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ما بعد
كورونا!
منذ اإلعــان الصريح عن تفشي فيروس كــورونــا «كوفيد »19
يف الربع األول من سنة  ،2020والتعامل معه باعتباره وبا ًء عامل ًّيا،
اتخذت غالبية الدول إجراءات سريعة غير متوقعة خاص ًة بعد جتاوز
عدد اإلصابات آالف األشخاص ،وتصاعد إجمالي الوفيات.
واختلفت اإلجراءات االحترازية ،يف كل الدول ،من حيث الشدة أو
املرونة ،بداي ًة من اإلغالق ،مرو ًرا بحظر التجوال لساعات وفترات
ً
وصول إلى فرض كثير من العائالت احلجر املنزلي على
متغيرة،
أنفسها جتن ًبا لإلصابة.
ِ
سياسات العالم؛ فاضطرت العديد
زلزال كبير وأزمة شديدة غ َّيرا
ٍ
ٍ
من الشركات غير احلكومية التخاذ إجـ ٍ
صادمة،
اقتصادية
ـراءات
ســواء بتسريح كل -أو بعض -العاملني فيها ،أو بخفض الرواتب
الشهرية .تغ َّير سلوك االستهالك لدى العديد من فئات املجتمع يف
استهالك السلع وتخزينها ،وجتنب شراء سلع أخرى مما أثر بشدة
على حركة السوق والعرض والطلب ،وأنتج حالة من الركود لبعض
ٌ
ملحوظ يف نصيب اخلدمات الشخصية
انخفاض
السلع .كما حدث
ٌ
يف بعض القطاعات.
لذلك من املتوقع أن يكون هناك تقيي ٌم وإعادة نظر يف الكثير من
السياسات وآليات العمل؛ إذ أعتقد أنه بعد كل هذا املعطيات التي
ني تا ٌّم بأن العالم سوف يتغير ،ولن تستمر
نراها حولنا هناك يق ٌ
احلياةُ على حالها بعد انتهاء أزمة كورونا.
وإذا كانت مصر بسياستها احلكيمة استطاعت مواجهة هذه
األزمــة بكثير من الــقــرارات املدروسة والسريعة والتي حققت يف
جملتها األمــان للمواطن املصري ،لكن هي ليست بعيد ًة عن هذا
التغيير وإعادة تشكيل احلياة مرة أخرى وعلينا أن نفتخر بصالبة
الشعب املصري العظيم.

د .ق .أندريه زكي

من المتوقع أن يكون
ٌ
هناك تقييم وإعادة نظر
في الكثير من السياسات
وآليات العمل،
العدد
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مسارات

د .منى أبو طيرة

التفكير اإليجابي
ودوره في حل مشكلة
الضغط العصبي

يف ه ــذا املــقــال – عــزيــزي الــقــارئ –
نتناول معاً مشكلة نعاني منها جميعاً بدون
استثناء وأن كنا ال نستطيع جميعاً التعامل
معها بنجاح ،ولهذا أطرح هنا بعض االفكار
التي حتول دون قدرتنا على التعامل مع
الضغط العصبي بالشكل املطلوب حفاظاً
على صحتنا اجلسيمة والنفسية..
بداية أنوه إلى أن الضغط العصبي ليس
حكراً على فرد دون اآلخــر وامنــا يتخلل
كل طبقات املجتمع ،ومن ثم فعلينا جميعاً
أن نتعامل مع تقلب الظروف يف حياتنا
اليومية ،وأن نتكيف باستمرار مع املواقف
اجلديدة..
وطاملا نشعر أننا مسيطرون على األمور،

4

فنحن بخير ،ولــكــن عندما نحس أننا
فقدنا السيطرة ،تبدأ أعــراض الضغط
العصبي يف الظهور ،هذه األعراض التي
تبدأ بإنذارات يتم توجيهها قبل أن تقع
يف مرحلة االنهاك التي قد تؤدي بك يف
النهاية إلــى االنهيار العصبي أو األزمــة
القلبية ،ولذا من املهم – عزيزي القارئ
– أن تنتبه إلى هذه األعــراض اجلسمية
والنفسية وهي كالتالي- :
أوالً :األع ــراض اجلسمية ،وتتمثل يف
االحــســاس بالغثيان أو الــــدوار وضيق
التنفس ،أو االفــراط يف األكــل أو فقدان
الشهية ،أيضاً اإلفراط يف التدخني فض ً
ال
عن اضطرابات يف النوم واألرق واحياناً

آالم الظهر أو العنق أو الصداع..
ثانياً :االع ــراض النفسية ،وتتمثل يف
تدهور الذاكرة ،واإلحساس باإلحباط أو
الرغبة يف البكاء ،واحياناً امليل إلى العنف
وايضاً عدم القدرة على اتخاذ القرارات
ورمبا االحساس بالفشل وفقدان التركيز
وبعض اعراض االكتئاب والقلق والتوتر.
إذا كــان لــديــك مشكلة أو تعاني من
الضغط العصبي ،فسوف تظهر عليك
بعض هذه األعراض اجلسيمة والنفسية
السابقة ،فإن كان لديك مشاكل يف النوم
وتعاني مــن بعض األع ــراض االكتئابية،
فليس متوقعاً لك أن حتل املشكلة التي
أدت إلى الضغط العصبي وانت يف هذه

احلالة بل سيتفاقم املوقف ،وألنك فاقد
الــقــدرة على التركيز ،فلن ميكنك حل
املشكلة ،بل رمبــا تشعر أنــك فاشل مما
يزيد من اعــراض االكتئاب لديك ويقلل
أكثر من قدرتك على التركيز ،وهكذا جتد
نفسك تدور يف حلقة مفرغة ولكي تقطع
هذه احللقة املفرغة جرب ما يلي
خطوات تساعد على احلد من أعراض
الضغط العصبي:
انسحب بــأســرع مــا ميكن وأجــلــس يف
مكان ما.
خذ نفساً عميقاً وأغمض عينيك وأنت
تخرجه.
خذ نفساً عميقاً آخر وتأكد أنك ال جتز
على اسنانك
خذ نفساً عميقاً آخر وأرح كتفيك.
خذ نفساً عميقاً آخر وابسط كفيك.
خذ نفساً عميقاً واكتم هذا النفس ملدة
خمس عدات ثم اخرج النفس ببطء ،وكرر
هذه اخلطوة خمس مرات على األقل.
هــذه التمرينات ســوف تقلل مــن حدة
األعــراض ،ومتكنك من التفكير بوضوح
ألنك ببساطة سوف تشعر بالهدوء وتسمح
لألكسجني أن يصل للمخ مرة أخرى وذلك
ألنك عندما تتوتر ،تنقبض كل عضالتك
وأعــضــاء جسمك ومــن ضمنها اجلهاز
التنفسي ،وهذا يؤثر على كفاءة التنفس،
وبــالــتــالــي تصبح كمية االكــســجــن التي

تستنشقها أقل مما يقلل من كفاءة نشاطك
الذهني..
وهــنــاك – عــزيــزي ال ــق ــارئ – بعض
النقاط التي تــؤدي بــك إلــى املعاناة من
الضغط العصبي إذا استطعت التخلص
منها وفكرت بطريقة أكثر ايجابية سوف
يساعدك ذلك على عدم الوصول إلى هذه
املرحلة احلرجة من الضغط العصبي،
تــعــالــي مــع ـاً نــنــاقــش ونــطــرح ســوي ـاً هــذه
األفكار وسوف نبدأ يف هذا املقال بالفكرة
األولى ثم نتناول االفكار االخرى يف املقال
التالي..
الفكرة األولى:
“أشعر بأنني ال أستطيع حتمل أعباء
العمل»
دعنا يف البداية نفصل بني كونك تشعر
بذلك يف ساعات العمل العادية أو ألنك
تعمل أكثر من عدد الساعات املحددة ومن
املهم أن نؤكد على أن كونك تعمل عدد
ساعات كثيرة ال يعني أنك تتقن عملك فال
تخلط بني الكيف والكم.
واالسئلة التي يجب أن توجهها لنفسك
يف هــذه احلــالــة هــي - :هــل تشعر بعدم
قدرتك على حتمل أعباء العمل ألنك غير
منظم؟
أو ألنك ال ترتب أولوياتك؟ أو ألنك ال
تفوض بعض املهام لآلخرين؟ أو ألنك ال
تستطيع أن ترفض طلب ملديرك أو زميلك

أو ابنك أو شريكك ،فأنت ال تستطيع أن
تقول «ال»؟
ان طــرح مثل هــذه االسئلة هــي ايضاً
مفاتيح احلل ،فإذا كنت تعاني من الفوضى
فعليك أن تتعلم التنظيم يف كل شئونك،
وأن تضع أولوياتك بصورة صحيحة ،فال
حتاول القيام بثالثة اشياء يف وقت واحد،
وأن تبدأ يومك يف العمل بكتابة قائمة
االعمال التي عليك القيام بها اليوم ،وقبل
أن تبدأ يف أي من االعــمــال  ،حــاول أن
تفوض بعض املهام لآلخرين ،أمــا بقية
املهام فابدأ فيها باألصعب حيث يكون
مستوى طاقتك يف الصباح أعلى منها يف
املساء ،وعند انتهاءك من األصعب سوف
نشعر بشعور طيب حتى نهاية اليوم وذلك
ألنك جنحت يف اجنازها ولم يتم تأجيلها
والسؤال االن :ماذا لو لم استطع أن انهي
قائمة أعمال اليوم وتكرر ذلك مــراراً؟،
يف هذه احلالة حتتاج إلى أن تفكر بشكل
مختلف وتسأل نفسك بعض األسئلة منها:
هل تضع دائماً مهام أكبر مما يتسع لها
ساعات العمل اليومية؟ وإذا كانت االجابة
باإليجاب فعليك أن تعيد تنظيم وتخطيط
هــذه املــهــام ورمبــا يفضل جتزئتها على
مــراحــل ،أمــا إذا كانت االجــابــة بالنفي،
فرمبا يرجع ذلك إلى الطريقة التي تتعامل
بها مع نفسك ،أعنى أنك رمبا تفكر بأنك
ماكينة عمل ال تخطئ أو تتحمل الكثير من
االعمال حتى وانت تعلم أنك لن تستطيع
أن تقوم بها يف الوقت املحدد
هنا عليك أن تتعلم كيف ومتى؟ ،والبد
أن تنطق بهذه الكلمة «ال” ،وميكن أن
تقول «ال» بوضوح ودون عنف أو غلظة
يف القول ولكن الغرض من هذه الكلمة أال
تكون موضعاً لالبتزاز من اآلخرين الذين
يلقون عليك باألعمال اإلضافية ،أو حتى
االبتزاز من نفسك وذلــك عندما تتهمها
بالتقصير والتخاذل فلكل منا قدرة على
التحمل ال يستطيع أن يعمل بعدها وأن
فعل فسوف يكون املخرج رديــئـاً واالثــار
النفسية واجلسمية وخيمة ..عليك أذن
أن حتافظ على نفسك من خالل القياس
احلقيقي لقدرتك واحــتــرام هــذه القدرة
واجعل اآلخرين يحترمون ذلك ايضاً.
واالن :هل الفكرة السابق طرحها هي
فقط املسئولة عما تعانيه مــن الضغط
العصبي ام ان هناك أفكار أخرى تساهم
يف ذلك؟ اإلجابة على هذا السؤال سوف
جتدها-عزيزي القارئ -يف املقال التالي.

العدد
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فكرة ورأى
د .يسرى مصطفى

الكورنتينة

تــعــرف الكورنتينية بأنها الــعــزل وتقال
كــذلــك على احلــجــر الصحى ،وكــمــا تشير
املصادر املختلفة ،فإن أصل الكلمة من اللغة
اإليــطــالــيــة ( )QUARANTINAوتعنى
(األربعني) وهى املدة املقررة لعزل الوافدين
مــن أمــاكــن م ــوب ــوءة ،وتــســرى عــلــى الــنــاس
والبضائع ،وانتقلت الكلمة من اإليطالية ومت
تعميمها فى منطفة البحر التوسط والعالم
أجمع .وقد عرف املصريون هذه االجراءات
مع نهاية القرن الثامن عشر وتعززت فى
الــقــرن الــتــاســع عــشــر .فقد شــهــدت مصر
ألول مرة فى تاريخ البالد فرض اجــراءات
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صحية للوقاية من األوبئة التى كانت منتشرة
وقتها كالطاعون والكوليرا واجلــدرى ،وهى
االجـــراءات التى بدأتها احلملة الفرنسية
وأرسى قواعدها الباشا محمد على وكانت
صــادمــة ملعظم املصريني ،فــاثــارت اخلــوف
والــذعــر ،وتــعــددت أشــكــال املــقــاومــة التى
حتدثنا عنها كتب التاريخ .وال شك أن فكرة
العزل كانت األكثر إثارة للرعب فى مجتمع
تقليدى يــؤمــن بــالــقــضــاء والــقــدر وتــؤرقــه
الغربة والترحال ،فما بالنا بالعزل القسرى
والعقوبات القاسية.

