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بقلم رئيس التحرير

د.ق.أندريه زكي

اإلدمان.. آفة العصر

عدة أسباب تدفع 
الناس للوقوع فى 

براثن اإلدمان؛ منها 
النفسى والعائلى 

واالجتماعى 
واالقتصادى وقد 

جتتمع مًعا

تعتبر مشكلة إدمان املخدرات من أعقد املشاكل التى تواجه املجتمع فى الوقت احلاضر، وال يكاد يفلت 
منها أى مجتمع سواء أكان متقدًما أو نامًيا. وتبدو أهمية هذه املشكلة فى أنها متس حياة املدمن الشخصية 
واالجتماعية من جميع جوانبها، بدًءا من عالقته بنفسه من حيث صورته فى نظر نفسه، ومن حيث حتديد 

اهتماماته وأهدافه وصواًل إلى عالقته بأفراد أسرته ومجتمعه. 
اإلدمان منط سلوكى يقوم على االعتماد على املادة املؤثرة عقلًيّا ويكون مصحوًبا برغبة جامحة لتوفير 
ا للرجوع إلى هذا السلوك فى حال االنقطاع عنه، مبعنى آخر  املادة املتعاطاة باستمرار واحتمالية عالية جًدّ

م دورية أو مزمنة ناجتة عن االستخدام املتكرر للمادة املؤثرة عقلًيّا.  هو حالة تسُمّ
تتمثل أهمية املشكلة بالنسبة للمجتمع فى أنها حتيط به ومتسه فى جميع جوانبه الرئيسية... وأوضح 
هذه اجلوانب هو أمن املجتمع، حيث أدى انتشار اإلدمان إلى زيادة نسبة جرائم العنف فى املجتمع كالسطو 
املسلح والسرقة واالغتصاب... وغيرها من اجلرائم التى تقع حتت تأثير اإلدمان. وقد أثبتت بعض الدراسات 
أن نسبة اإلدمان عامة سواء أكانت مخدرات أو كحوليات، وصواًل إلى بعض األدوية وعلى رأسها الترامادول، 
تصل إلى ضعف املعدالت العاملية، حيث وصل عدد املدمنني فى مصر إلى نحو 6% من عدد السكان، وتأتى 
القاهرة على رأس قائمة محافظات مصر التى ينتشر فيها مدمنون بنسبة تتجاوز 33% من العدد اإلجمالى 

الذى يقترب من حوالى 6 مليون مدمن، أغلبهم من الشباب ذكور وإناث.
ملاذا يتجه الناس لإلدمان؟ سؤال هام يجب أن نبحثه مًعا بأهمية شديدة

واالقتصادى  واالجتماعى  والعائلى  النفسى  منها  اإلدمان؛  براثن  فى  للوقوع  الناس  تدفع  أسباب  عدة 
وقد جتتمع مًعا. وهناك بعض األسباب التى قد تؤدى إلى اإلدمان من بينها: عدم الوعى بكيفية استخدام 
العقاقير واألدوية، عدم الوعى بأخطار املخدرات وآثارها السلبية، ضعف الوازع الدينى، التفكك األسرى، 
غياب أحد األبوين أو كليهما فى الواقع أو من حيث تأثيرهما، الفراغ، تقليد الغير وضعف الشخصية، حب 
من  يحسن  اإلدمان  بأن  اخلاطى  االعتقاد  السوء،  رفقاء  الغير،  أمام  الذات  إثبات  فى  والرغبة  االستطالع 
الزمالء واألصدقاء دوًرا كبيًرا فى  التأثير السيى من  الزمالء حيث يؤدى  النفسية واملزاج، ضغوط  احلالة 

وقوع الكثيرين فى براثن اإلدمان.
وللوقاية من هذا التأثير والتصدى له، ال بد من التسلح باإلميان أواًل، ثم امتالك مهارات واستراتيجيات، 
إلى جانب وعى كامل بهذا املوضوع ومخاطرة اجلسيمة. وهناك جزء كبير يقع على عاتق األسرة، التى يجب 
عليها زيادة وعى األبناء باإلدمان ومخاطره وتعريفهم بالطرق الصحيحة الستعمال الدواء- تنمية ثقة األبناء 
والشباب بأنفسهم- تنمية قدراتهم على التمييز بني الصواب واخلطأ- حتصينهم بسالح الدين واألخالق- 
التعرف على أصدقاء أبنائهم- مراقبة اآلباء ملصادر كسب وإنفاق أبنائهم، حتى ال يسهل املال الوفير تأثير 

رفاق السوء.
أما بالنسبة للشباب فيجب عليهم االبتعاد عن رفاق السوء- التسلح باملعرفة والوعى والثقة بالنفس- 
عدم االنسياق للفضول وحب االستطالع الذى يقودك إلى هذا الطريق- ممارسة األنشطة الرياضية الفاعلة 

والتى تدعم شخصية الفرد- ممارسة أنشطة مختلفة بعد الدراسة أو العمل مللء وقت الفراغ.
وال يجب أن ننسى مسئولية املجتمع للحد من هذه الظاهرة التى تهدد حاضره ومستقبله منها تفعيل 
كالنوادى  املجتمع احمللى  الدينى وتفعيل دور مؤسسات  الوازع  الدينية لتحصني  املؤسسات االجتماعية  دور 
الوفير  املال  فوجود  للشباب  الالزمة  التحديدات  وعمل  مراقبة  لذاته،  الفرد  احترام  تعزيز  فى  وامل��دارس 
بأيديهم يساعد على التجاوب مع ضغوط زمالئهم سواء فى الدراسة أو العمل، إنشاء برامج تدريب وتوعية 
لآلباء فى التعامل مع أبنائهم ال سيما فى سن الطفولة واملراهقة والشباب، عقد برامج ودورات حول كيفية 
التعامل مع األطفال الذين لديهم مهارات اجتماعية ضعيفة أو سلوك عدوانى وتعريفهم بالضغوط السلبية 

لكى يتمكنوا من جتنبها.
ا كاماًل يتناول هذه الظاهرة اخلطيرة، علَّنا نسهم، ولو  وداخل هذا العدد نقدم لك عزيزى القارى ملًفّ

د مستقبل أجياٍل حالية وقادمة. بقدر قليل، فى وضع النقاط حتت احلروف ملواجهة ظاهرة تهِدّ
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إعداد:

حممد بربر
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تقدير الذات واالبتعاد عن السلبية..
أهم النصائح للموظفني اجلدد

أضواء على الطريق

املوظفني  الذاتية  والتنمية  اإلدارة  خبراء  ينصح 
اجلدد بكتابة ورقة تضم اخلطة الطموحة لكل منهم 
فى مجال عمله، وما يعتزم أن يفعله من أجل كسب 
ثقة املديرين إلى جانب الثقافات واملهارات اجلديدة 
التى يعمل على اكتسابها، لكن النصيحة األهم التى 
يحقق جناحات  أن  يحاول  جديد  موظف  لكل  توجه 
ويخلق إجنازات فى عمله أن يقدر ذاته، وتقدير الذات 
القوة  نقاط  على  التعرف  من  األم��ر  بداية  فى  يأتى 
والضعف مًعا وكذلك أن يكون شخًصا طموًحا يعيش 
من أجل حتقيق أحالمه، يتخيل أنه اآلن فى منصب 
املدير وعليه توجيه تعليمات إلى املرؤوسني، يصل إلى 

الدرجة الوظيفية التى يتمناها.

العصف الذهنى ينتج اإلبداع
عن  يبحث  أن  موظف  لكل  املهمة  األم���ور  وم��ن 
األفكار اإلبداعية عن طريق جلسات العصف الذهنى 
العمل،  اجتماعات  ع��ن  بعيًدا  حتى  منتظم  بشكل 
لكنها  للوقت  مضيعة  يعتبرها  من  هناك  أن  ورغ��م 
ليست كذلك إن جرى استخدامها بطريقة صحيحة، 
فجلسات العصف الذهنى تتميز بقدرتها على تقدمي 
املتتالية  االجتماعات  تعمل  حني  فى  مبتكرة،  حلول 
أفراد  لدى  االبتكار  مستوى  خفض  على  تركيز  دون 
للجلسة  ميسر  اختيار  املدير  على  ويتعني  املجموعة، 
ويعمل  االجتماع،  فى  اجل��دد  املوظفون  يشارك  وأن 
كما  للمجموعة  واضحة  أهداف  على حتديد  امليسر 
املناسب  ال��وق��ت  الفريق  أع��ض��اء  منح  أي��ًض��ا  يتعني 
لهم  الفرصة  إتاحة  ثم  ومن  إبداعى  بشكل  للتفكير 

لعرض أفكارهم أمام املجموعة.

دها ب جتُدّ حل املشكالت وجتُنّ
كما ينصح اخلبراء املوظفني اجلدد بالتركيز على حل 
مشكالت العمل ووضع خطط لتجنب الوقوع فيها مجدًدا 
واالعتماد على زمالء العمل من أصحاب اخلبرات املتميزة 
والبعد عن كل ما يُعد سلبًيّا فى بيئة العمل ألن األشخاص 
أو املواقف السلبية تترك أثرها بشكل كبير على املوظف 
أن يشعر  دون  أو مهاراته  يفقد مشاعره  أن  إلى  وتدفعه 
بذلك، وعلى كل موظف أن يقف أمام املرآة لينظر بتمعن 
ويتحدث عن إيجابياته ويحفز نفسه ويعزز جوانب القوة 

حتى يتغلب على ضعفه.

السيطرة على اخلوف
ومشاعرنا الداخلية تؤثر فينا بشكل كبير وقد تكون 
سبًبا رئيسًيّا من أجل تطوير مهاراتنا وحتفيزنا أو إعاقتنا 
من خالل تكوين كتلة من املشاعر السلبية التى تدور داخل 
إن  التميُّز،  لتحقيق  التركيز  من  وحترمه  اإلنسان  عقل 
التعرف إلى هذه املشاعر واحلديث مع الذات يعد األفضل 

للسيطرة على َمواِطن اخلوف واالنطالق إلى النجاح.

احذر التأجيل
املوظفني  اإلدارة  خبراء  بها  ينصح  التى  األمور  ومن 
اجلدد كذلك عدم انتظار الوقت املثالى أو تأجيل األحالم 
ألن املدير فى العمل ال ينتظر وقًتا محدًدا ليخبرك مبهام 
ا حتى تبهر  دة أو يكِلّفك بأمر صعب، كن دائًما مستعًدّ ُمحَدّ
اآلخرين وتبحث عن ذاتك من خالل عملك ال أحاديثك 
املهام املطلوبة منك،  تنفيذ  املطولة مع اآلخرين وجتاهل 
افعلها لتصبح أفضل وحُتِدث التغيير املنشود. وال تنَس أن 
مظهرك اخلارجى البد وأن يتماشى مع قدراتك الذاتية، 

مالبسك على سبيل املثال يجب أن تعكس طموحاتك.
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»الناس حتكم عليك من خالل أدائك، 
لذلك ركز على مخرجاتك، اجعل اجلودة 
واإلتقان من مقاييس أعمالك وال تنظر 
إلى الكم ولكن إلى الكيف«.
ستيف جوبز

من أقوال الناجحني

- كتاب أسرار النجاح بقلم آل كوملان 
جونيور

- كتاب الطاقة الذاتية بقلم الرى اليت
- كتاب أيقظ قواك اخلفية بقلم أنطونى 

روبنز
- مقاالت مترجمة فى التنمية الذاتية

املصادر:

لتحقيق إجناز أفضل.. تخلص من ضغوط عملك
كشفت دراسات التنمية الذاتية املتعلقة باملوظفني، 
أن هناك مجموعة من األسباب التى يتعرض لها اإلنسان 
عموًما،  اليومية  حياته  على  تؤثر  قد  روتينية،  بصفة 
وإنتاجية عمله خصوًصا، وتتمثل فى ظروف االنتقاالت 
البيئى،  التلوث  أو  الضوضاء  أو  يؤديها،  التى  اليومية 
يرسلها  أو  يستقبلها  التى  االتصاالت  زيادة ضغوط  أو 
بشكل  وراحته  الفرد  سعادة  تُدمر  جميعها  لآلخرين، 
السليم،  والتخطيط  املتأنى  بالتفكير  ولكن  ملحوظ. 
ميكنك تقليل آثار هذه العناصر املزعجة واملُضايقة لك 

إلى أدنى حد ممكن.
االنتقال  ض��غ��وط  م��ن  التخفيف  ال��ض��رورى  وم��ن 
اليومى ملقر العمل: إذا كانت رحلتك اليومية إلى مكان 
تفكيرك  فاستخدم  زائ���دة،  لضغوط  تُعرضك  عملك، 
اخلالق املُبدع، للتقليل من آثار هذه الضغوط اليومية، 
تقود  وأن��ت  العمل،  إلى  الذهاب  على  معتاداً  كنت  إذا 
أن  بديلة، ميكن  أو مسارات  سيارتك، هل هناك طرق 
أن  املهم  ومن  الشديدة؟  املرور  أزمات  لتفادى  تتخذها 
ازدحاماً  واجهت  لو  بحيث  لرحلتك،  أول  وقتاً  تخطط 
أيضاً  كما ميكنك  للعمل،  طريقك  فى  مروريًة  أزمًة  أو 
البحث عن محطة للقطار أو مترو األنفاق، تكون قريبًة 
إلى  للذهاب  بدياًل متاحاً  تكون  العمل، بحيث  من مقر 
ُسدت  ما  إذا  أما  السيارة.  استخدام  من  ب��دالً  العمل، 
من هذه  تقاسى  أن  عليك  وك��ان  أمامك،  كلها  األب��واب 
االبتعاد  يوم، فحاول  املواصالت كل  اليومية فى  احملنة 
بذهنك عن التفكير فيما تعانيه، من خالل القراءة أثناء 
تكون  لن  فإنك  مهارة  تعلم  أو  املترو  أو  القطار  ركوبك 
إلى  الوصول  فى  تأخرك  احتماالت  من  وقلقاً  متوتراً 
العمل، أو حتى التفكير فى أشياء إيجابية ُمفرحة، مثل: 

إجازتك القادمة.

