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بقلم رئيس التحرير

أهمية الكتاب
فى حياتنا
يحتفل العالم فى  23أبريل من كل عام ،باليوم العاملى للكتاب وحقوق املؤلف،
وهذا االحتفال أقره املجتمع الدولى وع ًيا بأهمية القراءة ودورها فى نشر املعرفة،
واعترا ًفا بقيمة الكتاب الذى ظل على مدى التاريخ أحد أقوى الوسائل التى ساعدت
على نشر املعرفة والتراث الفكرى واحلضارى وأحد أقوى وسائل حمايتها.
ميا بالكتاب؛ فالقراءة من أهم وسائل التعلم اإلنسانى التى
اهت ّم اإلنسان قد ً
تطور اإلنسان
يكتسب اإلنسان من خاللها املعارف والعلوم واألفكار ،وهى التى
ِّ
وتفتح أمامه آفا ًقا جديدة كانت بعيدة عن متناوله .ويُح َكى أن أول مكتبة وضعها
الفراعنة حتت رعاية آلهتهم كتبوا على بابها «هنا غذاء النفوس وطب العقول» .كما
ميا،
أسسها اإلنسان قد ً
كانت مكتبة اإلسكندرية القدمية من أوائل املكتبات التى ّ
والتى ش ّيدها اليونانيون قبل امليالد وعكست حضارة اليونان وثقافتهم واهتمامهم
بالكتابة والكتاب ،ث ّم استم ّر االهتمام بالكتاب جيلاً تلو اآلخر ،حتى وصلنا إلى ما
نحن عليه اليوم.
ميا وحدي ًثا،
وميثل الكتاب أهم ّية كبيرة فى حياة اإلنسان ،فهو سجل للتّاريخ قد ً
ّ
يعرفنا تاريخ ّ
وسطروا
السابقة من خالل ما دونه املؤرخون
الشعوب واحلضارات ّ
ٍ
كثير من تلك احلضارات
كلماتهم
مبداد من ذهب ،ولوال الكتاب ما وصلتنا أخبار ٍ
ّ
طي النّسيان ،وال شك أنّ هذا األمر يفيد اإلنسان فى االستفادة من
ولذهبت فى ِ ّ
العِ بَر وجتارب من سبق فى التّعامل مع املواقف واألح��داث؛ فالتّاريخ كما يقال
فى احلكمة ّ
الشهيرة يك ّرر نفسه باستمرار ،وهو املعلّم األ ّول للبشر ّية وفوائده ال
حتصى.
اإلنسان حينما يريد أن يدرس ويتعلّم فى مجال من مجاالت احلياة املتن ّوعة
والكثيرة ،يستخدم الكتاب ّ
ويطلع على ما فيه من علوم ومعارف ،فالكتاب هو
محور العمل ّية التّعليم ّية والتّربو ّية وأداتها ال ّرئيس ّية التى يبنى من خاللها اإلنسان
حاضره ومستقبله.
والكتاب وسيلة لزيادة ثقافة اإلنسان؛ فاإلنسان حينما يُقبِل على قراءة الكتب
يتع َّرف على ثقافات ّ
الشعوب املختلفة وينهل منها ،كما يزيد إلى ثقافته باستمرار
ك ّل جديد .كذلك هو وسيله سياح ّية مت ّكن من الت ّعرف على البلدان واألقاليم،
فهناك من كتب اآلثار الكثير التى ذهبت بالقارى إلى بلدان بعيدة ما كان ميكن
لإلنسان التّعرف عليها لوال الكتاب ،ومثال على ذلك ال ّرحالت التى كان يقوم بها
ابن بطوطة ود ّونها فى كتابه ّ
الشهير «حتفة النّظار فى غرائب األمصار وعجائب
األسفار».
فى هذا العدد ستصحبنا رسالة النور فى رحلة إلى عالم الكتاب نغوص فيها
فى أعماق التاريخ من خالل الكلمة املكتوبة التى ستظل مهما تعددت الوسائل
احلديثة ،سيجد القارى أنّ الكتاب أفضل صديق لن يندم على وقت قضاه فى
قراءة كتاب مهما كان رأيه به.

د.ق.أندريه زكي

ميثل الكتاب
أهم ّية كبيرة فى
حياة اإلنسان ،فهو
سجل للتّاريخ قدميً ا
وحدي ًثا ،يعرفنا تاريخ
ّ
الشعوب واحلضارات
السابقة من خالل
ّ

ما دونه املؤرخون
ّ
وسطروا كلماتهم
مبدادٍ من ذهب
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أضواء على الطريق

حلل مشكالتك ..ف ّكر خارج الصندوق

الطريق
إعداد:
حممد بربر

خصوصا ،الكثير
يواجه الناس عمو ًما ،واملوظفون
ً
من املشاكل لكن تختلف طرق حلها من شخص آلخر،
وه��ن��اك م��ن يجيد التصدى لها وجت��اوزه��ا ،وه��ذه من
املهارات األهم فى العالم إذا لم تكن األهم على اإلطالق،
والشركات واملؤسسات تبحث دائ ًما عن أشخاص قادرين
على حل املشاكل ليس بالطرق التقليدية ولكن من خالل
طرق خارجة عن املألوف فيما يتعلق بالطريقة أو التكلفة
أو األشخاص املفترض أن يكون لهم عالقة باملشكلة.
كثي ًرا م��ا ت��واج��ه الشركات مشاكل ال ميكن حلها
بامليزانية احلالية أو حتى بالفريق املوجود وحتتاج إلى
منقذ ،شخص يفكر خ��ارج املألوف ويجيد البحث عن
حلول إبداعية خ��ارج الصندوق ،وميكن فعل ذل��ك من
خالل العمل وقت ذروة النشاط العقلي ،وعليك أن حتاول
التعرف على األوق��ات التى تكون فيها حاض ًرا ذهن ًّيا
بشكل كبير وقلل قدر ما تستطيع من عوامل التشتيت
فى هذه األوق��ات ،قم فقط باألعمال األهم على قائمة
أولوياتك ،ال تضيع هذا الوقت فى الرد على البريد أو
محادثة األصدقاء ،افصل نفسك متا ًما عن أى مشتت
وركز على ما تريد إجنازه.
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وإذا لم تتسلّق جبلاً من قبل على سبيل املثال فلرمبا
عليك محاولة األمر ،فالتجارب اجلديدة تخرج اإلنسان
من عاداته اليومية وتضعه أمام حتديات ليس لديه خبره
مسبقة عنها وهذا يحفز العقل على التفكير فى مساحات
مختلفة باإلضافة إلى أن األنشطة التى تتضمن رؤية
أماكن طبيعية حتفز العقل على التركيز واالسترخاء.
وعليك ً
أيضا أن تقرأ بغرض الفهم ،فهناك القراءة
من أجل االطالع على معلومة سريعة كتلك التى نقوم بها
دائ ًما وهناك قراءة وهى أعمق درجات القراءة بغرض
الفهم والنقد ،هذا يتضمن أن تستوعب النص الذى َّ
تطلع
عليه ثم تخضعه لقيمك ومعلوماتك وحسك النقدى وترى
إن كان من اآلمن مترير هذا النص لعقلك أو اعتراضه
وتنقيته قبل متريره ،وميكنك ً
أيضا أن تتعلم الكثير من
األل��ع��اب التى تتحدى العقل كالشطرجن والسودوكو،
وعليك أن تعرف أنه إذا كنت تريد إجادة شيء ما ولكى
تكون ق��اد ًرا على التفكير بشكل مختلف حياله عليك
مبمارسة األمر أكثر من مرة ،فى احلقيقة فإن املمارسة
واحدة من األساليب املهمة واجليدة ج ّدًا لتمرين العقل
على التفكير بإبداع.

العمل اجلماعى وأولويات النجاح
منوذجا الختبار
قدمت خبيرة تنمية بشرية
ً
يحدد مقياس جناح أو عدم جناح الفرد وفشله عن
طريق استخدام عدد من األشخاص لـ«بالونات»
قبل أن يكتشفوا الح ًقا املغزى من ذلك املوضوع.
وقامت خبيرة التنمية البشرية بإعطاء كل
متدرب «بالونة» و«إبرة حادة» وطلبت من كل فرد
أن يحافظ على «البالونة» خاصته ثم تصارع
جميع املتدربني الذين بلغ عددهم  30فر ًدا بشكل
فكاهى لتوجيه اإلب��ر احل���ادة لبالونة ك��ل فرد،
ومتكن فرد واحد فقط من النجاة بها خالل مهلة
زمنية استغرقت دقيقة واحدة.

وأوضحت خبيرة التنمية البشرية أن السر
وراء هذا األمر هو أن كل فرد ميلك مقومات جناح
معينة من خالل «بالونته اخلاصة» املستخدمة
فى التدريب وعلى الفرد احلفاظ على مقومات
جناحه بعيدًا عن م��ح��اوالت اآلخ��ري��ن إلفشاله
م��ع ق��ي��ام األش��خ��اص غ��ي��ر ال��ن��اج��ح�ين بفرقعة
ب��ال��ون��ة ال��ن��اج��ح ،ف��ال��ف��رد ال���ذى سيحافظ على
بالونته دون أن يفرقع بالونة زميله هو شخص
ناجح ،ونصحت القصاص بضرورة احلرص على
استخدام مهارات العمل اجلماعى من أجل إجناح
أى منظومة عمل.

زمالء العمل ..اجعلهم أداة حتفيز

يعانى الكثيرون من زمالء العمل ،على الرغم
من أن وج��ود االختالفات فى بيئة العمل أمر
حتمى نواجهه جمي ًعا ،لكن من املهم أن نتصدى
ألى أمر يخلق ج � ًّوا من التوتر والقلق ،وينصح
خبراء التنمية البشرية باالهتمام بزمالء العمل
ألن املشاكل تضر بإنتاجية الفرد ًأي��ض��ا ،فمن
أج��ل التكيف م��ع ذل��ك والقضاء على الضغط
النفسى بالعمل ،يجب عليك أولاً معرفة األسباب
التى ت��ؤدى لذلك وحصرها بشكل واض��ح ،وأن
تتعامل معها بشكل جيد ،فيمكن أن تقابلك بعض
الشخصيات السامة ذوى الرسائل السلبية بشكل
مستمر ،فيجب عليك احلذر فى التعامل معهم
وعدم االستماع لهم ،وهناك الشخص الدبلوماسى
رمبا يكون من أكثر الشخصيات املؤذية فى العمل،
فيبحث دائ ًما عما يخدمه فقط يجب جتنب هذا
النوع وعدم االحتكاك به.
شخصا آخر ،وهو الشخصية
كما أن هناك
ً

السلبية التى توافق اجلميع دون أن يكون له أى
رأي ،وهناك ً
أيضا الشخص مستقطب املعلومات،
فهو شخص يستطيع بشتى الطرق غير امللحوظة
ليسترسل منك كل أفكارك ويقوم بردها لنفسه
بعد تنفيذها .فعليك أال تفضى بكل ما لديك
لهؤالء ،والتعامل مع الشخصيات املزعجة يحتاج
ملمارسة وبحث دائم فى عالقاتك عن تعلم الدروس
اجلديدة التى تضيف إلى خبراتك احلياتية.
وم��ن امل��ه��م أن ي��ك��ون الشخص ح��ي��اد ًّي��ا مع
اجلميع فى محادثاته ويتجنب القضايا اخلالفية
ويقبل كل من يتعامل معهم وأن مينح نفسه بعض
الوقت قبل االندفاع فى القرارات أو ردود الفعل
على املواقف السخيفة والسيطرة على الغضب،
ومن املهم التوقف عن تكرار احلديث عن املشاعر
السلبية جتاه أحد ،وأخي ًرا من املهم عدم هدر
الطاقة النفسية وإنفاقها على اجلوانب السلبية
واملظلمة.

ثقافة الثواب
والعقاب األفضل
فى بيئة العمل
أك��د خبير التنمية البشرية فريدريك
هيرزبيرج ،أن هناك  6آليات تؤدى إلى خلق
ال��رض��ا الوظيفى ل��دى امل��وظ��ف ع��ن عمله،
وتتناسب مع احتياجات األشخاص إلشباع
الرغبات الذاتية أو حتقيق الذات ،وتتمثل فى
أن يتحفز املوظف عند شعوره باإلجناز .أى
حتقيق جناحات معينة مثل إمتام عمل معني،
وإيجاد حلول للمشكالت ،ورؤية نتائج عمله،
وكذلك يتحفز املوظف عند شعوره بالتميز
عن أقرانه .سواء كان التميز ماد ًّيا أو معنو ًّيا؛
أى مبكافآت أو ب��دون ،كما يتحفز املوظف
عند شعوره بإمكانية النمو .وذلك عن طريق
التطوير املهنى أو يشعر املوظف بالتحفيز
عند شعوره بالتقدم فى العمل .عن طريق
الزيادة السنوية لراتبه أو ترقيته فى العمل ،أو
عند شعوره مبزيد من املسؤولية .مثل منحه
منص ًبا إدار ًّي��ا نتيجة ملجهوده فى العمل ،أو
عند شعوره بأهمية العمل نفسه الذى يعمله
وأنه عمل مهم .وينصح فريدريك هيرزبيرج
مديرى األعمال والشركات بتحفيز املوظفني،
ّاً
كل مبا يتناسب مع شخصيته ،خللق الرضا
الوظيفى واحلصول على أفضل األداء ونشر
ثقافة الثواب والعقاب.

من أقوال الناجحني

«لعله من عجائب احلياة أنك إذا رفضت
دائما
كل ما هو دون مستوى القمة ،فإنك ً
تصل إليها».

املصادر:
 كتاب أسرار النجاح بقلم آل كوملانجونيور
 كتاب الطاقة الذاتية بقلم الرى اليت كتاب أيقظ قواك اخلفية بقلم أنطونىروبنز
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تهميش الصعيد عبر التاريخ املصري

صعيد
مصر
إعداد:
أمحد مصطفى

ظاه���رة اجلن���وب س���يطرت باملاضى عل���ى عدد من
بل���دان العال���م ،إال أن س���بل معاجلته���ا ظل���ت غائبة
ل���دى بل���دان أخرى ،وق���د يقرن ذلك بحق���ب ما بعد
االس���تعمار أو اس���تحداث التنمية ،ومن ثم االنشغال
بفك���رة النمو العام ولي���س املتكامل ،رغم ما لهذا من
مخاط���ر سياس���ية أو اقتصادي���ة أو اجتماعية ،وفى
ذل���ك إرث التهمي���ش ف���ى الصعي���د.
ويق���ول الدكت���ور مأم���ون فن���دي ،أس���تاذ العل���وم
السياس���ية« :إن العن���ف املتجل���ى ف���ى القت���ل بهدف
الث���أر أو إره���اب اجلماع���ات املدعوة باإلس�ل�امية،
فى جوهره ال يختلف عن ممارس���ات اجلماعات فى
اجلن���وب اإليطالي ،ف���ى عقود بعيدة عندما ش���كلت
نس���بة التخل���ف فى اجلن���وب اإليطالى نس���به تخلف
الصعي���د اآلن».
جذور احلكاية
وحكاية تهمي���ش الصعيد قدمية اجلذور؛ إذ تتزامن
مع االنتصار على الهكسوس وطردهم بعد احتاللهم
لش���مال مص���ر لنح���و  150عا ًم���ا ،وذلك بي���د امللك
أحمس ( 1314 – 1580قب���ل امليالد) ،فأعقب ذلك
التاريخ ببضع س���نني وحتدي ًدا بعهد امللك رمس���يس
الثان���ى أن نق���ل احلكم م���ن طيبة (األقص���ر حالياً)
إل���ى مدين���ة ب���ر – رعمس���يس (فاق���وس مبحافظ���ة
الش���رقية).
واملؤس���ف أنه جراء النقل السياسى واإلدارى للحكم
أن نق���ل معه االهتمام بالصعي���د للتركيز على الوجه
البح���ري ،بل وظلت عواص���م مصر تتناقل فى الوجه
البح���رى طوال األس���ر الفرعوني���ة التالية باس���تثناء
فترات بس���يطة ،وبهذا مت توجي���ه إمكانيات الصعيد
خلدم���ة الس���لطة املركزي���ة العلي���ا ف���ى الش���مال،
وم���ن هنا خلق���ت املركزي���ة لصالح الش���مال وتوطن
التهمي���ش جنو ًب���ا ،ولع���دة أس���باب فمنه���ا م���ا يتعلق
بإيجاد حائط س���د أمام مخاطر الغزو ،بجانب رغبة
امتداد املنش���آت واملعابد إلى الش���مال.
استنزاف سلة الغالل
واملالح���ظ فيم���ا بع���د أن اس���تمرت دائ���رة تهمي���ش
الصعي���د م���ن س���يىء إلى أس���وا كم���ا أثن���اء احلكم
اإلغريق���ي ،والذى أعقبه تهميش أش���د قس���وة إبان
العصر الرومانى ( 31ق.م–395م)؛ إذ وجه الرومان
اهتمامه���م لألقاليم املطلة على البحر املتوس���ط مما
أدى الزدهاره���ا ف���ى مقاب���ل ازدي���اد تخل���ف الوجه
القبلي ،بل واستوطنت فكرة أن الصعيد هو مقاطعة
ت���در الغالل وصارت كذلك على مدار قرون متتالية،
ومن أبش���عها ما كان بأيام املماليك ()1517 –1215
حيث أبش���ع صور القهر والظلم.
كم���ا تتابع األمر مع مجيء احلك���م العثمانى ،1517
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إذ أعقب���ه وض��� ٌع ل���م يتغي���ر م���ن اس���تنزاف خيرات
الصعي���د دومن���ا إمنائه ،ب���ل وجتري���ف الصعيد كما
جتري���ف مصر عب���ر تهجير العمال���ة املاهرة ،يضاف
لهم���ا إهم���ال التعلي���م والصح���ة ،ومم���ا يذك���ر م���ن
تداعي���ات التهمي���ش حينها ما س���رده الدكتور جمال
كم���ال محمود ف���ى كتابه «األرض والفالح فى صعيد
مص���ر» إذ يعدد س���بل التهميش فى القرن الس���ادس
عش���ر والس���ابع عش���ر ويقرنه���ا ببداي���ة مهام ش���يخ
القري���ة فى ريف الصعيد فى العصر العثماني ،فكان
لش���يخ املشايخ الس���لطة على كل سكان القرية وليس
على املزارعني فحس���ب ،بجانب توريث منصبه ،وهو
م���ا نرى ارتباط���ه بخلق س���طوة الطبقي���ة والقبائلية
حال ًي���ا.
الدولة احلديثة لم تصل للجنوب
ومرت العصور وال ش���يء تغير ،فل���م تنفصل جتارب
التهمي���ش مع مج���يء محمد على باش���ا حلكم مصر
(1848 – 1805م) ،فكان���ت الصناع���ة والتعلي���م فى
أوج ازدهاره���ا ف���ى الوجه البحرى دومن���ا الصعيد،
وكأن اجلن���وب مجرد م���زارع يحص���د منها احلبوب
واإلنت���اج دون حق���وق موازية ألهل���ه ،إلى حد وصف
الدكت���ور رفعت لقوش���ة «أن التخل���ف بجنوب الوادى
والصعي���د يع���ود لتأس���يس محم���د عل���ى دولته وهو
يعتب���ر أن الصعي���د ملحق بالدولة ولي���س إقلي ًما فى
الدول���ة».
وأعقبه���ا انح���دار أكثر س���و ًءا مع مج���يء االحتالل
اإلجنليزى ( 1882وانتهائه الش���كلى بدس���تور 1923
والفعلى  ،)1954واس���تمر مع مجيء حكم ثورة يوليو
(1970 – 1952م) ،فبالرغ���م مم���ا ش���هدته حقب���ة
الزعي���م الراح���ل جم���ال عبد الناصر م���ن نهضة إال
أنه���ا ل���م تكن بش���كل مماثل ف���ى الصعي���د ،حتى أن
اجلنوب لم يشهد س���وى بعض املصانع املتناثرة على
النقي���ض مما كان بالوجه البح���ري ،ويرجع اخلبراء
ذل���ك مل���ا كان يفتق���ر إلي���ه الصعي���د م���ن مقوم���ات
أساس���ية الزمة للتصنيع كالطرق وش���بكات الكهرباء
واألي���دى العامل���ة املدربة وبالتالى ف���كان اخليار إما
تعطي���ل التنمية لس���نوات نظي���ر بناء البني���ة التحتية
للصعي���د وإم���ا تنفيذها ف���ى مكان مكتم���ل كالقاهرة
ومحافظ���ات الوج���ه البح���ري.
أم���ا حقب���ة الرئيس محم���د أنور الس���ادات (1970
– )1981فش���هدت س���نوات احلرب وأعقبها س���نوات
الس�ل�ام واس���تنزافهما جلهد الدول���ة وإبقاءها على
الوض���ع الس���ابق ،بينما وف���ى حقبة الرئي���س محمد
حس���نى مب���ارك ( )2011 – 1981ش���هد الصعي���د
فوق ما س���بق مزي ًد ا من التهمي���ش العنيف واملركب،
ومزج���ا ب�ي�ن التهمي���ش السياس���ى واالقتص���ادى
ً
واالجتماع���ي ...إل���خ.

شخصيات

«جبرتي» السينما املصرية..
صالح أبو سيف 1996–1915
واحد من أهم رواد الواقعية ،ملا إلبداعه من دور جتاه مجدها ،وذاك عبر
إرادة وعصاميه رائعة ،إذ أعقب ميالده فى  10مايو  1915بقرية احلومة
مبركز الواسطى مبحافظة بنى سويف ،أن توفى والده بشكل مبكر ،ما
اضطره لاللتحاق مبدرسة التجارة املتوسطة والعمل فى شركة الغزل
والنسيج مبدينة احمللة الكبرى فى محافظة الغربية (،)1936–1933
وخالل عمله وجد طري ًقا ملوهبته عبر تكوين فريق من العاملني معه فى
الشركة وإخراج عدد من املسرحيات ،وهنا كافأه القدر بأن زار املخرج
الكبير نيازى مصطفى الشركة إلخراج فيلم تسجيلى عنها ،وهنالك قابله
وحتدث معه عن طموحه وميوله ،ولهذا عمل نيازى مصطفى على نقله
للعمل فى قسم املونتاج بأستوديو مصر.

من نسج اخليوط لنسج املشاهد

رئيسا لقسم املونتاج ،وخاللها تعرف على
وبعد عشر سنوات ص��ار
ً
رائد الواقعية األول املخرج كمال سليم ،وعمل معه مساعد مخرج فى
فيلم «العزمية»  ،1939فأعقبها سفره إلى فرنسا لدراسة فن السينما
ولكنه عاد قبل نهاية العام بسبب احلرب العاملية الثانية ،ولهذا استمر
فى وظيفته فى استديو مصر حتى جاءت الفرصة األولى لتحقيق فيلمه
الروائى األول عام « 1946دائ ًما فى قلبي» بطولة عماد حمدى ودولت
أبيض ،بينما أهم محطاته كانت جتربة سفره عام  1950إلى إيطاليا،
وخاللها استفاد بشكل كبير من تطور السينما اإليطالية وواقعيتها.

