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إطالق كتيب خاص لخدمة ذوي اإلعاقة في ”اليسوعية“

صدى البلد  

أقامت جامعة القديس يوسف 
في بيروت واللجنة الوطنية للتوحد، 
لمّي  لعا ا لــيــوم  ا بمناسبة  ًال  احتفا
د في حرم كلّية العلوم الطبّية،  للتوحُّ
ــر الــشــؤون االجتماعية  برعاية وزي
رشيد درباس، وأطلقت كتيًبا بعنوان 
”المؤّسسات اللبنانّية في خدمة ذوي 

اإلعاقة إعرف...ألفضل توجيه“.
حضر االحتفال ممثلة الوزير درباس 
ماري الحاج، ممثل رئيس الجامعة 
سليم دكاش، مدير المركز الجامعّي 
لألخالقّيات ميشال شوير اليسوعّي، 
ورئيسة ”سيزوبل“ فاديا صافي 
ورئيس قسم األمراض العقلّية في 
يشا  ر مي  لطبّية سا ا لعلوم  ا كلّية 
ورئيسة اللجنة الوطنّية للتوحد اروى 

حالوي وحشد من الفاعليات.

ليس مرضا عقلًيا
شــرح ريشا وسائل البحث التي 
اعتمدها الكتاب للوصول إلى بيانات 
د والتفريق بينه  التوحُّ دقيقة عن 
وبين المرض العقلي، باالعتماد على 
الكثير من المراجع، وخصوًصا الجامعة 
اليسوعّية. واعتبر أن ”كل الجهود 
التي وضعت بالتعاون مع الجمعّيات 
األهلّية وخصوًصا سيزوبل والجامعة 
من أجل تحسين تشخيص المرض 
وتمييزه والعمل أيضا على تحسين 

دين ودمجهم“. حياة المتوحِّ
عــن أهمية  ثــم تحّدثت صافي 
الكتاب الذي ”جاء ثمرة تعاون مع 
ـــل لــوضــع تحديث  الجامعة واأله

٣ سنوات لالئحة المؤّسسات  كــل 
والجمعّيات والمدارس التي تدعم 
د“، وأشارت الى  ذوي اإلعاقة والتوحُّ
د  ”اغتنام مناسبة اليوم العالمي للتوحُّ
إلطالق الكتّيب الذي لم يكن ليتحقق 
ــوال الــتــعــاون المشترك فــي هذه  ل
المؤّسسات، ولوال االتفاق مع الجامعة 
الذي وضع خالله البروفسور شوير كل 
شيء في متناول يدنا لتكون المهمة 

أسهل“. 

اكتشاف فرق محترفة
بدوره، أثنى شوير على االتفاق مع 
”سيزوبل“، واعتبر أن ”نشر الكتاب 
ل فرصة الكتشاف فرق محترفة 

ّ
يشك

ومتخّصصة لمساعدة العائالت التي 
لديها أفراد معوقون، ويحتوي على 
شبكة رائــعــة مــن النساء والــرجــال 
والمؤّسسات التي تقف خلف هذا 

النشاط“.
وذكــرت حالوي بالنشاطات التي 
”بـــدأت منذ الــعــام ٢٠٠٤ والعمل 

المتنقل في المناطق والقرى اللبنانّية 
ــذي وصــل من خــالل التعاون مع  وال
وزارة الشؤون االجتماعّية منذ الـ٢٠١١ 
د  للتوحُّ هــنــاك تصنيف  لــيــكــون 

المختلف عن األمراض العقلّية“.

اضطراب التطور النفسي
د هو  الحاج فقالت: ”التوحُّ مــا  أ
ــتــطــور النفسّي  ــي ال اضـــطـــراب ف
ــــادة خــالل  ــّي، يــظــهــر ع ــب ــص ــع وال
السنوات الثالث األولــى، وتختلف 
أعراضه من شخص إلى آخــر. يجب 
التعامل مع هذه الحاالت على أسس 
ـــدت أن  علمّية ومــوضــوعــّيــة“. وأك
”العمل الدؤوب من قبل أولياء األمر 
والجمعّيات كان له االثر الفّعال في 
االعتراف بهذه الحالة“، معددة أهم 
إنجازات وزارة الشؤون». كما أعلنت 
الحاج عن إطالق يوم ماراتونّي في ١٠ 
نيسان في الملعب البلدّي في صيدا، 
وأنشطة في ٢٦ نيسان في معرض 

رشيد كرامي في طرابلس“.
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