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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

جتارب ناجحة ومتميزة لل�صم و�صعاف ال�صمع

الأ�صتاذة  ، امل�صت�صار القانوين / غناء ح�صن عو�ص

اأم�����������ني اأم��������ان��������ة ال����ت���������ص����ري����ع وال������ب������ح������وث ب�����االإن�����اب�����ة 

ب��������������اإحت��������������اد ال�����������������ص��������م ال���������ق���������وم���������ي ال�������������������ص���������وداين

امللخ�ص

تتمحور هذه الورقة اأ�شا�شاً حول جتربتي الذاتية مع االإعاقة ال�شمعية , ويقت�شيني املقام هنا 

تناول عدة جوانب هي :

- طبيعة اإعاقتي. - ال�شرية الذاتية واالأعمال الفكرية.   

- تروي�س الوظيفة. - م�شوار كفاح يف حميط العلم واملعرفة.  

اأ�شبت بال�شمم الكلي على اأعتاب الثامنة من العمر.. التحقت مبدار�س التعليم النظامي 

والقانون  ال�رشيعة  بكلية  قبلت   . نف�شي  على  باالعتماد  بنجاح  وجتاوزتها  العادية)دمج( 

)بتقدير  البكالوريو�س  بدرجة  وتخرجت  االإ�شالمية  والعلوم  الكرمي  القراآن  بجامعة 

جيد(.. جل�شت المتحان املعادلة والذي يتيح النجاح فيه ممار�شة مهنة القانون .. حائزة 

والعلوم  الكرمي  القراآن  جامعة  من  املقارن  الفقه  يف  واملاج�شتري  العايل  الدبلوم  على 

االإ�شالمية وكان عنوان ر�شالة املاج�شتري ) امل�شئولية اجلنائية لل�شم والبكم – درا�شة فقهية 

مقارنة بالقانون ال�شوداين( كاأول ر�شالة من نوعها يف ال�شودان, واالآن باحثة يف مرحلة 

الدكتوراه بجامعة اأم درمان االإ�شالمية بال�شودان.

يف  �شماء  كاأول  ال�شودانية  العدل  بوزارة  الت�رشيع  باإدارة  قانونية  م�شت�شارة  اأعمل  حالياً   

تاريخ ال�شودان تعمل بهذا املجال حيث مت تعييني بعد النجاح يف املعاينات التي عقدتها 

وزارة العدل ال�شودانية وبعد التعيني تلقيت فرتة تدريب ملدة �شتة اأ�شهر, كما تلقيت دورة 

يف ال�شياغة الت�رشيعية وفقه التعاقد .. يو�شفني الكثريون بكوين اأول م�شت�شارة قانونية 

�شماء يف تاريخ الوطن العربي واالإ�شالمي ورمبا التاريخ كله ح�شب تعبريهم.

مهرجان  منها  الفعاليات  من  العديد  يف  الق�شائد  باإلقاء  و�شاركت  ال�شعر  كتابة  اأجيد   

اخلرطوم عا�شمة الثقافة العربية لعام ٢005م ومنا�شبات احتاد ال�شم.
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اإفتتاحية

ٹ ٹ  زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  
ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  رب يونس: ١٠٧

ال�صرية الذاتية واالأعمال الفكرية

امليالد والن�صاأة : اإ�شمي غناء ح�شن عو�س , �شودانية اجلن�شية بامليالد , اأنتمي اإىل اأ�رشة 

ت�شع علماً وثقافة حيث ن�شاأت يف كنفها وتنقلت بني خمتلف بقاع االأر�س واأخرياً ا�شتقر 

بي املقام يف اأم درمان.

لذا كان طبيعياً اأن من ين�شاأ يف مهد هذه االأ�رشة اأن ينمو فيه حب املعرفة ونبل اخل�شال.

الوظائف التي �صغلتها : اأ�شتاذة متعاونة مبدار�س ال�شم , م�شت�شار قانوين بوزارة العدل 

منذ تعييني يف عام ٢00٦م وحتى االآن.

املوؤهالت العلمية :-

 , ال�رشيعة  كلية  من  والقانون  ال�رشيعة  )البكالوريو�س( يف  العالية  االإجازة  - درجة 
جامعة القراآن الكرمي والعلوم االإ�شالمية , اأم درمان .

