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صفحة تصدر بالتعاون مع اجلمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYاالنسان واجملتمع

اقــتحـمـت الـــشــــرطـــــة شقـتـي يف
مـنـتــصف اللـيل، وهـــو مـــوعـــدي
الذي أضع فيه رأسـي على صدر
حـبـيـبـتــي ألشكــــو لهـــا هـمـــومـي
فتــزيحهـا مـني بــالكــامل بـقبلـة

واحدة.
كـنت مـعتــاداً أن يــأخـــذوني إلــى
مــسـتــشفـــى األمـــراض الـعقلـيـــة
كلما واجهت الناس بحقيقتهم،
وميدوني علـى السرير، ويربطوا
يديّ ورجليّ، ويضعوا واقية بني
، ثــــم يـفـجــــــــــروا دمــــــــــاغــــي فــكــــيّ
بــصــــواعق لــيعـيـــدوا إلـــى عـقلـي
)تـــوازنه(.. أعـنـي ألكــون مـــزيفــاً

مثلهم.
لكني وجدت نفـسي هذه املرة يف
قصر فاخر، حدست من هول ما
رأيت، أنـه املكان الـذي سكن فيه
من كانت أرواح العـراقيني بيده.
لــم يكـن مـن حـــولـي مـن يـــوحـي
شـكله بـــأنه طـبـيـب، فـبــدأ فــأري
يلعـب بعـبـي وشعـــرت بـــاخلـــوف.
ملح ذلك كـبيـــرهم فــأخـــذ بيــدي
وأجلـــسـنـي يف أكـبــــر الـكــــراسـي،
فــــتـحـــــــــــول خـــــــــــويف إلـــــــــــى رعــــب

تظاهرت بإخفائه.
كانـوا يحملـقون بي ويـركزون يف
عــيــنــيّ وفــمــي كــمـــــا لـــــو كـــــانـــــوا
يـنـتـظــرون مـنـي خـطــابــاً. وكــان
أشــــــــــــد مــــــــــــا يـخـــــيـفـــــنـــــي هــــــــــــو
الـكـالم..ألن عـقـلـــي يـــــــدرك مـــــــا
خـلـف احلـقـــيـقــــــــة، وألنـــنـــي أرى
الـنــــاس عــــراة مـن زيـفهـم حـتــــى

عندما ينامون مع نسائهم.
وألشـد ما أدهـشنـي وأذهلني، أن
كــبــيـــــرهــم تقــــــدم نحـــــوي وقـــــال
بشيء من التـوسل: إننا بحـاجة

إليك.
لـم أنـطق بـكلـمــة، فــالـكالم كـمــا
قلـت لكم يخيفني، ألنه طريقي
إلــــــى الــكهــــــربــــــاء. وأعـــــــاد علــيّ
الـطـلب بـصـيغــة أوضح وبــرجــاء

صريح: 
- العـراق يف محـنة، والـعراقـيون
يـريدون منا أن نـخلـّصهم منها.
واحملــنـــــة األكــبـــــر أنــنـــــا وجـــــدنـــــا
أنفـسنـا يف محنـة فتـوصلنـا إلى
أن ال أحد يخلـّصنا، والعراقيني

من هذه احملنة.. سواك.
* وسـألته مـستـفسـراً: وملـاذا أنـا

بالذات؟
ردّ عليّ من كان يبدو أعقلهم:

- ألن ما يجري يف العراق يشبه
متــــامــــا مـــــا يجــــري يف عــــاملـك..
فــســـاعـــدنـــا علـــى أمـــره ولـك كل
الــــــصـالحــــيــــــــــــات، مــــن رئــــيـــــــــس
جــمهــــوريــــة إلــــى مــــديــــر مــــركــــز

شرطة طريبيل.
نفـــــشــت ريـــــشــي كـــــــالـــطـــــــاووس،
وضـــربـت صـــدري بـيـــدي ضـــربـــة

الواثق وقلت: 
* أنـا لهـا، وسـأسـوي األمـر لـكم

يف اللحظة و التو!
مــددت يـــدي بجـيـبـي فــأخــرجـت
خـــــــــــامت سـلــــيــــمـــــــــــان، ووضـعــــتـه
بـــــإصــبعــي وفـــــركــت فـــــروة رأسه،
فـزعق صـوت جفـل منه اجلـميع

