
استمع لقلبك
وثائقي إنساين 28 د

 قصة مصطفى الشاب الذي تحدى اإلعاقة وفتح قلبه للحياة
وحكاية معاناة املاليني من حولنا من ذوي االحتياجات الخاصة 
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لقلبك استمع 

نبذة مختصرة

برنامٌج وثائقٌي إنساين يقع يف مثاٍن وعرشين 28 دقيقة تحت عنوان استمع لقلبك

الناجحِة  الشخصياِت  من  واحدا  يكون  أن  َواستطاًع  اإلعاقة  تحدى  الذي  مصطفى  سريُة  هو  لقبلك  استمع 
السويد. بجنوِب  ماملو  يف 

معاناتُهم  تبقى  اللذين  من  حولِنا  من  املالينِي  حكايَة  ومعاناتُه،  نجاُحه  ميثُل  الذي  الشاُب  مصطفى 
ونبادر. نتعلْم  مل  إن  مستمرًة 



ألفانج  بينجت 
للرعاية  هادي 
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لقلبك استمع 

شخصيات الفيلم

جمعة  مصطفى 
الرئيسة الشخصية 

فاليغر  الرس 

شتايرود  جوهان 

يع مشار مدير 

بيونشوبنغ الموظفين  مظالم  أمين 

سوندبرج آن 
االحتياجات ذوي   إنشطة 

عطا  محمد 

عزام  سعيد 

وخطيب إمام 

السويدي اإلفتاء  مجلس   رئيس 
غ فورسبور  منى 

يونشوبينغ بلدية   رئيسة 
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نبذة

ذوي  لحياِة  استعراضا  يقدُم  الفيلم 
وعموِم  السويد  يف  الخاصة  االحتياجاِت 
الشاِب  مصطفى  سريِة  خالِل  من  أوروبا 

تحدى  والذي  األفريقية،  األصوِل  ذي 
واحتياجاتِه  والنطق  الحركِة  صعوباِت 

َواللغة  السويدية  اللغَة  فأتقَن  الخاصة 
أنه  إال  ذلك  عند  يقْف  ومل  َاإلنكليزية 

وتستعُر  الِبطالُة  به  تكرثٍ  وَسط  يف  يعمُل 
عىل  ويَزيُد  بل  الوظائٍف  عىل  املنافسُة 
حيث  للغري  ومساعدتُه  دعُمه  سبق  ما 
التي  املياه  آباِر  من  عدٍد  حفَر  استطاًع 

يَد  وَيُد  أفريقيا  يف  الحياِة  تعترُب رشياَن 
االحتياجاِت  ذوي  من  للكثريين  العوِن 

الخاصة.
يف  الحياِة  اساليَب  يستعرض  الفيلم 
عىل  العمَل  القوانينُي  فيه  تفرُض  مكاٍن 

الخاصة،  االحتياجاِت  لذوي  الحياِة  تيسريِ 
مع  جنب  إىل  جنبا  العمِل  من  لِتُمكَنهم 

املجتمع. أفراِد  باقي 

 الفيلم محاولٌة لعرِض لوحٍة من لوحاِت الحياة، ووتقديِمها للمشاهد لحِثِه على
 التحرِك والمبادرِة في تغييِر الواقِع الحالي
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مدخل

من  الخاصة  االحتياجاِت  ذوي  مشكالُت  تعترُب 
من  مجتمعٍ  أُي  يواجُهها  التي  الهامِة  املشكالِت 

األمِم  إحصاءاُت  أوضحت  فقد  املجتمعات، 
ملياِر  من  أكرثُ  العامِل  يف  يوجُد  أنه  املتحدة 

حوايل  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  شخٍص 
النامية،  الدوِل  نطاِق  يف  يقُع  منهم   %80 مثانني 

يتجزأُ  ال  جزءاً  املجتمع  ُمن  الفئة  هذه  وتُعُد 
وِخدماٍت  برامَج  َوفَق  بهم  واالهتامُم  منه 

مثل  الحياِة  معرتِك  يف  للخوِض  تؤهلُهم  خاصة 
االحتياجاِت  ذوي  غريِ  من  املجتمعِ  فئاِت  باقي 

الخاصة.

لمجتمعاتنا الفيلم  أهمية 
الخاصة االحتاجات  ذوي  لقضية  مدخل 

80% من ذوي االحتياجات الخاصة في العالم الثالث

االندماج  من  ِالخاصة  االحتياجات  ذوو  فيها  يتمكُن  يك 
والعمِل  التعليم  يف  الصعوباِت  إزالِة  خالِل  من 

يخُص  ٌفيام  صارمة  لوائُح  وهناك  العامة  والِخدماِت 
عدٍد  أكرِب  لتمكنِي  تهدُف  العامة  َوالخدماِت  األبنية 

قدِم  ِعىل  املجتمع  يف  املشاركِة  من  األشخاص  من  ممكن 
إىل  الخاصة  االحتياجاِت  ذوو  احتاَج  وإذا  املساواة. 

