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حتدي اإلعاقة

ألم وأمل

د.هند الشومر

يفضل عند وضع عنوان ألي مقالة 
أن يكون مختصرا من وجهة نظري 
املتواضعة، وإمنا عنوان املقالة اسمع 
مني وال تسمع عني، فرمبا أكون بعينك 
جنة وبعني أحدهم نارا، فتحرقك نار 
القيل والقال، وهــي مقولة للدكتور 
ابراهيم محمد الســيد الفقي، رحمه 
اهللا، وقد أصاب كبد احلقيقة وقال ما 
يجب أن يقال، وهي قاعدة ثابتة لكل 
من يخاف اهللا ويرجوه، ويتقي يوم 
احلساب، فكيف حتكم علي وأنت ال 

تعرفني؟ 
أيحكم على املــرء من خالل قيل 
وقال وكالم النــاس ال يورد املاء، ما 
هذه اجلاهلية العميــاء، وأين أنتم يا 
هؤالء من قول املولى عز وجل: (يأيها 
الذين آمنــوا اجتنبوا كثيرا من الظن 
إن بعض الظن إثم وال جتسسوا وال 
يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن 
يأكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا 
اهللا إن اهللا تــواب رحيم) احلجرات: 
١٢، إن كل باطل تقوله في حق غيرك 
دون تثبت ستحاسب عليه وكذلك كل 
نقيصــة تقولها مبن ال تعرفه جتدها 
أمامك، والدليل القاطع على ذلك قول 
اهللا تعالى أيضا (وال تقف ما ليس لك 
به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه مسؤوال) اإلسراء: ٣٦.

فال تقل رأيت ولم تر، وسمعت ولم 
تسمع، وعلمت ولم تعلم، وال ترم أحدا 
مبا ليس لك به علــم، فإن اهللا تعالى 
سائلك عن ذلك كله، واتفق العلماء على 
ان املعنى البهت، وهو الكذب والزور 
واإلفك واالفتراء، فكيف تتحمل هذا 
الوزر الثقيل؟ إن من مبادئ اإلسالم 
والعقل واملنطق أال يحكم املرء على غيره 
وفق ما يسمع وإمنا وفق ما يرى، فليس 
من أخبر كمــن عاين، مصداقا لقول 
نبي الهدى ژ:«ليس اخلبر كاملعاينة»، 
وما دمت قادرا على أن تسمع مني لَم 
تسمع عني؟ وهذا كنحو قول املتنبي:

إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه
وصدق ما يعتاده من توهم

 وليس أريح لضمير املرء من حسن 
الظن، فهو ينم عن سريرة نقية وطيب 
معدن وحسن خلق، وفي النهاية من 
قال في الناس قيل فيه ما يعلمون وما 

ال يعملون، ودمتم ساملني.

حلم بناء مستوطنات قمرية أصبح 
وشيك احلدوث بالفعل في ظل تصارع 
وتســابق الوكاالت الفضائية العمالقة 
واملختصة في أبحاث علوم الفضاء من 
وكالة ناسا األميركية إلى وكالة الفضاء 
الروسية واألوروبية والصينية، لتكتمل 
بذلك قصة احلياة البشرية املرتبطة برحلته 
في البحث عن موارد الغذاء، فمع ظهور 
النقص في تلــك املوارد، باإلضافة إلى 
أزمات الطاقة وعدم التماثل الدميوغرافي 
في أنحاء العالم، أصبح التوجه للفضاء 
اخلارجي ضــرورة ملحــة يفرضها 
املؤشرات احليوية املستقبلية، فقد حوت 
اخلطط االستراتيجية للعديد من الدول 
بتطلعاتها املستقبلية فكرة االستحواذ 
على املصادر اخلارجية، لترسل في سبيل 
ذلك الصواريخ االستكشــافية لتحديد 
اإلحداثيات التي تلبي الطموح بالسيطرة 
على الفضاء بوضع اليد لتعلن سيادتها 
على املســتوطنات املنشأة التابعة لها، 
رغم خلو االتفاقيات الدولية من ثمة نص 
تشريعي بإقرار حق ملكية أي جزء في 
الفضاء اخلارجي ألي شخص طبيعي 
أو معنوي واعتباره مشــاعا بضوابط 
السلم  الدولية مبا يحقق  املشــروعية 