لغة اجلسد تكشف عن شخصيتك
لغة اجلسد من األشياء املهمة التى تساعد 
اإلنسان على فهم األشخاص الذين يتعامل معهم 
دون أن ينطقوا، وتوضح خبيرة التنمية البشرية 
لإلنسان  املختلفة  الوضعيات  بعض  فايز،  آالء 
التى ميكن أن توضح شعور هذا الشخص بحالة 

من االرتباك والقلق. 
يقوم  ال��ذى  اإلن��س��ان  »أن  فايز  آالء  وتؤكد 
بوضع سيجارة فى فمه أو وضع أى شيء آخر 
عندما يعرض عليه شخص ما أى فكرة أو منتج، 
أن��ه غير مرتاح وال تعجبه  ي��دل على  ف��إن ه��ذا 
هذه الفكرة ويرغب فى االنسحاب. أما الشخص 
الذى يحاول إخفاء وجهه خلف يديه من خالل 
أى  عن  اإلن��س��ان  يفصل  كحاجز  اليدين  وض��ع 
خطر هو دليل على شعور هذا اإلنسان باخلوف 
الشديد من هذا املوقف الذى يواجهه، لكن ميكن 
أى  إعطائه  املوقف من خالل  التغلب على هذا 

شيء ليمسك به«.
وتضيف »أن رفع اليدين لألعلى يُعتَبَر دلياًل 
باالرتباك  وش��ع��وره  اإلن��س��ان  ه��ذا  خ��وف  على 
تظهر  قد  والتى  يواجهه،  مما  واخلوف  والتوتر 
حالة  ف��ى  ال��ش��خ��ص،  ه��ذا  تأنيب  يتم  عندما 
ويوجه  مًعا  االثنني  يديه  يشبك  الذى  الشخص 
بحالة من  فهو يشعر  األعلى  إلى  اإلبهام  إصبع 
العكس،  عى  ويدَّ إخفاءها  يحاول  أنه  إال  القلق، 
أصابع  ويترك  يديه  يشبك  ال��ذى  أن  حني  فى 
أن  دليل  فهو  لألسفل  وموجهة  مرتخية  اإلبهام 
العقلي.  للتفاهم  ويسعى  لطيف  الشخص  هذا 
ونالحظ أن الكثير من الناس قد يقومون بهذه 
مثل  عامة  مواقف  فى  يكونون  عندما  الوضعية 
إلقاء خطابات أو الوقوف أمام أعداد كبيرة من 

اجلماهير«.
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إعداد:
أمحد مصطفى

مصر
صعيد

الترعة اإلبراهيمية.. مصير 2 مليون 
فدان وحياة 7 ماليني فالح 

تظل الترعة اإلبراهيمية مبثابة شريان احلياة لفالحى 
الصعي���د، فرغ���م م���رور 137 عاًما على تدش���ينها، إال 
أنه���ا ما زال���ت اليوم كما األم���س مثار حياة املزارعني، 
حيث ترقبهم ملواعيد الس���دة الشتوية لتطهير مجاريها 
وخالله���ا تتوق���ف الترعة عن إمداده���م باملياه ملدة 15 
يوًم���ا، حينها يؤجل امل���زارع مواعيد بع���ض الزراعات، 
وهك���ذا ح���ال أكث���ر من 7 مالي���ني فالح يعيش���ون على 
الترع���ة لرى أكثر م���ن 2 مليون ف���دان، ولكن هل ظلت 
الترع���ة كما كانت فى املاضي؟ وكيف تطورت أحوالها؟ 

وملاذا؟
تطور الترعة

ج���اءت فكرة الترع���ة اإلبراهيمية نتيج���ة لدولة ترغب 
ف���ى التقدم، ومن ثم عالج أح���وال ضعف الزراعة بعد 
جفاف عش���رات الترع القدمية ف���ى بداية عهد محمد 
عل���ى )1805– 1848(، وحينه���ا أنش���أ 37 ترعة، بينما 
د وأنشأ  جنله اخلديوى إس���ماعيل )1863– 1879( جدَّ
112 ترعة طولها ثمانية آالف وأربعمائة كيلومتر، ومن 
أهمها الترعة اإلبراهيمية )نس���بة الس���م والده(، والتى 
عهد للمهن���دس املصرى مصطفى بهجت مفتش الوجه 

القبلى حينها بتصميمها.
وتع���د الترع���ة اإلبراهيمي���ة من أعظ���م منش���آت الرى 
ف���ى التاريخ، كم���ا تُصنَّف كأضخم ترع���ة صناعية فى 
العالم، بجانب كونها أعظ���م األعمال اليدوية الزراعية 
ت بدون استخدام أى تكنولوجيا،  عبر العصور، إذ ُش���قَّ
من خالل 100 ألف فالح مصرى عملوا بالس���خرة فى 
حف���ر الترعة ملس���افة 267 كيلومترا، وهو ما اس���تغرق 
6 س���نوات )1867– 1873(، لتب���دأ من مدينة أس���يوط 
جنوًبا وتتجه ش���ماالً لتمر مبحافظ���ة املنيا وصوالً إلى 
محافظة بنى سويف وحالًيا محافظة الفيوم، أى تخدم 

4 محافظات صعيدية.

س���اهمت الترع���ة اإلبراهيمية ف���ى مضاعفة األراضى 
الزراعية وزيادة ورفع اإلنتاج خالل القرن التاسع عشر 
والقرن العش���رين، وجاء وصفها ف���ى هذه احلقبة لدى 
على باش���ا مبارك فى كتابه »نخبة الفكر فى تدبير نيل 
مصر« ب���أن عرضها 14 متًرا وارتفاع مياهها يصل إلى 
9 أمتار، وكانت تروى حينها 650 فداًنا تضاعفت حالًيا 

إلى أكثر من 2 مليون فدان.
لكن متت أعمال توس���عة كبرى عل���ى مدار عقود زمنية 
متالحق���ة، بجان���ب أعم���ال جريان النهر به���ا، حتى أن 
متوس���ط عرضه���ا م���ن 300 – 400 مت���ر فى أس���يوط 
وينخف���ض ألق���ل م���ن النصف ف���ى بعض مناط���ق بنى 
س���ويف، إال أنه���ا تعانى م���ن انخف���اض ارتفاعها، هذا 
م���ع اعت���داءات متكررة عليه���ا، بجان���ب عرقلة املالحة 
بها والتى صارت مس���تحيلة حالًيا، وذلك مع إنش���اءات 
الكبارى الثابت���ة، وإهمال تراكم الطمى واملخلفات على 
مدار الس���نوات، بجانب انتشار التعديات على مجراها 
من ِقبَل اجلهات احلكومية، فضاًل عن عدم وجود وعى 
مجتمع���ى بخطورة التعدى على حرم الترعة، وفى ذلك 
إلق���اء املواطنني للحيوانات النافق���ة أو مخلفات البناء، 
بجانب عدم اكتراث اجلهات الرسمية والسماح بإنشاء 
الكافيتري���ات ومنش���آت أخ���رى خدمي���ة عل���ى مجرى 
الترعة، والتى تقوم بتصريف مياه الصرف الصحى لها 

على مجرى الترعة الذى يُستَخَدم فى زراعة الغذاء.
له���ذا تنتظ���ر الترع���ة جهوًدا بالغ���ة نحو إع���ادة النظر 
ف���ى القوانني الضعيفة، بجانب اس���تصدار تش���ريعات 
حاس���مة، وإع���داد منظومة فاعل���ة علمي���ة ومجتمعية 
وثقافي���ة وأمني���ة، بل وجه���ات قادرة عل���ى القيام بتلك 
املهم���ة، حماي���ة للزراعة وكذل���ك للغذاء اآلم���ن وأيًضا 

للبيئة الصحية.
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يظ���ل عالم���ة فارق���ة ومش���رفة ف���ى تاريخنا الوطن���ى، بعد مس���يرة كفاح 
وجناحات محلية وعاملية س���اهمت فى س���معته احلس���نة املقرونة بسمعة 
ب���الده، وه���ى أمور ما كانت لتح���دث لوال قدراته الف���ذة وجهوده املخلصة 
وإس���هاماته النبيل���ة املتعددة، خصوًصا فى الس���الم الش���رق أوس���طى أو 
التعاون األفريقى، ومن ثم كان له أن يصبح األمني العام الس���ادس لألمم 

املتحدة، وأول عربى يتولى هذا املنصب الدولى الكبير.
أسرة من الوزراء 

إن����ه بط����رس بط����رس غالى، الس����كرتير العام ل����ألمم املتح����دة )1992 – 
1996(، والذى ينتمى لعائلته )البطرسية( ومنشأها قرية امليمون مبركز 
الواسطى فى بنى سويف، وميكن وصفها بعائلة الوزراء؛ إذ تعود بدايات 
ش����هرتها إلى اجلد األكبر وهو بطرس غالى املولود بقرية امليمون، الذى 
تولى رئاس����ة وزراء مص����ر 1908 وكان أول رئي����س وزراء مصرى بجانب 
كونه أول وزير للخارجية ومنذ وزارة نوبار باشا، أما أجناله فمنهم جنيب 
غال����ى، وزير اخلارجي����ة 1921، وواصف بطرس غال����ى، وزير اخلارجية 
أيًضا فى وزارات س����عد زغل����ول ووزارات مصطفى النحاس، 5 حكومات 
من 1924– 1937، وُعِرف بتاريخ وطنى مش����رف ومبهر، أما ابن شقيقه 
فهو يوس����ف رؤوف بطرس غال����ى والذى تول����ى وزارة التجارة اخلارجية 
ووزارة االقتص����اد والتج����ارة اخلارجي����ة ووزارة املالية من����ذ 1999 وحتى 

.2011
مولده ونشأته

ول���د ف���ى 14 نوفمبر 1922، وحصل على إجازة كلي���ة احلقوق من جامعة 
القاه���رة )جامعة فؤاد األول( فى 1946، ثم الدكتوراه من جامعة فرنس���ا 
1949، وأعقبها عمله أس���تاًذا للقانون الدولى والعالقات الدولية بجامعة 
القاه���رة )1949–1977(، وخ���الل تل���ك الفت���رة ب���رزت قدرات���ه املتعددة، 
كالكتابة الصحفية وتأس���يس مجلة األهرام االقتصادى ورئاسة حتريرها 
ب���ني 1960 و1975، والسياس���ية كتعيينه عضًوا باللجن���ة املركزية واملكتب 

السياسى لالحتاد االشتراكى العربى )1977-1974(.
محطات هامة 

يش���تهر عن���ه جهوده الكبيرة الت���ى بذلها فى مفاوض���ات كامب ديفيد بني 
مصر وإس���رائيل، 1979، لهذا مت تعيينه وزي���ًرا للخارجية وقائًما بأعمال 
وزير الدولة للش���ئون اخلارجية، واألخيرة اس���تمر فيها منذ الس���بعينيات 

وحتى 1991، بجانب عضويته للبرملان املصرى منذ 1987.
أما مشاركاته الثمينة، فمنها فى منظمة الوحدة اإلفريقية، وأخرى بحركة 

بلدان عدم االنحياز، وكذا مؤمتر القمة لرؤساء الدول اإلفريقية وفرنسا، 
وترأس���ه للوفد املصرى فى دورات اجلمعي���ة العامة لألمم املتحدة ألعوام 
1979 و1982 و1990، ب���ل ويذك���ر ل���ه ترأس���ه للمجل���س القومى حلقوق 
اإلنس���ان، وك���ذا تولي���ه منصب األمني الع���ام للفرانكفوني���ة الدولية خارج 

مصر.
قصة منصبه األخطر

يؤك���د الكاتب إميل أمني »أن مصر لم ترش���ح بطرس غالى ملنصب األمني 
العام لألمم املتحدة ولكن الذى رشحه للمنصب كانوا األفارقة فى شخص 
الرئيس الزائيرى »موبوتو«، وخاللها فاز بفارق صوت عن املرش���ح اآلخر، 
وخالل عمله حاول إكساب األمم املتحدة استقاللية عن الواليات املتحدة، 
وفى ذلك وضع تغييرات جذرية تقود إلى دمقرطة حقيقية، ولهذا هددت 
أولبراي���ت زعم���اء دول وب���الد ال س���يما أفريقية بأن عليه���م االختيار بني 
صداق���ة بطرس غالى أو صداقة بيل كلينتون، وحينما احتدم األمر رفض 

غالى البقشيش األمريكى باملد له ملدة سنة واحدة«.
الرحيل

رحل عنا السياسى البارع فى 16 فبراير 2016 عن عمر يناهز 94 مخلًفا 
ميراًثا من اإلسهامات الثرية العلمية والعملية، كما قرارته ومواقفه خالل 
مناصب���ه السياس���ية، وكذا إص���الح وهيكلة أمان���ة األمم املتحدة، وتطوير 
مفهوم العمليات الوقائية لدعم الس���الم العاملى، وجهوًدا متعددة ال حصر 
لها، ومن ثم كان أقل ما يناله أن يحصد جوائز وأوس���مة من 24 بلًدا من 
بينها مصر، فرنس���ا، أملانيا، الدمنارك، الس���ويد، كوري���ا، واألهم أن صار 

منوذًجا إنسانّيًا مصيره اخللود.

بطرس بطرس غالي
شخصيات

ب���دأت مدينة أس���وان ف���ى تطبيق اش���تراطات وترخيص مركب���ات »التوك توك« 
املُس���تَخَدمة فى نقل الركاب، وذلك ش���ريطة أن تكون مش���تراة قب���ل 25 فبراير 
2016 وفق قرار س���ابق للواء مجدى حجازى، محافظ أس���وان، الذى ألزم بوضع 
خطوط س���ير لهذه املركبات، وحتديد مقابل األجرة، وعمر الس���ائق فى أال يقل 
عن 18 عاًما، هذا مع اش���تراط منع دخول تلك املركبات إلى الش���وارع وامليادين 

الرئيسية والفرعية.

تعكف وزارة البيئة على إعداد دراسة شاملة 
ألوضاع محمية وكهف س���نور مبحافظة بنى 
س���ويف، متهيًدا ألعمال الترميم والتطوير، 

بهدف وضعها على اخلريطة السياحية.

أسوان تقنن أوضاع التوك توك
محمية وكهف سنور حتت 

الدراسة ببنى سويف
أخبار
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إعداد:
هويدا حافظ

مصرية
حت���ت عن���وان »ميصحش ك��ده«، نظم���ت خريطة 
التحرش ومس���رح البرجوال للعرائس عرًضا مس���رحًيّا، 
عرائ���س  خ���الل  م���ن  التح���رش  مواجه���ة  يس���تهدف 

املاريونيت.

ويق���ام عرض العرائس، به���دف جذب تفاعل الناس 
م���ع الع���رض الذى يس���تهدف توعية الفتي���ات بحقوقهن 
القانوني���ة ف���ى حالة التع���رض للتحرش وع���دم الصمت 

واإلبالغ عن املتحرش. 

