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    : النص
    والمعاقُ  العلمُ                                   

ــعْ هــل تَـ  ــ اءَ َمــلَ م أن عُ َل ــعَ  مِ الَ الَع ــعْ تـَ ا بِ وْ نَـ ــلّ عَ وا أن يُـ اعُ طَ تَ اْســ، فَ ةٍ اَهــي عَ ذِ  ل ُكــ  يمِ ِل وا ُم
 ونَ وفُـفُ كْ مَ الْ  ارَ َصـ، فَ  ةً زَ ارِ ا بَـوفًـرُ وا حُ رُ َكـتَ ابـْ  نْ أَ  دَ ْعـ، بَـ  ةَ اءَ رَ والقِ  ةَ ابَ تَ الكِ  نَ يَ وفِ فُ كْ المَ 
 ةً لَ مِ تَ ْشـ، مُ  ةِ يقَ رِ بهذه الطَ  بُ تُ كُ الْ لهم  تْ عَ بِ ، وقد طُ مْ هِ عِ ابِ صَ أَ بِ  ةِ اءَ رَ قِ على الْ  رينَ ادِ قَ 

  .ومٍ لُ وعُ  فَ ارِ عَ من مَ  ةٍ فَ لِ تَ خْ مُ  انٍ وَ لْ على أَ 
 وفِ رُ الُحـ ضَ ْعـبَـ  زَ يــمَ أن يُ  يعُ طِ تَ سْ يَ  م صَ األَ  وا أنّ نُ يـ بـَ تَـ  اءِ مَ لَ عُ الْ  ءِ الَ ؤُ هَ  ا أنّ مَ كَ         

 ةِ بَـقَـ ر الْ  س ، ومَ  هِ يْ تـَ فَ شَ  اتِ كَ رَ ، وحَ  مِ ل كَ تَ المُ  مِ فَ لِ  ةِ ظَ حَ الَ المُ  ةِ ق دِ بها، بِ  قُ طِ نْ ا يـَ مَ ينَ حِ 
 ونَ ُمـل عَ تَـ م التـي يَـ هِ دِ اِهـعَ فـي مَ م هُ ورَ زُ ع أن تـَـيُ طِ تَ ْسـ، وتَ  مِ الَ الَكـ دَ نْ عِ  ةِ رَ جُ نْ الحُ  قَ وْ فَـ 

ــفيهــا لِ  ــتـَ يـَ  كيــف  كَ رِ دْ ُت  ةً يــمِ لْ عِ  ةً زَ ِهــجْ وا أَ عُ نـَ ْصــأن يَ  اءُ َمــلَ عُ الْ  اعَ طَ تَ ، وقــد اْســ ونَ مُ اهَ َف
  .هِ وا بِ س حُ م ويَ هُ لَ وْ وا ما حَ كُ ِر دْ أن يُ  ينَ اقِ عَ مُ ى لهؤالء الْ نَ سَ تَ ، بها يَـ  ةً يقَ قِ دَ 
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  ن6:البناء الفكري
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  .االهتمام بالمعاقين واجب إنساني وقانوني
ــه عــن واحــرّ   ــة واألفــرادر موضــوعا إنشــائيا تتحــدث في نحــو ذوي  جــب المجتمــع والدول

   .م، موظفا بعض المصادر الميمية، ومحترما عالمات الترقيالعاهات

     واهللا الموّفق                                                                                
                                                                                                


