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سالت دموع احلزن والفراق في شتى أنحاء املعمورة، 
ورثت الكرة األرضية وفاة الفقيد الكبير الوالد القائد 
املغفور له بإذن اهللا الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا 
وطيب ثراه، انطفأت تلك االبتســامة املرسومة على 
وجهه الكرمي والتي لم تكن تفارق محياه، وإن ما هون 
علينا يوم وفاته هو إحساســنا بأن العالم كله يحب 
الكويت ويتعاطف معها، نتيجة ملا قام به، رحمه اهللا، 
من أعمال جليلة باسم الكويت خلدمة اإلنسانية جمعاء، 
والتــي تركت أطيب األثر في نفوس اجلميع فأصبح 
اسم الكويت مقرونا باحلكمة والتوازن وحب اجلميع 
ومساعدة احملتاجني ماديا وسياسيا، نعم رحل جسده 
وغابت ابتسامته، ولكن ستبقى ذكراه خالدة في قلوب 
اجلميع، اللهــم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا 
منها، وندعو اهللا العلي القدير أن يوفق صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد حلمل هذه األمانة، وأن 
يســدد خطاه ويرزقه بالبطانة الصاحلة التي تعينه 

خلدمة الكويت وأبنائها.
وكثر اجلدل فيما مت تداولــه العديد من احملللني 
من خالل وســائل التواصل االجتماعي من توقعات 
ملنظومة احلكم ورئاسة احلكومة، وأصبح الكل يدلو 
بدلوه، ويرشح من تطيب له نفسه على أنه األفضل، 
وأنا أقول لهم إنه عندما بايع الكويتيون أسرة الصباح 
الكرمية للحكم قبل أكثر من أربعة قرون مضت، كانوا 
يعلمون ويدركون كامل اإلدراك أنهم سيســتظلون 
بشجرة مباركة ثمارها مباركة، فأي من هذه الساللة 
املباركة سيكون محل ترحيب وثقة بني أبناء الشعب 
الكويتي الكرمي، فال نشغل بالنا بهذه األمور، فصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد أعلم مبن يخلفه 
للحكم، ومن يعينه على حتمل هذه املسؤولية اجلسيمة 

وثقتنا به كبيرة في االختيار.
أما أنتم يا أيها احملللون واملنتقدون فوجهوا انتباهكم 
النتخابــات مجلس األمة القادمة، وحكموا ضمائركم 
واختاروا القوي األمني، وقيموا وحللوا التجربة السابقة 
والتي أثبتت فشــلها الكامل، ودعونا جندد الوجوه 
لألفضل، حتى تكتمل فرحتنا وتنسجم مع اختيارات 
صاحب السمو األمير وتعود للمجلس هيبته السابقة 

وللحكومة رجالها املخلصون لهذا البلد الطيب.
اللهم وفق صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 

األحمد خلدمة الكويت والعالم احملب للسالم.

لم يعهد قلمي ســرد املقاالت السياســية بقدر 
التاريخية والثقافيــة والفلكلورية بحكم تخصصي 
األدبي والترجمي، لكن هذا املقال مختلف متاما! فهو 
يكتب نفسه بنفسه بحبر من الدموع عن قائد العمل 
اإلنساني ووالد اجلميع املغفور له بإذن اهللا سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، وأيضا األمل في صاحب 

السمو األمير الشيخ نواف األحمد وعهده اجلديد. 
مرت أيام وليالي عزاء الكويت ثقيلة مشبعة بأجواء 
احلزن والصدمة لفقد ابتسامة الكويت اجلميلة وربانها 
حاكم الكويت اخلامس عشــر الشيخ صباح األحمد، 
والذي شهدت في عهده املرأة الكويتية عصرها الذهبي 

منذ توليه مقاليد احلكم. 
فاملرسوم األميري الذي يعطي للمرأة حقها السياسي 
ويقرب الفجوة بينها وبني أخيها الرجل، والذي رغب 
فيه آنذاك أمير القلوب املغفور له الشيخ جابر األحمد 
سنة ١٩٩٩، بسبب تضحيات املرأة الكويتية ومواقفها 
املشرفة في محنة االحتالل، لكن الفرحة لم تتم بسبب 
فــارق صوتني فقط مبجلس ١٩٩٩، فرغب املغفور له 
بإذن اهللا تعالى ســمو األمير الشــيخ صباح األحمد 
استكمال رغبة أخيه عند توليه احلكم، فأتى هذا اليوم 
التاريخي لتتبوأ املرأة الكويتية مناصب في اخلريطة 
السياسية. فأصبحت عضو مجلس بلدي، ووزيرة، مع 
كامل األحقية بالترشح والتصويت في مجلس األمة، 
وصوال حتى إلى الســلطتني التنفيذية والتشريعية 
وأيضا القضائية لتتسلم املرأة سلم القضاء الكويتي.
كل هــذه اإلجنازات على الصعيد الدولي والعاملي 
ووضع الكويت كدولة إنسانية محبة للسالم والعالم 
كانــت كفيلة بحزن وغصة وعــزاء عاملي لفقد هذه 