أعلن���ت الدكت���ورة ه��دى يس��ى، رئي���س احت���اد 
املس���تثمرات الع���رب ونقي���ب املس���تثمرين الصناعي���ني 
بالس���ويس وخط القناة، عن »إقامة مش���روعات جديدة 
منها تطبيق االحتاد والنقابة للتجربة الصينية من خالل 
مش���روع »صنع فى كل بي���ت« حتقيًقا للتكامل الصناعى 
ويتضمن تشغيل ربة املنزل من خالل منزلها فى احلياكة 
حي���ث يتم توزيع األقمش���ة عليهم من خالل مصنع كبير 
للمالب���س مع بداية اليوم لتنفيذ العمل املطلوب حياكته 

ثم جتميعه نهاية اليوم وسداد األجر اليومى لهن«.
وقال���ت »إن املش���روع ب���دأ على مس���توى محافظة 
اجليزة وس���يتم تعميمه على باقى احملافظات، ويساهم 
فى تقليل تكلفة التصنيع وزيادة اإلنتاجية وتوفير فرص 
عمل لألسر وربط الورش الصغيرة باملصانع الكبرى«.

جاء ذلك خالل افتتاح د. هدى يس���ى حفل بعنوان 
»اإلجن���از والتح���دي« احتف���ااًل بإجن���ازات الرئيس عبد 

الفتاح السيسى خالل 24 شهًرا. 

عق���دت جلنة امل���رأة ذات اإلعاقة باملجلس القومى 
للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة هبه هجرس 
عضو املجلس، حيث أكدت الدكتورة هبه هجرس على 
»اهتم���ام اللجنة خالل الفت���رة القادمة بأهمية التوعية 
املجتمعي���ة لتصحي���ح النظ���رة الس���لبية للمجتمع جتاه 
امل���رأة ذات اإلعاقة والت���ى تتس���بب ف���ى إقصائها فى 
العدي���د من القضايا. فضال عن االهتمام بتوعية املرأة 
ذات اإلعاقة بحقوقها فى التعليم والتوظيف والصحة، 
واحلق���وق اإلجنابي���ة والضم���ان االجتماع���ى، وأهمية 
التأهيل النفس���ى لها من خالل تقدير الذات، وتوعيتها 

ضد االنتهاكات اخلاصة باملرأة ذات اإلعاقة«. 
 كم���ا أش���ارت مق���ررة اللجنة إلى »ض���رورة إدماج 
امل���رأة ذات اإلعاق���ة فى اجلمعي���ات العاملة فى مجال 
املرأة بوجه عام لعدم وجود جمعيات متخصصة للمرأة 
ذات اإلعاقة«، مؤك���دة »أن اللجنة بصدد إعداد قاعدة 

بيانات للمرأة من فئة األقزام«.

»ميصحش كده«..
املاريونيت فى مواجهة التحرش 

»صنع فى كل بيت«..  
فرصة عمل

لسيدات اجليزة  

اجتماع بالقومى للمرأة.. 
لتصحيح النظرة السلبية 

للمرأة ذات اإلعاقة



أسطورة العطاء

مدنى ورمسية

2016 يونية - يوليو 537 9العدد

ول���دت فى عام 1938 بقرية كمش���يش مبركز تال 
التاب���ع حملافظة املنوفي���ة ألب ضابط وطنى، ذى ميول 

وفدية، ورثت عنه النضال والوطنية.
اخت���ار لها والداه���ا اس���ًما تركًيّا يوح���ى بانتماء 
طبقى أرستقراطى )شاهندة = سيدة الدار(، واألسرة 
ذات ث���راء يكفى لوصفها بأنها م���ن أغنياء الفالحني. 
فجدها ألبيها هو الش���يخ على مقلد عمدة كمش���يش، 
وجده���ا ألمه���ا البكباش���ى محمد خال���د الضابط فى 
س���الح احلدود. األم متعلم���ة، واألب مثقف على عادة 
ضباط هذا الزمان، يقرأ كثيًرا، ويتحدث فى السياسة 
دون خوف، وال يخفى احترامه حلزب الوفد وسياساته، 

وهو عاشق للموسيقى وعازف ممتاز على العود. 
وبسبب انتمائه حلزب الوفد كان يطارد دوًما فى 
فت���رات ابتع���اد الوفد عن احلكم وه���ى فترات طويلة. 
وهك���ذا تعني على الضاب���ط الوفدى أن ينقل من مكان 
س���يى إلى مكان أس���وأ مصطحًبا معه زوجت���ه وأبناءه 
الستة بني أس���وان– منفلوط- أس���يوط- الفيوم– قنا– 
دي���ر مواس- طلخ���ا وبلدات أخرى وص���ل عددها إلى 

أربع عشرة.
التعلق باملبادى اليسارية

كانت شاهندة تلميذة فى الصف الثالث اإلعدادى 
مبدرس���ة ش���بني الكوم، التقت هناك مدِرّسة يسارية 
هى »وداد متري« جعلت شاهندة تتعلق بها ومببادئها، 
وأعطته���ا كتاب »أصل العائلة« لكن التلميذة لم تفهم، 
لكنه���ا لم تستس���لم لعدم الفهم، فطلب���ت من معلمتها 
كتاًب���ا آخ���ر، ث���م آخر، حت���ى أعطاها صالح حس���ني 
اب���ن خالتها وقتها وزوجها فيم���ا بعد كتاب االقتصاد 
السياس���ى م���ن تألي���ف ليونيتيف، وال���ذى من خالله 
اس���تطاعت أن تق���رأ وتفه���م، وهو ما كان س���بًبا فى 

التحول الفكرى األول فى حياتها.
امتلكت ش���جاعة نس���وية جتس���دت فى قرارها 
اجل���ريء طل���ب الطالق م���ن الضابط الش���اب الذى 
أجبره���ا أهله���ا على الزواج به، لترتب���ط بابن خالتها 

ص���الح حس���ني، املناض���ل اليس���ارى، ال���ذى كتب لها 
رس���الة يصف فيها زواجهما قائاًل إن »احلب املنتصر 

غسل كل شوائب الرجعية«. 
ثمن النضال

وكان���ت م���ع زوجها م���ن قيادات فالح���ى القرية 
ناضل���ت ض���د ته���رب إقطاعى كمش���يش م���ن قانون 
اإلصالح الزراعى الذى صدر فى أعقاب ثورة يوليو. 
كانت »شاهندة« السيدة الوحيدة فى محافظة املنوفية 
الت���ى فازت فى انتخابات االحتاد القومى الذى أعلن 
عن تش���كيله ف���ى منتص���ف ع���ام 1959، دافعت عن 
حقوق الفالحني وتعرضت لالعتقال والسجن والنفي. 
ترملت فى الس���ابعة والعشرين من عمرها بعد مقتل 
زوجه���ا بالرصاص ف���ى 30 أبريل ع���ام 1966 وترك 
له���ا زوجها الراح���ل ثالثة أبناء أكبره���م فى الثامنة. 
ش���اركت فى تأس���يس حزب التجم���ع، واضطرت إلى 

االختفاء والعمل السّري. 

املقاومة الشعبية 
بعد هزمية يونيو 1967 تطوعت شاهندة ومعها 
70 فالًحا فى صفوف املقاومة الش���عبية، كما التقت 
بأش���هر مناضل ث���ورى عرفه التاري���خ احلديث، وهو 

تشى جيفارا، كما التقت أيًضا بالفيلسوف سارتر. 
وظهر دورها املتفرد فى جتمع املرأة االش���تراكى 
مع الدكتورة لطيفة الزيات والكاتبة الدرامية املناضلة 

فتحية العسال.
 فى الس���بعينات، اتخذت حياة مقلد منحى أكثر 
مأس���اوية م���ن ذى قبل، بعد استش���هاد ش���قيقها فى 
ح���رب االس���تنزاف بني مصر وإس���رائيل عام 1970، 
ومقت���ل ابنها األصغر فى ظ���روف غامضة بالعاصمة 

الروسية موسكو حيث كان يقيم هناك.
السجن

عان���ت مقل���د، ظلم���ة الس���جن مرتني ف���ى عهد 
الس���ادات، األولى فى السبعينات بسبب مظاهرة فى 
حلوان، لم تش���ارك فيها، والثاني���ة مع مئات املثقفني 
فى سبتمبر 1981، وكتب لها الراحل أحمد فؤاد جنم 
آنذاك قصيدة »النيل«: »النيل عطش���ان يا صبايا. يا 
شاهندة وخبرينا، يا أم الصوت احلزين، يا أم العيون 
جناين، يرمح فيها الهجني، إيش لون س���جن القناطر، 

إيش لون السجانني، إيش لون الصحبة معاكي«.
ناضل���ت ضد نظ���ام حس���نى مبارك، وش���اركت 
ف���ى االحتجاج���ات واملظاهرات الت���ى نظمتها حركة 
»كفاي���ة«، ونددت بعواقب زواج رأس املال بالس���لطة، 
ب���ل إنها عان���ت فى الس���نوات الثالثة األخي���رة قبيل 
ثورة يناير م���ن حالة إحباط، هاجمت فيه أداء حزب 
التجم���ع الذى انتمت له. إلى أن انتفض الش���عب فى 

25 يناير 2011، وأطاح مببارك. 
كان���ت ش���اهندة أول املهاجمني حلك���م اإلخوان، 
وحتدي���ًدا بع���د إصدار اإلع���الن الدس���تورى املكمل، 
وظل���ت تطال���ب برحيل حك���م اإلخوان إل���ى أن رحل 

بالفعل.

املناضلة شاهندة مقلد..  مدرسة النضال وعشق الوطن

• التق���دم بطل���ب تس���وية ملكتب تس���وية 
شئون األس���رة، ثم تقدمي الطلب إلى مكتب 
التس���وية حت���ى يت���م إخطار ال���زوج مبعرفة 
مكت���ب التس���وية للحضور ف���ى موعد معني 
تعلمه الزوجة، وحتضر هى بش���خصها ويتم 
محاول���ة التوفي���ق بني الطرفني ف���إن انتهت 
التس���وية بقبول الزوج للخل���ع مت إقرار ذلك 
وش���موله بالصيغة التنفيذي���ة وانعقد اخللع 
صلًح���ا ب���ني الطرف���ني وتنته���ى إج���راءات 
التقاضى وإن لم يقبل الزوج وأيًضا رفضت 
الزوج���ة العدول عن مطلبها مت إحالة األمر 

إلى احملكمة لتنظر الدعوى.
• تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة 

األس���رة: ترفع دعوى التطلي���ق للخلع مبوجب 
صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون األسرة، 
طبًق���ا لإلج���راءات املعتادة املنص���وص عليها 

باملادة 1/63 من قانون املرافعات.
• يجب أن تورد بها كل البيانات املنصوص 
عليها ف���ى قان���ون املرافعات وتثب���ت بها أنها 
تبغ���ض احلياة الزوجية مع زوجها وال س���بيل 
الستمرار احلياة الزوجية بينهما وأنها تخشى 
أال تقيم حدود اهلل بسبب هذا البغض وتثبت 
أيًض���ا أنه���ا تتن���ازل ع���ن كل حقوقه���ا املالية 
والش���رعية وأنه���ا ت���رد علية مق���دم صداقها 
ال���ذى أعط���اه له���ا كم���ا تثب���ت ف���ى عريضة 
دعواه���ا رقم التس���وية التى أقامته���ا الزوجة 

وتطلب فى طلباته���ا بنهاية الصحيفة، احلكم 
بتطليقه���ا على زوجها خلًعا طلقة بائنة. ثالًثا: 
رد م���ا قبضت���ه الزوجة لزوجه���ا مبوجب تلك 

الصحيفة. 
• تع���رض احملكمة الصلح عل���ى الطرفني 
وه���ذا أم���ر وجوب���ى عل���ى احملكم���ة أن تبذل 
مساعى الصلح بني الطرفني وعرض الصلح ال 
يكون من احملكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات 
فالبد وأن يكون عرًضا جدًيّا. ويراعى أنه فى 
حالة وجود أوالد ف���إن عرض الصلح ال يكون 
مل���رة واحدة ب���ل يكون ملرتني ب���ني كل مرة عن 
األخرى فترة زمنية ال تقل عن ش���هر وال تزيد 

على شهرين.

 األوراق املطلوبة لدعاوى اخُللع 
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إعداد:
حممد صاحل

الرسالة
الثقافية

أمساء 
وحكايات:

م الشباك: 

اكتُِشَفت عام 1945 على يد اثنني من املزارعني كانا 
يبحثان عن سماد حلقلهما، وكانت املخطوطات موضوعًة 
فى جرار َخَزِفية مغلقة بالقرب من دير باخوميوس على 
الضفة الشرقية للنيل شمال شرق جنع حمادي بداخلها 
باللغة  املخطوطات  تلك  ُكِتبَت  مخطوطة.  عشرة  اثنتا 
الثالث  القرنني  إلى  املخطوطات  تلك  وترجع  القبطية 

والرابع امليالديني. 
بيع  ف��ى  أم��اًل  اكتشافهما  ع��ن  الشقيقان  يبلغ  ل��م 
خوًفا  املخطوطات  بعض  أمهما  أَحَرقت  املخطوطات. 
من أن تكون ذات تأثير سيء، ثم بدأ الشقيقان فى بيع 
املخطوطات بالتدريج. وبعد ثورة 23 يوليو 1952، انتقلت 
القاهرة،  فى  القبطى  املتحف  إل��ى  املخطوطات  تلك 
املخطوطات  تلك  تبقى  أن  وقتها  املتحف  مدير  وأص��ر 
بيعت  قد  منها  مخطوطة  كانت  ذلك،  رغم  وطنها.  فى 
قبل ذلك، وانتقلت إلى بلجيكا. وبعد محاولة بيعها فى 
زيورخ  فى  يونغ  معهد  عليها  حصل  وباريس،  نيويورك 

للعالم  ميالد  عيد  كهدية  تقدميها  بهدف   ،1951 سنة 
 ،1961 سنة  يونغ  وف��اة  وبعد  يونغ.  الشهير  النفسانى 
عليها  يحصل  ولم  باملخطوطة،  القبطى  املتحف  طالب 
ليكتمل 11 سفًرا وأجزاء من سفرين،  إال سنة 1975، 
فى  جميًعا  ُحِفَظت  صفحة   1000 نحو  على  احتوت 

املتحف واعتُِبَرت ثروة وطنية. 
والكتابات  األناجيل،  املخطوطات على  حتتوى هذه 
وهى  املعرفة،  وتعنى  يونانية  كلمه  )غنوصية  الغنوصية 
النصوص  أو  واملتون  باطنية(،  فلسفات  ذو  فكرى  تيار 
فرعونية  يونانية  حكم  كتب  مجموعة  وهى  الهرمسية، 
ُكِتبَت ما بني القرنني الثانى والثالث امليالديني وتتناول 
مواضيع حياتية وفلسفية بأسلوب تخاطب ما بني معلم، 
للمعرفة.  الطالبني  ومريديه  الهرامسة،  هرمس  وهو 
والطبيعة.  الفكر،  الكون،  اهلل،  املتون  مواضيع  تشمل 
ومتعن فى أمور وحدانية اهلل وخيره وتشجع على تنقية 

الروح.

