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بقلم رئيس التحرير

د.ق.أندريه زكي

الصحة فى مصر

ال يتوقف األمر فقط 
على الرعاية الطبية، 
بل األخطر هو عدم 
توفر الدواء بجودة 

عالية، فى ظل انتشار 
املصانع اخلاصة التى 

تنتج الدواء، وتبيعه 
ا،  بأسعار مرتفعة جًدّ

ال يستطيع املواطن 
لها، ال  العادى حتُمّ

سيما األدوية اخلاصة 
بعالج األمراض 

املزمنة.

أصبحت أزمة تقدمي اخلدمة الصحية فى مصر مبعايير وجودة أفضل، تشكل عبًئا على أكتاف الساعني 
لتطويرها، نتيجة لتراكم العديد من املشكالت على مدى عشرات السنني، مبا يتضمنه ذلك من أزمات تتطلب 

وقًتا طوياًل حللها.
لو  هائلة  نتائج  إلى  تؤدى  أن  وقائية وعالجية ضخمة، ميكن  لبنية حتتية صحية  امتالك مصر  ورغم 
أديرت بشكل أفضل، فإننا مازلنا نعانى من مشكالت كثيرة فى توفير الرعاية الطبية احلقيقية للمواطن غير 

القادر، والذى يعانى من عدة مشكالت طبية نتيجة عوامل كثيرة بيئية وغذائية حتيط به.
صات املالية، باإلضافة إلى غياب الرقابة على  ولعل من أبرز تلك املشكالت املزمنة ضعف اإلنفاق واملُخَصّ
د الهياكل الطبية، والعجز بهيئات التمريض، واحتكار سوق األدوية واملستشفيات. املؤسسات الصحية، وتعُدّ

هناك أيًضا مشكلة تضاف إلى ما سبق، هى زيادة نسبة األخطاء الطبية مؤخًرا، بشكل جعل من اإلقدام 
على عملية جراحية فى مستشفى حكومى أو حتى خاص جزًءا من مخاطرة ميكن أن تفضى إلى املوت فى 
ا ينبغى النظر بشأن معاجلته  بعض األحيان، كما أكدت عدة شواهد وحوادث على أن اإلهمال الطبى بات ملًفّ
بأسرع ما ميكن، كما أن األمر يدق ناقوس اخلطر بشأن مستوى اخلريجني، والذى يبدو أنه فى انحدار دائم 

بعد تخريج اجلامعات اخلاصة أعداًدا كبيرة لتبدأ رحلتها فى سوق العمل.
أيضا ال يوجد نظاٌم واحٌد للرعاية الصحية أو العالجية فى مصر، وإمنا هناك عدة أنظمة، لكٍلّ منها 
باختالف  يختلف  للخدمة  منها مستوى  ولكٍلّ  تسعير خدماته،  ونظم  وآليات عمله  مة  املنِظّ ولوائحه  قوانينه 
الفئات االجتماعية والطبقية أو املهنية املستفيدة من خدماته، ومن ثم درجة فاعليته ودرجة رضا جمهوره 

عنه.
ويظهر اندماج تلك املشكالت فى الوحدات الصحية باحملافظات، والتى تعانى بطبيعة احلال من نقص 
املستشفيات  قدرة  من  يضعف  الذى  األمر  عناصرها،  بكل  الطبية  واألطقم  الطبية،  املستلزمات  جميع  فى 
بعض  فى  للخطر  البعض  حياة  يعرض  كما  الئقة،  خدمة صحية  تقدمي  فى  بدورها  القيام  على  احلكومية 

األحيان.
ال يتوقف األمر فقط على الرعاية الطبية، بل األخطر هو عدم توفر الدواء بجودة عالية، فى ظل انتشار 
لها، ال سيما  ا، ال يستطيع املواطن العادى حتُمّ املصانع اخلاصة التى تنتج الدواء، وتبيعه بأسعار مرتفعة جًدّ

األدوية اخلاصة بعالج األمراض املزمنة.
من هنا أقول إنه لو أردنا معاجلة تلك املشكالت التى يعانيها قطاع الصحة فى مصر فعلينا أن نعرف 
أن هناك محورين أساسيني، يلزم أن يُعاجَلا مًعا كحزمٍة واحدٍة دون فصلهما: مشكالت ذات طبيعة إدارية 

وتنظيمية، ومشكالت ذات طبيعة مالية واقتصادية.
وحلل هذين النوعني من املشكالت يلزم ضرورة إعادة توزيع االختصاصات وتقسيم األدوار بني اجلهات 
البدء  مع  للدولة،  العامة  املوازنة  هيكلة  وإعادة  والتنظيمية  اإلدارية  الهياكل  بناء  وإعادة  للخدمة،  مة  املقِدّ

ال. بتحديد حجم العبء احلقيقى إلدارة نظام صحى كفء وعادل وفَعّ
كم أنه من الضرورى أيًضا حتديد مصادر املوارد املطلوبة وكيفية احلصول عليها، وإصدار قانون موحد 
يعدل فئات االشتراكات، وتطبيق قوانني العمل والتأمينات بصرامة على العمالة غير املنتظمة، وضمان إلزام 

أصحاب املشروعات االستثمارية بالتأمني الصحى واالجتماعى على العاملني لديهم باألجر احلقيقي. 
فى  املدنى  املجتمع  منظمات  من  العديد  تلعبه  الذى  الكبير  الدور  أهمية  على  أؤكد  املنطلق  هذا  ومن 
مصر من خالل توفير مراكز طبية عالجية فى العديد من القرى، أيًضا القوافل الطبية التى جتوب البالد 
شرًقا وغرًبا وشمااًل وجنوًبا. كما ال أنسى أن هناك عدًدا من املراكز الطبية املتخصصة فى عالج العديد 
من األمراض ذات اخلطورة العالية، مثل السرطان والكبد والكلى وغيرها، والتى تقدم خدماتها باملجان لغير 

القادرين، وبأسلوب طبى وعالجى يضارع أكبر مستشفيات العالم.
وداخل صفحات هذا العدد من »رسالة النور«، نفتح هذا امللف من خالل طرح عدد من الدراسات التى 

تتناول هذه القضية، لعلنا نستطيع أن نسهم فى إيجاد بعض احللول.
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نصائح هامة لزيادة إنتاجية املوظفني

إطاللة مهنية.. العمل احلر على اإلنترنت

أضواء على الطريق

 يؤكد خبراء التنمية الذاتية أن األشخاص الذين لديهم 
قدر عاٍل من ضبط النفس عادًة يكونون أكثر سعادة من 
غيرهم من ذوى العادات السيئة، فى ظل غياب االنضباط 
الذاتى الكافى للتخلى عن هذه العادات، فى الوقت الذى 
أن  منيسوتا  بجامعة  باحثون  أجراها  دراسة  فيه  كشفت 
باستمرار  ال��ذات��ى  واالن��ض��ب��اط  النفس  ضبط  مم��ارس��ة 
من  القصوى  واالستفادة  الشخصية  تطوير  على  تساعد 

مهارات الشخص على املستويني املهنى والعاطفي.
احذر التهور

والعادات السيئة بال شك تؤثر سلًبا فى مقدار وجودة 
تستمتع  يجعلك  منها  التخلص  ف��إن  ثم  وم��ن  اإلنتاجية، 
بشعور جيد يتولد من جناحك فى ضبط النفس وبالتالى 
التى  املشاكل  أبرز هذه  العمل. ومن  إنتاجيتك فى  تزداد 
وتهور  باندفاع  العمل  مستندات  تصفح  املوظفني  تواجه 
سواء كان األمر متعلًقا بشبكة اإلنترنت أو حافظة مينحها 
أو  أو ملفات تقوم بتحريرها  لك رئيسك لالطالع عليها 
فى  الفرد  إنتاجية  أن  األبحاث  وأظهرت  منها،  التحقق 
بأضعاف،  األخرى  احلاالت  تفوق  املعلومات  تدفق  حالة 
ومن ثم فإنك يجب أن تقدم على إغالق هاتفك والتركيز 
فى املنت الذى جرى تكليفك به أخيًرا، حتى ال تخرج من 
تلك احلالة من التركيز، وكن على يقني من أن التهور فى 

العمل يضعف ذاكرتك ويجعلك متأخًرا عن أقرانك.
تطوير األفكار والتركيز 

تطوير  إنتاجيتك  زي��ادة  تعمل على  التى  األم��ور  ومن 
بيكولت  جودى  العاملى  فاخلبير  مستمر؛  بشكل  أفكارك 
يقول إنه »ميكنك تعديل ما كتبته بالفعل على صفحة ما، 
لكن ال ميكنك تعديل ما لم تكتبه من األساس«، فاألفكار 
حتتاج إلى وقت لتتطور وتُصَقل، وعادًة، عندما نبدأ فى 
العمل نتوقف ألننا نعرف أن أفكارنا ليست كمالية، لكن 
األهم أن نبحث دائًما عن تطويرها من خالل النقاشات 
جانب  إل��ى  اإلن��ت��رن��ت  م��واق��ع  عبر  املنتشرة  وال����دروس 

االستفادة من خبرات املديرين.

ويقول أنتونى روبنز إن القيام مبهام متعددة فى وقٍت 
واحٍد أسوأ اغتيال إلنتاجيتك، خصوًصا بعد أن أظهرت 
أبحاث أجرتها جامعة ستانفورد أن أولئك الذين يقومون 
مبهام متعددة فى وقٍت واحٍد، ويتعاملون مع تدفٍق مستمر 
للمعلومات فى مهام عدة، ال ميكنهم التركيز أو استدعاء 
املعلومات مثل الذين يؤدون مهمة واحدة فى الوقت الواحد، 
فالعقل يفقد قدرته على التركيز وأداء املهمة بدقة، كما 
الناس اعتماًدا على  عقدت مقارنات بني مجموعات من 
أمرين، قدرتهم على القيام مبهام متعددة فى نفس الوقت، 
واعتقادهم فى مدى مساعدة ذلك فى إنتاجيتهم. ووجدت 
الدراسة أن أولئك الذين يقومون مبهام متعددة معتقدين 
املهام،  إجن��از  فى  األس��وأ  هم  إنتاجيتهم  يحفز  ذل��ك  أن 

ولديهم مشكالت أكبر فى التركيز.

يواجه الشباب بعد تخرجهم من اجلامعة الكثير من 
العقبات خالل محاوالتهم البحث عن فرصة عمل جيدة، 
غير أن البعض منهم أصبح يتوجه إلى العمل احلر عبر 
يريد  من  لكل  مهمة  فرًصا  يوفر  أصبح  ال��ذى  اإلنترنت 
مباشرة،  اجلامعة  من  التخرج  بعد  عمل  فرصة  إيجاد 
هناك العديد من املواقع واملنصات اإللكترونية التى تسمح 
مقابل  أو  باملشروع  عليه  مبلغ حتصل  مقابل  بالعمل  لك 
تطوير  مثل  بها، مجاالت  تقوم  التى  العمل  عدد ساعات 
املنصات والتصميم والكتابة لديها فرص كبيرة للعمل من 

 Upwork خالل تلك املنصات، ميكنك استخدام منصة مثل
أو  Behance لعرض أعمالك وإيجاد مهتمني مستعدين 

للدفع مقابل خدماتك.
قد ال يكون األمر مناسًبا لك فى البداية لكن تذكر أن 
البحث عن وظيفة بنظام العمل احلر على اإلنترنت ما هو 
إال فرصة للحصول على وظيفة دائمة -بل على العكس 
أثبت  إذا  اإلنترنت-  العمل على  يكون  األحيان  فى بعض 
العمل لدى شركة  أنك متتلك موهبة حقيقية أفضل من 

بشكل منتظم خاصة من الناحية املادية.
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قـوة التفكير اإليجابى – نورمان فينسينت بيل
48 قانوًنا للقــوة – روبرت غرين

مقاالت مترجمة فى التنمية الذاتية

املصادر:

التخيل اإلبداعي.. 
احلل األمثل لتقوية الذاكرة

ينصح خبراء علم النفس باعتماد تدريب 
الذاكرة  تقوية  أج��ل  من  اإلب��داع��ى  التخيل 
مع  جنب  إل��ى  جنًبا  ال��دراس��ة  فى  والتفوق 
التميز فى العمل، ويعتمد هذا التدريب على 
اليوم؛  أوق��ات  من  ما  وقت  وتثبيت  حتديد 
بشرط أال يتغير هذا الوقت أبًدا ملدة ثالثة 
أشهر على األقل، وال يزيد هذا الوقت على 
عشر دقائق يومًيّا، يجلس فيها اإلنسان فى 
مكان هادئ بعيد عن أية ضوضاء أو إزعاج 
أمامه  ثابتة  نقطة  إلى  وينظر  تشويش،  أو 
وال يغلق عينيه، ثم يبدأ فى تخيل موقف ما 
لم يحدث له من قبل؛ كأن يتخيل أنه يقابل 
شخصية تاريخية مثاًل.. املهم أال يكون قد 
كل  وي��رك��ز  قبل،  م��ن  امل��وق��ف  لهذا  تعرض 
تفكيره فى شكله وهو يقابل تلك الشخصية؛ 
ماذا كان يرتدي؟ وكيف كان ملمس مالبسه؟ 
وكيف كانت ألوانها؟ وماذا كانت ترتدى تلك 
املكان؟  كان  كيف  يقابلها؟  التى  الشخصية 
وما طبيعته؟ وكيف كانت تلك األصوات؟ هل 
فى  يبدأ  ثم  يكون؟  ومن  أح��د؟  معهما  كان 

تخيل احلوار بينه وبني تلك الشخصية،

قد جتد هذا التمرين صعًبا إلى حد كبير 
ا؛ لكن صعوبته لن تستمر؛ بل ستجدها  جًدّ
تنهار تدريجًيّا؛ فأول يوم هو أصعب يوم فى 
أنه  اإلنسان  يشعر  ما  وغالًبا  التخّيل،  هذا 
أكمل  لكن  الدقائق؛  إكمال هذه  ال يستطيع 
وال تتوقف، وفى نهاية األسبوع األول ستجد 
العشر  الدقائق  إكمال  على  ق���ادًرا  نفسك 

بسهولة نوًعا ما.
تغّيًرا  ستلحظ  أنك  األمر  فى  العجيب 
وقدرتك  فكرك  وصفاء  تركيزك  فى  كبيًرا 
كثيرة فى احلياة فى حالة  أمور  تذّكر  على 
شهر  مل��دة  التدريب  ه��ذا  على  اس��ت��م��رارك 
عليها  ستحصل  ال��ت��ى  ف��ال��ن��ت��ائ��ج  واح����د؛ 
ستدفعك إلى االستمرار فى التدريب ألطول 
مدة ممكنة؛ فقيمة التدريب أنه يعّود عقلك 
حني  فيركز  أوام��رك؛  إلى  االستجابة  على 
تأمره بالتركيز، ورمبا جتد نفسك فى نهاية 
األشهر الثالثة جتلس تلقائًيّا وكأنك تشاهد 
فيلًما فى التليفزيون، ومبجرد جلوسك تبدأ 

األحداث فى التواصل والعرض.

»رأس املال 
النفسي« طريقك 

إلى املستقبل
أن  أرب��ع صفات ميكن  النفس  علماء  يحدد 
يطلق عليها مصطلح »رأس املال النفسي« تتمثل 
واملرونة،  الذاتية  والكفاءة  واألم��ل  التفاؤل  فى 
حتى ميكنه حتديد أهدافه والعمل على حتقيقها 
أثناء  تصادفه  قد  التى  الصدمات  من  والتعافى 

رحلته.
حني  املوظفني  أن  حديثة  دراس���ة  وكشفت 
بعملهم  ارتباطهم  يزيد  الصفات،  بهذه  يتمتعون 
ومن ثم اجتهادهم فيه ويزيد إنتاجهم والتزامهم. 
لذلك ينصح العلماء املديرين بتنمية هذه الصفات 
بالشركة  يرتبط  لن  ألنه  املوظف،  عند  النفسية 
يتمتع  وال  الوقت  ط��وال  بالتهديد  يشعر  كان  لو 
لديه  توجد  وال  ال��ذات  تقدير  من  عالية  بدرجة 
تطلعات وإن وجدت فهو ال يعرف كيف يحققها. 
ارتباط عاطفى وقدرة  وقتها سيؤدى عمله دون 

على اإلبداع بشكل حقيقي.
املرونة النفسية 

لها  وح��ده��ا  النفسية«  »امل��رون��ة  صفة  إن 
أهمية كبرى فى عالم مليء بالتقلُّبات وبيئة عمل 
ال تخلو من الضغوط. لذلك وجدوا أن من يتحلى 
بها، يشعر فى عمله بدرجات أعلى من السعادة 

والرضا ويزيد التزامه الوظيفي.
زيادة  على  قدرتها  أثبتت  تدريبات  وهناك 
هذه الصفات عند املشاركني فى التدريب، منها 
العمل سببه خارج  أن تتخيل موقًفا عصيًبا فى 
إرادت��ك وال يد لك فيه. حدد هذا املوقف،  عن 
التى  التصرفات  من  مجموعة  فى  فكر  واآلن 
كيف  امل��وق��ف.  م��ع  للتعامل  بها  القيام  ميكنك 
ستتصرف؟ كن خالًقا مبدًعا واكتب قائمة طويلة 
من التصرفات التى فى يدك القيام بها للتعامل 
مع املوقف. والغرض من هذا التدريب البسيط 
القدرة  أى  النفسية«  »امل��رون��ة  مهارة  تنمية  هو 
على التعامل اإليجابى مع الصدمات أو التعافى 
بعدها. يتم هذا عن طريق تدريب الشخص على 
مواجهة مثل هذه املواقف بتوسيع خياراته، ليكون 

ًبا على مواجهة املواقف الصعبة. ُمدَرّ
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إعداد:
أمحد مصطفى

مصر
صعيد

تتنامى ظاهرة التس���ول فى صعيد مصر مؤخًرا، تزامًنا 
مع س���وء األح���وال االقتصادي���ة واالجتماعية، وهى من 
ظواه���ر احلقد االجتماعى أو التداعى األخالقي، حتى 
أن العمالق الراحل ألفريد فرج يقول »إن املتسولني إذا 
انتشروا فى مدينة فهذا يدلنا على بخل األغنياء فيها«، 
لكن التس���ول يؤكد فى وجهه اآلخر على تواجد الرحمة 
اإلنسانية وإال ملا استمر بطبيعة احلال. وتخبرنا الوقائع 
أن املتس���ول غالًب���ا لي���س من أصحاب الفق���ر واحلاجة 
اإلنس���انية الصعب���ة، إذ ه���ؤالء غالًب���ا يلج���ؤون للديون 
والقروض، أو ميوتون جوًعا دون الظهور فى الطرقات، 
أو يكتفون بأقل القليل لبقائهم على قيد احلياة، وميكن 
مراجع���ة تقاري���ر أمناط الفق���ر املدق���ع الغذائى بجهاز 

التعبئة واإلحصاء فى هذا الصدد.
مفهوم التسول 

مفهوم التس���ول الشائع هو القيام باستعطاف املواطنني 
م���ن أجل احلصول على امل���ال أو الطعام، ويرى القانون 
املصرى أن املتس���ول لي���س فقط القائم باالس���تعطاف 
للحص���ول على امل���ال، لكن يقع ضمن تصنيف التس���ول 

تل���ك املهن التى تعمل فى الش���ارع وب���دون ترخيص، أى 
أن القان���ون يعتب���ر الباع���ة اجلائل���ني، وعم���ال املوالد، 
والعربجي���ة، وجامع���ى القمام���ة، وماس���حى األحذي���ة، 
ضمن املتس���ولني، وتطبق عليهم نفس عقوبة التس���ول، 
وهى الغرامة واحلبس من ش���هر إلى س���تة أشهر، وهو 

أمر غير مطبق غالًبا.
خرائط املتسولني 

مؤخًرا تنامت ظاهرة التس���ول بش���كل ملفت للنظر فى 
صعيد مصر، وفى ذلك يالحظ انتش���ار املتس���ولني فى 
مواقع جديدة، حيث طرق أبواب شقق املناطق الفارهة، 
أو اختي���ار ناصي���ة مبناطق راقي���ة، تقطنها الش���ريحة 
الوس���طى والعليا من الطبقة املتوسطة ألنها أكثر تأثًرا 
م���ن األغني���اء )حي���ث يحدد الث���رى وفًقا حملم���ود عبد 
الفضي���ل فى أال يق���ل صافى دخله الس���نوى عن ثالثة 
مالي���ني جنيه(، وك���ذا اختيار موقع يتس���م بطابع دينى 
مق���دس، أو طابع جتارى كمج���اورة احملالت واملطاعم، 
أو طابع ترفيهى كمجاورة املتنزهات، أو مواقع ش���ديدة 
الزح���ام كامليادي���ن أو القط���ارات، وف���ى كل منطق���ة ما 

ظاهرة التسول.. 
أسباب وأسرار ومخاطر تتنامى فى الصعيد
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يالئمه���ا من قدرات املتس���ولني ومواهبهم، بل وطرقهم 
أيًضا.

حيل املتسولني
أم���ا احلي���ل الت���ى رصدناه���ا لكس���ب التعاط���ف، فهى 
متعددة فى الصعيد، ومنها اس���تخدام األطفال الرضع، 
أو أن يقوم بالتس���ول األطفال والفتيات والنساء وبشكل 
أق���ل م���ن الرج���ال، ويعمدون لالكتس���اب م���ن اإلعاقة 
أو امل���رض أو القص���ص اإلنس���انية الصعب���ة، أو ادعاء 
اجلن���ون، أو اس���تخدام أف���راد مصاب���ني مب���رض، هذا 
بجانب ممارس���ة اللهجة الس���ورية لدى بعض الفتيات، 
وأحياًنا س���وريات بالفعل، هذا بجان���ب محاولة التأثير 
على بعض االنتماءات، مثل ارتداء املتسولة لزى املنقبة، 
وهنا تستخدم لغة معينة لتالئم فئة تقبل على التعاطف 
معه���ا، بل وقص���ص معين���ة كمصاري���ف املواصالت أو 
الدراسة، وهى أكثر الطرق أمًنا ألن ذلك يحمى هويتها 
الش���خصية، وهنالك الش���خصية التى تقوم باس���تغالل 
أصح���اب مح���الت الترفي���ه، أو الكافتري���ات، باقتحام 
احملل مبا يجعل صاحبه يعمد ملساعدتها، إلبعادها عن 

مضايقة الزبائن.
نصف املتسولني فقط من أطفال الشوارع

يعتقد معظم املواطنني أن املتس���ول هو طفل الش���وارع، 
ولكن هذا غير حقيقي، وتؤكد دراس���ة جامعية للدكتور 
أم���ل عب���د العظيم بجامع���ة املني���ا، أن 57% من أطفال 
الش���وارع ميارس���ون التس���ول فى الصعيد، وه���م غالًبا 

يعملون لصالح الغير.
من الوقائع املجهولة عن املتسولني 

ت���روى لن���ا ف���ى ذل���ك الص���دد، الباحث���ة مروة س���الم 
»مبحافظة س���وهاج« عن منطقة س���كنية كاملة يطلقون 
عليها »احللب« فى مركز طما، ومنها أسر كاملة متتهن 
التسول رغًما عن امتالكها البيوت واألراضي، وحتدثنا 
عن أحد مالك هذه البيوت، وهو رجل ال يعمل، ويشغل 
أطفاله مبهن التس���ول، ومنه���ن الفتاة »س.ع« والتى كان 
يجبره���ا وه���ى طفلة دون العش���رة أع���وام- وهى بعمر 
الثامنة عشرة اآلن- على ارتياد القطارات لبيع املناديل، 
وعندم���ا أصيبت أثن���اء تنقلها بني القط���ارات وحتركها 
املفاج���ئ، ومن ثم مت بتر الذراع والق���دم، وجدها األب 
فرصة ذهبية إلجبارها عبر الضرب بالسياط لتمارس 
مهنة التس���ول فى مدينة أسيوط، حتى ال يعرفها أحد، 
وحينما استنجدت الفتاة باألهالي، وعبر بكاء هستيري، 
حاولوا التوسط لدى والدها لرحمة ظروفها، واملوافقة 
على زوج تقدم لها، إال أن األب رفض بشدة، وقال هذا 
مصدر دخل يومى له، وكيف له اس���تكمال شراء األرض 
اجلدي���دة، وفى هذا أن الفتاة جتل���ب قرابة املائة جنيه 

يومًيّا، ويتم محاسبتها على الرقم بشدة.