الخاصة،  احتياجاتِهم  لتناسَب  إقامِتهم  أماكِن  تعديِل 
من  منحٍة  عىل  للحصوِل  بطلٍب  التقدُم  لهم  فيَِحُق 

“ال  الدستور  يكفلُه  حٌق  وهو  وغريها  لها.  التابعِ  البلدية 
إعاقته”.  بسبِب  شخٍص  ِأِي  حق  من  االنتقاُص  يجوُز 

ما بين 7 إلى 11 بالمائة من ذوي االحتياجات الخاصة بأوروبا

عىل  الحصوِل  من  الخاصة  االحتياجاِت  ذوي  لتمكنِي  للجميع  فرصا  تؤّمُن  آلياٍت  نحَو  الحكوماِت  سياساُت  تتجُه  السويد  يف 
املجتمع. يف  للمشاركِة  ِاآلخرون  املجتمع  أفراُد  بها  يتمتُع  التي  الفرِص  نفِس 

خالِل  من  ٍأسايس  بشكل  الخاصة  االحتياجاِت  ذوي  لسياساِت  توجيهيًة  مبادئَ  السويدي  والربملاُن  الحكومُة  تضُع 
الترشيعات،
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مدخل

اليومية  الحياٍة  يف  الخاصٍة  االحتياجاٍت  ذوي  إدماُج  يُعُد  أخرى،  ناحيٍة  من 
االندماَج  لكَن  تتكرر،  ما  كثرياً  التي  السياسيٍة  والشعاراٍت  األهداٍف  ٍمن 
واقعٍ  إىل  ليتحوَل  جاداً  عمالً  ويتطلُب  الهني،  باألمِر  ليس  بالطبع  الكامَل 

االجتامعي  ُاالندماِج  مسألة  تبقى  العموم  بوجِه  أوروبا  يف  ملموس. 
ضوِء  يف  السيام  حكومة،  ألِي  األولوياِت  الخاصة ضمَن  االحتياجاِت  لذوي 

قد  التي  السلبيِة  النظراِت  عىل  ِالخاصة  االحتياجات  ذوي  اعرتاضاِت 
تكمُن  ال  نظرِهم  ُيف  فاملشكلة  املجتمع؛  فئاِت  بعِض  من  لها  يتعرضون 

اآلخرون. أماَمهم  يضُعها  التي  العراقيِل  يف  بل  فيهم، 
االحتياجاِت  ذوي  ٌمن  أطفال  لديها  التي  ِ األرس  معاناُة  املثال،  سبيل  وعىل 

أو  يرفضون  ما  غالباً  إْذ  األطفال،  رياِض  مرحلِة  مع  تبدأُ  كانت  الخاصة 
وقد  املجتمع.  يف  اندماِجهم  ُمن  يصعب  مام  ٍخاصة،  مؤسسات  إىل  يحالون 

بإنشاِء  املشكلة  تلك  مواجهِة  يف  األوروبية  الدوِل  وباقي  السويد  بدأت 
مع  األطفاِل  من  الرشيحِة  هذه  اندماِج  ُعىل  تساعد  مشرتكة،  ِأطفاٍل  رياض 

املساواة. مسريَة  الطفولة  منذ  معهم  لتبدأَ  غريِهم، 
إىل   7 بلمئة  سبعٍة  بني  ما  ترتاوُح  الخاصة  االحتياجاِت  نسبة َذوي  أن  ويذكُر 

أوروبا  باملائة يف عموِم  أحَد عرَش   11

 هناك أهمية ٌكبيرة ٌإلدماِج ذوي االحتياجاِت الخاصة بالمجتمع، لجهة
 إن كان من الناحيِة اإلنسانية أو اإلقتصادية، حيث تخَسُر المجتمعات

ُطاقات ٍهائل
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Production By Nordiva AB 
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موضوع الفيلم

Main theme

ذوي  مشكالِت  مع  للتعامِل  ًجديدًة  ؤية  ر الفيلم  يحمُل 
لجميع  األمَل  جنباِته  في  ويعرُض  الخاصة  االحتياجاِت 

الصعيِد  على  كان  إْن  الحياة  في  صعوباٌت  تواجُههم  من 
بطال  مصطفى  الفيلم  يقدُم  حيث  النفسي،  أو  الجسدي 

ُصعوباِتها  ومواجهة  الحياِة  مع  تعامُله  حيُث  من  حقيقيا 
عقبة  أِي  وتجاوزِ  دعم ٍممكن  كِل  من  االستفادِة  خالِل  من 

والعطاء. والعمِل  للحياِة  إرادٍة  وجوِد  ٍمع 
بحاجٍة  الخاصة  االحتياجاِت  ذوي  من  وغيَره  مصطفى  ولكّن 

َدوَن  والحركة  العطاَء  فيها  يستطيعون  لبيئٍة  ماسٍة 
حركَة  تّيسُر  آلياٍت  خلِق  في  ُالمجتمِع  دور  يأتي  وهنا  عوائق 

