  6سم وأن الوقت الذي إستغرقه هو  120

كما  بطريقة غير مباشرة أن الشخص الذي يستعمل كرس ي متحرك يمكن أن يكون محامي وله منزل كغيره من البشر 

اإلعتبار عند تصميم  يمكن أن نعلم الطلبة ضرورة أخذ املواصفات الفنية للمباني املالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة بعين

ملكتب شخص من األشخاص ذوي  طريق إعداد وطرح معادالت رياضية يحتسبون فيها طول السطح املائل أي مبنى عن
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 بأن نسبة امليالن املعتمدة في فلسطين هي 55في حال كان إرتفاع مدخل املكتب عن الشارع  اإلعاقة
ً
.  كما 12-1سم علما

قطع طول كل منها  5ا تتكون من بيضاء يستعملها شخص كفيف إذا علمنا أنه لطول عصا يمكن طرح مسائل حسابية

 م .وهذا بما يتناسب مع سن وصفوف الطلبة. س22

 السير الذاتية:  .4

 ما تتناول الكتب املدرسية بالبحث والتحليل سير القادة واملناضلين والعلماء والصحابة وفي هذا الصدد يمكن أن  
ً
كثيرا

د هؤالء العظماء من بين األشخاص ذوي اإلعاقة واإلشارة الى سيرته كشخص متميز بشكل أساس ي يتم إختيار سيرة ألح

وذكر خصوصية كونه من األشخاص ذوي اإلعاقة وكيف كان يمارس دوره أو علمه أو فنه وكيف تغلب على العراقيل 

 بن أم مكتوم.  والفنان املصري الناجمة عن املعوقات التي كانت تعترض مسيرته. ومثال ذلك الصحابي الجليل عبد هللا

 واضحة في الحضارة اإلنسانية عبر العصور.  بصماتالشيخ إمام أو القائد جورج حبش وغيرهم ممن تركوا 

  ألنشطةا .5

 م
ً
  املوضوعاتتكون مدرجة في نهاية الدروس أو في نهاية الوحدات أو الكتاب في مختلف  اتشكل األنشطة التي غالبا

ً
مجاال

 لطرح قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة وتوعية التالميذ بها ، في هذا املقام نقترح بعض األمثلة على سبيل املثال ال 
ً
رحبا

 الحصر، على النحو املبين أدناه: 

 حيث يمكن ملؤلف الكتاب املدرس ي أن يطلب من التالميذ كتابة موضوع عن  :كتابة موضوعات التعبير

املدرسة املناسبة للطلبة ذوي حقوق األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم عند تناول التعليم، أو مواصفات 

 اإلعاقة أو املعوقات التي تمنع الطلبة املكفوفين من الوصول الى املدرسة والحق في التعليم. او عن أحد

 . املشاهير من األشخاص ذوي اإلعاقة أو عن أثر فقدان حاسة السمع عند تناول دروس السمع

 :حيث يمكن من خالل كتاب التكنولوجيا وضع تمارين يقوم خاللها الطلبة بجمع صور عن  جمع الصور

سة أنشطة األدوات املساعدة واألجهزة والتقنيات التي يستعملها األشخاص ذوي اإلعاقة ليتمكنوا من ممار 

 ت. .حياتهم اليومية في مختلف املجاال 

 :يمكن للكتاب أن يطلب من التالميذ في دروس الحاسوب إعداد عرض تقديمي  العروض التقديمية

بإستعمال لوحة املفاتيح كما يستخدمها الطلبة املكفوفين وتقديم عرض حول البرامج املحوسبة التي تخدم 

في مباحث العلوم  سرة عند التعرض لدروس الحواس الخمة اإلشااملكفوفين. أو حول نظام بريل أو لغ

 املختلفة. 
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 :
ً
  والتحدياتحاذير املرابعا

وق األشخاص ذوي اإلعاقة في الكتب املدرسية الكثير من العناية، ال ألنها تخص قتتطلب عملية إدراج قضايا وح

 غير مقصودة وبشكل عفوي عالية األشخاص ذوي اإلعاقة بل ألن إمكانية وإحتماالت الوقوع في أخطاء 
ً
قد  ، وذلكنسبيا

علينا أخذها بعين اإلعتبار ونحن نخطط  التي حاذير املالى أهم  تجدر االشارة هنالذلك  .قلة الخبرة في هذا املجال يعود الى

 على النحو التالي:  حاذير امللتطوير الكتاب املدرس ي. ويمكن طرح أهم  ونستعد

 ما يستخدم الكتاب واملؤلفون مصطلحات وكلمات تعكس أفكارً  -اللغة 
ً
سلبية وتكرس مفاهيم غير  اكثيرا

معرفتهم باملصطلحات واملفردات الصحيحة. من أهم املصطلحات  ضعفئقة، وهذا في الغالب يعود الى ال 