مخطوطات جنع حمادي

العصر  ف��ى  العربية  الثقافة  ب��واب��ة  مصر  تُعتَبَر 
احلديث، منذ بداية القرن التاسع عشر فى األدب العربى 
بأنواعه؛ حيث نهض األدب فيها، واملدارس األدبية التى 
هى  امل��دارس  ه��ذه  أول  العرب.  لألدباء  منهاًجا  كانت 
يت بهذا ألنها أعادت احلياة للشعر  اإلحياء والبعث وُسمِّ
بعد فقدانها وانهيار الشعر، وكانت هذه املدرسة على يد 
أيَضا  تالميذها  ومن  البارودى،  سامى  محمود  الشاعر 
أحمد شوقى الذى لقب بأمير الشعراء وحافظ إبراهيم 

الذى لُقِّب بشاعر النيل.
مدارس أدبية

الديوان  مدرسة  فمنها  ذلك  بعد  امل��دارس  تعددت 
عبد  وإبراهيم  شكرى  الرحمن  عبد  الشعراء  وأنشأها 
التى  أبولو  مدرسة  ثم  العقاد  وعباس  امل��ازن��ى  ال��ق��ادر 
ناجى  وإبراهيم  شادى  أبو  زكى  أحمد  الشاعر  أسسها 

وعلى محمود طه.
املقالة واخلطابة والرواية 

ظهرت فنون أخرى من األدب لم تكن موجودة من 
قبل مثل املقالة على أيدى الكتاب املصريني فى الصحف 
هيكل  ومحمد حسني  والعقاد  املنفلوطى  أشهرهم  ومن 
املصريني  للزعماء  فكان  فن اخلطابة  أما  وطه حسني، 
القضايا  أج��ل  من  كبير  دور  كامل  مصطفى  كالزعيم 
فن  أم��ا  األجنبى،  واالستعمار  وغ��الء  فقر  من  الثائرة 
القصة والرواية فتعتبر مصر هى أول من ابتدع أدباؤها 
هذا الفن فى األدب العربي؛ فقد أصدر محمد حسني 
املنفلوطى  لطفى  ومصطفى  زينب  األولى  روايته  هيكل 
الذى نقل الروايات الفرنسية مترجمة بأسلوب ممتع، ثم 
بدأت النهضة، ومن الذين أسهموا فيها جنيب محفوظ 

يتكامل  فلم  القصة  أم��ا  عبداهلل  عبداحلليم  ومحمد 
أعالمها  أشهر  وم��ن  بسنوات  ال��رواي��ة  بعد  إال  شكلها 

اليوسفني وهما يوسف الشارونى ويوسف إدريس.
املسرح من الترجمة إلى التأليف

الروايات  م��ع  م��ص��ر  ف��ى  امل��س��رح  أدب  ن��ش��أ  وق���د 
املسرحية الفرنسية املترجمة للهجة املصرية، وأول من 
ألف  الذى  تيمور  ومحمد  رمزى  إبراهيم  بالتأليف  بدأ 
احلكيم  توفيق  ج��اء  ثم  والهاوية،  قفص  فى  العصفور 
وألفريد فرج وسعد الدين وهبه وجنيب سرور ويتبعهم 

آخرون. 
حركة النقد األدبي

وقد واكب اإلبداع مبختلف أشكاله الفنية حركة نقد 
أدبى من نقاد ساهموا فى اإلجادة منهم املفكر والناقد 
الدكتور لويس عوض الذى كان ناقًدا وأديًبا مبدًعا فى 
آن واح��د، وك��ان فى نقده يتجه ل��ألدب األورب��ى ويتجه 
إلى األدب العربى القدمي فضاًل عن توجهه إلى األدب 
العربى احلديث. وهو إذ يكتب عن األدب األوربى يكتب 
شارًحا مستخلًصا ِقيَم احلداثة. وهو إذ يكتب عن األدب 
العربى القدمي فإمنا ينظر فيه مبنظار العصر ويحتكم 
فى  يتجلى  عنده  األدب��ى  النقد  جوهر  ولكن  قيمه،  إلى 

تناوله نصوص األدب العربى احلديث شعًرا ونثًرا.
ب بعميد األدب العربى  يُذَكر أن األديب طه حسني لُقِّ
فى  نوبل  جائزة  على  محفوظ  جنيب  األدي��ب  وحصل 
األدب، ويوجد فى مصر مجمع اللغة العربية فى القاهرة 
الذى يضع كلمات جديدة أو يعرب أو يشتق من الكلمات 
القدمية لتساير اللغة ركب احلضارة السريع كما يصدر 

آخر ما مت التوصل إليه فى قواعد النحو والصرف.

مصر الرائدة..
بوابة الثقافة العربية فى العصر احلديث
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فى الصالون:

افعل اخلير، تعش سعيًدا
وال تغمسن قلمك فى املداد لتضر به أحًدا

أحذر أن تستخدم قلمك فى الباطل
ألن ذلك ال يرضى اإلله الذى يسكن فى معبده

إن عينه تطوف حول األرضني
فإذا رأى شخًصا يستخدم قلمه فى الباطل

ة العميقة فأنه يلقى برزقه إلى اللُّجَّ
إن من يستخدم قلمه فى الباطل لن يُخلَّد اسمه

 احفظ هذه الكلمات فى قلبك طوال حياتك وانقلها إلى
أبنائك

 من تعاليم احلكيم املصرى
“القدمي “أمنموبي

 األسرة العشرين الفترة 
من 1113-1085 ق. م

»غناء الفالحني فى صعيد مصر«..
استدعاء همم املاضى فى بناء املستقبل

لكل طائفة من طوائف املجتمع غناؤها 
املتعلق بِحَرفها اليدوية، للفالحني غناؤهم، 
وللرع�������اة غناؤهم، وأله�������ل البح�������ر والبحارة 
ى بش�������كل  والصيادين غناؤهم، فكل عمل يؤدَّ
مس�������تمر ويعتم�������د عليه اإلنس�������ان فى كس�������ب 
قوت�������ه، ه�������و ِحْرف�������ة، وكل حرف�������ة تعتمد على 
اجله�������د العضل�������ى لإلنس�������ان واحلي�������وان هى 
حرفة يدوية. وتتالزم نصوص أغانى احلرف 
اليدوية مع القيام بعمليات احلرفة نفس�������ها، 
ومع اس�������تخدام املجهود العضل�������ى إلجنازها، 
وق�������د تعودن�������ا أن نطلق على تل�������ك النصوص 
ى أثناء  أغانى العم�������ل باعتبارها أغان�������ى ُتغنَّ
القي�������ام بالعم�������ل، وه�������ذا م�������ا رص�������ده وجمعه 
الكاتب والشاعر “درويش األسيوطي«، »غناء 
الفالح�������ني فى صعي�������د مصر«، وهو سلس�������لة 
دراس�������ات ش�������عبية أصدرته�������ا الهيئ�������ة العامة 
لقصور الثقافة ف�������ى 2013. والكتاب يقع فى 

208 صفحة.
يش�������ير املؤلف ف�������ى كتابه إل�������ى »أن غناء 
الفالحني ارتب�������ط باألعم�������ال احِلَرفية التى 
ميارس�������ها الفالح املص�������رى طوال الع�������ام، بل 
ميك�������ن الق�������ول إن غن�������اء الفالح�������ني ارتب�������ط 
ب�������اآلالت واألدوات التى اس�������تخدمها الفالح 
فى عمليات الفالحة، فهناك أغاٍن للمحراث 

وأخرى للفأس وثالثة للعود وهكذا«. 
ورأى املؤلف أن يس�������تعرض تلك الفنون 
الش�������فهية بالتوازى مع استعراض للعمليات 

الت�������ى ميارس�������ها الف�������الح، ويتوق�������ف أمام كل 
مرحل�������ة وكل آل�������ة مع ما تيس�������ر من االتصال 
ب�������ه م�������ن أغان�������ى تل�������ك املرحل�������ة، ب�������ل جنده 
يس�������تعرض تاريخ ه�������ذه احلرفة وم�������ا ارتبط 
به�������ا م�������ن ممارس�������ات، مث�������ل نظ�������ام املقايضة 
وأدوات الزراع�������ة، حيث تقوم حرف�������ة الزراعة 
فى مص�������ر على ع�������دة عمليات أساس�������ية هى 
ش�������ق ومتهيد األرض والغ�������رس أو بذر البذور 
أى اللوق واحلرث والعزق/ الرى باس�������تخدام 
مياه الفيضان أواألمطارأوباس�������تخدام أدوات 
الس�������اقية والش�������ادوف والطنب�������ور/ اجلمع أو 
احلصاد والقل�������ع والقطع واجلني/ التجهيز 

يعنى الدرس والدق ثم النقل والتخزين. 
ارتبطت حي�������اة املصرى بالنيل منذ وجد 
نفسه على شواطئه، ومنذ أن ارتبط بالزراعة 
مهنة ل�������ه، ودارت حياته رخاء وبؤًس�������ا مع ما 
يحمله ذلك الشريان السخى من ماء وطمى، 
ويرى الكثيرون أن كل ما ابتدعه املصرى من 
أنش�������طة وحضارة، كان نتيجة لذلك الصراع 
الق�������دمي مع النهر، وقد عظ�������م نهر النيل فى 
عني املصرى حتى أس�������ماه بح�������ًرا، ومن النادر 
أن جتد للنيل اس�������ًما فى التراث الشعبى غير 
بحر النيل، ب�������ل إن املصرى حينما جعل لكل 
األم�������ور العظيمة ف�������ى حياته رمًزا مقدًس�������ا، 
جعل للنيل قداسة تليق بصانع احلياة على 
هذه األرض، حتى إنه جعل من الذنوب التى 
تستحق احلساب أمام مجمع اآللهة والعقاب 

األخروى تلويث مياه هذا النيل.
يا ساقية دوري

وأورد املؤلف عدة أغاٍن للفالحني نرصد 
منها هنا ما يلي: 

يا ساقيه دورى وشمالى مياني 
يا ساقيه واسقى اخلوخ والرماني

يا ساقيه جناينك كيف احلراقي 
رمانك حادق وعنبك ما ينداق

يا ساقيه دورى ورشى بعيد  
وازقى حيضان املولوخية وحوض اجلنزبيل

استعجبت ناس البحيرة والصعيد 
على الولد دا اللى بنى له بيت جديد

س�������قى  ا و ى من وره  يا ساقيه دورى ورشِّ
حيضان املولوخية وحوض الكسبرة

واستعجبت ناس البحيرة ودندرة 
على الولد اللى بنى له مندرة.

الهدف
ف�������ى نهاي�������ة الكتاب يض�������ع الكاتب هدفه 
من جمع هذه األغان�������ى، قائاًل: »هذا الكتاب 
الطاق�������ة  واس�������تحضار  الهم�������ة،  اس�������تنهاض 
والعافية، لصد هيمنة امللل على رتابة الفعل 
املتك�������رر، ودرء خطورة الكل�������ل وتراخى األداء، 
إن�������ه الغناء الذى يضفى عل�������ى احلياة بهجة 
وحتلو معه مرارة األيام، إنه غناء االنش�������غال 
باألحوال، الذى يعزف على أوتار املوال حلن 
الرحلة الطويلة عب�������ر األيام الصعبة والليل 
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إعداد:
حممد فرح

مركز
املوارد

 ميثل »دليل واحد متكامل« مصدًرا 
مجال  ش��ام��ل يف  منهج  إلع���داد  ��ا  ه��اًمّ
واملساواة  واجلنسية  اإلجنابية  الصحة 
فيروس  ع��ن  وال��ت��وع��ي��ة  اجلنسني  ب��ني 
نقص املناعة البشري وحقوق اإلنسان. 

ال��دل��ي��ل ال���ذي أع���ده ف��ري��ق العمل 
الدولي  السكان  مجلس  ونشره  الدولي 
من  العديد  على  قائم  مبصر يف 2015 
هذا  وي��أت��ي  الدولية  العلمية  البحوث 
اإلمنائية  األه��داف  مع  متَّسًقا  الدليل 
كما  سياسات.  من  تتطلبه  وما  لأللفية 
لتثقيف  وعملًيّا  ج��دي��ًدا  م��دخ��اًل  يتيح 
الشباب يف عالم يتَّسم بالتنوع والسرعة 

يف التغيير. 

