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أم عبداهلل مهتمة بقضية املعاقني، وهي منذ أكثر من 20 س���نة تبحث 
وتداف���ع عن حقوقهم، ومتكنت بجهودها ومن يعمل معها من إصدار عدة 
قوانني وقرارات وزارية بخصوص تنظيم رعاية املعاق، ودعتني للجلوس 
معها لنشاهد معا تسجيال جللسة مجلس األمة التي كانت يوم 12/3 أي يوم 
املعاق العاملي، وكان أغلب املتكلمني مع األسف الشديد بعيدين كل البعد 
عن مأساة هذه الفئة، وبعيدين عمن يستغل هذه الفئة من الناس بالكسب 
املادي س���واء أكان في الكويت أو الدول العربية، حيث ان في هذه الدول 
العربية شبه تنظيمات خاصة تتولى مجموعة من املعاقني يتسكعون في 
الشوارع رغم ان هؤالء لم يكونوا أصال من املعاقني وامنا كان سبب هذه 
اإلعاقات عصابات متخصصة لتسهيل عملية التسول لديهم. هذه املأساة 
هي التي جعلت أم عبداهلل تقوم في كثير من املناسبات وتطالب بحقوق 
هؤالء الناس، خاصة أثناء احلمالت االنتخابية التي كانت تقصدها وتثير 
قضاياهم لدى املرشحني، وكان في بادئ األمر القليل منهم هو الذي يهتم 
بقضية املعاق، ولكن في ال���دورات البرملانية األربع األخيرة أخذ كالمها 
يؤثر خاصة عندما كانت تثير ه���ذه القضايا في التجمعات االنتخابية، 
وأصبح كل مرشح يدعي تبنيه قضايا املعاقني ويزايد عليها كأحد بنود 
نش���اطه في مجلس األمة، ألن عدد املعاقني في الكويت مبختلف أنواعهم 
يصل الى اكثر من 5% من الس���كان، وه���ذا يعني ان لديهم قوة تصويت 

تؤثر في جناح املرشح. 
وعليه كانت جميع مداخالت األعضاء في مناقش���ة القانون تستهدف 
فق���ط الفقرات التي تعطي املعاق املميزات، وكانوا يزايدون على بعضهم 
البعض، الكل يريد ان يظهر انه األكثر عطاء وكرما في املال العام، وقليل 
منه���م تطرق الى الغش الذي يقع للمع���اق وذويه وحتى احلكومة لدفع 
تكاليف باهظة لتعليم املعاق خارج نطاق املناهج التعليمية احلكومية دون 
أن تضع وزارة التربية مستويات ومعدالت أداء وبرامج تربوية تتناسب 
مع كل فئة من فئات املعاق تطبق على كل من يدعون انهم يتولون تعليم 
املعاق وبرسوم باهظة تدفعها الدولة دون ان يكون هناك تقييم لهذه املراكز 
التعليمية ألن أغلب من يتخرجون من هذه املراكز ال يقبلون في أي مراحل 

تعليمية عليا، وال حتى في مراحل التدريب املهني املختلفة.
النقاش وحتى الس���اعة الواحدة والنصف ليال اقتصر على من يعطي 
املعاق امتيازات مادية أكثر، ناس���ني ان هناك الكثير ممن اس���تغلوا هذه 
اإلعاقات وكسبوا من إعاقة أوالدهم دون ان يستفيد املعاق نفسه أي فائدة 
حتى ان بعض هؤالء الناس طلقوا أمهات أوالدهم املعاقني وبقي املعاقون 
يعيشون مع أمهاتهم ولكن الوالد يتسلم الدعم احلكومي للمعاق، وهناك 
من يعيش���ون في اخلارج ويدعون ان لديه���م معاقني دون ان يخضعوا 
هؤالء املعاقني للكش���ف الطبي، وعمل س���جل خاص لهم لدى السلطات 
احلكومية وذلك ملراجعتهم بني فترة وأخرى، وهناك من يس���تغل املعاق 
أيضا في احلصول على رخص البسطات واألكشاك املختلفة باسم املعاق 
وال يس���تفيد املعاق من دخل هذه األكش���اك ألنه ال رقيب على الوالد وما 