واألمن العاملي.
أنشآ  اللذان  املتنافســان  فالقطبان 
معاهدة الفضاء اخلارجي حتت إشراف 
مكتب األمم املتحدة لشــؤون الفضاء 
اخلارجي في ستينيات القرن املاضي هما 
األكثر خرقا لبنودها واملمثلة في الواليات 
املتحدة االميركية واالحتاد السوفييتي، 
فلعبة األصدقاء األعداء مبن يصل أوال 
الى القمر، بثت الذعر في نفوس قيادات 
الدول األخرى التــي عانت من ويالت 
حروب أثقلت كاهلها واستنزفت مواردها، 
مبا حدا بهم ألن يقــروا اتفاقية القمر 
املنظمة لالستعماالت واألنشطة املقامة 
على القمر واألجرام السماوية األخرى، 
لتحظر بدورها أي اختبار لألسلحة أو 
األبحاث العلمية املنفردة سواء من قبل 
أو مؤسسات خاصة لضمان  حكومات 
الســالم العاملي، إال أن عدم التصديق 
عليها أفقدها قيمتها لنجد اآلن ازدحاما 
في السباق لتدخل الصني واليابان والهند 
في هــذا املضمار، لتخلق لنا صراعات 
مرئية على األرض وأخرى مستترة يتم 

اإلعداد لها في الغبار الكوني. 

يقصــد باإلعاقة أنها اإلصابة 
بقصور كلي أو جزئي بشكل دائم 
أو لفترة طويلة من العمر في إحدى 
القدرات اجلسمية أو احلسية أو 
العقلية أو التواصلية أو التعليمية 
أو النفسية، وهذه اإلعاقة تتسبب 
في عــدم إمكانية تلبية متطلبات 
احلياة العاديــة أو االعتماد على 
الغير في تلبيتها أو االحتياج ألداة 
خاصة تتطلــب تدريبا أو تأهيال 
خاصا حلســن استخدامها. وقد 
تكون اإلعاقة بصرية أو سمعية 
أو عقلية أو جسمية أو حركية أو 
صعوبات في التعلم أو اضطرابات 
في النطق أو الكالم أو االضطرابات 
السلوكية واالنفعالية أو التوحد. 
ويوجد نحو مليار شــخص من 
ذوي اإلعاقة ويشكلون ١٥٪ من 
سكان العالم تقريبا أي ان هناك 
شخصا معاقا من كل ٧ أشخاص، 
وعلى األرجح يتوقع أن يزداد عدد 
املصابني بالعجز بسبب شيخوخة 
باألمراض  أو اإلصابة  الســكان 