وتخبرنا املــصــادر املختلفة أن اجــراءات
الكورنتينة أو العزل ،ارتبطت بحركة اجليوش
والغزوات ومنوذجها احلملة الفرنسية على
مصر وتاثرها بوباء الطاعون ،وتوسع حركة
النقل والتجارة عبر املتوسط ،وفــى مصر
كان هناك ثالثة أسباب دفعت محمد على
باشا ،والى مصر إلى اتخاذ اجراءات العزل
فــى إطـــار تأسيسه للسياسات الصحية
اجلديدة ،أوال اهتمامه بنفسه وخوفه من
الوباء ،ثانيا :اهتمامه بصحة بجيشه الوليد
الذى شرع فى تأسيسه ،ثالثا :رحالت احلج،
حيث كانت مصر محطة أساسية على طريق

احلج ملكة ،وكان احلج مصدر النتشار أوبئة
وأهمها الكوليرا .وهكذا فقد كانت مصر
نقطة التقاء األسباب الثالثة املذكورة :حركة
اجليوش ،وحركة التجارة ،وحركة احلجاج.
ولــذا جنــد أن الكورنتينية قــد مت فرضها
فى اإلسكندرية على البحر املتوسط بسبب
حركة التجارة ،وفــى الطور وعيون موسى
على البحر األحــر بسبب حركة احلجاج،
وفــى الــقــاهــرة حلماية الــبــاشــا ومــن بعده
اجلنود .وإذا كانت كورنتينة البحر األحمر
حتت سيطرة السلطات املصرية بشكل كامل،
فإن كورنتينة اإلسكندرية كان خاضعة أيضا
لسلطات األجــانــب ،وكانت موضع توترات
ونزاعات نظرا الرتباطها باملصالح التجارية
للدول.
وكــانــت كورنتينة احلملة الفرنسية فى
مــواجــهــة وب ــاء الــطــاعــون هــى األقـ ــوى ،ولم
يبدأ محمد على هذه االجــراءات إال بشكل
محدود ،وكما يقول الدكتور املؤرخ املصرى،
خــالــد فهمى ،أن محمد على فــرض أول
كورنينية فى منطقة اجليزة ليس حلماية
الشعب ،ولكن حلماية نفسه وأســرتــه من
وباء الطاعون ،وذلك قبل أن يطور التدابير
الصحية حلماية جيشه الناشئ ،ثم املخاوف
مــن األوبــئــة املنقولة مــع احلــجــاج .ويعتبر
خالد فهمى أن كورنتينة احلملة الفرنسية
كانت أعم وأشمل وأشد قسوة ،حيث يورد
نصا للجبرتى بشأن ملصقات مت تعليقها
فى نواحى القاهرة فى  24مــارس ،1799
تتضمن قواعد وضعتها السلطات العسكرية
الفرنسية ،وتعلن فيها فرض الكرنتينا ،أي
احلجر الصحي ،وكان نصها هو التالي:
“خطاباً ألهل مصر وبوالق ومصر القدمية
ونواحيها :إنكم متتثلوا لهذه األوامر وحتافظوا
عليها وال تخالفوها ،وكل َمن خالفها وقع له
مزيد من االنتقام والعقاب األليم والقصاص
العظيم ،وهي املحافظة من تشويش ال ُك َّبة،
وكــل َمــن تــي ـ ّقــن أو ظننتم أو تــوهــمــتــم أو
شككتم فيه ذلــك يف محل من املحالت أو
بيت أو وكالة أو ربع يلزمكم ويتحتم عليكم
أن تعملوا كرنتيلة ،ويجب قفل ذلك املكان.
ويلزم شيخ احلارة أو السوق الذي فيه ذلك
أن يخبر حــاالً قلق الفرنساوية حاكم ذلك

اخلط ويكون ذلك فوراً ...وكل َمن كان عنده
خبر من كبار األخطاط أو مشايخ احلارات
وقلقات اجلــهــات ،ولــم يخبر بهذا املــرض
يعا َقب مبا يــراه قائمقام .ويجازى مشايخ
احلارات مبائة كرباج جزاء التقصير ،وملزوم
أيضاً َمن أصابه هذا التشويش أو حصل يف
بيته لغيره من عائلته أو عشيرته وانتقل من
بيته إلى آخر أن يكون قصاصه املوت وهو
اجلاني على نفسه بسبب انتقاله ...وعلى
القلقات البحث والتفتيش عن هــذه العلة
الردية ألجل الصيانة واحلفظ ألهل البلد
واحلذر من املخالفة والسالم».
وكما سبق القول فإن أجــراءات العزل لم
يتقبلها املصريون ،فعلى سبيل املثال تقول
الــدكــتــورة زينب البكرى فــى كتابها «عامة
القاهرة وجتربة التحديث فى عصر محمد
على»« :كانت الكورنتينة موضع جــدل بني
العلماء املسلمني ،بني الذين أباحوها والذين
حرموها باعتبارها «مــن جملة الــفــرار من
املــوت» واعتبر البعض ذلــك تعلقا بالدنيا
«ولرغبة الباشا [محمد على] فى احلياة
الدنيا ،وكذلك أهل دائرته وخوفهم من املوت
يصدقون قولهم» .وقد قدم العلماء عريضة
بالتضرر من حكماء الكورنتينة ،ملا له من
إجراءات الكشف على عورات النساء ،ولكن
محمد هلى فند حججهم بتعيني حكيمات
للكشف عليهن ،وتــوعــد كــل مــعــارض لهذا
املشروع»..
وفــى الــوقــت ذات ــه فقد كــانــت إجـــراءات
احلــجــر ومــا صاحبها مــن عــقــوبــات مثيرة
للذعر ،ففى أزمنة الوباء كان الناس ال يبلغون
عن احلاالت ويخفونها ،أو يلقون باجلثث فى
الــشــوارع مخافة احلجر على أهــل امليت،
وكثيرة هى احلكايات فى هذا الصدد .وفى
هذا تقول ال فيرن كونكه فى كتابها «أرواح فى
خطر :الصحة العامة فى مصر القرن التاسع
عشر» «أن املصريني استمروا فى جتنب عزل
املرضى .اخلوف من نقلهم إلى املعزل الوبائى
تسبب فى إخفاء الناس ملرضاهم ،ونادرا ما
أبلغوا مجلس الكونتينة بعدد اإلصابات حتى
تنتهى اإلصابة إلى الوفاة .وقامت العائالت
خوفا من الكشف عن إصابة أحد أفرادها
بالكوليرا بدفن موتاهم فى األفنية املنزلية

أو حتت بالط الغرف أو سرا يضعون جثث
املوتى فى الشوارع ليال .وبينما تضاغفت
أعــــداد احلــــاالت املــصــابــة ،احــتــج أعــيــان
املدينة وعلماؤها مــرة أخــرى على مجلس
إدارة الكورنتينة بأن تقسيم العائالت ضد
التقاليد والعادات .طبقا للقنصل الفرنسى،
أمر محمد على بعزل املشايخ داخل بيوتهم،
وبطريقة إفرجنية ،هددهم باألشغال الشاقة
ملــدة سبعة أشهر إذا لــم يتصرفوا كأسوة
حسنة أما جمهور الناس” .ولم يقتصر الزعر
على العامة فقط ،بل امتد ليصيب األطباء
أنفسهم ،حيث تقول الفيرن كونكه «لم تأخذ
السلطات أى رحمة باألطباء احلكوميني
الذين تركوا وظائفهم أثناء الهلع املصاحب
ألول وبــاء للكوليرا فى مصر .أمــر الوالى
بطرد كل أفــراد الهيئة الطبية الذين فروا
أثناء الوباء ،ألنهم أهملوا واجباتهم عندما
كانت البالد فى أشد احلاجة إليهم.»..
وســــواء فــى املــاضــى أو احل ــاض ــر ،فــإن
اخلوف يتضاعف فى أزمنة الوباء :اخلوف
مــن امل ــرض واخل ــوف مــن اإلجــــراءات التى
تتخذها السلطات حلماية ملواجهة أخطار
الوباء وحماية الصحة العامة ،وهذا األمر
كانت له أسبابه ودوافعه فى املاضى ،التى
رمبا تختلف عن األسباب والدوافع احلالية.
ولكن ما نشهده اآلن يؤكد مقاومة االجراءات
االحــتــرازيــة مـــازال مــوجــودا وإن بأشكال
ودوافع مختلفة ،لدرجة أن هناك مظاهرات
واعتراضات فى العديد من البلدان ضد هذه
اإلجراءات ،والتى تشكل ألعداد هائلة اخلطر
األكــبــر على حياتهم باملعنى االقــتــصــادى
واالج ــت ــم ــاع ــى .وإذا ك ــان ــت املــظــاهــرات
واالعــتــراضــات اجلماعية هى احــد أشكال
املقاومة ،إال أن هذه املقاومة لها أشكال أخرى
متعددة ميكن وصفها بأنها محاوالت للتحايل
على اإلجــــراءات االحــتــرازيــة ،ومــثــال ذلك
طريقة اتباع إجراءات التباعد االجتماعى،
أو ارتداء الكمامات الواقية ،أو أنها محاوالت
للتحايل على املرض ذاته من خالل وصفات
دوائية وغذائية تبدو وكأنها وصفات فعالة
للوقاية من املرض .واخلالصة أن اإلجراءات
الصحية فى أزمنة الوباء حتمل فى طياتها
الشئ ونقيضه فهى إجراءات من أجل احلياة
وضدها فى آن واحد.
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أخبار الهيئة
بيتر مجدي

تحسين األوضاع المعيشية للسيدات المعيالت في المناطق الريفية
والمدنية الفقيرة من العامالت في القطاع غير الرسمي في مصر
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تهتم الهيئة القبطية االجنيلية للخدمات االجتماعية
بالفئات الفقيرة واملهمشة خاصة النساء ذوات التعليم
األقل أو بدون تعليم سواء يف املجتمعات الريفية أو
املدنية يف مصر إلى جانب السيدات ذوات اإلعاقة
بصفة خاصة ،حيث أنهم كمجموعة فرعية ميثلون
واحدة من أكثر الفئات السكانية املهمشة واملتضررة
يف مصر ،ومن أجل حتسني نوعية حياتهم وإتاحة لهم
فرص الوصول للحقوق والفرص واملوارد واخلدمات
العامة بعدالة ومساواة يف محافظات مصر املختلفة
واملتنوعة جغرافيا ما بني الصعيد ووجه بحري ويف
املناطق الفقيرة والعشوائية وشبه احلضرية.
وعملت الهيئة مع  5محافظات لتحسني معيشة
السيدات الفقيرات يف الريف واملدن من املعيالت يف
القطاع غير الرسمي يف مصر وملساهمة يف القضاء
على الفقر والتهميش االجتماعي لــأفــراد الذين
يعملون يف القطاع غير الرسمي للعمل وغيرها من
اجلماعات التي تعيش حتت وطأة الفقر والتهميش
بهدف حتسني حياة هؤالء من خالل تقدير قدراتهم
وتطوير أدائهم املهني والوظيفي ملساعدتهم للوصول
إلى اخلدمات االجتماعية األساسية ،وكذلك بناء
ق ــدرات املنظمات املدنية العاملة يف هــذا املجال
للعمل مع هذه الفئات يف املناطق الريفية واحلضرية
يف عــدد مــن املحافظات املــصــريــة يف  30مجتمع
محلي يف مصر ،و 15يف مناطق مدنية فقيرة يف
ثالث محافظات هي القاهرة والقليوبية واجليزة و
 15يف مجتمعات محلية فقيرة يف مناطق ريفية يف
محافظات بني سويف واملنيا.
 5آالف سيدة من القطاع غير الرسمي
يستهدف املشروع  5آالف سيدة غير متعلمة (بدون
تعليم أو باحلد األدنى منه) من العامالت يف القطاع
غير الرسمي .يف صعيد مصر ،ويركز البرنامج على
السيدات الفقيرات الريفيات العامالت يف القطاع
الزراعي ،حيث أن هذا هو النوع السائد من العمل يف
تلك املناطق ،ويعمل على املشروع  30منظمة مجتمع
مدني يف املناطق املستهدفة و 30جلنة منتخبة متثل
املجموعات املستهدفة و 3جمعيات حرفية.
كما يستهدف املــشــروع تقليل الفقر والتهميش
للسيدات وحتسني جــودة حياتهم وبــنــاء قدراتهم
ومتكينهم مــن االحل ــاق بالعمل الرسمي بأشكاله
وتضمينهم داخل منظومة شبكات األمان واحلماية
االجتماعية التي تكفلها الدولة ودعم وتعزيز قدرة
املجتمع املدني الشريك يف عدد  30مجتمع محلي
لتبني قضايا النساء ودعهم يف مجتمعاتنا املحلية
لتقليل الفقر والتهميش واحلرمان وإتاحة حياة كرمية
واعطائهم عديد من املجاالت واخليارات التي تعزز
من وجودهم ومشاركتهم يف احلياة وتقويتهم للتكيف
والتعايش وفرص التحول من العمل الغير رسمي الي
العمل يف قطاع رسمي منظم يتح لهم كل االمتيازات
من تأمينات وفــق القوانني والتشريعات املنظمة