واصف بطرس غالي
شخصيات

تُعد املواقف اإلنس���انية أو الوطنية اجل���ادة، بجانب عبقرية األداء واإلخالص 
ف���ى العمل، ه���ى العامل الرئيس���ى الذى يجعلن���ا ننحاز لش���خص دون غيره، 
وخصوًصا عندما يتقلد منصًبا رس���مًيّا رفيًعا كال���وزارة، إذ يبقى هنا تأكيدنا 
ملب���ادئ العمل العام، وتكريس���نا لنموذج االنتماء والفضيلة والش���رف لألجيال 
احلالي���ة والقادمة أيًضا، عس���ى أن يكون من بينهم م���ن يلتمس هذا الطريق، 

فى أى موقع كان.
وفى ذلك واصف بطرس غالي، املولود فى 14 أبريل 1878 بالفجالة ألس���رة 
م���ن قري���ة امليم���ون مبحافظة بنى س���ويف، إذ أبي���ه هو بطرس ني���روز غالى 

وه���و أول رئي���س وزراء م���ن 
املصريني، وال���ذى مت اغتياله 
فى 20 فبراير 1910 بس���بب 
���رت  بعض القرارات التى ُفِسّ
االحت���الل  إل���ى  باالنحي���از 
البريطان���ي، وه���و م���ا انتقده 
رج���اء النق���اش ف���ى قوله إن 
املؤرخ���ني املوضوعي���ني يرون 
أن بطرس غالى كان سياس���ًيّا 
معت���داًل يؤم���ن بالعم���ل عل���ى 
حتقيق م���ا هو ممكن ملصلحة 
بالده فى الظروف التى كانت 
قائم���ة فى ذل���ك الوقت، وفى 
هذا يقول عن واصف بطرس 
إن���ه أحد املؤسس���ني للوطنية 
املصري���ة، إذ حينم���ا تداع���ت 
أح���داث الفتن���ة الطائفية بني 
املس���لمني واملس���يحيني عل���ى 

خلفية هذا احلادث، كتب واصف بطرس: »إن اغتيال والدى هو حادث فردى 
قد وقع ألسباب سياسية وليس ألسباب طائفية« وهو ما أثر فى شجب فكرة 

املؤمتر القبطى عام 1911.
ه���ذا وعرف واصف بط���رس بوطنيته اجلارفة، وفى ذلك ترش���يحه للمطالبة 
باس���تقالل مصر فى الوفد الذى ترأس���ه الزعيم س���عد زغلول، ووصفه سعد 
زغلول بأنه، متواضع فى كبرياء، ش���ديد احلساس���ية، قوى فى صورة عاجز، 

ماكر فى بساطة، قليل الكالم، كثير التفكير، واسع اخليال، بليغ القلم.
تعل���م بط���رس غالى فى مدرس���ة اجلزوي���ت بالقاهرة، وحصل على ليس���انس 
احلقوق من فرنس���ا، وعمل بعد عودته باحملام���اة، ولعبقريته ووطنتيه، اختير 
وزيًرا للخارجية فى أول وزارة ش���عبية برئاس���ة سعد زغلول )28 يناير 1924– 
24 نوفمب���ر 1924(، وع���ني وزي���ًرا للخارجية ف���ى وزارات مصطفى النحاس 

األولى والثانية والثالثة والرابعة، أى خالل الفترة من )1928 – 1937(.
ومم���ا يكش���ف عن مالمح ش���خصيته الرائعة، أن���ه نظًرا لقدرات���ه اللغوية مت 
انتخاب���ه باإلجم���اع عضًوا باملجمع اللغوى بالقاهرة، ولكنه اس���تقال بعد ذلك، 
ا  وع���رض علي���ه منصب وزير اخلارجية ف���ى يناير 1952 ولكن���ه رفض محتًجّ
بتقدم عمره، واس���تقال كذلك من مجلس إدارة قناة الس���ويس 1956، ثم رحل 
عن���ا فى 1958، مخلًف���ا ميراًثا خالًدا من املواقف الرائعة فى صفحة الوطنية 

املصرية.
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إعداد:
هويدا حافظ

مصرية
قال���ت الدكتورة هال��ة أبو علي، األم���ني العام للمجلس 
القوم���ى للطفول���ة واألمومة »إن نس���بة البالغات باس���تغالل 
األطف���ال ف���ى التس���ول الت���ى وردت على خط جن���دة الطفل 
16000 خ���الل فت���رة عي���د الفط���ر املبارك، بلغ���ت نحو %83 
م���ن إجمالى البالغات ال���واردة، و65% من تلك البالغات من 
محافظت���ى القاهرة واجليزة، واس���تحوذت 11 محافظة على 
البالغ���ات فى تل���ك الفت���رة وهي؛ القاه���رة، واإلس���كندرية، 
واجليزة، والبحيرة، واإلس���ماعيلية، والغربية، واملنيا، والبحر 

األحمر، وقنا، وبورس���عيد، والدقهلية، وتشير أغلب البالغات 
إلى أن أطفااًل تعرضوا لالس���تغالل حتت س���ن 9 سنوات فى 

أعمال التسول«. 
وأشارت إلى »أن 17% من باقى البالغات املتبقية موزعة 
م���ا بني 6% بالغات عنف يتعرض له الطفل داخل األس���رة أو 
داخل املدرس���ة، و3% منها إهمال رعاية األطفال داخل إحدى 
دور الرعاية، و2% طفل مفقود، و2% استش���ارة نفس���ية، و%2 

إيواء طفلة معاقة«. 

 جنح���ت الياباني���ة يوريك���و كويك���ى، 
64 عاًم���ا، فى أن تصب���ح حاكمة العاصمة 
الياباني���ة طوكيو اجلديدة بع���د فوزها فى 
االنتخاب���ات لتصبح أول امرأة تش���غل هذا 

املنصب. 
ويش���ار إلى أن كويك���ي، عضو مجلس 
س���ابًقا  ش���غلت  الت���ى  النواب اليابان���ي- 
منصب وزيرة الدفاع- تخرجت فى جامعة 
القاهرة كلي���ة اآلداب ع���ام 1976؛ حي���ث 
حصل���ت عل���ى درجة الليس���انس ف���ى علم 
االجتم���اع وتتح���دث لغت���ني أجنبيتني هما 
اإلجنليزية والعربي���ة وتولت كويكى حقيبة 
وزاري���ة ألول م���رة ف���ى 2003، عندم���ا مت 
تعيينه���ا وزي���رة للبيئ���ة فى حكوم���ة رئيس 
ال���وزراء اليابان���ى جونيش���يرو كويزوم���ي، 
وأصبحت أيًضا أول وزيرة دفاع فى حكومة 

شينزو آبى األولى فى عام 2007.

أعرب املجلس القومى للمرأة عن »تضامنه مع البيان الذى أصدره املجلس 
القومى للسكان بش���أن تصريحات الدكتور أحمد الطحاوى عضو جلنة الصحة 
مبجل���س الن���واب حول ختان اإلناث، وما ورد بالبي���ان حول أن هذه التصريحات 
تع���د انتهاًكا صريًحا للدس���تور والقانون املنوط بحمايتهما بتكليف من الش���عب 
املص���ري، واعتب���اره أن ه���ذه التصريح���ات محاول���ة للتراجع ع���ن اإلصالحات 
االجتماعي���ة والقانونية الداعمة حلقوق األطفال والنس���اء فى مصر بعد ثورتى 
25 يناي���ر و30 يونية، وبعد دس���تور 2014 الذى قرر حقوق املصريني جميًعا فى 

احلرية والعدالة والكرامة اإلنسانية«. 
وأش���اد املجلس بهذا البيان الذى تضمن اآلراء الفقهية املعتبرة واملس���تقرة 
والصادرة عن األزهر الش���ريف ودار اإلفتاء املصرية ومجمع البحوث اإلسالمية 
والت���ى تؤكد أن ختان اإلناث عادة ضارة انتش���رت ف���ى عدد قليل من املجتمعات 
اإلسالمية، وثبت ضررها على صحة الفتيات، وأن الرأى الفقهى املستقر فى أمر 
ختان اإلناث يؤكد أنه ال يوجد أمر أو إشارة فى القرآن الكرمي خلتان اإلناث، وال 
يوجد دليل من الس���نة النبوية الصحيحة على وجوبه أو سنته، وتأكيدهم جميًعا 

أن ختان اإلناث به ضرر كبير على الفتيات وبالتالى حترمي هذه العادة.
وطالب املجلس »السادة النواب بحماية ما استقر عليه الدستور من حقوق 

اجتماعية وسياسية، والتركيز على أولويات املرحلة التى متر بها مصر«.

خريجة بجامعة 
القاهرة حتكم 

طوكيو

»قومى املرأة« يتضامن
مع »القومى للسكان«

فى بيانه ضد ختان اإلناث

»التسول«.. رقم 1 فى خط جندة الطفل 
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ول���دت نبوية موس���ى محمد، فى 17 ديس���مبر 1886، بكفر احلكما بن���در الزقازيق. 
وكان والدها ضابًطا باجليش املصري، وسافر للسودان قبل مولدها بشهرين ولم يعد من 
هناك، نش���أت يتيمة، ثم عاش���ت فى القاهرة مع ش���قيقها »محمد« الذى أصبح فيما بعد 

وكياًل للنيابة فى مدينة الفيوم، أما األم فهى أم مصرية بسيطة. 
قبل املدرس���ة كانت حتفظ القصائد العربية التى يرددها ش���قيقها، وعلمت نفس���ها 
مبادئ احلساب، وعلمها أخوها أبجدية اللغة اإلجنليزية، ثم أصرت على االلتحاق بالتعليم 
املدرس���ى ورأت والدتها أن التحاقها باملدرس���ة خروج عن قواع���د األدب واحلياء والدين، 
واصطدمت بعقبة املصروفات، فباعت س���وارها حتى تسدد املصروفات والتحقت بالقسم 
اخلارجى للمدرسة السنية بالقاهرة، وحصلت على الشهادة االبتدائية، ثم التحقت بقسم 

املعلم���ات وأمتت دراس���تها ثم ُعِيّنت مدرس���ة. 
ث���م تقدمت للحص���ول على ش���هادة البكالوريا 
وحصل���ت عل���ى الش���هادة، وكان له���ذا النجاح 

ضجة كبرى، ونالت بسببه شهرة واسعة. 
أول ناظرة مصرية

وب���دأت تكت���ب املق���االت الصحفي���ة التى 
تتن���اول قضاي���ا تعليمي���ة واجتماعي���ة، وألفت 
كتاًبا مدرس���ًيّا بعنوان »ثم���رة احلياة فى تعليم 

الفتاة«.  
ترك���ت نبوي���ة موس���ى اخلدمة ف���ى وزارة 
املع���ارف، وتول���ت نظ���ارة املدرس���ة احملمدي���ة 
االبتدائي���ة للبن���ات بالفيوم وكان���ت أول ناظرة 
مصري���ة ملدرس���ة ابتدائي���ة وجنحت فى نش���ر 

تعليم البنات فى الفيوم. 
تنقلت بني إدارة عدد من مدارس البنات، 
وتعرض���ت التهامات من كبار موظفى املعارف، 
وانته���ى األمر بفصلها م���ن وزارة املعارف، لكن 

القضاء أنصفها وأعاد لها اعتبارها.
بدأت فى االهتمام بأمور التعليم فى مدارسها اخلاصة التى أقامتها فى اإلسكندرية 
باسم مدارس »بنات األشراف«، ثم افتتحت فرًعا آخر لها بالقاهرة، وأوقفت مبنى مدرسة 

بنات األشراف فى اإلسكندرية وقًفا خيرًيّا لوزارة املعارة سنة 1946.
مجلة »الفتاة«

أنش���أت مطبعة ومجلة أس���بوعية نسائية باسم الفتاة، س���نة 1937. كما كان لها دور 
كبير فى الدفاع عن حقوق املرأة فنشرت فى 1920 كتاًبا عن املرأة والعمل، وشاركت أيًضا 
فى احلركة النس���ائية، وكانت ضمن الوفد النس���ائى املصري املس���افر ملؤمتر املرأة العاملى 

فى روما عام 1923 وتوفيت فى عام 1951.

نبوية موسى..
رائدة تعليم الفتيات

جرائم الشرف..
فى بيان عاجل

تقدم���ت النائبة هالة أبو الس��عد، عضو مجل���س النواب، ببيان 
عاج���ل موجه إلى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، والدكتورة 
غادة والى وزيرة التضامن االجتماعي، بش���أن جرائم الشرف املرتكبة 

ضد النساء. 
وأش���ارت النائب���ة، فى بيان لها إلى »أن محافظة الفيوم ش���هدت 
ذبح طفلة بس���كني، تُدعى »س���هيلة«، 13 عاًما، فى إحدى قرى مركز 
س���نورس، على يد أخيها، 20 عاًما، نظًرا لس���ماعه عدة شائعات على 
أن تل���ك الطفل���ة لها عالقة بش���اب، وذلك على مرأى ومس���مع جميع 

أهالى القرية، ودون أى مراعاة العتبارات القانون«.
 وأك���دت النائبة »أن مصر تعتبر من أكثر الدول التى تتزايد فيها 
جرائم تس���ّمى »الش���رف« فى اآلونة األخيرة، والت���ى يتوفر لها غطاء 
قانون���ى بتخفي���ف العقوبة عل���ى مرتكبيها من أصح���اب القتل العمد، 
فقط ألنها جرمية شرف«، مشيرة إلى »أن اإلحصاءات تفيد بأن %60 
من هذه اجلرائم أكدت س���وء ظن اجلانى بالضحية، بينما كانت فوق 

مستوى الشبهات«.
إحصائيات وأرقام

وأضافت »أن دراس���ة أعدها املركز القومى للبحوث االجتماعية 
واجلنائية بالقاهرة كشفت أن 52% من هذه اجلرائم ارتكبت بواسطة 
السكني أو املطواة أو الساطور و11% منها متت عن طريق اإللقاء من 
املرتفعات، وحوالى 9% باخلنق س���واء باليد أو احلبال أو اإليشاربات، 
و8% بالسم و5% إطالق رصاص و5% تعذيب حتى املوت، و70% من هذه 
اجلرائم ارتكبها األزواج ضد زوجاتهم، و20% األشقاء ضد شقيقاتهم، 
بينما ارتكب اآلباء 7% من هذه اجلرائم ضد بناتهم، أما نس���بة ال�%3 

الباقية من جرائم الشرف فقد ارتكبها األبناء ضد أمهاتهم«.
وطالب���ت »بفت���ح ب���اب النقاش حول ه���ذه اجلرائم البش���عة بحق 
النس���اء فى مصر، ومناقشة مواد قانون العقوبات املرتبطة بهذا النوع 
من العقوبات، للعمل على تشديدها، لتكون حتت مسّمى »جرائم القتل 
العم���د م���ع التعذيب«، انطالًقا م���ن أن دور القانون هو حماية األفراد 
وليس قتلهم«، مؤّكدة »أن جرائم الشرف أو القتل بدعوى الشرف هى 
جرائم قتل يرتكبها غالًبا ذكر فى أسرة ما أو قريب ذكر لذات األسرة 
جتاه أنثى أو إناث فى نفس األس���رة، وذلك بدافع غس���ل عار مزعوم 
بارت���كاب األنث���ى لفعل مخ���ل باألعراف، مثل العالق���ات خارج اإلطار 
ال���ذى يرضى عن���ه املجتمع ويتواف���ق معه، ويدع���ى مرتكب اجلرمية، 
الفاع���ل، أن دوافع���ه كانت م���ن أجل احلفاظ على الش���رف«، وهو ما 

يوصف كما ذكرنا ب�»غسل العار« عن شرف القبيلة.
وأش���ارت إل���ى »أن القانون ين���ص فيما يخص اجلرائ���م املتعلقة 
بالش���رف عل���ى التخفي���ف الوجوبى إذا فاج���أ الزوج زوجته متلبس���ة 
بالزن���ا، وه���ذا يفت���ح الب���اب ملزي���د من اجلرائ���م حتت غط���اء حماية 
الش���رف، حتى أن بعض األزواج يقتلون زوجاتهم ألس���باب تبعد متاًما 
عن مسمى الشرف، ثم بعد ذلك يزورون أدلة تسيء لسمعة الضحية، 
وبعض اإلخوة يقتلون أخواتهم ليتمكنوا من االس���تيالء على ميراثهن، 
ثم بعد ذلك يتهمونهن بأنهن س���يئات الس���معة وال ش���رف لهن، وهذا 

ميثل خطًرا على املجتمع ويهدد كيانه وبقاءه«.
وش���ددت النائبة فى بيانها، عل���ى »أن األمن ضرورة لبقاء الدول 
وصح���ة املجتمع���ات، ومن هذا املنطلق تس���عى ال���دول للحفاظ عليه، 
وذل���ك عن طريق اعتبار األعمال التى مت���س أمن املجتمع املتكون من 
األف���راد جرائم توجب توقي���ع عقوبات معينة، وهذه األفعال املس���يئة 
للمجتم���ع »اجلرائم« والعقوبات املنصوص عليه���ا واملنظمة فى قانون 
يس���مى »قانون العقوبات«، حتتاج مزيًدا من القوانني املتش���ددة، التى 

حتافظ على تقليل نسب اجلرائم«.

1- عدد 5 صور شخصية مقاس 4x6 جديدة للزوج والزوجة.
2- عدد 2 صورة بطاقة رقم قومى للزوج والزوجة.

3- شهادة فحص طبى لكٍلّ من الزوج والزوجة من أى مستشفى حكومي.
4- صورة بطاقة رقم قومى لوكيل الزوجة.

5- طابع تأمني األسرة من أى مكتب بريد. 

األوراق الرسمية املطلوبة 
لعقد الزواج:
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إعداد:
حممد صاحل

الرسالة
الثقافية

أمساء 
وحكايات:

م الشباك: 

وفى  األفرجني،  التقومي  حسب  الثامن  الشهر  هو 
التقومي القبطى يقع شهر أغسطس ما بني شهرى أبيب 
ومسرى الشهرين احلادى عشر والثانى عشر. يحتوى هذا 
الشهر على 31 يوما. ويسمى هذا الشهر فى بالد الشام 
والعراق “آب”، و”أوت” فى تونس واجلزائر، و”غشت” فى 

اسم  من  اسمه  يشتق  موريتانيا.  فى  و”أغشت”  املغرب، 
اإلمبراطورية  مؤسس  أغسطس  الرومانى  اإلمبراطور 
 27 من  حكم  حيث  لها،  األول  واإلمبراطور  الرومانية، 
ق. م حتى مماته فى 14 م. شهر أغسطس يوافق برج 

األسد، الذى ميثل القوة والنار، فى ترتيب األبراج. 

أغسطس

حيث  النيل؛  تذكرنا  أغسطس،  شهر  ح��ل  كلما 
ا يحتفل به املصريون  أيامه عيًدا هاًمّ كان يشهد أحد 
مخيلة  فى  النيل  نهر  كان  فقد  النيل"؛  "وف��اء  عيد  هو 
له الشعب  املصريني القدماء هو بداية العالم، لذلك بَجّ
االسم،  بهذا  النيل  تسمية  التقديس.  إلى حد  املصرى 
لقبوه  ولقد  ال��رب"  "نعمة  القدمية  املصرية  فى  معناه 
أيضا بأبى اآللهة، وهو لقب ُمقتَبَس من اسم اإلله "نون" 
رب املياه األزلية عند املصرى القدمي، والذى كان النيل 
الكون  نشأة  تفسير  نظريات  إحدى  وتشير  منه.  ينبع 
واخللق واآللهة عند الفراعنة، وهى نظرية األشمونيني 
أو هرموبوليس، إلى أن اإلله "نون" رب املياه األزلية كان 
هو كل شيء وكان يحتوى على جميع عناصر اخلليقة. 
"نيل"  إلى  فإن حتويرها  "ن��ون"  الكلمة  إلى  نظرنا  ولو 

منطقي. 
كان املصريون القدماء يطلقون على النيل الرئيسى 
من أس��وان إل��ى القاهرة، اس��م »أت��رو-ع��ا« وه��ى كلمة 
جاءت  ومنها  العظيم«  »النهر  معناها  قدمية  مصرية 
)الترعة(  العربية  اللغة  فى  حالًيا  املستخدمة  الكلمة 

التى تطلق على الفروع الصغيرة للنهر. 
هابي.. روح النيل

باإلضافة إلى "نون" يَُعد »هابي«، أو »حابي« أشهر 
آلهة النيل، الذى كان ميثل "روح النيل"، وكان هو فيضان 
املترامية  املياه األزلية  "نون" أى رقعة  النابعة من  املياه 
العالم  إلى حافة  التى أقصيت عند اخلليقة  األطراف 

والتى كان نهرها هو املجرى الدائم واهب احلياة. 
كانت صلوات املصريني القدماء لذلك اإلله تقول: 

"هابى أبو اآللهة الذى يغذى ويطعم ويجلب املؤونة 
ملصر كلها، الذى يهب كل فرد احلياة ويأتى اخلير فى 
لكل  البهجة  مجيؤه  ويجلب  بنانه  عند  والغذاء  طريقه 
إنسان، إنك فريد، أنت الذى خلقت نفسك من نفسك 
ودون أن يعرف أى مخلوق جوهرك، غير أن كل إنسان 
وتقول  كهفك.  من  فيه  تخرج  ال��ذى  اليوم  فى  يبتهج 

أنشودة الفرح بالفيضان املوجودة فى "متون األهرام":
املجد لك أيها النيل الذى ينبع من األرض ويحمل 

اخلير ملصر
وعندما تفيض يعم الفرح البالد

أنت تطفح فتسقى احلقول وتنعش القطعان ومتد 
الناس بالقوة

إذا تأخرت بنعمك توقف دوالب احلياة
وإذا غضبت حل الذعر فى البالد

يا سيد األسماك ومنبت القمح والشعير والذرة
ويصف الفيلسوف املصرى القدمي »سنيكا« فيضان 

النيل بإحساس شاعر فيقول:
احلقول  يعانق  النيل  ن��رى  أن  الفرح  لروعة  "إنها 
األودية  طاوًيا  املنخفضة  األراض��ى  مغطًيا  عليها  ا  م��اًرّ
الصغيرة حتت سطح مياهه، وتبرز املدن كجزر وسط 
فيضان مياه النيل، ما من حركة ممكنة عبر هذا البحر 

الداخلى إال بالقوارب". 
عن  تعبيًرا  بالنهر  واالحتفاء  التقدير  ذل��ك  وك��ان 
املكانة العالية له فى غنى مصر وشعبها، ألنه باختصار 
ذاتها  أنها  بل  مصر،  فى  للحياة  األول��ى  األس��س  أحد 

"هبة النيل".