املزمنة ومضاعفاتها.
وتتأثر أمنــاط العجز باحلالة 
الصحية والعوامل البيئية وغيرها 
املرور  العوامل، مثل حوادث  من 
والســقوط والعنف والطوارئ 
الطبيعية  اإلنســانية كالكوارث 
والنزاعات والنظام الغذائي وتعاطي 
املخدرات. وقد لوحظ أن نصف 
األشــخاص املصابني بالعجز أو 
اإلعاقة ال يحصلون على رعاية 
طبية جيدة، وكذلك بالنسبة لألطفال 
املعاقني هم أقل حظا في االلتحاق 
مبقاعد الدراسة مقارنة باألطفال 
أقل فرصة  األصحاء، وبالتالــي 
في احلصول على وظيفة. وعلى 
الرغم من ضخامة هذه املشــكلة 
فهناك نقص في الوعي واملعلومات 
العلمية املتعلقة مبشاكل العجز وال 
توجد ســوى القليل من الوثائق 
التــي تعرض حتليــالت للطرق 
التي وضعت بها البلدان سياسات 
واستجابات لتلبية احتياجات ذوي 
اإلعاقة. وهناك بعض الدول التي 
تعتقد أن املعــاق ال يحتاج غير 
أو بدل  للســيارة  موقف قريب 
مادي ولكن احتياجات ذوي اإلعاقة 
أكبر بكثيــر من ذلك، وال بد من 
العمل الدؤوب لدمجهم مع أقرانهم 
إعاقة وتسهيل  لديهم  ممن ليس 
أمور حياتهم في جميع املجاالت. 
ويجب االهتمام باجلانب االجتماعي 
والنفسي لذوي اإلعاقة وتشجيعهم 
على ممارسة األنشطة اخلارجية 
وتنميــة مهاراتهــم وهواياتهم 
واحلرص على مشــاركتهم في 
األعمال اليومية واألنشطة األسرية 
لتقوية جانب الثقة بالنفس وزيادة 
املهارات لديهم، وكذلك فإن اجلانب 
لــه أهميتــه لتطوير  التعليمي 
مهاراتهم الذهنية وتوفير وسائل 
تعليمية حديثة تسهل عليهم تلقي 
بالتغذية  املعلومات واالهتمــام 
املتوازنة ملنع تعرضهم ملشكالت 
سوء التغذية كفقر الدم أو النحافة 
أو زيادة الوزن والسمنة أو اإلصابة 
باألمراض نتيجة نقص املناعة. إن 
مشــاركة املعاقني في املجتمع له 
أكبر األثر على صحتهم اجلسدية 
والنفسية، وخاصة جلعلهم فاعلني 
في املجتمع وأكثر استقاللية ويجب 
تقدمي الدعم املادي واملعنوي لهم. 
وإن اتفاقية حقــوق املعاقني من 
االتفاقيــات املهمة حيث يحصل 
املعاق على حقوقه كاملة، باإلضافة 
التي ينظر  الطريقــة  إلى تغيير 
بها الناس إلــى املعاقني وطريقة 
معاملتهم، فاملعاق هو إنســان ال 
أقرانه ولكن شاءت  يختلف عن 
األقدار أن يصــاب باإلعاقة التي 
يجب على اجلميع اعتبارها قضية 
إنسانية، وحقه مضمون مبوجب 

قضايا حقوق اإلنسان. 

داهما على رفاهية مســتقبل أجيالنا 
القادمة.

نادرا ما نسمع عن مشاريع تدعم 
الوصول الى االكتفاء الذاتي من بعض 
الزراعية  الوطنية  املنتجات األساسية 
واحليوانية والســمكية والصناعية، 
املتعثرة،  وتعومي املشاريع الصغيرة 
واالهتمام باملشاريع السياحية النظيفة 

اجلاذبة لبالدنا.
النواب واحلكومة  ملاذا ال يتنافس 
ملثل هذه املــوارد اإلنتاجية وتعددها، 
فهو الضمان املؤكد الستمرار الرفاهية 
الشعبية بإذن اهللا تعالى، ومنه يتكرس 
لدينا مزيد من األمن الغذائي واالستقالل 

السياسي. 

ويصبح خبيرا ثقافيا أو إعالميا أو باحثا 
مثله مثل الباحث القانوني في «الداخلية» 
ويصير باحثا إعالميا، بهذه الطريقة ملا أحد 
يقدم شكوى في «اجلرائم اإللكترونية» 
هو من يقوم بالتحقيق وتكييف القضية 
ألنه أهل خبرة، تعرفني لو صار شــيء 
شكثر قضايا سوف تنحل وحتفظ قبل 

ما تروح للنيابة؟ 
فأجبــت وأنا مســتمتعة باحلديث 
والفكرة وقلت: واهللا فكرة يا بو مبارك، 
ألنه لألسف أصبح الكثير يقومون برفع 
الشكوى من أجل التكسب املادي علبالهم 
بس يروح يقدم شكوى وتروح النيابة 
على طول بيعطونهم ٥٠٠١ دينار، لألسف 
البعــض ممن يقدمون تلك الشــكاوى 
القانونية والقضائية  للثقافة  يفتقرون 

يا بو مبارك. 
 مسك اخلتام: كل فكرة أصلها كانت 

حكاية، وكل حكاية ولدت من فكرة. 

