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أكثر  منذ  الأطفال 
من خمسة ألف سنة. 
إلا أن أول وصف عيادي واضح 
وأول  1789م،  عام  ظهر  له 
حملة واسعة النطاق للتطعيم بلقاح 
1954م.  عام  نفذت  السالك 
كان شلل الأطفال أكثر أسباب 
عقد  في  شيوعا  الجسمية  الإعاقة 
القضاء  تم  للكن  الأربعينات, 
العالم  في معظم دول  تقريبا  عليه 
المتقدم منذ عام 1966، إلا انه 
الثالث. العالم  دول  يهدد  مازال 

أما الشلل الدماغي فقد عرف من 
تمييزه  وتم  القدماء  المصرين  قبل 
ظهرت  وقد  الأطفال  شلل  عن 
الشلل  الطبية عن  اللكتب  بعض 
1497م.  العام  منذ  الدماغي 
يطاني وليم  قدم جراح العظام البر
للشلل  علاجي  وصف  أول  لتل 
لذا  عام 1843م.  منذ  الدماغي 
مرض  باسم  المرض  هذا  سمى 

يلة. طو لسنوات  )لتل( 

تغييرات  ذلك  بعد  حدثت 
المجتمعات  معظم  في  متدرجة 
ليس بسبب فهم الإعاقة الجسمية 
تغيير  بسبب  وإنما  أفضل  بشكل 
ذلك  ورافق  المجتمع.  حاجات 

الخاصة.  والمدارس 

وقد كانت الحروب العالمية الأولى 
العامل الأهم الذي دفع  والثانية 
ية  بو التر الخدمات  تطوير  إلى 
من  الفئات  لهذه  والتأهيلية 
إصابات  كثرت  حيث  المعاقين 
وإصابات  والبتر  الشوكي  النخاع 
الدماغ وغير ذلك، ولم يعد التأهيل 
مقتصراً على التأهيل الطبي وللكنه 
النفسية  الجوانب  ليشمل  امتد 
وأصبح  والاجتماعية.  والمهنية 
يق يشارك  التأهيل عملاً يقوم به فر
والأطباء  المرشدون  عضويته  في 
الطبيعي  العلاج  وأخصائيو 

اضطرابات  وأخصائيو  والوظيفي 
وغيرهم. واللغة  الكلام 

حيث  الاتجاهات  في  تغيير 
يعاملون  جسمياً  المعاقين  أصبح 
حقوق.  لهم  أفرادا  بوصفهم 
الإنسانية  المجتمعات  وأصبحت 
الطبية  العلاجية  الخدمات  تقدم 
الجراحية خاصة في القرن التاسع 
المتحدة  الولايات  ففي  عشر. 
الأمريكية مثلاً افتتح أول صف 
في  جسمياً  للمعوقين  دراسي 
 .1899 عام  العادية  المدارس 
لرعاية  الوطني  المركز  تأسيس  وتم 
المعاقين حركيا في الولايات المتحده 
ثم  1900م.  عام  الأمريكية 
بدأت جمعيات الأهالي والمهنيين 
جهوداً  وتبذل  تدريجياً  تظهر 

تشريعات تؤكد حق  لتبنى  كبيرة 
الطفل المعوق جسمياً في الحصول 
عن  وانبثق  مناسبة.  بية  تر على 
المبكرة  بية  التر برامج  الجهود  هذه 
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الإعاقة الحركية
نبذة تاريخية      

المعــاق حركيــً هــو الشــخص الــذي لديــه عائق جســدي 
يمنعــه مــن القيــام بوظائفــه الحركيــة بشــكل طبيعــي 
نتيجــة مــرض أو إصابــة أدت إلــى ضمــور فــي العضــات 
ــا  ــية أو كلتيهم ــة أو الحس ــدرة الحركي ــدان الق أو فق
معــا فــي األطــراف الســفلى والعليــا أوأدت إلــى اختــال 
ــاج  ــراف، ويحت ــي األط ــر ف ــي أو بت ــوازن الحرك ــي الت ف
هــذا الشــخص إلــى برامــج طبيــة ونفســية واجتماعيــة 
ــه  ــق أهداف ــي تحقي ــاعدته ف ــة لمس ــة ومهني وتربوي
الحياتيــة والعيــش بأكبــر قــدر مــن االســتقالية.

 علوم العرب, وثائقيات بال حدود...
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 من صفحات العلم