للعمل واندماجهم يف سوق العمل مبهارات وقدرات
وامكانيات جتعلهم صاحبات اعمال علي مستوي
مجتمعاتهم املحلية.
إجنازات على األرض
وجــود دراســة مسحية األول مــرة يف مصر عن
أوضاع القطاع الغير رسمي واملنظم يف مصر هدفت
الــي للتعرف على املــهــارات القائمة واحتياجات
التدريب للسيدات النشطات اقتصاديا يف القطاع
غير الرسمي واحتياجات املجتمعات واملوارد املتاحة
و و حتليل الوضع الراهن للسيدات العامالت بالقطاع
الغير رسمي ومت الوصول الي البيانات اخلاصة ب
 60000الف سيدة و 9000شركة من شركات قطاع
عام محلي وقطاع خاص ومؤسسة خالل مبشاركة
 495شاب وشابة بعدد  30مجتمع محلي مبحافظات
( القاهرة – القليوبية اجليزة – بني سويف – املنيا)
نشرت نتائج الدراسة املسحية (يف مطبوعات من
 100نسخة وبالشكل اإللكتروني) وإتاحتها أمام
املنظمات احلكومية وغــيــر احلكومية إلــى جانب
املساهمني املختصني.
 انشاء وتأسيس عدد  30مركز موارد باملجتمعاتاملحلية يدار من قبل اجلمعيات االهلية الشريكة يف
 30مجتمع محلي بعد تأسيسه بعض أجهزة احلاسب
اآللي ،املناضد ،املقاعد وحدات تكييف الهواء الخ)
االستقبال النساء ودعهم يف مجتمعاتنا املحلية بتقدمي
الدعم الفني والقانوني طريق استشاريني ومحامني
متخصصني والقيادات املجتمعية يف االحلاق يف سوق
العمل وربطهم بالشركات والتدريب لرفع مهاراتهم
والوصول الي  3331سيدة عززت مهارتهن للوصول
الي سوق العمل الرسمي بالتدريبا احلرفية واإلدارية
املتخصصة

احلــاق عــدد  3172سيدة الــي القطاع الرسمي
املنظم من خــال( توظيف عــدد  593سيدة بعقود
طويله االمــد والتامني االجتماعي عليهن & وعدد
 2579اقــامــة مــشــروعــات خــاصــة بــهــن والــتــامــن
االجتماعي عليهن.
تــقــدمي حــزمــة مــن خلــدمــات املــتــكــامــلــة لصالح
الــســيــدات الــعــامــات بالقطاع الغير رســمــي :من
خــال مراكز امل ــوارد بالعمل علي تقدمي العديد
من اخلدمات التي تهدف الي حتسني نوعية حياة
السيدات العامالت بالقطاع الغير رسمي يف شتي
النواحي ( االقتصادية  /الصحية  /التعليمية /
خدمات اإلسكان بهدف الوصل الي حتسني جودة
احلياة للسيدات فى القطاع الغير رسمي والتي
منها-:
حتسن األحـ ــوال الصحية لــعــدد  16364سيدة
واسرهم من خالل تقدمي اخلدمات الطبية مثل تنفيذ
القوافل ا طبيةواصدار كارنيهات التامني الصحي
اخلاص.
حصول  3222سيدة على األوراق الرسمية التي
تساعدهم من االستفادة من اخلدمات احلكومية
مثل بطاقات الرقم القومي واصدار شهادات امليالد
للسيدات من الفئة املستهدفة.
بتقدمي املعلومات القانونية واستشارات اإلدارة
املــالــيــة لــعــدد  3986ســيــدة منهم  65ســيــده من
ذوى اإلعاقة لتعزيز مهاراتهن لاللتحاق بالقطاع
الرسمي مــن خــال التوظيف الــذاتــي بعقد عمل
حر او التوظيف لدى الغير ودخولهم مظلة التامني
االجتماعي ليصبحن لهن كل احلقوق الرسمية يف
التامني الصحي واحلــصــول على معاش عند بلوغ
السن القانوني للمعاش او يف حالة إصاباتهم باي

إصابة تعوقهم عن العمل مما يتيح حياه كرمية لهن
وألسرهن او تقدمي اإلتاحة للفرص التمويلية املمكنة
لبدء السيدات مشروعاتهن او تقدمي دراسات اجلدوى
ملن يرغنب فى االلتحاق بسوق العمل الرسمي.
احلاق عدد  178سيدة بجهات اإلقراض لتحسني
احولهم املعيشية من خالل تنفيذ مشروعات صغيرة
لهن وربطهم باألنظمة االئتمانية.
متكني عدد  6174سيدة من االنضمام الي
خطط تأمينية واستخراج شهادات امان لهن
حتسني االحــوال التعليمية لعدد  306سيدة من
العامالت بالقطاع الغير رسمى من خالل احلاقهم
بفصول تعليم الكبار واجتيازهم االمتحان بنجاح
واحلصول على شهادات محو االمية .
حصول  5سيدات من ذوي اإلعاقة علي شهادات
مزاولة املهنة مما يساعهن علي االستفادة من قانون
توظيف  % 5من ذوي االحتياجات اخلاصة
عدد  243لقاء لرفع الوعى بقضايا و مشكالت
السيدات العامالت بالقطاع الغير رسمي
بحضور  9421مــن الــســيــدات الــعــامــات حول
(املعامالت املالية و البنكية–اهمية حق السيدات
للعمل فــى بيئات امــنــه -اهمية حماية السيدات
انفسهن مــن العنف فــى بيئة العمل -اهمية عمل
السيدات فى القطاع الرسمي.
بجانب عقد املعارض ملنتجاتهم وملتقات التوظيف
لربطهم واســرهــم بالشركات و لضمان احلصول
على بيئة عمل الئقة للسيدات ومستدامة واحلاقهم
بالقطاع الرسمي املنظم مبشاركة ع ــدد( )28من
شــركــات الــقــطــاع اخلـــاص وحــضــور ع ــدد ()350
ســيــدة مــن مجتمعات عمل محافظات القاهرة
واجليزة والقليوبية وذلك بالتنسيق ومشاركة القطاع
احلكومي ممثل عن وزارتي القوى العاملة والتضامن
الجتماعي إلتاحة فرص اكثر للحصول على وظائف
اكثر امانا واستقرار حتت شعار يال نحميها فىبيئه
عمل امنه .
ومن هنا كانت جميع التدخالت داعمة للنساء
االتاحة فرص حتويلهم من العمل الغير رسمي الي
العمل املنظم
واالستمرار العمل علي دعم النساء يف مجتمعاتنا
املحلية وإيــجــاد بيئة عمل امــنــه تضمن حمايتهم
واســتــدامــة وج ــود عمل بشكل منتظم مت تأسيس
وجتهيز -:
عدد  20وحــدات أنتاجيه مــدرة للدخل مسئولة
عــن ادارتــهــا وتشغليها والتسويق النساء انفسهم
وإنتاج منتجات محلية تسوق للمجتمع املحلي و أيضا
تساهم يف توظيف السيدات داخل هذه الوحدات من
خالل عقود تأمينيه من يتمتعوا فيها على بحقوقهم
الصحية واالجتماعية من مناذج الوحدات اإلنتاجية
تعزيز قدرة املجتمع املدني على زيادة املساهمة يف
تقليل الفقر والتهميش لدى السيدات الفقيرات من
املدن والريف-:
عززت الهيئة مع شركائها املحليني من مؤسسات
مجتمع مدني وبالشراكة مــع مؤسسات حكومية
واجلــهــات البحثية واالســتــشــاريــن مبجموعة من
االستراتيجيات التي تدعم قدراتهم مؤسسيا علي
مستوي اللوائح ا واألنظمة الداخلية ملنظمة لعملهم
– الــقــدرات البشرية – البنية املــؤســســة خاصة
للجمعيات االهلية الشريكة يف مجتمعاتنا املحلية (
 ) 30مبحافظات عمل املشروع اخلمسة ( القاهرة
– القليوبية -اجليزة – بني سويف – املنيا ) وهذه
االستراتيجيات هي -:
بــنــاء الــشــراكــات على مستوي املجتمع املحلي
والقومي مبستوياته لتعظيم افضل الفرص واملوارد

والتكامل يف األدوار لصالح السيدات ودعهم و منها
أيضا للربط والتوفيق بني الباحثني عن الوظائف
وأصحاب العمل.
التمكني وبناء القدرات باملهارات اإلدارية والفنية
بالبرامج املوجهة أو الداعمة لتحسني املشروعات
االقتصادية والتفاعلية للمجموعات املهمشة من
جانب واجلمعيات االهلية الشريكة مما ينتج عنه
تقويتهم واعطائهم املزيد من املشاركة مساحات
القيادة واإلدارة وريادة االعمال ليصبحوا فاعلني يف
املجتمع العام
النهج احلقوقي القائم علي اطرافه الثالثة من
خــال أصحاب احلــق والداعمني وكافلي احلقوق
بانتخاب ووجــود عــدد  30جلنة مجتمعية تدعم
حقوق النساء يف القطاع الغير رسمي
ال ــدع ــوة وكــســب الــتــأيــيــد لتفعيل التشريعات
والقوانني التي تنظم وتضمن حماية دخل املواطنني
وتشجع السيدات وحتميهم لتنفيذ أدوارهم بفاعلية
مما يــؤدي إلــى ضعف العالقة بني صاحب العمل
والعاملني ويضعف دور السيدات يف املشاركة يف
األنشطة االجتماعية االقتصادية .ومت العمل مع
السيدات يف القطاع الريفي وفئة عامالت املنازل
وغياب منظومة حماية متكاملة للسيدات العامالت
يف املنازل (مبحافظات القاهرة واجليزة والقليوبية)
قدمت مسودة قانون حماية العامالت فى املنازل
ملجلس الشعب والعمل علي ازدي ــاد فاعلية دور
وحدة رعاية العمالة غير املنتظمة مبديرية القوى
العاملة باملنيا بحسب مــواد القانون رقــم 12لسنه
( 2003مــاده )15والقرارات الصادرة بشأنه قرار
رقم  327لستة  2015ومــواده و قــرار  162لسنة
 -2019تضمني حقوق العمالة غير املنتظمة يف
القانون  148و الئحته التنفيذية مبا يضمن حصول
العمالة غير املنتظمة و بخاصه النساء على كافه
حقوقهن فالتأمينات و املعاشات
النهج الــقــائــم علي املــرونــة واملــتــانــة املجتمعية
لتقوية الفئات الهشة والفقيرة واالولي بالرعايا يف
مجتمعاتنا املحلية والتكييف للتعايش مع االزمات
األنشطة التي مت تنفيذها املتعلقة بـ
COVED 19
يقوم مركز امل ــوارد بكل مجتمع ب ــإدارة برنامج
التوعية ودعم السيدات ملواجهة ازمة كرونا وحتقيق
السالمة
الصحية للعامالت يف الوحدات اإلنتاجية وسالمه
منتجاتهم من خالل األنشطة االتية-:
النشاط األول
تنفيذ برامج للتوعية والتدريب بإجراءات السالمة
الصحية املرتبطة بالعامالت واملنتجات وتدريبات
 ON LINEللسيدات بأماكن الوحدات اإلنتاجية
وطباعة منتجات للتوعية السيدات للحماية من
فيروس كورونا
متعمل جروب واتساب اب للجمعيات ال  15ومع
مجموعة من االستشاريني عددهم  5ممثال الصحة
– وزارة الــقــوي العاملة استشاريني طــب نفسي
لوضع االحتياجات التدريبة للسيدات يف القطاع
الغير رسمي ملواجهة الفيروس وتناولت خطة التوعية
التدريب مستويني
مستوي السيدات داخل الوحدات اإلنتاجية
الــســيــدات واســرهــم يف املجتمعات ويعملوا يف
القطاع الغير رسمي
على ان يتم وضــع املــوضــوعــات واالحــتــيــاجــات
للتوعية متضمنة
إجراءات السالمة والصحة املهنية يف اثناء العمل
بالوحدات اإلنتاجية

البعد النفسي وتأثير الفيروس وانتشاره على
سلوكيات املجتمع
اجلــزء الصحي وأهمية التغذية السليمة واتباع
العادات الغذائية الصحيحة لتقوية اجلهاز املناعي
ملواجهة الفيروس خاصة للسيدات التي يتطلب
عملهن التواجد بالشارع واألس ــواق اغلب الوقت
وأفــضــل املــمــارســات التغذوية التي تقوي اجلهاز
املناعي
الوعي العام لدي املجتمع وكيف تكون املــرأة يف
املجتمع حتمي نفسها واســرتــهــا اثــنــاء تواجدها
يف األســـواق خــاصــة للمجتمعات الريفية والبعد
االقتصادي وتأثيره الفيروس على عمل السيدات
مت تطبيق التدريب واللقاءات من خالل ONLINE
بتطبيق برنامج  ZOOMومشاركة عــدد  30من
ممثلي اجلمعيات الشريكة و 78من السيدات يف
الوحدات اإلنتاجية ومت بث هذه اللقاءات مباشر علي
مواقع التواصل االجتماعي للجمعيات الشريكة من
خالل مراكز املوارد للجمعيات وحقق نسب مشاهدة
 56000الف مشاهده واستقبال تساؤالت املشاركني
اثناء اللقاءات وجتاوب االستشاريني للرد عليها
-4كــان ملراكز املــوارد باجلمعيات دور هــام جدا
وفاعل يف دعم العمالة الغير رسمية ملواجهة فيروس
كورونا املستجد كوفيد  19من خالل تسجيل عدد
 37450من السيدات واسرهم من العمالة الغير
منتظمة علي موقع وزارة الــقــوي العاملة لتفعيل
استفادة هذه الفئة من قرارات الدولة ملواحهة هذه
االزمة التي متر بها مصر يف اتاحة مبلغ  500ج ملدة
 3شهور لهذه الفئة حيث تبنت مراكز املوارد خالل
هذه الفترة شعار العمالة الغير رسمية مسئوليتنا
النشاط الثاني
ال ــرش والتطهير ألمــاكــن الــوحــدات اإلنتاجية
واألماكن املحيطة بها .توفير خامات لتعزيز تنفيذ
إجــــراءات وشـــروط الــســامــة الصحية للسيدات
العامالت وسالمه املنتجات وخصوصا الغذائية
التنسيق مع ادارة السالمة والصحة املهنية بوزارة
القوي العاملة ووجود عدد  2من منهم يف املجموعة
االستشارية حيث قاموا بشرح ما هي اإلجــراءات
االحترازية ملواجهة الفيروس يف بيئة العمل اثناء
عمل السيدات يف الــوحــدات اإلنتاجية مبختلقها
وكيفية التعامل مع االسطح املختلفة التي يتواجد
عليها الفيروس وعــدد ساعات تواجده عليها من
(املــعــدن – البالستيك – اخلشب) ومــا هي املــواد
واملــطــهــرات الــتــي يجب استخدامها يف عمليات
التطهير للوحدات واملسموح بها ومصرحه من قبل
اجلهات املعتمدة ونسبها
بجانب ما هي اإلجراءات الواجب على السيدات
اثناء العمل اتباعها من التباعد االجتماعي بينهم
– تنظيم مواعيد العمل – لبس الكمامة واجلوانتي
حماية لهن
وبــنــاء على هــذه اإلجــــراءات مت انــتــاج عــدد 11
بروتكول يضمن سالمة النساء والعمل يف بيئة امنه
ويحميهم من فيروس كورونا املستجد
كما مت الــرش يف املجتمعات األمــاكــن الوحدات
اإلنتاجية واملناطق املحيطة بها واألســواق ومكاتب
البريد وعديد من املنشات التي يتردد عليها النساء
بها لتعزيز تنفيذ إجراءات وشروط السالمة الصحية
للسيدات العامالت وسالمه املنتجات وخصوصا
املنتجات الغذائية وسالمة العامالت بالوحدات
اإلنتاجية وجتنبا النتشار اى إصابة بينهم
تقدمي خدمات NON- CASH ASSISTANCE
   SERVICESللسيدات العامالت يف القطاع الغير
رسمي بشكل عام املتواجدين يف مناطق عمل املشروع.
العدد