وقال:
- )شــبــيـك لــبــيـك عــبــــــدك بــني

إيديك!(
أمرته أن يعرفنا باسمه، فقال:

- أنـــا اجلـنـي الـــذي أتـــى بعـــرش
بلقيس إلـى امللك سليـمان، قبل
أن يــرتــد إلـيه طــرفه. ال تعــرض
عـليّ قــضيـــة إال وحللـتهــا بلـمح

البصر.
* قلت له: املـسألـة باخـتصار أن
هؤالء القوم يف محنة فجد لهم

حالً يحلون به محنة العراق.
نــــظـــــــر بـــــــانـكـــــســـــــار وأجـــــــابـــنـــي

بالعراقي:
- )وما لكيت إال العراق؟!(

- وتــابع قـــائال: لقــد طـلب مـني
مـديـر أكبـر مخـابـرات يف عــاملكم
أن انهـي إمـبـــراطـــوريـــة الــشـــر..
)يقــصــــد االحتــــاد الـــســــوفـيـتـي
وتــوابعه(.. فــأنهـيتهــا يف حلظـة
وحــولتهـا إلـى أنقـاض. وهــدمت
حائـط برلني بـرفسة.. ومـستعد
أن أحـل لـك مــــــشـكـلـــــــة الــــصـــني
والهـنــــد وبــــاكـــسـتــــان وكـــشـمـيــــر
و...و... أمـــــــــا الـعـــــــــراق فـال حـلّ

حلاله إال بقيام الساعة!
- واقتـرب مـني وهمـس يف أذني:
تـفـحـــــص جـــمـــــــــاعـــتــك.. اعـــنـــي

عقولهم وجيناتهم.
وبـلـحــــظــــــــة عــــــــاد اجلـــنـــي إلــــــــى
محبـسه، فيمـا أوقفت جمـاعتي
وطـلبـت منـهم أن يــدخلــوا عـليّ
بـالدور. كـانت يف رأسي مجـسات
أكــثـــــر دقـــــة مــن أشعــــــة اللــيـــــزر،
تخـتــرق اجلـمجـمــة وتـنفــذ إلــى
اخلـاليـــــــــــا فــــتـحـلـلـهـــــــــــا، والـــــــــــى
اجلــيــنــــــات فـــتفــك شفـــــــراتهــــــا.
وفـحـــــصـــتـهـــم واحـــــــــداً واحـــــــــداً،
فـوجدت يف األمـر عجبـاً. وجدت
أن عقولهم فيـها أحوالل، وأنهم
إذا تــكلــم أحـــــدهــم مع أحـــــدهــم
،رآه اثـنـني. وإذا تـكلـم مع اثـنـني
رآهم أربعة.. وكل لسان مختلف
وعــقــل مــخـــــــتــلــف.. مــع أنــهـــــــم

واحد!
واألغـرب، إنني عـندمـا تفحصت
ــــــــــــاتـهـــــم، وجــــــــــــدت أنـهـــــم جـــــيـــــن
يـتشابـهون يف جميعهـا إال جينة
واحــدة كــانـت متــشـي مـتـبخـتــرة
وتــصــيح: ))أنــــا األمـيـــــر، وعلــــى
غــيـــــري أن يــــســـــوق احلــمــيـــــر((،
وخـلـفـهــــــــــــا جــــــــــــوقــــــــــــة تـلــــبـــــــــس
)اجلراويات( والشراويل والعُقل
)واجلــيــنـــــز( يـــــدقـــــون الــطــبـــــول
بهـوس فـزّز عــاملي .. وأيقـظــوني

من صحوتي، عليهم اللعنة!
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واملعـــوق هـــو شخـص مـصــــاب بعجـــز
كلي أو جــزئي، خلقـي أو غيــر خلقي،
وبــشـكل ثـــابـت يف أي مـن حــــواسه أو
قــــدراته اجلـــســــديــــة أو الــنفـــسـيــــة أو
العقـليــة، إلــى املــدى الــذي يحــد من
إمكـــانـيـــة تلـبـيـــة مـتــطلـبـــات حـيـــاته
العــاديــة يف ظـــروف أمثــاله مـن غيــر
املعـوقـني. وميكـننــا تصـنيف اإلعـاقـة
مبـعنــاهــا العــام إلــى ثالثـــة أصنــاف؛
األول: اإلعـاقـة احلــركيــة )البــدنيـة(
مـثل بتر األطـراف، والصنف الـثاني:
اإلعاقـة احلسيـة مثل الصـم والبكم،
والصـنف الثــالث: اإلعـاقـة الـذهـنيـة