الشخصية األسطورية التي يصعب أن تتكرر. 
يرحل عنا تاركا الكويت مبن فيها إلى أخيه صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، األمير السادس 
عشر للكويت، أمير التواضع وحامل األمانة، فمن هو 

أمير العهد اجلديد للكويت؟ 
سمو الشــيخ نواف األحمد هو أخ للمغفور لهم 
بإذن اهللا تعالى أمير القلوب الشيخ جابر األحمد، وقائد 
العمل اإلنســاني الشيخ صباح األحمد، واألم املثالية 

الشيخة فريحة األحمد وغيرهم. 
ترعرع سموه في قصر دسمان وتلقى تعليمه في 
مدرسة حمادة والشرق والشرقية والنقرة واملدرسة 
املباركية وهي أول مدرســة في تاريخ الكويت. وقد 
تولى ســموه مناصب كثيرة منهــا محافظ حملافظة 
حولي، وزير للداخلية في سنة ١٩٧٨ وفي ٢٠٠٣ وزير 
للدفاع، كما كان وزيرا للشؤون بعد التحرير، ونائبا 
لرئيس احلرس الوطني، وولي عهد الكويت في عهد 
أخيه الراحل سمو االمير الشيخ صباح األحمد، وأيضا 

نائبا لرئيس مجلس الوزراء مبرسوم أميري. 
كانت إجنازات سموه واضحة في دعم وبناء التكامل 
األمني في دول مجلس التعاون اخلليجي وأيضا للدول 
العربية، وترغيب الشــباب في سلك الشرطة والعمل 
اإلداري العسكري بهدف التطوير. وكانت لسموه بصمة 
في سياسة إحالل وزارة الداخلية ليفسح املجال للدماء 
الشابة واجلديدة واالستفادة من طاقاتهم. وأنشأ إدارة 
شــؤون االنتخابات وأيضا إدارة شؤون املختارين، 
فهو كثير العطاء والعمل، حاصل على وســام طوق 
االستحقاق املدني من اململكة اإلسبانية ووسام احملرر 

اجلنرال سان مارتني من األرجنتني.
الكويت بال شك محفوظة وحتت جناح رجل العهد 
اجلديد واملشــجع األول للشــباب، لذا أبايع صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد على السمع والطاعة 
وأعاهده على العطاء واإلجناز وخدمة البالد حتى آخر 

نفس من أجل الكويت.   
أنا من الكويت وإلــى الكويت ومن أجل الكويت، 

دمتم بحب الوطن، دمتم بحب الكويت.
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لم يشــهد العالــم حزنا من 
قبل على زعيم مثل الذي حدث 
مع قائد اإلنسانية سمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمد، 
الذي رحل  هذا احلاكم احلكيم، 
بعد مسيرة خمس وستني عاما 
حافلة باالجنازات، هذا القائد الذي 
أخلص لوطنه وعمل جاهدا إلسعاد 
شــعوب العالم وأســس للعمل 
االنساني من أجل احلفاظ على 

الشعوب ودعمها.
لم يترك بلدا منكوبا إال وبادر 
مبساعدته، ولم يترك بلدا فقيرا 
إال وأرســل له املعونات وساهم 
في تطويره وتنميته، وكما أطلق 
في الكويــت الصندوق الوطني 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة 
انطلق  لدعم أصحاب املشاريع، 
مببادرة منــه الصندوق العربي 
لتمويل مشروعات القطاع اخلاص 

الصغيرة واملتوسطة.
كم كان عظيما في كل خطواته 
املباركة، أسس للعمل الديبلوماسي 
وأعطى دول العالم خارطة طريق 
للعالقات الديبلوماسية بني الدول، 
فهو أبو الديبلوماسية وأميرها، 
لقد جعل من الكويت دولة متطورة 
تنافس دول العالم حضارة وتقدما، 
كما جعل العالم كله يتحدث عنها 

