قبل البداية..

معا ..نحن �سنفوز
فاديا جربيل

مل تكن ال�سيدة يوني�س كيندي �شوايغر تعلم �أن مبادرتها الفردية ،ب�إقامة
مع�سكر �صيفي للأطفال والبالغني من ذوي االحتياجات الذهنية اخلا�صة
بحديقة منزلها يف �صيف حزيران عام � 1962ست�شكل نواة اخلطوة الأوىل يف
�إقامة �أول بطولة عاملية �صيفية يف �شيكاغو عام  1968لتتطور هذه املبادرة،
ويتم يف العام نف�سه الإعالن عن ت�أ�سي�س الأوملبياد اخلا�ص الدويل يف الواليات
املتحدة الأمريكية وال��ذي يهدف للق�ضاء على ال�صورة النمطية للمعوقني
ذهنياً ،وتغيري تفكري العامل جتاه هذه الق�ضية.
واليوم ي�أتي حدث التتويج الريا�ضي واملجتمعي الأب��رز ،با�ست�ضافة �سورية
للدورة الإقليمية ال�سابعة للأوملبياد اخلا�ص ،لي�شكل �أي�ض ًا نتاج ًا حقيقي ًا يكرب
ويتطور م�ستقب ًال نحو جمتمع م�ؤمن ب�أن املعوق قادر على العطاء ،والذي جاء
اهتمام ال�سيدة �أ�سماء الأ�سد فيه ليرتجمه حت�ضري ًا ورعاية ومتابعة �إميانية
حقيقية لأهمية ارتقاء الوعي املجتمعي بهذه ال�شريحة ،منطلقة من ر�ؤية �أن
الفرد هو نواة املجتمع ،وقد جت�سّ د ذلك بقولها�" :إن الفرد هو حمرك التنمية
وهدفها ،وا�ستثناء �أي �شخ�ص هدر للموارد" ..من هنا جتلّى الهدف الأ�سمى
للأوملبياد اخلا�ص ،ب�أن التنمية ال تكتمل �إال مب�شاركة جميع �أفراد املجتمع� ،إذ
�أكدت ال�سيدة �أ�سماء�" :إننا يف �سورية تعاملنا مع الأوملبياد لي�س كحدث ريا�ضي
بل كحدث للمجتمع كله ،وبالتايل يجب �أن تكون امل�شاركة ب�شكل كامل ولي�س
فقط من الفئات �أو ال�شرائح املهتمة".
بالت�أكيد هو حدث للمجتمع كله ،فطوابري املتطوعني من ال�شباب وال�شابات
والأه��ايل الذين حر�صوا على مواكبة امل�شاركني ذوي الإعاقة من  23بلداً،
تعطي م�ؤ�شر ًا كبري ًا على والدة ر�ؤية وطنية تدرك �أهمية ا�ستنباط بذور الإبداع
لدى ه�ؤالء ،وتخرجهم من دائرة ال�شفقة �إىل �أفق �أو�سع باعتبارهم طاقات
فاعلة وواعدة متلك مهارات ،ميكن �أن نعززها ونبني عليها ،و�أبعد من ذلك
حتويل ق�ضية الإعاقة �إىل ق�ضية جمتمعية تخلق التكامل والت�ضامن ،لتكتمل
�صورة املعادلة التي �أريد لها �أن تكون معنى عميق ًا للأوملبياد اخلا�ص ال�سوري،
يف �أنه لي�س للربح �أو اخل�سارة� ،إمنا حتويل هذه ال�شريحة �إىل فئة منتجة
وم�شاركة يف عملية التنمية.
و�إذا كانت ال�سيدة كيندي قد ت�سلّمت جائزة العطاء "تيودور روزفلت" لدورها
الرائد يف االهتمام باملعوقني ،ف�إن ال�سيدة �أ�سماء الأ�سد هي العطاء نف�سه
ت�سلّمه حب ًا وعم ًال للمجتمع بكل �شرائحه ،وهي التي �أر�ست دعائم العزف على
التفا�صيل يف بناء م�شاريع �صغرية وكبرية خدمة للفرد واملجتمع ،ولإميانها
العميق ب�أن النواة �إذا متت رعايتها بعناية وفكر و�إميان ،البد �أن ت�صنع احلدث
م�ستقبالً.
ومعاً ...حتماً ....نحن �سنفوز.