مثل الشلل الدماغي.
حقوق املعوق يف التشريعات الدولية
إن املعـــوق هـــو إنــســـان قـبـل أن يكـــون
معـــوقــــاً، له حقـــوق وعلـيه واجـبـــات؛
ومـــن أجـل تـلــك احلـقـــــــــوق نـــــــــاضـل
املعــــوقــــون يف كل اجملــــاالت لـتـثـبـيـت
حـقـــــــوقـهـــم واســـتـعـــــــادة مـكـــــــانـــتـهـــم
الـطـبيـعيــة وســط احليـــاة البـشــريــة.
فقــــد أكــــد اإلعـالن العــــاملــي حلقــــوق
اإلنـســـان 1948 مبــدأ عــدم الـتمـييــز،
ونــادى بــأن الـنــاس جـمـيعــاً يــولــدون
أحــــــراراً ومــتــــســــــاويــن يف الـكــــــرامــــــة
واحلقـــــوق، وهــم قـــــد وهــبــــــوا العـقل
والــــــوجـــــــدان وعلـــيهـــم أن يعـــــــاملــــــوا
بعـضهـم بعـضــاً بــروح اإلخــاء. وهــذا
ــــــــــــره مـــــن يـعـــــنـــــي أن املـعــــــــــــوق كـغـــــي
األشـخـــــــــاص، لـه حـقـــــــــوق كـــــــــامـلـــــــــة
مـتكــاملــة. ونـص اإلعالن األمــريـكي
حلقــوق وواجبـات اإلنـسـان علـى حق
كل شخـص يف تلقـي حمـايـة الـدولـة
مـن نتــائـج البـطــالــة، والـشـيخــوخــة،
وأيـة إعاقـة ناجتـة عن سبـب خارجي،
بـشــرط أن جتعله هـذه اإلعـاقــة غيـر
قادر جسديـاً، أو عقلياً، على الكسب.
وأكــــــــد اإلعـالن الـعــــــــاملـــي لـلـحـقــــــــوق
االقتصـادية واالجتمـاعية والثـقافية
1976 حــــق املــــعــــــــــــــــــــــــــــوق يف األمـــــــــــن
االقـــتــــصــــــــادي واالجـــتـــمــــــــاعـــي، ويف
مــسـتـــوى معـيــشـي الئق، واحلـصـــول
علــى عـمل حــسـب قــدراتـه، وحقه يف
مـــــزاولـــــة مهـنـــــة معـيـنـــــة ومـــــربحـــــة
ومجزية، وحقه يف أن تُحـترم كرامته
اإلنـســانيــة، أيــا كــان منـشــأ وطبـيعــة
وخــطــــورة أوجه الـتعـــويـق والقــصـــور
الــتــي يـعـــــــانــيـهـــــــا، وأن لـه احلـقـــــــوق
األســــــاســيـــــــة نفـــــسهــــــا الــتــي تـكــــــون
ملــــواطـنــيه الــــذيـن هـم يف ســنه، ومـن
بيـنهــا احلقـوق املــدنيـة والــسيــاسيـة
الـتـي يـتـمـتع بهــا ســواه مـن الـبــشــر؛
وهــــذا يعـنـي أن لـه احلق يف الـتـمــتع
بحيـاة كـرميــة وغنيـة قــدر املسـتطـاع،
ويف الوصـول إلى اكبر قدر ممكن من
االستقالل الـذاتي. وهنـاك بنـد مهم
يف اإلعـالن ينـص علــى حق املعــوقني
يف أن يــــــوضعــــــوا بعــني االعــتــبـــــار يف
جـمـيع مـــراحل الـتخـطـيــط أو وضع
املوازنة والقوانني، غير أن هذا البند،
وبكل أسف، مفقـود لـدى معـظم دول
العالم الثـالث، حيث يوضع املعوقون