كمركز للعمل االنساني.
الشعوب بكت صباح  جميع 
االنســانية واخلير، بكت القائد 
والزعيــم الذي حمل على عاتقه 
قضايا األمة العربية واالسالمية، 
حكمتــه ونظرته الثاقبة تخطت 
حدود العالم، فكان قائد السالم 

والتنمية.
رحم اهللا أمير الكويت، حكيم 
العرب وقائدهم، إن الكلمات لتعجز 
أمام عظمة هذا القائد الذي سبق 
بفكره العالم، فجعل بالده تسابق 
الدول تطورا وثقافة واختراعات.

رحم اهللا أمير الكويت، صباح 
اإلنسانية، قائد مسيرتنا ونهضتنا، 
القائد الــذي صان أمانة احلكم، 
وأدى رســالة الدستور وحافظ 
على مكتسبات األمة، القائد الذي 
وضع رؤية كويت جديدة، جديدة 
في كل شــيء، كويت املستقبل 
املتطورة في كل املجاالت، والتي 
تشهد حاليا طفرة تطويرية غير 

مسبوقة.
في اخلتام، ال يسعني سوى أن 
أدعو اهللا أن يحفظ الكويت شامخة 
عظيمة وأبية بقيادة خير خلف 
خلير سلف، القائد العادل صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه.. فاملدرسة القوية 
التي تخرج منها ســمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمد، 
رحمه اهللا، هي نفس املدرســة 
التي تخرج منها صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، ونحن 
على يقني أن سمو الشيخ نواف 
األحمد سيكمل املسيرة، ويقود 
الركب على الوجه األكمل محققا 
املزيد واملزيد من االجنازات من 
العزة، ونحن معكم  أجل كويت 
يا سمو األمير، فالوطن يستحق 

منا الكثير.

من عهد «صباح األول»، طيب اهللا ثراه، 
الذي أرسى دعائم هذا الوطن في تلك 
احلقبة فحمل قادة اخلير الراية وقادوا 
«محمل» الكويت إلى شــاطئ األمان 
ورست سفينة اخلير اليوم بحمد اهللا 
في ميناء «العال» مرفوعة الهامة بقيادة  
األمير األمني سيدي سمو الشيخ نواف 
األحمد اجلابــر الصباح ـ حفظه اهللا 
ورعاه ـ الــذي نتفاءل بعهده املبارك 
في ظل هذه «البيعــة» املباركة التي 
نتمنى على اهللا العلي القدير أن يحفظها 
على املدى دائمة حتت ظالله الكرمية 
بتكاتف الراعي والرعية من مجد وعال 
إلى أمجاد ومعال. حفظك اهللا سيدي 
للكويت وأهلها ذخرا وســندا وأطال 
اهللا بعمرك، وحفظك اهللا لنا وللكويت 
من كل مكروه وسيبقى عهدك «نواف» 
العال.. نايــف بالوطن ونحن بعهدك 

دائما إلى املعالي يا سيدي.

موقع احلادث ورد رجال األمن الذين 
حاولوا منع سموه من دخول املسجد 

حرصا عليه قائال «هذوال عيالي».
إن ما قام بــه األمير الراحل لهو 
عمل عظيم حيث منع من حدوث أي 
الشعب، وجمع  مصادمات بني فئات 
السنة والشيعة في صالة اجلمعة في 
مسجد الدولة وأقام العزاء على الذين 
استشهدوا باحلادثة األليمة في مسجد 
الدولة أيضا، وبهذا العمل اســتطاع 
األمير الراحــل أن يحقن الدماء وأن 
مينع أي مصادمــات قد حتدث، إننا 
حقيقة بحاجة ماسة ألن نستفيد من 
مواقف األمير الراحل الذي شهد كل 
زعماء العالم بحنكته السياسة املتزنة 
وسعيه الدؤوب في مشاركة دول العالم 
بحل املشاكل التي حتدث بني حني وآخر 

في مختلف دول العالم.
إنها مآثر ودروس وجتارب عاصرها 
وشــارك فيها صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، والذي 
عرف عنه االعتدال والتأني في اتخاذ 
القرارات، والشعب الكويتي على ثقة 
تامة بقدرة سموه على مواصلة قيادة 
سفينة اخلير والعمل اإلنساني، فتحية 
إجالل وإكبار لســموه راجني له كل 

توفيق.
من أقوال صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد: أعاهد الكويتيني 
بالعمل حفاظا على وحدة البالد وضمان 

أمنها واستقرارها.
واهللا املوفق.