السمات الرئيسية
رئيسية  بسبع سمات  الدليل  ميتاز 
العلمى،  ال��دل��ي��ل  على  االس��ت��ن��اد  ه��ي: 
األساسية  القيم  على  يقوم  الشمولية، 
االعتبارات  م��راع��اة  اإلن��س��ان،  وحقوق 
طريق  عن  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة 
ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أه��م��ي��ة امل���س���اواة بني 
األكادميي  ال��ت��ق��دم  ت��ع��زي��ز  اجل��ن��س��ني، 
تشجيع  واملجتمع،  ال��ن��ق��دي  والتفكير 
من  املالئمة  امل��دن��ى،  املجتمع  مشاركة 
ال��ن��اح��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ح��ي��ث ي��أخ��ذ يف 
يعيش  التي  الظروف  مختلف  االعتبار 
فيها الشباب حول العالم. وتستند هذه 
السمات على االستراتيجيات واألولويات 
الصحة  هيئات  من  عدد  وضعتها  التي 
اجلمعية  ذلك  يف  مبا  الدولية  والتربية 
األمم  وبرنامج  املتحدة  ل��ألمم  العامة 
املناعة  نقص  بفيروس  املعني  املتحدة 
الصحة  ومنظمة  )اإلي�����دز(  ال��ب��ش��ري 
الدولية  واجلمعية  واليونسكو  العاملية 

للصحة اإلجنابية واجلنسية.
متكامل«  واح���د  »دل��ي��ل  إع���داد  مت 
اإلرشادات واألنشطة على يد مجموعة 
من اخلبراء الدوليني ممثلني من املنظمات 
الهندية، مبادرة   CREA التالية: منظمة 
)ن��ي��ج��ي��ري��ا(، االحتاد  ال��ف��ت��ي��ات  مت��ك��ني 
الدولي لتنظيم األسرة، االحتاد الدولي 
لتنظيم األسرة منطقة بلدان نصف الكرة 
الغربى، التحالف الدولي من أجل صحة 
املرأة، االحتاد املكسيكي لتنظيم األسرة، 
مجلس السكان الدولي. وقد مت ترجمة 
الدليل وتطويعه للثقافة العربية مبكتب 
وذلك  مبصر  ال��دول��ي  السكان  مجلس 

ومت  املتخصصني  م��ن  نخبة  مبشاركة 
اختيار األنشطة مبشاركة مثقفي األقران 
اآلتية:  األهلية  اجلمعيات  يف  والشباب 
األس���رة-  لتنظيم  امل��ص��ري��ة  )اجلمعية 
جمعية القاهرة لتنظيم األسرة- جمعية 
للنسخة  املالي  الدعم  وقدم  كاريتاس(، 

العربية مكتب فورد بالقاهرة.
جاء مجلد »دليل واحد متكامل« وهو 
عمل مكون من جزئني حيث يضم الدليل 
لألنشطة  مثااًل   52 )األنشطة(  األول 
اجلماعية داخل الفصل املدرسى، بينما 
يدعم الدليل الثاني )اإلرشادات( املبادئ 
األساسية للتدريس التفاعلي الذي يركز 
يات  ُمسَمّ وه��ن��اك  ال��ط��ال��ب.  دور  على 
عديدة تُستَخَدم لوصف عملية التدريس 
والتي  وتفاعله  الطالب  على  تركز  التي 
)أو ميكن  يطلق عليها مسمى  ما  غالًبا 
أو  التشاركية  إل���ى(  مماثلة  اعتبارها 
دليل  يحتوي  العملية.  أو  التجريبية 
املوضوعات  بعض  على  )اإلرش����ادات( 
املنتقاة، كما يتيح الباب الثامن للطالب 
عامة  الدليل  العملي.  للتدريب  املجال 
الهامة  اإلرش����ادات  م��ن  ع���دًدا  يتضمن 
واخلاصة بكيفية وضع تلك املناهج حيز 
التنفيذ يف كل من املدرسة واملجتمع على 

السواء.
املناهج  ي  م��ع��ِدّ الدليل  يستهدف 
التعليمية واملعلمني يف املدارس واملثقفني 
وهناك  باملجتمع،  والفكر  ال��رأي  وق��ادة 
ج��م��ه��وٌر آخ���ر وه���و ش��ري��ح��ة صانعي 

باملدارس،  املديرين  وفئة  السياسات 
التوعية  تناول  يتم  البلدان املختلفة  ويف 
بالصحة اإلجنابية واجلنسية يف العديد 
من السياقات الثقافية والسياسية داخل 
املجتمعات. ولذلك فقد مت تصميم »دليل 
واألنشطة«  اإلرش��ادات  متكامل:  واح��د 
باحلساسية  تتصف  معلومات  لعرض 
املجتمعات  خصائص  يالئم  نحو  على 
والعالم  واألميركتني  أفريقيا  بلدان  يف 
العربي وآسيا وأوروبا واحمليط الهادي. 
تتضمن محتوياته العديد من األمثلة 
القسم  ويساعد  متنوعة.  ثقافات  من 
ميكن  »أي��ن  وعنوانه  الدليل  من  التالي 
وكيفية  متكامل  واح��د  دليل  استخدام 
وقادة  املعلمني  املدربني/  استخدامه؟« 
تكييف  السياسات على  الرأي وصانعي 
هذه احملتويات بكفاءة ومبا يتناسب مع 
من  مجاًنا  للتحميل  متاح  مجتمعاتهم. 

املوقع التالي )للغة العربية(: 

http://www.arabicdocs-
popcouncil.org/cms.
php?id=youth&subcategory_

 id=35

متاح للتحميل مجانا من املوقع 
التالي )اللغة اإلجنليزية(:

www.popcouncil.org/ 
publications/books/2010_
 ItsAllOne.asp

»دليل واحد متكامل« منهج شامل
في الصحة اإلجنابية واجلنسية
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إعداد:
كرمي بهاء 

فنون
للتنمية

تخيل حياتك ف���ى أى مكان، منزلك يطل على 
شارع، عندك سقف من خيالك وتصميمك اخلاص، 
لك مطلق احلرية فى حتديد مس���احة إقامتك، وال 
داعى المتالك غرف���ة طاملا متتلك مدينًة بالكامل، 
تس���تطيع االنتقال بحرية من م���كاٍن آلخر، واملمتع 

أنك قادٌر على نقل منزلك إلى أى مكان معك. 
ه���ذا ليس إعالًنا ع���ن مدينة س���كنية جديدة 
تطرح أف���كاًرا خيالي���ة عن مجتمع أس���طورى، إنه 
فى احلقيق���ة مجتمع موجود بالفعل يتحرك حولنا 

ونتعامى عنه وهو مجتمع أطفال الشوارع. 
مجهولو النسب واألطفال الزائدون عن قدرات 
األس���رة، التائهون، الهارب���ون؛ حتولوا فى مجتمعنا 
إلى ما يفوق الظاهرة وأصبحوا أمًرا واقًعا، وليس 
بالص���ورة احلاملة التى تأتى به���ا املقدمة، فاملنزل- 
وهو أساس الش���عور باألمان- قد ال يكون موجوًدا 

أصال حتى يصبح له سقف. 
إذا ُزِرع���ت فى عقل ووجدان الطفل 

فك���رة أن���ه ال وج���ود لألم���ان، فم���ا 
الذى نتوقعه من س���لوكياته خالل 
املرحل���ة الالحق���ة ف���ى حياته، 
خاص���ًة وأن من���وه ل���ن يتوقف 
عن���د مرحلة الطفول���ة؟ لك أن 
تتخي���ل كي���ف يعان���ى األهالى 
أثن���اء تربي���ة املراهقني بس���بب 

مترده���م، فما بالك مبن ال ميلك 
أس���رة وال يش���عر باألم���ان فكي���ف 

سيكون مترده؟
صرخة »حتى قيام الساعة« 

بقدر تعامى املجتمع عن األمر، فإن الصرخات 
التى أطلقها العديد من ُصنَّاع األفالم بدأت مبكًرا 
لرمبا من���ذ بداية األلفية الثالث���ة بفيلم اختفى مع 
الوقت بعنوان »حتى قيام الس���اعة« للمخرج إيهاب 
صالح، إنتاج قصر السينما بالقاهرة، والذى ميكن 
من خالل أرشيفه احلصول على نسخة من الفيلم، 
الفيلم يصور وعى طفل من أطفال الشوارع وكيف 
حني يحاول مش���اركة طفل من الطبقة املتوس���طة 
اللع���ب يتع���رض للعق���اب م���ن والد الطف���ل، حني 
يح���اول احلصول على طعام من مطعم ش���هير يتم 
ط���رده ألن���ه ال ميلك م���ااًل فيقرر الس���رقة، وحتى 
حني يحصل على املال يتم طرده ألن هيئته ال تليق 
بامل���كان فما يك���ون منه إال أن يلتق���ط حجًرا ويهم 
مبهاجم���ة املطع���م فينتهى الفيلم بإش���ارة واضحة 
إلى أننا نعيش وس���ط قنبلة موقوته على استعداد 
لالنفجار ألنها ببس���اطة ال تفه���م ما نفهمه وتفكر 

بنمٍط وسياٍق خاص بها.
رغم جدية الفيلم وحداثة الطرح إال أن الفيلم 
ف���ى ع���ام 2000 تعرض لهجوم ال يتوق���ف من ِقبَل 
النق���اد والعديد من املش���اهدين اعتراًضا على أنه 
يحمل وجهة نظر خيالية بتحول طفل الش���ارع إلى 

مجرم.
خالل األعوام الالحقة ثبتت صحة الفيلم ودقة 
رؤيت���ه وكان منوذًجا لعرض خطورة عدم فهم وعى 
وتكوين طفل الش���ارع، فإذا كنا كمجتمع لسنا سبًبا 
ف���ى حدوث هذا الواقع فعلين���ا أن نعى أنه موجود 
ويجب التعامل معه؛ فظهرت عدة أفالم تس���جيلية 
حت���اول أن توض���ح للمجتمع ما بني الس���طور حول 

أطفال الشوارع.

»البنات دول« 
وطبيع���ى أن تُقابَ���ل األف���الُم بالرف���ض كلم���ا 
كانت صادمًة، ومن األفالم التس���جيلية 
الصادمة، والذى تعرض النتقاداٍت 
ش���ديدة إنكاًرا ملا فى الفيلم من 
أح���داث؛ كان فيل���م )البن���ات 
دول( م���ن س���يناريو وإخ���راج 
تهانى راشد، الفيلم يستعرض 
يعرف���ن  فتي���ات  مجموع���ة 
ويواجه���ن  كم���أوى  الش���ارع 
احلي���اة كعصب���ٍة تس���عى للبقاء 
ف���ى مواجهة شراس���ة مجتمعية ال 
مثيل لها فهن لسن فقط أبناء للشوارع 
ب���ل نس���اء أيضا مما يزيد من حج���م القهر الواقع 
عليه���ن. يرص���د الفيلم حياة س���ت فتيات يعش���ن 
بشوارع حى املهندس���ني باجليزة، وما يتعرضن له 
من اغتصاب وعنف واختطاف، وما يجمع الفتيات 

فى النهاية هو األمل فى حياة أفضل.
 يس���عى الفيلم لبحث الواق���ع املعاش للفتيات 
ال أن يضع نظريات كبرى تفس���ر األمر، وش���جاعة 
طرح املش���كلة وط���رح احلاجة اإلنس���انية للفتيات 
وه���و األمل فى حياة كرمية يجع���ل الفيلم منوذًجا 
لألفالم التى تعالج مشكلة أبناء الشوارع واملواجهة 
املستمرة والصعبة مع احلياة، ومن هنا رمبا يتضح 
س���بب تسمية الفيلم ب�)البنات دول( فى إشارة إلى 
أن املش���كلة قد ال تخص الطبقة املتوسطة ولكنها 
تنعك���س عليها، وبالتالى عليه���ا أن تبادر فى حلها 
وإال حتولت )البنات دول( النفجار فى وجه املجتمع 
متاًم���ا كما س���بقت اإلش���ارة ف���ى فيلم حت���ى قيام 

.YouTube الساعة. والفيلم موجود على موقع

أطفال الشوارع.. إنكار املشكلة
ال يعنى غيابها

»حتى قيام 
الساعة« 

و»البنات دول«.. 
فيلمان قدما 

الواقع الصادم 
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يكتبها :
نبيل جنيب سالمة

فى سطور
اهليئة

في االحتفال بإعادة افتتاح الدهبية 
باملنيا بعد جتديدها.. 

وزير التنمية احمللية: افتتاح الدهبية يؤكد أن القوات املسلحة جزء ال يتجزأ من الدولة 
وزير الثقافة: افتتاح الدهبية رسالة قوية بأن اإلرهاب لن يدوم

رئيس الطائفة اإلجنيلية: مصر دولة قوية بوحدة شعبها 
بعد أن مت إحراقها عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يف 14 
أغسطس 2013، احتفلت الهيئة القبطية اإلجنيلية للخدمات االجتماعية 
بافتتاح العائمة »نيو ويتنس.. الدهبية«، بعد إحاللها، مبعرفة الهيئة الهندسية 
للقوات املسلحة، بإقامة مأدبة إفطار رمضاني على متنها، جمعت فيها كافة 
أطياف املجتمع على شاطئ النيل مبدينة املنيا، بحضور قيادات سياسية 
وشعبية وتنفيذية باحملافظة، إلى جانب برملانيني ومفكرين وقيادات دينية 

إسالمية ومسيحية، ومراسلي الصحف والقنوات واإلعالميني. 
حضر االحتفال كل من الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية احمللية، 
والكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، واللواء طارق نصر، محافظ 
املنيا السابق، واللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، مدير إدارة األشغال 

العسكرية ممثاًل عن رئيس الهيئة الهندسية.
وقال الدكتور أحمد زكي بدر، يف كلمته خالل االحتفال »إن »الباخرة 
الذهبية« باملنيا تكشف عن جمال الطبيعة املصرية، والتي تَُعد من أجمل 
األماكن يف العالم ولها يف قلوبنا ذكريات جميلة«، مؤكًدا »أن افتتاحها يبعث 
برسالة نقول فيها للجميع »نحن هنا« لنقوم مبحو اآلثار السلبية التي خلفتها 
يد اإلره��اب األس��ود«، الفًتا إلى »أن القوات املسلحة جزءٌ ال يتجزأ من 
الدولة، وبفضل هؤالء الرجال يتم إصالح كل ما مت تدميره يف الدولة وهي 
رسالة للعالم تؤكد أن مصر سوف تظل محمية دائًما بحفظ اهلل ووحدة 

شعبها«.
وأكد حلمي النمنم، وزير الثقافة، »أن مصر استطاعت أن حتافظ على 
الِقيَم الوطنية الرفيعة، وكانت الباخرة الدهبية ملتقى حلوار الثقافات وحني 
أرادت اجلماعة اإلرهابية االنتقام من الشعب املصري ورموز الهوية الوطنية 
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أحرقت هذا املكان«. الفًتا إلى »أن افتتاح هذه الباخرة رسالة قوية، مفادها 
أن اإلرهاب لن يدوم، وأن القوات املسلحة وفية لشعبها ومنحازة للدولة 

الوطنية الدستورية احلديثة«. 
وقال اللواء طارق نصر، محافظ املنيا السابق »إن افتتاح مركب الدهبية 
إجناز ألهل املنيا، وأن ما نحن فيه اآلن يدل أن هناك يًدا تبني«، مشدًدا 
على »ضرورة أن نعتمد على أنفسنا وليس اخلارج«، مضيًفا »أن الدولة تعيد 

بناء ما دمره اإلرهاب«.
ه الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة اإلجنيلية مبصر  كما وَجّ
ومدير عام الهيئة القبطية اإلجنيلية »الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي 
وقيادات القوات املسلحة ومحافظة املنيا على جهودهم املستمرة للحفاظ 
على النسيج الوطني«، وقال »إنه يف ضوء توجيهات الرئيس بتكليف الهيئة 
الهندسية للقوات املسلحة بإعادة بناء وترميم كافة املنشآت واملمتلكات التي 
تعرضت للتدمير على يد اجلماعات املتطرفة عقب فض اعتصامي رابعة 
والنهضة، قامت إدارة األشغال العسكرية بإحالل العائمة الدهبية التي 
أُحِرقت، بعائمة بأخرى«. مؤكًدا »أن افتتاح الباخرة الدهبية رسالة للعالم 
أجمع أن الدولة أعادت ما دمره اإلرهاب األسود، وهذا دليل واضح على أن 
مصر تسير يف الطريق الصحيح وأن الوضع االقتصادي والسياسي تغير 
كثيًرا عقب ثورة 30 يونيو، حيث يجتمع املسلمون واملسيحيون على ظهر 
الباخرة الذهبية ونقول للعالم من خالله إن مصر دولة قوية بوحدة شعبها«. 
وأكد »أن اجليش انتهى من ترميم معظم الكنائس التي دمرها اإلخوان 
ولم يتبَقّ إال القليل«، مشيًرا إلى »أن شعب املنيا يريد البقاء واحلياة«. 
مضيًفا »أعتبر اليوم عيًدا للُّحمة الوطنية«، موجًها شكره للقوات املسلحة 