على هامش املشاريع التنموية. 
ويـــــرجع اإلقـــــرار الـــــدولــي املــتـــــزايـــــد
حلقوق املعـوقني واعتبارها جزءاً من
حقـوق اإلنـسـان إلـى الـسنـة الـدوليـة
للــمعـــــوقـني )1981(، الـتـي أدت إلـــــى
تبـني بــرنــامج العـمل العــاملـي املعـني
باألشـخاص املعـوقني. وشـهدت أوائل
التـسعينيـات من القرن املـاضي إقرار
القــــواعــــد املعـيــــاريــــة املعـنـيــــة مبــنح
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أو بني الدول((.
مظلومية املعوق العراقي

أثبتت آخر الـدراسات التي قامت بها
وزارة الـصحـة بــالتعــاون مع منـظمـة
املعــــــوقــني الــــــدولــيــــــة وممـــثلــي وزارة
العــمل والـــشــــؤون االجـتـمــــاعـيــــة، أن
عدد املعوقني يف الـعراق بلغ اكثر من
مليـون شخص تتـراوح شدة إعـاقتهم
بني العجـز الكلي واحملـدود، وان عدد
معـوقي احلـرب املـنسـوبني إلــى هيئـة
رعــايــة معـــوقي احلــرب بلغ )43600(
مــــــصـــــــــــاب مــــنـهــــم )5600( مــــن ذوي
الـعـجـــــــز الـكـلـــي، فـــيـــمـــــــا بـلـغ عـــــــدد
املـبـتـــوريــن )100( ألف تقـــريـبـــاً. أمـــا
عــدد املـكفــوفـني يف الــوقـت احلــاضــر
فـبـلغ أكـثــــر مــن )100( ألف، يف حـني
يـقدر عـدد املهـددين بـالعمـى وضعف
الـبـصـــر بـنحـــو )205( آالف. إن هـــذه
األعـداد الهائـلة يف بلـد ال يزيـد عدد
نفـوسه علـى )27( ملـيون نـسمـة، هي
نـتـيجـــة مـبـــاشـــرة لـلحــــروب والقـمع
الــسيـــاسي الــذي تعــرض له العــراق.
لقد عـانى املعـوقون اكـثر من غـيرهم
الـتهـمـيــش فـيـمـــا يـتـعلق بـــاحلقـــوق
األســـاسيــة لـلمــواطـن. فعلــى الـــرغم
من وجـود بـعض املـؤسـسـات العـاملـة
يف مجــال حقـوق اإلنـســان، لكـنهـا ال
تـتــطــــرق إلـــــى املعــــوقـني إال بــــاحلــــد
األدنـــى، فـمـــا زال أفـــراد هــــذه الفـئـــة
يـقع علـيهـم ظلـم اجملـتـمع والـــدولـــة
معـــــــاً، ألنهـــم يعــــــانــــــون الـــتهــمــيــــش
واالزدراء والـتمـييــز، فـضـالً عن إنـهم
عـــــرضـــــة لالســتـغالل مــن عـــــوائـلهــم
بــاسـتخــدامـهم يف االسـتجـــداء، ومن
املــؤسـســات الـتي تـسـتخــدم املعـــوقني
كعـنــاويـن جلـمع الـتـبــرعــات مـن دون

توفير احلياة املالئمة لهم.
هــنـــــاك إشـكـــــالــيـــــات عــــــدة وعقــبـــــات
مــتــنــــــوعــــــة حتــــــول دون دمج هــــــؤالء
األفـــراد يف اجملتـمع، وحتــويلـهم إلــى
عـناصـر فاعلـة، تتمـثل بازديـاد أعداد
املعــوقني، وعـدم تـوافـر الــدعم املـادي
الكــايف للمـسـاهمـة يف دمـجهم داخل
مجـتمعاتهم، وعدم إلزامية القوانني
واألنــظمــة الـتي تـســاهـم يف حمــايــة
حـقـــــــــــوق املـعـــــــــــوق داخـل اجملــــتــــمـع،
والتهرب من تطبيق القانون. كما أن
نـظـــرة اجملـتـمع الـــدونـيـــة والــسـيـئـــة
لألفــراد ذوي االحـتيــاجــات اخلــاصــة
تتـطلب تـثقيفـاً وتـوعيـة جمـاهيـريـة
إللــــــزام الــنــــــاس بــــــااللــتــــــزام األدبــي
واألخـالقـــي، جتــــــــــاه هــــــــــذه الـفـــئــــــــــة
املظلـومــة. إن تشـريع قـوانني تـضمن
حقـوق املعــوقني سـوف يـسـاعـد علـى
دمج وتعــايــش هـــذه الفـئـــة مع بــاقـي
فـئــــات اجملـتـمـع. وعلــــى مــــؤســـســــات
حقـــوق اإلنــســـان أن تـتـبـنـــى قـضـيـــة
املعـــوقـني ونــشـــر الـــوعـي بـحقــــوقهـم
الـتـي يـضـمـنهـــا القــانــون، بـــوصفهـم
مـواطنني من الـدرجة األولـى. ونأمل
مـن جلنــة كتـابـة الــدستـور أن تـأخـذ
بـنظـر االعـتبـار حقـوق املعـوقـني كمـا
نــصــت علــيهــــا اإلعالنــــات واملــــواثــيق
واالتفــــاقـيــــات الــــدولـيـــــة والعــــربـيــــة
املــتعـلقــــة بهـم، وإقــــرار حقــــوقهـم يف
الـرعـايـة االقـتصـاديـة واالجـتمــاعيـة
والــصحـيـــة يف ضـــوء إطـــار قـــانـــونـي
مـتـني، يلـــزم الـــدولـــة واجملـتــمع معـــاً
بــتــطــبــيع أوضـــــاع املعـــــوقــني وإعـــــادة
تـأهـيلهم جـسميـاً ونفـسيــاً، ودمجهم