يقوم به من ظلم وسرقة البنه املعاق.
وبطبيعة احلال نش���كر مجلس األمة على تبنيه تعديل قانون املعاق 
القدمي وإدراج بعض املكاس���ب وحتس���ني أحوال املعاق في هذا القانون 
اجلديد رغم انهم بالغوا في املطالبة مبساواة املعاق الكويتي بالبدون أو 
غير الكويتي واملقيم، ناس���ني ان مثل هذا األمر سيجعل الكويت مفتوحة 
لغالبي���ة املعاقني في دول العالم، مما يؤدي الى زيادة األعباء املالية على 
اجلهة املختصة في الدولة والنقص في توفير الرعاية املناسبة للمعاقني 
الكويتيني، وكل هذا واضح لنا. ان هدف اإلخوان فعال هو التنفيع والكسب 
السياسي في االنتخابات املقبلة، خاصة انهم استغلوا ملصاحلهم أجهزة 

اإلذاعة والتلفزيون التي نقلت تفاصيل اجللسة.
مازلنا طبعا بعيدين عن إيجاد القوانني واملراسيم والقرارات التي متكن 
املعاق���ني من االندماج في املجتمع وتوفير حقوقهم واالحتياطات الالزمة 
النتقالهم في جميع وس���ائل النقل واملبان���ي والبيوت، رغم ان كثيرا من 
مصاع���د املباني ال ميكن ادخال املعاق فيها مع الكرس���ي املتحرك لصغر 
حجمها، وهي أشياء بسيطة ولكنها مهمة يجب ان نعيها ونحن نتوجه الى 
حتسني أحوال املعاقني في بلدنا. ولنضرب مثال عاليا من التقدم مبستوى 
ما نقدمه من خدمات لهذه الفئة العزيزة علينا في املجتمع وكان اهلل في 

عونهم وشكرا لكل من ساند ويساهم في حتسني أحوال املعاق.

عرف عن أبناء الكويت أنهم يشاركون في األعمال التطوعية على نطاق 
واسع وقد كان ذلك جليا أثناء الغزو العراقي اآلثم على الكويت، إذ تكاتف 
اجلميع وتطوعوا في أعمال اخلير وساعد بعضهم البعض دون اإلحساس 
بأي فرق بينهم سواء باجلنس أو األصل أو الدين أو باملستوى االجتماعي 
والكل كان يعمل متطوعا وبنفس راضية متعاونني ومتالحمني ضد العدو 

مما جعل أمر حترير الوطن من براثن العدو سهال.
أما بعد التحرير واستقرار األوضاع وعودة األمور الى نصابها فأصبح 
العمل التطوعي يتالش���ى وبدأ عدد املتطوعني يتقلص وأصبح البعض 
ميارس العمل التطوعي فقط للظهور إعالميا أو ان البعض ينتظر األجر 
امل���ادي ألي عمل تطوعي يعمله، وإذا لم يكن هناك اجر ال يش���ارك فيه، 
مما جعل األعمال التطوعية تكون قليلة ومبعثرة وال توجد استراتيجية 

موحدة لتوزيع األدوار أو األعمال حسب احلاجة.
إن ديننا اإلسالمي وتعاليمه السامية يدعونا الى العمل التطوعي وهذا 
العمل ال يكون في وقت احلرب فقط وامنا في وقت السلم أيضا، والعمل 
التطوعي هو عمل إنساني خلدمة الوطن واحلفاظ على وحدته وملساعدة 
اآلخرين دون انتظار أي أجر مادي فاجلزاء من اهلل سبحانه وتعالى. قال 

تعالى: )ومن تطوع خيرا فإن اهلل شاكر عليم � البقرة: 158(.
لذل���ك فإنه من الضروري أن يتم حتديد اس���تراتيجية موحدة للعمل 
التطوعي وتقس���يم األدوار وتوزيعها ودعوة اجلميع للتالحم والتعاون 
ليشمل جميع ش���رائح املجتمع دون استثناء وجميع املستويات املهنية 
والعلمية واالجتماعية وهذا ميكن البدء بتنفيذه من املراحل األولى للتعليم 
لتدري���س أبنائنا وبناتنا لتعريفهم بالعمل التطوعي وفائدته على الفرد 
واملجتمع حتى يتخرج لدينا الشباب والفتيات وهم مدركون أهمية العمل 
التطوعي ويزودهم باحلافز للمشاركة في األعمال التطوعية على الدوام، 
فالعمل التطوعي يساهم في نهوض املجتمع املدني ويساعد على توفير 

احتياجات األفراد ليرقى الوطن ويتطور.
قال تعالى: )فمن تطوع خيرا فهو خير له � البقرة: 184(.
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العمل التطوعي