النيل.. نعمة الرب



الكتاب
معرض

2016 أغسطس 538 11العدد

فى الصالون:

ركن الكتب: 

ك�م ذا يُ�ك�اِبُد عاِشٌق َوياُلقى ف�ى ُح�ِبّ ِمصَر َكثيَرِة الُعّش���اِق
ِإّن�ى أَلَح�ِم�ُل فى َهواِك َصبابًَة ي�ا ِمصُر َقد َخَرَجت َعِن األَط��واِق

لَ�ه�فى َعلَيِك َمتى أَراِك َطليَقًة يَ�حمى َكرمَي ِحماِك َشعٌب راق���ي
َك�ِل�ٌف ِب�َمحموِد اخِلالِل ُمتَيٌَّم ِب�ال�بَ�ذِل بنََي يََديِك َواإِلنف����اِق

ِإّن�ى لَ�تُ�طِربُنى اخِلالُل َكرمَيًة َط�َرَب ال�َغ�ريِب ِبَأوبٍَة وتاَلق��ي
ةَ املُش���تاِق نى ِذكرى املُروَءِة َوالنَدى بَ�ي�َن ال�َشماِئِل ِهَزّ َوتَ�ُه�ُزّ

م�ا ال�ب�اِبِليَُّة فى َصفاِء ِمزاِجها َوال�َش�رُب بَ�نَي تَناُفٍس َوِسب���اِق
َوالَشمُس تَبدو فى الكؤوس َوتَختَفى َوال�بَدُر يُشِرُق ِمن َجبنِي الساق���ي

ِب�َألَ�َذّ ِم�ن ُخ�لٍُق َكرمٍي طاِهٍر َق�د م�اَزَج�تُه َسالَمُة األَذواِق
ُم األَرزاِق َف�ِإذا ُرِزق�َت َخ�ليَقًة َمحموَدًة َف�َق�ِد ِاصَطفاَك ُمَقِسّ

ُه ماٌل َوذا ِعلٌم َوذاَك َمكاِرُم األَخالِق َفالناُس َهذا َحُظّ
ًنا ِب�الِعلِم كاَن ِنهايََة اإِلمالِق ِخرهُ ُمَحَصّ َواملاُل ِإن لَم تََدّ

َوالِعلُم ِإن لَم تَكتَِنفُه َشماِئٌل تُعليِه كاَن َمِطيََّة اإِلخفاِق
ج َربُّ����ُه ِبَخالِق ال تَ�ح�َس�َبَّ الِعلَم يَنَفُع َوحَدهُ م�ا لَ�م يُ�تَ�َوّ

»من قصيدة »وطني
للشاعر حافظ إبراهيم

»التاريخ الثقافى ملصر احلديثة«.. 
كتاب جديد ملكتبة األسرة 

املؤسســـــــات  أنـــــــواع  كل  مصـــــــر  عرفـــــــت 
احلكومـــــــى  بشـــــــقيها  والعلميـــــــة  الثقافيـــــــة 
الرســـــــمى والشـــــــعبى املســـــــتقل، منـــــــذ عهـــــــد 
"محمـــــــد علي" وحتى عهـــــــود كل خلفائه من 
بعده؛ فلم يقتصر ذلك على عهدى "محمد 
علي" و"إســـــــماعيل" فقط. أنشأت احلكومات 
املتتاليـــــــة مؤسســـــــات حتمـــــــى ثـــــــروات مصر، 
كاملتاحـــــــف ودور حفـــــــظ الكتب، واملؤسســـــــات 
التى تتابع األنشـــــــطة العلميـــــــة التطبيقية، 
كالرصدخانة واملجمع العلمى املصري، كما 
عملت على رعاية املؤسسات العلمية الكبرى 
كاجلمعيـــــــة اجلغرافيـــــــة اخلديويـــــــة. وحتى 
الفنون املســـــــرحية الراقية أنشـــــــأت احلكومة 

املصرية لها "دار األوبرا اخلديوية".
لـــــــذا فقد صـــــــدر حديًثا ضمن مشـــــــروع 
مكتبـــــــة األســـــــرة لعـــــــام 2016 وعـــــــن الهيئـــــــة 
املصرية العامة للكتاب كتاب يرصد "التاريخ 
الثقافى ملصر احلديثة: املؤسســـــــات العلمية 
والثقافية فى القرن التاســـــــع عشـــــــر" ملؤلفه 

"وائل إبراهيم الدسوقي". 
يقول الكاتب فى مقدمته:

"يكمن الهدف من موضوع الدراسة، فى 
إلقـــــــاء الضوء على جانب مهـــــــم من التاريخ 
املصرى لم تتناوله األقالم بالدراسة العلمية 

كثيًرا، وهو التاريخ الثقافى فى مصر، وذلك 
لغلبـــــــة التركيـــــــز علـــــــى املســـــــائل السياســـــــية 
واالقتصاديـــــــة التـــــــى مرت بها مصـــــــر، والتى 
ال ميكـــــــن بأية حـــــــال االنتقاص مـــــــن أهمية 
دراســـــــتها ومحاولـــــــة تغطيتها واإلملـــــــام بكل 
اجلوانب فيها، والتى بالطبع ساعدت كثيًرا 
أثناء كتابـــــــة موضوع البحـــــــث. وعلى الرغم 
من عدم وضوح نشـــــــاط املؤسسات الثقافية 
فى القرن التاســـــــع عشر بشـــــــكل كبير، نظًرا 
ألن أغلبها كان فى طور التأسيس، باإلضافة 
إلى حال البالد املتردية نتيجة سوء األحوال 
املاليـــــــة، والتدخـــــــل األجنبـــــــى املســـــــتمر فى 
ا على معظم  شـــــــؤونها، مما أثر تأثيًرا ســـــــلبًيّ
املؤسســـــــات الثقافيـــــــة وقتئـــــــٍذ. إال أن املـــــــادة 
العلمية التى توفرت، وعلى الرغم من قلتها 
فقـــــــد أظهرت حالة ثقافيـــــــة فريدة كان يلزم 
دراستها دراســـــــة متأنية إليضاح جانب مهم 
فى التاريخ الثقافى املصري، فى فترة عرف 
فيها املصرى كيف يفكر الغرب بعد أن ترجم 
املئات من الكتب، وتعرف على أمجاد أجداده 
من خالل االكتشافات التى تبنتها املؤسسات 

األثرية". 
يأتـــــــى الكتاب فـــــــى 403 صفحة ويتكون 
من متهيد وخمســـــــة فصـــــــول وخامتة. يقدم 

التمهيـــــــد خلفية تاريخية ملوضـــــــوع الكتاب، 
أما الفصـــــــل األول فعن املؤسســـــــات العلمية 
والثقافية ذات الرعايـــــــة احلكومية. الفصل 
الثانى يقدم اجلمعيـــــــات الثقافية والعلمية 
األهلية العامة، ويخصـــــــص الفصل الثالث 
للجمعيـــــــات الثقافية األهليـــــــة ذات الطابع 
الديني. الفصـــــــل الرابع يعرض مؤسســـــــات 
اآلثـــــــار التاريخية، بينمـــــــا الفصل اخلامس 
يرصد تاريخ املطبعة فى مصر وحركة النشر 

ثم اخلامتة واملالحق واملراجع.

املؤلف 
د. وائل إبراهيم الدســـــــوقى من مواليد 
1975 كاتـــــــب وباحـــــــث فـــــــى التاريخ احلديث 
واملعاصـــــــر ورئيس حترير مجلـــــــة املقتطف 
املصـــــــرى التاريخيـــــــة، حاصـــــــل علـــــــى درجة 
الدكتوراه فـــــــى اآلداب فرع التاريخ احلديث 
واملعاصـــــــر قســـــــم التاريـــــــخ بكليـــــــة اآلداب– 
جامعـــــــة عني شـــــــمس 2011. أهـــــــم املؤلفات 
والدراســـــــات: "املاســـــــونية فى العالم العربى 
)املبادئ- األصول- األسرار(" مكتبة األجنلو 
"الصومـــــــال..   ،2007 القاهـــــــرة  املصريـــــــة، 
قصة التحرر من االســـــــتعمار واحلرب على 

اإلرهاب"، القاهرة.
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إعداد:
حممد فرح

مركز
املوارد

املؤلف: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا 
)اإلسكوا( ومركز املرأة العربية للتدريب والبحوث  

)كوثر(
الناشر: األمم املتحدة 2015

النوع  أس���اس  على  ال��ق��ائ��م  العنف  م��وض��وع  حظى 
فى  باالهتمام  واحل���رب  السلم  أوق���ات  ف��ى  االجتماعى 
ضد  املُمنَهج  العنف  قضية  فإن  لذا  األخيرين،  العقدين 
قضية  تعد  ل��م  االجتماعى  ال��ن��وع  على  وال��ق��ائ��م  امل���رأة 
شخصية أو ممارسات فردية لها آثار محددة، بل أصبحت 
قضية سياسية وعامة ال بد للمجتمع الدولى التعامل معها 
السالم  وإح��الل  امل��رأة  أجل حماية  من  الالزمة  باجلدية 

العاملي.
تناولت االتفاقيات الدولية، وبالتحديد اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( فى توصياتها 
العامة وخاصًة التوصيتني )19( و)30( املتعلقتني بحماية 
النساء والفتيات من العنف بكافة أشكاله فى أوقات النزاع 
وما بعدها. كما أسست قرارات مجلس األمن إلى اعتبار 
االنتهاكات وخاصة االنتهاكات اجلنسية، جرائم حرب ال 
يجب العفو عنها، ونوه املجلس إلى إمكانية استخدام ما 
جرائم  عن  اجلناة  وسلطة حملاسبة  من صالحيات  لديه 

احلرب التى تُرتََكب ضد املرأة. 
ضمن  ال��دول  التزامات  على  الضوء  تسليط  يعتبر 

األمن  مجلس  ق��رارات  فيها  مبا  املتحدة  األمم  آليات 
فيما يتعلق بقضية العنف القائم على أساس النوع 
االجتماعى فى هذه الفترة عملية ضرورية وحاجة 
من  العربية  املنطقة  له  تتعرض  ملا  وذل��ك  ملحة 
حالة عدم االستقرار والتى تشهدها املنطقة نتيجة 

للحروب والنزاعات. وتختلف الظروف األمنية 
النزاعات  أن حالة  إال  أخ��رى  إلى  دول��ة  من 
اإلشكاليات  م��ن  العديد  خلفت  القائمة 
فى  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
ك��ل م��ن ه��ذه ال���دول مم��ا أن��ت��ج حتديات 
الالجئني  بالتعامل مع قضايا  يتعلق  فيما 
فإن  ع��ادًة،  الوضع  هو  وكما  والالجئات. 
ال��ن��س��اء وال��ف��ت��ي��ات ه��ن األك��ث��ر عرضة 
فى  أو  لالنتهاكات سواء فى ظل احلرب 

مخيمات اللجوء.
مرجع للتوعية

ويعتبر هذا الدليل مرجًعا للتوعية وللتدريب 
من  اخلدمات  مات  ومقِدّ مى  مقِدّ بهدف متكني 
والقضاء  الشرطة،  مثل:  الرسمية  املؤسسات 
املدني،  املجتمع  سات  ومؤَسّ ال��ع��ام،  واالدع���اء 
واإلعالميات  واإلعالميني  الدينية،  والقيادات 
وغيرهم من الفاعلني فى مجال مناهضة العنف 

ضد النساء، فى إيجاد سياسات عادلة للنساء على صعيد 
مجابهة العنف والتمييز القائم على أساس النوع االجتماعى 
فى أوقات السلم، وأثناء النزاعات واحلروب وما بعدها. 
كما يؤسس الدليل أيًضا لفهم شمولى للمنظومة الدولية 

من اتفاقيات وقرارات وإعالنات فى هذا الشأن.
محتويات الدليل

احلقائب  تتضمن  أب����واب   3 ع��ل��ى  ال��دل��ي��ل  يشتمل 
هة إلى الفئات السابق ذكرها. يتكون الباب  التدريبية املوَجّ
األول أو مبعنى أقرب تتكون احلقيبة التدريبية األولى من 

ثالثة فصول:
• الفصل األول يبدأ مبقدمة عامة، وهى ضرورية وجزء 
عات  ال يتجزأ من التدريب وتتضمن أهداف التدريب والتوُقّ
وكيفية استخدام الدليل، وتختتم ببعض التعليمات للمدربني 

واملدربات.
النظرية ملوضوع  التعريفات  الثانى يتضمن  الفصل   •

النوع االجتماعى والعنف القائم على أساسه.
والتوعية مبحتوى  التدريب  يتضمن  الثالث  الفصل   •
االتفاقيات الدولية وقرارات مجلس األمن، وكذلك املبادئ  

التوجيهية للعمل مع الناجيات )ضحايا العنف(.
حقيبة  تقدمي  على  الدليل  من  الثانى  الباب  ويركز 
لإلعالميني واإلعالميات تشمل 6 جلسات تدريبية مبعدل 
احلقيبة  فيحوى  الثالث  الباب  أم��ا  تدريبية.  ساعة   12
التدريبية، وهى تقدم رسائل دينية مت إعدادها من قبل 

قيادات دينية. 
يتم  اخلتامى  للتقييم  الدليل منوذًجا  يتضمن 
مدى  لتقييم  وامل��ت��درب��ات  املتدربني  على  توزيعه 
االستفادة من التدريب ومقارنة مخرجات التدريب 

مع أهدافه.
االقتصادية  ال��ل��ج��ن��ة  ت��أم��ل  وأخ����ي����ًرا 
واالجتماعية لغربى آسيا )اإلسكوا( ومركز 
)كوثر(  والبحوث  للتدريب  العربية  امل��رأة 
إضافة  املتخصص  الدليل  هذا  يشكل  أن 
املنطقة  فى  ملستخدميه  ومفيدة  جديدة 
والتعاون  املبذولة  للجهود  دعًما  العربية 
املدنى  املجتمع  ومنظمات  احلكومات  مع 
باملنطقة لوضع سبل مكافحة العنف القائم 
على أساس النوع االجتماعى واملساهمة فى 

نشر الوعى حول متكني املرأة.

من  إلكترونية  نسخة  على  للحصول 
الدليل: الرجاء زيارة اللينك 

https://www.unescwa.org/sites/
www.unescwa.org/files/publications/

files/l1500427.pdf

دليل »مكافحة العنف القائم على أساس 
النوع االجتماعى فى أوقات السلم واحلرب« 
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إعداد:
كرمي بهاء 

فنون
للتنمية

دائًم���ا يت���م تق���دمي ش���خصية مري���ض اإليدز 
باعتب���اره مص���دًرا إلث���ارة الف���زع، فم���ع تس���جيل 
أول حال���ة إصاب���ة ف���ى مصر ع���ام 1986 حتركت 
العديد م���ن األجه���زة اإلعالمي���ة ملكافحة املرض 
بنفس الطريقة التى تس���بب به���ا هذا اخلبر، وهو 
إثارة الفزع والتأكي���د بإعالنات تلفزيونية على أن 
اإليدز ال ينتقل باللم���س أو املصافحة ولكن ينتقل 
بنق���ل الدم والعالقات غير املش���روعة، مع التركيز 
اخلتام���ى عل���ى أن االتصال اجلنس���ى بني طرفني 
أحدهما حامل للمرض يؤدى إلى اإلصابة باملرض، 
لتبدأ سلس���لة من مشاهد الرعب فى السينما عن 

هذا املرض.
مشهد 1.. 1991

فيلم »احل���ب والرعب« من أوائل األفالم التى 
ناقش���ت قضية مري���ض اإليدز، حني تع���ود طبيبة 
مصرية م���ن أمريكا مع جثمان زوجها وهى حاملة 
للمرض، وتتورط فى أجواء احلياة الليلية لتسقط 
بني يدى عصابة تستغل مرضها للتخلص من زعيم 
عصابة أخ���رى، وهكذا حتول���ت املريضة إلى أداة 
لالنتق���ام دون االهتمام بأزمتها مع املرض أو طرق 
التعام���ل مع���ه، ليك���ون الفيلم أداة ف���ى فيلم رعب 

اسمه مرض اإليدز.
مشهد 2.. 1993-1991

ظهور عدة أفالم تقدم بش���كل عارض مريض 
اإليدز سواء كان فى فيلم »شاويش منتصف الليل« 
والذى انتقل املرض آلخر بس���بب اس���تعمال نفس 
احلقنة أثن���اء تعاطى املخدرات، أو فيلم »ديس���كو 
ديس���كو« الذى انتق���ل املرض ألحد الش���خصيات 
بس���بب املثلي���ة اجلنس���ية، ليكون هن���اك تأكيد ال 
يقط���ع الش���ك ب���أن املص���اب باإليدز هو ش���خص 

ممارس لفعل شائن طوال الوقت.
مشهد 3.. 1992

فيلم »احلب فى طابا«؛ حيث مجتمع س���ياحى 
جدي���د قائم عل���ى الوجود األجنب���ي، يرتبط ثالثة 
ش���بان مصري���ون بعالق���ة م���ع أجنبي���ات ليصابوا 
جميًع���ا بامل���رض وتختف���ى األجنبيات دون س���بب 
واض���ح ودون ه���دف واض���ح إال نش���ر املرض بني 
الش���باب، وب���دون أى مرجعي���ة مفهوم���ة، ليبق���ى 
واضًح���ا ف���ى ذهن املش���اهد فك���رة واح���دة تكمل 

مشاهد الرعب السابقة.
اخلالصة املرعبة

• ممارس���ة اجلن���س ه���ى الس���بب الرئيس���ى 
لإلصابة باملرض.

• امل���رض يت���م اس���تغالله م���ن األش���رار ول���ذا 

فالشخص املصاب هو دائًما أداة فى يد شريرة.
• الش���خص املصاب هو ش���خص س���يئ بطبعه 
وس���لوكه ب���ه ما يش���وبه أخالقًيّا، لذا هو يس���تحق 

املرض.
مشهد 4.. صمت تام

بعد فت���رة طويلة من الصم���ت الفني، ظهرت 
صرخة س���ينمائية هامة بفيلم »أس���ماء« من إنتاج 
2011، ت���ورط الفيلم بربط انتقال املرض بس���بب 
عالقة الزوج املثلية أثناء وجوده فى السجن والذى 
خرج منه عارًفا مبرضه ونقله لزوجته، إال انه قدم 
ى  وجه���ة نظر مختلفة فى مري���ض اإليدز حني نَحّ
الزوج جانًبا وقدم التجربة القاس���ية التى عاشتها 
الزوجة ف���ى مواجهة املجتمع، تل���ك املواجهة التى 
أكسبت الفيلم أهميته، فالتعامل مع مريض اإليدز 
يج���ب أن يخ���رج من حيز الوصم والع���ار إلى حيز 
األم���ل ف���ى الع���الج واحلي���اة اآلمنة، خاص���ًة وأن 
العل���م ال يخلو كل ي���وم من جديد وأمل حقيقى فى 

التخلص من املرض.
مشهد ختامي

الفيلم الروائى القصير )السجني( إنتاج الهيئة 
القبطية اإلجنيلية ج���اء ليواجه اخلالصة املرعبة 
ل���دى املجتم���ع م���ن م���رض اإلي���دز، إذ يتضح من 
اللحظ���ة األولى بالفيلم أننا أم���ام تعريف بالعديد 
م���ن املعلوم���ات اجلديدة مجتمعًيّ���ا مثل أن املرض 
قد ينتقل بوس���ائل أخرى غير االتصال اجلنس���ي، 
وصوال إلى فكرة أن املرض ميكن عالجه بااللتزام 
بالدواء، وأن تعايش املريض وس���ط املجتمع ممكن 
طاملا مت اتخ���اذ إجراءات أمان معين���ة، واألهم أن 
الفيلم يس���عى لكس���ر الص���ورة املفزعة ع���ن وزارة 
الصحة وتعاملها مع املرضى، ويدق ناقوس اخلطر 
املس���تمر ح���ني يتم حتويل املريض إلى س���جني، ال 
ملرضه، ولك���ن للمجتمع الذى يرف���ض التعامل مع 
املري���ض إال كمنب���وذ وال يقتن���ع املجتم���ع بإمكانية 
اإلصابة باملرض م���ن مصادر أخرى غير االتصال 

اجلنسي.
يق���دم فيلم الس���جني توجيًه���ا مجتمعًيّا، وهو 
ض���رورة أن يتعامل املجتم���ع مبنطق االحتواء حتى 
يخرج الس���جني من مرضه ويس���تطيع التعبير عنه 
ولكى يتمكن اجلميع من مساعدة املريض بوسائل 

آمنة ال بالطرد والنبذ. 
ليتس���م املش���هد األخير من الرع���ب املعروف 
مجتمعًيّا مبريض اإليدز ببارقة أمل فى تكوين فهم 
صحي���ح عن املرض وإمكاني���ة التعامل مع املريض 

دون وصم أو متييز.  

الوصم ضد مريض اإليدز..
مشاهد سينمائية لواقع مرعب

فيلم درامي من إنتاج الهيئة 
القبطية اإلجنيلية ملواجهة 

الوصم والتنميط ضد 
املتعايشني مع فيروس اإليدز
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يكتبها :
نبيل جنيب سالمة

فى سطور
اهليئة

األديان ال تتعارض مع مفاهيم 
الوالء وحب الوطن

املشاركون فى مؤمتر »حتديات املواطنة ودولة القانون«: 

الدكتور القس أندريه زكي: 
الكنائس املصرية ترفض التدخل 

األجنبى فى شؤون أقباط مصر

هل تتعارض األديان مع مفاهيم املواطنة والوالء وحب 
الوطن؟ وإذا كانت الرساالت السماوية فى مجملها متثل دعوة 

إلى احلب واملؤاخاة اإلنسانية ونشر اخلير والتعايش بني البشر، 
فلماذا يجد الفكر املتطرف رواًجا بني كثير من أبناء املجتمعات 

على اختالف انتماءاتهم فيقتل ويدمر على أساس الدين والعرق 
واللون؟

كانت هذه األسئلة هى محاور مؤمتر »حتديات املواطنة ودولة القانون« 
الذى نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية اإلجنيلية مبشاركة عدد 
من املفكرين ورجال الدين اإلسالمى واملسيحى ونشطاء املجتمع املدني، 
الذين أكدوا »أن األديان ال تتعارض مع مفاهيم املواطنة والوالء واالنتماء 
للوطن، وما يتضمنه من حقوق وواجبات. وأن اجلماعات التكفيرية أكثر من 
أساء إلى اإلسالم«. واعتبروا »أن أحد أسباب انتشار خطر هذه اجلماعات 

هو التسهيالت والدعم اإلعالمى الذى يحصلون عليه من بعض الدول«.
وشدد املشاركون فى املؤمتر على »أن الوالء للوطن ال ينحصر على 
املواطنني املقيمني داخل حدود البالد وإمنا يبقى فى وج��دان وضمير 
وسلوك الذين تضطرهم الظروف لإلقامة فى اخلارج حتى وإن حصلوا 

على اجلنسية فى دولة أخرى«.
رفض التدخل األجنبي

القبطية  الهيئة  عام  ومدير  اإلجنيلية مبصر،  الطائفة  رئيس  أكد 
اإلجنيلية الدكتور القس أندريه زكي، »رفض كافة الكنائس املصرية 

ألى تدخل أجنبى فى شئون األقباط مبصر«.
وقال »إن هذا املوقف هو الذى أكده رؤساء الكنائس املصرية عبر 

تاريخها منذ مئات السنني واليوم نستعيد هذا املوقف ونؤكد عليه«.
وأضاف »أن التاريخ يذكر العديد من املواقف التى تؤكد العيش املشترك 
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بني جناحى األمة وهذه مواقف ليست شعارات بل مواقف حقيقية يجب 
أن نستدعيها ونؤكد عليها«، مشيرا إلى »أنه مع دخول اإلسالم إلى مصر 
حدث تأقلم تام بني املسيحيني واملسلمني فى مصر مما أدى خللق نسيج 

مصرى عربى مسيحى إسالمى فريد من نوعه«. 
األقباط  دور  »باستدعاء  مبصر  اإلجنيلية  الطائفة  رئيس  وطالب 
املصريني عبر التاريخ فى ثورتى 1919 و1952 وعقب نكسة يونيو 1967 
وخالل ثورتى 25 يناير و30 يونيو«، مضيًفا »أن العيش املشترك بني شركاء 
الوطن ليس شعاًرا أو مجرد كلمات تُلقى إمنا هو واجب وفرض على 
اجلميع البد أن ندفع آلياته للتحقق من خالل التأقلم واالندماج للوصول 
إلى املستقبل مًعا، وأمننا احلقيقى هو مع شركاء الوطن وال أحد غيرهم«، 

مشيًرا إلى »أن التوتر يدفعنا للتعامل بشكل أعمق وأكثر منهجية«. 
احلفاظ على مقومات الدولة

ويقول الدكتور محيى الدين عفيفي، األمني العام ملجمع البحوث 
اإلسالمية، »إن قضية املواطنة من القضايا املهمة بالنسبة للدول فى عاملنا 
املعاصر، ألن االنتماء إلى الوطن وفهم هذا االنتماء، يجعل املواطن حريًصا 
الوطنى  بقيمته ودوره  بلده، ويجعله يشعر  على احلفاظ على مقومات 
واملجتمعي، ويُشعره بكرامته، حيث يتمتع بحقوق املواطنة ويحرص على 

أداء واجباتها«.
ويضيف »املواطنة فى شكلها األكثر اكتماالً فى الفلسفة السياسية 
املعاصرة هى انتماء يتمتع املواطن فيه بالعضوية كاملة األهلية على نحو 
يتساوى فيه مع اآلخرين الذين يعيشون فى الوطن نفسه مساواة كاملة 
فى احلقوق والواجبات وأمام القانون دون متييز بينهم على أساس اللون 
أو العرق أو الدين أو الفكر أو املوقف املالى أو االنتماء السياسي، ويحترم 
كل مواطن إخوته من املواطنني كما يتسامح اجلميع رغم التنوع واالختالف 
بينهم، ولذا فإن املواطن فى ظل املواطنة يشعر بالوالء التام للوطن هذا 
الوالء الذى يجعل املواطنني يعملون على حماية املقومات الدينية واللغوية 
والثقافية واحلضارية والسياسية واالقتصادية، واحترام حقوق وحريات 
اآلخرين والقوانني التى تنظم عالقات املواطنني فيما بينهم، وعالقاتهم 

مبؤسسات الدولة واملجتمع«.
ويوضح »أن الوالء للوطن ال ينحصر فى املواطنني املقيمني داخل حدود 
التراب الوطنى وإمنا يبقى فى وجدان وضمير وسلوك الذين تضطرهم 
الظروف لإلقامة فى اخلارج ألن مغادرة الوطن ألى سبب من األسباب 
ال تعنى التحلل من االلتزامات واملسئوليات التى تفرضها املواطنة، وتبقى 
لصيقة باملواطن جتاه وطنه األصلي، حتى لو اكتسب اجلنسية فى دولة 

أخرى. ومن مقتضيات املواطنة احلرص على املصلحة العامة«.