ضمن خطط التنمية واإلعمار. 

واالتفـــــاقــيــــــات والقـــــوانــني وقـــــرارات
األمم املتحدة، ومـا أفضت عنه نتائج
املؤمتـرات الدوليـة التي عقدت خالل
األعــوام العـشــرة األخيــرة مـن القــرن
املاضـي التي أكدت حقوق اإلنسان يف
احلـيـــاة احلـــرة والكـــرميـــة، والـتـــزامـــاً
مبـيثــاق العـمل االجـتمــاعـي العـــربي
وإستـراتـيجيـة العمـل االجتمـاعي يف
الـــــوطـــن العـــــربــي ومــيــثــــــاق حقـــــوق
الـــطـفل والــبــيــــــان العـــــربــي حلقـــــوق
األســــرة واإلسـتــــراتــيجـيــــة العــــربـيــــة
للــتــنــمــيـــــة الـــصحــيـــــة، واســتـكــمـــــاالً
للجهود العربية التشريعية الرعائية
والتـنمــويــة يف مجــال تــأمـني حقــوق
األشخـــــــاص املعــــــوقــني ودمـجهــم يف
اجملـتمع بـاعـتبـارهم جــزءاً مهمـاً من
نـسـيجه االجـتمـــاعي، واقـتنــاعــاً بــأن
األشخـاص املعـوقني لــديهم القـدرات
واإلمـكــــانــــات، وإذا مــــا تــــوفـــــرت لهـم
الـــظـــــــروف املالئــمــــــة الـــتجــــــريــبــيــــــة
والـتــــأهــيلـيـــــة والفــــرص املـتـكــــافـئــــة
سيتمـكنون من املشاركـة بفاعلية إلى
جـــانـب شــــرائح اجملـتــمع األخـــرى يف
حتقـيق الـتنـميــة العـــربيــة الـشــاملــة
املـوجهـة لإلنـسان الـعربـي ومن أجله،
وإدراكــــاً لقـــدرات امـتـنــــا العـــربـيـــة يف
مــواجهــة الـتحــديـــات وبنــاء مـجتـمع
مــتــمـــــــاسـك مــتـــــســـــــاو يف احلـقـــــــوق
والـــواجـبـــات مـن دون متـيـيـــز بــسـبـب
اجلـنس أو الـدين أو العـرق أو األصل
أو اإلعـــاقـــة، ونـظـــراً القـتـنـــاعـنـــا بـــأن
قضية اإلعاقة قضية مجتمعية يلزم
مـواجهتهـا بتكـافل جهـود احلكـومات
واجلهـات األهـليــة والقـطـاع اخلـاص
واملعـوقني أنـفسهم وأسـرهم، وحتسـباً
للــظــــروف احملـيــطــــة الـتـي ميــــر بهــــا
مجــتـــمعــنــــــا العـــــربــي الــــســيـــــاســيـــــة
واالقـتــصـــاديـــة واالجـتـمـــاعـيـــة، ومـــا
تتعــرض له بعـض دولنـا مـن احتالل
وحـــروب وحـصـــار والـتـي أفـضـت إلـــى
زيــــادة يف أعــــداد ونـــســب األشخــــاص
املعــــوقــني، وتلـبـيــــة حلــــاجــــة أمـتـنــــا
العـربيـة إلى تـأطيـر جهودنـا املبـذولة
يف مجــــال رعــــايــــة وتــــأهــيل وتـنـمـيــــة
األشخـــــاص املعــــوقــني، وضع الـعقــــد