املصرية.
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يكتبها :
حممد عبد احلفيظ

مفهوم
للتنمية

مختصر أوراق السياسات العامة
Policy brief

تُعرف السياسات على أنها مبدأ أو قاعدة عامة 
ه القرارات املختلفة باجتاه حتقيق نتائج ملموسة.  توِجّ
أدوات حتقيق السياسات هى التشريعات، والقوانني، 
املمكن  من  هل  ولكن  واملعايير.  اإلج��راءات  البرامج، 
من  هل  آخر،  مبعنى  العامة؟  السياسات  فى  التأثير 
واللوائح  والتشريعات  القوانني  فى  التأثير  املمكن 

والقرارات واإلجراءات؟ 
اإلجابة نعم، ميكن التأثير فى القوانني والسياسات 
العامة من خالل أدوات معينة. وتعتبر املناصرة أحد 
املنظمة  اجل��ه��ود  تلك  ه��ى  »امل��ن��اص��رة  األدوات  تلك 
املنظمات  إح��دى  تقوم  خاللها  من  التى  واملخططة 
األهلية أو املجموعات النشطة بتبنى إحدى القضايا 
القضية  ونقل وجهة نظر اجلمهور جتاه هذه  العامة 

إلى صانعى القرار«.  
األدوات  إحدى  سياسات«  ورقة  »مختصر  وتعتبر 
والتشريعات  القوانني  تؤثر فى  أن  التى ميكن  الهامة 
اإلطار  ف��ى  وه���ادى  مقبول  ب��أس��ل��وب  واإلج�����راءات 

التشريعى للدولة.  
ما املقصود بورقة مختصر السياسات؟

ورقة تقوم بتعريف قضية أو مشكلة تتعلق بسياسة 
اخليارات  وت��وج��ز  األساسية  املعلومات  وت��وف��ر  م��ا، 
املتاحة من أجل معاجلة هذه املشكلة، ثم تقوم بتقييم 
نتائجها احملتملة وتوفر أدلة لدعم التوصيات. مبعنى 
بتعريف قضية ما داخل اإلطار  تقوم  آخر هى ورقة 
التى  األساسية  املعلومات  وتوفر  احلالى  السياسى 
القضية  فهم  على  املتخصص  غير  اجلمهور  تساعد 
أو املشكلة. وملاذا علينا التصدى لها. كما تبرز الورقة 
تقييًما  وت��ق��دم  بالسياسات....  املتعلقة  اخل��ي��ارات 
من  احلجة  تقدم  فهى  وأخ��ي��ًرا  احملتملة  لنتائجها 
خالل تقدمي أدلة تدعم توصياتها وتدافع عن خيارها 

كأفضل اخليارات.  
عن  العامة  السياسات  أوراق  كتابة  وتختلف 

الكتابة األكادميية أو البحثية فيما يلي:
• تهدف أوراق السياسات إلى حل املشاكل امللموسة 

عن طريق التأثير على صانعى القرار. 
• توفر ورقة مفهوم السياسات حجًجا معيارية تركز 
على احلقائق والقيم، واجلدوى، بدالً من التركيز على 

النقاشات األكادميية.
أو  انفعالية  تكون  ال  السياساتى  املنتج  لهجة   •

متحيزة أو عاطفية.
• يجب أن تقدم أوراق السياسات بدائل للمشكالت 

السياساتية احلالية، بداًل من نقد السياسات فقط.
• ينبغى أيًضا أن تكون أوراق السياسات مختصرة 

وغير مثقلة مبعلومات غير ضرورية.  
اعتبارات عند كتابة أوراق السياسات 

العامة:
• يجب التمسك بصيغة متماسكة وسهلة القراءة.

• مراعاة أن تكون قصيرة ودالة. 
• ركز على قضية واحدة.  

• مراعاة توفير ما يكفى من املعلومات بحيث يفهم 
القارى أهم التفاصيل وليس بالضرورة كل التفاصيل.

أن��اس مشغولني غير  يتكون اجلمهور من  غالًبا   •
متخصصني يبحثون عن شيء جذاب ومشوق وسهل 

القراءة.  
س حجتك على أدلة ثابتة وليس مجرد جتربة أو  • أِسّ
وجهة نظر واحدة، واستلهم مصادر متعددة ومتنوعة. 
املتعلقة  املشكلة  أو  القضية  حت��دد  كيف 

بالسياسات:
• يجب أن تكون املشكلة التى تود حلها محددة وذات 

صلة.
جمهورك  حتديد  على  يساعد  املشكلة  حتديد   •

املُستهَدف وحتديد احللول احملتملة.  
• كما يجب أن يكون للمشكلة حل واحد على األقل 

قابل للتعريف.  
ر إيجاد حل سياسى واضح ملشكلة ما،  وإذا تعَذّ  •

فال ينبغى أن تكون موضوًعا لورقة سياسات.
واملشاكل  القضايا  حتديد  عند  اعتبارات 

املتعلقة بالسياسات:
• حتقق من أن املشكلة ميكن حلها من خالل وضع 
سياسة عامة ألنه إذا اتضح أن املشكلة ال ميكن معاجلتها 
بتغييرات فى السياسات العامة، فلن تكون قادًرا على 

تزويد صنَّاع القرار بتوصيات قابلة للتنفيذ.
• حتقق من إمكانية الوصول إلى معلومات موثوقة 

ومعتمدة تدعم قضيتك.  
العامة  للسياسات  اخل��ي��ارات  م��ن  حزمة  ح��دد   •
احملتملة، باإلضافة إلى تقدير تكاليف ومنافع وأضرار 

كل بديل. 
ورقة  مختصر  لهيكل  العريضة  اخلطوط 

السياسات العامة:
1. العنوان والكاتب 

2. ملخص تنفيذى )اختياري(
3. املقدمة 

4. ملن نتوجه )من نستهدف؟( 
بيانات  على  عامة  نظرة  وال��دالئ��ل:  اخللفية   .5

وملخص للسياسات احلالية 
6. حتليل اخليارات البديلة 

7. التوصيات املتعلقة بالسياسات 
8. اخلامتة 

9. املالحق )اختياري(
ورق��ة  مختصر  كتابة  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد 

السياسات تأكد مما يلي:
انتباه  يجذب  هل  ووصفي؟  قصير  العنوان  هل   •

القارئ؟ 
• هل حتدد املقدمة طبيعة القضية/ املشكلة؟ وهل 

حتّفز جمهورك على التصرف؟ 
• هل هناك صلة واضحة بني املشكلة التى تصفها 

واخليارات التى تناقشها؟ 
• هل عرضت البدائل املمكنة بإيجاز وقدمت تقييًما 

لها وقارنت بينها؟ 
• هل قدمت حجة مقنعة تساند توصياتك؟ 

م��وج��ًزا لالستنتاجات  ال��ورق��ة  تقدم خامتة  هل   •
الرئيسية؟ 
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أعد امللف: بيرت جمدى - عماد توماس -كرمي بهاء - حممد بربر - منى حممد 

"أناٌس فى قبضة مرٍض مستمر ومتفاقم نهاياته دائًما 
ال تتغير: السجون أو املصحات أو املوت". هذا هو تعريف 

املدمن طبًقا ل�"زمالة املدمنني املجهولني". املدمن شخٌص 
رات، بشكل أو بآخر،  متحورت حياته بالكامل حول املخِدّ

فى احلصول عليها وتعاطيها بل والبحث عن مزيد. املدمن 
شخص يعيش ليتعاطى ويتعاطى ليعيش. مبنتهى البساطة 

رات على حياته. املدمن هو رجل أو امرأة تسيطر املخِدّ
وعلى مستوى آخر فإن سوق املخدرات آخذ فى 

االستشراء، فعدد املدمنني فى مصر يقدر باملاليني، 
ولألسف فى ازدياد مستمر. وهذا معناه أن الشارع املصرى 

ُتَضُخّ فيه مخدرات باملليارات، وأموال طائلة ُتهَدر فى شراء 
هذا السم املكلف؛ شراء املوت. وأموال أخرى يحتاجها 

املدمن للعالج والتعافى. 

امٌة يدخلها املدمن مبحض إرادته، وبعد مرور  دَوّ
وقٍت يدرك أنه مغلول بأصفاد إدمانه، مذلول لرغبته 

فى املخدر، مفلس ووحيد. وحني يصل لقاع هذا الشقاء 
يدرك أنه ال بد أن يجد للتعافى طريًقا. والتعافى 

حقيقة، اختبرها كثيرون، وأقر بها متعافون ألعوام 
طوال، انتفضوا فسقطت أغاللهم، وانتصبوا منتصرين 

على وحش كاسر كاد يفتك بهم.
فى هذا امللف، تستعرض "رسالة النور" حال املدمنني 

واإلدمان فى مصر، اإلحصائيات، والظروف، كجرس إنذار 
ملن سقط فى هذا الفخ بضرورة اخلروج، وملن لم يسقط 

بضرورة احلذر، وللقائمني على األمر للدراسة واتخاذ 
اإلجراءات.  

اإلدمان..
ِشراُء املوت
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احملاذير  من  ع��دًدا  املصرى  ع  املُ��ش��ِرّ وض��ع 
والكحوليات  رات  امل��خ��ِدّ إدم��ان  ظاهرة  ملواجهة 
من خالل بعض املواد فى التشريعات والقوانني 

املصرية.

قانون حظر املشروبات الكحولية رقم 
63 لسنة 1976

طبًقا لهذا القانون، لم يحظر املشرع املصرى 
تناول املشروبات الروحية والكحولية واخلمور إال 
فى األماكن العامة أو احملال العامة، واستثنى من 
هذا احلكم فى مادته الثانية: الفنادق واملنشآت 
التى  السياحى  الطابع  ذات  واألندية  السياحية 
يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وحظر 
اإلع���الن ع��ن هذه  أو  النشر  امل��ص��رى  ع  امل��ش��ِرّ

املشروبات بأية وسيلة. 
الكحولية  امل��واد  حمل  القانون،  أج��از  كما 
وتداولها طاملا أن صاحبها لم يستخدمها للسكر 
بنهر الطريق واألماكن العامة، ووفًقا لذلك تُعد 

حيازتها وشراؤها أمًرا طبيعًيّا.
 )2( امل��ادة  أحكام  يخالف  من  ك��ُلّ  ويُعاَقب 
من هذا القانون باحلبس مدة ال تزيد على ستة 
أشهر وبغرامة ال جتاوز مائتى جنبه أو بإحدى 
فى  العقوبة  ب��ذات  ويُعاَقب  العقوبتني.  هاتني 
السابقتني.  احلالتني  من  أى  فى  العودة  حالة 
ويجب على احلكم فى جميع األحوال باملصادرة. 
وبإغالق احملل ملدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد 

على ستة أشهر.
ْكر  فى الطريق العام السُّ

من  ك��َلّ  القانون،  من  السابعة  امل��ادة  تعاقب 
يُضبَط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة 
ُسكر بحبس ال تقل مدته عن أسبوعني وال تزيد 
عشرين  عن  تقل  ال  بغرامة  أو  أشهر  ستة  على 
جنيًها وال جتاوز مائة جنيه، ويجب احلكم بعقوبة 

احلبس فى حالة العودة الرتكاب نفس الفعل.
قانون املخدرات رقم 182 لسنة 1960 

املخدرات  قانون  فى  املصرى  ع  املُشِرّ يُشدد 
 122 ب��رق��م  وامل���ع���دل   1960 لسنة   182 رق���م 
املخدرات  فى  االجت��ار  جرائم  فى   ،1989 لسنة 
حالة  ف��ى  اإلع���دام  إل��ى  تصل  رادع���ة  بعقوبات 
دخول  ال��ص��ي��دل��ة  ملفتشى  وي��س��م��ح  االجت�����ار. 
ف��ى اجلواهر  م��خ��ازن وم��س��ت��ودع��ات االجت����ار 
واملصحات  واملستشفيات  والصيدليات  املخدرة 

واملستوصفات والعيادات ولهم احلق فى االطالع 
على الدفاتر واألوراق املتعلقة باجلواهر املخدرة 
فيما  القضائى  الضبط  رجال  لهم صفة  ويكون 

يتعلق باجلرائم التى تقع بهذه احملال.  
ويحظر قانون املخدرات على أى شخص أن 
أو  يحرز  أو  ميلك  أو  ينتج  أو  يصدر  أو  يجلب 
رة أو يتبادل عليها أو  يشترى أو يبيع جواهر مخِدّ
ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته 
اجلواهر  جلب  يحظر  كما  ذل��ك  ف��ى  وس��ي��ًط��ا 
املخدرة أو تصديرها إال مبقتضى ترخيص كتابى 

من اجلهة اإلدارية املختصة.
رة ضوابط صرف األقراص املخِدّ

الضوابط  من  ع��دًدا  املصرى  ع  املشِرّ وضع 
املخدرة،  اجل��واه��ر  ص��رف  ف��ى  الصيادلة  على 

فيجب عليهم أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية 
عوا على  التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوِقّ
من  واملصروف  ال��وارد  يُقيَّد  وأن  البيانات  هذه 
هذه اجلواهر أواًل بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر 
خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخامت اجلهة 
كاماًل  املريض  اس��م  ذك��ر  مع  املختصة  اإلداري���ة 
جواهر  صرف  يجوز  وال  وعنوانه.  وسنه  ولقبه 
والبيطريني  البشريني  األطباء  من  إال  رة  ُم��خ��ِدّ
التى  واملستوصفات  واملصحات  األسنان  وأطباء 

ليس بها صيادلة. 
العقوبات

طبًقا للمادة 33: يُعاَقب باإلعدام وبغرامة ال 
تقل عن مائة ألف جنيه وال جتاوز خمسمائة ألف 
ر أو جلب جواهر مخدرة قبل  جنيه: كل من َصَدّ
احلصول على الترخيص الالزم وكل من أنتج أو 
استخرج أو فصل أو َصنَّع جواهر مخدرة وكان 

ذلك بقصد االجتار.
عقوبة املتعاطي

طبًقا للمادة 39: يُعاَقب باحلبس مدة ال تقل 
عن سنة وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال جتاوز 
أُِعد  مكان  فى  من ضبط  كل  جنيه  آالف  ثالثة 
أثناء  وذل��ك  رة  املخِدّ اجلواهر  لتعاطى  ُهِيّى  أو 

تعاطيها مع علمه بذلك. 
إعفاء

العقوبات  من   48 امل��ادة  فى  ع  امل��ش��ِرّ أعفى 
املقررة فى بعض مواد القانون، كل من بادر من 
اجلناة بإبالغ السلطات العامة عن اجلرمية قبل 

علمها بها. 