ألم وأمل

قادة الخليج.. مرحبًا بكم
على أرض الكويت صاحبة الفكرة

مطلق الوهيدة

رأي

اصحاب اجلاللة والسمو واملعالي 
قادة دول التعاون نناشدكم باسم 
الدين والعلم واملعلومية والشهامة 
والنخ����وة العربية وانتم اهل لها 
ألنكم من سالالت راسخة في احلكم 
واحلكمة منذ قرون، وقد جعلكم 
اهلل زعماء على ارض اصبحت من 
اهم املناطق مبا تتمتع به من ثروات 
سهلة االنتاج ومتنوعة االصناف 
ال غن����ى عنها عامليا، وش����عوبكم 
تتميز بأنه����ا يجمعها لغة ودين 
وع����ادات واحدة متطابقة بعضها 
مع البعض اآلخر، وجغرافيا ايضا 
واكثر من ذلك نسبا وحسبا وصلة 
قرابة، فأنتم مهيأون للحد االدنى 
من الوحدة الى ح����د ما ومن هذا 
املنطلق واملفهومية نناشدكم ان 
تترك����وا اي اختالف����ات في الرأي 
فيما بينك����م وال تصغوا للبعض 
من البطائن التي حتث على ذلك 
وتروج له ان وجدوا حولكم او فيما 
بينكم ال س����مح اهلل الن االوضاع 
اقليميا وعامليا ال تسمح بذلك ألي 
انسان يتمتع بذرة من العقالنية 
واالخ����الص والرؤي����ة الواضحة 
بأن يس����لك مسلك يسمح للفرقة 
والتناح����ر ان يقربا من اجلس����م 
اخلليجي الذي هو محط االنظار 
واطماع اآلخري����ن لكثرة ثرواته 
وقلة سكانه ومما ورد ذكره انفا 
مطلوب منكم بناء وتوحيد قواكم 
في جميع املجاالت التي تعرفونها 
وسبقتكم إليها دول اخرى ونحن 
كشعوب ال نقبل منكم اي عذر الن 
الوقت ضيق ج����دا وتتالطم فيه 
االمواج العاتية التي ال تبقي وال 
تذر فالقوة تصبح عونا للصديق 
وردعا للعدو ففعلوها وخذوا بها 

يا سادة.
وادعموا مصر واالردن اقتصاديا 
الن قوتهما من قوة اخلليج »احلر 
تكفيه االشارة« وال تنسوا تركيا 

جتاريا.
 We belive strongly that some
 thing will Happen in future few

monthes
ي����ا ق����ادة اخللي����ج يا نس����ل 

االحرار
عليكم األمال نحن بنينا

توحدوا من بينكم يا هل الدار
والتخلوا التاريخ يعتب علينا

تبني اخلافي وبانت االسرار
م����ع  الطيب����ة  ف����اددت  وال 

اجلاحدينا
الوقت ضيق ما يفيد االعذار

حتيزموا من قبل يوكل حدينا
العدو من بينكم يضرب  ترى 

الطار
يلع����ب عل����ى احلبل����ني منذو 

سنينا
مثل ما قالوا لعبة القط والفار

وهذا املثال معلوم للعارفينا

أي���ام مع���دودة وتفد إلين���ا ذكرى 
عاشوراء التضحية والصمود والبناء 
والعطاء واأللم تلك الذكرى التي حاول 
املتربص���ون بوحدة األمة اإلس���المية 
الدائبون على ش���ق صف  والعاملون 
املسلمني وبث الفرقة بينهم أن يحصروها 
بفئة املسلمني الشيعة فقط، في حني أن 

هذه الذكرى تس���توعب وتشمل وتعني جميع املسلمني 
دومنا اس���تثناء فالزال صوت اإلمام احلسني مدويا في 
ضمير الك���ون ومجلجال في أس���ماع التاريخ »إنني لم 
اخرج أشرا وال بطرا وإمنا خرجت لطلب اإلصالح في امة 
جدي.. أريد أن آمر باملعروف وأنهى عن املنكر..«. ومن 
أولى من احلسني بذلك وهو ريحانة رسول اهلل وسبطه 
وابن بنته وأحد اخلمس���ة الذين أذهب اهلل عنه رجس 