استثماراتنا اخلارجية)، وظهور بوادر 
الطاقــات الصناعية البديلة، ولو على 
املدى البعيد، لكن كل ذلك يبقى خطرا 

ممن يقــوم بالتحقيق فيها يكون عنده 
نقص معلومات إعالمية وثقافية وفنية 
التعبير  النقــد وحرية  نفس موضوع 
والتحليل مثلما أنت قمت بالشرح لي؟ 
فليش ما يأخذون من خريجيكم وخريجي 
الداخلية  اجلامعات اإلعالمية في قطاع 
والنيابة أيضا ويعطونهم دورات قانونية 

للمورد النفطي الشبه الوحيد، واملعرض 
املنافســة صعودا ونزوال،  لســوق 
وللتقلبات السياسية (التي تهدد كذلك 

مفاصل القضية وحيثياتها وخباياها كان 
رده لــي هي الفكرة والتي تتلخص في 
سؤال: ملاذا ال يتم توظيف أبناء معهدكم 
وعيالنا خريجي اإلعالم كخبير إعالمي 
قانوني؟ فأجبت: اشلون أستاذي؟ فأجاب: 
احلــني عندنا قضايا إعالمية كثيرة في 
«اجلرائم االلكترونية» ولألسف البعض 

وفقا ألحدث تقارير البنك املركزي 
األشهر التسعة األولى من ٢٠٢٢، أنفق 
الكويتيون على السفر ٣٫١٤ مليارات 
دينار، وخروج ٤٫٢٧ مليارات حتويالت 
الوافدين. إضافــة الى ٦٫٤٤ مليارات 
دينار قيمة سلع استهالكية من اخلارج 
(كما نشرت «األنباء» في عددها أمس).
النواب  الذي يتنافس  الوقت  وفي 
فــي اقتراحاتهم ملنح املواطنني مزيدا 
من االمتيازات املالية ملزيد من الرفاهية 
وملعاجلة عثراتهم، واحلكومة بدورها 
جتتر الوعود والتسويف إليجاد املوارد 
املالية كبدائل استراتيجية للنفط، أمام 
ذلك، لم نسمع وبنفس مستوى تلك 
املطالبات، عن مشاريع إنتاجية رديفة 

من كل حكاية معلومة، ومن املعلومة 
تولد الفكرة، وتلك هي حكايتنا اليوم عندما 
قام بو مبارك باالتصال بي لالستفسار عن 
موضوع سمعه من قبل أحد األشخاص، 
وأيا كانت األسماء تبقى لنا احلكاية التي 
سمعها بو مبارك وأراد االستفسار عنها 

مني. 
بدأت احلكاية بالســؤال عن قضية 
حدثت ألحد األقــالم الصحافية عندما 
قام بكتابــة رأيه عن ندوة تطبيقية في 
أحد املهرجانات، تلك املقالة وذاك القلم 
أصبحت سطورها في أروقة النيابة، ونحن 
هنا ليس بصدد القضية ومجرياتها بل 
النقطة التي قام بو مبارك بالسؤال عنها 
لنصل إلى فكرته هي األسئلة التي أقيمت 
النقد؟ وما مدارسه؟  الدعوى: ما  عليها 

وكيف تتم عملية النقد؟ 
بعد احلديث املفصل واملناقشة بيني 
وبني أستاذي بو مبارك وتوضيح له كل 

و«السياســة» و«القبس».. وما زلت أواصل هوايتي في الصحافة 
كاتبا للمقاالت في جريدتي «األنباء» التي بدأت معها عند تأسيسها.
وعملت أيضا رئيســا لقسم االعالم والعالقات بوزارة التربية 
ثم وزارة املالية وتدرجت العمــل في املالية إلى أن اخترت مديرا 

إلدارة الضيافات..
وعند تأســيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فقد اختارني 
العم الفاضل خالد احلمد رئيس الهيئة؛ ألن أعمل معه عند تأسيس 