أخبار

فتحى عبد السميع يطالب
باستعادة «دار احلياة» للصعيد

طالب الشاعر والباحث األنثروبولوجى فتحى
عب���د الس���ميع أجه���زة الدولة بتدش�ي�ن «دور
احلياة» للصعيد على غرار مكتبة اإلسكندرية،
حيث كش���ف فى تصريحات���ه مؤخرا بـ «ميدل
ايست أونالين» «أن دور احلياة هى مكتبات لها
ش���أن يتجاوز قيمة مكتبة اإلس���كندرية وأقدم
جدا ،إذ قد س���بق وأنشأها
منها بقرون طويلة ًّ
الفراعنة ف���ى املعابد الكب���رى بالصعيد وكان
خريجوها يش���غلون مكانة مرموقة ،وفى ذلك
تضمنت أنش���طة «دور احلي���اة» تصحيح كتابة
املخطوط���ات القدمية وإع���داد الكتب الدينية
ودراس���ة علوم الفلك والطب وفى ذلك تخرج
منها الكهنة والكتاب.

مخرجا فحسب ،فقد م ّثَل فى فيلم «أضواء
صالح أبو سيف لم يكن
ً
املدينة»  ،1972وأنتج ثالثة أفالم «لك يوم يا ظالم» « ،1951األسطى
حسن» « ،1953حمام املالطيلي»  ،1973وقيامه مبونتاج  9أفالم ،وكتب
سيناريو  25فيل ًما ،وكذلك اإلخ��راج السينمائى لعدد  43فيل ًما ومنها
«الوسادة اخلالية» « ،1957ال أن��ام»  ،1957و«السيد كاف»  ،1994بل
وظل يعمل حتى رحيله ،وهو فى عمر احلادية والثمانني وذلك فى 22
يونيو .1996

 500مليون دوالر لبرنامج
تنمية الصعيد بقنا وسوهاج
أجرت وزارة التعاون الدولى مباحثات مع بعثة البنك الدولى املمول لبرنامج تنمية
صعيد مصر الذى يجرى اإلعداد له بقيمة  500مليون دوالر حملافظتى قنا وسوهاج،
بهدف حتفيز التنمية احمللية ودعم القدرة التنافسية.

البابا تواضروس مينح درع العائلة املقدسة
ملستشفى شفاء األورمان باألقصر
منح البابا تواضروس الثاني ،بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة املرقسية ،درع
العائلة املقدسة للكنيسة املصرية إلدارة مستشفى شفاء األورمان باألقصر أثناء
زيارته له مؤخ ًرا.
وقال البابا تواضروس «إن البابا شنودة هو من أوصاه بزيارة املستشفى اخليرية»
مناشدا إدارتها «بضرورة تقدمي كل أوجه الدعم للمرضى فى جنوب مصر الذى
عانى كثي ًرا من عدم الرعاية وعدم االهتمام».
العدد 535
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أخبارها

رئيسة «القومى للمرأة» :املجلس يتجه للنهوض باألوضاع
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للنساء

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس املجلس القومى
للمرأة «إن املجلس هو اآللية الوطنية الرسمية املنوط
بها النهوض بأوضاع املرأة فى مصر ،وأن دوره التنسيق
ب�ين ال�����وزارات املعنية وال��ن��س��اء وت��وص��ي��ل أصواتهن
واحتياجاتهن وتطلعاتهن لصناع ال��ق��رار» ،مؤكد ًة «أن
اخلطة املستقبلية للمجلس تتجه للنهوض باألوضاع
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية لكافة
شرائح النساء» ،مشيرة إلى «أن نسبة املرأة املعيلة
فى مصر تبلغ  %30وهى فئة هامة يجب االلتفات
إليها وتلبية احتياجاتها» ،مشددة على «أهمية
توفير تأمني صحى ومعاش ضمان اجتماعى
للنساء العامالت فى القطاع غير الرسمى مثل
السيدات العامالت فى املنازل».
وشددت مرسي ،خالل حوارها مع اإلعالمى أسامة
كمال ف��ى برنامج القاهرة  ،360على «أهمية تبنى
سياسات مساندة لعمل امل��رأة وتلبى احتياجاتها ومن
بينها إنشاء حضانات بالقرب من مكان العمل أو داخله»،
مؤكدة «أن عمل املرأة اآلن أصبح مطل ًبا أساس ًّيا وليس
ترفيه ًّيا» ،مطالب ًة «بتولى املرأة جلميع املناصب التى لم
تتقلدها من قبل مثل منصب رئيس الوزراء أو احملافظ»
مؤكد ًة «كفاءة املرأة لتولى جميع املناصب القيادية».
نسبة املرأة فى البرملان فرصة تاريخية
وأضافت «أن وجود  89عضوة فى البرملان احلالى
يُعد فرصة تاريخية ونقطة انطالق حقيقية للمرأة
املصرية ،حيث تبلغ تلك النسبة فى البرملان احلالى
 %15وهى نسبة جيدة مقارنة بنسبة  %2التى احتلتها

مصرية
إعداد:
هويدا حافظ

هنرى تطلق مبادرة
«شارعنا مسئوليتنا» لبحث
مشاكل الشارع املصري
أطلقت نادية هنري ،عضو مجلس النواب،
عن حزب املصريني األحرار ،مبادرة «شارعنا
مسؤوليتنا» ،وتستهدف إع���ادة االنضباط
الداخلى لدى الشارع املصري ،ومت البدء فى
حتديد عدد من مشاكل شارع معني ،وحلها.
وأوضحت هنرى «أن الفكرة نتج عنها
فكرة أخ��رى اسمها «احت��اد مالك الشارع»،
يعتبر مجلس إدارة للشارع ،دورهم مع الدولة،
فى الوصول لشارع آمن ومريح ونظيف».
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املرأة خالل البرملانات السابقة» ،مضيف ًة «أننا نطمح فى
الوصول للحد األدنى لعضوية املرأة فى البرملان وهى
 %30فى حني أن النسبة العادلة هى .»%50
ووجهت حديثها إل��ى البرملانيات حيث طالبتهن
«بأن يعملن ككتلة واحدة خالل املناقشات والتصويت،
واالهتمام بكافة السياسات القطاعية والتشريعات التى
ستُعرض على البرملان وليس قضايا املرأة فقط ،هذا
إلى جانب وجود أجندة تشريعية خاصة باملرأة وتتبناها
البرملانيات تنعكس آثارها على املواطن» ،مضيف ًة «أن
الدستور نص على تخصيص 13500مقعدًا للمرأة فى
انتخابات املجالس احمللية وهو املطبخ الرئيسى للدخول
للبرملان مم��ا يفتح امل��ج��ال واس� ًع��ا لعضوية امل���رأة فى
البرملان القادم».
وبشأن قضية التحرش ،أكدت «أن هناك نقلة نوعية
فى التعامل مع مشكلة التحرش بعد عام  2011خاصة
بعد وضع مادة للتحرش فى قانون العقوبات» .مشددة
«أن التحرش يؤثر على األوضاع االقتصادية واالجتماعية
ويؤدى لتراجع اإلحساس باألمان فى الشارع سواء للمرأة
أو الرجل».
وطالبت «باستحداث سياسات جديدة للتصدى
للتحرش من بينها وضع كاميرات مراقبة فى الشوارع
لتتمكن الضحية من عمل محضر والنص فى القانون
ع��ل��ى إل����زام ال��ش��ه��ود ب����اإلدالء بشهادتهم ف��ى وقائع
التحرش» ،مؤكدة «أن لوم ضحية التحرش يعد سب ًبا
أساس ًّيا لتراجعها عن اإلبالغ مناشدة وسائل اإلعالم
بتبنى خطاب إعالمى يندد بالتحرش».

أول برنامج مسابقات للنشاط
االجتماعى للمرأة العربية
قررت حملة «املرأة العربية» أن تطلق أول برامجها التليفزيونية
فى مجال امل��رأة حتت عنوان «امللكة» ،وذل��ك بعد  10سنوات من
اجلهد والعمل على العديد من املشروعات تهدف فى األساس
لتحسني صورة املرأة فى اإلعالم العربى حتت شعار «إعالم واحد
من أجل املرأة».
وتعتمد فكرة البرنامج على جلنة حتكيم مؤلفه من مجموعة من
جنوم الوطن العربى ممن لهم تاريخ نشاط اجتماعي ،وهم النجم
السورى دريد حلام ،والفنان املصرى مصطفى فهمي ،وسفيرة املرأة
العربية الدكتور رحاب زين الدين ،يتم فيها االختيار بني مجموعة
من املتسابقات من جميع الدول العربية ،ممن لديهن قصص ناجحة
فى اخلدمات االجتماعية ،وينتهى البرنامج بتتويج متسابقة واحدة
بلقب «امللكة» ،ليتم تبنى املشروع الفائز وتنفيذه على أرض الواقع
بالتعاون مع املؤسسات االجتماعية فى الدول العربية.

أسطورة العطاء

سهير القلماوى ..مسيرة تنوير

س���هير القلماوي ،كاتب���ة مصرية من مواليد
 20يوليو  1911ألب كردى يعمل طبي ًبا فى مدينة
طنطا ،وأم شركس���ية ،وحصل���ت على البكالوريا
من مدرس���ة كلية البن���ات األمريكية ،وفى 1929
كان���ت أول فتاة تلتحق بجامعة ف���ؤاد األول التى
صارت فيما بعد جامعة القاهرة ،حيث التحقت
بكلي���ة اآلداب الت���ى كان عميده���ا طه حس�ي�ن،
واختارت قس���م اللغة العربية الذى كان يرأس���ه،
وكانت البنت الوحيدة بني أربعة عشر زميلاً من
الشباب وكانت تتفوق عليهم.
ظهرت «القلماوي» فى وقت كانت فيه املرأة
غي���ر موجودة على س���احة املجتم���ع ،لتُصبح من
الرائدات اللواتى دخلن من باب اجلامعة ،وكانت
كذل���ك أول فت���اة مصري���ة حتصل على ش���هادة
الدكتوراه فى األدب ،وكانت رس���التها عن مؤلف
«ألف ليلة وليلة»؛ و كانت عقليتها املتفتحة سب ًبا
وراء حتم���س ورعاي���ة عمي���د األدب العربى لها،
ما س���اعدها فى النج���اح والوصول إلى أن تكون
محر ًرا مس���اعدًا ف���ى مجلة اجلامع���ة املصرية،
وأكمل���ت طريقها بعدها إل���ى أن أصبحت رئيس
حترير املجلة؛ وبالرغم من صغر س���نها فى تلك
الفت���رة إال أنه���ا وم���ن ذلك احلني خط���ت أولى
خطواتها فى مجال الصحافة.
بني الصحافة واجلامعة والبرملان
ب���دأت القلم���اوي ،تكت���ب ف���ى مج�ل�ات
«الرس���الة» ،و»الثقاف���ة» ،و»أبول���و» ،وه���ى ف���ى
الع���ام الثالث من دراس���تها اجلامعية ،كما تولت
منص���ب أس���تاذ األدب العرب���ى احلدي���ث بكلية

اآلداب عام  ،1956ثم منصب رئيس قس���م اللغة
العربي���ة وبذل���ك تعتبر أول امرأة تش���غل منص ًبا
قياد ًّيا فى اجلامعة املصرية؛ كما تولت اإلشراف
عل���ى «دار الكت���اب العربي» ،ثم اإلش���راف على
مؤسس���ة التأليف والنش���ر ،وكانت ممن أسهموا
ف���ى إقام���ة أول دورات مع���رض القاهرة الدولى
خاصا
جناحا
للكت���اب عام  ،1969والذى ش���مل
ً
ًّ
باألطف���ال ،وه���و م���ا اس���تمر بعد ذل���ك ليُصبح
فيم���ا بعد املعرض الس���نوى لكت���ب الطفل؛ وفى
عام  1979أصبحت عض ًوا مبجلس الش���عب عن
دائرة حلوان ،وشاركت فى عضوية مجلس احتاد
الكت���اب ،واختي���رت عض��� ًوا باملجال���س املصرية
املتخصصة.

إنتاج فكرى غزير
وكتب����ت ع����د ًدا ال يحص����ى م����ن املق����االت فى
الصحف واملج��ل�ات ،والبحوث النقدي����ة واألدبية،
وأ ّلَفت عد ًدا واف ًيا من الكتب الدراسية القيمة ألن
الكتاب فى رأيها هو عماد التفكير عند اإلنس����ان،
وحاضرت فى الندوات وألقت أحاديث متنوعة فى
اإلذاع����ة والتليفزي����ون .ومن مؤلفاته����ا« :أحاديث
جدتي» ع����ام ،1935و«أدب اخل����وارج» عام ،1945
و«ألف ليلة وليلة» عام  ،1950و«النقد األدبي» عام
 ،1955و«الش����ياطني تلهو» عام  ،1964و«ثم غربت
الش����مس» عام  .1965ومن أش����هر أبحاثها :املرأة
عند الطهطاوي ،وأزمة الشعر .كما ترجمت عد ًدا
م����ن الكتب والقصص منها «قصص صينية» لبيرل
ب����ك« ،عزيزتى اللويتا»« ،رس����الة أبون ألفالطون»،
ً
وأيضا عش����ر مسرحيات لشكس����بير وأكثر من 20
كتا ًبا فى مشروع األلف كتاب.
كان����ت األول����ى فى تقدمي دراس����ة ع����ن األدب
املصرى املعاصر إلى التعليم اجلامعي ،كما أعطت
الفرص����ة ألكثر من س����تني أدي ًبا لتق����دمي مؤلفاتهم
عندم����ا أصدرت سالس����ل أدبية ُس����ميت «مؤلفات
أسس����ا للط����رق األكادميي����ة
جدي����دة» .ووضع����ت
ً
ف����ى حتلي����ل األدب والف����ن؛ ومثلت مص����ر فى عدة
مؤمت����رات عاملية ،كما حصلت عل����ى جائزة الدولة
التقديرية فى اآلداب .1977
واس����تمرت فى عطائها العلم����ى واألدبى حتى
توفي����ت فى  4مايو 1997بعد مس����يرة عطاء أث َرت
به����ا احلركة النس����ائية املصرية ،ه����ى ومناضالت
أخريات أضفن الكثير لرصيد التنوير فى مصر.

مدنى ورمسية

شروط احلصول على سيارات نقل السلع التموينية
أعلن كل من صندوق «حتيا مصر» ووزارة التموين وصندوق التنمية
االجتماعى عن فتح باب التقدم للحصول على سيارات لنقل السلع
التموينية بأسعار منخفضة وشروط فى متناول اجلميع ،فى جميع
فروع الصندوق االجتماعى بجميع احملافظات.
وه��ذه السيارات م��زودة بثالجات ت ََسع ط ًنّا ونصف من اللحوم
وال��دواج��ن واألس��م��اك لبيعها ف��ى ال��ق��رى وال��ن��ج��وع وامل���دن بأسعار
منخفضة ،ونشر الصندوق االجتماعى للتنمية على موقعه الرسمى
بيا ًنا بالشروط الالزمة واألوراق املطلوبة للحصول على هذه السيارات،
وهذه الشروط هى كاالتي:
• أن يكون املتقدمون للحصول على السيارات عبارة عن مجموعة من
فردين لكل سيارة.
• ال يقل سن املتقدمني ال يقل عن  25سنة وال يزيد عن  45سنة،
واحلصول على مؤهل متوسط كحد أدنى.
• أن يكون أحد املتقدمني حاص ً
ال على رخصة قياده مهنية درجة ثالثة

كحد أدنى ،وأن تكون سارية.
• أن يكون املتقدمون غير حاصلني على أى ق��رض من الصندوق
االجتماعى للتنمية ،وأال يكون لهم داخ��ل ثابت يلبى احتياجاتهم
املعيشية.
• أداء اخلدمة العسكرية أو اإلعفاء منها وحسن السير والسلوك،
وعدم صدور أى أحكام جنائية ضد املتقدمني للحصول على السيارة.
• التعهد بسداد األقساط املستحقة على السيارة فى موعدها ،وأال
يكون عليه أى التزامات بسداد أقساط على سيارات أخرى.
• عدم التصرف فى السيارة بالبيع إال بعد مرور  6سنوات من تاريخ
التسليم ،وسداد جميع األقساط.
• عقد إيجار أو متليك حملل إقامته ،وصورة بطاقة الرقم القومي،
وإيصال كهرباء أو مياه أو فاتورة تليفون لم مير عليها ثالثة أشهر.
• شهادة التأمينات االجتماعية بأنه لم يعمل ضمن اجلهاز اإلدارى
للدولة «غير موظف» ،وصحيفة احلالة اجلنائية.
العدد 535
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م الشباك:

الرسالة
الثقافية
إعداد:
حممد صاحل

سيناء ..أرض القمر

هناك خالف بني املؤرخني حول أصل كلمة «سيناء»،
فقد ذكر البعض أن معناها «احلجر» لكثرة جبالها ،بينما
ذكر البعض اآلخر أن اسمها فى الهيروغليفية القدمية
«توشريت» أى أرض اجلدب والعراء .ومن خالل نقوش
سرابيط اخلادم واملغارة يتضح لنا أنه لم يكن هناك اسم
خاص لسيناء ،ولكن يشار إليها أحيا ًنا بكلمة «بياوو» أى
املناجم أو «بيا» فقط أى «املنجم» ،وفى املصادر املصرية
األخرى من عصر الدولة احلديثة ،يشار إلى سيناء باسم
«خاست مفكات» وأحيا ًنا «دوم��ف��ك��ات» أى «مدرجات
الفيروز» .لكن املتفق عليه أن اسم سيناء ،الذى أطلق على
اجلزء اجلنوبى من سيناء ،مشتق من اسم اإلله «سني» إله
القمر فى بابل القدمية حيث انتشرت عبادته فى غرب
آسيا وكان من بينها فلسطني ،ثم وفقوا بينه وبني اإلله
«حتوت» إله القمر املصرى الذى كان له شأن عظيم فى
سيناء وكانت عبادته منتشرة فيها.
مع بداية القرن التاسع عشر ،بدأت سيناء تشهد
أح��دا ًث��ا جديدة مع تولى محمد على حكم مصر عام
 ،1805وكان أهمها إنشاء محافظة العريش عام 1810
ضمن التشكيالت اإلداري��ة التى وضعها فى هذا العام،
والتى كانت متثل أول شكل إدارى منظم فى سيناء فى
العصر احلديث ،ولها اختصاصات وحدود إدارية ،ووضع
حتت تصرف محافظ العريش ق��وة عسكرية حلماية

أمساء
وحكايات:

ح���دود مصر الشرقية ،وق���وة نظامية حلماية األمن
داخل املدينة .كما أنشأت نقطة جمركية ونقطة للحجر
الصحى (كورنتينة) بالعريش .أما الطور ،فقد كانت تابعة
إدار ًّيا حملافظة السويس ،ومتتاز باجلبال العالية وأهمها
جبل موسى  2.285متر وجبل القديسة كاترينا 2.638
متر (أعلى جبال مصر) .وبتلك اجلبال يقع دير سانت
كاترين تلك الكنيسة األثرية الغنية باملخطوطات والتى
بناها «جوستنيان» عام .527
شنت إسرائيل فى  5يونيو  1967هجو ًما على مصر
واحتلت سيناء ،واستطاع جيش مصر برغم فداحة اخلسارة
أن يعبر ه��ذه احملنة فى  6أكتوبر  .1973وف��ى السعى
لتسوية النزاع العربى اإلسرائيلى إليجاد فرصة سالم
دائم فى منطقة الشرق األوس��ط ،انسحبت إسرائيل من
شبه جزيرة سيناء متا ًما فى  25أبريل  1982مع االحتفاظ
بشريط طابا احلدودى واسترجعت احلكومة املصرية هذا
الشريط فيما بعد ،بنا ًء على التحكيم الذى مت فى محكمة
العدل الدولية فيما بعد .ومنذ ذلك التاريخ نحتفل فى مثل
ذلك اليوم بعيد حترير سيناء.
شبه جزيرة سيناء متثل  %6من مساحة مصر اإلجمالية،
تتكون شبة جزيرة سيناء إدار ًّيا من محافظتني شمال سيناء،
وجنوب سيناء .كما يتبع الساحل الشرقى لقناة السويس
محافظات بورسعيد واإلسماعيلية والسويس.