اآلثام واخلطايا والعبث وطهرهم تطهيرا.
غير ان محاوالت الفرقة ونزع اخلالف بني أبناء اإلسالم 
تلك لم تنطل على أحرار هذه األمة ومفكريها ومثقفيها 
فانطلقت صرخات االس���تنكار له���ذه اجلرمية املروعة 
تنطل���ق منذ أول أيام حدوثها في العراق والش���ام فيما 
مضى وانتشرت مجالس إحيائها بني أبناء اآلمة اإلسالمية 
كانتشار النار في الهشيم ولعل صوت املرحوم الداعية 
الش���يخ محمد كش���ك إمام اجلمعة واجلماعة في مصر 
احملروسة اليزال يرن في س���ماء الكون مؤبنا احلسني 
ف���ي ذكراه قائال عن يوم عاش���وراء »ولقد أعلنت حالة 
الطوارئ في اجلنة وأعدت األس���رة اخلضراء الستقبال 
احلسني وصحبه«. واستمر احلسني أنشودة لألحرار في 
مختلف أقطار األرض ال يختلف في ذلك مسلمهم عن غير 
مسلمهم وغدت كربالء محرابا يستلهم منه عشاق البناء 
والتغيير في احلياة اإلنسانية الصبر والصمود والعزمية 
والتحدي فانطلق مفكرو اإلنسانية وعقولها يسطرون 
بعبارات مضيئة مش���عة ما أحدثته في نفوسهم كلمات 
اإلمام احلسني والنخبة املباركة من صحبه وأنصاره وما 
أثارته في مشاعرهم تلك املواقف اجلبارة في تلك الظهيرة 
الالهبة على صعيد كربالء وهم يس���جلون بكل صالبة 
وعزمية وإباء أرقى مواقف التضحية والفداء دفاعا عن 
احلق واإلسالم وقد جمعوا »أصحاب اإلمام احلسني« بني 
شيخ ناهز التسعني من صحابة رسول اهلل األجالء وطفل 
رضيع لم يبلغ الشهر من العمر. فهذا انطوان بارا املسيحي 
يسجل في كتابه »احلسني في الفكر املسيحي« قائال في 
مقدمته »فإني كثيرا ما حتسس���ت خالل قراءتي لسيرة 
احلسني )ع( غفلة الكتاب واملؤرخني املسلمني عن اجلوانب 
املميزة لسبط النبي ورددت ذلك الى كون هؤالء الكتاب 
واملؤرخني يعيشون وسط الصورة ال خارجها فرأيت أن 
ما توفر لدي من رؤى وآراء كان من خارج الصورة حيث 
وضحت زواي���ا عديدة خافية« ثم ميضي في القول عن 
ثورة احلس���ني »ولقد كانت حركة على مستوى احلدث 
الوجداني األكبر ألمة اإلسالم بتشكيلها املنعطف الروحي 
اخلطير األثر في مسيرة العقيدة اإلسالمية والتي لوالها 
لكان اإلسالم مذهبا باهتا يركن في ظاهر الرؤوس.. كانت 
ثورة مبعناها اللفظي ولم تكن كذلك مببناها القياسي..«. 
ص59. ف���ي خضم ذلك التعاطي والفهم كله يقف بعض 

املس���لمني حائرين فرغم حبهم لإلمام 
احلس���ني ال يعرفون هل إحياء ذكرى 
املأساة بدعة جتب محاربتها وهم يرون 
العالم كله مفتونا بهذه الذكرى وال ينفك 
ينهل من عطائها ويستلهم من نيرها أم 
يعدونها شعيرة إسالمية لكنها تفرض 
عليهم استحقاقات أخرى من قبيل إعالن 

استنكارهم ملن أوصلها لنهايتها املفجعة.
إن ما أريد أن أقوله هنا ان مجالس عاشوراء مدارس 
لبناء الشخصية اإلسالمية الرافضة للظلم واملشحونة 
بعظمة االنتماء لإلسالم وقوة وعزمية الثبات على احلق 
ومن هنا نس���تطيع ان نتلمس على سبيل املثال سبب 
سعي طغاة العراق فيما سبق للوقوف بوجه هذه املجالس 
ومنع إقامتها إلدراكهم مبا تثيره تلك املجالس في نفوس 
حاضريها من العزمية على سلوك نهج احلسني في طلب 
احلق والدفاع عنه وإنكار الفساد ومحاربته ولكن اهلل 
كان باملرصاد لتلك احملاوالت الطاغوتية البائسة واسألوا 
أبناء العراق ماذا حل بعبد السالم عارف وقبله عبد الكرمي 