على هــذه األرض وأهلها منذ مطلع 
عام النهضة الوطنية وإرســاء دعائم 
الدستور والدميوقراطية التي صنعها 
كل األســالف لتبقى الكويت بحفظ 
اهللا وإلهامكم الراسخ دوما إلى املعالي، 
وألنك يا سيدي صمام األمان الذي كان 
واليزال ضمانا لنا ولهذه األرض املباركة 

وكانت سياسة ســموه الداخلية 
التالحم  ترتكز على احملافظــة على 
الوطنــي ووحدة الشــعب الكويتي، 
وكان دائمــا يحــذر الكويتيني من 
الوقوع بالتعصــب الطائفي والقبلي 
ويحذرهم من الوقوع في أخطاء الدول 
التي تعيــش خالفات طائفية وقبلية 
واستشهد باألوضاع السيئة لهذه الدول 
بســبب املنازعات الطائفية والقبلية، 
ولم يترك فرصة في أي مناســبة إال 
وحذر الكويتيني من إحداث انشقاق في 
الوحدة الوطنية والتي قد تتسبب في 

خلق فوضى وعدم استقرار.
ال شك أن ســمو األمير الراحل 
ترك أثرا طيبا البد أن نســتفيد منه 
حتى جننب بلدنا التشتت والفوضى 
بســبب الوالءات الطائفية والقبلية.. 
وما زلنا نذكــر دوره عندما تعرض 
مسجد الصادق للتفجير من قبل بعض 
املخربني فقد سارع الراحل العظيم إلى 

السكون والهدوء والروية، هكذا دائما 
إحساسنا بك وبعهدك امليمون. فالكويت 
يا سيدي إلى املعالي ستظل مرفوعة 
الهامة ألنك «نواف» العال واالستقامة 

والوطن بعهدك إلى املعالي عال.
وألنك من مدرسة األمراء األخيار 
الذيــن كانت مرحلــة حكمهم خيرا 

البطولة التي أقيمت في اليمن.
وفي مجال الســياحة فإن سموه 
كان يفضل أن يقضــي إجازاته في 
سلطنة ُعمان ملا تربطه من عالقة حميمة 
مع املرحوم الســلطان قابوس وهو 
أيضا مييل للشعب العماني، حيث كان 
يتجول فــي اجلزيرة التي فيها مقر 
إقامته ويتبــادل األحاديث مع أهالي 

عمان وكان يساعد أي محتاج.
سمو الشيخ صباح األحمد رحل 
عن دنيانا، إال أنه سيبقى حاضرا في 
ذاكرتنا وقلوبنا، فقد ألغى اإلجراءات 
األمنية وألغى احلواجز، حيث فضل أن 
يلتقي بأهل الكويت مباشرة ويتبادل 
القضايا  احلوار معهم حول مختلف 
حتى أنه أخذ يشــارك الكويتيني في 
أفراحهم وأحزانهم وكان يلبي دعوات 
حفالت الزواج ويحضر أحزانهم فقد 
حرص كثيرا علــى حضور مجالس 

العزاء.

جتددت البيعة عنوانا للمحبة والوالء 
الذي اعتادت الكويت وأهلها أن يبسطوه 
دائما في درب احلكام. واليوم تدخل 
أرضنا احلرة األبية عهدها امليمون، بعد 
أن بايعت أميرها األمني صاحب السمو 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباحـ  
حفظه اهللا ورعاه ـ خير خلف خلير 
سلف وسدد على دروب العز والعال 
خطاه. ونحن نقولها: «عهدك «نواف» 
العال... نايف بالوطن عالي». والكويت 
وشعبها بعهدك للمعالي فأنت سيدي، 
رمز لألمانة والروية والهدوء والتوازن 
الصفات  ألننا عرفنــاك بكل هــذه 
واملواقف وبايعناك على السمع والطاعة 
وحفظ األمانة التي ورثناها من األجداد 
واآلباء، فكانت عهــدا علينا حفظناه 
ألســالفك واليوم نؤكده لك سيدي.. 
فأنت عنوان العطف والتواضع واحلنان 
واحملبة وألن طلتك علينا دائما تعني لنا 