571

يناير  -فبراير
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أخبار الهيئة
أندريه زكي :وثيقة اإلخوة
اإلنسانية تدرك واقع المهمشين
والفقراء واآلثار المدمرة للحروب

الهيئة تشارك في مبادرة القوافل
الرئاسية «نور حياة»
شاركت الهيئة القبطية اإلجنيلية للخدمات االجتماعية مع صندوق حتيا
مصر يف قوافل املبادرة الرئاسية “نور حياة” ملكافحة مسببات ضعف وفقدان
اإلبصار بقرية معصرة ملوي مبحافظة املنيا ،على مــدار يومي اخلميس
واجلمعة  11و 12فبراير املاضي.
وقالت مارجريت صاروفيم ،رئيس قطاع التنمية املحلية بالهيئة إن تنظيم
قوافل مبادرة نور حياة يف املحافظات يأتي يف إطار التنسيق مع املشروعات
التي تنفذها الدولة لتطوير الريف املصري ،ضمن مبادرة حياة كرمية،
لتحقيق احلماية االجتماعية والصحية بجانب التنمية االقتصادية لألسر
األولى بالرعاية.
وأوضحت سوزان صدقي ،مدير وحدة التنمية املحلية يف الهيئة مبحافظات
الصعيد أنه استهدف نشاط املبادرة إجــراء الكشف الطبي للعيون على
املواطنني األولى بالرعاية ،بقرية معصرة ملوي مبحافظة املنيا ،بجانب توفير
العالج والنظارات الطبية ،باإلضافة إلى إجراء عمليات املياه البيضاء مجا ًنا.

أكد الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة اإلجنيلية فى
مصر ،ورئيس الهيئة القبطية اإلجنيلية للخدمات اإلجتماعية
إن وثيقة األخوةاإلنسانية تاريخية وملهمة ،ومتثل حوا ًرا فقه ًّيا
والهوت ًّيا راق ًيا”.
وأضاف خالل االحتفالية االفتراضية التي نظمها األزهر
الشريف يف  3فبراير ،مبناسبة اليوم العاملي لإلخوة اإلنسانية
ِ
حتديات
أنها تنظر للكرامةِ اإلنسانيةِ نظر ًة عميق ًة تلتحم مع
اللحظةِ الراهن ْة ،وحتديات العوملة التىحاولت فرض أمناطها
ٍ
ٍ
ٍ
بشكل لم تعر ْف ُه
ودينية
عرقية
نزاعات
وسياساتها فأدت إلى
ٍ
البشري ُة من قب ْل.
وشــدد القس أندريه على أن ما ط َر َحتْ ُه هــذ ِه الوثيقة هو
ٌ
نيوالفقراءِ ،
وإدراك
َفه ٌم عمي ٌق لل َعالقةِ مع اهللِ،
لواقع املهمش َ
ِ
للحروب ،وتابع« :كما تدعونا الوثيقة إلى
واآلث ــارِ املــدمــر ِة
ِ
اســتــمــرارِ احلـــوارِ وضـ ــرور ِة دعــمِ ــهِ  ،مــع االرتــبـ ِ
ـاط بالتغييرِ
ٍ
مبادرات
أرض
الواقع ،والعملِ م ًعا م ْن خاللِ
اإليجابى على ِ
ِ
ٍ
جديدةٍ
وإبداعية”.
ومت تدشني وثيقة اإلخــوة اإلنسانية يف  4فبراير 2019
بأبوظبي عاصمة دولة اإلمارات ،ووقعها البابا فرنسيس بابا
الفاتيكان ،واإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ األزهر،
ومت اعتماد يوم  4فبراير من األمم املتحدة باعتباره «اليوم
الدولي لإلخوة اإلنسانية».

“نحو مجتمعات ريفية مرنة” مشروع الهيئة للتخفيف من الفقر في الفيوم
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“نحو مجتمعات ريفية مصرية مــرنــة” هو
املشروع الذي بدأت الهيئة القبطية اإلجنيلية
للخدمات االجتماعية تنفيذه ،بتمويل من االحتاد
األوروبي يف محافظة الفيوم ،بهدف التخفيف
من حدة الفقر يف املجتمعات الريفية ،من خالل
توفير فــرص وظــروف ومــوارد عامة ومصالح
مشتركة ،لتعزيز العالقات بني املجتمعات املدنية
والسلطات املحلية والقطاع اخلاص باملحافظة،
ومت ترتيب لقاءات وجلسات رفع الوعي للنساء
الريفيات مبا يسهم يف حتقيق األمن الغذائي.
وقــالــت مــارجــريــت صــاروفــيــم ،رئيس قطاع
التنمية املحلية بالهيئة ،إن املشروع يستهدف
زيــادة دخل صغار املزارعني والنساء والشباب
من اجلنسني ،من خــال تنفيذ منــوذج تنموي
ريفي ميكن قياسه ،وميكن تكرار تطبيقه يف
مناطق أخــرى ،مع تعزيز سهولة الوصول إلى
اخلدمات املقدمة من القطاع احلكومي والقطاع
اخلاص ،بالشراكة مع  ٤مؤسسات مجتمع أهلي
مبراكز محافظة الفيوم ،وهــم جمعية تنمية
املجتمع املحلي والبيئة واألسرة بقرية شكشوك
مركز إبشواي ،واالحتاد النوعي للتنمية والبيئة
والزراعة اآلمنة مبنشأة عطيف مركز سنورس،
ومؤسسة الــنــوران للتنمية بــزاويــة الكرادسة،
جمعية الطريق للتنمية بالفيوم بقرية بني صالح

مركز الفيوم.
وأوضــح رفيق ناجي ،مدير املواقع التنموية
بالهيئة ،أنــه يتم تنفيذ املــشــروع بالتعاون مع
جميع املديريات واإلدارات بالفيوم ،من مديرية
التضامن االجتماعي والزراعة والري واإلرشاد
ال ــزراع ــي وجــهــاز حتــســن األراض ـ ــي والــطــب

البيطري ،بــاإلضــافــة إلــى اإلدارات املختلفة
باملراكز التي يعمل بها املشروع ،وقد نفذ خالل
هــذه الــفــتــرة عــدة مــدخــات لتحسني وتعزيز
القدرة اإلنتاجية لصغار املزارعني فيما يتعلق
بتحسني خصائص التربة ،وإتاحة البذور العالية
اجلودة وتنظيم وتنقية قنوات الري.

كورونا تجبر
المجتمع على تغيير
عاداته وتقاليده
ونظمه الغذائية

تغير الـعــادات االجتماعية فى ظل جائحة كورونا أصبح واقعا ملموسا ،فإذا
كــان البعض يربط األح ــداث الزمنية قبل امليالد أم بعد امليالد حسب التقومي
امليالدى ،اآلن األوضــاع اختلفت على ما كانت عليه قبل كورونا وأصبحت عكسه
بعد اجلائجة ،وبالرغم من تهافت الدول على اللقاحات ومحاولة توزيعها على
مواطنيها فى أسرع وقت لتقليل اخلسائر ،إال أن التقارب اإلنساني لم يعد كما
هو ،وأصبح هناك تعامالت افتراضية بني الناس على االنترنت ،ولكن فى الوقت
نفسه تقف ال ـعــادات االجتماعية فــى الــريــف وصعيد مصر مختلفة متاما عن
التدابير االحترازية املتبعة فى املحافظات اآلخري.
ال تزال العادات القبلية تفرض نفسها من خالل جتمعات الناس ،خاصة وأنه
من العار أن يتجاهل فرد تأدية دوره فى مجاملة قريب او جار فى مناسبة سعيدة،
أو تقدمي العزاء نفسه فى مناسبة حزينة ،ولكن فى كل األحوال البد من تقدمي
الواجب.
السؤال اآلن ،إلى متى ستظل العادات االجتماعية مختلفة عن مرحلة ما قبل
كورونا ،وكيفية االهتمام بالتغذية السليمة التى ثبت ال غنى عنها فى مواجهة
الفيروسات واألمراض ،وضرورة منح اجلهاز املناعى لإلنسان القيمة الالزمة من
االهتمام ،حيث انعكس ذلك على النظام الغذائي لكثير من املواطنني.
هناك أبعادا آخري لألزمة ،ما دور منظمات املجتمع املدنى فى التخفيف عن
جائحة كورونا ،حيث ثبت بالدليل أن احلكومات غير مستعدة وحدها للقيام بهذا
الدور ،حتى الدول األوروبية فشلت ،ما بالك بالدول الفقيرة والعالم الثاث ،ورغم
املجهودات الكبيرة املبذولة فى مصر ملكافحة اجلائجة ،إال أن اآلمال كبيرة على
قيام املجتمع املدنى بدور أكبر خالل املرحلة الراهنة.
كذلك هناك اهتمام بتعزيز اخلدمات املقدمة فى دور املسنني ،خاصة وأنهم
الفئة األكثر تضررا من اجلائحة حتى اآلن ،وفرضت التحديات احلالية العديد
من املقترحات بضرورة تطوير دور املسنني وتوفير بعض األجهزة واخلدمات التى
تساعد يف تقدمي اخلدمات الالزمة ،مع توفير مناخ صحى وآمن لهم.

امللف إعداد:

هانى دانيال  -أحمد عادل
شيري عبده  -محمد عبد العظيم
العدد
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احترس..
التغذية السليمة العالج األمثل
لتقوية جهاز المناعة

التغذية السليمة وتقوية جهاز املناعة أصبح
من األمور التى حتتل أولوية فى ظل التحديات
التى فرضتها جائحة كورونا ،فلم يكن االهتمام
بالنظام الغذائي متاحا للجميع ،بل ملن يريد
استخدام برامج لتخفيض الوزن من خالل برامج
الرجيم القاسية ،ولكن اآلن أصبح اجلميع يهتم
بضرورة توفر فيتامني «سي» و»د» وغيرها من
الفيتامنيات التى أثبتت احتياج جسم اإلنسان
إليها لتقوية املناعة ومنع الفيروسات املختلفة
من نهش جسده وحدوث مزيد من األضرار.
ويري خبراء التغذية أن احلصول على الفواكه
واخلضروات الطازجة أصبح ضرورة فى هذه

املرحلة ،ولكن فى حال عدم توفر اخلضروات
الطازجة ميكن اللجوء إلى بدائل صحية عديدة
ومن السهل تخزينها وإعدادها للطعام ،حيث
ميكن تخزين الــفــاصــولــيــاء املعلبة واحلمص
املعلب ،واللذين يوفران مغذيات عديدة ،لعدة
أشهر  ،وميكن إدماجهما يف الوجبات بطرق
عــديــدة ،كــذلــك أنـــواع مختلفة مــن األســمــاك
الزيتية املعلبة من قبيل السردين والسلمون غنية
بالبروتني ،واألحماض الدهنية أوميجا .3
وهناك اهتمام أيضا بالفيتامينات ،واملعادن،
ومضادات األكسدة ،باعتبارها مــواد ضرورية
لنمو اجلــســم وللحفاظ على أدائـ ــه ،يف هذه

املرحلة ،حيث هنالك أهمية قصوى يف قدرة
اجلسم على مواجهة األم ــراض ،كما أن هذه
املــعــادن تلعب دورا كــبــيــرا يف تــقــويــة اجلــهــاز
املناعي ،وتنجيع أداء أعضاء اجلسم ،بل ولديها
تأثير حاسم على الشعور العام واملزاج وصحة
اإلنسان النفسية.
يوضح اخلبراء أيضا أن الغذاء املتنوع يسد
احلاجة اليومية الضرورية ،مثل األطعمة الغنية
باحلبوب والفواكه واخلضروات ومنتجات األلبان
واجلوز والبذور ،والبيض واللحوم.
الفيتامنيات واملعادن