العربي للمعوقني  األهداف اآلتية:
* تغـيـيـــر نــظـــرة اجملـتـمـع لإلعـــاقـــة

وتغيير نظرة املعوق لنفسه.
* إدراج قــضـيـــة اإلعـــاقــــة علــــى سلـم
أولـويـات احلكـومـات العـربيـة وتـوفيـر

االعتمادات الالزمة لها.
* مــــنـح املـعــــــــــوقــــني ومــــــــــرافـقــــيـهــــم
تـخفيضـات بنـسبـة ال تقل عن )50(%
على وسـائل النقل البرية   والبحرية
واجلـوية عـند االنـتقال داخل الـدولة

املعوقـني على انهم أشخـاص يتلقون
اخلدمـات فقط، وهـناك الـعديـد من
هـــذه  املـــراكـــز يف الكـثـيـــر مـن الـــدول
العــربيـة. ومع إقـرار الـسنـة الــدوليـة
لـلـــمـعـــــــوقـــني مت رســـمـــيـــــــاً تـــــشـكـــيـل
مــؤســســات لــرعــايـــة املعــوقـني، علــى
شكل احتـادات ريــاضيـة أو جـمعيـات.
وقد مت سن بعـض القوانني اخلـاصة
حلمـاية املعـوقني، ولكنـها مع األسف
بقيـت بعيـدة عن الـتطـبيق. وقـد قـام
عــدد من املعــوقني يف العــالم العــربي
بتـشـكيـل رابطـة حتـميـهم. ويف العـام
1998اســســـوا مــــا يعـــرف بـــاملـنــظـمـــة
العـــربيــة للـمعــوقـني داخل اجلــامعــة

العربية.
وقــد أكـــدت  ديبــاجـــة العقــد العـــربي
للــمعــــوقـني )2003-2012( إن الــــدول
العربية، انطالقاً من قيمها األصيلة
وتــــــــــراثـهــــــــــا الــــــــــديــــنــــي والــــــــــروحــــي
واحلضاري، والتزاماً منها مبا أرسته
الــــرســــاالت الـــسـمــــاويــــة مـن شــــرائع
رفعـت مــن مكـــانـــة اإلنــســـان العـــربـي
وكـــرامـتـه وجعلـته خـيـــر اخمللـــوقـــات،
واســتــــــرشــــــاداً بــــــالـعهــــــود الــــــدولــيــــــة

لـلجــمعـيــــة العــــامــــة لألمم املــتحــــدة
مبـادرة أفـضت إلــى صيـاغـة اتفــاقيـة
دولية شامـلة وكاملة حلمـاية وتعزيز

مكانة املعوقني وكرامتهم. 

من جتارب الشعوب
حقـقت الـصـني تقــدمــاً ملحــوظــاً يف
هـذا اجملـال لتـوظيف املعـوقـني. ففي
الـعـــــــام 2001 مت تـقـــــــدمي )274( ألـف
وظيفـة إلـى املعــوقني يف املــدن وأكثـر
مــن )15( ملـيــــون وظــيفــــة إلــيهـم يف
األريـــاف. وارتـفعـت نـــسـبـــة تـــوظــيف
املعـوقني إلـى)82.3( بـاملئـة. وأنـشـئت
حــتـــــى اآلن )2991(هــيــئـــــة خـــــاصـــــة
لتقـدمي اخلـدمـات للمعـوقني. ومتت
تـــــــــربـــيـــــــــة )11200( مـــن املـعـــــــــوقـــني
الكـتــســاب فـنــون الـتــدلـيك اخلــاص
بــــالـعالج الــطـبـي واحملــــافــظــــة علــــى
الـــــصـحـــــــــة. ووصـل عـــــــــدد هـــيـــئـــــــــات
التــدليك الـتي يعـمل فيهـا املعـوقـون

إلى )1637( يف كل أنحاء الصني.