الهيئة كمدير إلدارة العالقات العامة واالعالم..
ومن خالل عملي في الصحافــة فقد اخترت عضوا مبجلس 
جمعية الصحافيني ثم أمينا للسر، وأثناء ذلك قمت مع مجموعة من 
الزمالء بتأسيس رابطة الصحافيني الرياضيني الكويتيني وسافرت 
بتكليف من إدارة جمعية الصحافيني إلى إيطاليا عام ١٩٧٧ حلضور 
مؤمتر االحتاد الدولي للصحافة الرياضية، وتقدمت خالل املؤمتر 
بطلب انضمام الكويت إلــى االحتاد الدولي.. وهللا احلمد على أن 

يحتاج االنسان خالل سنوات عمره حلظات يتوقف فيها ليراجع 
صفحات سنوات العمر التي مضت، ويقلب هذه الصفحات ليطلع 
ويســتذكر أحداث تلك السنوات التي مضت.. وقبل أن نقلب تلك 
صفحات ســنوات العمر البد أن أسجد سجودا طويال هللا القادر 
والكرمي وأن أشكره على أن تصل سنوات العمر إلى مرحلة قريبة 
من النهاية دون أن أشــعر بالندم أو الشعور بضياع الوقت دون 
أن أحقق كل اآلمال املعقودة.. لقد عشت حياة سعيدة بني أسرتي 
وأوالدي لقد ساعدتني كثيرا زوجتي الفاضلة في حتمل مسؤوليات 
األســرة بل وحتملت كل املشقة إلســعاد أفراد األسرة.. ها هم 
أحفادي يزوروني وهم سعداء وفي بهجة كبيرة ويحومون حول 
جدتهم فوزية التي كانت حتضر لهم كل ما يســعدهم من ألعاب 
ومأكوالت، وبهذه الســعادة التي أشعر بها عند أوالدي وأحفادي 
يزداد سعادتي، وأحرص كثيرا على يوم جتمعنا.. وأتبادل معهم 
األحاديث اجلميلة وبكلمات بسيطة ولطيفة أسعد بنطقها من لسان 
أحفادي، وكل هذا لم ينسني تذكر ابني فهد شهيد العمل اإلنساني 
الذي استشهد مع رفيق دربه د. وليد العلي في حادث إرهابي في 
بوركينا فاسو.. وعندما استذكر فهد فإن الدموع تصب من عيني 
بغزارة.. ولكن أسعد وأتوقف عندما ألقى أوالده عبداحملسن وفوز 
ويوسف.. وفي مجال العمل فقد بدأت مدرسا في مدرسة العديلية 
املشتركة ومدرســة املأمون ملدة عشر سنوات وكنت في شبابي 
عاشــقا لإلعالم فبدأت معدا ومقدما لبرنامج الرياضة والشباب 
بإذاعة الكويت كذلك عملت صحافيا رياضيا في الصحف احمللية 
بجريــدة «الرأي العام» و«الوطن» و«األنباء»، واختارني الشــيخ 
فهد األحمد، رحمه اهللا وطيب اهللا ثراه، رئيســا لتحرير جريدة 
اجلماهير التي أسســها في الثمانينيات، وعدت بعد ذلك ألواصل 
نشــاطي الصحافي ألعمل كاتبا للمقاالت في «الوطن» و«األنباء» 

االحتاد الدولي وافق على عضوية الكويت باالحتاد الدولي.. ولم 
أتوقف وخالل دورة األلعاب اآلسيوية في بانكوك بتايلند، وتكليفي 
من قبل مجلس إدارة جمعيــة الصحافيني التقيت مبجموعة من 
الصحافيني اآلســيويني واتفقنا على تأســيس االحتاد اآلسيوي 
للصحافة الرياضية عام ١٩٧٨.. وكان املؤمتر التأسيسي لالحتاد 

عقد برعاية املغفور له الشيخ فهد األحمد.
وعلى املســتوى االجتماعي، فلقد اختــرت من قبل اجلمعية 
العمومية جلمعية قرطبة التعاونية رئيسا للجمعية ملدة ثالث سنوات 
وفي عام ١٩٩٤ مت اختياري مختارا ملنطقة قرطبة بترشيح ودعم 

الشيخ أحمد احلمود الذي كان وزيرا للداخلية.
لقد حاولت أن أقلب صفحات تلك الســنوات من عمري، فقد 
كســبت كثيرا من األصدقاء ومنهم صحافيون عرب وآسيويون 
وعامليون وأصدقاء من املجتمع الذي عشــت به سنوات عمري، 
ولقد ســعدت كثيرا بهذه الوجوه الطيبة من األصدقاء، وال أريد 
أن أذكر بعض األسماء جتنبا لإلحراج من نسيان بعض األسماء.