من جانبها قالت الدكتورة مرمي عثمان خبيرة
التغذية أن املرحلة الــراهــنــة كشفت ضــرورة
االهتمام بتقوية جهاز املناعة حتى يتمكن جسم
اإلنسان من التعامل مع الفيروسات واملخاطر
املحتملة النتقال األمراض ،ومن أبرز العناصر
التى يجب توفرها فى األطعمة كل من املعادن
واأللياف املوجودة يف عسل النحل ،واخلضروات
والفاكهة و باألخص الغنيه بالزنك والسيلينيوم
كالبطاطس والبطاطا والكاكاو والثوم والبروكلي
والسبانخ واملــوز ،وكذلك الغنية بفيتامني  Cو
 Eو مضادات األكسدة كاخلضروات الورقيه
الداكنة والفلفل واجلزر والبصل والفاكهة امللونة
كاجلوافة والكيوي والفراولة.
هناك أيضا املوالح والليمون مع مراعاه تأثر
الفيتامينات باحلراره أثناء الطبخ ،لذلك يفضل
تناولها نيه يف صورتها األصلية ،إلــى جانب
األعشاب والتوابل الغنية مبضادات األكسدة
التي تتحمل احلــراره مثل الكركم والزجنبيل
والقرفة والينسون  ،الليمون والشاي األخضر.
نوهت الــدكــتــورة مــرمي عتمان إلــى ضــرورة
االبــتــعــاد ع ــن األطــعــمــة ال ــت ــى حتــتــوى على
السعرات العالية من الدهون و السكريات كل
تلك األطعمة ،خاثة وان تناولها يضع اجلسم
يف حالة مزمنة من الضغط و االلتهاب على
مستوى اخلــايــا ،ويسبب حــالــه مــن التحفز
للجهاز املناعي ،وخلال يف رد فعله عند تعرضه
لإلصابة بالفيروس ،وقد يهاجم عضوا أو أكثر
من أعضاء اجلسم نفسه ،ونصحت بالتوقف
عن تناول هذه األطعمة واالعتماد على األكل
الغني بالبروتني وخصوصا احليواني ،كذلك
الغني بعنصري الزنك والسيلينيوم ،لدورهم
العالي يف رفع املناعة جتاه الفيروسات مثل
املــحــاريــات والــقــشــريــات واألســمــاك و الكبدة
واللحوم وباقي اللحوم البيضاء و كذلك البيض
ومنتجات األلبان مثل الزبادي وجنب القريش
والبروتني النباتي املوجود يف البقول مثل الفول
و العدس و احلمص والــذرة واحلبوب الكاملة
كالقمح والشعير والشوفان واملكسرات كاللوز
والسوداني وعني اجلمل والبذور كالشيا و بذر
الكتان و السمسم.
ضوابط لتفادى أزمة!
بينما يــري الدكتور سيد حماد ،استشاري
التغذية باملعهد القومي للتغذية أن هناك عددا
من الضوابط فى حالة الرغبة فى املرور بسالم
من مخاطر جائحة كورونا ،ومنها احلرص على
تنفيذ شروط سالمة الغذاء ،من حيث الغسل
املستمر لــأيــدي وتنظيف األغــذيــة التي يتم
تداولها ،إلى جانب االهتمام بحفظ وتخزين
األغذية يف درجات حرارة مناسبة ،والتنويع بني
الوجبات ،وعدم االعتماد على تناول نوع واحد،
مع ضرورة تنظيم مواعيد الوجبات ،واالهتمام
بطهي الطعام جيدا قبل تناولها.
أوضــح خبير التغذية على ضــرورة االهتمام
بتناول األطعمة التي حتتوي على فيتامني «أ»،
فهى مهمة لتقوية اجلهاز املناعي ،والقدرة على
مقاومة األمراض ،ويتوفر ذلك فى اخلضروات
ذات اللون األصفر أو األحمر أو البرتقالي،

مثل اجلزر والفلفل األلوان والبطاطس والقرع
العسلي واملــشــمــش واملــاجنــو ،بــاإلضــافــة إلى
األسماك واملنتجات البحرية ،وأيضا اللحوم
واحلليب البقري وصفار البيض.
نوه الدكتور سيد حماد على ضرورة االهتمام
أيضا باألطعمة الغنية بفيتامني «هـ»ويعتبر من
أقوي مضادات األكسدة التي تساعد على تقوية
جهاز املناعي ومحاربة الفيروسات ،وتتواجد
مــصــادره يف املــكــســرات بــأنــواعــهــا ،والــلــحــوم
احلمراء واملنتجات البحرية.
لــم يغفل الدكترو سيد حماد احلــديــث عن
األطعمة الغنية بفيتامني «سي” ،:حيث يحتوي
عــلــى مــضــادات األكــســدة الــتــي تــســاعــد على

رفع اجلهاز املناعي والوقاية من الفيروسات،
وتــتــواجــد مــصــادره يف اخل ــض ــروات الــورقــيــة
ذات الــلــون األخــضــر الــداكــن ،مثل :اجلرجير
والبقدونس والشبت والسبانخ والبصل األخضر،
باإلضافة إلى البروكلي.
نــوه على ض ــرورة االهــتــمــام باألطعمة التي
حتتوي على الزنك ،خاصة وانه من املهم تناول
األطعمة الــتــي حتــتــوي على الــزنــك ،لقدرتها
الفائقة على تعزيز اجلهاز املناعي ومقاومة
األمراض والعدوى عن طريق اجلهاز التنفسي،
وتــتــواجــد م ــص ــادره يف املــكــســرات والــلــحــوم
احلمراء والكبدة واحلبوب الكاملة والبقوليات
واخلضروات الورقية بشكل عام.
العدد
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لماذا تغيرت العادات
والتقاليد فى ظل كورونا؟!
انــعــكــســت جــائــحــة ك ــورون ــا عــلــى الــعــادات
االجتماعية لكثير من الناس ،وأصبحت هناك
أمـــورا فــرضــت نفسها على احلــيــاة اليومية
لإلنسان بشكل لم يكن فى احلسبان من قبل،
واضطر البعض للتنازل عن أنشطته اليومية
بسبب عدم تهيؤ الظروف كى يواصل ممارسة
نشاطه املعتاد ،وتقدمي املزيد من التنازالت
حتى متر اجلائحة بأقل اخلسائر املمكنة.
الغريب فى األمر أن هناك بعض من األمور
كانت مصنفة من األمور اليومية لإلنسان ،ولم
يضع فى حسبانه من قبل إمكانية فقدانها،
ولذا كانت الصدمة كبيرة بعد تفشي اجلائحة،
وارتبك اجلميع من أجل التوصل إلى صورة
مناسبة لتحسني الوضع الراهن.
عادات اجتماعية غير موجودة
مــن جانبه قــال اخلبير النفسي عبد اهلل
األيــوبــي أن ظــهــور فــيــروس كــورونــا كــانــت له
انعكاسات سلبية على الــعــادات االجتماعية
لألفراد ،خاصة أنشطة األفــراح مثل الــزواج
وإحياء املناسبات السعيدة كاألعياد وغيرها،
أو مناسبات الــعــزاء ،فــى ظــل احلــديــث عن
التباعد االجتماعى وضرورة جتنب التجمعات
بكل أشكالها والسلوكيات التي قد تؤدي إلى
اإلصــابــة بالفيروس ،خاصة وأن احلكومات
مبختلف دول العالم وليس فــى مصر فقط
اضطرت إلى اللجوء لبعض القواعد الصارمة
من حيث فرض تباعد اجتماعى والغاء األفراح
ومــنــاســبــات الــعــزاء وجتــمــعــات أعــيــاد امليالد
وغيرها من األمور السيطة التى كانت مدرجة
فى برامج اإلنسان العادية.
ورغــم مــرور عــام على جائحة كــورونــا ،إال
ان التحذيرات من التجمعات ال تزال سارية،
واالضطرار إلى التواصل عن بعد من خالل
االتصاالت الهاتفية او عبر برامج الفيديو من
الكومبيوتر للتواصل ،وأجبر فيروس كورونا
كثير من الناس على التخلي عن هذه العادات،
أو جزء كبير منها ،بغض النظر عما إذا كان
هذا التخلي مؤقتا أو رمبا يتحول إلى دائم ،فإن
هذا الفيروس وانتشاره خلق ممارسات جديدة
غير مألوفة وغير مسبوقة.
اعتبر أن هناك أضــرارا نفسية ناجمة عن
تفشي فيروس كورونا وما تسبب بعد ذلك من
تقييد حركة املواطنني ،وحتذيرهم الدائم من
خرق هذه القواعد ،ومنها التباعد االجتماعي
التى يراها البعض رمبا تقود إلى إعادة تشكيل
الصلة االجتماعية بــن الــنــاس ،خاصة وأن
التأثير الذي سيتركه الفيروس لن يقتصر على
البعد االجتماعي ،وإمنــا سيطول بكل تأكيد
قطاعات مختلفة ،منها على سبيل املثال ال
احلصر نظام العمل عن بعد ،مواعيد العمل،

حق املوظف فى احلصول على فترات راحة
مناسبة ،بل ومن املمكن تقليل ساعات العمل
ملنع تكدس املوظفني فى مكان عملهم.
نوه األيوبي إلى تغير عــادات الناس وشكل
عالقاتهم االجتماعية مــع بعضهم البعض
بسبب التباعد االجتماعي والتخلي عن سلوك
اجتماعي كان متوارثا لسنوات مثل املصافحة
باأليدي وتبادل القبالت يف املناسبات واتباع
نظام صحي أكثر صرامة مما كان عليه احلال
قبل ظهور وتفشي الفيروس وانتشاره ،مثل
هــذه الــعــادات يــرى البعض أنها ســوف تتأثر
بكل تأكيد ،وخاصة حني تطول مدة اإلجراءات
االحترازية وبقاء تهديد الفيروس قائما ،حتى
بعد اكتشاف اللقاح وبدء العديد من دول العالم
تطعيم سكانها ،ذلك أن اجلانب النفسي قد
يطول تأثيره لدى البعض ،وقد يتحول احلذر
النفسي إلى سلوك عام.
تغيير قادم ال محالة
بينما اعتبرت عال رأفــت باحثة فى العلوم
االجتماعية أن هناك ممارسات وعادات وطرق
عمل واجــتــمــاعــات ولــقــاءات وغــيــر ذلــك من
املمارسات اليومية للفرد ،سوف يطولها تغيير
ال محالة بسبب كورونا ،وأن اجلميع تأقلم مع
التغيرات التى فرضتها كورونا ،وأنــه لم يعد
من الرفاهية قبول بعض التغيرات التى طرأت
على املجتمع أو رفضها ، ،إال أنه مبرورالوقت
واملمارسة اجلــديــدة ســوف يتحول إلــى شكل
جديد من أشكال الــعــادات والسلوك اليومي
لألفراد ،ففي ظل بقاء تهديد الفيروس قائما.
نوهت إلى أن االعتماد على االنترنت وبرامج
املــحــادثــات بالفيديو أصــبــح مطلوبا بشدة،

وهــنــاك كثيرا مــن التجمعات واالجتماعات
كانت تلجأ لثقافة الفيديو كــول ،والتماشي
مــع التغيرات التى فرضتها كــورونــا ،خاصة
وأن اجلميع الحــظ مــدى االرتــفــاع الكبير يف
استخدام تطبيقات االنــتــرنــت لإلبقاء على
التواصل االجتماعي قائما بني مختلف أفراد
املجتمع ،وخاصة خالل إجراءات العزل الكلي
الــذي جلأت إليه بعض الــدول للسيطرة على
تفشي الفيروس وانتشاره ،ومن ثم أصبح احلل
هــو التباعد االجتماعى والعمل مــن املنزل،
ووقف كل أشكال التقارب اجلسدي كما كان
متبعا من قبل.
شددت بقولها أيضا على أن طريقة العمل
التقليدية لن تكون هي أســاس عمل مختلف
املؤسسات ،الكبيرة منها بالدرجة األولى ،فقد
أثبت العمل عــن بعد الــذي جلــأت إليه هذه
املؤسسات ،قــدرة فائقة على اإلنــتــاج ال تقل
جودة ،كما ونوعا ،عن أسلوب عمل املوظفني
مع بعضهم البعض ،وهي ليست كلها عالقات
مهنية وإمنا تدخل فيها العالقات االجتماعية
كالصداقة  ،لذا التغير يف السلوك وأساليب
العمل واحلياة اجتماعية ،آتية ال محالة.
أكدت عال رأفت على أن الترابط األسرى لن
يكون متوفرا خالل الفترة املقبلة ،وأن اجلميع
مضطر لتقدمي تنازالت حتى تنتهي املرحلة
احلرجة ،خاصة وأن كل املؤشرات توضح أن
العالم بحاجة إلى عامني أو ثالثة لالستشفاء
من التحديات التى فرضتها كورونا ،وبالتالى
لن تعود احلياة كما كانت من قبل على املستوى
القريب  ،وأن احلذر وتخوف سيكون الهاجس
األكبر على فكر الناس.