أوضاع املعوق العربي
أمــا يف عــاملـنـــا العــربـي فـيـنـظــر إلــى

فــــرص مـتـــســــاويــــة لـألشخــــاص ذوي
اإلعــــاقــــة. ويف الـعقـــــد نفــــسه، أقــــرت
جلنـة حقـوق اإلنسـان التـابعـة لألمم
املــتحــــــدة أنه يــتعــني علـــــى اجملــتــمع
الــــــدولـــي وضع اإلطـــــــار القــــــانــــــونــي
حلــمـــــايــــــة حقــــــوق األشخـــــاص ذوي

اإلعاقة.
ويف العــام 2001، اقـتــرحـت املكــسـيك
يف الـــــدورة اخلـــــامــــســـــة واخلــمــــســني

أمام أنظار جلنة صياغة الدستور 

التأطري القانوين حلقوق املعوق العراقي مهمة دستورية وانسانية

د.شروق كاظم اجلنابي
جامعة بغداد

لقـــــد تغـيـــــر دور املـــــرأة جـــــذريـــــاً خالل
الــربع األخيــر من القـرن العـشـرين يف
اجملـتمعــات النــاميـة، فـأصـبحت املـرأة
تـشـارك أســرتهـا يف حتـمل املـســؤوليـة،
السـيمـا إذا كـانـت متـزوجـة، إذ تـشـارك
الـــزوج عـنـــدهـــا طـمـــوحـــاته ومعـــانـــاته
،فضالً عـن مصـادر الضغـوط النـاجتـة
عن الـواجبـات املنـزليـة وتـربيـة األوالد
وتـــوفيــر الــراحــة للعــائلــة يف األوضــاع
االعــتــيـــــاديـــــة أو يف حـــــاالت األزمـــــات،
خــــاصــــة نحــن نعـيـــش يف مجـتــمعــــات
تعصـف بها األزمـات وتبتـعد كل الـبعد
عـن االسـتقـــرار والـتـمــــاسك. فـــأصـبح
الـبحث عـن لقمــة العيـش ومكــان آمن
وإيجــاد متـنفـس للـتعـبيــر عن الــرأي،

الشاغل األهم لدى املرأة والرجل.
إذاً، املــرأة تعــاني كـثيــراً، بقــدر معــانــاة
الـرجل، من عـدم االستقـرار والتهـجير
وعدم الشعور باألمان والبحث الدائب
عن املــستقـبل األمني. فـإذا كــانت ردود
األفعــال النــاجمــة عن هـذه الـضغـوط
لــدى الــرجـــال تتــضح بحــاالت العـنف
والعـــدوان والــشـــرود الـــذهـنــي وبعــض
األعـراض الـذهـانيـة كــالهالوس، فعنـد
املـــــــرأة تــــظـهـــــــر عـلـــــــى شـكـل أعـــــــراض
جـــــســمــيــــــة مــثـل انقـــطــــــاع الـــطــمــث،
وارتبــاك العـادة الـشهـريــة، والتـوتـرات
الـتي تعتـري مـرحلـة مـا قبـل احليض،
والـصــداع، وحــاالت االنـهيــار العـصـبي

امتـصــاص مخــاوف الــرجل مـن خالل
إضفـــــاء األمــــــان علـــــى أفـــــراد األســـــرة

وتبديد مشاعر اخلوف لديهم.
إن املرأة عـندما تأخـذ هذا الدور داخل
األســرة، إمنــا تـشــارك بـشـكل فعــال يف
احلفـاظ علـى قـوة األسـرة يف مـواجهـة
ضغـوط احلياة بـأشكالهـا االقتصـادية
واالجـتمـــاعيــة والـقيـميــة، والـضغــوط
الــنـــــاجتـــــة عــن عـــــدم وضـــــوح الـــــرؤيـــــة
للــمـــــســـتقـــبل والـــبحــث الـــــــدائــم عــن
االســتـقـــــــرار. ولـكــنـهـــــــا بـهـــــــذا الـــــــدور
املضاعف، قـد تضطر إلى حتمل أعباء
تفوق طـاقتها، ممـا ينعكس سلـباً على
متاسك بنائهـا النفسي، فتظهر لديها
مـيـــول مـــاســـوشـيـــة كـ)إلغـــاء( الـــذات و
)تهــمــيـــــشهــــــا( و)الــتــــضحــيـــــــة بهــــــا(،
وظـيفـتهـــا إيجـــاد مـبـــررات الشعـــوريـــة
لسطوة غـير مبررة ميـارسها الرجل يف
األســــرة. وهكـــذا تفـــرط املـــرأة بـحقهـــا
الـطبيـعي يف حتقيق ذاتهـا، إلى جـانب
تصدع صحـتها النفـسية والبـدنية. إن
هــــذه اإلشكـــالـيـــة لـن حتل إال بـــإعـــادة
تقـاسم األدوار بني اجلنسني على نحو
أكـثـــر إنـصـــافـــاً، وهـــذا بـــدوره يـتــطلـب
نـهضـة جـذريـة يف الــوعي االجـتمــاعي
للفـــرد، وهـــو أمـــر ال يــــزال بعـيـــداً عـن
اهتمـامات اجملتمعـات الناميـة الغارقة