الربيع

الربيع اس��م أح��د فصول السنة ال��ذى ميتاز باعتدال طقسه ،وميثل املرحلة
االنتقالية بني فصلى الشتاء والصيف ،وهذا الفصل يرتبط ٍ
بعدد من الظواهر ،كتفتح
زهور النباتات ،وتزداد طول ساعات النهار ،وتتناقص ساعات الليل .ميتاز الربيع بكثرة
األعياد ،ومنها عيد النوروز فى التقومي اإليرانى هو بداية العام اجلديد ،عيد الفصح
كأحد األعياد الدين ّية فى املسيحية ،عيد الربيع الصينى ويطلق على هذا اليوم هناك
ً
أيضا عيد «الفوانيس» ،مهرجان أو عيد األلوان فى الهند ويُعد من أكثر املهرجانات
بهج ًة وحيو ّية ،حيث يتبادل الناس رش املياه واملساحيق امللونة على بعضهم البعض،
هذا بخالف احتفالنا فى أول أيام الربيع بعيد األم.
فصل الربيع من أكثر الفصول التى يحبها ويفضلها أكثر الناس ،حيث يستغل
البعض فى اخلروج إلى األري��اف للتمتع باملناظر اجلميلة اخلالبة للطبيعية ويذكر
أن هولندا تكتسب لقب «دولة الربيع» أكثر من أى دولة أخرى نتيجة كميات الزهور
الهائلة واملتنوعة فى هولندا .وصف الشعراء واألدب��اء الربيع بأنه بديع وقالوا فيه
أشعا ًرا كثيرة.
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فى الصالون:
يعنى إيه كلمة وطن؟
يعنى واو ،وطه ،ونون
واو دى وادى طه دى طيبة
أما نون ناس بالدي.
اللى يتحدوا الزمن!
يعنى إيه كلمة وطن؟
يعنى بيت وغيط وفاس
بيت أمان وغيط حنــــان
وفاس يبوس خد الغيطان
يبقى حليـــــاتنا متن!
يعنى جسم وروح وعقل
جسـم حى وروح محبة
عقل يفكر للى جي
الجل يجى يتحضــن!
يعنى إيه كلمة وطن؟
يعنى يد وعني وقلب
يد صانعة وعني بترعى
قلب ينبض شمس طالعة
والقلوب تصبح سكـن
هو ده معنى الوطن
قصيدة للشاعر:
شوقى حجاب

معرض
الكتاب

مكتبة األسرة تعيد نشر
«صندوق الدنيا» للمازنى

أعادت مكتبة األس � � ��رة نش � � ��ر كتاب "صندوق الدني � � ��ا" للمازنى والذى
يض � � ��م  19مقالاً ومقدمة بديعة يش � � ��رح فيها س � � ��بب تس � � ��مية كتابه بهذا
مشدودا لصندوق خشبى يحمله
موضحا "أنه كان فى طفولته
االس � � ��م،
ً
ً
ً
وخاصة األطفال لالس � � ��تمتاع
رج � � ��ل عجوز عل � � ��ى كتفيه ،ويدع � � ��و الناس
مبش � � ��اهدة ما بداخل � � ��ه من أعاجيب الدنيا ،مقاب � � ��ل مالليم زهيدة .ومن
تلك األعاجيب صور متحركة لعنترة بن ش � � ��داد ،والزير س � � ��الم ،وس � � ��يف
ب � � ��ن ذى يزن ،وربة احلس � � ��ن واجلمال ،إل � � ��ى آخر ما كان يس � � ��تهوى أفئدة
الكبار والصغار فى ذلك الزمن الذى لم تكن قد ظهرت فيه الس � � ��ينما أو
التليفزيون أو الكومبيوتر حيث صاروا أعجب صناديق الدنيا كلها".
الكاتب
ُولد إبراهي � � ��م املازنى ع � � ��ام 1889بقرية "كوم
م � � ��ازن" التابع � � ��ة ملركز ت �ل ��ا مبحافظ � � ��ة املنوفية،
وعرف
ورحل عن عاملنا فى أغس � � ��طس عام ُ .١٩٤٩
�اخرا؛ فهو صاحب مدرس � � ��ة فى
بوصفه كات ًبا س � � � ً
فن الكتابة الساخرة ،صار لها تالميذ يحافظون
عل � � ��ى تقاليده � � ��ا ويجددون ف � � ��ى أس � � ��اليبها ،وال
ينعدم وجه الشبه بني محتويات صندوق الدنيا
ومحتويات كت � � ��اب املازنى فقد جم � � ��ع فيه صورا
طريفة وس � � ��اخرة من حياته وحي � � ��اة معاصريه،
ومن � � ��اذج م � � ��ن املش � � ��كالت األدبي � � ��ة واالجتماعية
ووضعه � � ��ا فى ه � � ��ذا الكتاب الذى يش � � ��به صندوق
ذل � � ��ك العجوز ال � � ��ذى يطوف احل � � ��ارات وامليادين
واألزقة .وهو ،أى املازني ،يريد للقارى أن يتوقف
م � � ��ع كتابه أو م � � ��ع صندوق � � ��ه ليس � � ��تمتع بقراءة
مش � � ��اهد مثيرة للتفكير أو للضحك من مواقف
وأشخاص التقط لهم صو ًرا بقلمه البارع الذى
جعله واح � � � ً�دا من أهم كت � � ��اب النصف األول من
القرن العشرين فى مصر.
أعماله
ع � � ��رض املازنى من خالل أعمال � � ��ه الواقع ال � � ��ذى كان يعيش فيه من
أشخاص أو جتارب شخصية أو من خالل حياة املجتمع املصرى فى هذه
الفترة ،فعرض كل هذا بسلبياته وإيجابياته ،ولم يدع املازنى شيئًا حتى
األوهام ،واألمثال ،واخلرافات ،والفكاهات ،والتفاؤل والتش � � ��اؤم ،ووصفه
للبيت املصرى القدمي ،ومكان احلرمي منه ،ومجالس الرجال ،وما كانوا
يتمتعون به من سيطرة ونفوذ ،وصور املدرسة املصرية ،واألحياء الشعبية
التى عاش فيها ،وما طرأ عليها من تغيير ،ورأيه فى هذا التغيير ،وصور
مواكب األعراس ،وغير ذلك من املوضوعات التى تعطى أدب املازنى لونًا
واضحا.
محليا
ً
ًّ

الصغار والكبار
ينقس � � ��م الكتاب إلى مجموعة من املقاالت والقصص القصيرة مثل
ما جاء حتت عنوان الصغار والكبار .يوضح املازنى فى هذا املقال وجهات
نظر الكب � � ��ار جتاه الصغار ومعاملتهم لهم وذل � � ��ك من خالل حديثه مع
زجرا قو ًّيا عن العبث بكل
ابن � � ��ه .بدأ حديثه مع ابنه وفى ن ّيته أن يزجره ً
ص على ابنه ما يعلم وما يجهل وما ينبغى أن
ما تصل إليه يده .بدأ يقُ ّ
يعلم ،وكان دفاعه بألفاظ األب ال بألفاظ االبن .فيجد االبن أنه ُيكلّف
بأش � � ��ياء عديدة يجد عس � � � ً�را فى فهمها وإدراكها ،وال يدرى كيف ميكن أن
تعنيه هذه املعارف التى ُيطلب منه اإلملام بها.
ث � � ��م ذكر البن � � ��ه أنه يريد تألي � � ��ف كتاب على
من � � ��ط جدي � � ��د ،وطلب م � � ��ن ابنه أن يش � � ��اركه فى
كثيرا!
تأليف هذه الكتاب .فتعجب ابنه ً
"يا بابا ماذا تقول؟"
"أق � � ��ول إنّى أريد-مبعونت � � ��ك-أن نصلح هذه
الدنيا التى نراها-أنا وأنت-مقلوبة؟"
"وكي � � ��ف تفعل ذل � � ��ك ،وكيف أس � � ��اعدك أنا؟
وماذا يسعني؟"
"يس � � ��عك ش � � ��يء كثير ج � � � ًّ�دا ،فلي � � ��س كونك
صغيرا ميانع أن يكون لك عمل كبير".
ً
ثم ذكر البنه ش � � ��كاوى الصغار م � � ��ن الكبار؛
وه � � ��ى أن الكب � � ��ار ُيلزمونه � � ��م بس � � ��لوك يبدو غير
معقول ويعاملونهم معاملة ميكن أن نس � � ��ميها
غير عادلة ،ثم ذكر االبن بعض الش � � ��كاوى التى
دائما أن أنام
تدور فى خلجه مثل "مل � � ��اذا ينبغى ً
فى الس � � ��اعة الثامنة؟ ملاذا ال ُيسمح لى بالسهر
�س باحلاجة إلى
أحيا ًن � � ��ا مع الكب � � ��ار إلى أن أح � � � ّ
النوم؟ وإذا كانوا يبحثون عن شيء وال يجدونه
ظنّوا إنّى أنا الذى خبأته".
بع � � ��د هذه احملادثة ،أخبر ابن � � ��ه أنه فى هذ الكتاب س � � ��يتم قلب هذه
املس � � ��ألة ،فيك � � ��ون الصغار ه � � ��م العقالء احلكم � � ��اء ،والكبار ه � � ��م األغبياء
وسيسميه (ا ُملختار فى تهذيب الكبار) ،وأنهما هما من سيقومان
البلداءُ .
بتألي � � ��ف القصص فى الكتاب وس � � ��يطبعانه ليقرأه اجلمي � � ��ع ،وأنه لديه
طريقة ليجعل الكبار يرغبون فى ش � � ��رائه .وهى أن يجعل أحد أصدقائه
يحم � � ��ل فى الصحف حملة عنيفة على ه � � ��ذا الكتاب ،ويصفه بأنه مخلّ
باآلداب وهذ كفيل بجعل الناس تشتريه .فهو يرى أن الناس سيشترونه
يعط
بدافع حب االس � � ��تطالع .وفى اخلتام س � � ��أله ابنه س � � ��ؤا ًال
محيرا لم ِ
ً
املازن � � ��ى له جوا ًبا "وأن � � ��ت يا بابا هل نضعك مع الكب � � ��ار أم مع الصغار؟"،
فلم ينطق ً
حرفا.
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مشكالت املتعايشني
مع اإليدز ومكافحة الوصم
كيف ن��رى مشكالت املتعايشني مع م��رض اإليدز
وضمان حقوقهم كمرضى ومقاومة املجتمع لهم بالوصم؟
وملاذا نهتم بهم؟ وكيف نكافح انتشار املرض؟ وملاذا نهتم
بقضية الوصم؟ وكيف يتم استبدال الوصم بالتوعية
ملكافحة انتشار ال��ع��دوى ،وض��م��ان ال��س�لام املجتمعى
للمريض؟
إجابات هذه األسئلة جاء بها هذا الدليل الصادر
عن الهيئة القبطية اإلجنيلية للخدمات االجتماعية بحكم
طبيعة عملها التنموى الساعى إلى االهتمام والرعاية
ملثل تلك القضية املجتمعية التى متس حياة أسر بكاملها
تعيش بيننا ،أعده د .مجدى فرج شكري.
الدليل من جزأين ،جزء خاص بتنمية الوعى عند
املعنيني باألمر ،وجزء خاص بتنمية مهاراتهم ويشمل
عقد جلسات وأنشطة تدريبية يستعرض فيها املشاركني
خبراتهم الشخصية ومشكالتهم فى الواقع مع اقتراح
حلول ،تقدمي بدائل ،جتريب للبدائل ،تقييم للنتائج.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ملحق يحتوى على أنشطة تفاعلية
ميكن تنفيذها وف ًقا الحتياجات الفئات املستهدفة من
الدليل وهم قادة املجتمع املدنى أو األطباء أو املثقفني
الصحيني.
الوصم االجتماعي
بداية يعرف املؤلف الوصم االجتماعى بأنه إلصاق
صفة معينة بصاحبها لفترة طويلة بالتلفظ وبتجنّب
التعامل معه واالس��ت��ه��زاء ب��ه .وق��د مي���ارس املجتمع
الوصم على املختلفني والضعفاء ،فنجده مثال ميارسه
على املختلفني أخالق ًّيا ويسميهم املجرمني واملنحرفني،
وميارسه على الضعفاء الذين يعانون من تشوهات خلقية
سواء كانت حسية أو حركية أو ذهنية ويسميهم املعوقني،
وعلى املرضى نفس ًّيا وعقل ًّيا ويسميهم املجانني.
ومن املؤسف أن املجتمع يالحق املوصومني مبمارسات
متييزية ،فيحرمهم من بعض حقوقهم فى العمل والتعليم
والرعاية والتعبير واالندماج فى املجتمع واالنخراط فى
أنشطته املختلفة وتعويق زواجهم وزعزعة استقرارهم،
مما يجعلهم يعانون من إحساس الوحدة والعزلة التى قد
تدفع البعض منهم نحو االكتئاب واالنتحار ،وقد جتعل
البعض منهم معاد ًيا للمجتمع ومؤذ ًيا للجميع .لذا علينا
التنبيه على خطورة وصم مريض اإليدز فهى محاكمة
غير عادلة له؛ ألنه فيها تسيطر املعتقدات اخلاطئة حول
املرض واملريض على عقول الواصمني فال تسمح لهم
بتفهم حقيقة املرض وحالة املريض ،كذلك ألن املوصوم
ميارس عليه العزل والتمييز واالنتقاص من حقوقه ال
لشيء سوى أنه مريض يخاف من مرضه ،بينما ال يوجد
قانون فى العالم يجرم إنسان على مرضه ويحكم على
إنسان ألننا نخاف منه ،وتلك املعتقدات اخلاطئة التى
تقف وراء وصم مريض اإليدز حتمل فهم مغلوط علينا
تفنيده ،وهي:
• اخلوف من العدوى حيث يتصور البعض أنها تتم
عن طريق التنفس واللمس واستعمال أدوات املريض أو
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مالبسه أو املصافحة ،بينما هذا املرض ال ينتقل بهذه
الوسائل ،بل باالتصال اجلنسى أو من خالل نقل دم
ملوث ،أوكما يحدث غال ًبا بني مدمنى املخدرات عن
طريق احلقن.
• ارتباط امل��رض بالرذيلة ،فمن الشائع أن هذا
امل��رض ينقل عن طريق العالقات اجلنسية احملرمة،
ولكن احلقيقية أنه ينقل عن طريق العالقات اجلنسية
غير اآلمنة بني مريض وشخص سليم.
• ارتباط املرض باملوت؛ فمن الشائع أن املرض ليس
له عالج وأنه ينتهى حت ًما باملوت ،والناس بالطبيعة تخاف
من املوت وتتحاشى الذين يحتضرون والذين ِ ّ
يذكرونهم
باملوت ،ولكن احلقيقة أن حامل املرض يحيا سنني طويلة
إلى أن يبدأ الفيروس ينشط ويبدأ فى تدمير جهازه
املناعى وميكن السيطرة على ذل��ك بالعالج املستمر
واملتابعة .فحامل الفيروس ميكن أن يعيش سنني طويلة
بطريقة طبيعية إلى أن يظهر عليه املرض.
ه��دف ه��ذا الدليل هو قبول املتعايش مع املرض
وإدماجه فى املجتمع برغم علمنا بدوره فى انتشار هذا
املرض ،وبالرغم من خوفنا من العدوى بهذا املرض ،وذلك
بنشر الوعى لطرق انتشار املرض وكيفية الوقاية منه.
معرفة دور املريض والسليم فى منع انتشار العدوى وذلك
بتنمية الروح اإليجابية جتاه مريض اإليدز واملتعايش مع
املرض ومعرفة مشاكله واحتياجاته مع التحكم فى ميلنا
لإلدانة والوصم ،وم��اذا ميكننا أن نساهم لنخفف من
معاناته املرضية والنفسية واالجتماعية.

بالفيلم والقصة ..كفيفو البصر ينيرون
بصيرة املجتمع جتاههم
ال ميكن إدراك قيمة النور إال بوجود الظالم ،ونور اإلبصار فى املجتمع ال يدرك كقيمة إيجابية إال حني
ننتبه ملن ال يعرف إال الظالم ،كفيفو البصر الذين يعيشون فى ظالم إجبارى يشكلون جز ًءا ال يتجزأ من املجتمع
دون احلاجه ملزايدة أو معايرة أو نظرة عطف ،األمر يحتاج إلدراك أن املجتمع كما يعيش فى النور عليه أن
يتفهم كيف يعيش غيره فى الظالم ،والتفهم قادر على خلق أسلوب تعامل يجعل احلياة أكثر إشرا ًقا ،وبالفنون
يتمكن املجتمع من كسر حواجز اجلهل ويحولها إلى جسور معرفية ،ولدينا الفيلم والقصة كنموذجني فنيني
يعبران عن فرسان الظالم.

فنون

للتنمية
إعداد:
كرمي بهاء

فن الفيلم ..طريق طويل ناجح لفرسان الظالم
ف���ى نس���خته اجلدي���دة ،ظه���ر الرج���ل الوط���واط
باعتب���اره فارس الظ�ل�ام ،ولكن فى واقعن���ا املعاصر ال
ميك���ن التعامل م���ع الظالم بالقوى اخلارقة واألس���لحة
احلديثة ،لكن ميكن التعامل مع الظالم بالتفكير اجليد
والتنظيم احلياتي؛ فالظالم حني يصيب إنس���ا ًنا يقوده
إلى التغريد خارج س���رب النظ���م االجتماعية املتعارف
عليه���ا ،وهكذا يكون ح���ال فاقدى البص���ر ،ومن بينهم
نانس���ى الش���ابة ذات األربعة والعش���رين عا ًم���ا ،والتى
ُول���دت كفيف���ة ،ويع���رض الفيل���م التس���جيلى «الطريق
الطويل» جتربتها ،الفيلم من س���يناريو وإخراج إبراهيم
عمر.
حتكى نانسى عن جتربتها فى العمل بعد أن أنهت

فن القصة ..صديقى ظالم

كان من املزعج بالنسبة لى أن أرى كم التجاهل
أو التعامل الس���لبى مع الش���خص الكفيف ،ولذا لم
أك���ن أتفادى تقدمي املس���اعدة ،ويفاجئن���ى الكفيف
أحيا ًن���ا بأنه يرف���ض املس���اعدة أو يكتفى بحصوله
عل���ى مس���اعدة لتجاوز الش���ارع ثم يتول���ى هو أمر
نفس���ه فيما بعد؛ واث ًق���ا فى قدراته عل���ى الوصول
ملنزل���ه وبالطبع ينجح فى األمر ،ظلت هذه القدرات
اخلاصة باملكفوفني راسخ ًة فى ذهنى منذ الطفولة
وآمنت ب���أن براعة الكفيف ف���ى التعامل مع احلياة
تكمن فى أنه يتخذ من الظالم صدي ًقا.
إال أن التغي���رات االجتماعي���ة األخيرة وما آلت

دراستها فى كلية األلسن ،ونضج التعامل معها من قبل
أهلها وسائقى املواصالت وزمالئها فى العمل وتكشف
نانس���ى عما يزعجها وهو عدم رصف الشوارع بطريقة
جي���دة مما يدفعه���ا لالصط���دام باملطب���ات أو احلفر،
وباملث���ل ع���دم االلت���زام بقواعد م���رور الس���يارات التى
رمب���ا تتج���ه عكس��� ًّيا أو ترتد للخلف بش���كل مفاجى أو
اصط���دام املارة بهم وعدم اس���تيعابهم حلقيقة نانس���ى
وطبيعتها ككفيفة .ثم ينتقل الفيلم إلى جتربة نانس���ى
ف���ى العمل حي���ث تعمل فى مجال خدم���ات االتصاالت
املش���هورة اجتماع ًّي���ا ب���ـ  ،Call Centerوكيف تس���تعني
نانسى بالكمبيوتر فى عملها ،ويختتم الفيلم برسالة من
نانس���ى تندهش فيها من التعام���ل مع الكفيف باعتباره
كائنً���ا متأخ ًرا عقل ًّيا ،أو ال يس���مع! فى رس���الة واضحة
إلى ضرورة تغيير س���لوك املجتمع مع املكفوفني خاص ًة
وأنهم يحققون تفو ًقا دراس ًّيا ومهن ًّيا فى احلياة العملية
دون مساعدة من أى مؤسسات حكومية.
يس���مح الفيلم بتجديد النظرة لق���درات املكفوفني
كم���ا يس���اعد على خلق توعي���ة مجتمعية مب���ا يحتاجه
املكفوف���ون فعل ًّيا وطريقة التعامل معهم ،ليكون املجتمع
هو البطل املساعد لفرسان الظالم.
 ميكن التواص���ل مع املخرج إبراهيم عمر لتوفيرنسخة عرض للفيلم من خالل بريده اإللكتروني:
ibrahim.omar.n@gmail.com

إليه األمور من التعامل مع كل آخر باعتباره عد ًّوا أو
كل غريب باعتباره غير صديق ،خلق س���لو ًكا عدائ ًّيا
جتاه اآلخرين؛ ومن بينهم بالطبع كان املكفوفني.
لذا وج���دت ذاكرتى تس���تدعى جتارب املاضى
م���ع املكفوفني؛ ومخيلتى تس���عى لبناء قصص تقدم
جترب���ة الصداقة مع الظ�ل�ام ،من خالل واقع يومى
بت أالحظه وأحاول منعه وهو سخرية األطفال من
غيره���م ،فكانت قصة «صديقى ظالم» التى تعرض
س���عى الطفل سمير إليذاء جاره مراد الكفيف وفى
محاولة مستمرة لإليقاع مبراد فى أخطاء ومشكالت
لكى يضحك س���مير ،ث���م تنقلب اآلي���ة حني تنقطع

ً
مندهشا
الكهرباء فيفقد س���مير القدرة على الرؤية
من قدرات مراد على التحرك دون أى حواجز وكأن
الظ�ل�ام بالنس���بة ملراد نور .فى ه���ذه القصة تكمن
محاولة لتوعية األطفال فى سن املدرسة إلى أهمية
احت���رام الكفي���ف والتعلم منه كيف ميك���ن أن تكون
كإنسان صديق للظالم وحتوله لنور.
القصة متوفرة عل���ى موقع pens and books
وميك���ن الوصول إليها مباش���رة من خ�ل�ال الرابط
التالي:
http://pensandbooks.com/article.
php?id=637
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يكتبها :
بيرت جمدي

سمية بهاء ..منوذج لتجاهل اإلعاقة
واالنطالق نحو احلياة
لدى البعض رمبا يعيشون عمرهم كله دون اكتشافها أو
استغاللها ،إال أن «سمية بهاء» ،ورغم وجود ما مينعها من
استغالل طاقاتها وقدراتها ،استطاعت أن تبرهن على ما
تستطيع قوة اإلرادة حتقيقه إذا أراد اإلنسان ذلك.
لم متنع اإلعاقة سمية من الدراسة والنجاح والعمل
واملشاركة يف أعمال تطوعية واألكثر من ذلك أن متارس
الرياضة وتتفوق يف ألعاب القوة ،كل هذا النجاح حققته
بقرارها.
البحث عن فرصة
تقول سمية ابنة محافظة املنيا «كنت أمتنى أن أكمل
تعليمي وبالفعل بدأت الدراسة يف الثانوية العامة ،إال أن
أسرتي رأت أن أحت��ول للثانوية التجارية حتى أنتهي من
تعليمي مبكرا وأستطيع العمل وف ًقا لنسبة  %5املخصصة
لألشخاص ذوي اإلعاقة».
وتضيف «لألسف لم أتوظف كما كان مرج ًّوا ،وال أكملت
تعليمي كما كنت أريد» ،وتشير إلى أنها حاولت جاهدة أن
جتد فرصة عمل لكن كان األمر صع ًبا ،وتوضح «أن أسرتها
كانت ترى يف الشغل عي ًبا ،وأنهم سيُتَّهمون بعدم القدرة على
مصروفاتي الشخصية».
وتوضح أن «الشغل هدف ،وكنت أرغب أن أحقق نفسي
وأكون وسط الناس» ،وبالفعل قدمت على وظائف عدة ،ويف
مسابقات تخص عمل األشخاص ذوي اإلعاقة إال أنها لم
توفق.
محاولة ناجحة
وتشير إلى أنها لم تقف مكتوفة األي��دي ،ومنذ نحو
 12سنة ،عندما أصبحت «السنتراالت» اخلاصة مبكاملات
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احمل��م��ول واحمل��اف��ظ��ات وال��دول��ي «م��وض��ة» العمل يف ذلك
الوقت ،قدمت على العمل يف أحد تلك السنتراالت باملنيا.
وتقول «إن صاحب العمل يف البداية لم يقتنع بأن تعمل
معه فتاة من ذوي اإلعاقة ،إال أنه بعد فترة اتصل بها عندما
لم يجد من يعمل معه ،وأنه فيما بعد انبهر من أدائها يف
العمل حتى أنها بقيت تعمل هناك ملدة  9سنوات».
«ل��م أحت��دث عن ال��رات��ب واإلج���ازات ،واستغرب مني
صاحب العمل» ،هكذا تشير إلى حالة الشغف التي كانت
لديها من أجل العمل ،وتشير إلى أن صاحب العمل قال
لها «اعتبرتك بنتي ،يف البداية قلت مش هتنفع» ،وتضيف
«عدى ناس كتير وبقيت أنا اللي بدير السنترال» ،وتوضح أن
صاحب العمل قال لها« :تعلمت أال أحكم على اإلنسان من
منظره اخلارجي».
مع الهيئة اإلجنيلية
تقول سمية إنه يف نفس الفترة التي بدأت العمل فيها
وبالتحديد عام  ،2005تعرفت على الهيئة القبطية اإلجنيلية
للخدمات االجتماعية ،وتوضح أنها كانت «نقطة حتول» ،وأنه
من خالل الهيئة التحقت بشبكة اإلرادة ملتحدي اإلعاقة.
وتشير إلى أنها تعرفت على أنشطة تخص األشخاص
ذوي اإلعاقة وكذلك استفادت من الورش التدريبية التي
شاركت بها «وم��ن خاللها عرفنا حقوقنا كأشخاص ذوي
إعاقة».
«بعد ما تعرفت على الهيئة بقيت متطوعة وبشارك
مع أكتر من جمعية ،وبتعامل مع أكتر من جهة» ،هكذا
تلفت إلى انطالقها داخل املجتمع املدني يف مجال التوعية
باإلعاقة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وتلفت إلى تعاونها مع جمعية الراية اجلديدة التي
ساعدتها للحصول على تدريبات مع املعهد الكودي الدولي
بكندا ،ومن خاللها أصحبت مدربة وميسرة «وعرفت قيم
ومبادئ ،ودلوقتي بكون منشطة يف ورش تدريبة لتصحيح
املفاهيم عن ذوي اإلعاقة».
وتوضح أنه مع الهيئة اإلجنيلية مت تأسيس شبكة «كلنا
واحد» ،كما أنها عملت يف ورش تدريبية بشكل فردي بأقل
اإلمكانيات.
وت��وض��ح «أن��ه��ا ب��دأت أل��ع��اب ال��ق��وة منذ ع��ام 2010
واستطاعت حتقيق مركز أول يف رمي الرمح ومثيله يف
رمي اجلولة» ،وأوضحت الصعوبات التي تقابلها مثل عدم
وجود ٍ
ناد تلعب به ،وكانت تتمرن يف جزء من ستاد املنيا
الذي يتم تطويره اآلن ،وكانت تضطر للذهاب إلى ملوي
للتمرن هناك.
حصلت سمية بهاء على عدة تكرميات منها من محافظ
املنيا األسبق الواء صالح نصر ،ومن احملافظ احلالي اللواء
طارق نصر ،وحصلت على  300جنيه مكافأة ،ومت مساواتها
مبن حصلوا على املراكز الثانية والثالثة ،ولم يتم متييزها
كونها األولى.
وتشير إلى أن لها اهتمامات أخرى مثل املسرح ،ومت
تكرميها يف يونيو اجلاري على عمل أخرجته وألفته من قبل
وزارة الشباب والرياضة.
وتؤكد سمية «شغلي كله تطوعي ،حابه أشارك وحابه
أغير نظرة املجتمع» ،وحال ًيا تعمل بشكل تطوعي مقررة
للجنة املنيا باملجلس القومي لشئون اإلعاقة.