 مقعد، ، جزة أو عاجز، ضريراواملفردات املغلوطة التي تولد إنطباعات وأفكار سلبية ما يلي: ع
ً
متخلف عقليا

ألن املفردات واأللفاظ أوعية املعاني ويجب أن  ،إستخدامها يليقوغيرها من املفردات التي ال   أطرش كسيح

 عن املعاني التغرس معان
ً
يمكن إستخدام مفردات صحيحة مثل  ومن جهة أخرى، .سلبيةي جيدة عوضا

األشخاص ذوي اإلعاقة، املكفوفين الصم أو ذوي الصعوبات البصرية والصعوبات الحركية أو السمعية أو 

 الشخص ذو االعاقة تزيد حدة اعاقته وتظهر بشكل جلي اذافإن  ،ية أخرى من ناح .النطقية أو العقلية... الخ

أو  الحواجز العمرانية على سبيل املثال: تزامنت الصعوبة البصرية أو السمعية أو الحركية مع معوقات مادية 

خاطئة واإلتجاهات السلبية أواملعوقات املؤسسية مثل السياسات والقوانين ال، اإلجتماعية مثل عدم التقبل

 . التي تحرم األشخاص ذوي الصعوبات املختلفة من الوصول الى حقوقهم

  ما تستخدم ا -الخاطئة الصور 
ً
 بشكل خاطئ كثيرا

ً
فإن لذلك  ،نتائج عكسية وتؤدي الىلصور ولكن أحيانا

ن األمثلة على الصور الخاطئة صورة لشخص مو  .من وضع الصور الخاطئة ة أفضلر وضع صو االستغناء عن 

والصورة . يسير مع آخر مبصر بحيث يكون الكفيف لألمام واملبصر ممسك بذراعة ولكنه خلفهكفيف 

 حيث أن املبصر هو القائد الذي يجب أن يكون في املقدمة. هذه صورة تعلم 
ً
الصحيحة هي العكس تماما

 مساعدة الكفيف بشكل خاطئ قد يعرضه للخطر.  

 يدعون بأن  إطالق ينزع الناس الى -التعميمات واألفكار النمطية 
ً
الصفة املعينة على أفراد متشابهين فمثال

 ماينسحب على األشخاص ذوي 
ً
النساء ثرثارات أو ال يستطعن قيادة املركبات بالشكل الصحيح وهذا كثيرا

 يجيدون عزف اآلالت املوسيقية والغناء أو 
ً
اإلعاقة حيث يعتقد ويؤكد الكثيرون أن املكفوفين جميعا

الحقيقة أن جميع التعميمات والصور النمطية سواء أكانت سلبية أم ايجابية  واألرقام في يحفظون األسماء

 خاطئة يجب اإلقالع واإلمتناع عن تعليمها ألطفالنا من خالل الكتب املدرسية.  

 تتمثل النظرة الدونية في الشعور أو التعبير من قبل األفراد عن شعورهم بشكل متعمد أو  -النظرة الدونية

ي مستمر أو بالصدفة أن الشخص الذي يخاطبونه أو يتحدثون عنه أقل مكانة مما هو عليه في الواقع، عفو 

ال تهتم فقد تترجم النظرة الدونية من  خالل الكالم أو الكتابة أو اإلشارة. حيث يمكن أن يشير أو يقول أحدنا 

تاب املدرس ي من خالل طرح وهذه عبارات يمكن أن تصل الى الك .أنه مسكين ضرير، أو هو شخص مقعد
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حلول ملشكالت يواجهها أشخاص من ذوي الصعوبات الحركية البصرية أو السمعية أو غيرها بما ال يتناسب 

صل طالب زميله الى و مع كرامتهم ومكانتهم. كأن يقترح شخص أن يحمل حقيبة كتف لشخص كفيف أو ي

صور أو املقاطع الكتابية تعكس نظرة دونية ال إن وجود مثل هذه ال .غرفة الصف ويتحدث نيابة عنه للمعلم

 بد من التخلص منها. 

 إعتبار األشخاص ذوي اإلعاقة خارقين ال يشق لهم غبار في أي مجال من املجاالت ووصفهم بالذكاء  -التعظيم

والتميز يعكس نظرة دونية ، إذ يعني ذلك أن كل شيئ يقومون به هو حسب إعتقاد البعض مميز وهذا معناه 

، أن
ً
 لذلك نراهم متميزون في أي شيئ ولو كان عاديا

ً
وعندما يتمثل  توقعاتنا منهم منخفضة أو متدنية جدا

نحو األشخاص ذوي اإلعاقة  ذلك من خالل النصوص في الكتاب املدرس ي فإنه يكرس النظرة الدونية

ن الناس كافة. في ذات وتبعدالكتاب املدرس ي عن مقاصد املشرعين والقادة الذين أرادوا إحترام التنوع بي