ًجديدة. حياة  لهم  وتؤّمُن  ِالخاصة  االحتياجات  ذوي 
شاٌب  فمصطفى  خاص،  نوٍع  ٌمن  مفارقة  الفيلم  فكرِة  في 

على  للحصوِل  األالَف  يساعُد  الخاصة  االحتياجاِت  ذوي  من 
الحركِة  أو  الكالمِ  عن  عاجٌز  هو  بينما  والمساعدات  الماِء 

. مثَلهم
واإلنسانيِة  األخالقيِة  القيمِ  من  ُالعديَد  الفيلم  يحمُل 

حمِل  على  الفيلُم  يحرُص  كما  مضمونه.  في  والحقوقيِة 
ليكوَن  وصناعِته،  إنتاِجه  يقِة  طر في  وجماليٍة  فنيٍة  قيمٍ 

ومضمونا. شكال  متكامال  عمال 



فسيرُة  ببعض،  ِبعِضها  األحداث  لربِط  الفيلم  في  الموضوعيِة  ُالمعالجِة  اعتماد  تم 
وعموم  السويد  في  الخاصِة  االحتياجاِت  ذوي  لحالِة  سرٍد  ُمع  تتشعب  مصطفى 

وتستنُد  واالجتماعية،  ِوالقانونيِة  ِاإلنسانية  الحالة  استعراُض  يتُم  بحيُث  وبا  ِأور
المتخصصين  بعِض  ًإلى  إضافة  حوَله،  َمن  وشهاداِت  مصطفى  وايِة  ر إلى  المعالجُة 
الفيلم  ُمحاوُر  ترتبط  بحيُث  ٍمتعددة  تخصصات  من  الفيلم  مفاصَل  يدعمون  الذين 

. هم َعبَر
ضمَن  الفيلم  لضيوِف  قصيرٍة  لمقاطَع  إضافًة  لمصطفى  بكلماٍت  الفيلُم  يبدأ 

لرواية  السرُد  يبدُأ  ثم  لمصطفى  بلقطٍة  تنتهي  نسبيا  يعٍة  ٍسر وقطعات  لقطاٍت 
عنها  يتحدُث  التي  األماكَن  تغطي  متنوعٍة  لقطاٍت  وعبَر  حياِته  عن  ِمصطفى 

 . مصطفى
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يظهُر  وال  الضيُف  يظهُر  “أي  الشخصيات   الكاميرا  تحاوُر  المرحلة  هذه  في 
األوِل  الجزِء  خالِل  ومن  أدق  بشكٍل  مصطفى  معرفِة  من  لنتمكَن  المحاور” 
يتغلُب  وكيف  مصطفى  ويعانيها  عايَشها  التي  الصعوباُت  للمشاهِد  يتبيُن 

قدوِمه  إلى  طفولِته  منُذ  حياِته،  تفاصيِل  معظمِ  على  التعرُف  ويتُم  عليها 
بالمجتمع. وانخراِطه  دراسِته  نهايِة  حتى  للسويد 

الخطوط العامة للمعالجة

 البناُء العاُم للفيلم واألشكاُل التي تم اعتماُدها في عملياِت التصويِر والمونتاج واإلخراِج
النهائي للفيلم والتي تبني رؤية َالعمِل بشكٍل عام، وهي ما يميُز كَل عمٍل عن سواه

h

D



11

لقلبك استمع 

في  ِالخاصة  االحتياجات  ذوي  مع  التعامِل  ألياُت  ُتطرُح  ِالثاني  الجزء  في 
حركة  تّيسُر  وبا  بأور مدينٍة  ِأفضِل  بجائزة  يونشوبغ  ُمدينِة  وفوز  السويد 

ِفي  والخاصة  الحكوميِة  المؤسساِت  ودوُر  الخاصة  االحتياجاِت  َذوي 
االحتياجاِت  ذوو  منها  األكبُر  المستفيُد  يكوُن  منافسٍة  لخلِق  التعاوِن 

الخاصة.

بينما  الحياة  في  نعمٍ  من  ُبه  نتمتع  بما  ظاهرة  غيًر  مقارنًة  هنا  وتقدم 
كمصطفى  شخصا  أن  وكيف  النعم  هذه  من  بعٍض  ُإلى  يفتقد  البعُض  هناك 

ٍكبير. َبقلب  الحياة  يواجَه  أن  الصعوبات  كِل  رغَم  استطاَع 
و  مصطفى  أنجَزه  ما  للمشاهِد  يقدُم  حيث  الثالث  الجزِء  مدخُل  يأتي  وهنا 

وكيف  المساعدات  من  وغيِرها  أبارٍ  حفِر  من  ين  األخر بمساعدِة  يقوُم  كيف 
للمحتاجين. المساعدِة  يَد  يقدُم  فهو  الخاصة  احتياجاِته  رغَم  أنه 

الخطوط العامة للمعالجة
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