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ترجع فكرة تأسيس جمعية " أصدقاء الكفيف " إلى شاب / زكريا فهيم إبراهيم الذى فقد بصره فى العشرين من عمره على أثر حادث
حدث له فى سن الثامنة عشر من عمره فى ربيع عام 1950 وكان هو فى ربيع العمرأيضًا حيث حدثت له حادثة لم تكن فى الحسبان ولم

يكن يتوقعها أحد لا بالنسبة له ولا لمن حوله فقد على أثرها بصره وأسدلت ستائر من الظلام على عينيه وأنزوى ومكث فى بيته مفكرًا
ومنطويَأ على نفسه ولكن تلك الحادثة كانت سبب فى إشعاع النور لكثير من المكفوفين فكانت بالنسبه لهم "حسن حظ " ولكن

كانت بالنسبه له " إرادة الله " ولكن مع هذا لم يستسلم ولم يضعف ولم يرضى بهذا المصير فبعد كثير من التفكير والتأمل قرر أن
يُهب ويقف على قدميه ويشق طريقه بنفسه وبإرادة قوية على الرغم مما يحيط به من هذا المحيط المظلم المتلاطم الأمواج  ووضع

أمامه هدفين:

  

الهدف الأول :ـ مواصلة التعليم وكان هذا شئ صعب بل يكاد أن يكون مستحيل فى ذلك الوقت .

  

الهدف الثانى : ـ خدمة من يشاركهم فى هذه الحياه المظلمة .

  

وانطلق بقوة وشجاعة إنطلاقة لاتعرف اليأس ولا التهاون ولا التراخى حتى وصل إلى بعثة بفرنسا ثم بعد ذلك ُرشح لبعثة أخرى إلى
إنجلترا ثم عاد ليخدم أبناء بلده من المكفوفين بعد أن تخصص فى هذا المجال لمساعدة من هم فى مثل ظروفه من فاقدى البصر

وقد استعان الدكتور / زكريا فهيم ببعض الشخصيات الذين كونوا الهيكل الرسمى للجمعية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر :

  

1 – الأستاذ المرحوم " يوسف حلمى المصرى "

  

مدير مدارس سان جورج الأسبق ( مصر الجديدة )

  

2 – فضيلة الشيخ الراحل / أحمد حسن الباقورى
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وزير الأوقاف الأسبق رحمه الله .

  

3– المستشار المرحوم / انطوان باسيلى

  

رئيس محكمة الإستئناف العالى الأسبق .

  

4 – الأستاذ الدكتور / رفعت كامل

  

أستاذ الجراحة بكلية الطب "جامعة عين شمس"

  

5 – الأستاذ / أمين سامى حلمى

  

المحاسب القانونى

  

6 – الأستاذ الدكتور/ حمدى السيد

  

نقيب الأطباء

  

7 ـ الأستاذ / وجدى رياض عياد

  

نائب رئيس تحرير بجريدة الأهرام
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8 ـ الأستاذ / كمال الملاخ

  

9-الأستاذالدكتور الراحل /عادل صادق

  

أستاذ الطب النفسى
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