ويضيف »إن االجتاه املتشدد ميثل حتدًيا من حتديات املواطنة فى 
ر املسلمني ويعادى غيرهم وقد أمر اإلسالم ببرهم  عاملنا املعاصر، فهو يُكِفّ
وإعطائهم كامل حقوقهم باعتبارهم مواطنني كاملى املواطنة، أما انتشار 
ثقافة التكفير فهى تهدد السلم واألمن املجتمعي، ولها جذور تكونت فى 
ستينيات القرن املاضى تبنت أفكار التكفير الشمولى لكل املجتمع بناًء على 

قراءة خاطئة للنصوص واإلخفاق فى إنزال النص على الواقع«.
ويؤكد عفيفى »أن إرساء تلك املبادى يجعلنا فى حاجة أيًضا ملواجهة 
التنظيمات اإلرهابية التى باتت تستخدم الفضاء اإللكترونى بشكل مكثف 
من خالل استخدام عدة أنشطة خطيرة ومتنوعة ومستحدثة باستمرار 
لتغييب عقول الشباب ووعيهم القومي«، مشيًرا إلى »أن استخدام املنتديات 
اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعى فى تسويق األفكار السلبية يُعد 
من أبرز التحديات للمواطنة حيث يتم الترويج للعنف والقتال حتت دعوى 
اجلهاد واحملاوالت املستمرة لتجنيد الشباب والتغرير بهم واستقطابهم إلى 

مواقع القتال ونشر الفكر الضال املنحرف بينهم«.
الوالء واألمانة

اإلجنيلية مبصر  الكنيسة  راع��ى  القس يوسف سمير،  وع��رض 
اجلديدة، ملفهوم املواطنة من منظور مسيحى موضًحا »أنها تعنى الوالء 
واألمانة لكل أرض أو مجتمع يوجد فيه اإلنسان وال ترتبط باملنشأ وإمنا 
باملبدأ الذى يحمله املواطن معه«، مشيًرا إلى »أن من أبرز إفرازات ثورتى 
يناير ويونيو فوضى احلرية والتشدد الدينى وإطالق التدخل فى حياة اآلخر 

حتى صارت حريتى سجًنا له«. 
النفس  علم  أستاذ  د. قدرى حفني،  تساءل  متصل،  سياق  وفى 
را فلماذا  السياسى بجامعة عني شمس قائاًل »إذا كان التشدد كريًها وُمنِفّ
يتبناه البعض؟« مندهًشا من »أن املشكلة األكبر تقع فى كون هذا املتشدد له 
جاذبية تفوق جاذبية املعتدلني الوسطيني، بل إنه كلما زاد تشدده التف حوله 
جمهور أكبر«، موضًحا »أن املتشدد ال يتحرك فى فضاء فارغ بل يوجد فيه 
جمهور وال يخلقه هو وإمنا يجده جاهًزا لتطرفه!« مشيًرا إلى »أن مصطلح 
املواطنة يَُعد حديًثا علينا واجلدل يثار حول اعتبارها من محدثات البدع 

أم النافع«.  
ويضيف »أن لدينا نحن املصريني 3 انتماءات ملصر، وللدين، وللعروبة. 
وال بأس من ذلك لكن املشكلة فى ترتيبها، واملواطنة احلقة تقتضى االنتماء 
للوطن الذى يسبق أى انتماء آخر حتى لو كان عزيًزا علينا، ووحدة الوطن 
والدفاع عنه تقتضى إلى جانب ترتيب االنتماءات أيًضا ترتيب املخاطر، 
فهل نحن أجمعنا أمرنا وكلمتنا على أن اخلطر األكبر اآلن هو التطرف 
واإلرهاب أم اإلحلاد أم املد الشيعى أم اضطهاد املسيحيني؟ وكلها أفكار، 
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يكتبها :
حممد عبد احلفيظ

مفهوم
للتنمية

الوساطة احلديثة.. آلية للتعامل السلمى 
مع النزاعات املجتمعية

تتعرض جميع العالقات سواء شخصية، اجتماعية، 
أو مهنية، إلى نوع من النزاع واخلالف، واخلالف يعتبر 
ضرورًيّا  يكون  األحيان  بعض  وفى  بل  معتاًدا،  أم��ًرا 
الستمرار التطور والنمو فى هذه العالقات. اخلالف 
والنزاع جزء من حياتنا الشخصية والعملية، وبالرغم 
من أن اخلالف ال يحدث بشكل يومي، فإنه بالتأكيد 
ألنه  نظًرا  ولكن  كبير،  بشكل  حياتنا  فى  يحدث  قد 
حدث متكرر فى حياتنا، فنحن فى حاجة إلى التركيز 
على أفضل طريقة للتعامل معه، بداًل من االدعاء بأنه 

سيزول من تلقاء نفسه.
النزاع فى بعض األحيان قد يكون سببه خالًفا بني 
األفراد حول األفكار، وقد يكون خالًفا على مصالح 
اقتصادية أو سياسية وقد يكون نزاًعا بسبب اختالف 
فهم  إن  املتنازعة.  األط��راف  بني  واملعتقدات  الِقيَم 
أمًرا  يعتبر  املجتمعية  النزاعات  وتشخيص  وإدراك 
وحتديد منط  النزاع  أن حتليل  كما  وضرورًيّا،  ا  هاًمّ
التعامل مع مواقف النزاع املجتمعى يُعتَبَر ضرورة لنمو 

وتقدم املجتمعات.
األصل اللغوي

النزاع  منه  واشتق  »نزع«،  الثالثى  جذره  »النزاع« 
هو  والنزاع  وجاذبه.  خاصمه  يعنى  ونازعه  والتنازع، 
بحيث  أكثر  أو  طرفان  فيه  ينخرط  اجتماعى  وضع 
فى  احتياجات  أو  مصالح  لتحقيق  طرف  كل  يسعى 
البداية  فى  يكون  فالنزاع  ولهذا  م��ح��ددة.  مجاالت 
فيه  يبرز  ال��ذى  ال��ص��راع  قبل  مناوشات  ع��ن  ع��ب��ارة 
تعارض وتضارب وتنافس بني املصالح عند فردين أو 
مجموعة من األفراد أو بني الدول على نفس الهدف.

ال��س��م��اوي��ة وم��ا حمله بعض  ال��دي��ان��ات  وج���اءت 
وتشرع  لتسن  أف��ك��ار  م��ن  االجتماعيني  املصلحني 
وتؤكد على أهمية  الناس،  النزاع بني  القوانني لفض 
القيم  واحترام  واالستقرار،  واألم��ن  والسالم  العدل 
بني  والتشاجر  والتناحر  العداء  تنبذ  التى  األخالقية 

البشر. 
الوساطة احلديثة

وهامة  ضرورية  كآلية  احلديثة  الوساطة  وتأتى 
وميكن  املجتمعية،  ال��ن��زاع��ات  م��ع  السلمى  للتعامل 
ثالث  ط��رف  بها  يقوم  تدخل  عملية  بأنها  وصفها 
إلى  الوصول  املتنازعة فى  محايد ملساعدة األطراف 
يكونوا  ما  غالًبا  والوسطاء  منهم.  نابع  مقبول  اتفاق 
شخًصا واحًدا، وقد يكون أكثر من وسيط فى نفس 
القضية. قد يحتاج الوسيط إلى الذهاب واإلياب ما 

بني اخلصوم، أو ما يسمى بالوساطة املكوكية.  
متى تتم دعوة الوسيط للتدخل؟ 

1. عندما تكون مشاعر الطرفني متوترة 
2. عندما يكون االتصال بني الطرفني ضعيًفا 

فى  والسيئة  اخلاطئة  األفكار  تتسبب  عندما   .3
عرقلة أية تفاهمات 

املعلومات  ح��ول  قوية  خالفات  توجد  عندما   .4
)إخفاء املعلومات( 

ويختلف  اخل���الف  م��واض��ي��ع  ت��ت��ع��دد  ع��ن��دم��ا   .5
الطرفان على كيفية وأولوية معاجلتها 

ِقيَم  ف��ى  حقيقية  ف���روق���ات  ت��وج��د  ع��ن��دم��ا   .6
الطرفني. 

للتفاوض  وسائل  الطرفان  ميتلك  ال  عندما   .7
ويستخدمان وسائل فى غير مصلحتهما 

فى  مغلق  طريق  إل��ى  الطرفان  يصل  عندما   .8
مفاوضاتهما. 

دور الوسيط    
• فتح قنوات االتصال 

• املبادرة بالدعوة للتفاوض 
• املساعدة فى حتليل النزاع   

• تسهيل جلسات التفاوض 
• تقدمي االستشارات واملعلومات لكل األطراف 

• املساعدة فى صياغة االتفاقيات النهائية وتوفير 
الضمانات 

فوائد الوساطة مقارنة باآلليات األخرى 
)التحكيم والقرارات اإلدارية(

أقل فى التكلفة: مقارنة بتكاليف استمرار مدة   •
النزاع التى تعتمد على التحكيم أو التقاضى 

توفير الوقت: أسرع فى اتخاذ القرارات مقارنة   •
باللجوء إلى القضاء أو التحكيم 

املفروضة  تلك  أكثر من  للجميع:  نتائج مرضية   •
بواسطة طرف له ح�ق اتخاذ القرار )قاٍض- محكم- 

رئيس إداري(. 

خطوات تسوية النزاعات من خالل 
الوساطة 

1. البدء فى التوسط
الطرفني  ب���ني  األول  امل��ش��ت��رك  االج��ت��م��اع   .2

املتخاصمني
3. معبر الوسطاء

الطرفني  ب���ني  األول  امل��ن��ف��ص��ل  االج��ت��م��اع   .4
املتخاصمني

الطرفني  ب��ني  األخ��ي��ر  امل��ن��ف��ص��ل  االج��ت��م��اع   .5
املتخاصمني

الطرفني  ب��ني  األخ��ي��ر  امل��ش��ت��رك  االج��ت��م��اع   .6
املتخاصمني

7. االتفاق وحتريره كتابة. 
يتدخل عندما  الوسيط  إن  القول  خالصًة، ميكن 
يحاول كل طرف من األطراف املتنازعة تقدمي روايته- 
ع��دم االس��ت��م��اع ل��رواي��ة ال��ط��رف اآلخ���ر- ك��ل طرف 
متمسك مبوقفه- عندما يحل اجلدل واللوم املتبادل 
مكان احلوار البناء والفعال. وغالبا ما يتجنب أطراف 
النزاع احلديث مباشرة عن مصاحلهم، وبداًل من ذلك 
فى  الوسيط  دور  يبرز  وهنا  مواقفهم،  عن  يتحدثون 
إبراز املصالح لدى كل طرف والتركيز عليها والبحث 
عن املصالح املشتركة. أضف إلى ذلك أنه ليس هناك 
وإمن��ا هناك مصالح  دائ��م��ة  ع���داوات  أو  ص��داق��ات 

دائمة. 
ن الوسيط  أخيًرا، فإن إعادة الصياغة وسيلة متِكّ
إلى أخرى  لغة  يغير مجرى االتصال بتحويله من  أن 
أكثر مالءمًة للتعاون فى التعامل مع اخلالف القائم.   
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أعد امللف: بيرت جمدى - عماد توماس - حممد بربر - منى حممد 

ى العالج؟  هل تذهب ملستشفيات التأمني الصحى لتلِقّ
وإذا اضُطررت لذلك فهل تثق بها؟ كيف تسير األمور فى 

املستشفى من حيث املعاملة ومهارة األطباء؟ هل جتد 
الدواء؟ وإذا وجدته هل تقدر على سعره؟ وهل تضمن 

مصدره؟
تبدو األسئلة صعبة وخطيرة إذ تتعلق بحياة إنسان؛ 

فاإلجابة عليها هى ما حتدد حال الصحة فى أى بلد، 
وحتديد حال الصحة هو ما يلعب دوًرا كبيًرا فى استقرار 

أى مجتمع. 
بني شكاوى املواطنني من سوء املعاملة وقوائم االنتظار 

الطويلة، وشكوى القائمني على املستشفيات من قلة 
التقدير وطول ساعات العمل وعدم توفر األمن، ومع 
أزمات األدوية املتكررة وارتفاع أسعارها، يرزح املواطن 

الفقير حتت وطأة املرض وتدهور الصحة. 

ورغم حتقيق مصر إجناًزا كبيًرا فى عالج فيروس 
سي، مما جعل منظمة الصحة العاملية تشيد بالتجربة 

املصرية، إال أن ملف الصحة ال يزال يحتاج الهتمام كبير 
من احلكومة، والسعى لتطوير منظومة التأمني الصحي، 
ة وتوفر األطباء املهرة فى  من حيث اجلودة وزيادة األسَرّ

مختلف التخصصات، وضرورة التوجه نحو االستثمار فى 
تصنيع املواد اخلام لألدوية بداًل من استيراد 85% منها، ما 

يجعل صناعة الدواء متأثرة بشدة بأزمات نقص العملة 
وارتفاع أسعارها. 

محاور كثيرة متشعبة تستعرضها رسالة النور فى 
هذا العدد بلقاءات مع مرضى وأطباء ومسئولني حملاولة 
الوصول لرؤية شاملة، والوقوف على املشكالت وأسبابها 

ورمبا مقترحات لعالجها.    

َإّزّي الصحة؟
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تواجه املستشفيات احلكومية الكثير من 
املواطنني  تردد اآلالف من  الصعاب فى ظل 
الذى  امللجأ  أصبحت  أن  بعد  يومًيّا  عليها 
يقصده البسطاء، السيما فى احلاالت العاجلة 
التى  املشاكل  أبرز  لكن  الطارئة،  واحل��وادث 
تتمثل فى عجز األطباء  يعانى منها املرضى 

وامليزانيات واإلهمال فى بعض األحيان.

الزحام ونقص اإلمكانيات
املواطنني،  أح���د  ب��رك��ة،  ن���ادر  ي��ق��ول 
الذهاب  قبل  كثيًرا  »ت��رددت  النور«،  ل�»سالة 
على  حرًصا  اجليزة  مستشفيات  أح��د  إل��ى 
)اللوز(  فى  آالم  من  يعانى  ال��ذى  ابنى  حياة 
لكنى ال أستطيع تدبير نفقات املراكز الطبية 

بسبب  املكلفة  األطباء  عيادات  أو  اخلاصة 
الكثير من  »هناك  اليد«، مضيًفا  ذات  ضيق 
تتمثل  دائًما  املشكلة  لكن  املتميزين  األطباء 
وجود  وعدم  املرضى  من  الكبير  اإلقبال  فى 
نقص  جانب  إلى  األطباء  من  الكافى  العدد 
اإلمكانيات الالزمة للعالج مما يؤثر بالسلب 

على اخلدمة الطبية املقدمة«.
وأشار إلى »أنه من الطبيعى أن يشاهد 
أم���ام قسم  امل��رض��ى  ي��وم��ى ط��واب��ي��ر  بشكل 
فى  يتدافعون  وه��م  وال��ط��وارى  االستقبال 
محاوالت للكشف وتلقى العالج، رغم اإلهمال 
الذى  األم���ر  النظافة  وق��ل��ة  ال��رق��اب��ة  وع���دم 
احلكومية  املستشفيات  هذه  مثل  يجعل  قد 

مصدًرا لألمراض واألوبئة«.

املستشفيات احلكومية تعاني
 نقص األجهزة وسوء اخلدمات

كانت موازنة الصحة 
تضم الصرف الصحى 

ومياه الشرب ومت 
استبعادها مؤخًرا، 

وأصبحت حوالى 74 ملياًرا 
و600 مليون جنيه، وهو 
رقم يقارب االستحقاق 

الدستوري. 
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أسلوب التعامل السيئ
أكثر  »أن  طالبة  عماد،  لبنى  وتوضح 
ما يؤملها فى حال ترددها على املستشفيات 
األطباء  ت��ع��ام��ل  أس���ل���وب  ه���و  احل��ك��وم��ي��ة 
حق  العالج  أن  رغم  املرضى  مع  واملوظفني 
الدستور لكل مواطن«، مضيفة »توجد  كفله 
الكثير من الشكاوى، مثاًل عدم وجود رقابة 
كافية على الصيدليات واألطباء بشكل عام، 
يقومون  االمتياز  مرحلة  فى  أطباء  وهناك 
بفحص املرضى ويكتبون لهم األدوية الالزمة 
وال يكونوا على املستوى املطلوب ومن ثم فإن 
األمر متعلق بحياة إنسان، وإلى جانب ذلك  
دخلت مستشفى فى حى املهندسني قبل أيام 
واكتشفت أن أجهزة طبية مهمة غير موجودة 
خاص  مستشفى  ع��ن  أبحث  أن  وامل��ط��ل��وب 

إلجراء مثل هذا الفحص«.
بأحد  طبيب  ش«،  »محمود.  ويعلق 
م��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ق��اه��رة ب��ال��ق��ول »امل���راك���ز 
واألخير  األول  امللجأ  تعد  عموًما  احلكومية 
يتحملون  ال  الذين  من  خصوًصا  للمواطنني 

الضغط  لكن  اخلاصة،  املستشفيات  نفقات 
من  نعانى  كأطباء  يجعلنا  والزحام  الشديد 
وخصوًصا  املختلفة  التخصصات  فى  نقص 
فضاًل  واجلراحة،  والتوليد  والنساء  العظام 
نبذله  ال��ذى  الكبير  اجلهد  تقدير  عدم  عن 
أكثر من 15 ساعة  نعمل  أحياًنا  واإلره��اق، 
تطوير  آليات  عن  البحث  املهم  ومن  يومًيّا، 
بداًل من احلديث فقط عن السلبيات بشكل 
دائم فى وسائل اإلعالم، ألننا نشعر أحياًنا 

بالظلم«.
وحت����دث م��ح��م��ود ع���ن أه��م��ي��ة تأمني 
املستشفيات ألنها فى بعض األحيان تصبح 
والبلطجية  وامل��س��ج��ل��ني  ل��ل��ج��ن��اة  م��ط��م��ًع��ا 
خصوًصا إذا تعلق األمر بحالة ألحد أقاربهم 
أو معارفهم، وتابع »فوجئت ذات يوم بأحدهم 
ويأمرنى  وجهى  ف��ى  أبيض  س��الًح��ا  يشهر 
يحمينى  ال��ذى  األم��ن  فأين  شقيقه،  بعالج 
ومثاًل لو حدث أن أحد املرضى كان فى حالة 

خطرة.. هل أتركه ؟!«
طبيب  ف��اي��د،  أك��رم  ال��دك��ت��ور  ويشير 

بالقصر العينى إلى »أهمية تزويد املستشفى 
من  دائ��م  بشكل  واألج��ه��زة  الطبية  ب��اآلالت 
خالل مراجعة اإلدارة للنقص املوجود وكذلك 
باألطباء  التدريب اخلاصة  ببرامج  االهتمام 
املقدمة  الصحية  اخلدمة  حتسني  أجل  من 
للمرضى، إلى جانب االهتمام بتوفير أجهزة 
ال��ع��ن��اي��ة امل��رك��زة واألش��ع��ة وق��ي��اس ضغط 

الدم«.
لكل  بنكية  حسابات  فتح  فايد  ويقترح 
املواطنني  إقدام  مستشفى حكومى من أجل 
املنطقة  أه��ال��ى  م��ن  خصوًصا  التبرع  على 
ة  األِسَرّ بشراء  اإلدارة  واهتمام  به،  احمليطة 
من  املتزايد  العدد  تستوعب  التى  ال��الزم��ة 

املرضى.
املستشفيات  رب��ط  أهمية  على  وأك���د 
منها  ال��ق��ري��ب��ة  ب��اجل��ام��ع��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
لكل  وخ��دم��ات شاملة  أق��س��ام  واس��ت��ح��داث 
ومحاسبة  املتميزين  تكرمي  مع  التخصصات 
األداء  تقييم  بعد  دورى  بشكل  املقصرين 

وبحث مواطن الضعف والقوة.

من الناجت القومي؛ أى 
حوالى 81 مليار جنيه، 

مخصصة للصحة. 

%3
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الفقراء  لعالج  مصر  ف��ى  اخلير  نهر  يتدفق 
غير القادرين على تكلفة العالج من خالل عدد من 
فى  تساهم  والتى  واخليرية،  املجانية  املستشفيات 
رعاية وعالج املرضى خاصة فى األمراض املزمنة. 
من  عدد  على  الضوء  النور«  »رسالة  مجلة  وتسلط 
لرسالتها  دعما  واخليرية  املجانية  العالجية  املراكز 

السامية.
تبذل الدولة اهتماًما متنامًيا فى مسألة عالج 
قرارات  من خالل  الدولة  نفقة  على  القادرين  غير 
العالج فى املستشفيات احلكومية بعد زيادة النسبة 
املخصصة للصحة فى دستور البالد. وفى ذلك يقول 
»إن  النواب  أبو العال، عضو مجلس  أمين  الدكتور 
 74 إلى  مليار   52 من  الصحة  موازنة  رفعت  مصر 
مليار وهناك 9 مليارات إلصالح منظومة املستشفيات 
ليصبح االستحقاق الدستورى حتقق وهو 83 ملياًرا 
النواب معركة مع احلكومة لتحقيق  وخاض مجلس 
إلى  العال،  أبو  الدكتور  ويدعو  املوافقة.  قبل  ذلك 
ووضع  للصحة  األعلى  املجلس  قانون  مشروع  تبنى 
استراتيجية إلصالح املنظومة الصحية حتى 2030 
بإعفاء مستشارين  وال  وزارة  بتغيير  تتأثر  ال  بحيث 
وهو مشروع جاهز فى األجندة التشريعية سيتقدم 

به للجنة الصحة فى البرملان لدراسته وإقراره«.
أهم املراكز العالجية املجانية

وعالج  املبكر  لالكتشاف  بهية  مؤسسة 
سرطان الثدى باملجان

مؤسسة بهية لالكتشاف املبكر وعالج سرطان 
بتاريخ  رق���م 761  وم��ق��ي��دة حت��ت  م��ش��ه��رة  ال��ث��دى 
2016/1/31 ومرخص لها جمع املال بترخيص رقم 

20 لسنة 2016. 
بهية  السيدة  إلى  املستشفى  إنشاء  فكرة  تعود 
وهى  عثمان،  أحمد  حسني  املهندس  ح��رم  وهبي، 
سيدة مصرية من عائلة عريقة، أصيبت بالسرطان 
األسر  من  السيدات  معاناة  مدى  عائلتها  والحظت 
فقاموا  الباهظة،  العالج  نفقات  فى حتمل  الفقيرة 
سرطان  ع���الج  ف��ى  متخصص  مستشفى  ب��ب��ن��اء 

السيدات دون مقابل أو تفرقة، على أرض منزلها.
خيرى  مستشفى  أكبر  بهية  مستشفى  يعتبر 
متخصص لعالج سرطان السيدات فى مصر مجاًنا. 
 6 من  مكون  مربع  متر   10,000 مساحة  على  بنى 
املستشفى  ويوفر  للدور،  متر   1500 أدوار مبساحة 
االكتشاف املبكر لسرطان الثدى مجاًنا مما يساهم 
فى رفع نسبة الشفاء إلى 98%، وهو أول مستشفى 
يوفر سبل الدعم االجتماعى والنفسى الكامل لكافة 
املرضى عن طريق تقدمي مساعدات للمرضى غير 

القادرين فى منازلهم.

خدمات بهية
اخلدمات  م��ن  العديد  بهية  مستشفى  يقدم 
األورام  اإلش��ع��اع��ي،  ال��ع��الج  قسم  منها:  الطبية 

معمل  الطبي،  التصوير  اإلكلينيكية،  والصيدلية 
التحاليل الطبية، العالج الطبيعي. 

احللم
حتلم املستشفى بإنقاذ حياة سيدات مصر عن 
فرصة  فى  نساهم  وبذلك  املبكر  االكتشاف  طريق 

عالج وشفاء جميع مريضات سرطان الثدي. 
كيفية التبرع

• التبرع أونالين باستخدام البطاقة االئتمانية )فيزا 
www.baheya. أو ماستركارد( من خالل موقع

org/donate
• االتصال هاتفًيّا ليصلك منوب املستشفى أينما 

كنت على رقم 16602 يومًيّا من التاسعة صباًحا 
وحتى منتصف الليل طوال أيام األسبوع. 