م. دبلوم اإمتحان تنظيم مهنة القانون من وزارة العدل ال�شودان ٢001- 

- متهيدي ما ج�شتري فقه مقارن , من كلية الدرا�شات العليا , جامعة القران الكرمي.
م. ماج�شتري فقه مقارن , جامعة القراآن الكرمي ٢004- 

- حالياً باحثة يف مرحلة الدكتوراة.
املجاالت االإن�صانية :-

- ع�شوية االإحتاد العام للطالب ال�شودانيني.
- ع�شوية اإحتاد طالب جامعة القران الكرمي , اأم درمان.

- ع�شوية اإحتاد ال�شباب ال�شم , اأم درمان.
- ع�شوية الرابطة القومية ال�شودانية لل�شم , اخلرطوم.

- ع�شوية اإحتاد ال�شم القومي ال�شوداين.
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

بحوث واأوراق عمل ومذكرات غري من�صورة:-

العايل  التعليم  وزارة  م�شابقة  �شمن  البحث  هذا  اأعد   . لالإ�شالح  اأداة  - ال�شجون 
والبحث العلمي.

- مرياث امل�شلمني تاأ�شيل وتطبيق , بحث مقدم لنيل درجة البكالوريو�س.
- حقوق االأ�رشة يف االإ�شالم , درا�شة فقهية مقارنة بالقانون ال�شوداين . بحث مقدم 

الأغرا�س القبول يف مرحلة املاج�شتري .

- امل�شئولية اجلنائية واملدنية لل�شم والبكم , درا�شة فقهية مقارنة بالقانون ال�شوداين, 
ر�شالة ماج�شتري.

- جمموعة �شعرية كاملة .
الدورات التدريبية وور�ض العمل داخل وخارج ال�صودان :-

 , العدل  وزارة   , االإجنليزية  باللغة  القانونية  ال�شياغة  يف  تدريبية  - دورة 
يونيو٢007م.

نوفمرب   , القاهرة   , للمعاقني  العربى  العقد  و  الدولية  االتفاقية  عن  تدريبية  - دورة 
٢007م.

دي�شمرب   , اخلرطوم  الري  وزارة   , النيل  حو�س  بني  التعاون  عن  عمل  - ور�شة 
٢007م.

حلقوق  االإ�شت�شاري  املجل�س   - – لالأطفال  القانونية  احلماية  اآفاق  عن  عمل  ور�شة 

االإن�شان, اخلرطوم , دي�شمرب ٢007م.

. دورة تدريبية يف فقه التعاقد , اإدارة العقود , فرباير ٢008- 
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طبيعة اأعاقتي 

 لقد ولدت بحالة �شحية جيدة , ومل اأك اأعاين من اأي علة فح�شب واإمنا بداأت رحلتي 

الثامنة من عمري ؛ حيث فقدت  اأعتاب  االإعاقة منذ بواكري �شباي وبالتحديد على  مع 

�شمعي اإثر اإ�شابتي بالتهابات فريو�شية )غدة نكفية( اأخطاأ يف ت�شخي�شها طبياً . ومل تياأ�س 

اأ�رشتى , و�شعت اإىل عالجي قدر امل�شتطاع لكن - قدر اهلل وما�شاء فعل – حالت اإمكانيات 

الطب دون ذلك.

واالأدهى   , معاقة  بكوين  معرتفني  اأو  مقتنعني  غري  بي  املحيطني  جل  اأن  االأمر  واقع 

من ذلك كلما �شارحت احد من تلقاء نف�شي بحقيقة اإعاقتي اإرت�شمت يف عينيه نظرات 

اأمار�س حياتي ب�شورة  الده�شة واالإ�شتغراب املقرونة ب�شيء من االإ�شتنكار ... رمبا الأين 

طبيعية وبلغت من العلم مبلغاً وغري ذلك كثري ي�شعب ح�رشه.

  Hearing Impairment واحلقيقة التي البد من ذكرها هنا هي : )اأن االإعاقة ال�شمعية

الكالم بو�شوح  �شماع  القدرة على  ال�شمع لدرجة حتد من  اإال ق�شور يف حا�شة  ما هي 

)1(

واإ�شتيعابه(.