القانون والتشريع املصرى فى مواجهة اإلدمان 

29 مليوًنا من املتعاطني 
يعانون من اضطرابات مرتبطة 

بتعاطى املخدرات و12 مليوًنا منهم 
يتعاطون املخدرات باحلقن ومنهم 
14ر0% من املصابني بفيروس نقص 

املناعة البشرية وال يزال أثر تعاطى 
املخدرات من حيث عواقبه الصحية 

مدمًرا، طبًقا ملا ورد بوكالة "أنباء 
الشرق األوسط".

شبكة اإلعالم العربي- 25 يونيو 2016 
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»اإلدم�����ان« م��ن امل��ش��ك��الت ال��ت��ى تؤرق 
الصادرة  اإلحصاءات  إحدى  وتشير  العالم، 
ملكافحة  العاملى  البرنامج  عن  املاضى  العام 
 ،)undcp( املتحدة  لألمم  التابع  املخدرات 
إلى أن هناك 200 مليون شخص حول العالم 

يستخدمون املخدرات. 
ال�  م��ن  أن %70  إل���ى  األرق����ام  وت��ش��ي��ر 
املخدرات  يستخدمون  ال��ذي��ن  مليون   200
 %3 يعادل  ما  وهو  مدمنني  اعتبارهم  ميكن 
أكثر  ويقع  تقريًبا.  العالم  من مجموع سكان 
املتحدة  ال��والي��ات  فى  النسبة  تلك  ثلث  من 

األمريكية ودول أمريكا الالتينية. 
مصطلح  وي��ك��ي��ي��ب��دي��ا  م��وق��ع  وي���ع���رف 
يظهر  سلوكى  »اض��ط��راب  بأنه  »اإلدم����ان« 
ينهمك  لكى  ال��ف��رد  ِق��بَ��ل  م��ن  لفعل  ت��ك��راًرا 
العواقب  ع��ن  النظر  بغض  معني  بنشاط 
العقلية  ح��االت��ه  أو  ال��ف��رد  بصحة  ال��ض��ارة 
مت  عوامل  وهناك  االجتماعية«.  حياته  أو 
عوامل  تشمل  ل��إلدم��ان  كأسباب  اقتراحها 

وراثية، بيولوجية، دوائية واجتماعية.

أنواع اإلدمان
تهتم بهم  ل��إلدم��ان  ن��وع��ني  رمب��ا أش��ه��ر 
هما  املختلفة  واحلكومات  العاملية  املنظمات 
إدمان املخدرات والكحوليات، لكن مع التطور 
آخر 10 سنوات صار هناك  فى  التكنولوجى 
الدراسات حوله  بدأت  اإلدم��ان  من  آخر  نوع 
انتشار  بسبب  اإلنترنت،  إدم��ان  وهو  مؤخًرا 
مواقع التواصل االجتماعى املختلفة مثل فيس 
وكذلك  وي��وت��ي��وب،  وانستجرام  وتويتر  ب��وك 
انتشار الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية مثل 
»أيباد والتاب«، إضافة إلدمان مشاهدة املواقع 

اإلباحية. 
خريطة معدالت اإلدمان فى مصر

مركز  ن��ش��ر   ،2015 م����ارس  ن��ه��اي��ة  ف��ى 
أبحاث أمانة الصحة النفسية وعالج اإلدمان 
إدمان  معدالت  حول  خريطة  الصحة،  بوزارة 
معدالت  أن  كشفت  والكحوليات  امل��خ��درات 
اإلدمان للمخدرات والكحوليات تصل ل� %6. 

معدالت  ح���ول  ال��ص��ح��ة  وزارة  خ��ري��ط��ة 
أكثر  احلشيش  مخدر  أن  أوضحت  اإلدم���ان 

املواد املخدرة انتشاًرا فى محافظات اجلمهورية 
الثانى  امل��رك��ز  ف��ى  ال��ت��رام��ادول  وي��أت��ى عقار 
املواد  أما  املدمنني  بني  االستخدام  فى شيوع 
التعاطى  فى  الثالثة  املرتبة  فتحتل  األفيونية 

ويتفوق عليها أحياًنا عقار األمفيتامني. 
وت���ش���ي���ر خ���ري���ط���ة إدم�������ان امل����خ����درات 
وال��ك��ح��ول��ي��ات إل���ى ارت��ف��اع م��ع��دالت إدم���ان 
العِيّنات  فى  القاهرة  محافظة  فى  املخدرات 
محافظة  تليها   %33 بنسبة  فحصها  مت  التى 
سوهاج 26% وأسوان 20.6%، ومطروح %19 
والبحر األحمر 18% واملنيا 17.4% والسويس 
 %12.8 وقنا   %13.4 واإلسكندرية   %13.7
 %11.5 سيناء  وج��ن��وب   %12.5 والشرقية 
وبنى   %7.6 واألق��ص��ر   %8.4 واإلسماعلية 
 %6.9 والغربية   %6,9 والفيوم   %7.5 سويف 
واملدن   %4.1 واملنوفية   %6.5 سيناء  وشمال 

الساحلية واحلدودية %15. 
بني  التعاطى  انتشار  إن  اخلريطة  وتقول 
لإلدمان  نسبة  أعلى  وأن   ،%6 بلغ  املصريني 
بالقاهرة بنحو 33% وتليها مدن وسط وجنوب 
الصعيد بنسبة 22.4%، وتلفت اخلريطة إلى 
مقارنة  ف��ى مصر  االس��ت��خ��دام  نسب  ارت��ف��اع 
العالم،  امل��خ��درات ف��ى  مب��ع��دالت اس��ت��خ��دام 
خالل ال� 5 سنوات السابقة لعام 2015، حيث 

يتعاطى و23.4% من الشباب الترامادول. 
الباجنو  أن  اخل��ري��ط��ة  ن��ت��ائ��ج  وت��وض��ح 
فى  املستخدمة  امل���واد  أكثر  م��ن  واحلشيش 
املدمنني  من   %77 بنسبة  واإلدم��ان  التعاطى 
فى  ويأتى  اإلحصائية،  عليهم  أجريت  الذين 
عقارى  بسبب  األفيونية  املواد  الثالثة  املرتبة 
ال���ت���رام���ادول وال��ت��ام��ول امل��س��ت��خ��دم��ني على 

مستويات واسعة بني الشباب. 
الكحوليات  تناول  إن  اخلريطة  وتقول 
وحول  امل��دم��ن��ني.  ب��ني   %28.6 بنسبة  يتم 
طرق االستخدام ذكرت اخلريطة أن طريقة 
 ،%55 بنسبة  األول��ى  املرتبة  حتتل  التدخني 
أما   %45.5 الفم  طريق  عن  التعاطى  يليها 
نسبته  فكانت  األنف  طريق  عن  االستنشاق 

.%7.6

وزارة الصحة: 6% من املصريني مدمنون 
للكحوليات واملخدرات فى 2015

يشير تقرير لألمم املتحدة إلى انخفاض كبير فى زراعة اخلشخاش فى أفغانستان، 
املزود الرئيسى ألساس األفيون؛ وأن اإلنتاج اإلجمالى من األفيون انخفض العام املاضى 

بنسبة 38% عن العام الذى سبقه. 
اليوم السابع – 23 يونيو 2016
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ال��ق��ط اس��ت��ش��ارى الطب  نبيل  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
مدمن  مليون   5 من  يقرب  ما  هناك  »أن  النفسى 
أكثر من 0.5 % فقط،  يعالج منهم  لم  فى مصر، 
وبعضهم لم يعالج بشكل سليم بسبب غياب الرقابة 
املدمنني  التى تستغل  العالجية  املراكز  على بعض 

وال تتعامل معهم بشكل سليم«.
ومن خالل حوارنا مع الدكتور نبيل كشف لنا 
عن العديد من اجلوانب التى يجب أن نعرفها عن 

اإلدمان، فإلى نص احلوار...
• فى البداية، نريد أن نعرف من هو 

املدمن؟
شخص  أى  ليس  املدمن  أن  نعرف  أن  يجب 
منظمة  تعريف  بحسب  ولكن  املخدرات،  يتعاطى 
الصحة العاملية، املدمن هو الشخص الذى يتعاطى 
من  يزيد  جتعله  لدرجة  منتظم  بشكل  امل��خ��درات 
ويسبب  املطلوب،  التأثير  على  ليحصل  اجلرعة 
منع التعاطى حدوث أعراض انسحابية، كما يؤثر 
ويؤثر  لإلنسان،  احليوية  الوظائف  على  املخدر 
أسرية،  مشاكل  فيسبب  االجتماعية  حياته  على 
أو السرقة، أو طلب املال من اآلخرين، واألهم من 
هذا أن يستمر الشخص على تعاطى املخدر بصورة 

منتظمة ملدة سنة كاملة.
• هل يعنى هذا أن الشخص الذى لم 
مير عام على تعاطيه املخدرات ال ُيعَتَبر 

مدمًنا، وميكنه العالج مبفرده؟
تعاطى  فى  يستمر  لم  ال��ذى  الشخص  أج��ل، 
وميكنه  مدمًنا،  اعتباره  يتم  ال  سنة  مل��دة  املخدر 
التوقف عن التعاطى، لكنه فى الغالب ال يستطيع 
التوقف عن اإلدمان فغالبا ما تنتكس حالته ويعود 
لإلدمان مرة أخرى، فكثير من مدمنى الكحوليات 
خالل  التعاطى  عن  التوقف  ميكنهم  واحلشيش، 

شهر رمضان ثم يعودون مرة أخرى بعد انتهائه.
وميكننا القول إن هذا الشخص ميكنه إيقاف 
تعاطى املخدر لكن فى نفس الوقت هناك تغيرات 
هيكلية حدثت فى املخ وتغيرات نشأت على فترات 
طويلة، ال ميكنه التعامل معها مبفرده ولكنه بحاجة 

إلى العالج النفسى والعضوي. 
• ما هى سمات األشخاص األكثر عرضة 

لإلدمان؟
أى شخص ميكن  فى  معينة  توجد سمات  ال 
أن جتعله مييل لإلدمان أكثر من غيرها، لكن ميكن 
أكثر من  ينتشر بني أسر معينة  القول إن اإلدمان 

بقية األسر، واألسباب غير معروفة حتى اآلن ولكن 
ميكن القول إن هناك العديد من االحتماالت منها 
االستعداد الوراثى أن يكون األب أو اجلد أو األم 
مدمنني، أن تكون طريقة التنشئة غير صحيحة، أن 
تكون البيئة التى خرج إليها الشخص هى من جعلته 

مدمًنا، أو توفر املخدرات.
• ما هى أنواع اإلدمان وهل احلشيش 

أسهل األنواع التى ميكن عالجها كما يقال؟
هناك الكثير من أنواع اإلدمان، منها النفسى 
والعضوى، وال يوجد نوع سهل الشفاء منه وآخر ال، 
واملقياس ليس نوع املادة، لكن إلى أى مدى توغلت 
امل��ادة امل��خ��درة داخ��ل امل��خ، وال��ى أى م��دى يرغب 

املريض فى التعافى من اإلدمان.
• أهم النقاط التى جتعلك كمعالج تؤمن 

بأن هذا الشخص املدمن قادٌر على التعافى؟
التعافى،  فى  يرغب  مدمن  أى  أقابل  عندما 
من  تتعافى  عايز  »ليه  يكون  أوجه  أول سؤال  فإن 
أصبح  أنه  مثل  مقنعة  أسباًبا  ذكر  إذا  اإلدم��ان؟« 
سارًقا، أو مديوًنا، أو لديه مشاكل أسرية، إًذا هو 
يعرف بوجود املشكلة ورغبته فى إيجاد حل، وهنا 

ميكننا البدء بالعالج.
• هل ِنَسب اإلدمان فى مصر خطيرة 

تستوجب االنتباه؟
ه��ن��اك 5 م��الي��ني م��ن امل��دم��ن��ني ف��ى مصر، 

تؤثر سلًبا  العالقة  وهذه  باملخدرات  ولهم عالقة 
األول  النصف  وخ��الل  وحياتهم،  عالقاتهم  على 
من عام 2014 مت عالج ما يقرب 3465 شخًصا 
نصفهم  من  وأكثر  املصابني،  أع��داد  إجمالى  من 
خضع للعالج فى أماكن غير حكومية وال تخضع 

للرقابة.
وإمنا  التعاطى  فى  ليست  اإلدم��ان  ومشكلة 
فى إمكانية نقل أمراض خطيرة وقاتلة مثل اإليدز 
احلقن  بسبب  ينتقل  قد  وال��ذى  س��ى،  وف��ي��روس 
تكمن  وهنا  زوجته،  إلى  ينقله  ثم  التعاطى،  أثناء 

اخلطورة.
• هل مراكز اإلدمان تساعد فى عالج 

ب تدهور حالتهم؟ املدمنني أم تسِبّ
ال،  اآلخ���ر  وال��ب��ع��ض  تساعد  امل��راك��ز  بعض 
السوق  احتياجات  أن  ه��ى  احلقيقية  واملشكلة 
لعالج اإلدمان أكبر من اخلدمات املتاحة، واملشكلة 
الذين  املدمنني  من  كبيًرا  ع��دًدا  أن  هى  الثانية 
ُعوجِلوا وتعافوا، ثم اكتشفوا أن اخلبرة الوحيدة 
التى حصلوا عليها هى التعافى فلم يجدوا سوى 
إيجاد  يستطيعوا  حتى  اخلبرة  تلك  ببيع  القيام 

لقمة العيش.
تساعد  آلية  توجد  ال  الشديد  لألسف  لكن 
مباشر  وبشكل  رسمى،  بشكل  العمل  فى  ه��ؤالء 
فكانت النتيجة هى العمل بشكل غير قانونى »زى 

الدكتور نبيل القط: غياب الرقابة على مراكز 
عالج اإلدمان يؤدي النتكاسة املرضى 

اإلدمان مرض مزمن وقابل لالنتكاسة واشتراك املتعافني فى البرامج العالجية يحميهم
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بير السلم« وهذا يعرض الشخص املدمن لإليذاء 
ومشاكل ال ميكن أن نعرفها بسبب غياب الرقابة 
جزًءا  أن  كما  البرامج،  تلك  مثل  على  احلكومية 
الدولة  عاتق  على  يقع  املشكلة  هذه  من  أساسًيّا 
تصاريح  اإلدم��ان(  من  )املتعافني  ه��ؤالء  منح  فى 

للعمل.
•جماعات ال� NA من الطرق احلديثة 

لعالج اإلدمان، فكيف بدأت؟
 1936 عام  الظهور  فى   NA ال�  فكرة  ب��دأت 
فى الواليات املتحدة على يد مجموعة من مدمنى 
الكحوليات، بوضع 6 خطوات يستطيع املدمن من 
6 خطوات  زي��ادة  مت  ثم  نفسه،  مساعدة  خاللها 

أخرى فأصبحوا 12 خطوة.
والية  فى  وبالتحديد  اخلمسينيات،  ثم خالل 
داخل  التيسير  ب��رن��ام��ج  إدخ���ال  مت  كاليفورنيا، 
املستشفيات اخلاصة بعالج اإلدمان أًيّا كان نوعها، 
ثم بدأ هذا البرنامج فى االنتشار ليس فقط داخل 
املؤسسات العالجية فقط، بل أصبح يتواجد داخل 
املؤسسات العقابية أيًضا مثل السجون واألحداث. 