دور المسنين وتحديات كبيرة
بعد جائحة كورونا

فرضت جائحة كورونا حتديات كبيرة على
دور املسنني ،خاصة مع تعرض كبار السن
خلطر اإلصابة بالفيروس ،وكانت معدالت
اإلص ــاب ــة بــالــفــيــروس بــن الــفــئــة العمرية
املتواجدة بدار املسنني هى األكبر فى مصر
ومختلف دول العالم ،وهــو ما ترتب عليه
من تعامل مختلف بني دولة وآخري فى هذا
امللف ،وعلى الرغم من عدم تفشي األمر فى
مصر كما شهدته فرنسا وايطاليا واسبانيا،
إال أن اخلبراء يرون أن ما حدث جرس انذار
كبير للتطلع إلى املستقبل وضرورة االهتمام
بــدور املسنني بشكل يتناسب مع املخاطر
املتوقعة.
من جانبها تعمل وزارة التضامن االجتماعى
على زي ــادة امــكــان الــعــزل املخصصة لكبار
الــســن ،للتعامل مــع أي حالة تظهر عليها
أعراض الفيروس ،واعلنت الوزارة انها تقوم
بكل ما يلزم من أجل حماية كبار السن يف دور
املسنني ،واألطفال يف املؤسسات الرعاية.
وعلى الرغم من نقص اإلمكانيات املادية
فى هذا الصدد ،إال أن الــوزارة وكما يقول
« محمد عظيمة « مسئول الــرقــابــة على
املؤسسات اإلجتماعية بالوزارة  ،تعمل بكل
ما متلك من أجل العبور من األزمــة بنجاح،
خاصة وأن هناك تنسيقا كبيرا بني الوزارة
ومجلس الـــــوزراء ،واللجنة العليا املكلفة
مبتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا.
شدد على أن دور رعاية املسنني كان فى
السابق يتم التعامل معه بطرق معينة ولكن
فى ظل كورونا أصبح األمــر مختلفا ،فعلى
سبيل املثال كــان هناك مــحــاوالت من أهل
الــدار فى رغبة أقاربهم لإلطمئنان عليهم،

حيث يعيشون فى عزلة بالدار ومــا يترتب
على ذلك من آثار نفسية بالوحدة ،ولكن فى
ظل كورونا اتبعت بعض دور املسنني قرارات
ملنع الزيارات للتقليل من انتشار العدوى من
وإلى اآلخرين ،وبالتالى هى مالحظة جديدة
فرضتها كورونا ،ولم يعد بالضرورة هناك
رغبة فى استقبال أهل الدار ،بل أنه من أجل
مصلحتهم عدم استقبال أحد حتى ال يتنتقل
العدوى إليهم بإعتبار أنهم الفئة األضعف فى
التعامل مع الفيروس.
نوه عظيمة على أن األمــور امللفتة للنظر
أيضا أن هناك محاولة للتخفيف من اآلثار
النفسية للوحدة على املسنني وكبار السن،
فهناك فئات عمرية كبيرة عانت من هذه
املشكالت فــى ظــل كــورونــا وغــيــاب وسائل
التواصل االجتماعى املباسر ،ولكن فى حالة
كبار السن االكــتــئــاب والغضب مــن العزلة
اإلجبارية أصبح ملحوظا للجميع ،وهو ما
تطلب توفير عدد من املوظفني املتخصصني
للتعامل معهم ،ومحاولة التخفيف عنهم،
ووضع خطط بديلة للتعمل مع املوقف ،وهى
بالطبع كلها دروس مستفادة سيتم النظر
لها مستقبال فى حال التخطيط إلنشاء دور
جديدة.
دروس مستفادة
من جانبها اعتبرت الدكتورة منى مكرم عبيد
أستاذة العلوم السياسية وأســتــاذة االعــام
باالكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن
املرحلة الراهنة بسبب كورونا فرضت العديد
من التحديات على كل مؤسسات الدولة ،
وإعادة احلسابات فى التعامل مع اجلائحة،
ووضع سيناريوهات بديلة للخروج من املشكلة

 ،والتعامل مع املوقف بشكل مختلف ،فقد
أثــبــتــت اجلــائــحــة أن هــنــاك حــاجــة مهمة
لتعزيز اإلمكانيات البشرية واللوجستية بدور
املسنني ،وتوفير أطباء نفسيني بشكل مستمر
لتخفيف العبء ومشاعر العزلة التى يعانون
منها ،كذلك على اإلعــام االهتمام بتقدمي
برامج مخصصة لهم فى كيفية التعامل مع
كبار السن وتخفيف األعباء النفسية الناجمة
عنالوحدة.
شددت على أن هناك حاجة من الــوزارة
أيضا بتأسيس دور لرعاية املسنني فى أماكن
جيدة التهوية ومحاطة بأماكن واسعة من
اخلضرة ،إلى جانب أجهزة حديثة للكشف
عن األمــراض والفيروس بشكل مبكر ،حتى
يسهل التعامل مع األمر ومنع انتقال العدوى
إلــى اآلخــريــن ،وض ــرورة االهتمام باجلانب
النفسي بشكل أكثر من الفترات السابقة فى
ظل التحديات التى خلفتها جائحة كورونا،
كما أن األمر لم يعد فى قبضة وزارة التضامن
االجتماعى فــقــط ،بــل على كــل مؤسسات
الدولة النظر فى هذا امللف والتعامل معه
بجدية شديدة من أجل توفير بيئة مناسبة
ومناخ صحي لكبار السن.
اوضــحــت الــدكــتــورة منى مكرم عبيد أن
اجلائحة خلفت غلق بعض األندية واألماكن
املفتوحة التى كانت متنفسا لكبار السن
من أجل ممارسة رياضة املشي واالستمتاع
بالشمس ،ولــذلــك املــرحــلــة املقبلة تتطلب
من الدولة تخصيص أماكن مفتوحة باملدن
اجلديدة كى تكون متنفسا للمواطنني عامة
وكبار السن خاصة ،وإنــه فى حالة تعرض
املــتــمــع لــظــروف مــثــل ك ــورون ــا ،تصبح هــذه
األماكن هى البديلة بدال من األماكن املغلقة
التى مت اغالقها بسبب خشية انتقال العدوى،
وبالتالى البد أن تتحول الــدروس املستفادة
من اجلائجة إلى قرارات ملموسة يشعر بها
املواطن خالل الفترة املقبل ،وعدم االنتظار
طويال لتحسني الظروف املعيشية أو تطوير
دور املسنني على فترات طويلة ،فالعمل البد
أن يبدأ من اآلن للخروج من األزمة الراهة.
شــددت على أن اإلع ــام يلعب دوره فى
التوعية أيضا ،من خالل استضافة خبراء
التغذية واألطباء الذين يقدمون نصائح لكبار
السن  ،حيث يظل ذلك متنفسا لهم فى ظل
غياب األنشطة التى كانت تقدمها من قبل
دور املسنني ،فاخلوف من انتقال العدوى
جعل التواصل البدني بني الناس فى أقل
معدالته ،بالتالى البد من خلق قنوات جديدة
تسمح بالتواصل وممارسة بعض الهوايات
بعيدا عن مخاوف نقل العدوى.
العدد
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كشفت جائحة كــورونــا عن احلاجة املهمة
لتطوير مؤسسات البحث العلمى فى مصر،
خاصة وأن دول العالم تسابقت فيما بينها
من أجل التوصل إلى لقاح ملواجهة الفيروس
والبحث عن عالج فعال ملواجهة أخطر وأشد
الفيروسات فتكا فى العصر احلديث ،وتوجهت
األنظار إلى املؤسسات البحثية املصرية من
أجل البحث عن كيفية تطويرها وتأهيلها وسد
االحتياجات الالزمة من اجل املساهمة بشكل
إيجابي فى االكتشافات العلمية احلديثة.
من جانبها خصصت وزارة التعليم العالى
والــبــحــث الــعــلــمــى نــحــو  100مــلــيــون جنيه،
لتشجيع التقدم البحثي من خالل مبادرة «طبق
فكرتك» لتلقي األفكار التكنولوجية املبتكرة
وحلول ملواجهة فيروس كورونا تؤدي إلى توليد
التكنولوجيا الوطنية للوصول إلى مرحلة اإلنتاج
الكمي وإصالح املستشفيات التابعة للجامعة،
والتأكيد على أن هناك أكثر من  300مشروع
جار تنفيذه يف جامعات مختلفة ،و 549مقالة
بحث مفهرسة يف  ،PUBMEDو 159جتربة
سريرية ُمسجلة يف التجارب السريرية ،اكتمل
منها  38جتربة ومــا زال هناك  121جتربة
مشروعا ممول
جارية ،إضافة إلى أن هناك 15
ً

من هيئة متويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار،
مشروعا ممول من أكادمية البحث العلمي،
و80
ً
وكذلك  262تسلسل «جينوم فيروسي» كامل
بواسطة العلماء املصريني.
وحــســب تــقــاريــر املكتبة الطبية الوطنية
األمــريــكــيــة ،بــلــغ ع ــدد األب ــح ــاث اإلكلينيكة
والتجارب السريرية التي مت إجــراؤهــا حول
العالم  358أل ًفا و 508دراسات بحثية يف 219
دولة ،وأسهمت مصر فيها بـ 148دراسة (أي
بنسبة بلغت نحو  ،)%3.6إال أن أغلبها مصنَّف
على أنه مت تسجيله والشروع يف إجرائه لكنه لم
يكتمل أو تُنشر نتائجه بعد ،ومثلت الدراسات
املصرية املتعلقة بـ»كورونا املستجد»  %2.8من
إجمالي عــدد التجارب املسجلة باسم مصر
دول ًّيا –يف إجمالي املجاالت -والتي بلغ عددها
 4998دراسة.
يري مراقبون أن هذه األرقام ال ميكن تناولها
دون مناظرتها بغيرها يف نطاقات جغرافية
واجتماعية قــريــبــة ،فعلى املــســتــوى العربي
جاءت السعودية يف املركز الثاني بـ 53دراسة
بحثية ،ويف املــركــز الــثــالــث تــونــس بــعــدد 10
دراســات ،وتشاركت األردن وقطر واإلمــارات
املرتبة الرابعة بعدد  6دراسات لكل دولة على

حدة ،وعلى املستوى األفريقي ،جاءت جنوب
أفريقيا يف املركز الثاني بعد مصر بعدد 2478
جتربة من مجمل اإلنتاج األفريقي يف املجاالت
البحثية كافة –البالغ  11400جتربة -والذي
ميثل  %2.9من اإلجمالي الدولي ،لكن اإلنتاج
البحثي املتناول لـ»كوفيد »19-لم يزد عن 25
جتربة إكلينيكية وسريرية.
كما حصدت جامعة القاهرة مكان الصدارة
بــنــســبــة  ،%29تــلــيــهــا جــامــعــات ع ــن شمس
وأسيوط واإلسكندرية وطنطا وقناة السويس
والزقازيق وأسيوط وكذلك اجلامعة األمريكية
ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ،إضاف ًة إلى
أعمال «مركز التميز العلمي للفيروسات» التابع
للمركز القومي للبحوث».
اسهامات مصرية
من جانبها أكدت اخلبيرة العلمية مني سليم
أن األبحاث املصرية تركزت على تأثير األدوية
واملضادات احليوية على عالج احلاالت املصابة
بالفيروس ،والتطور اجليني للفيروس يف مصر
واحتمالية ظهوره قبل اإلعالن الرسمي الدولي
عــنــه ،ورص ــد مــدى احــتــمــاالت تــك ـ ُّون املناعة
اجلماعية لــدى املصريني وحــركــة األجــســام
املضادة بأجسادهم ،ومدى فاعلية اللقاحات

السابقة التي حصل عليها املصريون يف مراحل
الطفولة يف خلق مقاومة جزئية للفيروس،
باإلضافة إلى «محاولة تصنيع لقاح جديد»،
أدى حجم التمويل الذي تتلقاه تلك األبحاث
محل ًّيا أو مستوى الدعم والشراكة مع جامعات
دولية كبرى ومؤسسات غير حكومية دو ًرا بارزًا
يف املشاركات العلمية ألغلب الــدول العربية
واألفريقية وشرق أوسطية ،فعلى سبيل املثال
تنوعت الشراكة بني اجلامعات السعودية ودول
مختلفة ،منها كندا والبرازيل؛ إذ ركزت هذه
األبحاث املشتركة على استخدام املضادات
احليوية لعالج مرضى كورونا وقياس تطور
أكسدة الدم عبر جتارب سريرية عشوائية بني
مستشفى عبد العزيز آل سعود ومستشفى
هاميلتون الكندية.
ش ــددت على أن األبــحــاث املــصــريــة حول
تنوعا
فييروس «كــورونــا املستجد» شــهــدت
ً
ظــاه ـ ًرا ،إذ اهتمت الــعــديــد مــن الــدراســات
املــصــريــة بــالــبــحــث وراء األج ــس ــام املــضــادة
واح ــت ــم ــاالت ت ــكـ ـ ُّون مــنــاعــة جــمــاعــيــة ضد
«كــوفــيــد ،»19-خاصة وأن جامعة القاهرة
شكلت فــرق بحثية رئيسية تضم  25من
أعــضــاء هيئات التدريس وع ــد ًدا مــن شباب
الباحثني من كليات العلوم والطب والصيدلة
واملعهد القومي ل ــأورام والــطــب البيطري،
إلج ــراء أبــحــاث تتعلق بـ»املناعة اجلماعية»
ً
فضل عن
بتمويل إجمالي  10ماليني جنيه،
مضاعفة مكافآت النشر الدولي.
التطعيم ضد السل وتأثيره على كورونا
على اجلانب اآلخر يري الدكتور أنور عبد
الناصر األســتــاذ املساعد يف معهد الصحة
العاملية والبيئة البشرية بجامعة القاهرة

أنه مت العمل على األبحاث ملواجهة فيروس
متواز ،وكان الرابط الرئيسي بني
بشكل
كورونا
ٍ
ٍ
التجارب هو عالقتها الوثيقة باملجتمع املحلي،
مركزا على أن الدراسة التي نشرتها دورية
«فرونتيرز إن فارماكولوجي» تناولت عوامل
اخلطر الوراثية والبيئية داخل املجتمع املصري
بشكل خاص ،والتي تؤدي إلى انتشار اإلصابة
بكوفيد ،19-وانتهت إلى وجــود اختالف يف
درجة التأثر وفق األعراق.
نــوه على أن السياسات التي تتبعها مصر
يف تطعيم أطفالها بلقاحات مــحــددة مثل
لقاح «بــي سي جــي» ( )BCGاملضاد ملرض
السل لها تأثير إيجابي يف تقليل حدة انتشار
كوفيد ،»19-موضحا أنه فى إيران على سبيل