يف دوامات العنف والفقر والتعصب.

مـــا بعـــد الـــوالدة، واالكـتـئـــاب، وظهـــور
أعـــراض سـن الـيـــأس املــبكــــر، وفقـــدان
الـشهية لـلطعام أو الـشراهـة. فالنـساء

إذاً معرضات لصنفني من الضغوط:
1- ضـغــــــــــــوط تـــــتـعـلـق بـهــــــــــــويـــــتـهـــــن

البيولوجية.
2- ضغوط تتعلق باملمارسة األسرية.

إن املـــرأة حـيـنـمـــا تـتعـــرض للــضغـــوط
النــاجتــة عن دورهــا الـبيــولــوجي، ومــا
يـرافقهـا من تـوتـرات وأعـراض نفـسيـة
كـسرعـة التـأثر والغـضب أو اختالل يف
ســـــاعـــــات الــنـــــوم، أو حـــــاالت الــصـــــداع
املــــســتــمـــــر، مـــــا هــي إال نــتـــــائج لــتلـك
الـضغــوط الـتي مــا عــادت تقــوى علــى
حتـمـلهـــا، فـتــضـعف لــــديهــــا املقـــاومـــة
اجلــــســـــديـــــة، ومبـــــرور الـــــزمــن تــنهـــــار
املقــــاومــــة وتـكــــون عــــرضــــة لألمــــراض

بأنواعها، ورمبا تؤدي بها إلى املوت.
أمـا املعاناة الـناجتة عـن الدور األسري
ومحـــــاولـــــة الــتــــشــبــث مبـــــا أمـكــن مــن
متـاسك األسـرة يف مثل هــذه الظـروف
الـتي منــر بهـا، واالنـتقـاالت املـسـتمـرة
يف الـــسـكـن أو بـني الــبلــــدان، أو حـتــــى
اإلحـســاس بعــدم االسـتقــرار للعــائلــة،
فـتشكـل بحد ذاتهـا ضغطـاً كبيـراً على
رب األســــرة، ملــــا يـتــضـمــنه مـن ضـيــــاع
الهدف من احلـياة وضبـابية املـستقبل
للعائلـة. وهو يشكل لـدى املرأة ضغطاً
مـــضــــــــاعفـــــــاً، لـكــــــــونهــــــــا تعــمـل علـــــــى

ـ ـ

العواقب النفسية واجلسمية للضغوط التي تتعرض هلا املرأة
سلوى احمد أمني
جامعة صالح الدين

يـوجـد )600( مليـون شـخص يف العـالم لـديهم إعـاقـات تتعـدد أنـواعهـا
وتتفـاوت درجـات حـدتهـا. أمـا يف الــوطن العــربي وحــده فتـبلغ نـسبـة
املـعوقني )10(% من سكانـه البالغ عددهم نحـو )250( مليون نسـمة. فيما
بلغ عــدد املعـوقـني يف العــراق أكثــر من مـليـون فــرد، تتـراوح شـدة
إعاقـتهم بني العجز الكلي واحملدود. وتتركـز املأساة يف الدول الفقيرة،
ألن معوقـيها هم األسـوأ حاالً، يف حـني أن معوقي الـدول املتقدمـة قد

حصلوا على معظم حقوقهم وليس كلها.

 جلنة حقوق
اإلنسان يف األمم

املتحدة ألزمت
اجملتمع الدولي

بوضع إطار
قانوني حلماية

حقوق املعوقني