يعتبر سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد من مؤسســي مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربي، فقد بذل 
قصارى جهده إلنشاء املجلس لتحقيق 
وحدة دول اخلليج العربية ومتكن هذا 
املجلس منذ إنشائه في الثمانينيات من 
حتقيق املوقف السياسي املوحد ملختلف 
القضايا العربية والعاملية، كذلك جنح 
الوحدة االقتصادية لدول  في إجناز 
املجلس واتفاق وتفاهمات في مجال 
التربية والتعليم، ونستطيع القول إن 
املجلس استطاع أن يحافظ على متاسكه 
ومواصلة حتقيق العديد من االتفاقات 

الوحدوية بني دول املجلس.
وكان األميــر الراحل يعتز كثيرا 
بقيام مجلس التعاون ويحرص على 
مواصلة أعماله ونشاطه دون توقف، 
والكل شهد على موقفه الصلب في 
مواصلة املجلس عقد اجتماعاته دون 
تأجيل، وكان أن بذل ســموه جهده 
عندما حدث خالف بني بعض الدول 
أعضاء املجلس، ودعا إلى عقد االجتماع 
وبإصرار وبأي مستوى من الوفود، 
ولثقة قادة اخلليج في قدرة الراحل 
الكبير لبوا دعوتــه وعقد االجتماع 

ولم يؤجل.
وتدخل سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد بدوره الديبلوماســي 
أيضا في لّم شمل دول مجلس التعاون 
اخلليجي عندما شعر بتأجيل بطولة 
كأس اخلليــج العربي، فدفع لالحتاد 
اخلليجي وتكفــل مبيزانيته إلقامة 

تزايد تدميــرا وإزهاقا لألرواح الســيما الغالبية منهم تقود 
مركبات، وتسبب املشاجرات القاتلة واالنفالت، وتعينهم على 
السرقات لتوفير املال غير احلالل للمدمنني منهم، واملتعاطني، 
باإلبر والتحبيب وتدخــني املخدرات داخل مواقعهم وجدران 

بغفلة مؤسساتنا املعنية بهذه الشريحة زهرة شبابنا الستغالل 
ذلك االنشغال من خاليا الشيطان بالذات قوافل املدارس واملعاهد 
واجلامعات والتجمعات الشبابية، لترويج سمومهم القاتلة وبيعها 
ليعدموا بها شبابا وشــابات مغدورين مغمورين مبحتوياتها 
هلوســة وتخديرا رغم إجازاتهم املوســمية لكن بذور الشر 
والسيطرة والدمار العاملي لهذه املخدرات تنقلها عيون وعقول 
وأيدي مجرمة لداخل األسر املستورة، واألعمار الزاهية شبابا 
لتدمرها وتزرع احلســرات بقلوب والديهم وكل عزيز عليهم 
(فدمارها الشامل يعني الكثير بتدني األخالق وتطاول الصراع 
وتدني التربية والتعليم وهدم القيم واملبادئ ورقي التحصيل 

ألدنى درجاته؟!).
والشك أن أجهزة الدولة املعنية تتابع وتنبه وحتذر وتعاقب، 
لكــن دوام احلال من احملال لبروز كوارث ومشــاكل داخلية 
وخارجية تسبب غفلة زمنية عن رقابتهم، وقطع دابر سماسرة 
جتارتهم بشتى الطرق وحازم القرارات، ومستعجل التفعيالت 
لقوانينها قبل غيرها ألن احلاالت بشراسة هذه الساعات في 

مســاكنهم، وخصوصية اجللســات وصحبة األشرار، وهذا 
أقسى أنواع اإلعدام اآلدمي واالنفالت! 

نكررها بالذات هذه األوقات مع انشــغال غالبية أجهزتنا 
األمنية، والصحية، واملدنية الوقائية بجائحة كورونا وأمثالها 
صحية وما سبق رصده عن حماية البالد من سماسرة الفساد 
اإلنساني الشامل لتقطيع أوصال الوطن بتخدير وإتالف شبابه 

وحتميل األسر (ويالته وهمومه وعذابه!).
ال بــد مــن حتــرك وطني وحكومي إلعالن النفير العام 
بأننا جنابه خـــطرا ال يقل كارثيا عن وباء كورونا، وتتحمل 
جمعيات النـــفع العام الناشطة اإلعالن األكبر للتحرك إلنقاذ 
فلـــذات األكباد من غرق املخدرات وحبوب الهلوسة وجرعات 
التـــخدير القاتلة واحلشيش وغيرها التي تغزو طرقنا وشوارعنا 
وبـــيوتنا الســــتغالل ناعمي العود ودفعهم لالنتحار غير 
احملمود من ذلك الوباء املدمر دون معمر لكبيرهم وصغيرهم، 