قري ًبا

افتتاح العائمة

« نيووتنس» _ الدهبية
التابعة للهيئة القبطية اإلجنيلية
– كورنيش النيل  -املنيا
بعد إحاللها مبعرفة الهيئة الهندسية
للقوات املسلحة

العائمة اجلديدة يف مرحلة التشطيبات

الدهبية بعد تدميرها يف  14أغسطس 2013
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مفهوم

النزاع واملفاهيم املرتبطة به

للتنمية

ت��ت��ع��رض جميع ال��ع�لاق��ات س���واء كانت
شخصية ،اجتماعية ،أو مهنية إل��ى ن��وع من
النزاع واخلالف .واخلالف أمر معتاد ،بل وفى
بعض األحيان يكون ضرور ًّيا الستمرار التطور
والنمو فى هذه العالقات .اخل�لاف والنزاع
ج��زء من حياتنا الشخصية والعملية ،ولكن
نظ ًرا ألن اخل�لاف حدث متكرر فى حياتنا،
فنحن فى حاجة للتركيز على أفضل طريقة
للتعامل معه ،بدلاً من االدعاء بأنه سيزول من
تلقاء نفسه.
النزاع فى بعض األحيان قد يكون سببه
خال ًفا بني األف��راد ح��ول األف��ك��ار ،واخلالف
حول األفكار من املمكن أن يكون مرغو ًبا وداع ًّيا
لإلبداع عندما يتم التعامل معه بشكل بنَّاءٍ ،
كما أن عدم التعامل مع موقف اخلالف قد
يؤدى إلى اإلحباط واالستياء .إن فهم وإدراك
وتشخيص النزاعات املجتمعية يعتبر أم ًرا
ها ًّما وضرور ًّيا ،كما أن حتليل النزاع وحتديد
منط التعامل مع مواقف النزاع املجتمعى يعتبر
ضرورة لنمو وتقدم املجتمعات.

يكتبها :
حممد عبد احلفيظ

من النزاع إلى الصراع
ال��ن��زاع ج��ذره الثالثى «ن��زع» واشتق منه
النزاع والتنازع ،ونازعه يعنى خاصمه وجاذبه.
والنزاع هو وضع اجتماعى ينخرط فيه طرفان
أو أكثر بحيث يسعى كل طرف لتحقيق مصالح
أو احتياجات ف��ى م��ج��االت م��ح��ددة .ولهذا
فالنزاع يكون فى البداية عبارة عن مناوشات
ما قبل قبل الصراع التى يبرز فيها تعارض
وتضارب وتنافس بني املصالح عند فردين أو
مجموعة من األفراد أو بني الدول على نفس
الهدف.
فض النزاع
وجاءت الديانات السماوية وما حمله بعض
املصلحني االجتماعيني من أفكار لتسن وتشرع
القوانني لفض النزاع بني الناس ،وتؤكد على
أهمية العدل وال��س�لام واألم��ن واالستقرار،
واح��ت��رام القيم األخالقية التى تنبذ العداء
والتناحر والتشاجر بني البشر.
هناك ق��ول ب��أن ال��ن��زاع ميثل فرصة فى
حتويل األعداء إلى أصدقاء .وذلك ال يحدث
إال ع��ب��ر ق��ن��وات ات��ص��ال ف��اع��ل��ة ت��رك��ز على
16

العالقات بني أط��راف ال��ن��زاع وعلى حتقيق
مصاحلهم .وذل��ك تأكي ًدا على ما قاله وزير
اخلارجية البريطانى «ونستون تشرشل»« :إنه
ال توجد ع��داوات دائمة أو صداقات دائمة
وإمنا توجد مصالح دائمة».
لكى نصل إل��ى فهم كامل وواض��ح ملفهوم
ال �ن��زاع ي�ج��ب أن ن�س�ت�ع��رض م�ف��اه�ي� ً�م��ا أخرى
مرتبطة بالنزاع:
• جت��ن��ب ال���ن���زاع /ال��وق��اي��ة م��ن النزاع:
( )Conflict Preventionاملفهوم هنا ليس
بالضرورة هو جتنب النزاع فى حد ذاته دائ ًما،
وإمنا ميتد األمر إلى جتنب العنف الذى قد
ينشأ عن النزاع( .فيشر .)2000
• القضاء على النزاع /وض��ع حد للنزاع:
( :)Conflict Settlementمتكني أطراف النزاع
لوضع حد للعنف الناجت عن النزاع من خالل
الوصول التفاقية سالم (فيشر .)2000
• إدارة النزاع /التعامل مع النزاعConflict( :
 :)managementوضع حد للنزاع وجتنب عنف
مستقبلى من خالل الترويج لتغيير إيجابى
لسلوكيات أطراف النزاع (فيشر .)200
• فض ال��ن��زاع:)Conflict resolution( :
حتديد أسباب النزاع والسعى نحو بناء عالقات
جديدة وفعالة بني أطراف النزاع.
• حت���وي���ل م���س���ار ال����ن����زاعConflict( :
 :)Transformationإيجاد وحتديد احتياجات
إنسانية مشتركة ألطراف النزاع .وميكن حتويل
مسار النزاع بشكل إيجابى إبداعى عندما يتعلم
أط��راف النزاع كيف ميكن لكل منهم حتقيق
احتياجاته ومصاحله من خالل التعاون مع من
يتنازع معهم( .روثمان  .)1993هذا املفهوم
يدرك أن النزاع هو بث الروح وحفز األساليب
اإلبداعية للتفاعل االجتماعى بني األطراف
املتنازعة .وهو العملية التى مبقتضاها يتم
ت��ن��اول أس��ب��اب وم��ص��ادر ال��ن��زاع االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والدينية والسياسية
والعرقية .ثم استكشاف مداخل بناءة سلمية
لبناء ثقافة السالم( .برون  .)1993أخي ًرا هى
فلسفة تسعى لتحويل الطاقة السلبية للحرب
إلى تغيير سياسى اجتماعى إيجابى (فيشر
.)2000

كنوز على أرفف
املكتبات

قال األديب اللبنانى ميخائيل نعيمة« :عندما
تصبح املكتبة ضرورة كالطاولة والسرير والكرسى
قوما
واملطبخ؛ عندئذ ميكن القول بأننا أصبحنا ً
متحضرين» .وإذ تشعل نيران التطرف مجتمعاتنا
وتتوجه صوب بقاع متفرقة من العالم ،بات من
واجه
الضرورى تقديس القراءة؛ ألن التطرف فكرة وال ُي َ
إال بالفكرة.
وفى مصر ،ولدت احلضارة بالعلم والثقافة ،وقادت

اإلنسان الكتشاف ذاته والعالم احمليط به .وأنتجت
حضاريا أصبح بصيص نور فى عصور
الثقافة مخزونًا
ًّ
مظلمة مر بها املصريون.
وإذ تتبلور أهمية القراءة فى ظروف مجتمعنا
الراهنة ،تستعرض «رسالة النور» فى هذا امللف حال
املكتبات والقراءة فى مصر ،وأهم التحديات التى
تواجهها ،وسبل تعزيز اهتمام املصريني بالقراءة.

أعد امللف :بيرت جمدى  -عماد توماس  -منى حممد
مارس  -أبريل
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أسواق الكتب املستعملة والرخيصة..
غذاء عقل الفقراء
سور األزبكية ..كنوز على األرفف
يُقال إن القراءة غذاء العقل ،يبحث عنها
املثقفون بني صفحات الكتب ...يفضل البعض
األوراق القدمية ،واآلخر يبحث عن الرخيصة
لتحصيل أك��ب��ر ق��در مم��ك��ن .البحث ع��ن تلك
الكتب ف��ى بعض األس���واق ل��ه طبيعة خاصة،
ويعتبر س��ور األزبكية بالعتبة داخ��ل القاهرة
الكبرى ،وش��ارع النبى دانيال باإلسكندرية من
أشهر أسواق الكتب املستعملة والرخيصة التى
يقصدها املثقفون.
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سور األزبكية
من أقدم أسواق الكتب فى مصر ،ويرجح
املؤرخون أنه بدء عام  1933حينما قام املعلم
أح��م��د احلكيم باستئجار كشك م��ن البلدية
ً
قرشا وفرش بضاعته من
بإيجار شهرى 240
الكتب على جزء من سور األزبكية ،وهكذا ُولدت
مكتبات سور األزبكية ،وعلى مر األيام ازدادت
املكتبات ،لتصل إلى أكثر من أربعني مكتبة ،هذا
السوق له شعبيته فى معرض القاهرة الدولى
للكتاب حيث يخصص مكان ملكتباته.
تتواجد هذه املكتبة الضخمة بجانب سور
حديقة األزبكية اجلنوبى بجوار ميدان العتبة
وم��ي��دان األوب���را ،ب��ج��وار محطة مترو العتبة،
وتضم آالف الكتب فى مختلف التخصصات مثل
األدب واللغات والدين والعلوم والطب ..وغيرها.
تباع بأسعار رخيصة ألنها مستعملة.
ويقول املعلم سيد محمد ،بائع فى سور
األزبكية «انتعش سور األزبكية فى عهد الرئيس
الراحل جمال عبد الناصر حيث مت وضع أكشاك
للباعة بدلاً من افتراش األرض ،وبذلك حافظ
على الشكل اجلمالى للمنطقة ،خاص ًة وأن هذا
املكان كان قبلة املثقفني وكبار الدولة فى ذلك
الوقت حيث كانت تقام حفالت لكبار النجوم
مثل أم كلثوم وعبد احلليم حافظ».
ويضيف «على الرغم من أن فئة عريضة من

الشعب أصبحت تعزف عن القراءة أو املعرفة
بسبب الظروف االقتصادية ،وانتشار وسائل
التكنولوجيا مثل اإلنترنت والتى توفر الكتب
إلكترون ًّيا مما جعل سوق الكتب الورقية تنحصر،
إال أنه يصبح سعيدًا عندما يكون هناك كثير من
زبائنه من الشباب وفئات عمرية صغيرة ال تزال
تبحث عن تثقيف ذاتها من خالل القراءة».
محاوالت إلزالته
ويلتقط احل���وار ال��ب��ائ��ع ع��م أب��و جميل
سعيد قائلاً «إن حتى عهد قريب ك��ان سور
األزبكية ملي ًئا بأمهات الكتب ويتواجد بشكل
مشرف ومنظم أكثر من اآلن» ،مضي ًفا «خالل
عهد حسنى مبارك ص��در ق��رار بإزالة السور
وأك��ش��اك الكتب ،وك���اد أن ينفذ ل��وال وقفات
وصراخ املثقفني بأهمية مكان كهذا ،فضلاً عن
تشرد كثير من العمال ،وكان الهدف من القرار
إبعاد الثقافة عن عني املواطن البسيط ،وجعل
املكان بال فائدة».
ليس للفقراء فقط
أما سعد اجلندي ،أحد الباعة ،فيتحدث

عن أكثر الفئات التى تتردد عليه يقول «ليس
من الطبقات البسيطة أو الفقيرة فقط ،الذين
ال يستطيعون شراء الكتب فاخرة الطباعة ،بل
هناك أشخاص من مستوى اجتماعى مرتفع
يأتون للبحث عن الكتب النادرة أو القدمية»،
مؤكدًا «أن املكتبات املتواجدة على سور األزبكية
تضم ك ًّما كبي ًرا من الكتب فى مجال التخصصات
مثل الشعر والروايات األدبية الكبيرة مثل كتاب
«أل��ف ليلة وليلة» باإلضافة إلى كتب باللغات
املختلفة».
ويضيف «أن كثي ًرا من األدب��اء واملفكرين
العظام كانوا يترددون على هذه األكشاك وعلى
رأسهم األديب العاملى جنيب محفوظ ،والشاعر
ص�لاح جاهني ،وفضيلة الشيخ محمد متولى
الشعراوي؛ فسور األزبكية كان مبثابة معرض
كتاب مصغر لكل ما ترغب فى اقتنائه أو أن
تعرف عنه».
شارع النبى دانيال (حاضن األديان)
من أشهر وأقدم شوارع اإلسكندرية ،حتى
إن البعض يؤكد أنه آخر ما تبقى من اإلسكندرية

اليوم العاملى للكتاب وحقوق املؤلف
 23نيسان/أبريل :تاريخ رمزى فى عالم األدب العاملي ،ففى هذا التاريخ من عام  ،1616توفى كل
من ميغيل دى سرفانتس ووليم شكسبير واالينكا غارسيالسو دى الفيغا .كما يصادف يوم  23نيسان/
أبريل ذك��رى والدة أو وف��اة ع��دد من األدب��اء املرموقني مثل موريس دروي��ون ،وه��ال��دور ك .الكسنس،
وفالدميير نابوكوف ،وجوزيب ْبال ،ومانويل ميخيا فاييخو.
كان اختيار مؤمتر اليونسكو العام الذى عقد فى باريس عام  1995لهذا التاريخ اختيار ًا طبيعي ًا
فقد أرادت فيه اليونسكو التعبير عن تقديرها وتقدير العالم أجمع للكتاب واملؤلفني وذلك عن طريق
تشجيع القراءة بني اجلميع وبشكل خاص بني الشباب وتشجيع استكشاف املتعة من خالل القراءة
وجتديد االحترام للمساهمات التى ال ميكن إلغاؤها لكل الذين مهدوا الطريق للتقدم االجتماعى
والثقافى لإلنسانية جمعاء.
وفى هذا الصدد ،أنشأت اليونسكو اليوم العاملى للكتاب وحقوق املؤلف وجائزة اليونسكو فى
األدب لألطفال والشباب خدمة للتسامح.

املصدرWWW.un.org :

القدمية والتى بناها اإلسكندر املقدونى قبل
امل��ي�لاد ،فضلاً عن أن��ه ال��ش��ارع الوحيد الذى
يحتضن األدي��ان ففى بدايته من ناحية محطة
ال��رم��ل يقع املعبد ال��ي��ه��ودي ،وف��ى نهايته يقع
مسجد النبى دان��ي��ال وال���ذى يعتبر م��ن أقدم
املساجد فى التاريخ ،أم��ا فى املنتصف فتقع
الكاتدرائية املرقسية وهى أول كنيسة أُقيمت
فى مصر على يد القديس مرقس.
ول��ي��س ال��دي��ن ه��و السبب ال��وح��ي��د الذى
يضيف أهمية على هذا الشارع ،بل ألنه ينشر
الثقافة من خالل أكشاك الكتب املُستَع َملة والتى
تنتشر على طول الشارع ،ويتواجد فيها مئات
الكتب فى مختلف املجاالت التى ترغب أن ترى
فيها عبق التاريخ والثقافة واملثقفني ،فضلاً عن
الكتب اجلديدة واملنشورة حدي ًثا.
ف��ال��ش��ارع ص���ورة كربونية مطابقة لسور
األزبكية بالقاهرة ،كأكبر سوق مفتوح تباع على
أرصفته الكتب القدمية ،ولهذا يقصده العديد من
طالب العلم والباحثني واملثقفني باإلسكندرية،
لشراء الكتب واملراجع التى يصعب العثور عليها
فى أماكن أخرى.
ويقول احلاج محمد حسني ،بائع بشارع
النبى دانيال «إنه من أقدم الباعة بهذه املنطقة
ويعمل بها منذ الطفولة ،حينما كانت الكتب
تفرش على األرض ،وكان يتواجد أكثر من 30
بائ ًعا للكتب يعتمدون على بيع الكتب القدمية
والنادرة ورسائل املاجستير والدكتوراه» ،مضي ًفا
«أنه لتنظيم هؤالء الباعة قام محافظ اإلسكندرية

األسبق محمد عبد السالم احملجوب بترخيص
أكشاك بيع الكتب».
حالة اقتصادية سيئة
ويضيف «أن احلالة االقتصادية السيئة أدت
إلى ع��زوف كثير من الزبائن عن ش��راء الكتب
بكميات كبيرة كما كان يحدث من قبل ،مما دفع
البائعني لالعتماد على بيع الكتب اخلارجية
أثناء الدراسة وهى السوق الرائجة حال ًيا».
ويؤكد مجدى بخيت ،أحد الباعة« ،أن
ش��ارع النبى دانيال ال يختلف كثي ًرا عن سور
األزبكية فهو قبلة املثقفني وطالبى العلم ،ومن
يرغبون ف��ى اقتناء النسخ القدمية والنادرة
من الكتب» ،مضي ًفا «أن��ه كانت هناك مشاكل
واجهت الباعة فى ه��ذا املكان خاصة عندما
حاول املسئولون إزالة هذه األكشاك ،األمر الذى
أغضب املثقفني ،ومت التراجع عن هذا القرار
إال أنه لألسف انخفض عدد الباعة واألكشاك
وبالتالى قل عدد الكتب املعروضة للبيع».
ويضيف «أن وج��ود منافس ش��رس جديد
وهو اإلنترنت جعل البعض يستغنون عن اقتناء
الكتب ،فاآليباد الذى ال يكاد وزنه يساوى كتا ًبا
من أمهات الكتب ،يحتوى على مكتبة متنقلة من
الكتب بصيغة «بى دى إف» ،مشي ًرا إلى «ضرورة
دع��م الدولة إلع��ادة نشر الثقافة والوعى من
خالل زيادة عدد معارض الكتب وإتاحة الفرصة
لهؤالء الباعة لالشتراك فيها».
نصائح حملبى اقتناء الكتب القدمية

يؤكد الكاتب الصحفى محمد رمزى «أن
شراء الكتب املستعملة له قواعد وأصول وأولها
أال تطلب من البائع كتا ًبا بعينه؛ ألنه فى تلك
احلالة سيستغل حاجتك للكتاب ويرفع السعر،
وإذا عثرت بني الكتب على عنوان يهمك ،اسأل
عن أسعار الكتب فى نفس الركن وال تُشعِ ر
البائع بأنك تقصد كتا ًبا بعينه ،فى السور ستجد
كت ًبا للعرض وأخ��رى داخل املكتبة ،ابحث عما
حتتاجه بني الكتب املعروضة خارج املكتبة؛ ألنك
لو دخلت املكتبة ستبهرك العناوين ورمبا تدفع
كل ما فى جيبك».
ويضيف «إذا كنت تريد رواي���ة ،اشترها
من مكتبة متخصصة فى الكتب الدينية؛ ألنهم
فى الغالب لن يهتموا بالروايات ،وإن أردت أن
تشترى كتا ًبا دين ًّيا ،فعليك أن تشتريه من مكتبة
شارع متخصصة فى األدب والروايات ،لو عثرت
على مكتبة شارع أسعارها مناسبة ال تتركها،
لكن تأكد من األسعار بني احل�ين واآلخ��ر ألن
البائعني قد ينسوا األسعار التى أخبروك بها».
أما الكاتب سامح فايز فينصح قائلاً «إنه
إذا أخبرك صاحب املكتبة بأن لكل كتاب سع ًرا،
ال تشترِ وارجع له فى وقت الحق .وأال تشترى
من أول مكتبة تدخلها ،وتأكد أن تلك املكتبات
تشترى م��ن ت��اج��ر واح���د ،ألن م��ن املمكن أن
تشترى كتا ًبا بعشرة جنيهات وجتده فى مكتبة
أخرى بجنيه واحد .واحذر من الكتاب املزور،
والذى يباع بني الكتب املستعملة».
مارس  -أبريل
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إيناس الشافعي :علم املكتبات يواجه حتديات
جديدة أبرزها انصراف الناس عن القراءة
«علم املكتبات» من العلوم اإلنسانية يهتم بدراسة دورة حياة املعلومة،
ورغم إنه بدأ تدريسه فى مصر فى منتصف القرن العشرين إال أنه
موجود منذ عدة قرون فى العالم وتطور مع الزمن ،وهو مرتبط بعلم
آخر هو علم الوثائق.
علم املكتبات وال��ف��ارق بينه وب�ين علم الوثائق ونشأته وكيفية
االستفادة منه ...محاور كان لـ«رسالة النور» حوار بشأنها مع إيناس
الشافعي ،ماجستير فى علم الوثائق ،واملديرة التنفيذية مللتقى تنمية
املرأة ،فإلى نص احلوار..
• متى بدأ تدريس علم املكتبات فى مصر؟
علما املكتبات والوثائق يتم تدريسهما فى مصر من خمسينيات
القرن املاضي ،وكان وقتها معهد لتدريس علوم الوثائق واملكتبات وهو
من أوائل املعاهد على مستوى العالم وأول معهد على املستوى العربي.
وهناك علم آخر مرتبط بعلمى املكتبات والوثائق هو «علم األرشيف»
الذى صار يسهل الكثير من األمور.
وهما فى منتهى األهمية ،رغم إنهما لم يحصال على حقهما من
االهتمام اآلن ،وفى تقديرى أن املعرفة ال حتصل على حقها فى أوساط
الشباب ألن هناك استسهالاً بوجود مصادر معلومات سهلة ،وبالتالى
اللجوء للمصادر التى فى متناول اليد أسهل من الذهاب إلجراء بحث.
وأصبح علم املكتبات اليوم يوفر الكثير للباحثني والدارسني عما
كان فى نهاية التسعينات.

