حملة "معا ً لقضيّة واحدة ،معا ً نركض" في "ماراثون
صة
بيروت" لدعم ذوي االحتياجات الخا ّ
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أطلقت جمعية  ،OpenMindsحملة
"معا لقضيّة واحدة ،معا نركض" ،لدعم

األشخاص من #ذوي االحتياجات
صة ،من خالل المشاركة في
الخا ّ
"#ماراثون بيروت" الذي سيقام في الثالث
عشر من تشرين الثاني .وجاءت الحملة
بالتعاون مع جمعيات ،Udiversity
CARE Lebanon, Next Step
at AUB, Lebanese Autism
Society – LAS, Step
Together Association,
.Trait D’union،Mosaik,
وجرت العادة أن يحتوي "ماراثون بيروت" الركض من أجل
قضيّة ،وكانت مبادرة  OpenMindsعبر التعاون مع
الجمعيات األخرى المعنيّة بذوي الحاجات الخاصة لرفع
مستوى الوعي تجاه هؤالء األفراد في جميع أنحاء لبنان ،بحملة
صات التواصل "إليصال صوتنا بشكل أقوى
مو َّحدة عبر من ّ
عبر استخدامنا جميعا الشعار نفسه على وسائل التواصل
االجتماعي الخاصة بنا" ،تقول ريم فضّول ،عضو الهيئة

اإلدارية في جمعية  .OpenMindsفقد سبق أن قامت
ي عمل على مستوى
الجمعية بتعاونات مع جمعيات أخرى في أ ّ
واسع.
وعن المشاركين في هذا الماراثون ،توضح فضّول "أنّهم من
المشاركة والمدارس ومن أفراد من شركات
تالميذ الجمعيات
ِ
صة رغبوا بالمشاركة في هذا الماراثون ألجل قضيّتنا ،إلى
خا ّ
جانب أشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة طبعا ،تحت
مشترك".
شعار واحد
َ
وتشرح ّ
أن ذوي االحتياجات الخاصة يش ّكلون  10في المئة من
مكونات
المجتمع اللبناني ،وينسحب ذلك طبعا على جميع ّ
المجتمعات من مدارس ومؤسسات عمل وغيرها .وتهدف هذه
الحملة بشكل أساسي لدعم هؤالء االشخاص بجميع األنشطة
مكون أساسي
واألعمال والرياضة وفي مختلف القطاعات ،فهم ّ ِ
في المجتمع .لذلك ،على هذا المك ّ ِون أن يشارك في جميع هذه
القطاعات وأن ينخرط بها وأن يحصل على جميع حقوقه أسوة
بغيره.
وفيما يقوم عمل الجمعية األساسي على دعم المدارس في دمج
ذوي االحتياجات الخاصة في مناهجها ،وصل عدد المدارس
التي دمجتهم في برامجها إلى  .16وذلك يمكن أن يساعدهم

على متابعة مجالهم الدراسي في الجامعة ومن ثم الدخول إلى
سوق العمل.
ّ
وصحيح ّ
"لكن
أن شعار الحملة هو الركض من أجل قضيّة،
األشخاص المشاركين سيتنقّلون تحت هذا العنوان ولن يكون
ركضا بمعنى الركض ،رغم مشاركة ثالثة عدّائين للركض من
أجل قضيتنا وقد شاركوا في ماراثونات عالمية سابقا" ،وفق
فضّول.
أما من بقي من األشخاص من القيّمين على الجمعيات والتالميذ
ّ
وموظفي المؤسسات وذوي االحتياجات الخاصة ،فسيتنقّلون
بهدوء وبشكل رمزي للمشاركة في هذا الحدث.
عراب
وبالتنسيق مع عدد من شركات التأمين التي لعبت دور ّ
الحدث ،تم تأمين قمصان خاصة للمشاركين في هذا الماراثون.
كذلكّ ،
فإن ريع هذا الحدث ،وإن كان بسيطا ،سيعود إلى دعم
الجمعيات التي بدورها بحاجة إلى مساعدة أيضا ،وإلى دعم
للتم ّكن من استكمال مسيرتها مع األشخاص من ذوي
صة ،وفق فضّول ،خصوصا ّ
أن المشاركين في
االحتياجات الخا ّ
"ماراثون بيروت" هم من جنسيات مختلفة ومن دول عديدة
وبذلك تصل رسالة الحملة بشكل أوسع.

الكلمات الدالة
https://www.annahar.com/arabic/section/77%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/31102022010220963