واضحا على محاولة تفعيل
املثال كان التركيز
ً
بــروتــوكــوالت عالجية واختبار حزمة أدويــة
أساسية ،مثل دواء «هيدروكسي كلوروكني»،
الــذي أثــار استخدامه حالة جدلية واسعة
على مستوى العالم ،ومراقبة مدى فاعليتها
يف عالج احلــاالت املتوسطة ،يف حني قدمت
جنوب أفريقيا جتربة مهمة ،فعلى الرغم
من أن «جنوب أفريقيا» لم تنتج أكثر من 25
دراسة خاصة بكورونا املستجد ،إال أن أغلب
هذه الدراسات جاء وفق عمل جماعي ممنهج
بالشراكة مــع جامعات أمريكية وأوروبــيــة،
وهكذا حصلت صاحبة املركز الثاني أفريق ًّيا
على دعم واسع مقارن ًة بصاحبة املركز األول
«مصر”.
نقص التمويل
ويري خبراء أن مشكلة البحث العلمى فى
مصر سببها نقص التمويل ،وعلى الرغم
من التمويل الشعبي ورجــال األعــمــال كما
يحدث فى اجلامعات واملــراكــز البحثية فى
أوروبا وأمريكا ،حيث يقدم كبار رجال األعمال
تبرعات ومتويالت كبيرة للجامعات واملراكز
البحثية ،بل إن  %50من متويل مراكز البحوث
فى أمريكا يعود للقطاع اخلــاص بينما يبلغ
التمويل احلكومى  %46والباقى جهات أخرى،
لكن فى مصر األمر ليس كذلك وهناك متويل
حكومى محدود وعدم اهتمام كايف من رجال
األعمال واملجتمع.
يري متابعون ضرورة دعوة القطاع اخلاص
على الدخول فى شراكات مع مراكز البحوث
العلمية ،وكذلك رفــع درجــة الوعى بأهمية
التبرع الشعبى للبحوث ،إلى جانب االهتمام
بإعداد الباحثني من خالل اجلامعات ومراكز
البحوث املختلفة ،واالستفادة من التحديات
الــتــى فرضتها جائحة كــورونــا للتعاون مع
جــامــعــات أجنبية ومــراكــز بحثية للنهوض
بالبحث العلمى وتخصيص ميزانيات أكبر له
فى السنوات املقبلة.
العدد
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في دائرة الضوء
عيسى جاد

فن تحويل مخلفات النخيل إلى أعمال فنية

من رحم الطبيعة القاسية خرجت موهبة
عــادل محمود سيد ،فنان يف النحت على
خشب النخيل ،من وسط رمــال الصحراء
والطقس اجلــاف خرجت موهبته ،فجعل
الطبيعة مــدرســتــه ليبدع ويــكــون سفي ًرا
للتراث واحلفاظ عليه.
قال عادل محمود سيد لـ «رسالة النور»
إنه ارتبط باملنطقة منذ طفولته بسبب أنه
علي ربوة عالية مما يجعل مشهد النخيل
من أعلي بديعا ومصدر إللهام أي فنان،
حيث جتسدت معالم جمال الواحة يف هذه
املشاهد التي تتراص فيها أشجار النخيل
علي حدود بني أحضان اجلبال ،حيث هناك
مشاهد متعددة من أشجار النخيل جتسد
جمال وروعة الواحة.
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أض ــاف :فــن النحت علي النخيل هو
فــن مبتكر ولكن لــه جــذور تاريخية يف
الــواحــة ،ومصدر اإللهام لهذا الفن هو
النجار البلدي الواحاتي والذي كان يصنع
من جذوع النخيل « مقاسم األرز» ،وهي
مضرب أرز محلي ،و « زمارة البئر» ،وهو
خشب مجوف ملرور مياه البئر او العيون
اجلوفية منه خالله.
لفت النظر إلــى أن محافظة الــوادي
اجلــديــد ،متتلك حــوالــي  2مليون نخلة
علي مستوي مراكز اإلدارية اخلمسة ،مبا
ميثل الغالبية العظمي من الغطاء النباتي
لــلــمــحــافــظــة ،ويــشــكــل الــنــخــيــل املــصــدر
الرئيسي لدخل مزارع ابن الواحات بينما
هناك آخــرون ينظرون للنخيل من حيث

اجلمال ومصدر الهام إال أننا ننظر إلى
مخلفات النخيل التي نسستتخدمها ونخرج
منها اجلمال ونقدم موهبتنا بشكل كبير.
تطوير املهارات
وعن بداية موهبته مع النحت على خشب
النخيل ،قال عادل محمود : ،موهبتي بدأت
مبك ًرا يف سن صعيرة ،حيث بدأت بالرسم
عــلــى عــلــى الــــورق ،ثــم ط ــورت نفسي من
خالل جتسيد أشكال فنية بواسطة الطني
الصلصال ،واحتفظ بها لنفسي ،ثم تطورت
معي املوهبة للرسم على اخلشب الصناعي،
ثم النحت على خشب النخيل ،مشيرا إلى
أن تلك املراحل كانت مليئة بالتجارب وسط
النجاح والفشل.
أكد « عادل « أن اتقانه فن النحت خشب
النخيل ،ارتبطت بالبيئة التي يعيش فيها،

فاستغل ناجت مخلفات النخيل يف صناعة
الفن ،مشي ًرا إلى أنه حول مخلفات النخيل
التي ال سبيل للخالص منها إال بحرقها،
وصنع منها مجسمات فنية رائعة.
لفت النظر إلــى أن الــبــدايــة خلطوات
الــنــحــت تــبــدأ مــع جتهيز جـــذوع النخيل
القدمي بحيث يجري تقطيعها لقطع صغيرة
تتراوح من  150 – 20سم ،وحسب رؤية
الفنان الذي ينحت اجلذع نفسه ،ويجري
استخدام أدوات بسيطة يف هذا الفن وهما
« االزميل» « ،الشاكوش» ،ويجري بعد ذلك
نحت اجلذع حسب رؤية كل فنان وتتراوح
مدة نحت اجلذع حتي مرحلته األخيرة من
 10 – 3أيام.
تابع :مصادر الهام شكل نحت النخيل
هي الثقافة الشعبية للواحات مبعني مثال
نحت جذع نخيل علي شكل املنزل الواحاتي
القدمي املبني من الطوب اللنب وغيرها من
املــوروثــات يف البيئة التي يعيشون فيها،
معتبرا أن الفن هــو يف مرحلة البدايات
فقط حيث عمره  10سنوات فقط ،ونسعى
جاهدين من خالل أبناء الواحة يف الداخلة
واخلارجة لنشر هذا الفن لسهولته ونظرا
لوفرة املواد اخلام له وهي أشجار النخيل،
وبالرغم من حداثة الفن اال ان هناك فنانون
من الواحات أنشئوا مدارس لتعليم الفن من
أشهرهم الفنان مصطفي عبد اجلواد من
الداخلة والــذي أقــام مدرسة لتعليم هذا
الفن.
نوه عادل محمود سيد إلى أن بدايته مع
عرض فنه يف املعارض كانت يف األسكندرية
أثــنــاء ادائ ــه فترة اخلــدمــة العسكرية ،ثم
احترف تقدمي معروضاته يف املعارض بعد
ذلك ليكون سفيرا لثقافة بلده مؤك ًدا أنه
يشارك يف املعارض منذ  5سنوات ويتمنى
أن جتد فكرته مكانها فهي تستغل مخلفات
البيئة ويف نفس الوقت يتم تشكيلها بالعقلية
املصرية املميزة لتخرج بشكي فني يبهر
اجلميع.

ورش تعليمية
أكد عادل محمود سيد ،أنه يتمنى اقامة
الورش التعليمية الخراج جيل جديد يقود
موهبة النحت على جذوع النخل ليحافظ
على تراث أبناء الوادي اجلديد ،مشيرا إلى
أنه من خالل منتجاته الفنية يحاول توضح
ثقافة وأشكال أهله من أبناء الوادي اجلديد
الذي يتميز بطبيعته الصحراوية فيجب أن
تكون املنازل على ربــوة عالية حتميها من
العوامل الطبيعية كالرياح واألمطار ،وكذلك
من األعداء ،ويوضح التربط بني املنازل على

الرغم من الصحراء الواسعة إلى أن املنازل
تتجمع يف مكان واحــد ومتالصقة لتكون
كأسرة واحدة.
أضــاف  :إنه يتمني أن ينتشر فن نحت
جذوع النخيل ،مثل حرف اخلوض والسجاد
والكليم ،وان تتولي اجلهات املسئولة رعاية
الفن والفنانني العاملني يف مجال نحت جذع
النخيل ،إضافة الــي إقامة مركز لعرض
منتجات جذع النخيل وتصديرها للخارج
ليكون سفيرا لنا وخير دعــايــة للواحات
وجمالها.
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محطات
د .سامية قدري

شبرا
حياتنا ماهي إال رحلة تتخللها محطات ،ويف كل محطة من هذه املحطات نخبر مواقف
أيضا نــدرك معاني احلياة،
ونتعلم
َاسا تترك فينا أثـ ًـرا ،ويف هذه املحطات ً
دروســا ،نقابل أن ً
ً
وعاءا
نفهم أنفسنا واملحيطني بنا وندرك أهمية املكان الذي يصبح ال مجرد مكانًا
ً
فيزيقيا أو ً
يحتوي أجسادنا ،بل نذوب فيه ويذوب فينا ..يستخرجنا من أنفسنا وفيه تتآكل حياتن.
شـــــبـــــرا «الـ ــكـ ــوزمـ ــوبـ ــولـ ــيـ ــتـ ــانـ ــيـ ــة
“والكوزموبوليتانية يف أبسط معانيها
هــي «الــنــزعــة الــكــونــيــة» ،تــلــك النزعة
التي تشير إلى تعايش بشر ينتمون إلى
ثقافات ،وديانات ،وجنسيات ،وأساليب
حياة متنوعة ومختلفة ،يعملون ،ويعيشون
سو ًيا يف بقعة جغرافية محددة يف إطار
من االحترام ،وقبول التنوع ،واالختالف
والــتــســامــح الــثــقــايف .مــن خــال العيش
املشترك بني هؤالء تتعمق قيم وممارسات
(ثقافة الطعام ،الــزي ،اللغة ،والرموز،
واالشــتــراك يف الــتــاريــخ وال ــذاك ــرة) من
خالل مجتمع اجليرة والعمل.
وشبرا ،التي عرفت «بالشانزيليزيه»
امل ــص ــري ــة ،تــعــد م ــث ـ ً
ـال لــلــكــونــيــة بعد
اإلسكندرية أو هي كما يطلقون عليها،
«إسكندرية صغيرة داخل القاهرة» ،ألنها
ضمت بني سكانها أسر وعائالت انحدرت
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مــن أصــول عثمانية ،وشامية ،يهودية،
يونانية ،وإيطالية ،ممــا جعلها منطقة
متميزة جذبت إليها فنانني ،وســفــراء،
وكتاب من مختلف اجلنسيات واملستويات
االجتماعية .ظلت شبرا طــوال القرن
التاسع عشر ً
مثال لهذه الكونية خاصة مع
حتولها لسكنى األرستقراطية املصرية.
وعلى الــرغــم مــن حتولها خــال القرن
العشرين ،لتصبح سكنى للطبقة الوسطى
املــصــريــة وحت ــول مناطق منها لسكنى
املهاجرين من الريف ،إال أنها ما زالت
حتتفظ ببعض صور «الكونية» ،خاصة يف
احلياة اليومية ،فهي املنطقة التي ما زالت
فيها النساء تتمتع بقدر كبير من احلرية
يف األمــاكــن العامة واخلــاصــة ،وأماكن
العمل ،وتتقاطع فيها الرموز اإلسالمية
واملسيحية م ًعا يف األماكن نفسها ،وتنتشر
احتفاالتهم يف الشوارع بالطريقة نفسها

ويف صــورة تعكس التضامن بني سكان
احلي من خالل خبرة االشتراك يف احليز
العام واالستخدام املشترك للمؤسسات
املختلفة.
يف قلب شبرا ،ولدت وعشت طفولتي
وجــزء من شبابي ،خبرت تلك القيم يف
منزلنا الذي كان يقطنه سكان مختلفني
يف الدين ،واملستوى االجتماعي والثقايف،
واملنطقة التي وفد منها ،ويف مدرستي
ً
مثال
االبتدائية واإلعــداديــة التي كانتا
لهذا التنوع اخلالق الذي معه كنا نتنافس
ونتعاون ،عبر أنشطة علمية وثقافية،
تنافسا صح ًيا ويف أجــواء من التسامح،
ً
واالحــتــرام ،والقبول للمختلفني .وهكذا
امتدت كل هذه القيم إلى كل صور احلياة
اليومية :يف الشارع ،والنادي ،والساحات
الشعبية وكافة األماكن العامة.
إن ذاكرتي ما زالت حتتفظ بالكثير

من التفاصيل التي تعكس طبيعة احلياة
يف حي شبرا ،فما زلــت أتذكر جلسات
النساء على سطح منزلنا أو يف الطرقات
التي تفصل بــن الشقق السكنية ،بعد
خــروج الــرجــال إلــى العمل ،حيث كانت
مبثابة فضاءات للنساء لتجهيز الطعام
أو الدردشة أو لشراء احتياجاتهن وحيث
كان مسموح للباعة اجلائلني أن يصعدوا
إلــى املنازل يف عــدم وجــود الــرجــال .كما
اتــذكــر»مــايــة ســيــدة» ،تلك املـــرأة التي
قدمت من أحد األحياء الشعبية لتسكن
يف منزلنا ،أهم ما كان مييز سيدة ماليتها
اللف ،فى منزل معظم نسائه من الطبقة
الوسطي ،فكانت هؤالء النساء يلجأن إلى
سيدة عند اخلــروج من املنزل الستعارة
ماليتها لقضاء حاجتهن من السوق أو
أي مكان قريب إنــقــا ًذا للوقت واجلهد
املبذول يف االستعداد للخروج من املنزل.
لقد كانت «مالية سيدة» حلقة من حلقات
الوصل بني سيدة وجيرانها املختلفون يف
زمن لم تكن األزياء تفرق بني أبناء الوطن.