20

• ما الفارق بني الوثيقة والكتاب؟
هناك فارق جوهرى بني الوثيقة والكتاب ،فالكتاب «معلومة ذات
طابع ذهني» أى يؤلفه شخص ويندرج حتته الكتب واملراجع وكل ما
هو مؤلف .أما الوثيقة فهى «مادة ناجتة عن تصرف ما ،ويدخل فى
هذا العقود واملكاتبات الرسمية وما تنتجه الهيئات باختالفها» ،وبالتالى
املعلومة التى تؤخذ من الوثيقة هى ثمينة ج ًّدا ،ألنها ليست فكرة أو رأي،
بل هى معلومة أولية.
وعلم الوثائق من العلوم املساندة للتاريخ ،ومن وظائفه األساسية
منح املؤرخني موا ًدا موثوق بها ومو ّثَقة ،وحتوى دار الوثائق القومية فى
مصر آالف الوثائق فى منتهى األهمية.
ولكن هناك تداخلاً بشكل من األشكال بني علمى الوثائق وعلم
املكتبات بشكل عام ،فمن يدرس فى أحد القسمني فى كلية اآلداب
سيجد بينهما عد ًدا كبي ًرا من املواد املشتركة.
كما أن علم املكتبات راس ٌخ فى مصر التى يوجد بها عدد كبير من
املكتبات .والشيء اإليجابى أن عدد رواد املكتبات العامة ليس بقليل.

• ما هى أنواع املكتبات املوجودة فى مصر؟
هناك عدة أنواع من املكتبات أبرزها «املكتبات العامة» ،وهى أغلب
املكتبات املنتشرة فى مصر ،وتوجد ً
أيضا «املكتبات املتخصصة».
املكتبات العامة بها كل أنواع املعرفة ،أما الباحث املتخصص فيجد
معلومات أكثر فى املكتبات املتخصصة.
ويهتم علم املكتبات بالكتاب الورقى أو اإللكتروني ،أما علم الوثائق
فيهتم مبا يسمى بـ«أوعية املعلومات» ،فقد جتد معلومة فى أغنية.
والتأريخ ليس سياس ًّيا فقط ،وبالتالى هناك معلومات مرئية مثل الصور
واخلرائط والرسومات ومعلومة مسموعة.
والوثائق حتتوى على املادة األولية للصور والرسومات التى حتتوى
معلومات فى منتهى األهمية ،كما أن األرشيف الصوتى من أهم مصادر
املعلومات ،وهناك من يهتم بتسجيل املضابط ليس بالكتابة فقط بل
بالصوت ً
أيضا.

املتخصصة؛ فهى تطلعه على املصادر واملؤلفات اجل��دي��دة ،وتسمى
خدمة «اإلحاطة اجلارية» ،وهى خدمة توفر اجلديد من املعلومات
والكتب للباحثني ومحبى االطالع طوال الوقت .كما أن للمكتبات العامة
دو ًرا فى األنشطة الثقافية.
وتقدم املكتبات خدمات االستعارة ،وفى سنني مضت كان هناك
«االستعارة من اخل��ارج» توفرها املكتبات ،لكن هذه اخلدمة لم تعد
متوفرة مثل أوقات مضت.

• وماذا عن دور املكتبات؟
قد يتبادر للذهن «ونحن نتحدث عن املكتبات ،أن دورها فقط توفير
الكتب التى صارت متاحة اآلن من خالل اإلنترنت ،وميكن احلصول على
أصل الكتب ،خاصة أنه فى البحث أصبح معتر ًفا بهذه الكتب إذا توفر
السند الببلوجرافى .ولكن املكتبات لها دور تثقيفي ،وليس فقط توفير
الكتب القتنائها .وتؤدى عد ًدا من اخلدمات للباحث ،خاصة املكتبات

• كيف ترين حال املكتبات فى مصر؟ وكيف يبدو حال مكتبات
اجلامعات؟
عصر الرئيس األسبق مبارك شهد طفرة فى املكتبات ال ميكن
إنكارها رغم أنه شهد كوارث فى مجاالت أخرى ،وفى أخر  30سنة
ازداد عدد املكتبات العامة ،وازداد وتنوع رواد املكتبات العامة ،ولم
يقتصر األمر على الباحثني فقط ،بل من الشباب واألطفال والنساء.
وجتد منظمات املجتمع املدنى متعة شديدة فى إقامة أنشطتها
العامة فى هذه املكتبات ،ألن جمهورها غير تقليدى وفرصة للتواصل،
واملكتبة ميكنها عرض املسرح والسينما ضمن أنشطتها.
أما مكتبة اجلامعة فهى ليست فقط مكا ًنا إلتاحة الكتب ،بل مكان
له قواعد يستطيع الطالب املذاكرة والعمل فيه ،وتراجع دوره��ا فى
الفترة احلالية ،والطالب لم يعد هو الطالب.
• ارتفاع أسعار خامات الطباعة والورق تسبب فى ارتفاع سعر
الكتاب ،كيف يؤثر هذا على القراءة واملكتبات؟
أمام االرتفاع الشديد فى ثمن الكتب على مستوى العالم وليس
مصر فقط ،ظهرت حركة «اإلت��اح��ة املفتوحة» ف��ى مواجهة الغالء
الشديد للكتب ،أيدها البعض ،وأبدوا استعدادهم لوضع كل مصادرهم،
مشترطني مراعاة السلوكيات املتبعة مع الكتاب الذى تدفع فيه أموالاً
كثيرة.
والفكرة فى ه��ذه احلركة أنها مصدر متاح ولها ميثاق شرف،
وتواجه االحتكار ،وفى نفس الوقت ليست ضد فكرة امللكية الفكرية
التى ال خالف على أهميتها.
• ما التحديات التى تواجه مجال القراءة واملكتبات فى مصر؟
لكل وقت مستجدات سريعة ،أبرزها أن الناس لم تعد تقرأ مثل
األوقات املاضية ،وأنه على املكتبة جذب القراء ،على مستوى املكتبات،
لم يعد دور املكتبة هو توفير الكتب فقط بل مرتبط بتحديات كثيرة.
وتواجه املكتبات حتد ًيا آخر وهو ش��راء املراجع الكبيرة املكلفة
ج ًّدا.
علم املكتبات مرتبط بالبحث العلمي ،وأن البحث العلمى واملعرفة
أساس التقدم ،والبلد الذى ال يهتم بالبحث العلمى واملعلومة لن يتطور،
وأحد املشاكل الرئيسية فى مصر هى «انقطاعنا عن البحث العلمي».
وتواجه امللكية الفكرية فى مصر عدة مشكالت ،خاص ًة تسجيل
ال��ب��ذور فى ال��زراع��ة ،فعلى سبيل امل��ث��ال ،مصر ال تستطيع تصدير
امللوخية ألن اليابان سجلتها ،وأنه حتى اآلن لم تنتبه مصر لتسجيل
بذور نباتاتها.
مارس  -أبريل
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أقدم املكتبات التاريخية..
مكتبة اإلسكندرية واملجمع العلمي

22

نشأت فكرة املكتبات وأوعية املعلومات منذ
آالف السنوات بعد أن «أصبح من الصعب على
ذاك��رة الفرد أن تختزن وتضبط كل ما يصل
إليه من خبرات السابقني فى ذاكرته الداخلية،
وخشى من أن ينسى هذه اخلبرات املكتسبة
فاحتاج إلى وسيط يسجل عليه هذه اخلبرات،
وبهذا بدأت تظهر الذاكرة اخلارجية.
وميكننا تعريف علم املكتبات بأنه «ضبط
أوعية املعلومات باقتنائها وتنظيمها وإتاحتها
لالستخدام م��ن أق��دم أشكالها م��ن األلواح
الطينية وق��ط��ع احل��ج��ارة واجل��ل��ود والعظام
وأخ��ش��اب األش��ج��ار وأوراق ال��ب��ردي ،وحتى
أحدثها بكل ألوانها املرئية واملسموعة ومرو ًرا
بأوعية املعلومات الورقية بكافة أشكالها.
وه��ذه األوع��ي��ة حتمل املعلومات التى تشكل
الذاكرة اخلارجية للجنس البشري ،وحتتفظ
بها املكتبات ومراكز املعلومات ،لتكون مساحة
لطالبى املعرفة».
ون���ق���دم ه��ن��ا ن��ب��ذه م��خ��ت��ص��رة ع���ن أهم
وأق��دم مكتبة تاريخية فى مصر وهى مكتبة
اإلسكندرية العريقة ،باإلضافة إلى نبذه عن

املجمع العلمى ال��ذى ُحرِ قت أج��زاء منه منذ
عدة سنوات.
مكتبة اإلسكندرية القدمية
أُنشئت مكتبة اإلسكندرية القدمية على
يد خلفاء اإلسكندر األكبر منذ أكثر من ألفى
عام لتضم أكبر مجموعة من الكتب فى العالم
القدمي والتى وصل عددها آن��ذاك إلى 700
أل��ف مجلد مب��ا ف��ى ذل��ك أع��م��ال هوميروس
ومكتبة أرسطو .كما درس بها ك ّ ٌل من إقليدس
وأرش��م��ي��دس .وأُن� ِ�ش��ئ��ت املكتبة ب��ق��رار من
بطليموس األول «سوتر» أول ملوك البطاملة
الذين توارثوا حكم مصر بعد وفاة اإلسكندر،
أما املؤسس احلقيقى للمكتبة وصاحب الفضل
فى نهضتها وازدهارها ،فهو بطليموس الثانى
«ف��ي�لادل��ف��وس» ال���ذى حكم مصر م��دة تسع
وثالثني سنة من  285إلى  246قبل امليالد .وهو
الذى وضع نظامها وجلب لها العلماء من العالم
اإلغريقي ،ووفر لها الكتب من شتى املصادر،
وصارت النموذج الذى اتخذته مكتبات عالم
البحر األبيض املتوسط مثالاً حتذو حذوه.
ل���م ت��ك��ن امل��ك��ت��ب��ة ع��ن��د ن��ش��أت��ه��ا مجرد

مخزن لتجميع الكتب ،وإمنا كانت تقوم على
م��ؤس��س��ت�ين ،أواله���م���ا :امل��ت��ح��ف ،وي��ق��ي��م فيه
العلماء املتخصصون فى كل الفنون ،وثانيهما:
املكتبة ،التى تضم لفائف الكتب لتكون حتت
بصر العلماء ف��ى ك��ل وق��ت .وتستمد مكتبة
اإلسكندرية مكانتها الرفيعة ،ليس فقط من
جالل الكتب التى جلبتها أو ترجمتها ،وإمنا
من مكانة العلماء الذين اجتذبتهم وهيأت لهم
اإلقامة الكرمية لكى ينصرفوا إلى شئون العلم
والبحث.
ال ميكنا اعتبار مكتبة اإلسكندرية مجرد
مبنى كبير ومبهر فقط ،فهى ً
أيضا مجمع
ثقافى ضخم جتتمع فيه الفنون مع التاريخ
والفلسفة والعلوم .كما جعلت منها األنشطة
املتعددة التى تقدمها للجمهور مكا ًنا للنقاش
املفتوح واحلوار والتفاهم.
إحياء مكتبة اإلسكندرية
أقيمت مكتبة اإلسكندرية اجلديدة على
نفس املوقع الذى كانت تشغله املكتبة القدمية
إحياء لذكرى أشهر مكتبة فى تاريخ اآلثار.

حت��ت��وى مكتبة اإلس��ك��ن��دري��ة ع��ل��ى ست
م��ك��ت��ب��ات متخصصة وه���ي :مكتبة الفنون
والوسائط املتعددة ،ومكتبة طه حسني لضعاف
البصر ،ومكتبة الطفل ،ومكتبة النشء قسم
التبادل واألرشيف ،قسم الكتب النادرة .كما
أُنشئت املكتبة الفرنكوفونية نتيجة لإلهداء
الضخم الذى حصلت مكتبة اإلسكندرية عليه
من مكتبة فرنسا الوطنية.
يشمل تصميم املكتبة اجل��دي��دة أربعة
مستويات حتت األرض وستة طوابق علوية
من أعلى نقطة من السطح ال��دائ��رى شديد
االن��ح��دار ،وأنشى بالقرب منها قبة سماوية
ومتحف علمي.
ويبلغ ارتفاع املكتبة عشرة طوابق وتقع
جميع املستويات السفلية حتت سطح املاء،
وجسم املبنى يغوص أسفل األرض حلماية
محتوياته النفيسة من عوامل البيئة اخلارجية،
وتعد قاعات ال��ق��راءة العديدة املفتوحة هى
السمة البارزة فى مكتبة اإلسكندرية ،حيث
تضم  2500قسم ل��ل��ق��راءة ت���ؤدى إل��ى سبع
شرفات ومت تخزين الكتب أسفل هذه الشرفات
لتسهيل احلصول عليها.
استغرق العمل باملكتبة فترة طويلة حيث
بدأت األبحاث األثرية عام  .1992وفى مايو
عام  1995بدأ تشييد حائط اجلار للمكتبة،
ومت افتتاح املكتبة فى أكتوبر  2002وأخذت
مكتبة اإلس��ك��ن��دري��ة اجل��دي��دة على عاتقها
مسئولية تكريس كل جهودها إلعادة إحياء روح
املكتبة القدمية األصلية.
املجمع العلمي
أنشى املجمع العلمى فى  20أغسطس
 ،1798بقرار من نابليون بونابرت ،كان مقره
فى دار أحد بكوات املماليك بالقاهرة ثم نقل
لإلسكندرية ع��ام  1859وأط��ل��ق عليه اسم
«املجمع العلمى املصري» ثم عاد للقاهرة عام
.1880
كانت أه��داف املجمع العمل على التقدم
العلمي ،ونشر العلم واملعرفة ،ويضم املجمع
أربع شعب :الرياضيات ،والفيزياء ،واالقتصاد
السياسي ،واألدب وال��ف��ن��ون اجلميلة ،وفى
 1918أجريت تعديالت على ّ ُ
الشعب لتحوى
اآلداب والفنون اجلميلة وعلم اآلثار ،والعلوم
الفلسفية والسياسة ،والرياضيات ،والفيزياء،
والطب والزراعة والتاريخ الطبيعى ويحتوى

املجمع على مكتبة تضم  200أل��ف كتاب،
ومجلة سنوية.
تطوير املجمع
تبنى الدكتور سليمان حزين رئيس املجمع
خطة لتطويره تعتمد على تسجيل مبناه احلالى
مقتنياته ال��ن��ادرة ،فى ع��داد اآلث���ار ،وترميم
املبنى ،وحتديث مكتبته ،وشارك برنار مورية
اخلبير الفرنسى املختص بترميم اآلث��ار ،فى
ترميم مقر املعهد ال��ق��دمي ،ومنزل السنارى
األثري.
أهدافه
كان الباعث على إقامته العمل على تقدم
العلوم ف��ى مصر ،وبحث ودراس���ة األحداث
التاريخية ومرافقها الصناعية ،وعواملها
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ،ف��ض�لا ع��ن إب����داء ال����رأى حول
استشارات قادة احلملة الفرنسية ،ولكن الهدف
احلقيقى ه��و دراس���ة تفصيلية ملصر وبحث
كيفية استغاللها لصالح احملتل الفرنسي ،ونتج
عن هذه الدراسة كتاب «وصف مصر».
أنشطة املجمع
انتقل املجمع ع��ام  1880إل��ى القاهرة،
وبدأت أنشطته تنتظم ،فهو يعقد جلسة شهرية
ب��د ًءا من نوفمبر إلى مايو ،ويلقى فيه علماء
م��ص��ري��ون وأج��ان��ب ،م��ح��اض��رات م��ن شأنها
توطيد العلوم ونشر ألويتها ،وأدخل تعديل على
أقسام املجمع ،فأصبحت كاآلتي :قسم اآلداب
والفنون اجلميلة ،وعلم اآلث��ار ،وقسم العلوم
الفلسفية والسياسية ،وقسم العلوم الطبيعية
والرياضيات ،وقسم الطب والزراعة والتاريخ
الطبيعي .وينتظم ف��ى ه��ذه األق��س��ام مائة
وخمسون عضوا ،منهم خمسون عضوا عامال

وخمسون مراسال بعضهم من مصر وخمسون
منتسبا فى اخلارج.
أبرز أعضاء املجمع
أب���رز أع��ض��اء امل��ج��م��ع ،ال��ش��ي��خ سلطان
ال��ق��اس��م��ى ح��اك��م ال��ش��ارق��ة ،واألم��ي��ر خالد
الفيصل ،وأصبح عدد أعضائه من األوروبيني
محدو ًدا وخاصة الفرنسيني ومنهم الدكتور
فيليب الوي��ر ،وه��و خبير فرنسى فى اآلثار
يعيش ف��ى مصر منذ أرب��ع�ين ع��ا ًم��ا ،ودكتور
جورج سكانلون ،وهو أستاذ أمريكى متخصص
فى العمارة اإلسالمية ،والدكتور وارنركايزر،
وه��و أملاني .ويتبادل املجمع مجلته السنوية
ومطبوعاته مع مائة وأربعني مؤسسة علمية
دولية.
حريق املجمع
اشتعلت النيران فى املجمع صباح السبت
 17ديسمبر  ،2011خ�لال أح���داث مجلس
ال��وزراء ،وجت��ددت احلرائق فى مبنى املجمع
صباح األحد  18ديسمبر  ،2011بعد انهيار
السقف العلوى للمبنى من الداخل ،فقُضى على
أغلب محتويات املجمع .لم ين ُج من محتويات
املجمع ،البالغ عددها  200ألف وثيقة ،تضم
مخطوطات وكت ًبا أثرية وخرائط نادرة ،سوى
قرابة  25000فقط من الكتب والوثائق ،كانت
متثل ذاك���رة مصر منذ ع��ام  ،1798وكانت
تشتمل على إح��دى النسخ األصلية لكتاب
وصف مصر ،التى احترقت فيما احترق من
كنوز هذا الصرح العتيد ،كما احترقت ً
أيضا
خ��رائ��ط استندت عليها مصر ف��ى التحكيم
الدولى حلسم اخلالفات احلدودية لكل من
حاليب وشالتني وطابا.
يبلغ عدد الكتب التى ضمتها مكتبة املجمع
أربعني أل��ف كتاب ،أبرزها أطلس عن فنون
الهند القدمية ،وأطلس باسم مصر الدنيا
والعليا مكتوب ع��ام  ،1752وأط��ل��س أملانى
عن مصر وأثيوبيا يعود لعام  ،1842وأطلس
ليسوس النادر الذى كان ميتلكه األمير محمد
على توفيق ولى عهد مصر األسبق.
مصادر
• موقع مكتبة اإلسكندرية
• موقع هيئة االستعالمات املصرية
• دراسة :علم املكتبات واملعلومات :مفهومه
ونشأته فى العالم الغربى والعربي
مارس  -أبريل
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معارض الكتاب الدولية حول العالم
معارض الكتاب فى الدولة العربية واألجنبية ،مبثابة تظاهرة ثقافية
يلتقى فيها أصحاب دور النشر والقراءة فى حضرة «الكتاب» وعاد ًة تدعو
املعارض بدعوة إحدى الدول كضيف شرف على املعرض .وكذلك اختيار
شخصية ثقافية كضيف شرف وتقام فعاليات ثقافية على هامش املعرض.
ونستعرض هنا أبرز معارض الكتاب فى العالم.
معرض القاهرة
نشأت فكرة تنظيم معرض القاهرة الدولى للكتاب فى عام  ،1969فى
احتفالية بالعيد األلفى ملدينة القاهرة .وهدفت إقامة معارض للكتب فى
مصر إلى التعريف بالكتاب واإلعالن عنه وفتح أسواق جديدة أمام الناشرين
ً
وأيضا بيع الكتب واملصنفات الفنية واألدبية للجمهور.
املصريني،
ويستهدف املعرض حال ًيا ،حتقيق فرص للتبادل احلر للكتاب فى
ال��ش��رق األوس���ط ،والتعرف على أح��دث م��ا وص��ل إليه الفكر والكلمة
املطبوعة ،وعقد االتفاقيات للنشر والتوزيع ،وتذليل صعوبة تسويق الكتاب
من خالل عقد االتفاقيات مثل :تبادل حقوق التأليف والنشر والترجمة،
منح التوكيالت ملنطقة الشرق األوسط ،دراسة الوسائل واألساليب التى
تساعد على نشر الثقافة والفكر.
ً
زاد اإلقبال اجلماهيرى على املعرض خاصة بعد انتقال املعرض الدولى
للكتاب من أرض املعارض باجلزيرة بوسط العاصمة ،إلى أرض املعارض
الدولية فى مدينة نصر .ويشارك فى املعرض كل عام آالف الناشرين من
عشرات الدول العربية واألجنبية.
احتفل املعرض فى أحدث دورة له رقم ( )47فى  27يناير املاضى حتى
 10فبراير حتت شعار «الثقافة فى املواجهة» مبشاركة  34دولة منها 21
دولة عربية وإفريقية و 13دولة أجنبية وشارك  850ناش ًرا منهم  50ناش ًرا
أجنب ًّيا و 250ناش ًرا عرب ًّيا و 550ناش ًرا مصر ًّيا ،باإلضافة إلى  118كشك
بسور األزبكية.
معرض فرانكفورت
يعتبر معرض فرانكفورت الدولى للكتاب الذى يقام سنو ًّيا بأملان ًّيا،
أكبر تظاهرة دولية ثقافية تعنى بالكتاب واألدب بصفة عامة ،فهو يعد
األهم فى العالم والذى يبلغ عمره اآلن أكثر من خمسة قرون ،وفى كل عام
يلتقى عشرات اآلالف من املثقفني والكتاب والباحثني والناشرين من كل
البلدان فى ضيافة عشرات اآلالف من عناوين الكتب من كل الثقافات وفى
كل عام ً
أيضا يحل على هذا املعرض ضيف شرف .ويضم املعرض ست
قاعات ضخمة متتد على مساحة  171ألف و 790مت ًرا مرب ًعا.
ال يعد معرض فرانكفورت الدولى للكتاب فقط مجرد سوق يلتقى فيه
البائعون واملشترون لعقد الصفقات التجارية ،وإمنا هو بالدرجة األولى
منبر لتبادل املعارف واحلوار ،حيث تقام على هامشه وكجزء من فعالياته
العديد من الندوات الثقافية واألدبية وحلقات احلوار والنقاش واحملاضرات
وغيرها من الفعاليات الثقافية التى يشارك فيها فى العادة كبار األدباء
والكتاب والفنانني واملبدعني فى مختلف املجاالت املعرفية والعلمية.
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معرض الكتاب العربى ببيروت
يقام سنو ًّيا فى بيروت ،وهو املعرض األول فى العالم العربى والذى