• التبرع على حساب 6666 6666 فى جميع البنوك 
املصرية

• أو بكتابة كلمة »بهية« فى رسالة وإرسالها إلى 
9797

• أو عن طريق منافذ فوري

مؤسسة مجدى يعقوب ألمراض وأبحاث القلب
مؤسسة القلب )MYF( هى منظمة غير هادفة 
للربح، غير حكومية تقدم خدمات طبية مجانية من 
ا فى مصر وجميع أنحاء  الطراز العاملى لألقل حًظّ
املنطقة فى مجال أمراض القلب واألوعية الدموية. 

مهمة مؤسسة مجدى يعقوب
أعلى  يقدم  للتميز  دول��ى  طبى  مركز  إن��ش��اء 
املجانية  األساسية  الصحية  اخلدمات  من  مستوى 
تشمل  الهدف،  لهذا  دولية. وحتقيًقا  معايير  بأعلى 

أنشطة املؤسسة على ما يلي:
• إنشاء مركز القلب فى أسوان الذى يوفر العالج 

الطبى املجانى للمجتمع ككل.
• إنشاء مركز أبحاث القلب الدولى الذى يساهم 

فى تقدم العلم والتكنولوجيا على مستوى العالم. 
من  احمللى  اجليل  من  الثانى  الصف  تطوير   •
اخلبرة  ذوى  من  األحياء  وعلماء  والعلماء  األطباء 

املتراكمة فى هذا املجال احليوي. 
كيف ميكن التقدم للعالج؟

 يتم التقدمي باملركز بالطريقة اآلتية:
• البريد: يتم إرسال األوراق املطلوبة إلى 

يعقوب،  مؤسسة مجدى   – للقلب  مركز أسوان 
أسوان. أو صندوق بريد 200  شارع كسر احلجر – 

أسوان.
• استالم أوراق املرضى من أقارب الدرجة األولى 
على  واحتيال  نصب  حاالت  ثبوت  بعد  وذلك  فقط 
املرضى لعدم علمهم أن املركز يؤدى اخلدمات كافة 
والكشف  والقساطر  اجلراحات  إجراء  من  باملجان 
بالعيادات اخلارجية وما يستلزم من معامل وحتاليل 

وحتى إقامة املرضى غير القادرين بأسوان.
األوراق املطلوبة للتقدمي:

• نسخة من )تقرير املوجات الصوتية حديثة وإذا 
وجد تقرير القسطرة القلبية( أو ما يفيد اإلصابة 

بأمراض القلب.
• صورة البطاقة الشخصية وصورة شهادة امليالد 

لألطفال
• أرقام التليفون )رقم أرضى و2 رقم موبايل(

• رقم املركز 0972391100 يعمل على مدار اليوم 
وهو لالستعالم فقط وليس للحجز.

• للشكاوي:
complaints@aswanheartcentre.com

كيفية التبرع
مركز  للقلب-  يعقوب  مجدى  مؤسسة  تعتمد 
امل��ال��ى م��ن األف���راد  ال��ت��ب��رع  للقلب، ع��ل��ى  أس����وان 
واملؤسسات للقيام مبهمتها وحتقيق أهدافها، وميكن 
على  االتصال  أو  املصرية  البنوك  فى جميع  التبرع 

رقم 19731 ليصلك مندوب املؤسسة.
 أو إرسال كلمة قلب فى رسالة نصية إلى 9698 

تكلفة الرسالة 5 جنيه
أو من خالل شبكة فورى وميكن للمقيمني فى 

أمريكا التبرع عبر موقع myswan وللمقيمني داخل 
مصر التبرع عبر البطاقات االئتمانية عبر موقع 

myf-egypt.org
كما ميكن التواصل عن طريق 

الفاكس: 
27365169)202(

البريد اإللكتروني: 
info@myf-egypt.org

مستشفى أهل مصر للحروق
مؤسسة أهل مصر هى املنظمة غير احلكومية 
ضحايا  بعالج  املعنية  األوس��ط  الشرق  فى  األول��ى 
والنفسية  البدنية  النواحى  يشمل  وال��ذى  احل��روق 
واالجتماعية. يقع املستشفى على مساحة 24.000 
املستشفى  وس��ي��ق��دم  اجل��دي��دة  ال��ق��اه��رة  ف��ى  م2 
النفسى  والتأهيل  للحروق  الترميمية  اجل��راح��ات 

واالجتماعى وفًقا ألعلى املعايير الطبّية العاملية. 
من  احل�����روق  إص���اب���ات  وع����الج  إدارة  ت��ع��د 
االختصاصات املهمة التى تتطلب فريًقا طبًيّا كاماًل 
ولذلك  ومتمرسني.  مؤهلني  وممرضني  أطباء  من 
سيشمل مستشفى أهل مصر للحروق مركز أبحاث 
وتدريب متخصص للحروق. ويسعى مستشفى أهل 
مؤسسات  مع  ش��راك��ات  تكوين  إل��ى  للحروق  مصر 

عاملية متخصصة فى إدارة إصابات احلروق. 
إحصائيات مفزعة

• تسجل مصر وحدها أكثر من 100.000 حالة 
حروق سنوًيّا، ويتلقى العالج فقط 30.000 منهم.

• 50% من ضحايا احلروق أعمارهم أقل من 20 
و25 سنة.

• 95% من إصابات احلروق تتسبب فى الوفاة فى 

املراكز العالجية املجانية
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الطبقات ذات الدخل املنخفض واملتوسط.  
• 82% من الوفيات الناجمة عن احلروق حتدث 

فى األسبوع األول بعد اإلصابة.  
مجلس  رئيس  السويدى  هبة  السيدة  وقالت 
حجرات   5 على  سيشتمل  املستشفى  »إن  األم��ن��اء 
عمليات و100 سرير إقامة و50 سرير رعاية مركزة 
متخصصة وعيادات خارجية ومعمل متكامل ومركز 
ووحدة عالج  ليزر وصنفرة  ووح��دات  متكامل  أشعة 

األلم ووحدة التأهيل البدنى والنفسي«. 
القطاع  عادل أحمد، مدير  الدكتور  أكد  فيما 
الطبى باملؤسسة »إن مستشفى أبناء مصر ال يهدف 
لتقدمي اخلدمة الطبية فقط، وإمنا إلى تقدمي منوذج 
عاملى فى منظومة العالج الشامل لضحايا احلروق، 
والذى ال يشمل فقط العالج اجلسدى وإمنا يتخطى 

ذلك للتأهيل البدنى والنفسي«.
برنامج القرية اآلمنة

أحد برامج التوعية مبؤسسة أهل مصر، والذى 
السكان  بهدف متكني   2015 أكتوبر  فى  إطالقه  مت 
احمل��ل��ي��ني ب��ال��ق��رى م��ن ال��ت��ص��دى حل����وادث احلريق 
فأكثر من 50% من حوادث احلريق من  ومسبباتها. 

املمكن جتنب وقوعها بالتوعية. 
كيفية التبرع

• التبرع باستخدام الرسائل النصية/ تطبيق ميجا خير.
أرسل رسالة نصية فارغة إلى 9899 للتبرع مببلغ 
5 جنيه أو ميكنك حتميل تطبيق ميجا خير على 

هاتفك واستخدامه للتبرع.
• التبرعات البنكية: داخل مصر ميكنك التبرع على 

رقم احلساب املوحد فى جميع البنوك املصرية وهو 
.9899

• فوري: للتبرع باستخدام فورى عن طريق زيارة موقع 
فورى اإللكترونى أو من خالل: الصيدليات، املكتبات، 

السوبر ماركت، مكاتب البريد
كيف ميكنك التبرع من خالل فوري؟

• بلغ املوظف املسؤول عن رغبتك فى التبرع ملؤسسة 
أهل مصر على حساب رقم 9899.

• قم بتحديد البرنامج الذى ترغب أن يساهم تبرعك 
فى نشاطاته 

• قم بإدخال رقم هاتفك على جهاز فوري
• بعد انتهاء العملية ستحصل على إيصال تأكيد 

عملية التبرع
 تبرعات الشركات: ميكن للشركات دعم مؤسسة 

أهل مصر وبرامجها من خالل:  
• التبرعات النقدية أو أسهم الصدقة اجلارية

• برنامج هدية: مطابقة تبرعات املوظفني بهدايا 
بنفس القيمة لتشجيعهم على التبرع بصورة دورية

• التبرعات العينية: التبرع بسلع أو مواد عينية 
للمساهمة فى نشاطات برامج ومبادرات مؤسسة 

أهل مصر 
• التبرع بخدمات: التبرع ببرامج أو دورات تدريبية 

ملوظفى املؤسسة أو التبرع بخدمات استشارية تخدم 
طبيعة عمل املؤسسة. 

أهل مصر من  تدعم مؤسسة  أن  أيضا  ميكنك 
للمستشفى  التابعة  التبرع  بصناديق  التبرع  خ��الل 
أو من خالل  التالية  التجارية  فى عدد من احملالت 

تخصيص  يتم  حيث  احمل��الت  هذه  ملنتجات  شرائك 
نسبة من مبيعاتهم للمستشفى. كما ميكن التبرع من 

خالل موقع )وفرها(. 

مستشفى 25 يناير اخليري
ُولد حلم إنشاء مستشفى 25 يناير اخليرى من 

رحم ثورة 25 يناير، وصار واقًعا شيًئا فشيًئا.
فكرة  أصحاب  أحد  اجلارحي،  محمد  يقول 
إدارة  مجلس  رئيس  وأول  املستشفى،  إنشاء  وحلم 
بدأت مبجموعة من  الفكرة  »إن  للمستشفى  منتخب 
شباب  باسم  أهلية  جمعية  أنشأوا  املتطوع  الشباب 
25 يناير لتنمية املجتمع فى قرية من قرى محافظة 
برقم  ههيا.  مركز  تتبع  الشبراوين  تدعى  الشرقية 

إشهار 2122 لسنة 2011«. 
وزارة  عليها  ت��ش��رف  ال��ت��ى  اجل��م��ع��ي��ة  ب����دأت 
ثم  صغير  طبى  مركز  إنشاء  االجتماعي،  التضامن 
إطالق مبادرة لشراء كراسى متحركة بالكهرباء لذوى 
اإلعاقة. مت تطور املركز وانتقل ملكان أكبر باإليجار 
منها  جنيه  مليون  نصف  بحوالى  طبية  أج��ه��زة  ب��ه 
القلب وسونار ورسم قلب  موجات فوق صوتية على 
على  ويحتوى  العيون  عيادة  وأجهزة  وأجهزة حتاليل 
اجلمعية  وقامت  حتاليل.  ومعمل  خارجية  عيادات 
أكبر  من  يكون  مستشفى  لبناء  أرض  قطعة  بشراء 

املستشفيات فى مصر. 
مكتب  املستشفى  مشروع  تصميم  على  يشرف 
فى  الهندسية  املكاتب  أكبر  من  هندسى  استشارى 
التنفيذ  مصر بتطوع تام وبدون مقابل، يشرف على 
أبناء  من  متطوع  استشارى  مهندس  الشرقية  فى 

محافظة الشرقية.  
واملستغل  متر   700 املستشفى  مساحة  إجمالى 
عن  وع��ب��ارة  متر   400 البناء  فى  للمستشفى  منها 
أرضى و7 أدوار واملستشفى عام وغير متخصص فى 
عالج مرض معني أو فئة عمرية معينة. ويحتوى على 
نقص  وحل  العجز  لسد  أطفال  انات  حَضّ كامل  دور 
رعاية  س��ري��ًرا   17 إل��ى  باإلضافة  احلضانات  ع��دد 
كامل  دور  عمليات.  غ��رف   3 به  كامل  دور  م��رك��زة. 
عيادات خارجية فى كل التخصصات. السعة املتوقعة 

تقريًبا. مركز أشعة رنني  للمستشفى هى 30 سرير 
ومقطعية وموجات صوتية وكل أنواع األشعة التى ال 

يقدر على تكلفتها الفقراء.
فى  يساهم  م��ن  لكل  الشكر  اجل��ارح��ي،  وق��دم 
على  قادرين  غير  أنهم  خاصة  للمستشفى،  التبرع 
الفضائية  القنوات  على  يذاع  تلفزيونى  إعالن  عمل 
والعتمادهم فى التبرع على الشعب املصري، مؤكدا 
على »خضوع حساب اجلمعية لرقابة وزارة التضامن 
االجتماعى ومراجعتها، ويقوم بنشر إيصاالت التبرع 
ورصيد اإليداعات فى البنوك على تويتر فى جتربة 
عرض  إل��ى  باإلضافة  واملصداقية  للشفافية  رائعة 
وميزانيات  وال��ت��ص��اري��ح  وال��ت��راخ��ي��ص  امل��س��ت��ن��دات 

اجلمعية العمومية على موقع املستشفى. 
كيفية التبرع
ميكن التبرع عبر الطرق التالية:

• شيك مصرفى لصالح جمعية شباب 25 يناير 
لتنمية املجتمع 

• إيصاالت رسمية من خالل مندوب على تليفون 
19257

• البنك التجارى الدولى حساب 2525 باسم جمعية 
شباب 25 يناير لتنمية املجتمع

• عن طريق شبكة فورى بكود 2525 
• أو إرسال رسالة لرقم 9797 اكتب فيها 25 سعر 

الرسالة 5 جنيهات
للتبرع من اخلارج

بنك مصر- الفرع الرئيسي- القاهرة 
من داخل مصر

• بنك مصر حساب 9999000/1/101
• البنك األهلى كود تبرعات رقم 143

• البنك العربى األفريقى الدولى حساب رقم 
701238

• سويفت كود BMISEGCX101 حساب 
10100100999000 باسم جمعية شباب 25 يناير 

لتنمية املجتمع
فيزا وماستر كارد من خالل املوقع اإللكتروني

/http://25hospital.com/donate



د

ملف العدد

22

ملاذا تتكرر أزمات األدوية فى مصر؟ 
فيها  املسئولني  بقدرة  األمم  حضارة  تُقاس 
عن توفير املنظومة الصحية والعالجية ملواطنيها، 
وخالل السنوات األخيرة مرت مصر بالعديد من 
من  اختفائه  من  بداية  بالدواء،  املتعلقة  األزم��ات 
األسواق، مروًرا بارتفاع سعره، ونهاية بظهور بعض 

املنتجات غير املطابقة للمواصفات.
ورغم أن مصر بدأت بالفعل فى تصنيع بعض 
األدوية الهامة وعلى رأسها عالج السوفالدي، إال 
أن خالل الفترة األخيرة ارتفعت أسعار أكثر من 4 
آالف نوع من األدوية بقيمة 20% من قيمة الدواء، 

فما هى أسباب هذه األزمات املتكررة فى مصر؟
أزمات متكررة وعشوائية

مجلس  عضو  نصار،  محمد  الدكتور  يقول 
»إن  الصيدلة  مهنة  وتطوير  تطبيق  جمعية  إدارة 
يستغنى  التى ال  األساسية  السلع  أحد  الدواء هو 
الثانى من املنظومة  عنها أى مجتمع، فهى اجلزء 
وتوفره  ال��دواء  سعر  استقرار  ويُعتَبَر  العالجية، 
مصر  وتعتبر  ال��دول��ة،  ق��وة  على  دلياًل  ب��األس��واق 
التى تعانى من أزمات متكررة بسبب  من األماكن 
نقص األدوية من السوق، وعدم توفر تلك األدوية 
عشوائية  هو  أهمها  لعل  األسباب  من  العديد  له 
املنظومة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  ِق��بَ��ل  م��ن  التخطيط 

الطبية«.
ويضيف »أن خالل العقد األخير تفاقمت أزمة 

الدواء نتيجة انعدام الرؤية، باإلضافة إلى سيطرة 
اتخاذ  وعدم  ال��دواء،  األعمال على صناعة  رجال 
وزارة الصحة أى إجراءات إال بعد تفاقم املشكلة، 

والتى غالبا ما تتعامل معها بنظام املسكنات«.
أزمة الدوالر

يعانى  امل��ص��رى  ال��س��وق  ن��ص��ار »أن  وي��وض��ح 
تعتمد  ألن صناعته  ال���دواء،  مجال  فى  أزم��ة  من 
املواد  أو  الفعالة  املواد  استيراد  فى األساس على 
اخلام )حسب طبيعة الدواء نفسه( ثم يتم تصنيعها 
الشكل  فى  السوق  إلى  لتخرج  وتغليفها  وتكوينها 
املتعارف عليه، وعند حدوث خلل فى تلك العملية 
الدوالر  )أزم��ة  األجنبية  العملة  توفر  ع��دم  مثل 
تلك  استيراد  على  القدرة  عدم  عنها  تنتج  حالًيا( 

املواد وبالتالى توقف صناعة الدواء«.
ويؤكد »أن األدوية التى يتم تصنيعها فى مصر 
ال تكفى احتياج السوق، وحتتاج مصر إلى استيراد 
مثل  اخل���ارج،  من  ال���دواء  من   %15 من  يقرب  ما 
األنسولني وأدوية عالج السرطان وألبان األطفال، 

والتى يسبب نقصها أزمًة كبيرًة داخل املجتمع«.
»أن ه��ن��اك ع��وام��ل داخ��ل��ي��ة مثل  وي��ض��ي��ف 
االحتكار ومشاكل تسعير الدواء؛ حيث تتعمد بعض 
شركات إنتاج األدوية وبعض شركات توزيع األدوية 
»تعطيش« السوق من بعض األدوية كأسلوب ضغط 
خالل  من  رسمى  بشكل  األدوي��ة  تلك  سعر  لرفع 

وزارة الصحة أو حتى بشكل غير قانونى ببيعها فى 
أسعارها  من  بكثير  أكثر  بأسعار  السوداء  السوق 

الرسمية«.
اقتراحات لعالج األزمة 

املنظومة  بشأن  ومهتمون  متخصصون  اقترح 
ال���دواء  أزم���ات  ل��ع��الج  إج����راءات  الصحية ع��دة 

املتكررة فى مصر منها:  
الدواء  أزم��ات  لعالج  هيئة مختصة  وج��ود   •
األزمات  منع  تعمل على  الهيئة  تلك  وتكون  فقط، 
ووضع آليات سريعة للخروج من تلك املشكلة، من 
السوق  املستهلكة فى  األدوي��ة  أنواع  خالل حتديد 
أنها ستشكل  يظن  التى  األدوي��ة  املصرى وحتديد 

أزمة وإيجاد بدائل فورية وسريعة. 
حتمل شركات األدوية للمسئولية القانونية،   •
إلى  تنقسم  ال��دواء فى مصر  تنتج  التى  الشركات 
القابضة  الشركة  ت��دي��ره  حكومى  األول  ن��وع��ني 
متثل  وه��ى  اخلاصة  الشركات  والثانى  ل��ألدوي��ة، 
)حوالى  املصرى  ال���دواء  س��وق  من  األكبر  اجل��زء 
80% من السوق(، لذلك يجب أن تكون هناك آليات 
حتدد طريقة توفير األدوية، خاصة وأن املستثمر 
ال يهتم إال بالربح فقط لذلك قد يحجم عن إنتاج 
نوع معني من الدواء إذا لم يكن هناك جدوى ربحيه 
منه. على أن تكون تلك املسئولية القانونية مقصورة 
على األدوية الضرورية واألساسية، وأن يتم تطبيق 



د

23

23

538
العدد 2016 أغسطس

إنتاج األدوية الضرورية واألساسية«. 
التضحية باملريض

املصرى  املركز  مدير  محمود فؤاد،  واعتبر 
املسؤولني  قيام  »أن  )أه��ل��ي��ة(،  ال���دواء  ف��ى  للحق 
هو  إمنا  مستمر  بشكل  األسعار  برفع  احلكوميني 
األعمال  رج��ال  لصالح  الفقير  باملريض  تضحية 

العاملني فى قطاع صناعة الدواء«.
ال��دواء مرتبطة بشدة  وق��ال ف��ؤاد »إن أزم��ة 
ب��أزم��ة ن��ق��ص ال�����دوالر ف��ى ال���ب���الد، وف���ى حال 
أسعار  حتريك  املستعبد  غير  فمن  استمرارها، 
املتوقع  العكس من  األدوية فى املستقبل، بل على 

زيادة أسعارها«.
وطالب فؤاد »بضرورة سرعة النهوض بالشركة 
القابضة لألدوية لزيادة إنتاجيتها وتوفير األدوية، 
مع مراعاة اجلانب االجتماعى لهم، بعيًدا عن مبدأ 

الربح واخلسارة الذى يحكم فكر رجال األعمال«.

الغرامات واجلزاءات بدرجة من املرونة.
ال���دواء، يجب  لتسعير  آليات محددة  وض��ع   •
أن يكون هناك نظام جديد ومتطور لتسعير الدواء 
والذى ال يعمل على ربط سعر الدواء املصرى بنظيره 
العاملي، وتقليل مدة ومراحل تعديل األسعار نظًرا 
املستوردة  األدوي��ة  سعر  على  السريعة  للتغيرات 
وأسعار املواد اخلام الدوائية املستوردة خاصة فى 
العاملى  االقتصاد  وتقلبات  الدولية  املتغيرات  ظل 
وارتفاع سعر صرف الدوالر، والعمل على تخفيض 

أسعار املواد اخلام الدوائية املستوردة.
وج��ود مجلس أعلى ل��ل��دواء، وه��و م��ن أهم   •
فى  ال���دواء  مشاكل  حل  شأنها  من  التى  احللول 
مصر عموًما، حيث ال يوجد هيئة أو مجلس يختص 
تتوزع  بل  مجتمعة،  وال��دواء  الصيدلة  شئون  بكل 
مسئوليات قطاع الصيدلة والدواء فى مصر على 
انعدام  يسبب  مما  وال���وزارات  الهيئات  من  ع��دد 
ثابتة  دوائية  وسياسات  خطط  وضع  على  القدرة 
الوزارات  على  املهام  لتوزيع  نظًرا  للتنفيذ  وقابلة 

والهيئات املختلفة.
وضع خطة إلنتاج املواد الدوائية فى مصر،   •
مثل  أدوي��ة  إنتاج  بالفعل، من خالل  بدأ  ما  وه��ذا 
السوفالدى املصري، وغيرها من أدوية الكبد، ولكننا 
بحاجة لزيادة اإلنتاجية خاصًة وأن مصر تستورد 
أكثر من 85% من املواد اخلام الدوائية من اخلارج 
مما يجعل سوق الدواء املصرى شديد احلساسية 
للتغيرات والتقلبات واألزمات الدوائية وحدوث أى 
ينعكس  دوائية  خام  مادة  أى  استيراد  فى  مشكلة 
مباشرة على السوق املصرى فى شكل نقص أحد 
األدوية والتى قد تكون أحيانا من املواد الضرورية، 
لذا يجب على احلكومة توجيه اهتمامها فى هذه 
املرحلة إلنشاء مصانع إلنتاج املواد اخلام الدوائية 
فى مصر وحتفيز القطاع اخلاص للخوض فى هذا 
أن  فى  أماًل  تواجهه  التى  العقبات  وتذليل  املجال 
نصل فى وقت قصير نسبًيّا لتغطية شريحة واسعة 
فى  تدخل  التى  الدوائية خاصة  اخل��ام  امل��واد  من 

وقال النائب محمود أبو اخلير، عضو جلنة 
أسعار  رفع  »إن  املصري،  النواب  الصحة مبجلس 
شركات  مصلحة  ف��ى  وي��ص��ب  ع��ش��وائ��ى  األدوي����ة 
اخلاص،  القطاع  إلى  تنتمى  والتى  األدوي��ة  توزيع 
دون النظر إلى مصلحة املواطن، خاصًة وأن هذا 
القطاع اخلاص يستحوذ على 90% من سوق األدوية 

فى مصر«.
وأكد »أن قرارات رفع أسعار الدواء لم تُعَرض 
جلنة  رفضتها  ك��ان��ت  واال  ال��ن��واب  مجلس  على 
يرجع  لم  الوزير  »أن  موضًحا  باملجلس«،  الصحة 
قبل  الصحة  يناقش جلنة  أو  النواب،  مجلس  إلى 

اتخاذ القرار«.
من  اشتكت  املصنعة  الشركات  »أن  وأوض��ح 
لذلك  األدوي���ة،  واس��ت��ي��راد  إن��ت��اج  تكاليف  ارت��ف��اع 
تأتى قرارات ارتفاع السعر بترحيب كبير من قبل 

املستثمرين فى مجال صناعة الدواء«.