وقد �شنفت هذه االإعاقة )اأي ال�شمعية( بح�شاب معدل الفقدان من الدي�شبل اإىل عدة 

)٢(

اأنواع اأرى ح�رشها يف نوعني فقط:

�الأول : النق�س ال�شمعي اأو �شعف ال�شمع  Heard of Hearing وهو فقدان لل�شمع 

يرتاوح معدله مابني ٢0 اإىل 8٩ دي�شبل , ويتعدى اأكرث من كونه ق�شوراً يف حا�شة ال�شمع, 

)3(

ال يحد من قدرتها على اأداء وظائفها يف غياب املعينات ال�شمعية .

الثاين : ال�شم )Deafness( : وهو فقدان لل�شمع يتعدى معدله ٩0 دي�شبل عادة , بحيث 

)1(  درا�شة حول تربية املعوقني يف البالد العربية , د. حممد الراجحي و د. عبد الرزاق عمار )املنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم , ط٢ , 1٩8٢م , �س178( . قراءات يف الرتبية اخلا�شة وتاأهيل املعوقني , عبد العزيز جالل 

)تون�س , 1٩8٢م , �س1٢٦(. 

         جملة الرتبية القطرية ) العدد الثاين ع�رش بعد املائة , ال�شنة الرابعة والع�رشين , مار�س 1٩٩5م , �س4٩(.

 Bureall International d , Audiphonnlagi ٢( ي�شتند هذا الت�شنيف اإىل املكتب الدويل لعلم االأ�شوات الكالمية(

)3( حممد الراجحي واآخر – مرجع �شابق , �س178. عبد العزيز جالل – مرجع �شابق , �س1٢٦.
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ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

)1(

تفقد قدرتها على اأداء وظائفها ولو باإ�شتخدام املعينات ال�شمعية.

 جممل القول اأعترب ب�شفتي هذه معاقة �شمعياً وحجتي يف ذلك اأن فقدان �شمعي يتجاوز 

معدله ٩0 دي�شبل . ولئن كنت اأحتدث طبيعياً فاإن فقداين ل�شمعي لي�س بال�رشورة مدعاة 

البكم فهو  اأما   , اإعاقة ح�شية  ال�شمم  اأكرث )اإن  ؛ وبتو�شيح  اأي�شاً  الكالم  لفقداين حا�شة 

 فقط هنك خلط بني ال�شمم والبكم.
)٢(

عك�س ذلك ناجم عن فاقة يف املحيط(

م�صوار كفاح يف حميط العلم

 ومبا اإنني مل اأولد معاقة , كان من البديهي اأن اأبداأ حياتي العلمية يف مدار�س عادية ؛ حيث 

در�شت عامان متيزت خاللهما بالنبوغ ورجاحة العقل ب�شهادة كل من عرفني .

اإ�شتيعاب الدرو�س , ويف �شوء  وملا اأن ذهب �شمعي – يف العام الثالث- �شعب علي 

ذلك تعر�شت لكثري من املخازي والتهمي�س لدرجة االإهمال ... كاأمنا التعليم اأ�شبح حمرماً 

علي يف ن�س القانون ولي�س �شيء من ذلك ولكنها طبيعة من طبائع اجلهل بالنق�س احلقيقي 

لطبيعة التكوين الالزم لالإن�شان من بدء اخلليقة والذي يحتم على كل فرد من اأفراد الب�رش 

لزوم غريه من االأفراد اأو اجلماعات يف حتقيق اأهدافه وتطلعاته احلياتية لكي تقوم احلياة 

وت�شتمر , والتي ال�شك اأنها واحدة من مقت�شيات االإرادة االإلهية هلل عز وجل الذي خلق 

االإن�شان يف اأح�شن تقومي ويف اأح�شن �شورة.