أدعو لهم بالثبات وللديرة باألمان.. اهللا تعالى املستعان.
ودمتم ساملني.
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غالبا ما يثير ذوو االحتياجات اخلاصة الشــفقة في نفوس 
اآلخرين، والتي تدفعهم الى تقدمي العون واملساعدة، ولذلك كانوا 
محط اهتمام مختلف اجلهات ملساعدتهم بصور مختلفة مثل انشاء 
الهيئات املختصة بذوي اإلعاقة، وتخصيص حصص «كوتا» لهم 
في فرص العمل، ومنحهم اخلصومات وغيرها، والتي أسهمت 

في تسهيل حياة هذه الفئة.
ولكن أن يكون ذوو اإلعاقة هم من يبادرون إلى تقدمي املساعدة 
واخلدمة ملجتمعاتهم، فهي جتربة مميزة جسدتها حملة «وإحنا 
بعد وإياكم» ـ املبــادرة الوطنية لذوي االعاقة ملكافحة ڤيروس 
كورونا (كوفيد١٩)، التي أطلقتها الهيئة العامة لذوي اإلعاقة في 
الكويت، بالتعاون مع الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية وغيرها 
من اجلهات، إميانا منها بالقدرات واالمكانيات التي ميلكها ذوو 
االحتياجات اخلاصة، وحقهم في التعبير عن انتمائهم ملجتمعهم، 
ومنحهم الفرصة إلثبــات قدراتهم على العطاء للوطن وخدمته 

في ظل اجلائحة!
كان في احلديث عــن احلملة وأرقامها وإجنازاتها وفكرتها، 
من مهندستها املهندسة عواطف الســلمان، ما فيه من الروعة 
والشجون، والذي أعاد لي ذكرياتي املدرسية مع قصة «الكرسي» 

مجاالت أخرى متحررة من قيود اإلعاقة، هو فرصة ثمينة من 
شأنها أن تنقل هذه الفئات الى عالم آخر يحسون فيه بوجودهم 
وحياتهــم، وهو ما أعتقد أن من املمكن أن تعززه احلملة التالية 
التــي أطلقتها نفس اجلهات هذه األيام بعنوان «حياتهم غالية»، 
املبادرة الوطنية لفرق الصحة النفســية لــذوي اإلعاقة، لدعم 
اجلهود احلكومية للوقاية من ڤيروس كورونا، ومساندة ذوي 
اإلعاقة، وتعزيــز حقوقهم واندماجهم في املجتمع، وتوفير كل 
إجراءات احلماية والوقاية لهم، ودعم أسرهم نفسيا واجتماعيا 
وتأهيلها للتعامل مع ذوي اإلعاقة في مثل هذه الظروف احلرجة 

التي متر بها الكويت والعالم.
انطالقا من قصة «كرســي املقعد» فإن القيمة املضافة التي 
ميكن أن تقدمها حملة «حياتهم غالية» ملساندة مجموعة من ٥٢ 
ألفا من ذوي االعاقات املختلفة املسجلة في الكويت، ليس فقط في 
باب التوعية بحقوق ذوي اإلعاقة وضرورة مساعدتهم وأسرهم 
خالل الظروف العادية واالستثنائية، بل وكذلك االستمرار في نقل 
هذه الفئة من وضعية املتلقي للمســاعدة والعون لآلخرين، الى 
وضعية العطاء وتقدمي اخلدمة لآلخرين، وأن يكون ما يتلقونه 

من دعم حافزا لعطاء آخر منهم يسعدهم ويشعرهم بقوتهم.

(The Chair) حينما جاء طالب معاق الى مدرســة وكان اآلخرون 
كالعادة يهتمون به، ومبســاعدته فــي التنقل واحلركة، الى أن 
وصلوا الى املبالغة حني قام صديقه بشرح املعلومات احلسابية 
له دون أن يســأله! وعندها عاتب الطالــب املعاق صديقه: «إن 
اعاقتي حركية وليست ذهنية فال تزيدوا أملي وإعاقتي!». وهكذا، 
فإن انخراط هذه الفئات لتكون فاعلة متفاعلة منتجة مؤثرة في 

عالم اآلراء
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