بدأ فى الثالث والعشرين من أبريل عام  ،1956فى قاعة وست هول فى
اجلامعة األمريكية فى بيروت واستمر لثالثة أيام .وكان الهدف األساسى
لقيام ه��ذا املعرض هو تعريف ال��زوار والوافدين إليهم إل��ى القيم من
املنشورات العربية فى مختلف فروع املعرفة.
اكتسب املعرض أهمية قصوى لدى املثقفني واملهتمني والرأى العام
ً
أيضا ،فتكاثرت طلبات االشتراك من قبل دور النشر العربية والدولية
ولم تعد قاعة الوست هول قادرة على استيعاب هذا الكم من دور النشر،
فانتقل املعرض إلى قصر االونيسكو ،حيث ساعدت املساحة الواسعة على
تلبية طلبات االشتراك .وكان ذلك ابتداء من عام  1966أى منذ املعرض
الثانى عشر .ثم انتقل املعرض بصورة مؤقتة إلى جامعة بيروت العربية
بني األعوام  1970-1968ثم عاد إلى قصر االونيسكو مرة ثانية وبعد ذلك
استقر املعرض وملدة طويلة فى القاعة الزجاجية التابعة لوزارة السياحة
فى أول شارع احلمراء حتى العام .1995
يحتوى املعرض على آالف العناوين فى كافة املجاالت األدبية والثقافية
والعلمية والسياسية ،ويزداد اإلقبال على املعرض سنة بعد أخرى.
معرض الكويت للكتاب العربي
أقيم املعرض األول فى دولة الكويت بتاريخ  1نوفمبر  ،1975حيث
أصبح من أهم التظاهرات الثقافية التى يقيمها املجلس الوطني ،ويعد
ثانى أكبر معرض للكتاب بعد معرض القاهرة للكتاب .ويصاحب معرض
الكتاب فى كل ع��ام نشاط ثقايف ،ومعارض تشكيلية وأنشطة للطفل،
ومعارض تراثية.
تقوم إدارة املعرض بتنظيم عدد من املعارض احمللية ضمن برنامج
(صيفى ثقايف) فى العديد من املجمعات التجارية فى مختلف مناطق
الكويت واملشاركة باملعارض اخلارجية للكتاب ممثلة لدولة الكويت وكذلك
املشاركة فى تنظيم وإقامة معارض الكتاب والتى تقام ضمن األسابيع
الثقافية التى يقيمها املجلس الوطنى فى العديد من الدول.
وفى العام املاضى احتفلت الكويت بإقامة معرضها األربعني فى الفترة
من  28- 18نوفمبر .2015

«ذوو اإلعاقة» قضية رئيسية للهيئة
اإلجنيلية منذ نشأتها

مبادرة
تقرير:
بيرت جمدي

منذ نشأتها عام  1950بادرت الهيئة القبطية
اإلجنيلية للخدمات االجتماعية باالهتمام بقضايا
األشخاص ذوى اإلعاقة ،فهذا املجال ميثل جزء
من رسالة الهيئة ،وب��دأت الهيئة منذ تأسيسها
برامج للعمل مع األشخاص ذوى اإلعاقة وتطورت
م��ع التطور الطبيعى لالهتمام بقضية «ذوى
اإلعاقة» حول العالم.
البداية ....مراكز التأهيل
يقول نبيل عزت ،مسؤول برنامج دعم ومتكني
األشخاص ذوى اإلعاقة بالهيئة القبطية اإلجنيلية
«إن الهيئة اهتمت فى بداية عملها مع األشخاص
ذوى اإلعاقة بتأهيلهم فى مراكز تأهيل» ،مضي ًفا
«أن بعد فترة من العمل ومع التقييم وجدت الهيئة
أن التأهيل وتقدمي اخلدمات لهم يتم مبعزل عن
املجتمع».
التأهيل املرتكز على املجتمع
يشير عزت إلى «أن��ه فى تسعينيات القرن
امل��اض��ي ،ظ��ه��رت ف��ك��رة التأهيل امل��رت��ك��ز على
موضحا «أن هذا املنهج بدأت تنشره
املجتمع»،
ً
منظمة الصحة العاملية ،وأن الهيئة اإلجنيلية كانت
من أول املؤسسات فى مصر التى انتهجته».
ويضيف «أن فكرة التأهيل املجتمعي ،تقوم
على أن الشخص ذوى اإلعاقة يتم دمجه وتأهيل
اخلدمات العامة له فى السياق العام وليس من
خالل تخصيص خدمات خاصة بهم «.

الهيئة تبادر
بإدخال
نهج التنمية
املرتكزة على
احلقوق ملصر

التنمية املرتكزة على احلقوق
ويقول ع��زت «إن��ه فى بداية األلفينات بدأ
ح��راك دول��ى ح��ول االتفاقية الدولية اخلاصة
بحقوق األش��خ��اص ذوى اإلع��اق��ة ،وظهر توجه
جديد هو منهج «التنمية املرتكزة على احلقوق»،
ويرتكز ه��ذا املنهج على فكرة أن «األشخاص
ذوى اإلع���اق���ة م��واط��ن��ون ل��ه��م ح��ق��وق وعليهم
مسؤوليات».
 2005الهيئة تتبنى مناذج مشاركة
األشخاص ذوى اإلعاقة باعتبارهم
مواطنني
وي��وض��ح ع���زت «أن����ه ب��ال��ت��زام��ن م��ع وضع

االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوى اإلعاقة فى
2004ـ والتى وقعت وصدقت عليها مصر فى -2008
بدأت الهيئة منذ  2005بناء مناذج ملشاركة األشخاص
ذوى اإلعاقة باعتبارهم مواطنني لهم حقوق وعليهم
مسؤوليات وكيف ميكن أن يشاركوا بفاعلية من خالل
تنظيمات وجمعيات متثلهم ،وكذلك القدرة على التأثير
فى اخلدمات واحلقوق على املستوى احمللي ،والعمل
على إتاحة خدمات اجتماعية دامجة مثل تعليم دامج
ومراكز شباب دامجة وخدمات صحية متاحة ،وسوق
عمل الئق بهم».
تقييم منوذج التنمية املرتكزة على احلقوق
فى  2010قامت الهيئة بنظرة شامل لعملها مع
األشخاص ذوى اإلعاقة الذى بدأ منذ  ،2005ويوضح
حتد لهذا النموذج احمللى أنه
عزت أنه «كان هناك ٍ ّ
يتأثر بشكل قوى بالسياسات العامة للدولة» ،مشي ًرا
إلى «أن منوذج دمج األطفال فى التعليم العام بالشراكة
مع إحدى اإلدارات التعليمية قد يتأثر بقانون جديد أو
قرار فوقي ،يعيد األمر للمربع صفر مرة أخرى».
توصيات لتطوير العمل
كانت توصية التقييم أنه البد للهيئة من دور فى
الشراكة مع مؤسسات الدولة من أجل التأثير على
السياسات العامة والقوانني للمشاركة فى دعم وصول
ذوى اإلعاقة إلى حقوقهم على املستوى احمللي ،مضي ًفا
«أنه من  2011حتى  2013درسنا اخليارات املتاحة فى
إطار الشراكة والتشبيك مع مؤسسات الدولة».
كيان أو حتالف يجمع األشخاص ذوى
اإلعاقة
ويوضح مسؤول برنامج دعم ومتكني األشخاص ذوى
اإلعاقة بالهيئة اإلجنيلية «أنه كانت الفكرة هى تكوين
حتالف يكون اع��ض��اءه م��ن جمعيات األش��خ��اص ذوى
اإلعاقة ،الذى يهدف إلى مشاركة اعضاء هذا الكيان
فى تعديل السياسات ،وبدأت الهيئة بتأسيس «املنتدى
املصرى لألشخاص ذوى اإلعاقة» ،وبدأت الفكرة فى 5
محافظات بداية عام  ،2014هى (القاهرة ،املنيا ،بنى
سويف ،القليوبية ،اجليزة)» ،مضي ًفا «استمرت هيكلة
الكيان الوليد بوجود هيئة تنفيذية و 3جلان عمل ،منهم
جلنة العضوية التى ضمت أعضاء جدد ووصل العدد
إلى  22جمعية من  14محافظة ،وهناك خطة توسع
خالل سنتني فى محافظات مصر كلها».

دردشة

رئيس االحتاد العام للجمعيات األهلية:

 %15من سيدات الصعيد ال يستطعن
احلصول على وسائل منع احلمل
تباينت اآلراء حول
اجلمعيات واملؤسسات
األهلية فى مصر؛ فقد
صداعا فى رأس
أصبحت
ً
احلكومة املصرية ،فهى
ترى أنها مصدر للكثير من
املتاعب واملشاكل حلصولها
على متويالت خارجية،
فيما يؤكد احلقوقيون
على أنها شريك أساسى فى
التنمية املجتمعية والدفاع
عن حقوق اإلنسان ،كما أنها
ترعى بعض الفئات التى ال
تستطيع الدولة الوصول
إليهم.
حول هذا اخلالف
حتاورنا مع رئيس االحتاد
العام للجمعيات األهلية،
الدكتور طلعت عبد القوي،
حول قانون اجلمعيات
األهلية اجلديد ودور هذه
اجلمعيات فى تنمية املجتمع
وكيف ميكن التخلص من
اإلشكالية التى تقع عليها.

حوار:
منى السعيد
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البعض يرى أن اجلمعيات األهلية فى مصر ما هى إال
صداع فى رأس احلكومة فهناك أزمة التمويل واالستغالل فما
الهدف من وجودها؟
الهدف من إنشاء اجلمعيات األهلية فى مصر ،بدأ بعملية الرعاية،
الصحية أو التعليمية ،مساعدة الفقراء أو مساعدة املسنني ،وكانت
موجودة بقوة فى مصر .بعد ذلك احتفظت اجلمعيات بهدف الرعاية،
ولكن زادت عليها التنمية فى مجاالت مختلفة من مجاالت العمل ،ثم
مؤخ ًرا ،بدأت اجلمعيات باالهتمام بحقوق اإلنسان ،ويوجد فى مصر
أكثر من  47ألف جمعية تعمل فى أكثر من  20ميدا ًنا ومجالاً .
دائما باحلصول على متويل
تتهم اجلمعيات األهلية
ً
أجنبى والسعى لتخريب ونشر الفوضى؟
لتجنب الدخول فى هذه النقطة ،كنا حريصني على أن يتضمن
القانون املقترح ما يلزم بضرورة تشكيل جلنة تنسيقية مكونة من
أعضاء من وزارة التعاون الدولى ووزارة اخلارجية ووزارة التضامن،
ُرسل من
وبعض اجلهات السيادية لبحث فى التمويل وا ِملنَح التى ت َ
اخلارج والرد بقبولها أو رفضها فى فترة ال تزيد عن  30يو ًما.
ويعتبر عدم رد اللجنة على اجلمعية موافق ًة ضمنية ،طاملا كان
الغرض من املنحة ال ميس األمن القومي ،وهذا القرار يتوافق مع ما
ذكر فى دستور .2014
م���ا أه����م م�ل�ام���ح ق��ان��ون
اجلمعيات األهلية ،ومتى سيتم
عرضه على البرملان؟
ي��ت��م ح��ال � ًي��ا دراس����ة ال��ق��ان��ون فى
نحتاج ملعدل
البرملان وسوف تظهر النتائج خالل فترة
جداً
قصيرة ،وأهم مالمح القانون اجلديد
منو سريع ّ
هى التأكيد على عدم غلق اجلمعيات
يواجه سرعة
األهلية إال بقرار قضائي ،وال يسمح ألى
جهة إدارية بالتدخل إلغالق اجلمعيات الزيادة السكانية
األهلية.
كما نسعى لزيادة دور اجلمعيات
األهلية حتى ال يظل مقتص ًرا على الدور
احمللى بل اإلقليمى ً
أيضا ،كما يتيح القانون اجلديد إنشاء
جمعية أهلية بإخطار اجلهات املختصة فقط.
جلنة الشئون الدينية واالجتماعية بالبرملان ،هى املسئولة عن
مناقشة قانون اجلمعيات األهلية ،إال أن البرملان قام بتشكيل جلان
جديدة مختصة مبناقشة قضايا األسرة وذوى االحتياجات اخلاصة
وهى املسئولة عن مناقشة القانون.

كيف سيتم اختيار مجالس اإلدارة باجلمعيات
األهلية؟
سيكون لكل جمعية الئ��ح��ة ن��ظ��ام أس��اس��ي ،وتشكيل إدارات
اجلمعيات واملؤسسات واالحت���ادات سيتم ب��إج��راء انتخابات حرة
مباشرة طب ًقا للدستور ،وتستمر اإلدارة ملدة  4سنوات ،ويتم إلغاء
التجديد الثلثى كل عامني الذى نص عليه القانون احلالى رقم 48
لسنة .2002
وما االمتيازات التى ستحصل عليها؟
يتضمن مشروع قانون اجلمعيات األهلية الذى أعدته احلكومة،
بالتعاون مع اجلمعيات األهلية واملنظمات احلقوقية ،مزايا جديدة
للجمعيات واملؤسسات واالحت��ادات لتقوية دورها املجتمعي ،ومنها
النص على إعفاءات جمركية ،ومن الضريبة العامة على األنشطة،
وضريبة املبيعات ،والضريبة العقارية ،باإلضافة إلى تخفيض تكلفة
استهالك اجلمعيات واملؤسسات واالحتادات األهلية للكهرباء والغاز
والتليفونات بنسبة .%50
هناك اتهامات أن قانون اجلمعيات األهلية لم يأخذ
فى االعتبار آراء مؤسسات
مجتمعية أخرى؟
قانون
غ��ي��ر ص��ح��ي��ح مت���ا ًم���ا ،فالقانون
متوازن بصورة كبيرة ،ومتت االستعانة
اجلمعيات
بجميع املؤسسات املجتمعية ،واملشروع
األهلية
متوافق مع الدستور ،وأمتنى أن جميع
اجلديد متوازن
القوانني يتم إعدادها كما مت وضع هذا
القانون ،قد يتضمن كل وجهات النظر
ومتوافق مع
باختالفها ،كما أنه "يحتسب الصغيرة
الدستور
قبل الكبيرة".
هل يسمح قانون اجلمعيات
األهلية بوجود أفرع لها فى
محافظات أخرى؟
أجل ،فالقانون اجلديد يسمح بعودة اجلمعية املركزية ،مبعنى أنه
سيكون للجمعية مركز رئيسى وفروع بباقى احملافظات ،مثلما يحدث
مع جمعية الهالل األحمر.

م��اذا عن املنظمات اإلقليمية فى قانون اجلمعيات
األهلية؟
القانون يتعامل مع هذه املؤسسات معاملة املؤسسات احمللية،
بشرط أن يكون لها مقر بالقاهرة ولها نشاط ب��ال��دول العربية
واألفريقية ،وينطبق عليها نفس الشروط التى تنطبق على املؤسسات
احمللية.
أما بالنسبة للمنظمات األجنبية فيشترط أن تقدم طل ًبا للجهات
اإلدارية ،وهى تشمل عدة وزارات منها وزارة التضامن ووزارة التعاون
الدولى ووزارة اخلارجية ،ويسمح لتلك اجلهات القبول أو الرفض
خالل فترة ال تتجاوز  60أو  90يو ًما.
هل للجمعيات األهلية دور فى مقاومة اإلرهاب؟
بالطبع ،وك��ان لالحتاد دور ق��وى فى إع��داد مؤمترات ضخمة
شاركت فيها جميع مؤسسات وهيئات املجتمع املدنى ملواجهة اإلرهاب،
وهذه اللقاءات كانت تتم حتت إشراف من األزهر وبيت العائلة.
هل تقتصر املؤمترات على القاهرة فقط؟
هناك م��ب��ادرة يتبنها االحت���اد ال��ع��ام بالتنسيق م��ع اجلمعيات
واملؤسسات األهلية لتفعيل مبادرة لوقف اإلرهاب فى كافة محافظات
مصر ،ويشرف عليها رجال الدين اإلسالمى واملسيحي.
ما العالقة بني زيادة السكان واإلرهاب؟
يجب أن نعرف أن أسباب اإلره���اب كثيرة ومتشابكة؛ فمثال
البطالة هى السبب الرئيسى فى ظهور البلطجة وانتشار السرقات،
والبطالة سببها زيادة عدد السكان وقلة الطلب على العمل.
وخالل املسح السكانى الذى يتم كل  4سنواتُ ،و ِجد أن معدل
استخدام وسائل تنظيم األسرة للسيدات فى سن اإلجناب فى %2008
كان  ،%60وكان مستهد ًفا فى  2014أن تصل النسبة إلى  ،%67لألسف
الشديد املسح قال إن النسبة تناقصت وأصبح .%58.5
وفى نفس املسحُ ،و ِجد أن معدل اخلصوبة ،وهو متوسط عدد
األطفال التى ميكن للمرأة إجنابهم خالل فترة خصوبتها ،كان املعدل
فى  3 ،2008أطفال لكل ام��رأة ،وكان الهدف أن تصل النسبة فى
 2014إلى  ،%2.4لكن املسح قال إن معدل اخلصوبة زاد إلى %3.5
وهذا يؤدى إلى كوارث.
أما عن الفئات التى ال تستطيع احلصول على وسائل منع احلمل
خاص ًة فى الصعيد ،فقد وصلت نسبتها إلى  ،%15وباملناسبة ميثل
الصعيد  %25من عدد سكان على مستوى مصر ،ولكنهم مسئولون عن
زيادة السكان واإلجناب بنسبة  %40من الزيادة السكانية.
نحن بحاجة ملعدل منو سريع للغاية؛ فالزيادة السكانية تتطلب
افتتاح مدرسة يوم ًّيا ملواجهة هذه املشكلة ،وهى السبب الرئيسى
للبطالة التى تؤدى فى النهاية إلى اإلرهاب.
وماذا عن قضية تنظيم األسرة؟
هناك عدد من الدورات التى تتم فى كافة محافظات مصر ويتم
استضافة متخصصني فى العمل السكانى لتوعية األفراد فى القرى
واحملافظات ،من خالل احل��وار ،وتوعيتهم بأهمية تنظيم األسرة،
باإلضافة إلصدار عدد من النشرات للرد على األسئلة اخلاصة بتلك
املشكلة.
ويجب أن نؤكد على أهمية تضافر جهود جميع املؤسسات
احلكومية واألهلية واخلاصة والدينية لتغيير املفاهيم اخلاطئة عن
تنظيم األسرة.
العدد 535

مارس  -أبريل
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املواطنون :متى ستشعر احلكومة مبحدودى الدخل؟
تخصيص وزارة للمشروعات املتوسطة والصغيرة فكرة جيدة
اإلهمال فى املستشفيات وصل ملراحل غير مسبوقة

هموم
الشارع
إعداد:
هانى دانيال

عادل فاروق «محاسب» :تعامل احلكومة العشوائى
مع مشكالت املجتمع ال يبعث الطمأنة فى النفوس ،خاص ًة
وأن هناك ملفات متوارثة من حكومات سابقة لم تواجه بشكل
سليم .فاتورة الكهرباء فى تزايد مستمر وكذلك فاتورة املياه
الشهرية ،وكذلك الغاز والتليفونات وغير ذلك من أعباء،
واملرتبات لم ت��زد ،فكيف ميكن أن يقوم املواطن بتسديد
التزاماته ،وما دور احلكومة فى التخفيف عن محدودى
الدخل ،وهل هناك فرص لرفع األعباء عن كاهل املواطن
البسيط أم أن هذا األمر سيظل أمنية بعيدة املنال؟
نهلة يوسف «طالبة» :ارت��ف��اع أس��ع��ار االلتحاق
مبجموعات التقوية فى امل��دارس بشكل مبالغ فيه ،وإذا
كانت أسرتى غير قادرة على إحلاقى بدروس خصوصية فى
كل املواد ،فلماذا تقوم وزارة التعليم برفع أسعار مجموعات
التقوية ،فهل هذه املجموعات للتخفيف عن أعباء األسرة
أم لزيادتها ،وما الفرق بني مجموعات التقوية احلكومية
وب�ين مراكز ال��دروس اخلصوصية اخلاصة أو الدروس
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اخلصوصية؟
أشرف مسعود «محاسب» :حسنًا تبحث احلكومة
عن تخصيص وزارة للمشروعات املتوسطة والصغيرة،
فهى فكرة جيدة ج ًّدا خلدمة االقتصاد املتدهور ،ومعاجلة
تراجع السياحة والتصدير ،وبدلاً من انضمام آالف الشباب
لطابور البطالة فى ضوء تردى األوضاع االقتصادية ،رمبا
تنجح مثل هذه ال��وزارات فى انتشال الشباب من اليأس
ومنحهم فرصة جديدة لتطوير أنفسهم وخدمة املجتمع،
وتقدمي أفكار جديدة من شأنها النهوض بالروح اإلنتاجية
على حساب النزعة االستهالكية للمواطنني ،وإنفاق ماليني
الدوالرات على سلع بال قيمة.
مجيدة رأفت «ربة منزل» :اإلهمال فى املستشفيات
وصل ملراحل غير مسبوقة ،وال تزال احلكومة تدافع عن
هذه األوضاع الصعبة ،ولكن املشكلة هو التراخى والتسيب
وع��دم اإلح��س��اس باملسئولية بسبب ع��دم وج��ود متابعة
ورقابة مستمرة على أخطاء العيادة اخلاصة حتديدًا.