• العهد الدولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية منذ عام 1982
• اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1990 

• اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( منذ عام 1981 
• االتفاقية اخلاصة بحماية جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم منذ عام 1993 

• اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز العرقي، منذ عام 1967 
• اتفاقية حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة، منذ عام 2008

• امليثاق اإلفريقى حلقوق اإلنسان والشعوب، منذ عام 1984 

التزامات مصر مبوجب القانون 
الدولى جتاه احلق فى الصحة: 



د

ملف العدد

24

نقًصا  مصر  فى  الصحية  املنظومة  تُعانى 
التأمني  نظام  يجعل  ما  وهو  امل��وارد،  فى  كبيًرا 
صحًيّا،  املواطنني  لرعاية  ك��اٍف  غير  الصحى 
فى  ال��ع��ام��ة  املستشفيات  ت��وف��ر  ل��ع��دم  إض��اف��ة 
أو  اإلمكانات  أو ضعف  والقرى،  املدن  من  كثير 
وزارة  الفارق، جتهز  هذا  ولتعويض  التجهيزات، 
طبية  قوافل  األخرى  املؤسسات  وبعض  الصحة 
لزيارة األماكن النائية التى ال توجد بها خدمات 

طبية ثابتة.
ب��ك��ث��رة، خاصًة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ق��واف��ل  وج����ود 
بها  املتوفر  ال��ق��رى  أو  احلضرية  األم��اك��ن  ف��ى 
جودة  ع��ل��ى  ج��ي��ًدا  م��ؤش��ًرا  ل��ي��س  مستشفيات 
املنظومة الصحية، بل دليل على عجزها وفشلها، 
إال أنها فى مصر أحد اخليارات املتاحة لتعويض 

ما تعجز عنه املنظومة الصحية العادية.
التوظيف السياسى 

إذ  آخ���ر  ان��ت��ق��اد  الطبية  ل��ل��ق��واف��ل  وي��وج��ه 
الدعاية  فى  السياسية  القوى  بعض  تستخدمها 
ال��س��ي��اس��ي��ة، وق���د اش��ت��ه��رت ج��م��اع��ة اإلخ���وان 
املسلمني، التى صنفت من قبل احلكومة املصرية 
طبية  قوافل  بتسيير  إرهابية،  جماعة  بكونها 
بعض  أيًضا  ويستغلها  الناخبني،  أصوات  لكسب 

املرشحني لالنتخابات النيابية لنفس الغرض. 
خالد سمير، عضو مجلس  الدكتور  ويرى 
ن��ق��اب��ة األط��ب��اء ورئ��ي��س جل��ن��ة ال��ص��ح��ة بحزب 
أمر هام  الطبية  القوافل  »أن  األحرار  املصريني 
العالم«، ويشير إلى  ومتواجدة فى كل مكان فى 

»أنه ذهب فى قوافل طبية فى كندا«. 
القوافل  م��ن  ال��غ��رض  »أن  سمير  وي��وض��ح 
ووظيفتها  احملرومة،  لألماكن  تذهب  أن  الطبية 
بدياًل  وليست  الصحي،  للنظام  مكملة  تكون  أن 
عنه«، ويشير إلى »أن أكثر دول العالم ال تغطى 
تستطيع  ال  ألنها  مساحتها،  من  املائة  فى  مائة 

ذلك«. 
الطبية،  القوافل  فائدة  هنا  »تأتى  ويضيف 
وهى وحدات متحركة للوقاية ونشر الوعي، وهذا 
دوره��ا«، ويشير إلى »أنه ذهب فى قوافل طبية 

داخل القاهرة«. 
دور اجلمعيات األهلية

ويلفت عضو مجلس نقابة األطباء إلى »دور 
الطبية،  القوافل  تسيير  فى  األهلية  اجلمعيات 
لتشعر الناس بوجودها وأنها تعمل«، مضيًفا »ال 
جمعية  كل  كانت  وإال  احلكومة،  فى  ثقة  توجد 

منطقة  أو  مستشفيات  مجموعة  تبنت  أهلية 
بعينها لتطوير مستشفياتها وحتديثها«.

مناطق  فى  قوافل  ترسل  الصحة  »وزارة 
املهزلة، ألن  منتهى  ويعد هذا  بها مستشفيات، 
كاملة«  وإدارات  وب��دالت  منافع  فيها  القوافل 
»أن  وي��وض��ح  سمير  خالد  دك��ت��ور  يشير  هكذا 
وكذلك  الصحة  منظومة  أصاب  الذى  التخبط 
تؤدى  ال��ت��ى  للفوضى  ي���ؤدى  وغ��ي��ره��ا  التعليم 
للفساد بإهدار املال واجلهد، وهذا يغطى على 

املشكلة بداًل من عالجها«. 

دراسة اجلدوى
وي��وض��ح »أن���ه ال ب��د م��ن دراس����ة اجل���دوى 
االقتصادية للقوافل الطبية، وهل األفضل جمع 
املال لتأسيس عيادة دائمة أم إرسال كل أسبوع 
قافلة، ال بد من حتديد الهدف، وانتقد عدًدا من 
املاليني،  مئات  التى جتمع  الصحية  املشروعات 
وتعالج عدًدا محدوًدا من املرضى كما انتقد كثرة 
اإلعالنات«، موضًحا »أن بفلوس هذه اإلعالنات 

ميكن بناء 100 مستشفى جديده«.  
لم يكن الدكتور خالد سمير املنتقد الوحيد 
للقوافل الطبية كما أوضح ل�»رسالة النور«، فقد 
سبقته فى 2013 الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة 
إهداًرا  تعد  الطبية  القوافل  »إن  وقالت  األطباء 

ملخصصات الصحة الضعيفة«. 
وأضافت »أن القوافل الطبية تقدم للمواطنني 
على  اعتمادها  خ��الل  م��ن  هزيلة  طبية  خدمة 
من  محدود  بعدد  واالستعانة  التكليف،  أطباء 
الطبية  اخل��دم��ة  »أن  موضحة  األخ��ص��ائ��ي��ني«، 
ظل  فى  املطلوب  املستوى  إلى  ترقى  ال  املقدمة 
األعداد الغفيرة التى تأتى إلى القافلة للحصول 

على خدمة طبية مجانية وعالج مجاني«.
القوافل  على  املواطنني  تكدس  »أن  وت��رى 
الطبية يضغط على الطبيب، إضافة إلى توقف 
األط��ب��اء امل��ش��ارك��ني ف��ى ال��ق��واف��ل ع��ن عملهم 
بها  يعملون  التى  الطبية  واملراكز  باملستشفيات 

فى األساس«. 

القوافل الطبية دليل فشل املنظومة الصحية 

األمم املتحدة: احلق فى الصحة 
يعنى أن احلكومات يجب أن تهيئ 

الظروف التى ميكن فيها لكل فرد أن 
يكون موفور الصحة بقدر اإلمكان. 

وتتراوح هذه الظروف بني ضمان 
توفير اخلدمات الصحية وظروف 

العمل الصحية واملأمونة واإلسكان 
املالئم واألطعمة املغذية. 
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تقرير:

بيرت جمدي

»نحو صحة عيون أفضل للمصريني« مشروع يستهدف 
١٥ ألف مواطن خارج مظلة التأمني الصحى 

به  املنوط  األدوار  أحد  هو  التنمية  فى  احلكومة  مساندة 
املجتمع املدني، وانطالًقا من هذا الدور، جاء مشروع »نحو صحة 
عيون أفضل للمصريني« الذى أطلقته الهيئة القبطية اإلجنيلية 
الدولى األملانية  التعاون  بتمويل من هيئة  للخدمات االجتماعية 
التأمني  مظلة  خ��ارج  مواطن  أل��ف   15 نحو  الستهداف   )GIZ(

االجتماعي. 
والعيون  الصحة  ب��رام��ج  مشرفة  منصور،  نرمني  وت��ق��ول 
يتم  املشروع  »إن  القبطية اإلجنيلية  بالهيئة  والقليوبية  بالقاهرة 
واحدة  األهلية،  اجلمعيات  من  و2  الهيئة  بني  بالتعاون  تنفيذه 
»أنه مت  إلى  بها املشروع«، مشيرة  يتواجد  منهم فى كل منطقة 
التنفيذ  فى  شريكة  منهم  كل  لتكون  معهم  تفاهم  مذكرة  توقيع 

باملجتمعات املُستَهَدفة«. 
وتضيف »أن مدة املشروع 18 شهًرا بدايًة من نوفمبر 2015 
حيث  العيون  برامج  مشروعات  أحد  وميثل   ،2017 أبريل  حتى 
إنه يتم العمل على مستوى محافظات عمل الهيئة وهى )املنيا، 
بنى سويف، القاهرة، اجليزة، القليوبية( وبالشراكة مع عدد من 
اجلمعيات األهلية واملجتمعات احمللية من خالل عدد كبير من 
املشروعات األخرى ويعتبر هذا املشروع هو توسع وتطبيق لنماذج 

قابلة للتكرار«. 
منوذج قابل للتكرار واالستمرارية

الصحية احمللية  الرعاية  لتحسني خدمات  املشروع  يهدف 
لعيون املواطنني وزيادة الوعى الصحى العام فى منطقتى »الوراق« 
التنموى  النموذج  ه��ذا  تطبيق  على  والعمل  النصر«  و»ع��زب��ة 
بالتركيز على فئات بعينها من الفقراء واملهشمني إلحداث تأثير 
ملموس يؤدى لتحسني نوعية حياتهم ويكون هذا النموذج مرًنا 

قاباًل للتكرار واالستمرارية. 
يستهدف املشروع نحو 15000 مواطن خارج مظلة التأمني 
سنة،   18 إل��ى  واح��د  ي��وم  عمر  من  األطفال  وه��م  االجتماعي، 
والرجال والنساء فى متوسط عمر يقترب من 45 عاًما فأكثر، 
ويتم الوصول إليهم للفحص واالكتشاف املبكر ألمراض العيون.

لنحو  خدمات  تقدمي  هو  امل��ش��روع  يقدمه  ما  ضمن  وم��ن 
أجهزتهم  إص��الح  يتم  بعضهم  اإلعاقة،  ذوى  من  شخًصا   450
جديدة،  أجهزة  على  يحصلون  آخرين  أن  حني  فى  التعويضية، 
بداًل من القدمية التى استهلكت. ويوفر املشروع لعدد 2 وحدة 
املتقدمة،  الطبية  العيون  ودعمها مبعدات  تطويرها  يتم  صحية 
ويتم تهيئتها هندسًيّا لتكون متاحة لألشخاص ذوى اإلعاقة أيًضا 
دون عناء ومشقة  داخلها  والتعامل  إليها  الوصول  وسهل عليهم 

مثلما يوجد فى األماكن غير املجهزة الستقبالهم.
التدريب

يستهدف املشروع منح دورات تدريبية ألطباء وممرضات من 
وتعليمهم  الفنية  مهاراتهم  لتعزيز  لتنميتها،  املستهدفة  الكيانات 

كيفية استخدام معدات العيون احلديثة واملتطورة. 
الوقاية والتدخل املبكر

بناء املشروع عليها تستهدف  التى مت  العمل  استراتيجيات 
خدمات  بتقدمي  الوقائية  باألنشطة  والقيام  املبكر،  التدخل 
الطبية وخدمات  القوافل  املبكر من خالل  واالكتشاف  الفحص 
الوعى واملشورة وإجراء اجلراحات وتصحيح عيوب األبصار، كما 
يعتمد على استراتيجية أخرى وهى تطوير ودعم البنية األساسية 

للوحدات الصحية، وبناء قدرات فرق العمل. 
للمشروع عدد من اإلجنازات أبرزها توقيع بروتوكول تعاون 
مع وزارة الصحة والسكان بهدف دمج طب العيون داخل وحدات 
العيون  بأجهزة  ال��وح��دات  وتطوير  ودع��م  األساسية  الرعاية 
العمل من  املنتخبة مبجتمعات  اللجان  تشكيل  كما مت  احلديثة، 
املواطنني أنفسهم وأيًضا مت تشكيل جلان تنسيقية من املؤسسات 

احلكومية املعنية. 
إجنازات املشروع

بالفحص  ال��وص��ول  تاريخه  حتى  امل��ش��روع  إجن���ازات  م��ن 
الفقراء  من  مواطن  ل�7000  العيون  ألمراض  املبكر  واالكتشاف 
لعالج  املتنقلة  الوحدة  من خالل  باملنطقة  واألطفال  السن  كبار 
أمراض العيون التابعة للهيئة القبطية اإلجنيلية التى أخرجت 93 

من القوافل الطبية وقدمت العالج الدوائى ل�930 شخًصا. 
اإلبصار  عيوب  تصحيح  املتنقلة  الوحدات  قوافل  وأجنزت 
من خالل إجراء كشف النظارة ل� 390 مواطًنا ومواطنة، وتقدمي 
املكتشفة  احلاالت  املكتشفة وحتويل  للحاالت  الطبية  النظارات 
التى حتتاج إلجراء عمليات كبرى مثل إزالة املياه البيضاء، وزرع 
عدسة إلى جهات االختصاص ليتم إجراء العمليات، ومت بالفعل 
إجراء 16 من عمليات املياه البيضاء بهدف احلماية من العمى 

املمكن تفاديه. 
الوعى  وزي��ادة  العيون  املشروع على حتسني خدمات  يعمل 
 6 تنفيذ  مت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  العيون  أم��راض  ح��ول  الصحى 
لقاءات لرفع الوعى ل� 300 مواطن حول أمراض العيون وكيفية 
االكتشاف املبكر وطرق الوقاية واألمراض املنتشرة للعيون والتى 
تصيب الفئات األكثر عرضة من األطفال من عمر يوم حتى سنة 

وكبار السن من 45 سنة فما فوق. 
وإصالح  لصيانة  ح��م��الت   8 تنفيذ  ف��ى  امل��ش��روع  وجن��ح 
األجهزة التعويضية حتى نهاية شهر يوليو من العام اجلاري، عن 
طريق الورشة املتنقلة والفريق الفنى اخلاص بالهيئة اإلجنيلية، 
واستفاد من احلمالت 127 شخًصا من األشخاص ذوى اإلعاقة 

احلركية املتنوعة مبجتمعى الوراق وعزبة النصر. 

ينفذ املشروع من خالل الهيئة 
اإلجنيلية فى »الوراق« و«عزبة 
النصر« فى إطار التعاون مع 

برنامج التنمية باملشاركة فى 
املناطق احلضرية، املشروع 
ممول من االحتاد األوروبى 

واحلكومة األملانية.
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دردشة

حوار:
منى السعيد

فما  العلم«  »فوبيا  بعنوان  كتاب  لك  صدر  حديًثا   •
هى أهم القضايا التى تناقشها فيه؟

على  الطبية  العلوم  من  فكرة اخلوف  الكتاب عن  يتحدث 
وجه اخلصوص، لذلك نتساءل فى البداية: »معقول احنا بنكره 

العلم ونخاف منه ونشمت فيه؟«
احلضارة  أصحاب  »املصريني  مثل  اإلجابات  بعض  وجند 
محمواًل،  هاتًفا  ميتلك  شخص  وك��ل  سنة«،  آالف   7 ال���  ذات 
والب توب، والدش فى كل املنازل أصبح من األمور الضرورية، 
من  وغيرها  والتابلت  ال��ت��اب  على  اللعب  يجيدون  األط��ف��ال 
األجهزة احلديثة، هكذا ستكون اإلجابات السخيفة على سؤال: 

ا من العلم؟ هل نخاف حًقّ
التى  العلمى  العداء  من  حالًة  هناك  أن  املؤكد  من  ولكن 
باتت تسكن خاليانا وعقولنا وتسبح مع كرات دمنا احلمراء، 
والتأكيد  بالظاهرة  لها  لوصفى  شديًدا  استنكاًرا  متوقع  وأنا 
بخير  مصر  وأن  تياًرا،  متثل  ال  فردية  حالة  مجرد  أنها  على 
وهيئة بحثها العلمى بخير، وجامعتها بخير وباحثيها بخير... 
يا فندم«، وحزب »كل شيء حتت  »كله متام  إلى آخر سياسة 

السيطرة«، وشعار »بوس إيدك وش 
وضهر وده احنا فى نعمة... وأحسن 
من غيرنا... وليس فى اإلمكان أبدع 
مما كان«... إلى آخر هذه املسكنات 

التى تخدر األلم وال تعالج الورم.

• كيف ترى حال التعليم فى 
مصر؟

مصر  فى  التعليم  مشكلة  تكمن 
فى الفهم اخلاطى أن التعليم قطاع 
مما  إنتاجًيّا،  قطاًعا  وليس  خدمى 
يجعله ينخفض فى سلم األولويات. 
القطاع  اس��ت��ث��م��ار  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 

اخلاص فى مجال التعليم من أجل الربحية دون برامج محددة 
تساعد فى نهضة التعليم، كل هذا أدى النهيار منظومة التعليم 

فى مصر.
احلقيقة هى أن التعليم قطاع إنتاجى ذو منتج بشرى قابل 

التعليم فى مصر يجب أن يكون
عملية إنتاجية وليس خدمية 

خالد منتصر: 

»ال بد أن يكون ملف 
إصالح التعليم على رأس 
امللفات، وفى نفس أهمية 
توفير الغذاء وقبل ملف 
األمن. فبدون إصالح 
التعليم لن يجدى أى 
إصالح اقتصادى ولن تنفع 
كل اخلطط والطموحات 
والكبارى والعمارات 
واملؤمترات، ولن يتحقق 
جتديد خطاب دينى وال 
أمل فى أى نهضة«، هكذا 
يرى الدكتور خالد منتصر، 
الطبيب واإلعالمى املعروف، 
أهمية التعليم، ويرى أيًضا 
»أننا ال نزال نخاف من العلم« 
وأن هناك حالة من العداء 
للعلم« وأكد فى حواٍر هام 
أدلى به ل�«رسالة النور« 
على »أن التعليم يجب أن 
ا ذا  يكون قطاًعا إنتاجًيّ
منتج بشرى قابل للتصدير 
للخارج«. فإلى نص احلوار..

نحن ال نزال 
نخاف من العلم 
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مصدر  واملتدربة  املتعلمة  البشرية  فالثروة  للخارج؛  للتصدير 
رئيسى للعملة األجنبية، متعلمة من خالل االهتمام بالتعليم ما 
قبل اجلامعى والتعليم اجلامعى ومتدربة من خالل الربط بني 
الصناعة  وال��وزارات األخرى مثل  التعليم،  وزارتي-  أو  وزارة- 

والتجارة.
 

• كيف ميكن إصالح هذه املنظومة من وجه نظرك؟
ال بد أن يكون ملف إصالح التعليم على رأس امللفات، وفى 
نفس أهمية توفير الغذاء وقبل ملف األمن. بدون إصالح التعليم 
اقتصادي،  إص���الح  أى  ي��ج��دى  ل��ن 
جيدة  بطريقة  متعلم  مواطن  بدون 
النقدى  للتفكير  مم��ارس  وصحية 
اخلطط  ك��ل  تنفع  ل��ن  واإلب���داع���ى 
والعمارات  والكبارى  والطموحات 
جتديد  يتحقق  ل��ن  وامل����ؤمت����رات، 
خطاب دينى وال أمل فى أى نهضة 
اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. 
مي��ك��ن ذل���ك م��ن خ���الل إيجاد 
تخِلّى  ألن  املستمر  للتدريب  برامج 
للرقى  املواطن  تدريب  عن  الدولة 
بأدائه يجعل القائمني على النهوض 

بالدولة هم املعوق اإلدارى لتط�لعاتها. 
أما بالنسبة لإلمكانيات، فإنه منذ عهد محمد على باشا 
هذه  من  يُستَفاد  وال  للخارج  تعليمية  بعثات  ترسل  ومصر 
اخلبرات مطلًقا فى تشكيل منظومات تنهض بالوطن أو على 

األقل نقل املعارف بشكل منظم.   

وال يوجد من يفسر سر الفصل بني وزارتى التعليم العالى 
ووزارة التربية والتعليم وكل وزارة حتاول حل مشاكلها مبعرفتها 
يقوم  حيث  التربية  كلية  خالل  من  إال  بينهما  ربط  يوجد  وال 

الطالب بالتدريب فى املدارس احلكومية. 
عموًما يجب على كل جامعة املشاركة فى اإلش��راف على 
إعداد طالب التعليم ما قبل اجلامعى من خالل رؤية مدروسة، 
فال تستطيع وزارة التعليم مبفردها حل مشاكل التعليم؛ فمثاًل 
إن كثافة الفصول الدراسية ترجع إلى تقصير وزارة اإلسكان 
إنشاء  فى  العمرانية  امل��دن  وتخطيط  احمللى  احلكم  ووزارة 

وتوفير أماكن إلقامة مدارس جديدة.
 

عام،  كل  واألمهات  اآلب��اء  صداع  العامة  الثانوية   •
فكيف ترى تلك املشكلة؟

املشكلة أن اجلميع يضخم من مشكلة الثانوية العامة وكأن 
قضية التعليم اختُزلت فى هذه السنة وتلك الفترة، بل وتقلصت 
أكثر وأكثر حتى صار أسبوعى االمتحانات، والغرض والهدف 
وقف التسريبات، وكأنه ال يوجد فى التعليم املصرى غير مشكلة 
توجد مشكلة  ال  فني،  تعليم  توجد مشكلة  ال  العامة،  الثانوية 
ابتدائى وإعدادى وحضانة... إلخ. التركيز على الثانوية العامة 
مثل التركيز على حصار سرطان الرئة فى مراحله األخيرة مع 

إهمال وطناش حصار وعالج التدخني واملدخنني. 
 

هي املساحة  فما  االرتقاء،  ميكن  ال  العلم  ب��دون   •
التى وصلنا إليها من العلم؟

نحن ال نزال بعيدين عن العلم، بل فى احلقيقة نحن نخافه 
ا، فمثاًل فى اليابان ال يخجلون من كلمة معهد مثلنا، وهناك  جّدً
املانشيتات  كل  فى  ومكتوب  نوبل  جائزة  على  علماء حاصلون 
أستاذ مبعهد طوكيو للتكنولوجيا، ثانًيا ال يوجد أى خجل من 
وجود بكلية معينة، ثالًثا نحن ال نتعلم أن النتيجة لن تأتى إال 
بعد اجلهد واملثابرة، رابًعا التقييم ال يأتى إال بعد التأكد من 
طريقه  هو  وهذا  باختصار،  العلم  هو  هذا  االكتشاف،  نتائج 
املتعب اللذيذ وهذا هو حصاده، وهذا ما يجب أن نتعلمه لكى 

نتقدم.