قاسم في هذا املضمار.
نعم إنني ال أريد لعاش���وراء أن تؤطر بإطار مذهبي 
خاص ولس���ت أتبنى أن تكون منبرا لش���حن النفوس 
بالبغضاء واحلقد أو ان تغدو مناسبة إلثارة للفتنة وليس 
من ذلك بكل تأكيد البح���ث املوضوعي والنقاش القائم 
على الدليل املعتبر دون ان يتجاوز ذلك الى التجريح او 
السب فاحلسني مدرسة ألصحاب الفكر احلر لذا ال ينبغي 
لعاشوراء ان تكون منبرا لبث اخلزعبالت والترهات حتت 
عنوان الكرامات أو املعاجز بالشكل الذي يسيء جلالل هذه 
الذكرى وعظمة أبطالها فهل نخرج من مذهبيتنا الضيقة 
ايا كانت لنس���تمع إلى صرخة احلسني تدوي في سماء 
الك���ون »اال وان الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني بني 
السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى اهلل لنا ذلك ورسوله 
واملؤمنون وحجور طابت وأرحام طهرت وأنوف حمية 
ونفوس أبية ان نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام«. 
نعم هذا هو الدرس الذي أراد أبطال كربالء ألمة اإلسالم 
أن تعيه وان تعيشه وتنطلق منه فتكون لها العزة في 
مواقفها والكرامة في مساراتها والقوة في تعامالتها فال 
مساومة على احلق الصراح البني وال تراجع عن احلصول 
على كامل احلقوق املسلوبة او املهدورة أولم يحن الوقت 
لنخرج عاشوراء عن اإلطار الطائفي الضيق الذي أريد لها 
أن تنحشر فيه لنقدم احلسني وصحبه نبراسا وانتماء 
وتكون عاشوراء لنا مدرسة توحيد وتوحد فقد كنا في 
الكويت والى عهد قريب جدا ال ننظر إلى عاشوراء على 
أنها مناس���بة خاصة بأناس دون غيرهم أو مذهب دون 
آخر فترى احلزن يعم كل البيوت وجتد املأساة واملواساة 
تشمل بيوت السنة قبل الشيعة وكانت األسر الكويتية 
ومايزال الكثير منها على اختالف مذاهبها تنتظر الطعام 
ليرد إليها من احلسينيات لتتبرك باألكل منه وال غرو في 
ذلك فحب احلسني والتعاطف معه مغروس في نفوس 
الكويتيني واحلس���ينيني ليس ملذهب بعينه وال لطائفة 

دون غيرها.
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دأب���ت احلكومة خالل 
اآلونة األخيرة على انتهاج 
سلوك مغاير ملا كانت تتبعه 
حيث فسرت هذه اخلطوة 
على أنها حتس���ني ألدائها 
الذين  من خ���الل وزرائها 
يسعون إلى تخفيف الضغط 
الذي يصف دائما  النيابي 

أداء احلكوم���ة بأنه بال إجناز، وهي خطة حتاول بها 
تغيير مظهرها السائد عبر الدعم اإلعالمي املصاحب 
لها عبر جوالت وتصريحات وزرائها الذين تعاضدوا 
مع بعض النواب ملش���اركتهم ف���ي ترويج برامجهم 
السياسية التي ترجموها في جوالت وزيارات ميدانية 

هنا وهناك.
وقد ساهمت هذه املشاركة السياسية في ترطيب 
العالقة بني هؤالء الوزراء والنواب في نطاق السياسة 
ال أكثر، وال يعني ذلك أنها عالقة متينة، بل إنها ال تعدو 
أن تكون هدنة مرتبطة مبصالح محددة تنتهي حسب 
صالحيتها وتفسد عند تعارض هذه املصلحة، إال أن 
املنطق العقلي وااللتزام األدبي يدفعنا إلى التشكيك 

في هذه العالقة التي تشبه 
املهدئات واملس���كنات التي 
يراد منه���ا تخفيف العبء 
الشعبي الذي أصيب بامللل 
مما آلت إليه األوضاع على 
مختلف األصع���دة، فهذه 
التصريحات غير الواقعية 
من النواب والوزراء تهدف 
إل���ى محاكاة غرائز املواطن الذي بدأ يدرك أبعاد مثل 
هذه السياسة التي يراد بها تخديره عن الواقع املتردي 
والش���واهد عديدة، فهذا الوزي���ر يصرح بحزمة من 
املشاريع التنموية وذاك النائب يداعب أحالم املواطنني 
بإسقاط قروضهم االستهالكية وزميله يطالب مبنحة 
مالية والالئحة تطول بهذه العروض من كال الطرفني، 
وهذا املسلسل السياسي لم مينع من حضور خاص 
للبعض ممن يحاول بش���كل أو بآخر من كال الطرفني 
العمل بشكل جدي في رسم واقع إيجابي للبناء، فهذا 
احلس هو ما يدعونا إلى التفاؤل بغد أفضل ينتشلنا 

من هذا اجلو العبثي في العمل السياسي.
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