حتقيق
�أكدوا �أنهم الي�شعرون بالعجز رغم جتاهل املجتمع

ق�صار القامة «الأقزام»:
نحن الفئة املن�سية ..الإعالم يتجاهلنا
والوظائف تعاندنا
ماجدة �أبو املجد
اعتادت الهيئات واملنظمات الإن�س � � ��انية وو�سائل الإعالم �إعطاء
اهتمام كب �ي ��ر لو�ضع الأقلي � � ��ات داخل املجتم � � ��ع والرتكيز على
معاناتهم ،واملطالبة بحقوقهم غري �أن الأقلية من الب�شر التزال
تعاين الإهمال وجتاهل املجتمع بحيث ت�صل الأمور �أحيانا �إىل
حد ال�سخرية والتهكم ،وعلى �سبيل املثال ق�صار القامة الذين
يعان � � ��ون من عدم دجمهم يف املجتمع ،ورف�ضهم يف العديد من
الوظائ � � ��ف ،وكذلك جتاهل الإعالم له � � ��م وعدم ت�سليط ال�ضوء
عل � � ��ى م�شكالتهم النف�سي � � ��ة واالجتماعي � � ��ة ،وبالإ�ضافة �إىل كل
ذل � � ��ك ففي بع�ض الدول مثل فيينا جتمع عدد كبري من الأقزام
لي�شكل � � ��وا احت � � ��ادا خا�صا به � � ��م يف حماولة للف � � ��ت الأنظار �إىل
م�شاكلهم وم�ساعدتهم يف احل�ص � � ��ول على فر�ص عمل منا�سبة
وال�سم � � ��اح لهم بالإندماج يف املجتمع ،ويرغبون يف ال�سماح لهم
بفر�ص عمل �أك �ث ��ر ،وي�شريون �إىل النظرة الدونية لهم من قبل
البع� � � ��ض والتي حتد من ن�شاطهم وجتعلهم مهم�شني ،وطالبوا
ب�إج � � ��راء تعديالت عل � � ��ى القوانني املحلية داخ � � ��ل بع�ض الدول
وخارجها مب � � ��ا ي�سمح لهم بامل�ساهم � � ��ة يف التطوير ،و�إىل و�ضع
قواعد مع الأقزام بعيدا عن �إهانتهم والتقليل من �ش�أنهم بحيث
اليطل � � ��ق عليهم (الأقزام) بل ق�صار القامة ،واي�ضا ال�سعي �إىل
عدم ربط الغباء والعجز وعدم الن�ضوج بق�صر القامة وجند ان
ق�صار القامة الي�شكلون جمموعة ب�شر منف�صلني عن املجتمع
لأنه � � ��م يف احلقيقة منت�شرين يف جميع �أنحاء العامل ،ولكن ما
ت�أث �ي ��ر ذلك عليهم من الناحية النف�سية واالجتماعية؟ وماهو
احلل؟..

فرحان العلي :القليل من النا�س يهتمون بنا
والأغلبية اليجيدون التعامل معنا
العامـــل
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