ثورة  اإ�شعال  اأثر يف  له  يكون  اأن  ميكن  الت�رشف وحده  هذا  مثل  اأن  اإىل  اأحد  ينتبه  ومل 

املو�شوع من كل  نف�شي وبحثت يف  ال�شمود والتحدي يف داخلي ... حيث جاهدت 

باإ�شتخدام البدائل والتي  اجلوانب واأدركت باأن البد يل من التكيف مع و�شعي اجلديد 

عرفت حديثاً )بالعوي�س عن الق�شور احل�شي اأو ال�شالمة Safety Factor الثابت وجوده 

بقدرة اجل�شم على مالئمة نف�شه للمطالب غري العادية على الرغم من الق�شور الع�شوي 

)3(

اأو احل�شي(.

)1(  املرجع ال�شابق ,نف�س ال�شفحة . جملة الرتبية القطرية , نف�س العدد وال�شفحة .

)٢(  د. حممد الراجحي ود. بد الرزاق عمار , مرجع �شابق , �س177. عبد العزيز جالل , مرجع �شابق , �س1٢5.

)3(  الرعاية االإجتماعية وخدمات املعاقني , د. اإقبال اإبراهيم خملوف )ط1٩٩٩م ( , �س30.
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وميكن تلم�ض ذلك يف االآتي :-

اأوًل : حر�شاً مني على موا�شلة درا�شتي يف مدار�س عادية )دمج( اإعتمدت يف توا�شلي مع 

املجتمع املحيط بي اإبتداءاً على قراءة ال�شفاه Lip Reading ؛ اأي تف�شري التوا�شل 

اأي�شاً  تعرف  الطريقة  وهذه   , �شوتية  اأ�شكال حروف  اإىل  وترجمته  ب�رشياً  املنطوق 

. ثم اأ�شفت اإليها الكتابة العادية الحقاً.
)1(

 Speech Reading  بقراءة الكالم

ثانيًا : عو�شت تعذر اإ�شتيعابي للدرو�س ببذل اأق�شى جهد ممكن بحيث يرتكز اأ�شا�شاً على 

الكتب املنهجية , ثم معاونة �شقيقتي – لهما الرحمة – اللتان وفرتا يل االأجواء 

واجهتني  وكلما  االأبجدية  احلروف  اأتهجى  فكنت   . حلالتي  واملواءمة  املنا�شبة 

�شعوبة جلاأت اإليهما.

اأكملت  بالنق�س بتخطي ال�شفوف الدرا�شية حيث  ثالثًا : جتاوزت عقبة ال�شعور الزائد 

التعليم العام يف ت�شع �شنوات فقط, متخطية بذلك ثالث �شنوات درا�شية كاملة.

حيث  اإىل  )التطبيقية(  العلمية  الكليات  عن  اجلامعية  املرحلة  يف  رغبتي  عدلت  رابعًا: 

الكلية التي تتفق مع طبيعة اإعاقتي بطوعي واختياري دون اإيعاز من اأحد.

تروي�ص الوظيفة

 اإثر ح�شويل على درجة البكالريو�س جل�شت المتحان املعادلة, الذي يتيح اأو يخول ملن 

اأ�شف  – جنحت فيه لكن بكل  – واحلمد هلل  القانون يف ال�شودان  يجتازونه ممار�شة مهنة 

ظللت اأتردد على مكاتب املحامني وجلنة قبول املحاميني حينا وما جنيت يف اآخر املطاف 

�شوى جمرد وعود عقيم �رشعان ما ذرتها الرياح... حتى طرحت التخ�ش�س جانباً وراأيت 

القبول باأي وظيفة تكفيني احلاجة وال�شوؤال .. فتخبطت يف دروب العمل ع�شوائياً , مرة 

معاناة  ذلك  .. هيهات حتملت من جراء  لكن هيهات  دواليك  هناك وهكذا  واأخرى  هنا 

�شتى دون جدوى ومع ذلك مل تفرت همتي وما عرف الياأ�س اإىلَّ �شبياًل قط.. بل اأ�شبحت 

اأحتدى اجلميع واأعتز بنف�شي كثرياً.

1  املرجع ال�شابق , �س٦3.
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اخلا�شة  بطريقتي  مرامي  اإىل  الو�شول  يف  العزم  عقدت  ماآ�شاتى  غمرة  ويف  واأخرياً   

واأهتديت اإىل فكرة الدرا�شات العليا عل وع�شى.