خدمات

التضامن االجتماعى تعلن شروط احلصول
على اإلعانات الشهرية

أعادت وزارة التضامن االجتماعى التذكير ببعض اخلدمات التى
تقدمها للمواطنني ،وخاصة ما يتعلق باإلعانات الشهرية التى تخصصها
الوزارة للمواطنني ،من أجل تعميم الفائدة واالستفادة بها بشكل أكبر
خالل الفترة املقبلة.
وحتت مسمى املساعدات الشهرية الضمانية ،تقدم ال��وزارة هذه
اخلدمة لألفراد واألس��ر الفقيرة وحت��دد قيمة املساعدة طب ًقا لعدد
األفراد ،كما يتم تقدمي منحة دراسية شهرية قدرها  40جني ًها وبحد
أقصى  200جنيه لألسرة التى لديها أبناء بالتعليم األساسى أو املتوسط
ملدة  8أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.
ومن أجل احلصول على هذه اخلدمة على املواطن تقدمي مستندات
بدخل األس��رة-األوراق الثبوتية من (بطاقات الرقم القومي ،شهادات
ميالد أو زواج أو طالق أو وفاة ،)...على أن يقدم طلب املساعدة على
من��وذج (طلب احلصول على خدمة) بعد استيفاء بياناته من خالل
وحدة الشئون االجتماعية التابع لها محل اإلقامة مرف ًقا به املستندات
املؤيدة.
وأعلنت الوزارة «أن املساعدة تصرف بالكامل إذا لم يكن لألسرة
دخل ،وإذا كان لها دخل أقل من قيمة املساعدة يصرف لها الفرق مع
خصم  %50من الدخل كسب عمل للعمالة غير املنتظمة ،خاص ًة وأن
هذه اخلدمة مخصصة لألفراد واألسر الفقيرة».
كما أعلنت الوزارة «صرف مساعدات ألسر املقاتلني أو املجندين أو
أسر والدهم ،ألفراد القوات املسلحة أو التابعني لوزارة الداخلية أثناء
فترة التجنيد اإللزامى من تاريخ دخوله اخلدمة اإللزامية حتى التاريخ
الفعلى لنقله على االحتياط نتيجة جتنيد العائل ،ومساعدات دفعة
واحدة للحاالت الطارئة (املرض ،الزواج ،اجلنازة ،الوضع ،التعليم ،إقامة
مشروع جديد أو تدعيم مشروع قائم ،فترة االستدعاء لالحتياط)».

وحول إجراءات احلصول على اخلدمة ،أكدت الوزارة «أنه ميكن
التقدم بطلب املساعدة (منوذج  351ث .أ .د) مستوف ًيا ومختو ًما
من الوحدة العسكرية التابع لها املقاتل /املجند إلدارة الشئون
االجتماعية التابع لها مقر إقامة األسرة مستوف ًيا املستندات املؤيدة
لدرجة القرابة واحلالة االجتماعية والدخل».
وأشارت الوزارة إلى «أن أسرة املقاتل وكذا أسرة والده يستحقان
مساعدة شهرية بالكامل إذا لم يكن لألسرة دخل أكثر من 100
جنيه من أى مصدر ،فإذا كان لها دخل أكثر من  100جنيه شهر ًّيا
استحقت األسرة الفرق بني هذه الزيادة وقيمة املساعدة الشهرية
بحد أدنى  5جنيهات ،مع مراعاة عدم حساب الدخول اآلتية ضمن
الدخل ،مساعدات غير األقارب غير امللزمني بالنفقة قانو ًنا ،املكافأة
التى تصرف ألصحاب املساعدات وأسرهم من املؤسسات أو مراكز
التدريب خالل فترة تدريبهم أو تأهيلهم ،املساعدة التى تصرف
ألصحاب املساعدات من املؤسسات املختلفة على سبيل املثال
العالج ،املساعدات النقدية التى تصرف فى املناسبات وبصفة غير
منتظمة فى األعياد واملواسم املختلفة ،الرواتب والبدالت العسكرية
للمقاتل والتى تصرف أثناء فترة التجنيد ،البدالت التى متنح للمقاتل
نفسه ولألبناء امللتحقني باملدارس واملعاهد ،البدالت التى حتصل
عليها الرائدة الريفية أو احلضرية أو الصحراوية».
وعن مساعدات الدفعة الواحدة ،التى ال يزيد املتوسط الشهرى
ملجموع ما حتصل عليه األسرة نقدًا عن  250جني ًها.
والفئات املستحقة هى أسرة املقاتل غير املتزوج من (وال��د –
والدة – اإلخوة املعالني) ،أو الوالدة (املطلقة أو األرملة أو مسجونة
العائل أو املهجورة ...إل��خ) ،وأس��رة املقاتل املتزوج من (زوج��ة أو
زوجات وأوالده).
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املنتدى املصرى لألشخاص ذوى
اإلعاقة ..خطوة للدمج والتمكني
فى مصر ُيعتبر األشخاص
ذوو اإلعاقة مجرد رقم على ورق،
لكن على أرض الواقع ال تتاح لهم
فرص حقيقية للحصول على
حقوقهم ودمجهم للمشاركة
فى املجتمع كمواطنني عاديني،
وهو ما دعا الهيئة القبطية
اإلجنيلية للخدمات االجتماعية
بالشراكة مع عدد من اجلمعيات
العاملة فى مجال دعم األشخاص
ذوى اإلعاقة لتأسيس «املنتدى
املصرى لذوى اإلعاقة».

تقرير:
بيرت جمدي

30

فى عديد من القضايا التى تخص احلقوق األساسية لعدد من
الفئات يكون تكوين ملتقى أو احت��اد بني أصحاب املصلحة سب ًبا
أساس ًّيا فى إح��داث تأثير وص��دى فى املجتمع وي��ؤدى للتفاعل مع
أصحاب القضية ،وهو ما فعلته الهيئة بتأسيس املنتدى لدعم قضايا
األشخاص ذوى اإلعاقة وإيجاد طريقة جتمعهم وتوحد جهودهم
لدعم قضيتهم.
البداية
يقول نبيل عزت ،مسؤول برنامج دعم ومتكني األشخاص ذوى
اإلعاقة بالهيئة القبطية اإلجنيلية «إن فكرة إنشاء املنتدى كانت مع
تقييم الهيئة لعملها مع األشخاص ذوى اإلعاقة فى عام  2010عن
السنوات السابقة».
حتد لنموذج العمل احمللى الذى يتأثر بشكل
ويضيف «أنه ظهر ٍ ّ
كبير بالسياسات العامة ،مبعنى أنه قد يكون هناك من��وذج لدمج
األطفال فى التعليم العام بالشراكة مع إحدى اإلدارات التعليمية ،لكن
وارد قانون أو قرار فوقي ،يعيد األمر للمربع صفر مرة أخرى».
ويوضح «هنا كانت التوصية فى التقييم ،أنه ال بد للهيئة من
دور فى التأثير على السياسات العامة والقوانني ،وأال يكون واضع
السياسات العامة مبعزل عن الناس ،ومن  2011حتى  2013درسنا
اخليارات لنضمن عملية مشاركة فى إطار الشراكة والتشبيك مع
مؤسسات الدولة وليس ضد مؤسسات الدولة».
ويشير إلى «أنه كانت الفكرة فى كيفية تكوين حتالف من جمعيات

األشخاص ذوى اإلعاقة ،وهى جمعية يكون  %50من مجلس إدارتها
ومن أعضائها فأكثر من األشخاص ذوى اإلعاقة ،وكانت الفكرة أن
يشارك الكيان الناشى فى تعديل السياسات».
النبتة األولى للمنتدى فى  5محافظات
يقول ع��زت «ب��دأن��ا تأسيس املنتدى املصرى لألشخاص ذوى
اإلعاقة ،وبدأت الفكرة فى  5محافظات بداية عام  ،2013وكان فى
القاهرة ،املنيا ،بنى سويف ،القليوبية ،اجليزة».
ويضيف «بدأنا فى وضع إعالن مبادى للعمل والقيم احلاكمة،
واستمرت فترة طويلة ،والعملية تشاركية وليس الهيئة فقط من
يقرر».
وثيقة إعالن املبادى التأسيسية للمنتدى
«عقيدة املنتدى» ،كانت هى املبدأ األول فى الوثيقة ،بهدف
مشاركة األشخاص ذوى اإلعاقة فى جميع مجاالت احلياة ،من خالل
تبنى النهج احلقوقى والعمل على تفعيل االتفاقية الدولية حلقوق
األشخاص ذوى اإلعاقة والقوانني والتشريعات.
كما يهدف املبدأ األول أن تقوم منظمات األشخاص ذوى اإلعاقة
اًّ
مستقل يأخذ سلطاته
على االنتخابات ،وأن يكون املنتدى كيا ًنا
وأدواره من أصحاب الشأن «ذوى اإلعاقة» ،وأن يقوم على مبادى
احلكم الرشيد فى إدارة أعماله احلاكمة والتنفيذية.
وم��ن ضمن م��ا ن��ص عليه امل��ب��دأ األول ه��و أن ال يكون ممثلو
املنظمات فى املنتدى من صناع القرار فى أى كيان حكومي ،وأنه
ميكن للمنظمات الشريكة أن تشارك فى أى كيانات أخ��رى على
املستوى القومى مبا ال يتضارب مع مصالح ومبادى املنتدى.
كما ينص على أن يكون املنتدى كيا ًنا رسم ًّيا وعلى احلركات
غير الرسمية املشاركة توفيق أوضاعها ،وأن يكون مجلس إدارته من
أعضائه ذوى اإلعاقة أنفسهم.
أما املبدأ الثانى فهو «ال شيء يخصنا من دوننا» ،وأن��ه يطلق
اس��م «املنتدى املصرى ل��ذوى اإلع��اق��ة» على أعضائه ،وأن يشمل

نطاق العضوية باملنتدى جميع محافظات مصر ،وأن تكون العضوية
باملنتدى:
العضوية العاملة :هى عضوية منظمات األشخاص ذوى اإلعاقة
 DPOsومنظمات أسر ذوى اإلعاقة غير القادرين على متثيل أنفسهم
مع مراعاة متثيل األقاليم والنوع االجتماعى وجميع أنواع اإلعاقة.
ولهم حق التصويت وميكن انتخابهم ملجلس اإلدارة «وف��ق معايير
توضح من هم» ،وميثلون فى اجلمعية العمومية ،ولهم حق الترشح
والتصويت.
العضوية املنت َِسبة :هى عضوية قاصرة على األف��راد النشطاء
من ذوى اإلعاقة وحركات وتنظيمات غير رسمية من األشخاص
ذوى اإلعاقة تقوم بانتخاب منسق لها ونائبه وميثلوا فى اجلمعية
العمومية ،وليس لهم حق الترشح مبجلس اإلدارة.
العضوية الفخرية أو االستشارية :هى عضوية اجلمعيات التى
تعمل بقضايا اإلعاقة واالحتادات واخلبراء فى قضايا اإلعاقة فى
مصر ولكن ليس لها حق التصويت ،وال الترشح لالنتخابات ملجلس
اإلدارة وميكن مشاركة جلنة منهم فى حضور االجتماعات بدعوة من
مجلس اإلدارة وآراؤهم استشارية يقومون باالستشارات الفنية وتقييم
أداء العمل ويعرض التقييم على اجلمعية العمومية.
أما املبدأ الثالث فخاص باالتفاقية الدولية حول حقوق ذوى
اإلعاقة باعتبارها مرج ًعا للمنتدى ،واملبدأ الرابع يخص الوعى
والتمكني واملشاركة باعتبارها مبادى أساسية فى دعم حركة اإلعاقة
مبصر ،واملبدأ اخلامس يخص الشراكة العربية واالنضمام لتحالفات
إقليمية ودولية.
مساهمات املنتدى بعد التأسيس
يقول عزت «بدأنا أول محك للمجموعة مع التعديالت الدستورية
اخلاصة بدستور  ،»2014ويضيف «عقدنا سلسة من املؤمترات
واالجتماعات مع أعضاء جلنة اخلمسني ،واستطاع أعضاء املنتدى
وض��ع امل���ادة  81ف��ى ال��دس��ت��ور ،وأق���رت كما اقترحوها ،وك��ان أول
جناح».
ويشير إلى «أن العمل تطور ،وصرنا مبسار مزدوج ،األول يخص
بناء قدرات الكيان وهيكله التنظيمي ،والثانى العمل على أرض الواقع،
فلم نهتم ببناء الكيان تنظيم ًّيا فقط».
مساهمات مقبلة
ويقول «إن أعضاء املنتدى يناقشون اآلن مقترح قانون اإلعاقة،
وسيقدمون مسودة مشروع القانون للمجلس القومى لشئون اإلعاقة»،
ويتوقع «أن��ه سيكون هناك نقاش كبير ،الفترة املقبلة وشغل مع
البرملانيني حول القانون».
ويضيف «أن أعضاء املنتدى لديهم رؤية لالستراتيجية القومية
لإلعاقة ،ورؤية ملشاركتهم فى االنتخابات احمللية».
الهيكل التنظيمى للمنتدى
يضم الهيكل التنظيمى للمنتدى (الهيئة تنفيذية و 3جلان عمل،
وجلنة العضوية التى ضمت أعضاء جدد ووصل العدد إلى  22جمعية
من  14محافظة» وخطة توسع خالل السنتني املقبلتني ليشمل املنتدى
كل محافظات مصر.
اجتماع ربع سنوى ومناقشة االنضمام للمنتدى العربى
لذوى اإلعاقة
فى النصف األول من مارس  2016عقد املنتدى اجتماع تقييم ملا
مت فى الربع األول من العام اجلاري ،ومراجعة خطة العمل وتطويرها،
خاص ًة مع بعض التحديات لتعديل اخلطة ،وناقش االجتماع طلب
االنضمام للمنتدى العربى لألشخاص ذوى اإلعاقة الذى يضم 13
دولة عربية ،وهو عضو فى املنتدى الدولى لألشخاص ذوى اإلعاقة
فى كندا وهو أكبر ملتقى فى العالم.
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القضاء على الفقر
انخفضت معدالت الفقر
املدقع إلى النصف منذ عام.

1990

ورغم ذلك ،ال يزال واحد من كل خمسة من سكان
يوميا.
املناطق النامية يعيش بأقل من  1.25دوالر
ًّ
وهناك ماليني أخرى يحققون أكثر من ذلك
قليال.
وكثيرون يواجهون خطر االنحدار إلى هوة الفقر
من جديد.

اجلوع وسوء
التغذية أبرز
مظاهر الفقر

1.2
بليون شخص
يعيشون فى فقر
مدقع.

32000
شخص تركوا
منازلهم طلبا
للحماية من جراء
النزاعات خالل
عام .2013
واحد من كل
أربعة أطفال
دون اخلامسة
فى العالم يعانى
من قصر القامة
مقارنة بعمره.

تشمل مظاهر
الفقر ضآلة إمكانية
احلصول على
التعليم ،والتمييز
االجتماعي،
واالستبعاد من
املجتمع ،عالوة
على عدم املشاركة
فى اتخاذ القرارات.
املصدرwww.un.org :
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الهدف األول:

شروط وإجراءات تصدير البرسيم

األرض
الطيبة

أعلنت اإلدارة املركزية للحجر الزراعى عن شروط
وإجراءات تصدير البرسيم ،الذى يتم فى صور مختلفة إما
كتقاوى أو أوراق خضراء أو أوراق مجففة ،وب ّينت أنه على
من يرغب فى تصدير املنتج أن يقدم إلى مكتب احلجر
الزراعى املختص طل ًبا على استمارة فحص ( 17زراعة)
والذى يحصل عليه من احلجر الزراعى دون مقابل وذلك
قبل الشحن مبدة كافية ويقدم الطلب املشار إليه مبعرفة
املصدر شخص ًّيا أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.
ِّ
وأوضحت أنه يجب أن تكون الرسالة عند تقدميها
للفحص ُمع َّدة بشكل نهائى للتصدير ويكون فتح الطرود
املصدر وعلى نفقته وال يجوز
للفحص حتت مسئولية
ِّ
للمصدر فتح الطرود التى يرخص بتصديرها أو إجراء أى
ِّ
تغيير فيها إال بإذن من احلجر الزراعى وحتت إشرافه.

ويجب أن تُص َّدر الرسالة املص َّرح بتصديرها خالل
أسبوع من تاريخ التصدير وإال اعتُبرت جميع اإلجراءات
املتَّخذة بشأنها الغية ،ويجوز للمدير العام أو من ينوب
عنه مد هذه املهلة حسب صنف الرسالة.
ويُعطى صاحب الشأن شهادة زراعية عن كل رسالة
يصرح بتصديرها دون أى مسئولية على الوزارة فى ذلك،
واملستندات املطلوبة هي :طلب فحص ( 17زراعة) وصورة
بوليصة الشحن وكذلك صورة الشهادة اجلمركية وأمر
التوريد ( /44زراع��ة) وفى حال تصدير تقاوى برسيم
يضاف إلى األوراق ترخيص من جلنة تقاوى احلاصالت
الزراعية ،وشهادة ص��ادرة من اإلدارة املركزية لفحص
واعتماد التقاوى ُم َّ
وض ًحا بها نسبة اإلنبات ،ومحضر
معاينة من اإلدارة املركزية لفحص واعتماد التقاوي.

إعداد:
حممد بربر

باحث مصرى يتوصل إلى تقاوى
«فول» مقاومة للحشرات واجلفاف
جنح الباحث سيد عبد السالم عمر ،الباحث مبركز بحوث
الصحراء ،فى التوصل إلى صنف جديد من الفول أطلق عليه
اسم «م��ري��وط ،»2ويتميز بتفوقه على األصناف التقليدية بنحو
 ،%60نظ ًرا لتحقيقه إنتاجية تبلغ  13إرد ًبا للفدان ،فى حني يصل
متوسط إنتاج أصناف الفول التقليدية على مستوى اجلمهورية إلى
نحو  9للفدان الواحد.
وأك��د عمر «أن��ه فى حال جرت عملية زراع��ة هذا النوع على
مستوى اجلمهورية سيقل حجم االستيراد ،السيما أن نسبة تتراوح
بني  65إل��ى  % 67من استهالك مصر للفول يتم استيراده من
اخلارج».
واعتبر الباحث «أن «مريوط »2أثبت تفوقه حتت ظروف املطر
واجل��ف��اف؛ بعد عمل انتخاب اجليل األول حتى اجليل الثانى
وتقييم حتت الظروف املطرية ومواعيد الزراعة للمقارنة بينه وبني
األصناف األخرى ،ومت تقدميه للعرض على جلنة تسجيل األصناف
احلاصالت الزراعية بالوزارة ،وخضع للتقييم ملدة  4سنوات للتأكد
من مقاومته لألمراض واحلشرات وحتقيقه جدوى اقتصادية».
موضحا «أنه يتميز مبقاومته لإلصابة احلشرية وأمراض التبقع
ً
البنى وعفن اجلذور».

رش احملاصيل
الشتوية باملغذيات

ي��س��أل أح��د امل��زارع�ين ع��ن ج���دوى رش
احملاصيل الشتوية باملغذيات ،ويجيب على
ذل��ك الدكتور عبده سويلم وكيل وزارة
موضحا "أن هذه احملاصيل تتأثر
الزراعة،
ً
خصوصا فى محافظات الوجه
بالصقيع
ً
البحرى والدلتا" ،مشد ًدا على "أهمية رش
احملاصيل الشتوية باملغذيات واملركبات
النحاسية وع�لاج أى آث��ار سلبية قد تطرأ
عليها".
وأوضح سويلم "أن هناك جلا ًنا عدة جرى
تشكيلها والح��ظ��ت ت��أث��ر بعض احملاصيل
الشتوية مبوجة الصقيع واالنخفاض فى
درجات احل��رارة" ،مشي ًرا إلى "أنه مت عقد
ن��دوات إرش��ادي��ة لتوعية امل��زارع�ين بكيفية
التعامل مع موجات الصقيع" ،مضي ًفا "أن
ه��ذه امل��غ��ذي��ات تعمل على زي���ادة مقاومة
النباتات للتقلبات اجلوية".
املصادر:
مركز البحوث الزراعية
إصدارات خاصة بوزارة الزراعة
موقع املركز املصرى للدراسات االقتصادية
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«بدو مطروح» عادات قبلية وتراث ممتد

ناس
من بلدي
حتقيق:
حممد إبراهيم

بعيدًا عن صخب احلياة وضوضاء العاصمة وازدحام
احملافظات ،يعيش بدو مطروح فى الصحراء بعد أن تنقلت
القبائل العربية التى هاجرت فى رح�لات مختلفة عبر
فترات تاريخية متعاقبة ،ويحتفظ الناس هناك بالكثير من
العادات والتقاليد التى ورثوها عن أجدادهم ،كما أنهم
يبحثون عن تنفيذ مزيد من املشروعات التى تسهل عليهم
توفير احلياة الكرمية لهم وأوالدهم فى الوقت الذى تعد
فيه مطروح من احملافظات النائية وحتتاج إلى مزيد من
الدعم الستثمار املوارد الغنية واإلمكانات املتاحة.
األزياء البدوية
ويفضل بدو مطروح بعض األزي��اء التى متيزهم عن
غيرهم من البدو الذين يعيشون فى مناطق أخرى ،أبرزها
الشنة والصدرية وامللف واجلرد ،و«الشنة» هى غطاء للرأس
لونه أحمر داكن ويوجد منه اللون األسود ،أما «الصدرية»
فهى تشبه «اجل��اك��ت» ولكنها من دون أكمام ومطرزة،
و«امللف» هو السروال ويحمل نفس تطريز الصدرية بينما
اجلرد عبارة عن قطعة قماش بيضاء ،تصنع غال ًبا من
الصوف ،وفى أطرافها خيوط يتراوح طولها بني  5إلى
 10سنتيمتر.
ويبلغ متوسط سعر «اجللباب»  350جني ًها ،وأكثر
الفئات العمرية التى ترتدى طاقم امللف املكون من  3قطع،
يكون من الذين تعدوا سن الـ  40عا ًما ،والعمد واملشايخ
هم األكثر متس ًكا بالزى من الشباب ،والواضح أن الزى
الشعبى لبدو مطروح بدأ ينحسر الفترة األخير ،لكنه ظل
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حاض ًرا فى املناسبات كما أصبح شيء أساس ًيا ألصحاب
املناصب من العمد واملشايخ ،وأكثر اآلراء التى رأت ذلك،
أرجعت األمر إلى تغير الثقافة.
وزى املرأة البدوية القدمي هو «اجلالبية» ،وهو عبارة
عن قطعة قماش رقيقة تشترى من احمل�لات ،وتفصل
مثلها مثل فستان عادي ،لكن بأكمام ،ويضيق فى منطقة
الوسط ،إلى جانب «احملزم» وهو حزام عبارة عن قطعة
قماش مصنوعة من الصوف بشكل مستطيل.
أرقام ذات داللة
تشير األرق��ام الرسمية إلى أن عدد سكان محافظة
مطروح يبلغ  300ألف نسمة ،ويصل عدد البدو فى القرى
والنجوع بعيدًا عن املدن إلى  75ألف نسمة منهم  25ألف
نسمة يعانون التهجير بسبب اجلفاف والتصحر ،فيما
يبلغ حجم االستثمارات السياحية والترفيهية فى مطروح
خالل السنوات املاضية حوالى  12مليار جنيه وتصل جملة
املبالغ املوجودة بصندوق اخلدمة مبحافظة مطروح إلى
 200مليون جنيه ،منها  20مليون جنيه مخصصة للحاالت
اإلنسانية.
موارد وإمكانيات
تتميز مطروح بامتدادها على مساحات شاسعة ميكن
استغاللها فى توليد الطاقة الكهربائية إلى جانب وجود
العديد من شركات البترول املتواجدة فى جنوب احملافظة
فى عمق الصحراء وكذلك يتوفر الغاز الطبيعى بكميات