بدون إصالح 
التعليم لن 

يجدى أى إصالح 
اقتصادى أو 

سياسي
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الشارع
هموم

إعداد:
هانى دانيال

نهى عازر »سكرتيرة«: ضعف املياه مبناطق حلوان 
واملعصرة أمر طال الشكوى منه دون أن يكون هناك رد فعل 
مناسب من املسئولني، وتقدمنا بشكاوى عديدة للمسئولني 
عن هذا األمر، ولألسف لم يستجب أحد لشكاوانا، فليس 
املياه ألكثر من 20 ساعة  نتحمل غياب  أن  الطبيعى  من 
التى  القليلة  الساعات  فى  للغاية  ضعيفة  وتكون  يومًيّا، 
تتوفر فيها املياه، فهل هذا مناسب؟ وما ذنب األطفال فى 
حتمل نقص املياه؟ إلى جانب عدم قدرتنا على احلصول 

على ما نحتاجه من املياه النظيفة.
أميرة عبد احلق »موظفة«: كل عام ترتفع أسعار 
ال  واملرتبات  والغاز،  واملياه  الكهرباء  فواتير  ومعها  السلع 
تزيد عن عشرة فى املئة، وأيًضا املعاشات، وال أعرف من 
أكثر  املواطن  وحتميل  نعيشه  الذى  التخبط  عن  املسئول 
مما يتحمل، وفى كل مرة يطلب املسئولون حتمل الظروف 
متى  إل��ى  ولكن  البالد،  بها  متر  التى  الصعبة  املعيشية 
املواطن حتت ضغط نفقات احلياة  الظلم، ويظل  يستمر 

وارتفاع األسعار وجشع التجار؟ 
أحمد »سائق تاكسي«: لم يعد لدَيّ أمل فى البقاء 
مبصر، سنى 28 عاًما، ولم أستطع الزواج حتى اآلن ولم 

أوفر نفقات شراء شقة ولو باإليجار، فكيف أتزوج وأربى 
أطفااًل فى ظل ارتفاع أسعار املعيشة، وعدم قدرة احلكومة 
على تبنى هموم املواطنني، وهناك مجلس الشعب ال نعرف 
عن أعضائه أى شيء سوى فى مواسم االنتخابات، حيث 
كل  أن  ح��ني  ف��ى  وأم���وال،  غذائية  سلع  بتوزيع  يقومون 
احتياجات املواطنني ال يسمع عنها أحد. هل هذا التراجع 
هو نتيجة قيام املصريني بثورتني، وهل استمرار األوضاع 
احلالية يساعد على استقرار الوضع؟ أعتقد أن احلكومة 

بحاجة إلى مراجعة نفسها.
النظافة،  عمال  أي��ن  محل«:  صاحب  على«  تامر 
فى  القمامة  انتشار  من  تطاق  تعد  لم  القاهرة  فشوارع 
على  القمامة  ملصاريف  حتملنا  من  وبالرغم  ال��ش��وارع، 
فاتورة الكهرباء شهرًيّا، إال أن القمامة فى كل شارع وأمام 
كل منزل، والعمال ال يقومون بعملهم، بل هناك أشخاص 
ويقومون  النظافة  عمال  مالبس  يرتدون  معروفني  غير 
عمال  هؤالء  فهل  الكباري،  وعلى  الشوارع  فى  بالتسول 
النظافة يتسولون لضعف مرتباتهم، أم هناك من يستغل 
هذه املالبس للتسول، أين احلكومة عن مثل هذه املواقف 

وأين اإلعالم ومن املسئول عن هذه األوضاع السيئة؟ 

املواطنون يطالبون احلكومة مبراجعة نفسها وتغيير سياساتها االقتصادية 
إلى متى يستمر الظلم ويظل املواطن حتت ضغط 

نفقات احلياة وارتفاع األسعار وجشع التجار؟ 
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اإلعداد الفنى والتوجيه
ومراكز التكوين الفنى 

مراكز إعداد األسر املنتجة
اخلدمات  ب��ع��ض  ع��ن  االج��ت��م��اع��ى  ال��ت��ض��ام��ن  وزارة  أع��ل��ن��ت 
للمواطنني، وخاصة ما يتعلق مبراكز إعداد األسر املنتجة، والتركيز 
على بعض املهن ومنها )خياطة، تريكو، جنارة، أشغال فنية، سجاد 
وكليم، جلود، حدادة وألوميتال، نسيج، نحالة، صيانة أجهزة منزلية، 
كمبيوتر، طباعة، صناعات غذائية، تكييف وتبريد، تنجيد وستائر، 

تى شيرت، سباكة(.
املستندات املطلوبة: صورة من شهادة امليالد، شهادة صحية 
تفيد خلوه من األمراض املعدية، عدد 3 صور فوتوغرافية حديثة، 
على  احلصول  إج���راءات  عن  أم��ا  وج��دت.  إن  الدراسية  الشهادة 
اخلدمة أكدت الوزارة »أنه ميكن التقدم بطلب االلتحاق إلى مركز 

إعداد األسر املنتجة التابع له مستوفًيا كافة املستندات املطلوبة«. 
وحول شروط االلتحاق مبركز اإلعداد: أعلنت الوزارة تعديل 

سن القبول باملركز ليصبح 15 سنة بدالً من 12 سنة. 
أما الفئات املستحقة لهذه اخلدمات، األفراد واألسر أو الذين 
ينطبق عليهم شروط االنتفاع وهم من لديهم القدرة والرغبة والوقت 
الالزم وذلك بعد إعدادهم اإلعداد املناسب من خالل التدريب املهنى 
وال يشترط فى ذلك سن معني ويفضل األسر ذات الدخل املنخفض 

مع إعطاء األولوية طبًقا للترتيب التالي:
1. ربات البيوت

2. العاملون بوحدات احلكومة والقطاع العام
3. مكلفو اخلدمات العامة من الشباب

4. املرأة املعيلة
5. خريجو اجلامعات واملعاهد العليا وفوق املتوسطة واملتوسطة

6. الرائدات الريفيات واحلضريات والبدويات
على  وال��ق��درة  الرغبة  ذوى  م��ن  اجلنسني  م��ن  السن  كبار   .7

التدريب
8. أسر الفئات التى ترعاها اجلمعيات أو املؤسسات اخلاصة.

مراكز التكوين املهني
كما أعلنت الوزارة أيًضا عن مراكز التكوين املهني، حيث التأكيد 
املتسربني  وخاصة  املهنية  املواطنني  ق��درات  وتنمية  اكتشاف  على 
واملتخلفني عن التعليم األساسى واالرتقاء بها وتزويدهم باحلد األدنى 
الضرورى من التعليم العام وربطه بالناحية املهنية وذلك عن طريق 
التنشئة االجتماعية املتكاملة  التكوين املهنى وأسس وقواعد  برامج 

مبا يسمح مبزاولة العمل فى النشاط االقتصادى باملجتمع.
حول املستندات املطلوبة: عدد )4( صور فوتوغرافية، شهادة 
امليالد أو مستخرج رسمى منها، آخر شهادة دراسية حصل عليها 

الطالب إن وجدت.
التقدم  تتلخص فى  إج��راءات احلصول على اخلدمة،  أما عن 
بطلب التحاق على النموذج اخلاص بذلك يصرف مجاناً من املراكز 

املطلوبة  املستندات  كافة  مرفقاً  الطالب  أمر  ولى  من  عليه  موقعاً 
ويقدم للمركز التابع له فى خالل املدة التى يحددها املركز.

وحول املهن التى يتم التدريب عليها فهى جنارة، حدادة وحلام، 
كهرباء، طباعة، أشغال بنات، تبريد وتكييف، صيانة أجهزة منزلية، 
أثاث معدني،  ألوميتال، خراطة معادن،  إليكترونية،  إصالح أجهزة 
سمكرة وصحي، دوكو وسمكرة سيارات، ترزية، مصنوعات جلدية، 

نقش، ميكانيكا سيارات، مالبس جاهزة.
عن  التدريبية  السنة  بدء  عند  السن  يقل  أال  الشروط،  وعن 
الكشف  من  يثبت  أن  عشرة،  الثامنة  عن  يزيد  وال  عشرة،  الثانية 
الطبى خلوه من العاهات أو األمراض املعدية أو املزمنة، أن يكون 
كما  للتدريب،  الالزمة  البدنية  واللياقة  الشخصى  االستعداد  لديه 
املركز  لسعة  طبًقا  أخ��رى  ش��روط  إضافة  اإلش��راف  للجنة  يجوز 
وأقسامه املهنية بشرط أال يتعارض ذلك مع سياسة وزارة التضامن 

االجتماعي. 
أما الفئات املستحقة، فهى املتسربون واملتخلفون عن مرحلة 
التعليم األساسى  التعليم األساسي، احلاصلون على شهادة مرحلة 
مكثفة  )دورات  املواطنني  جميع  البيوت،  ربات  فيها،  الراسبون  أو 

وقصيرة(.

خدمات
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تقرير:
 بيرت جمدي

يقول أشرف ناصح، مدير املراكز الطبية فى الهيئة القبطية اإلجنيلية 
قوافل طبية  وسبقه   ،2010 أغسطس   16 فى  العمل  بدأ  املستشفى  »إن 
كثيرة كانت تنظمها الهيئة، بالتعاون مع مستشفيات عديدة فى محافظتى 
املنيا والقاهرة، وكان يتم إرسال احلاالت التى حتتاج لتدخالت جراحية 

وغيره إلى عدد من املستشفيات املتعاونة فى القاهرة أو املنيا«.
ويوضح »أن املبادرة الدولية حلق اإلبصار للجميع، والهيئة عضو بها، 
بدأت معها فكرة إنشاء مستشفى يستكمل رسالة الهيئة، ويخدم كل فئات 
املجتمع«، مضيًفا »أن الهدف الثانى من إنشاء املستشفى حتقيق استدامة 

مالية لالستمرار والتوسع فى خدمات أخرى«. 
حورس 2 و3

بأرض  النصر  ش��ارع  فى  يتواجد  املستشفى  »أن  إل��ى  ناصح  يشير 
طوابق،   3 من  مكون  املستشفى  »أن  موضًحا  املنيا«،  مدينة  فى  سلطان 
أولهم للعيادات خارجية، والثانى به جناح العمليات، والثالث لإلقامة، وأنه 
يجري التخطيط إلقامة مستشفى حورس 2 فى املنيا اجلديدة، وحورس 3 

فى سوهاج، بداية من العام املقبل«. 
على  املترددين  املرضى  مع  التعامل  فى  لألسعار،  شرائح   3 »هناك 
الشريحة  »أن  ويضيف  بالهيئة،  الطبية  املراكز  مدير  يقول  املستشفى«، 
له  اخلدمة  تقدمي  ويتم  املستشفى  على  اخلارجى  املتردد  تخص  األول��ى 
بأسعار تنافسية فى ضوء األسعار املتعارف عليها للمستشفيات فى املنيا، 
من  باملستشفى  للعالج  تتقدم  التى  املجموعات  تخص  الثانية  والشريحة 

ال يكون للتنمية معنى إال 
إذا كانت فى األماكن األكثر 
احتياًجا، وتتواجد الهيئة 
القبطية اإلجنيلية للخدمات 
االجتماعية، بعدٍد من 
املشروعات التنموية فى عدة 
محافظات غير القاهرة، منها 
املنيا مبشروع مستشفى حورس 
للعيون والباطنة، والذى مت 
التوسع فيه خالل العام اجلارى 
وإضافة عيادة لعالج األسنان. 

مستشفى حورس فى املنيا »بصيص 
ضوء« لصحة أفضل لعيون املواطنني 
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مؤسسات دينية أو نقابات أو شركات، ويتم تقدمي تخفيض لهم بني 10 
الفقراء  الثالثة تضم املواطنني  إلى20% على حسب املؤسسة، والشريحة 
واألكثر احتياًجا، ويقدم لهم خصًما بني 50 إلى 60%، ويتم تقدميهم من 

خالل فريق الهيئة أو جمعيات أهلية«.
إتاحة  التى تسهم فى  للمستشفى  األساسية  الشريحة  »أن  ويوضح   
ويتم دعم غير  للحصول على خدمة طبية بجودة عالية،  للفقراء  فرصة 

القادرين من خالل األشخاص القادرين«.
ويشير إلى »أن املستشفى يتواجد به كل الفحوصات اخلاصة بالرمد، 
ومتميز فى جراحات التجميل مثل احلول، ارتخاء اجلفون، تسليك القناة 
اجلامعات  فى  أساتذة  به  املستشفى  »أن  ويؤكد  القرنية«،  زرع  الدمعية، 

واملراكز البحثية واملستشفيات الكبرى، وكذلك أحدث األجهزة«.  
ويقول »إن هناك خطة دائًما لتطوير األجهزة فى كل عام، وأنه فى 
2016 متت إضافة أجهزة جديدة ومتطورة، وجتهيز غرفة عمليات كبرى 

ثانية باملستشفى إضافة جلهاز لألشعة املقطعية للعني«.  
إجنازات مستشفى حورس

مستشفى حورس واحٌد من املشروعات التنموية للهيئة والتى حققت 
عدة إجنازات فى الفترة بني 2014 ويوليو 2016، ويواصل املستشفى تقدمي 
خدماته فى مجال صحة العيون، ويستهدف الفئات الفقيرة واملجتمعات 
املهمشة حيث يقدم اخلدمات الطبية من الفحص واالكتشاف املبكر بجودة 

عالية، وبأسعار متدرجة وفًقا للقدرة والرغبة على الدفع.  
جنح املستشفى فى تكوين فريق طبى متميز يتكون من 12 استشارًيّا 
مما  اجلمهورية  عبر  املتخصصة  واملستشفيات  اجلامعات  كبريات  من 

يساعد على الوصول إلى نتائج عالية اجلودة. 
ومتكن املستشفى من تأهيل 9 من طاقم التمريض به، للحصول على 
شهادة ممارسة املهنة من مديرية القوى العاملة باملنيا مما ينعكس على 

رفع قدراتهم ومهاراتهم بالعمل.
املبكر  واالك��ت��ش��اف  الفحص  أج��ه��زة  ب��أح��دث  املستشفى  جتهيز  مت 
والتدخالت اجلراحية ومتكن املستشفى بالتعاون مع السفارة األسترالية 
بالقاهرة، فى بداية عام 2014 فى تدعيم املستشفى بأحدث جهاز لقياس 

املياه  عملية  إج��راء  العني أثناء  داخ��ل  تركيبها  يتم  والتى  آلًيّا،  العدسة 
البيضاء حيث ساهمت السفارة مبا يعادل 290 ألف جنيه مصري، وساهم 

حورس ب� 30 ألف جنيه مصري. 
ورغبة من املستشفى للوصول إلى املجتمعات الفقيرة واحملرومة من 
اخلدمات الصحية، تواصل الوحدات الثالث املتنقلة عملها لعالج أمراض 
العيون، عبر محافظات اجلمهورية، حيث استطاعت الوصول إلى قرابة 
79 ألف مواطن من خالل تنظيم 406 حملة طبية عبر 10 محافظات من 

خالل التعاقد والشراكة مع منظمات املجتمع املدني.
الدينية  واستكمااًل للشراكة مع منظمات املجتمع املدنى واملؤسسات 
والشركات والنقابات، يعمل مستشفى حورس حالًيا مع 37 جهة، ويقدم 
خدمة الكشف والفحص فى مجال الرمد ل� 36699 مواطًنا، وهناك 7155 

مواطًنا فى مجال الرمد ممن ترددوا على املستشفى.
اإلبصار،  عيوب  لتصحيح  وصغرى  كبرى  عملية   5460 إج��راء  ومت 
وجنح املستشفى وألول مرة فى محافظة املنيا فى إجراء 22 عملية لزرع 

قرنية مما أعاد النور مرة أخرى لعدد من املواطنني.
ومتاشًيا مع املبادرة الدولية حلق اإلبصار للجميع يشارك املستشفى 
فى أكتوبر من كل عام باالحتفال باليوم العاملى لإلبصار، للتوعية بأخطار 
»نوفارتس«  شركتى  مع  باملشاركة  منها  الوقاية  وط��رق  العيون  أم��راض 
املتقدمة  والفحوصات  للكشوفات  تخفيض  منح  يتم  حيث  و»إل��ك��ون« 
للمترددين على املستشفى وعقد ندوات للتوعية ويستفيد من ذلك قرابة 

120 مواطًنا سنوًيّا. 
وللتوعية بخطورة مرض السكر على الشبكية، عقد املستشفى حملة 
للتوعية والكشف على الشبكية وحتليل للسكر واستفاد من احلملة نحو 

165 مواطًنا.
ومت  التوسعات  من  ع��دًدا  املستشفى  بدأ   2016 اجل��ارى  العام  وفى 
افتتاح عيادة األسنان فى 23 سبتمبر املاضي، وخالل هذا الفترة متكن 
املستشفى من إجراء العديد من التدخالت فى مجال األسنان، حيث مت 
إجراء 31 حالة كشف أسنان و39 تدخل ما بني حشو عادى وحشو عصب 

وخلع وتنظيف وعالج اللثة.
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حممد بربر

املستدامة
التنمية

الهدف الثالث:

رغم النمو السكاني، انخفض 
عدد وفيات األطفال دون سن 

اخلامسة فى جميع أنحاء 
العالم من 12.7 مليون فى 

1990 إلى 6.3 مليون فى 
2013، مما يعنى أن حاالت 

وفيات األطفال انخفضت 
ا. 17000 حالة يومًيّ

 انخفضت نسبة الوفيات 
الناجمة عن اإليدز، مع 

استمرار وقوع عدد كبير من 
اإلصابات اجلديدة مبعدل 

2.5 مليون إصابة جديدة كل 
عام.

12.9
 مليون فرد استطاعوا احلصول على 

عالجات منقذة من فيروس اإليدز فى 
نهاية 2013.

ضمان متُتّع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع األعمار

WWW.UN. org :املصدر

منذ عام 2000، ساعدت 
لقاحات احلصبة على 

تخفيض عدد الوفيات 
بأكثر من 14 مليون 

حالة وفاة.

انخفض معدل وفيات األمهات بنحو الثلثني 
فى شرق وجنوب آسيا وشمال أفريقيا

انخفضت 
وفيات األمهات 

بنسبة %45 
منذ 1990
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ملعلوماتك

لَعية،  أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة املنافذ الِسّ
وبلغت عدد  بأسعار مخفضة،  للمواطنني  الغذائية  السلع  لتوفير 
املنافذ السلعية ملشروع »جمعيتي« للشباب التى مت افتتاحها حتى 
اآلن نحو 850 منفًذا بالنجوع والقرى واملراكز بكافة احملافظات.

الداخلية  والتجارة  التموين  وزير  حنفي،  خالد  الدكتور  وأكد 
»أن مشروع جمعيتى للشباب هو أكبر سلسلة غذائية فى الشرق 
األوسط، مت إطالقها خالل شهور حيث تعمل هذه السلسلة على 
آالف  وتتيح  مخفضة،  بأسعار  للمواطنني  الغذائية  السلع  توفير 
فرص العمل للشباب، وتعمل على حتديث قطاع التجارة الداخلية 
تنشيط  إل��ى  باإلضافة  القطاع،  ه��ذا  فى  االستثمارات  وزي���ادة 

القطاع اإلنتاجي«.
اختيار  يتم  وفتاة، حيث  ألف شاب  نحو 51  للمشروع  وتقدم 
من تنطبق عليهم الشروط ويتضمن املشروع منح الشباب قرًضا 
بسيطة  بفائدة  ألف جنيه،   100 إلى  ألف   50 من  يتراوح  سلعًيّا 

قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور وعلى 5 سنوات. باإلضافة 
النظم  أساليب  على  اختيارهم  يتم  الذين  الشباب  تدريب  إلى 

احملاسبية واملالية وأساليب التخزين والبيع.
وشروط منح القرض السلعى للشباب:

  أن يكون لدى الشاب مساحة محل ال يقل عن 30 متًرا 
 5 عن  عقده  م��دة  تقل  أال  بشرط  جديد  أو  ق��دمي  إيجار  س��واء 

سنوات أو متليك.
  السن ال يقل عن 21 عاًما وال يزيد على 45 عاًما.

 أن يكون حاصاًل على مؤهل متوسط وما فوق. 
بالنسبة  منها  أعفى  أو  العسكرية  اخلدمة  أدى  يكون  أن   

للذكور.
أى  من  خالية  اجلنائية  وصحيفته  األهلية  كامل  يكون  أن   

أحكام وال يعمل باحلكومة أو القطاع العام.
 أال يكون عليه قروض للصندوق االجتماعي. 

»التموين« تكشف عن شروط فتح منافذ ِسَلعية للشباب

طرق عالج مرض
 »جدرى الدواجن«

بحوث  مبعهد  امليكروبيولوجى  أستاذ  كمال  صفوت  الدكتور  ينصح 
األمصال واللقاحات البيطرية الفالحني ومربّي الدجاج والرومى والطيور 
جدرى  مبرض  املصابة  الطيور  وع��زل  السليمة  الطيور  بتحصني  البرية 
الدواجن، وإزالة البثور املوجودة فى األماكن املصابة مع دهان مكان البثرة، 
وتقدمي املضادات احليوية )تيراميسني أو أرثرومايسني( مبعدل 20ملجم/ 
أيام وفيتامني )أ( فى مياه الشرب أو حقًنا فى العضل  الدجاجة ملدة 5 
كعالج ثانوى للبكتريا ولرفع املناعة، إلى جانب وضع محلول مطهر فى ماء 
الشرب مثل برمنجانات البوتاسيوم 10000:1 أو أحد مركبات الكلور أو 

اليود خالل فترة املرض ومرة كل أسبوع بعد انتهاء الوقاية من املرض.
وأوضح »أنه من املهم عدم تربية أعمار مختلفة من الطيور فى نفس 

املزرعة، وعدم تربية أكثر من نوع واحد من الطيور بنفس املزرعة«.
وأكد على »أن الوقت األمثل للتحصني يكون عند عمر 8 إلى 12 أسبوًعا 
حيث يجب جتنب حتصني الدجاج البياض، ألن ذلك سيؤدى إلى انخفاض 

إنتاجية البيض كما يجب حتصني املزرعة كلها فى وقت واحد«.

يسأل أحد املزارعني عن أفضل الطرق 
»البرتقال«،  إنتاج  لزيادة  اتباعها  الواجب 
مبركز  بطة  أبو  وليد  الدكتور  ويوضح 
الضرورى  م��ن  »أن���ه  ال��زراع��ي��ة  ال��ب��ح��وث 
من  خصوًصا  البرتقال  ب��زراع��ة  االعتناء 
»أهمية رش  إلى  »أبو سرة«، مشيًرا  النوع 
ملكافحة  الفطرية  املبيدات  بأحد  األشجار 
الثمار  يصيب  وال��ذى  السرة  عفن  م��رض 
يسبب  مما  الفترة  هذه  فى  العقد  حديثة 
خسائر كبيرة للمزارع نظًرا لعدم صالحية 
الثمار املصابة، وكذلك الرش مببيد فطرى 
مع ضرورة تالفى الرش أوقات الظهيرة«.

وينصح بعمل حلقات حول األشجار فى 
األراضى التى تُروى بالغمر لتجنب مالمسة 
لإلصابة  وتعرضها  الشجرة  جل��ذع  امل��اء 
غ، مع مراعاة تالفى إغراق املزارع  بالتصُمّ
أو تعطيشها، وكذلك تالفى العزيق اليدوى 
خالل هذه الفترة حتى ال تقطع الشعيرات 
يؤثر بصورة كبيرة على منو  اجلذرية مما 

ومحصول األشجار.

املصادر:
مركز البحوث الزراعية

نشرات دورية صادرة من وزارة الزراعة 
التنمية  »املــديــنــة  بجمعية  خــاصــة  أبــحــاث 

املستدامة«. 

ملعلوماتك
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من بلدي
ناس

حتقيق:
حممد إبراهيم

يعانى الكثير من سكان مدينة بدر اجلديدة من نقص 
اخلدمات، رغم االهتمام الذى توليه الدولة لها فى األعوام 
األخيرة، فاملدينة التى تقع على طريق »القاهرة– السويس« 
الصحراوى جرى تدشينها فى 1982 ويقطنها فى الوقت 
إحصائية  آخ��ر  بحسب  نسمة  أل��ف   142 نحو  احل��ال��ى 
صدرت عن اجلهاز التنفيذى فيما تبلغ مساحتها حوالى 

18 ألف فدان.
الشاغرة  السكنية  الشقق  املئات من  أن هناك  ورغم 
يواجهون  بها  اإلقامة  قرروا  الذين  املواطنني  أن  إال  بها، 
وجود  مع  خصوًصا  جتاوزها  فى  ويأملون  عدة  عقبات 
وعود من املسئولني بتدشني مؤسسات خدمية جديدة بها 
ونقل مقار لهيئات حكومية ميكنها أن حترك الساكن فى 

املدينة التى أطلق البعض عليها اسم »املدينة املهجورة«.
توجهت »رسالة النور« إلى املدينة التى انقسم سكانها 
بني حالم بتنفيذ مشروعات جديدة توفر فرص عمل ومتنح 
له وأسرته قبلة حياة وآخر يائس بسبب املستوى املتدنى 
للخدمات وسط جتاهل اجلهات التنفيذية مطالبهم رغم 
يلفت  ما  وأكثر  تخلق جديًدا،  لم  التى  األهالى  صرخات 

األنظار على مد البصر هى العمارات السكنية التى تعد 
أكبر عامل جذب للمواطنني خصوًصا مع انخفاض أسعار 
الوحدات بها باملقارنة مبثيالتها فى القاهرة أو اجليزة أو 

القاهرة اجلديدة وغيرها من املدن اجلديدة.
»إن  محاسب  يوسف،  حلمى  يقول  ال��ب��داي��ة،  ف��ى 
إقامتها  منذ  املدينة  فى  يعيشون  املواطنني  من  اآلالف 
أماًل فى احلصول على خدمات جيدة وحياة كرمية لهم 
وألسرهم«، مشيًرا إلى »أنه يقيم فيها منذ 1995، ورغم 
أفضل  املقبلة  األي��ام  تصبح  أن  فى  يأمل  يعانيه  ما  كل 

ألوالده«. 
التراخى واإلهمال

مع  كثيًرا  وتكلمنا  اخلدمات  لتوفير  »نسعى  وأضاف 
مرتبطة  الشبكات  ألن  يعانون  السكان  وك��ل  املسئولني، 
ببعضها، مثال توجد مشكلة فى كبائن الكهرباء بالعمارات 
تنقطع  الصيف،  وخصوًصا  كثيرة  أحيان  فى  وبالتالى 
مدينة  من  قرروا ميشوا  كتير  فيه  كده  علشان  الكهرباء، 
بدر فى آخر كام سنة وهتالقى فى كل عمارة أكتر من 5 

شقق مقفولني«.