 يضعنا أمام الفروق الفردية وبالتالي يدفع األشخاص ذوي اإلعاقة من ذوي القدرات الوقت فإن الواقع

من أنفسهم ويعتقدون أنهم أقل من غيرهم مما يؤثر على مفهوم الذات لديهم،  إلى الخجلاإلعتيادية  واملهارات

   ؟الصحيحة إذا لم يراعي هذا األمر لطفل وتزويده باملعارففكيف يكون الكتاب املدرس ي أداة بناء لشخصية ا

 علينا عند تصميم الكتاب املدرس ي مراعاة صحة املعلومات اإلحصائية واألرقام حول  -املعلومات الخاطئة

جميعها  تأسباب اإلعاقة فليسنسب إنتشار اإلعاقة وحول التحديات التي يواجهونها وكذلك املعلومات حول 

 التعرض لحوادث واصابات ما بعد الوالدة.د تكون بسبب وق لبعض فقد تكون جينيةيذكر اة كما وراثي

ذوي اإلعاقة وميولهم  وثقة والصحيحة حول قدرات األشخاصتقديم املعلومات امل ،باإلضافة الى ذلك

فاألشخاص ذوي اإلعاقة فئة تنتمي الى كافة الشرائح اإلجتماعية منهم  .دون مبالغة وبكل موضوعيةومهاراتهم 

 نهم املتزوجون وغير ذلك. مطلين عن العمل و اعلون واالفقراء ومنهم املتعلمون ومنهم العاملون ومنهم األمي

 القضايا  على من يعدون الكتاب املدرس ي إدماج قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة مع -اإلفراط في التغطية

والطالب والقادة والعلماء والشعراء وذلك لتغطية أكثر من قضية في درس أو صورة  لااألخرى مثل قضايا العم

إذ ننصح بعدم  أو نشاط واحد وذلك لتغطية املواضيع والقضايا العديدة التي يزدحم بها الكتاب املدرس ي.

املبالغة في مساحة إدراج هذه القضية بحيث تصبح مبالغ فيها بشكل ممل. يأتي بنتائج عكسية منفرة للطالب. 

تظاظ الكتاب املدرس ي باملواد املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة يجب أن تكون معتدلة وغير مبالغ فيها كدرجة إ

دة أو درس بشكل يجعل من الكتاب وكأنه متخصص من حيث الكم، فال يمكن أن نطرح القضية في كل وح

  ذوي االعاقة.  بمعالجة قضايا األشخاص 

  يضر بالفكرة ويأتي بنتائج سلبية لذلك عند تناول أي  زىءجتن تقديم أي قضية بشكل مإ -املعلومات شّح

عدة  ني أن تكون طويلة وعلىموضوع أو شخصية أو مشكلة يجب تناولها بشكل كامل ومنصف وهذا ال يع

 . ، انما يكفي ان يتم استخدام معلومات وافية حول الظاهرة وبشكل دقيقصفحات
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  من املشكالت التي تواجه معدي الكتب املدرسية الشعور بالحاجة الى وضع معلومات  -الجامدةاملعلومات

ع الطلبة يستطيال يوفقون في تقديمها بصورة مالئمة تسهل فهمها والتعاطي معها بشكل  أحيانا هامة لكنهم

لذلك علينا حل هذه املشكلة من خالل  .وأنواع الصعوبات تمثل األرقام واإلحصائيا ،استيعابه بشكل جيد

  .اإلستعانة بخبراء من املتمرسين في تقديم املعلومات باألشكال املناسبة لألطفال

 بحيث نجد في معرض تتمثل بعض املشكالت في وضع املعلومات في غير سياقها  -عدم اإلنسجام مع السياق

، لذا علينا ربط املواد املقدمة ةالحديث عن الحق في التعليم مادة حول أسباب اإلعاقة مما يأتي بنتائج عكسي

نوعية املواد يجب أن تكون بواقع الحياة من ناحية وبالسياق الخاص للوحدة والدرس والسياق العام للكتاب. 

ة للمنهاج واألهداف الخاصة للوحدة والدرس والنشاط في ع طبيعة الدروس ومع األهداف العامممنسجمة 

حال كان األمر متعلق بالنشاط. فال يجوز  طرح مادة ليس لها عالقة بالسياق ملجرد الرغبة في إدراجها ضمن 

نهاج إن الكتاب املدرس ي الحساس ملكانة وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة يختلف عن املالكتاب املدرس ي. 