كما أتذكر كيف كان جارنا ،شيخ اجلامع
يف شارعنا ،وزوجته الثانية السيدة الريفية
التي لم تنجب فكنا أبناءها حيث كنا من
الصباح إلــى املساء يف رعايتها ورعاية
زوجــهــا الشيخ العجوز الــصــارم املالمح
والسلوك ،ولكنه كان يحمل قلب إنسان.
وإذا كــانــت طــرقــات وأســطــح املــنــازل
فـ ــضـ ــاءات لــلــنــســاء ،ك ــان ــت الـــشـــوارع
والبلكونات فــضــاءات لــأطــفــال ،حيث
كانت الشوارع نظيفة وآمنة ،ففي شارعنا
املــعــروف كنا نلعب األوالد مــع البنات،
األلــعــاب نفسها دون متييز بــن غني
وفقير ،مسلم أو مسيحي .كما كانت
مسرحا آخــر للهو واللعب،
البلكونات
ً
خاصة إذا كانت متجاورة أو متالصقة،
ففي بلكونة شقتنا عشت أجــمــل أيــام
الطفولة مع جيراننا الذين كانوا يختلفون
معنا يف املستوى االجتماعي.
ملمح آخــر ،ال يغيب عن ذاكــرتــي ،من
مــامــح العيش املــشــتــرك وقــيــم الكونية
يف حي شبرا ،وهــو االحتفاالت الدينية

الشعبية والسياسية( ،االنتخابات) ،ففي
ذكرى مولد مارجرجس «اجليوشي» تبدأ
مالمح االحتفاالت قبل موعد املولد بعدة
أيام يف الشوارع الرئيسية والفرعية وعلى
مدار اليوم وحيث يجوب الشباب واألطفال
وأحــيــا ًنــا الــشــيــوخ مسلمني ومسيحيني
الــشــوارع املحيطة بكنيسة مارجرجس
التى حتمل اســم الــشــارع التى توجد به
«اجلــيــوشــي» رافــعــن الــصــور والــرايــات
هــاتــفــن بــاســم م ــارج ــرج ــس ومــرمنــن
التراتيل واألنــاشــيــد الدينية يف مشهد
يعكس صـــورة الــتــاحــم والــتــســامــح بني
املختلفني .وهكذا يتكرر املشهد نفسه يف
انتخابات مجلس الشعب الذي كانت دائ ًما
لصالح أحد رجال الدين من األقباط الذي
كان رمزه االنتخابي «السلم» ،كان يتولى
الدعاية له أحد سكان احلي من املسلمني
ونسير وراؤه أو من خالل النوافذ ،مهللني
«تنتخبوا مني ...حبيب املاليني فنرد رمز
السلم».
هكذا كانت شبرا وهكذا كنا.
العدد
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جوه البلد

«صوت أهالينا»
تزامنًا مع انطالق خطة احلكومة لتطوير الريف
املصري ،وحتسني جودة حياة املواطنني ،كان لزا ًما
علينا يف هذا الباب أن جنوب املحافظات ،نقترب
من أصوات أهالينا ،لننقلها إلى املسئولني.
يف األقصر ،يطالب حمد عبد احلليم ،باالهتمام
بتشغيل أبناء املحافظة يف أعمال تنفيذ املشروعات
اخلاصة بتطوير القري والنجوع ،ويؤكد أن شباب
محافظته يعانون بشكل كبير من البطالة بسبب
الكساد السياحي ،مشيداً باملشاركة املجتمعية بني
جميع املؤسسات احلكومية والتنفيذية يف أعمال
التطوير لتغيير منط احلياة بالقرى.
ومن البحيرة ،يقول املهندس زكي نور الدين،
على املعاش ،إنه من الضروري االهتمام وتعزيز
العمل يف مبادرة تطوير الريف ،فهي مبثابة طوق
النجاة بعد سنوات طويلة من التهميش واإلهمال،
موضحا أن قرية اخلرطوم التي تقع يف املحافظة،
ً
منوذج للفقر املدقع يف مصر ،خاصة مع انعدام أي
خدمات حكومية منذ إنشاء القرية يف الستينيات
من القرن املاضي.
وبي أن غالبية أهالي القرية من العمال الذين
ّ
يعملون باليومية داخــل املــزارع الكبيرة باملراكز
الــصــحــراويــة ،مثل وادي الــنــطــرون والــنــوبــاريــة.
مضيفاً أن هؤالء العمال لم ينعموا باحلياة اآلدمية
يف ظــل حالة الفقر واجلــهــل وامل ــرض املسيطرة
عليهم ،وتابع« :قرية اخلرطوم ال يوجد بها أي
خدمات حكومية علي االطــاق ومنها اخلدمات
الصحية .وأقرب مستشفي لها علي بُعد  12كيلو
متراً مبركز بدر .ما يعرض حياة األهالي للخطر».

«بنساعد بعض»

رحلة كفاح

األسطى أم هبة ..

هناك حيث ال توجد مقرات للمجلس القومى
للمرأة وال ترى سوى الفقر وعذابه ،فى طريقى
اليها تأملت قليال وذهبت بخيالى الى أحالم
وردية ماذا لو زارتها سيدة مصر األولى  ..فى
شــوارع لم تعرف اهتمام احلكومة بعد ،بيوت
سكنية يقطنها بشر مثلى ومثلك تطل على بحيرة
من مياه الصرف الصحى وأكــوام عمالقة من
القمامة ،يتمشى بينها الدجاج باحثا عن رزقه
وسحب من الذباب تعلو املنطقة
صافحتها وهــى تستقبلنى فى محل عملها
يف إحــدى قــرى دمياط ،قدمت لى الشاى فى
ورشتها ،نعم فــى ورشــتــهــا ..الــورشــة منزلها
وحياتها ،وعلى الرغم من نبرة صوتها املليئة
باليقني والقناعة اال ان الشقاء يرتسم وجهها
أوقفت صوت ماكينة تقطيع اخلشب وأخذت
تروى حكايتها
توفى زوجها بعد أن ترك لها ابنة فى الثانية
من عمرها ومائة وخمسني جنيها ال غير أنفقت
قبل مغرب اليوم السابع للوفاة وأصبحت ( أم
هبة ) بال أي «مليم».
احلــيــاة بــا زوج أشــبــه بسفينة فــى عــرض
البحر تالطمها األمواج العاتية  ..ضاقت الدنيا
بأم هبة ولم جتد مفرا من البحث عن وظيفة
لتربية هبة دون أن تسأل الناس وحتى يكفيها
اهلل شرورهم  ...فى صباح يوم األربعني قررت
أن تتحدى الظروف الصعبة وفى التحدى ألوان
من العذاب ال تقوى امرأة على حتملها غير أن
االسطى أم هبة كانت بألف رجل
قامت باعادة تشغيل ورشة زوجها الذى كان
يعمل على ماكينة تقطيع األخشاب فى مدينة
دمياط
أم هــبــة ارادت أن تتعلم احلــرفــة فسألت
فى ذلك ابن أخيها الــذى علمها كيفية اختيار
االخشاب وتقطيعها وبيعها فى شكل «حاليا»
تهم صناع األثاث
تعلمت احلرفة فى شهرين ال ثالث لهما بعد

مبادرات «إيد في إيد»
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إجــــراءات اإلشــتــراك يف بــرنــامــج «تكافل
وكرامة»
عليك التوجه للوحدة االجتماعية التابعة
ملحل سكن املتقدم املستندات املطلوبة:
 صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلىالعنوان احلالى لألفراد  18سنة فأكثر.
 صور قسيمة الزواج أو الطالق. صور شهادة امليالد جلميع أفراد األسرةمميكنة (شهادة كمبيوتر) لألفراد أقل من 18
سنة.
 صورة من بطاقة التموين املميكنة مسجلعليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
 قيد مدرسى جلميع األطفال من  6إلى 18سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
 كود كشف اإلعاقة من اللجان الطبية فىحالة املرض املزمن واإلعاقة.
 ص ــورة شــهــادة وف ــاة الـ ــزوج  /الــزوجــةلألرامل.
 ص ــورة شــهــادة الهجر أو مــا يــدل علىاالنفصال.
 صورة إقرار الوصاية لأليتام. صورة شهادة السجن حلاالت سجن االباو االم.

محمد إبراهيم

أن واجهت رفــض أقاربها خشية كــام الناس
ولكنها أقنعتهم جميعا أن العمل عبادة وليس
عيبا وأفضل ألف مرة من سؤال الناس
هبة طفلة حتتاج الــى الرعاية والتربية ما
جعل أمها تقسم أوقات يومها الى ثالثة  ..تطهو
الطعام صباحا وتفطر مع ابنتها ثم تنام الطفلة
وتنزل االم لتمارس عملها فى الورشة وتعود
بعد صالة املغرب الى شقتها وطفلتها لترعاها
وتذاكر لها دروسها وحتضر لها وجبة العشاء
فى ورشتها تتعامل االسطى ام هبة مع زبائنها
بكلمة شرف فال تخلف موعدا وال تؤخر طلبا
وتتقن عملها
وبينما يغلب على أصحاب هذه املهن الشاقة
طابع اجلدية ومالمح الشقاء اال أن األسطى أم
هبة ال تنسى أنوثتها فهى تطبخ وتغسل وتشاهد
التليفزيون وتشارك الناس مناسباتهم وتخرج
يوم اجلمعة مع ابنتها كى تستريح قليال من عناء
العمل الطويل خالل األسبوع
يعمل لدى االسطى أم هبة بعض الصنايعية
الذين يحترمونها ويقدرونها وهى أيضا تكافئهم
جزاء عملهم
وبعد سنوات املدرسة والكفاح التحقت أخيرا
هبة بكلية األلسن وتفرح أمها بها فتناديها دائما
باألستاذة هبة.
أم األســتــاذة حتلم أن تــزوج ابنتها من شاب
يسترها ويحميها مــن حــيــاة الــشــقــاء والتعب
وتتمنى أن تزور بيت اهلل احلرام قبل أن تلقى
ربها
تشجع أم هبة النادى األهلى وحتــب وتضع
صورة للراحل صالح سليم فى ورشتها وغالبا
ما تستمع الى مباريات النادى فى االذاعة أثناء
عملها
تسألنى ( مشربتش الشاى ليه يا أستاذ ؟ )
أتناول الكوب الدافئ أو يتناولنى وطفل لم يبلغ
الثامنة من عمره يسألنى «هو انت هتكتب عننا
يا عمو».

«حياة كريمة» مبادرة تتصدى للتطرف والفقر
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «حياة كرمية» ،للقضاء على التطرف الفكري والفقر
بتحسني ظروف حياة  50مليون مصري ،معظمهم من شريحة الشباب سكان القرى األكثر احتياجا.
بحسب مسئولي املبادرة ،جرى إجناز  600مشروع حتى اآلن يف  377جتمعا ريفيا يف  11محافظة
مصرية تصل نسبة الفقر فيها إلى  ،%70وتضم  756ألف أسرة بإجمالي  3ماليني نسمة ،وتقوم
بتنفيذ باقي مشروعات املرحلة األولى وقدرها  1850بتكلفة  13مليار جنيه ( 840مليون دوالر).
تستهدف املرحلة الثانية من املبادرة ،تنمية كافة املراكز الريفية بإجمالي  4209قرية ،باإلضافة
إلى  30900عزبة وجنع ،خاصة مبحافظات الصعيد.
تعتبر املبادرة مشروع قومي وأخالقي لتوفير سكن كرمي وحتقيق تنمية اجتماعية ضمن خطط
بناء اإلنسان ،التي تتضمن توفير خدمات صحية وتعليمية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل مداخله هاتفية مع إحدى الفضائيات العربية ،إصراره
على تطوير الريف املصري ضمن املشروع األكبر الذي يستهدف تطوير البنية التحتية يف مصر
والقضاء على العشوائيات.

من أقوال جالل عامر
 الكمال هلل وحده ،فال حتاول البحث عن الكمال في إنسان حتى ال ختسرهغيب عقله واخلط
 إذا أردت أن تضيع شعبًا اشغله بغياب األنبوبة وغياب البنزين ،ثم ِ ّالسياسة باالقتصاد بالدين بالرياضة
 أصبحنا كشعب نبكى دون قنابل مسيلة للدموع... بعد أن حصل على «الليسانس» بدأ في «حتضير» املاجستير وبعد أن حصل على«املاجستير» بدأ في «حتضير» الشاي للزبائن.
 الذى ميسك العصا من املنتصف ينوى أن «يرقص» ال أن «يرفض».. -املشكلة ليست في أنه ال يوجد حل ولكن املشكلة أنه ال أحد يريد احلل