مدينة بدر تنتظر حتقق وعود املسئولني
وسط معاناة األهالي
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مواطنون 
يطالبون 

بتوفير فرص 
عمل وحتسني 

اخلدمات

وتابع يوسف حديثه »املدن اجلديدة بالنسبة ألى أحد 
رغم  فيها  مبالغ  الشقق  أسعار  اآلن  لكن  كثيًرا،  أفضل 
على حسابنا،  كلها  املرافق  نفقات  مصاريف  نتحمل  إننا 
يعنى مثاًل لو بالوعة الصرف اتسدت ممكن الدنيا تغرق 
تراخى  فيه  بيبقى  املسئولني  كلمنا  ولو  مصلحنهاش،  لو 
وإهمال، إحنا كمان بنعانى من غالء املعيشة ويادوب اللى 

جاى على قد اللى رايح«.
وأوضح عمرو طارق، مهندس »أعيش فى مدينة بدر 
إلى نظرة من املسئولني،  منذ 4 أعوام واألوض��اع حتتاج 
توفير وسائل  أجل  اإلسكان من  وزارة  أن خاطبنا  وسبق 
النقل  لهيئة  تابعة  جديدة  أتوبيسات  ودخ��ول  مواصالت 
والكل  ج��دوى،  دون  اجلديدة  املدن  كباقى  للمدينة  العام 
توك«، مشيًرا  والتوك  املالكى  السيارات  يعتمد على  هنا 
إلى »أن هناك حاجة ضرورية لوجود مشروعات وفرص 

عمل للشباب«.
يبحثون  املواطنني  من  الكثير  »هناك  طارق  وأضاف 
أن حتمل  نأمل  لكن  احلالى  الوقت  فى  عمل  فرص  عن 
فى  املسئولون  كما صرح  اخلير  من  الكثير  املقبلة  األيام 
اإلدارية  العاصمة  إن  »قالوا  مضيًفا  األخيرة«،  األسابيع 
تنفيذ  ستشهد  ب��در  مدينة  من  ا  ج��ًدّ والقريبة  اجلديدة 
املنطقة  إلى  جديد  من  احلياة  وتعيد  عديدة  مشروعات 
ونحن فى انتظار حتقيق هذه الوعود على أرض الواقع«.

التقينا درية محمود، زوجة املهندس عمرو طارق، 
مدارس  إنشاء  إل��ى  بحاجة  املدينة  »أن  أوضحت  والتى 
واإلعدادية،  االبتدائية  املرحلتني  فى  خصوًصا  جديدة 
فضاًل عن االهتمام مبشاكل الكهرباء وإيجاد حل جذرى 
ألزمة انقطاع مياه الشرب والتى طاملا أرهقت السكان«، 
وتابعت »فى بعض األوقات نعانى من انقطاعها ملدة 15 
ساعة وفى عيد الفطر وصلت فترة انقطاع املياه إلى 20 

ساعة«.
وحتدثت عن قيام أصحاب السيارات األجرة و»التوك 
توك« باستغالل عدم وجود خطوط داخلية، وبّينت »املشوار 
اللى ممكن يستحق اتنني جنيه يطالبنا بدفع عشرة جنيه 

ومفيش رقابة عليهم«.

وطالبت فى الوقت ذاته املسئولني بتغطية واستبدال 
أرواح  على  حفاًظا  ال��ع��اري��ة  الكهرباء  أع��م��دة  أس���الك 
فى  كتير  »اتكلمنا  وتابعت  األطفال،  املواطنني وخصوًصا 
املوضوع ده وبعتنا شكاوى ألن كل يوم بنخاف يحصل كارثة 

لكن مفيش حد بيعمل حاجة وربنا اللى بيحفظنا«.
سوء اخلدمات الطبية

هذا  على  األهالى  يواجهها  التى  املشاكل  تقتصر  لم 
اخلدمات  س��وء  عن  محفوظ  أحمد  كشف  بل  احل��د، 
ال  األه��ال��ى  »أن  إل��ى  الف��ًت��ا  باملدينة،  امل��وج��ودة  الطبية 
يجدون أمامهم سوى العيادات اخلاصة بسبب عدم وجود 
وأضاف  إليه«،  التوجه  ميكن  مركزى  حكومى  مستشفى 
للغاية  مرتفعة  اخلاصة  والعيادات  املستشفيات  »أسعار 
مستشفى  من  أكثر  وج��ود  إل��ى  ونحتاج  الكثير  وتكلفنا 

ووحدة صحية«.
كما طالب جهاز املدينة بتشجير األحياء وزيادة الرقعة 
الوحدات  أصحاب  من  للمواطنني  ميكن  حتى  اخلضراء 
السكنية العودة مرة أخرى وجذب أكبر عدد من السكان.

وعود حكومية
ضخ  ع��ن  أي���ام  قبل  احل��ك��وم��ة  أعلنت  جانبها،  م��ن 
قادرة  وجعلها  املدينة  لتطوير  مسبوقة  غير  استثمارات 
والسكني،  االق��ت��ص��ادى  املستويني  على  املنافسة  على 
العام  خالل  إنفاقه  جرى  ما  »أن  لها  بيان  فى  موضحة 
املالى احلالى يوازى ما أُنفق على املدينة منذ نشأتها وأن 
ما سيستثمر فيها العام املقبل سيكون أكثر ما أنفق عليها 
أنفق  »أن ما  إلى  بنحو 130%«، كما أشارت  منذ نشأتها 
على املدينة حتى عام 2014 كان 2.4 مليار جنيه، فيما 
بينما  مليار جنيه،  اآلن 2.3  ذلك حتى  بعد  أنفق  ما  أن 
املالى اجلديد قرابة  العام  املدينة خالل  ستصل ميزانية 

ال�6 مليارات جنيه«. 
لدى  خاصة  جاذبية  لها  أصبح  املدينة  »أن  وذك��رت 
عن  فضاًل  لتنميتها،  استثمارات  توجيه  بعد  املواطنني 
وجودها بقرب العاصمة اإلدارية اجلديدة، التى ستوجد 

بها مقار احلكومة«.
ل�»الصناعات  كبرى  منطقة  إلنشاء  املدينة  وتستعد 
قناة  إقليم  تنمية  مشروعات  من  لتستفيد  التجميعية« 
التى  إنها أقرب املدن حملافظة السويس  السويس، حيث 
التى تؤهلها إلقامة  العاملية  املوانئ  العديد من  بها  يوجد 
مصانع جتميعية توفر فرص عمل للشباب وقاطنى املدينة 
م��ع��ارض جتارية  إلن��ش��اء  منطقة  تخصيص  م��ع  اجل���دد، 
إلنشاء  إضافة  بها،  الصناعية  املنطقة  منتجات  لعرض 

فنادق، وبنوك، ومناطق ألسواق اجلملة«.
وقال العميد مهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز 
تنمية مدينة بدر، فى تصريح صحفي، »إن املدينة تستعد 
الستقبال نحو 385 ألف نسمة بها خالل 3 أعوام ونصف، 
ل� 840 ألف نسمة بحلول عام  املدينة  حتى يصل قاطنو 
واملتوسط  االجتماعى  اإلسكان  مشروعات  عبر   ،2027
جاذبية خاصة  لها  أصبح  املدينة  »أن  مؤكًدا  واخل��اص«، 
لدى املواطنني بعد توجيه استثمارات لتنميتها، فضاًل عن 
وجودها بقرب العاصمة اإلدارية اجلديدة، التى ستوجد 
من  االنتهاء  عقب  املركزية  املصرية  احلكومة  مقار  بها 

إنشائها على أحدث الطرازات العاملية«.
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إعداد:

إيرين موسى

كشفت اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء »أن أكثر 
أنواع العنف الذى تتعرض له النساء شيوًعا فى مصر هو العنف 
واحدًة  ام��رأًة  وأن  زوجته،  على  الزوج  الذى ميارسه  اجلسدى 
على األقل من بني كل ثالث نساء فى املتوسط تتعرض للعنف 
اجلسدى أو اجلنسى أو لإليذاء النفسى مرة واحدة على األقل 

خالل فترة حياتها«.
جاء ذلك فى دراسة أعدها اجلهاز املركزى مؤخًرا لقياس 
املختلفة  العوامل  وإظ��ه��ار  النساء،  ضد  املوجه  العنف  حجم 
فى  الصحى  السكانى  املسح  بيانات  على  اعتماًدا  به  املرتبطة 

مصر عام 2014. 

التى  العوامل  أح��د  السن  ف��ارق  »أن  ال��دراس��ة  وأض��اف��ت 
تؤدى ملمارسة الزوج للعنف على زوجته، وأن العنف ضد املرأة 
لكل  ميتد  بل  تعليمي،  مستوى  أو  بعينه  إقليم  على  يقتصر  ال 
تبايًنا  هناك  »أن  موضحًة  األقاليم«،  وكل  التعليمية  املستويات 
واضًحا بني األزواج الذين أكملوا املرحلة الثانوية فأعلى وهؤالء 
ممارسة  تقل  حيث  للمدرسة؛  ال��ذه��اب  لهم  يسبق  لم  الذين 
العنف بارتفاع مستوى تعليم الزوج أو الزوجة، كما أن اجلانب 
إن  حيث  أه�مية؛  له  ال��ث��روة  مؤشر  فى  واملتمثل  االقتصادى 
املجموعة التى تنتمى إلى أدنى مؤشر للثروة ميارس فيها العنف 

بصورة أكبر من تلك التى تنتمى إلى أعلى مستوى للثروة«.

القومى لشئون اإلعاقة يوِقّع اتفاقية تعاون
مع أكادميية البحث العلمى وجامعة حلوان

ع املجلس القومى لشئون اإلعاقة اتفاقية تعاون مشترك  وَقّ
الدكتور  بحضور  حلوان  وجامعة  العلمى  البحث  أكادميية  مع 
بهدف  العلمي،  والبحث  العالى  التعليم  وزير  الشيحي،  أشرف 
لألجهزة  من��اذج  بعض  وتنفيذ  لتطوير  علمية  أب��ح��اٍث  إج��راء 
واملعدات التعويضية والتطبيقات والبرامج التكنولوجية لتمكني 

األشخاص ذوى اإلعاقة.
تأتى هذه االتفاقية فى إطار استراتيجية الدولة للنهوض 
تكامل  إطار  فى  املجتمع  فئات  جميع  العلمى خلدمة  بالبحث 
األدوار املتمثلة فى جامعة حلوان وأكادميية البحث العلمى مع 

املجلس القومى لشئون اإلعاقة.
وتنص االتفاقية التى تستمر لثالث سنوات بأن يلتزم املجلس 
القومى لشئون اإلعاقة بتقدمي اإلحصاءات واألعداد وتصنيف 
والتصنيف  األولويات  مع وضع  اإلعاقة  ذوى  األشخاص  فئات 
لألجهزة التعويضية والتطبيقات والبرامج التكنولوجية املطلوبة 
مناحى  كافة  فى  دمجهم  على  تساعد  والتى  احتياًجا  واألكثر 
لألجهزة  النهائية  املنتجات  صالحية  اختبار  وكذلك  احلياة، 
التعويضية والبرامج والتطبيقات التكنولوجية املنتجة واعتماد 

املعنية  اجلهات  حتددها  التى  واجلودة  للمواصفات  مطابقتها 
بهذا الشأن واإلشراف على جتربتها.

ت��ت��ع��اون جامعة ح��ل��وان م��ع شبكة  االت��ف��اق��ي��ة،  ومب��وج��ب 
املعلومات العلمية والبشرية بأكادميية البحث العلمى واملجلس 
الباحثني  بضم  العمل  فريق  لتعظيم  اإلعاقة،  لشئون  القومى 
املتميزين واملبدعني واملبتكرين فى املجال املطلوب من اجلامعات 
األخرى ومراكز البحوث سواء على املستوى احمللى واإلقليمى 

واإلفريقي.
 وترصد أكادميية البحث العلمى مبوجب االتفاقية التمويل 
األجهزة  تنفيذ  لبدء  واإلب���داع  والتصميم  للتطوير  املطلوب 
والبرامج والتطبيقات التكنولوجية املعتمدة من كافة األطراف، 
احلكومية  اجلهات  لدى  النهائى  املنتج  لتسويق  السعى  وأيًضا 

وقطاع األعمال العام والقطاع اخلاص ومنظمات املجتمع.
كما تنص االتفاقية على أن تختار أكادميية البحث العلمى 
شريًكا لتصنيع املنتجات النهائية لألجهزة التعويضية والبرامج 
والتطبيقات التكنولوجية املنتجة واعتماد مطابقتها للمواصفات 

واجلودة بعد التأكد من صالحيتها.

التعبئة واإلحصاء: امرأة من بني كل ثالث 
نساء تتعرض للعنف اجلسدي
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نظم مركز قضايا املرأة املصرية، باملشاركة مع مكتب املساندة 
بكفر  بدسوق  املشروعات  تنمية  بجمعية  امل��رأة  لقضايا  القانونية 
حول  بدسوق  والطفولة  األس��رة  بحديقة  مستديرة  مائدة  الشيخ، 
ودعوة  مواجهتها  وكيفية  النساء  فى  لإلجتار  تدفع  التى  »الدوافع 
املجتمع للتحرك للقضاء على تلك الظاهرة«، بحضور هناء الربيعي، 
مساعد رئيس مركز ومدينة دسوق، ورجب نايل رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية، وخالد شتا مدير مكتب املساندة القانونية، ومحمود عبد 
ووحيد  املصرية،  املرأة  قضايا  القانونى مبؤسسة  املستشار  الفتاح 
الدسوقى املستشار االجتماعى باملؤسسة، وعدد كبير من السيدات 

واملعنيني مبركز ومدينة دسوق واملراكز املجاورة.
مكتب  »إن  القانونية  املساندة  مكتب  مدير  شتا،  خالد  وقال 
املساندة بدسوق استقبل 96حالة إجتار وأكثر عرضة لإلجتار ومت 
التعامل معهم، كما كشفت املناقشات أن مصر حتولت من دولة مقر 

لالجتار بالنساء لدولة لإلجتار بهن«. 
قضايا  ملؤسسة  االجتماعى  املستشار  الدسوقي،  وحيد  وأشار 
بالنساء فى  انتشار ظاهرة اإلجتار  »أن أسباب  إلى  املرأة املصرية 
التعليمية،  املؤسسات  وضعف  األمية  انتشار  منها  عديدة  مصر 
التوعية  وضعف  اإلجن��اب،  وكثرة  السكانى  النمو  معدل  وارت��ف��اع 

بعض  ف��ى  األداء  وق��ص��ور  بالنساء،  اإلجت���ار  مبخاطر  اإلعالمية 
والصحية  واجلسدية  النفسية  »اآلث��ار  إلى  مشيًرا  الدولة«،  أجهزة 
املجتمع  ودور  بالنساء،  اإلجتار  ظاهرة  على  املترتبة  واالجتماعية 
فى  اخل��اص  القطاع  ودور  بالنساء  اإلجت���ار  مكافحة  ف��ى  امل��دن��ى 

املكافحة«.
وأوصت املائدة »بإنشاء صندوق خاص ملساعدة ضحايا اإلجتار 
وحتسني  لهن،  والدعم  احلماية  وتقدمي  تأهيلهن  وإع��ادة  بالنساء، 
الظروف املجتمعية مثل التعليم ونظام املدارس وخلق فرص عمل، 
والترويج للمساواة فى احلقوق وخلق فرص حياة أوسع وأفضل، ونشر 

الثقافات املختلفة فى املجتمع وتوعية املجنى عليهن بحقوقهن«.
الشاشات  على  إعالمية  ب��رام��ج  »ب��وض��ع  امل��ائ��دة  أوص��ت  كما 
فى  متخصصون  عليها  يشرف  والصحف  واإلذاع���ة  التلفزيونية 
هذا املجال ملكافحة اإلجتار بالنساء محلًيّا وإقليمًيّا ودولًيّا، ورسم 
اإلجتار  ومعاملة  بالظاهرة،  املواطنني  إلحاطة  إعالمية  سياسة 
بالنساء بوصفه مشكلة اجتماعية وأخالقية وأمنية وصحية متعددة 
الوجوه، ومعاملة اإلجتار بالنساء بوصفه مشكلة متس حقوق اإلنسان 
الدراسية فى كل  املناهج  بالنساء فى  ووضع مادة خاصة باإلجتار 

املستويات«.

»ماعت« توصى بتشديد العقوبات فى القوانني
 ملنع وجترمي الزواج املبكر

العامة  السياسة  »حتليل  وح���دة  أص���درت 
وحقوق اإلنسان« مبؤسسة ماعت للسالم والتنمية 
بعنوان  جديدة  سياسات  ورق��ة  اإلنسان  وحقوق 
واملمارسات  القانونى  الواقع  بني  املبكر  »ال��زواج 
»االستعراض  مشروع  إط��ار  فى  وذل��ك  الفعلية«، 
الدورى الشامل كأداة لتحسني السياسات العامة 
خالل املرحلة االنتقالية«، والذى تنفذه املؤسسة 
 ،2016 خ���الل  األوروب�����ى  االحت����اد  م��ن  بتمويل 

.2017
ناقشت الورقة عدًدا من احملاور ذات الصلة 
أخطر  م��ن  تُ��َع��د  وال��ت��ى  املبكر،  ال���زواج  بظاهرة 
مصر  لسمعة  تسيء  التى  االجتماعية  املشكالت 
الدولية ومتثل خطًرا على املجتمع وعوامل التنمية، 
كما تعتبر من أهم السمات االجتماعية والثقافية 

لكثير من املناطق الريفية وغير احلضرية.
وأسبابه،  املبكر  الزواج  مفهوم  الورقة  حللت 
واإلطار التشريعى واحلقوقى الذى يحكم ظاهرة 
الزواج املبكر، وإحصائيات الزواج املبكر فى مصر، 

وأهم األضرار الناجتة عن ظاهرة الزواج املبكر.
التوصيات،  من  مبجموعة  الورقة  وخرجت 

فى  العقوبات  تشديد  فى  أب��رزه��ا  تتمثل  والتى 
القوانني املختلفة ملنع وجترمي الزواج املبكر، كما 
وسائل  مختلف  فى  توعية  برامج  بتقدمي  أوصت 
لدى  الثقافى  املنظور  تغيير  على  للعمل  اإلع��الم 
بخطورة  والتوعية  املجتمع  داخ��ل  واألبناء  اآلب��اء 
برامج  وضع  إلى  إضافة  املجتمع،  على  الظاهرة 

للفتيات ضمن خطة اقتصادية من خالل  داعمة 
اللواتى  الفتيات  لدعم  نقدى  صندوق  تخصيص 
احلكومة  ق��ي��ام  وأخ���ي���ًرا  ف��ق��ي��رة،  ألس���ر  ينتمني 
لتقدمي  سوًيّا  بالعمل  املدنى  املجتمع  ومنظمات 
الالتى عانني من  للفتيات  واملعنوى  املادى  الدعم 
أضرار الزواج املبكر إلعادة دمجهن فى املجتمع. 

»قضايا املرأة املصرية« بكفر الشيخ يوصى بإنشاء 
صندوق خاص ملساعدة ضحايا اإلجتار بالنساء



يكتبها :
حممد فرح

يذكر التاريخ أنه عندما فتح »جوهر الصقلي« مصر باسم السلطان 
الفاطمى املعز لدين اهلل كان أول ما فكر فيه أن ينشئ عاصمًة يحكم 
منها الدولة التى متتد من الشام واحلجاز واليمن إلى إفريقيا الشمالية. 
وكان أول شارع شقه هو شارع املعز لدين اهلل فى العاصمة التى سماها 

»القاهرة«.
لفترات  تنتمى  آثار عمائر عظيمة  ففيه  فعاًل؛  العصور  كل  شارع 
املدرسة  هو  اليسار  على  يقابلنا  ضخم  بناء  ف��أول  الزمن  من  طويلة 
عامى  بني  اململوكى  برسباى  األشرف  السلطان  بناها  التى  األشرافية 
1423-1424. بعدها ننتقل إلى سبيل األمير عبد الرحمن كتخدا، بُنى 
الصالح  امللك  مدرسة  املعز جند  ش��ارع  من  اليمن  وعلى   .1744 عام 

األيوبى التى أقيمت بني عامى 1249-1243. 
مجموعة السلطان قالوون

التى  ق��الوون  السلطان  مجموعة  وهى  املعز  شارع  درة  إلى  نصل 
أقيمت بني عامى 1284-1285 وجتمع بني قبة ومدرسة وبيمارستان 
»مستشفى«. وأمام هذه املجموعة، تقف بقايا مدرسة السلطان الظاهر 
برقوق  السلطان  مجموعة  وخالف   .1263-1260 عامى  بني  بيبرس 
يأتى   ،1386-1384 عامى  بني  واملسجد  املدرسة  بنى  حيث  اململوكى 
جامع »األقمر« الذى أقيم عام 1125. ويأتى مسجد احلاكم بأمر اهلل 

الذى بنى بني عامى 990-1012، كأحد أكبر آثار وعمائر هذا الشارع 
العظيم. 

احِلَرف واألسواق
لم يكن غريًبا أن ميثل هذا الشارع مصر كلها وقتها؛ فقد جتمعت 
فيه معظم احِلرف والصناعات حتى أصبح مقصًدا للناس من كل حدب 
الشارع  إذا جتولنا فى  »األشهر«.  الشارع  لقب  اكتسب  ولهذا  وصوب، 
واملناطق احمليطة به واحلوارى واألزقة نشاهد الورش واملعامل واحملال 
التى تشهد بذلك؛ ففى عصر الفرسان جند منطقة »السيوفية« حيث 
جتهيزات  تباع  حيث  »السروجية«  ثم  السيوف،  وجت��ارة  صناعة  كانت 
اخليول للفرسان من سروج وأيضا »اللبد« أو »اللباء« الذى يوضع على 
ظهر اخليل حتت السرج اجللدى حلمايته من االحتكاك، ثم جند سوق 
»املهامزيني« وسوق »اللجميني« واألولى نسبة إلى املهماز بأسنانه املدببة 
لغمز اجلواد وحثه على زيادة سرعته، والثانية أى اللجميني نسبة إلى 
وهى  »احلوائعيني«  منها سوق  وبالقرب  اجل��واد.  به  يقاد  الذى  اللجام 

السيور التى يشد بها حزام سرج الفرس. 
القوس«  »جمع  القسى  لبيع  صة  ُمخَصّ فكانت  السالح  سوق  أما 
والرماح وغيرها من األسلحة. كما أن منطقة اخليامية ال تقل شهرًة، 
السالطني  خيام  تصنع  حيث  رائجة  وجت��ارة  صناعة  اخليام  وكانت 
املواسم  فى  وتركب  تُنَصب  ال��س��رادق��ات  وكانت  واألع��ي��ان.  واألم���راء 
واألعياد واالحتفاالت مثل االحتفال بفيضان النيل عندما يصل ارتفاع 
املياه 16 ذراًعا حسب مقياس ثبت بالنيل عند جزيرة الروضة. اخليامية 

حرفة وفن رفيع تخصصت فيه قلة من األسر تتوارثها أًبا عن جد. 
أو  و»ال��ك��ف��ت«  الفحامني،  منطقة  ف��ى  »الكفتيني«  س��وق  وي��أت��ى 
»التكفيت« هو فن تطعيم األوانى النحاسية أو الفضية وكانت صناعة 
فلم يكن جهاز عروٍس  الناس فى مصر،  رائجة منتشرة منتجاتها بني 
تباع  حيث  قريًبا  الصناديقية  ممر  يأتى  املكفتة.  األطباق  من  يخلو 
صناديق العروس اخلشبية الذى كان ضرورة قبل معرفة الدوالب. كما 

نشطت صناعات الرخامني والقزازين.
بعيدا عن احِلَرف، انتشرت أسواق الفحامني والشوايني والنحاسني 
والوراقني والعطارين واملناخلية والسكرية واملوازين واملغربلني والعقادين 
يستخدمها  التى  احليوان  جلد  من  املصنوعة  القرب  صناع  والقربية 
الساقيني  على  تعتمد  مصر  م��دن  وك��ل  القاهرة  وك��ان��ت  الساقيون، 
املوجودين بندرة اآلن حيث يقتربون من زائرى شارع املعز يقدمون لهم 
خدمتهم على استحياء نظير مبلغ زهيد ال يتجاوز اجلنيه كمقابل كوب 

من املاء البارد املزهر مباء الورد.
الالفتات  وظلت  الشارع  من  احل��رف  هذه  معظم  انتهت  لألسف 
حتمل األسماء ثابتة راسخة على الشوارع واحلوارى واألزقة املتفرعة 

من هذا الشارع الشهير. 

شارع املعز