أستطيع أن أقول بكل فخر لقد أسعدتني سنوات العمر؛ ألنني 
كسبت العديد من األصدقاء األحبة ولم أخسر أي صديق.. كانت 
عالقتي مع أسرتي وأصدقائي عالقة محبة وسعادة، كذلك فإنني 
سأواصل طريقي في سنوات العمر إلى النهاية دون أن أشعر بأنني 
ندمت أو شــعرت بالفشــل.. احلياة متضي وال داعي ألن أنتظر 
نهايتــي، فما قدر لي بيد اخلالق، وأرى أن رحيلي من هذه الدنيا 
سيكون بداية حلياة تكون أسعد عند اخلالق الباري. حتياتي للجميع 
وقبالت محبة لكل الذين عرفتهم وعشت معهم أسعد أيام عمري..
دعاء: «ربنا يا واسع الفضل والرحمة توّل أمرنا وأحسن خالصنا، 

كن لنا وليا ومعينا وظهيرا ونصيرا»..
واهللا املوفق،،، 

 محلك سر

وعند بو مبارك 
الفكر اليقني

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

املوقف السياسي

..ومتضي 
سنوات العمر

عبد احملسن محمد احلسيني

عندهــم في غالب األحيان وحســب 
نطق اللسان بالســوق اجلديد فاكهة 
وخضراوات ومثلها بعض الصيدليات 
لألمن الدوائي، لــو تكرمتم، باملتابعة 
املطلوبة مع التقدير واالحترام لإلخوة 
الوافدين من كل قطر ودين لو كانت 
املعاملة والتعامل كل مبوطنه لتوضحت 
أمور كثيرة، لألسف ال تشمل بعض 
احلاالت للدول املتقدمة لضوابط عالجها 
وكذلك أمنها الغذائــي كما نطلبه من 
أصحاب القــرار بالكويت واالنصاف 
لألسرة بكل بيت يحتاج لتلك الرعاية 
لالمــن الدوائي، والغذائــي لعافيتكم 
وسالمة أبدانكم أجمعني وتوفير قصور 
الدواء لوكنتم تعلمون أسبابه وإغالق 

بابه.

والوافد بالبدلة والبنطال، لإلحاطة هناك 
تقاعس وعنصرية لباعة اجلملة بسوق 
الفاكهة واخلضار تبرز مالمحها بأسعار 
معروضاتها للنسيجني، كل له تسعيرة 

من سنوات مركون باملتابعات وسفارات 
وافديها!)

 فهل حماية املستهلك يعنيها هذا 
األمن العالجي للمواطن بالغترة والعقال 

نتــابع في وسائل االعالم يوميا 
التجارة  جهود ووفـــــاء فرســان 
وجتــاوزات البعض عبر تخصصات 
الســاحة لألمن الغذائي وغيرها، لكن 
القصور املأمور هذه األيام توفير (األمن 
العالجي والدوائي!) لبعض الصيدليات 
للمهم من األدوية بالذات لعــــــدم 
توافرها باجلهات الرســمية واملبالغة 
بأسعارها واحتكارها مبواقع محدودة 

مرصودة!
ومثلها مستشفيات بطاقة عافية، 
وتناولها باألحضان للبدن الهلكان بعد 
ســؤال وجواب طبيعة احلاالت لكبار 
السن بالذات من أهل الديرة وللوافدين 
أمورهم عســيرة ما لم يكون التأمني 
مأمونا ومقترح (مراكز عالج للجاليات 

نقش القلم

حماية املستهلك 
ألهلي وأهلك 

صحيًا!
محمد عبداحلميد الصقر

م.٣٦

ال بواكي 
للمشاريع 

اإلنتاجية
a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

اسمع مني

قرية دولية

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

نافذة دولية

tuhanihuman@gmail.com
تهاني الظفيري