كبيرة غير أن��ه فى منقطتى «برانى والسلوم» ال توجد
أى فرص عمل ،واملواطنون يعتمدون على رعاية األغنام
والزراعة واألمطار.
وطالب عدد من املواطنني باستغالل احملافظة عمو ًما
وتواجد البدو فى الصحراء الستقبال األفواج السياحية،
مستغلني فى ذل��ك واح��ة «س��ي��وة» ،لتكون منفذا جديدا
للسياحة ،كما يطالبون بإنشاء ميناء بحري ،يستوعب
مفتاحا خلط سياحى جديد،
ناقالت عمالقة ،ميكن جعلها
ً
من خالل إقامة وإنشاء املطارات والفنادق.
ويعتمد بدو مطروح بشكل أساسى على سوق الغنم
حيث يتوافدون عليه يوم ًّيا من أعماق الصحراء لبيع
األغنام والطيور والبيض وشراء األعالف ،ثم تتشارك كل
مجموعة منهم الستئجار سيارة للعودة إلى الصحراء مرة
أخرى ،لكن ارتفاع سعر طن العلف الذى وصل إلى 2500
جنيه بعد أن كان منذ ثالثة أعوام بنحو  1200جنيه جعل
املراعى مهددة بالتوقف.
املثير للدهشة أن مساحة قصيرة تعتبر بضعة كيلو
م��ت��رات فقط تفصل ال��ب��دو ع��ن الرفاهية املفرطة فى
قرى وفنادق الساحل الشمالى وهم موزعون على القرى
والنجوع الواقعة فى عمق الصحراء ،جنوب الطريق الدولى
الساحلى من اإلسكندرية حتى حدود ليبيا غر ًبا.
منح ومساعدات
تؤكد أرق��ام وزارة التضامن االجتماعي ،أن آالف
األسر فى مطروح ،تعيش على املساعدات واملنح ،واألسر
املستفيدة م��ن الضمان االجتماعى بلغ ع��دده��ا 8675
ً
معاشا شهر ًّيا يقدر بنحو  679ألف
أس��رة ،يتقاضون
جنيه مبتوسط  80جني ًها لألسرة ،و 632أسرة تلقت العام
املاضى مساعدات شهرية بحوالى  52ألف جنيه متوسط
 83جني ًها لألسرة ،ويستفيد من معاش الطفل  249طف ً
ال
بحوالى  14ألف جنيه شهر ًّيا مبتوسط  56جني ًها للطفل،
ومنح دراسية لـ  1534طال ًبا بواقع  124ألف جنيه بواقع
 80جني ًها للطالب ،ومعاش أسر املجندين بلغ نحو  19ألف
جنيه شهر ًّيا ،تستفيد منها نحو  500أس��رة ،بواقع 40
جني ًها لألسرة ،فيما بلغ حجم مساعدات الطوارى 8492
جني ًها يستفيد بها  41أسرة من أسر مصابى األلغام.
وبلغ عدد ضحايا التوطني والتهجير بسبب اجلفاف
والتصحر نحو  25أل��ف ف��رد ،أى رب��ع سكان الصحراء
تقريباً ،وقدمت وزارة التضامن االجتماعى لهم حوالى 25
طن سكر ،و 88طن دقيق ،و 17طن أرز.
وتتميز الطبيعة اخلضراء فى الصحراء بالنباتات
العطرية واملناطق الرعوية ذات الطبيعة اخلالبة والتى
سرعان ما تذهب هذه املناظر اجلميلة مع اقتراب موسم
الصيف والتى تختفى معها األزه��ار وينظم العديد من
أهالى مطروح رحالت شبه يومية خالل األيام التى تستقر
فيها األحوال اجلوية ويدخلون الصحراء فى هذه املناطق
اخلضراء ذات الورود الصحراوية ويقضون معظم أوقات
النهار وسط هذه املساحات اخلضراء.
ويشتهر البيت البدوى فى مطروح بإنتاج اخلبز أو
«املخمر» ،كما يطلق عليه بالبادية فى املنازل من خالل
األفران ،حيث يقوم اجليران مبساعدة بعضهم البعض كما
كان يفعل اآلباء واألجداد.

موارد وثروات
وإمكانيات كثيرة
دون استغالل
حقيقي..
ومصريون ال
يحملون اجلنسية
املصرية

وتطحن رب��ة البيت الشعير لصناعة دقيق اخلبز
حسب الكمية املطلوبة ،ث��م تقوم بغربلة الطحني قبل
عجنه باملاء وتضع عليه قطعة عجينة محفوظة كخميرة
من اليوم السابق ،وتقوم بتغطيته بعيدًا عن مهب الريح
لعدة ساعات كى يتخمر العجني ،ثم تقسمه كرات صغيرة
استعدا ًدا «لتقريصه» وفرده باملقرصة ،وهى خشبة دائرية
لها مقبضان من اجلانبني تقوم بفرد العجني حتى يصبح
خبزًا جاهزًا للطهي.
مصريون بال جنسية
ولعل م��ن أب��رز املشاكل التى ت��واج��ه املواطنني فى
مطروح كما يؤكد النائب البرملانى عن احملافظة ،مهدى
العمدة ،هو قانون اجلنسية مؤكدًا «أنه من أهم القوانني
التى يجب أن تتصدر أولويات األجندة التشريعية ،إذن
أن املواطنني فى حاجة إلى إقرار قانون يعطى لهم احلق
فى احلصول على اجلنسية ،خاص ًة أن هذا القانون ميس
حياة املواطنني فى محافظة مطروح ،وأغلب املواطنني
هناك ال يحملون اجلنسية املصرية فال يوجد مواطنون
فى احملافظة يحملون اجلنسية املصرية سوى  ٦عائالت
فقط يحملون اجلنسية املصرية ،فمنذ دستور  ١٩٢٣وحتى
دستور  ٢٠١٢كانت املادة املتعلقة باجلنسية حتتوى على
أربع كلمات فقط ،وهى «اجلنسية حق ينظمه القانون»،
على حد قوله.
وأوض��ح العمدة« ،أن املواطنني كانوا يتعاملون فى
الفترة من عام  ١٩١١وحتى  ١٩٥٢باجللسات العرفية
حيث كان الزواج والطالق والبيع والشراء والتعهدات تتم
شفو ًّيا» ،الفتًا إلى «أن الدستور املصرى الصادر فى يناير
 ٢٠١٤أشار إلى اجلنسية فى املادة األولى فى سطرين،
معتب ًرا أن ذلك يعتبر بادرة طيبة لتحقيق مصلحة املواطن
فى مطروح ،حيث إن البدو موجودون منذ أكثر من ٦٥٠
عا ًما ولهم احلق فى احلصول على اجلنسية».

العدد 535

مارس  -أبريل

35 2016

«القومى للمرأة» يحتفل بيومها العاملي

جمتمعنا
إعداد:
إيرين موسى
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نظم املجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة
مايا مرسي ،رئيس املجلس ،بالتعاون مع هيئة األمم
املتحدة للمرأة «احتفالية اليوم العاملى للمرأة »2016
بحضور الدكتورة ميوا كاتو مديرة هيئة األمم املتحدة
للمرأة فى مصر ،والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن
االجتماعي.
وقالت د .مايا مرسى «إننا أصبحنا كتلة تصويتية
هائلة وهناك إرادة سياسية تساندنا ،ومت احلفاظ
على حقوقنا ومكتسباتنا بعد الثورة وهناك متثيل
مشرف للمرأة فى البرملان ،وننتظر 13500مقعد فى
احملليات ،نعم مت دسترة اآللية الوطنية للنهوض باملرأة
وه��ى املجلس القومى للمرأة ،ونحن أيقونة العمل
الوطنى وصمام األمان وصوت ضمير األمة ،فرؤيتنا
هى احترام وحماية وإحقاق حقوق امل��رأة املصرية
واالعتراف بالقيمة اجلوهرية لهذه احلقوق».
املطالب األساسية للمرأة
وأضافت «علينا جمي ًعا أن نتذكر اليوم املطالب
األساسية التى طالبت بها امل��رأة املصرية بعد ثورة
 25يناير وتتضمن متثيلاً مشر ًفا للمرأة ،واحترام
االتفاقات الدولية واحلفاظ عليها ،والتأكيد على
احلقوق االقتصادية واالجتماعية للمرأة ،واحلق
فى تكافؤ الفرص بني اجلنسني فى جميع املجاالت،
ووض��ع قوانني منصفة وع��ادل��ة ،واحل��ق فى التعليم
والرعاية الصحية ،ووجود تشريعات حتمى وتستجيب
الحتياجات املرأة».
وأك����دت ع��ل��ى «أه��م��ي��ة ت��ض��ام��ن جميع أجهزة
الدولة ومنظمات املجتمع املدنى للعمل على تقدم
ونهوض املرأة» ،مشيدة «بتضامن ومساندة احلكومة
املصرية ل��ل��م��رأة» ،م��ؤك��دة «أن املجلس ل��ن ينافس
ال��وزارات فى أدواره��ا ،بل سيساهم فى استحداث
ومراجعة السياسات ومساندة التشريعات املنصفة
للمرأة واخلروج ببرامج مشتركة ،كما أن املجلس لن
ينافس اجلمعيات األهلية على األرض بل سيعمل
على التواصل معها للمشاركة فى وض��ع سياسات
واستحداث برامج فى سبيل النهوض باملرأة».
وهنأت د .ميوا كاتو ،مديرة هيئة األمم املتحدة
للمرأة مبصر «املرأة فى مصر والعالم باليوم العاملى
للمرأة» ،مشيرة إلى «أهمية هذا اليوم فى توطيد
العالقات بني احلكومة والقادة احملليني ،ومنظمات
املجتمع املدنى لتمكني املرأة ،وبالتالى املساهمة فى
اقتصاد أكثر قوة ومجتمعات أكثر صحة».

وأشارت كاتو إلى «التقدم الهائل فى متثيل املرأة
فى مجلس النواب مبصر وفى ضمان متكني املرأة
لتؤدى دورها بشكل أكثر فاعلية» ،مؤكدة على «أهمية
التوفيق بني القوانني والسياسات واألهداف الوطنية
من أجل حتقيق النمو الشامل والعدالة االجتماعية،
مبا يتطلب املزيد من االهتمام بقضايا متكني املرأة
والشباب».
وأك��دت «أن��ه رغم أن امل��رأة أثبتت جدارتها فى
جميع املجاالت ،ولدينا العديد من النماذج النسائية
الناجحة فى مصر والعالم والالتى يعتبرن مصدر
إلهام للجميع إال أننا جند أن الفجوة النوعية بني
اجلنسني مازالت كبيرة».
املرأة حترك األحداث
وق��ال��ت م��ي��وا ك��ات��و «أن امل���رأة ه��ى ال��ت��ى قادت
ال��ث��ورات خ�لال السنوات املاضية وكانت سب ًبا فى
إحداث تغيير كبير فى مجتمعاتها سواء فى مصر أو
العالم» ،مشيرة إلى «أن املرأة فى مصر كانت احملرك
الرئيسى لألحداث واالستحقاقات األخيرة» ،موضحة
«أن هيئة األمم املتحدة رأت أنه يجب أن تركز فى
احتفاليتها باليوم العاملى للمرأة على اإلجنازات التى
حتققت للمرأة واالستماع للقصص امللهمة للسيدات
الالتى سعني من أجل النجاح».
ملكات منذ فجر التاريخ
د .غادة والى وزيرة التضامن االجتماعى أكدت
«أن مصر توجت سيداتها ملكات منذ فجر التاريخ،
وهناك العديد من السيدات الالتى يعتبرن نقاط
مضيئة ودل��ي��ل على جن��اح امل���رأة ف��ى خ��وض جميع
املجاالت بدون خوف أو تردد ،فاملرأة تبوأت العديد
من املناصب فى العالم العربى وحول العالم» ،مشيرة
عال بالوطن وكانت دائ ًما فى
إلى «أن املرأة لديها حس ٍ
مقدمة الصفوف خالل جميع األحداث فى مصر».
وأوضحت «أن دعوة هيئة األمم املتحدة للمرأة
اليوم إلى كوكب يتسم باإلنصاف لن يتحقق بدون
إعطائها الفرصة فى التعليم والعمل والوصول إلى
أعلى املناصب».
وأش���ارت إل��ى «أن���ه الب��د أن نتضامن للقضاء
على األمية والبطالة بني اإلن��اث ،والعمل على سن
تشريعات جديدة لتحقيق اإلنصاف والعدالة ،وعلى
املرأة أن تثبت تواجدها ومشاركتها بشكل كبير خالل
املرحلة القادمة».

«املرأة اجلديدة» حتتفل باليوم العاملى للمرأة فى سوهاج

حتت شعار «ال مساومة على حقوق النساء» ،احتفلت مؤسسة
املرأة اجلديدة بالتعاون مع جمعية حقوق اإلنسان مبركز أخميم فى
محافظة سوهاج بيوم املرأة العاملي.
شارك فى االحتفال نساء من قرى مختلفة باحملافظة ،منهن
ناشطات فى العمل األهلى ونساء يعملن فى ِح َرف تراثية.

وحتدثت منى ع��زت ،مديرة برنامج النساء والعمل مبؤسسة
امل��رأة اجلديدة عن نشاط املؤسسة واليوم العاملى للمرأة وحرص
«املرأة اجلديدة» على تنظيم احتفالية مختلفة بهذه املناسبة ،تبتعد
عن املركز وتستهدف النساء فى محافظاتهن.

«املشورة النفسية» تعقد اللقاء األسرى األول
عن أساليب التعامل مع األطفال
التقت د .هالة أبوعلي ،األمني العام للمجلس القومى للطفولة
واألمومة ،باألطفال وأسرهم من متلقى خدمات غرفة املشورة النفسية
التابعة خلط جندة الطفل  ،16000وأعربت عن سعادتها بتواجد األطفال
وأسرهم باملجلس واهتمام األسرة املصرية بالنواحى النفسية للطفل،
مشددة على «أهمية العمل سو ًّيا لضمان حتقيق التنشئة االجتماعية
السليمة لألطفال باعتبارهم قاطرة التنمية ملستقبل مصر».
وأكدت «أن إنشاء غرفة للمشورة النفسية لألطفال كان ضرور ًّيا ،ال
سيما فى ظل تزايد حاالت العنف ضد األطفال واستغاللهم ،وانتهاك
حقوقهم ،وهذا ما كشفت عنه البالغات الواردة على خط جندة الطفل
 16000التابع للمجلس حيث سجلت ب�لاغ��ات املشكالت النفسية
واالستفسار عن أساليب التعامل مع األط��ف��ال فى الفئات العمرية
املختلفة نسبة كبيرة من إجمالى البالغات» ،الفتة إلى «أن هذا دليل
على ارتفاع وعى األسر املصرية بأهمية التعرف على مشكالت وملكات
ومواهب األطفال املدفونة بداخلهم خللق جيل قادر على مواكبة التقدم
وهو الهدف األساسى الذى سعى املجلس لتحقيقه من خالل إنشاء هذه
الغرفة».

وق��ال محمد نظمي ،مدير اإلدارة العامة خلط جندة الطفل،
«إن اللقاء يهدف لتبادل وجهات النظر بني فريق عمل غرفة املشورة
النفسية وأولياء أمور األطفال عن كيفية تطوير اخلدمات املقدمة من
خالل الغرفة لضمان حتقيق مصلحة الطفل ،والعمل على تقدمي الدعم
واخلدمة لكافة األسر فى مختلف محافظات اجلمهورية لضمان تقدمي
املشورة النفسية السليمة والترويج للتربية اإليجابية لألطفال».
وأض��اف «أن��ه سيتم عقد مزيد من اللقاءات مع األس��ر لضمان
استمرار الغرفة فى تقدمي خدماتها على أكمل وجه» ،مؤكدًا «أن الغرفة
تعمل على تقدمي الدعم النفسى واالجتماعى لألطفال الذين يعانون
مشكالت نفسية ناجمة عن اضطرابات مجتمعية ،حيث تلقت الغرفة
( )400بالغ من خط جندة الطفل حتى نهاية فبراير املاضي ،منها 120
ً
بالغا عن املشكالت السلوكية ،و 19عن االضطرابات النفسية ،و70
عن اضطرابات التواصل مع اآلخرين ،وً 37
بالغا عن اإلعاقة الذهنية،
و 19عن حاالت التوحد ،واتخذت الغرفة كافة اإلجراءات بتقدمي الدعم
النفسى والتدخل جتاه تلك املشكالت املختلفة ولوحظ حتسن حلاالت
األطفال من خالل اجللسات».
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يكتبها :
خالد النوبي

العيش الشمسى بطعم ملح األجداد
«العيش» الكلمة التى يطلقها املصريون على اخلبز ،موروثة
من عهد الفراعنة .ويفسر ذلك بسبب االرتباط الوثيق بني
اخلبز واإلله أوزوريس .وحتكى األسطورة املصرية القدمية إن
اإلله أوزوريس كان مستلق ًيا على ظهره ،وعندما دبت فى جسده
احلياة منت حبوب الشعير والقمح الذى يصنع منه اخلبز الالزم
الستمرار احلياة .لذلك يرتبط اخلبز عند املصريني حتى اآلن
باحلياة بل يزيد هذا االرتباط ويصل إلى حد التقديس ،وإطالق
كلمة «العيش» عليه ،حتى عادة رفع بقايا اخلبز من على األرض
وتقبيلها ووضعها عن جانب الطريق حتى ال تداس باألقدام،
مبا يعنى تقديس املصرى للخبز.
يعود «العيش الشمسي» لعصور الفراعنة ،وال تزال املرأة
اجلنوبية تقوم بطقس قدمي ال إراد ًّيا أثناء صناعته ،متم ّثل فى
رسم دائ��رة على قرص العجني املختمر ،وفى وسطها تنقش
اخل ّبازة خطني يشبهان رقم « ،»11وهى ال تدرى أن هذا الرسم
يشير إلى قرص الشمس الذى يرمز لإلله الفرعونى «رع».
اإلل��ه (آم��ون رع) إله الشمس لدى املصريني القدماء ،الذى
حكم مصر فى عهد األسرة اخلامسة ،وكان يرمز إليه بقرص
تاجا فرعون ًّيا يحمل على
الشمس ،وهو عبارة عن رجل يرتدى ً
رأسه قرص الشمس.
وحتكى األساطير القدمية أن هذا اخلبز كان مبثابة قربان
يقدمه املصريون لآللهة إذ يت ّم تعريض العجني إلى حرارة
الشمس فى فترة تخميره ،قبل أن يوضع داخل الفرن الطينى
امللحق بكل ٍ
بيت صعيدى تقليدي.
قداسة اخلبز
ك��ان العيش الشمسى عند املصريني القدماء بنوع من
القداسة ،فكان يقدم قربا ًنا لآللهة التى تبعث احلياة للبشر مع
مطلع كل يوم ،كما أن فكرة إنضاجه حتت أشعة الشمس ،حتمل
داللة على التجدد والعطاء ،فالشمس منبع احلياة كل يوم.
وجميع األس���ر الصعيدية ،ف��ى احمل��اف��ظ��ات اجلنوبية،
تخبز العيش الشمسي ،الذى يصنع من دقيق القمح ،ويحتاج
ملجموعة من اخلطوات ،كما يحتاج ً
أيضا ألكثر من امرأة يق ْمن

بينهن ،حيث جند من تعجن ،ومن
بتوزيع األدوار املتزامنة فيما
ّ
تناول ،ومن ت ْد ِخل اخلبز داخل الفرن وتخرجه ،ومن تقوم بفرده
وترتيبه .وهكذا يكون يوم اخلبيز فى الصعيد والريف املصرى
عامة ،حد ًثا احتفال ًّيا تتج ّمع فيه النساء ،ويفرح فيه األطفال،
كما تعتاد األسرة إهداء اجليران ً
بعضا من العيش الشمسي.
جت ّهز عجينة اخلميرة فى يوم سابق لعملية العجن ،بعد ذلك
تضاف العجينة إلى الدقيق املخلوط باملاء الدافى وامللح .تتم
عملية العجن ثم يوضع فى إناء كبير يتم إغالقه بإحكام ليوم
كامل.
وفى صباح اليوم التالى تتم عملية تقطيع اخلبز على هيئة
أقراص لتأتى بعد ذلك مرحلة التشميس ،وهى أهم املراحل
املميزة لهذا النوع من اخلبز ،ثم يتم نقله لتسويته فى مرحلته
األخيرة داخ��ل الفرن الطيني ،ال��ذى يحتاج إلى جهد سابق
فى إشعاله و«حتميته» ،ليكون جاهزًا ألداء دوره وفى أقل من
ساعة أمام الفرن يصبح املكان معب ًقا برائحة اخلبز التى متأل
األرك��ان ،األم��ر يبدو وكأنه عيد .أطفال املنزل يلتفون حول
الفرن الذى ينثر ال��دفء مع رائحة اخلبز وع�لاوة على ذلك
يتم عمل أقراص صغيرة لألطفال منقوشة برسومات بسيطة
ليفرحوا بها .فى الظهيرة يخرج العيش الشمسى من الفرن فى
احتفال خاص ،تعبر عن حال أهله وخبزهم التاريخى والذى ال
ينافس طعمه خبز آخر .اخلبيز يتم مرة كل أسبوع تقري ًبا ،على
حسب االستهالك وعلى حسب قدرة األسرة ماد ًّيا.
محاوالت للبقاء
وبالطبع ،ف��إن احل��داث��ة أث��رت سل ًبا على انتشار اخلبز
الشمسي ،فانتشار خبز األفران-وهو الذى يطلق عليه العيش
املصرى فى الصعيد-مع اإليقاع السريع للحياة لم يعد يناسب
املرأة الصعيدية كما كان منذ عقود قليلة سابقة .لكن ذلك لم
يقض متا ًما على اخلبز الشمسي ،بل ال تزال هناك بعض البيوت
ِ
فى الصعيد متمسكة بصناعة العيش الشمسى (الرغفان) ألنه
معجون مبلح األجداد.