 ومن املوؤ�شف حقاً مل يتم قبويل يف مرحلة الدرا�شات العليا ابتداء كاأمنا كتب علي جترع 

املرارات ! وبعد اإ�رشار واإحلاح من جانبي, ُعقد اإجتماعاً خا�شاً متخ�س عنه ال�شماح يل 

خل�شها يف االآتي:
ُ
بالدرا�شة بعد اإتخاذ اإجراءات معينة ميكن اأن اأ

- روجعت جميع موؤهالتي العلمية مبا يف ذلك ال�شهادة ال�شودانية )الثانوية(.
جريت يل معاينة خا�شة واأخرى عامة.

ُ
- اأ

- ُطلب مني اإجناز بحث علمي يف مدى زمني حمدد.
اأهاًل للدرجة ف�شمح  باأين  تاأكد لهم  اإكتمال االإجراءات املطلوبة  اإثر  لكن بعد التمعن 

يل باملوا�شلة. وهكذا اأعتكفت يف املرحلة فتفوقت يف ال�شنة التمهيدية كما اآثار مو�شوع 

الر�شالة )امل�شوؤولية اجلنائية واملدنية لل�شم واإليكم , درا�شة فقهية مقارنة بالقانون ال�شوداين( 

لكونه غري م�شبوقاً ويك�شف عن جانب بحثي جاد  ده�شة االأ�شدقاء و االأعداء معاً نظراً 

ومبتكر. 

ولكي اأمتكن من ر�شم كيان لنف�شي يف املجتمع تقدمت عقب ح�شويل على املاج�شتري 

�شمن امل�شت�شارين القانونيني بوزارة العدل وبعد ا�شتيفاء املطلوبات الالزمة مت تعييني.

وهاأنذي االآن بف�شل من اهلل تعاىل الذي وهبني عزمية ال تلني اأ�شبحت اأول م�شت�شارة 

قانونية �شماء يف التاريخ احلديث – كما ي�شفني البع�س – واإن كان ثمة اإ�شادة فاإين اأخ�س 

بها وزارة العدل بال�شودان الأنها احرتمت اإعاقتي وردت يل اعتباري وعاملتني من منطلق 

اإعتقاد را�شخ مفاده اأن تفاوت النا�س يف اخل�شائ�س مل ياأت الأجل ال�شخرية واال�شتهزاء 

فح�شب واإمنا لكي تنتظم �شئون  احلياة وتتحقق حاجات النا�س ومنافعهم, وهذا االأمر بينه 

.
)٩()1(

القراآن الكرمي اأو كما جاء يف تف�شري االآية )3٢( من �شورة الزخرف

 عموماً اأنا يف بداية الطريق وما يزال امل�شوار اأمامي طويال واهلل اأ�شاأله اأن ميكنني من 

اإعطاء مهنتي حق قدرها , واحرتامها وو�شعها يف املو�شع الالئق بها, وفهم ر�شالتها فهماً 

�شحيحاً وما التوفيق اإال من عند اهلل.

)1( )٩( قب�س من نور القراآن – لل�شابوين – طبعة دار االأرقم 1٩٩8- اجلزء ال�شاد�س – �س 130.
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 املراجع وامل�صادر

. الرعاية االجتماعية وخدمات املعاقني/ د. اإقبال اإبراهيم خملوف – طبعة 1٩٩1( 1

, ودكتور عبدالرازق  الراجحي  العربية / دكتور حممد  البالد  املعوقني يف  تربية  درا�شة حول  ٢ )

عمار – املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم – طبعة 1٩8٢.

, اجلزء ال�شاد�س. قب�س من نور القراآن / حممد علي ال�شابوين – طبعة دار االأرقم 1٩٩8( 3

. قراءات يف الرتبية اخلا�شة وتاأهيل املعوقني / عبدالعزيز جالل – تون�س 1٩8٢( 4

. جملة الرتبية القطرية – العدد الثاين ع�رش بعد املائة – ال�شنة الرابعة والع�رشين – مار�س 1٩٩5( 5

 ٦ )Bureall international , الكالمية  االأ�شوات  لعلم  الدويل  املكتب  ت�شنيف 
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