ف جميع الطلبة في حين واضح. إذ أن األول يستهدوعلينا التفريق بينهما بشكل ، ذوي اإلعاقةاملالئم للطلبة 

  مة املنهاج الطلبة ذوي اإلعاقة. في جميع األحوال فإنءتستهدف مال
ً
الكتاب املدرس ي يجب أن يكون موحدا

 للجميع. 
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  صلخم

الكتب املدرسية الفلسطينية. وبهدف اإلملام سعت هذه الورقة الى تسليط الضوء على موضوع تضمين االعاقة في 

باملوضوع من زوايا عدة، تم اجراء سلسلة من املقابالت الفردية والبؤرية مع شخصيات مجتمعية ومسؤولين من الوزارة 

الكتب املدرسية ومسح مراجعة  تتمو  كما املقابالت(. قائمة ة )انظر ملحق ومع فريق من معدي الكتب املدرسي

من خالل املقابالت التي أجريت مع األفراد واملجموعات وقد تبين  .من حيث مدى تضمينها ملوضوع االعاقة الفلسطينية

 -وان كانت انسانية مستندة الى مبدأ الحق في التعلم واالندماج في املجتمع -من ذوي الشأن في وضع املناهج، أن النظرة

في املوضوع، ولم  لكنها غير ممنهجة، وال تستند الى مرجعيات مهنية أو دراسات عاملية، ولم يتم تأهيل فرق اعداد املناهج

 يتم االستعانة بخبراء في مجال االعاقة أو قراءة األدب املتعلق في املوضوع. 

ة تستدعي عناية فائقة في تخطيط وتنفيذ كبير بها في فلسطين أمام مسؤوليات تضعنا أهمية التعليم واملكانة التي يتمتع 

وهذا من . وفئاته املختلفة هومصالح جتمعيةة املما يخدم أهداف التنميالعملية التعليمية على أكمل وجه ممكن ب

 للوقوع في أخطاء عند مدخالت ومخرجات الوقوف  الناحية العملية يعني
ً
العملية التعليمية بشكل منهي ال يدع مجاال

 جوهرية. 

ك هناالتعليم ولكن فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة فقد خطت فلسطين خطوات ال بأس بها إلدماجهم في نظام 

 في املدارس العامة ولعلنا في هذا املقام نتجه الى  قصور 
ً
يعتري هذه الجهود، حيث ال زلنا نرى أعدادهم متواضعة جدا

التركيز على أهمية إدراج قضاياهم وحقوقهم في الكتب املدرسية كي نضمن أن يتم تقبلهم بشكل كامل في املجتمع مما 

 الى إدماجهم في
ً
بالغ  حقوقهم في الكتب املدرسية أمر قضاياهم و  إدراج العام. لقد تبين لنا أننظام التعليم  سيؤدي حتما

م واملثل التي بمنظومة القي ارتباطهمن إهتمام في مختلف االطر املرجعية التشريعية ومن منطق  بهحظى تا ، ملاألهمية

ونحن في خضم مراجعة ما تم لذلك علينا التدخل في هذه املرحلة  لشعب العربي الفلسطيني.تشكل الضمير الجمعي ل

  تثمار هذه الفرصة بالشكل األمثل.إعداده من كتب مدرسية للمرحلة األساسية حيث يجب إس
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 املالحق

 المجموعة البؤرية األولى

15/01/2017 

 الوظيفة المشارك / ة
 مديرة دائرة التربية الخاصة خةشفاء شي
 للتنمية المجتميعة مدير عام مؤسسة قادر لنا بندك 

 لإلعاقةالمجلس االعلى  زياد عمرو
 فريق تطوير المناهج سناء ابو بهاء

 جامعة النجاح الوطنية هالة جرار
 مرشدة في الوزارة  نانسي طويل
 مديرة مدرسة خاصة امال سعادة

 مديرة مدرسة خاصة للصم حورية صافي
 مؤسسة انقاذ الطفل إيمان البرغوثي

 مؤسسة انقاذ الطفل اسكندر لبنى
 للتعليم المجتمعيمؤسسة تامر  طيأحمد حني

 معلمة غرفة مصادر عّواد  ايال
 اخصائية تعليم جامع سلمى الخالدي
 مرشدة تعليم جامع دياال قواسمي
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 المجموعة البؤرية الثانية

 مركز تطوير المناهج

23/05/2017 
 

 الوظيفة المشارك / ة
 مدير الدائرة العلمية أحمد سياعرة 

 التربية الدينيةرئيس قسم  اياد جبور  
 رئيس قسم التربية الوطنية والجغرافيا منير عايش 
 رئيس قسم الكيمياء فراس ياسين 
 رئيس قسم اللغة العربية رائد شريدة 
 رئيس قسم قيس شبانة 

 مشرف تربوي نسرين دويكات 
 رئيس قسم العلوم الحياتية د. سحر عودة 

 رئيس قسم اللغة اإلنجليزية ريم عيوش 
 احياء/علوم جنان البرغوثني 

 رئيس قسم التكنولوجيا ابراهيم قدح 
 قسم التكنولوجيا معاذ أبو سليقة 
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