 • وما هى هذه اخلطوات؟
واملتعافني  لألطباء  فرصًة  البرنامج  يُعتَبَر 
من اإلدمان للمساعدة فى القضاء على اإلدمان، 

وميكن تقسيم ال� 12 خطوة كاآلتي: 
اخلطوة 1، العجز، وهى اعتراف املدمن بأنه 
غير قادر على التوقف عن املخدرات أو التعاطي. 
اخلطوة 2و3، وهى تختص بطلب املساعدة من 
قوة أكبر من املدمن فى البداية اهلل، مثل برنامج 

ال� NA، ثم األطباء. 
اخلطوة 4 و5، وهى كتابة كل ما يتعلق بجروح 
حدوث  مثل  املدمن،  بالشخص  اخلاصة  املاضى 
اجللوس  يتم  ث��م  نفسى،  إي���ذاء  اع��ت��داء، حت��رش، 
تلك  فى  املساعدة  ميكنه  متخصص  شخص  مع 

احلالة. 

البحث  املرحلة  تلك  فى  يتم  و7،   6 اخلطوة 
الغيرة،  الغرور،  الشخصية مثل  املدمن  عن عيوب 
والتحكم  تقليل  على  العمل  ثم  الغضب،  العصبية، 

فى تلك العيوب. 
اخلطوة 8 و9، تعتمد تلك اخلطوة على تذكر 
حياته  فى  بإيذائهم  املدمن  قام  الذين  األشخاص 

وأسبابه، ثم تعويضهم عما حدث. 
اخلطوة 10 و11، بناء ومراجعة وتقوية عالقة 

بالذات 
املستفادة  ال��دروس  نقل  وه��ى   ،12 اخلطوة 

واخلبرات السابقة إلى مدمن جديد حتى يستطيع 
التعافى.

• أال يعتبر وضع شخص متعاٍف من 
اإلدمان مع شخص مدمن قد يكون أحد 

أسباب االنتكاسة؟
هناك عدد محدد من املدمنني اجلدد الذى 
ميكن للشخص املتعافى التعامل معهم، كما ميكن 
للشخص املتعافى والذى يعمل ببرنامج ال� NA، إذا 
شعر بعدم قدرته االعتذار وسيقوم شخص آخر 

بإكمال مهامه.
السبب الثانى واألهم هو أن العالم احلديث 
يعرض  قد  وضغوط  مشاكل  من  يحمله  ما  بكل 
داخل  تواجده  فإن  لذلك  االنتكاس،  إلى  املتعافى 
مجموعة من املتعافني قد تكون مبثابة حماية له 

من العودة مرة أخرى إلى اإلدمان. 
• إذا كان اإلدمان مرًضا مزمًنا وقاباًل 

لالنتكاس كما تقول أال ميكن أن يكون هذا 
سبًبا فى ضعف إرادة املدمن الذى يريد 

التعافى؟
فى  تتحكم  التى  العوامل  من  العديد  هناك 
إلى  تعرضه  ومنها  املتعافى  الشخص  انتكاسة 
ضغوط نفسية شديدة وال يستطيع طلب املساعدة، 
وهذا  العالجى،  البرنامج  عن  التام  االنقطاع  أو 
يؤذى إلى نسيان املتعافى التجربة املاضية فيبدأ 

فى العودة إلى اإلدمان من اجلديد.
مزمن  مرض  اإلدم��ان  إن  دائًما  نقول  لذلك 
قابل لالنتكاس، لكن على عكس األمراض األخرى 
بدون  االنتكاسة  فيها  والتى حتدث  السكرى  مثل 
يكون  اإلدم���ان  حالة  ف��ى  لكن  للمريض،  ي��د  أى 
املتعافى هو السبب الرئيسى فى حدوث االنتكاسة 
مرة أخرى. وعلى املتعافى أن يفعل ما يجب حتى 

يحمى نفسه من االنتكاس. 

فيما يخص جمهورية مصر العربية
رات، مبا  ار باملخِدّ • اتخذت خطوات لتعزيز تشريعاتها وقدراتها الوطنية ملكافحة االجِتّ

رات النفسانية اجلديدة.  فى ذلك املؤِثّ
ب، و306.5  • استؤنفت حمالت إبادة احملاصيل؛ حيث أبيد 344.7 هكتاًرا من نبات القَنّ

هكتارات من خشخاش األفيون. 
ا ُضبطت فى العام السابق.  ب، مقابل 212 طًنّ ا من عشبة القَنّ • ضبط أكثر من 395 طًنّ

ب االصطناعية وحظر استيراد هذه املواد وتصديرها  • جدولة خمسة من شبائه القَنّ
وإنتاجها وحيازتها ومناولتها وشرائها وبيعها. 

• ضبطيات الهيروين شهدت زيادة كبيرة من 260 كيلوجراًما فى 2013 إلى 613 
كيلوجراًما فى 2014. 

• انخفضت الكميات املضبوطة من الترامادول فى مصر انخفاضًا كبيرًا، من 435 
مليون قرص فى 2012 إلى 157 مليون قرص فى 2014، إذ ُأخضع الترامادول للمراقبة 

الوطنية فى 2013. 

التقرير السنوى للهيئة الدولية ملراقبة 
رات 2015 املخِدّ
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مراكز خاصة وحكومية
تقدم خدمة عالج اإلدمان

فى  واملسكرات  املخدرات  تعاطى  ظاهرة  تنتشر 
الفقراء،  ووس��ط  العشوائيات  فى  فقط  ليس  مصر، 
لكن أيًضا وسط املجتمعات الراقية، ومنظمات املجتمع 
مؤسسات  ومعها  املجتمع  من  جزًءا  باعتبارها  املدنى 
الدولة حترص على مقاومة اإلدم��ان. من خالل عدد 
من املراكز التى تقدم خدمة عالج اإلدمان ونستعرض 

بعًضا منها هنا:
صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي

والتعاطى  اإلدمان  وعالج  مكافحة  ميثل صندوق 
التدخني  من  الوقاية  برامج  لتنفيذ  الوطنية  اآللية 
والتأهيل  العالج  خدمات  وتوفير  ودع��م  وامل��خ��درات، 
املجانى للمدمنني بالتعاون مع الشركاء املعنيني. ويستند 
الصندوق إلى عدد من مبادى العمل األساسية، أهمها 
الوقاية،  جهود  فى  دوره��م  وتفعيل  الشباب  إش��راك 
والتركيز على األسرة كمدخل أساسى حلماية الشباب 
واالع��ت��م��اد على احلوار  وامل���خ���درات،  ال��ت��دخ��ني  م��ن 

املجتمعى، وحشد جهود اجلهات املعنية.

رسالة الصندوق
أنشى الصندوق عام 1991، وتنطلق رسالته وخطة 
على  للقضاء  للدولة  الرسمية  اخلطة  من  به  العمل 
مشكلة تعاطى وإدمان املخدرات فى مصر، وفى ضوء 
والتعاطى  هذا يعمل صندوق مكافحة وعالج اإلدمان 
على مواجهة الظاهرة من خالل برامج وآليات تسعى 
حملاصرة كل مظاهرها ومالحقة كافة املستجدات التى 
تطرأ على سياقها لوقاية شباب مصر من الوقوع فى 
براثن املخدرات وحمايتهم من االنزالق فيها، ومد يد 
العون ملن يقع منهم فى اإلدمان للعودة به سليًما معافى 

ومشارًكا فى تنمية مجتمعه.
وقال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعالج 
اإلدمان والتعاطي: »إن قضية تعاطى املخدرات خطيرة 
انتشار  معدل  وأن  خاصًة  احللول،  أنصاف  تقبل  وال 
التعاطى فى مصر يقترب من ضعف املعدالت العاملية«، 
تعاطى  عن  للكشف  احلمالت  تكثيف  »أن  إل��ى  الفًتا 
نسبة  انخفاض  إل��ى  أدى  السائقني  على  امل��خ��درات 
التعاطى بني السائقني املهنيني إلى 17% بداًل من %24، 
املخدرات  تعاطى  بني  وثيًقا  ارتباًطا  هناك  إن  حيث 
أكثر  أن  التى أكدت  للدارسات  وانتشار اجلرائم وفًقا 

من 82% من اجلرائم متت حتت تأثير املخدرات«. 
ظاهرة  معاجلة  »أن  إلى  الصندوق،  مدير  وأشار 
»أن  إلى  الفًتا  دولًيّا«،  بها  معترف  واإلدم��ان  التعاطى 
املخدرات  على  الطلب  خفض  على  يعمل  الصندوق 
تسير  والتى  الظاهرة  ملواجهة  الوطنية  اآللية  باعتباره 

عبر محاور مختلفة تتمثل فى الوقاية األولية والكشف 
املبكر والعالج والتأهيل والدمج املجتمعي«. 

عدد  الصندوق  »تنظيم  إلى  عثمان،  عمرو  ولفت 
من القوافل الثقافية التى تهدف إلى توعية ما يقرب 
اإلدمان  مبخاطر  واألطفال  الشباب  من  ألف   15 من 
ومسرحية  فنية  عروض  من خالل  املخدرات  وتعاطى 
م��ف��ت��وح وع���رض سينمائى  ول��ق��اء  وأم��س��ي��ة ش��ع��ري��ة 
ا ساخًنا أنشى  وموسيقى عربية«. وأكد أن هناك خًطّ

بهدف عالج اإلدمان وهو 16805«.   

األمانة العامة للصحة النفسية وعالج 
اإلدمان

اإلدمان  وع��الج  النفسية  الصحة  خدمات  تقدم 
مع  املواطنني.  والسكان جلميع  الصحة  ل��وزارة  التابع 
االلتزام بتقدمي خدمات جديرة بالثقة وبشفافية تامة، 
والسعى وراء حتسني املعيشة للمواطنني فى كل مكان. 
وقبول  والتفهم  بالتعاطف  مصحوبة  اخلدمة  وتقدمي 

املريض. 
وعالج  النفسية  للصحة  العامة  األم��ان��ة  وتوفر 
والشباب  لألطفال  النفسية  الصحة  خدمات  اإلدم��ان 
والبالغني الذين يعانون من االضطرابات مرتفعة معدل 

االنتشار، مثل إدمان الكحول واملخدرات.  

مشروع املرصد القومى للمخدرات
وعالج  النفسية  للصحة  العامة  األمانة  أطلقت 
لزيادة  للمخدرات  القومى  املرصد  مشروع  اإلدم��ان 
الروتينية خلدمات  البيانات  جمع  أهمية  حول  الوعى 
عالج اإلدمان على جميع املستويات بدًءا من مقدمى 
وتوصل  ال��س��ي��اس��ات.  لصانعى  ووص����واًل  اخل��دم��ات 
املرصد لعدد من النتائج خالل الفترة من أول نوفمبر 
2014 إلى آخر يناير 2015، والتى مت جمعها من 15 
مستشفى تابعة لألمانة العامة للصحة النفسية وعالج 

اإلدمان:
أك��ب��ر ع���دد م���ن احل�����االت ك���ان م���ن محافظة   •

اإلسكندرية ثم محافظة القاهرة.
• أغلب احلاالت كانت فى أواخر العشرينيات من 
العمر. وكان متوسط عمر املرضى 30 سنة، فى حني 

كان العمر األكثر شيوعا هو 26 سنة.
أغلب احل��االت حاصلة على التعليم الثانوى أو   •
أولئك  بني  أقل  ح��االت  عدد  رصد  الفني. مت  التعليم 
على  احل��اص��ل��ني  أو  اجل��ام��ع��ى  التعليم  تلقوا  ال��ذي��ن 

الدراسات العليا.
العالجية  اخل��دم��ات  تستخدم  احل���االت  أغلب   •

احلكومية )%49(.
أغلب احل��االت ج��اءوا إما من تلقاء أنفسهم أو   •

بإحالة من ذويهم.
• معظم املرضى ليس لديهم أى علم عما إذا كانوا 
مصابني أم ال باألمراض الرئيسية املنقولة عن طريق 

الدم والتى ترتبط بتعاطى املخدرات.
واإلناث،  للذكور  بالنسبة  ال��ت��رام��ادول  يتصدر   •
قائمة املواد اإلدمانية ويليه احلشيش فى املركز الثانى 

ثم الهيروين ثم مركبات البنزوديازيبني.
اإلن��اث عن منط  التعاطى فى  ال يختلف منط   •
التعاطى فى الذكور. كما لوحظ أن أغلب حاالت اإلناث 
دور  وج��ود  ح��ول  التساؤالت  يثير  مما  متزوجات  كن 

لألزواج فى إدمان السيدات.

املستشفيات
حلوان  املعمورة-  اخلانكة-  العباسية-  أبرزها: 

وفى عدد من احملافظات.
اخلط الساخن: )مجاني( 08008880700

رقم هاتف: 0220618138

مركز احلياة األفضل ملكافحة اإلدمان 
واإليدز

أُنِشى فى 1988 ومت تزويده بخط تليفونى ومكتبة 
ونظًرا  والتعليم  التوعية  نشاطه  بداية  وك��ان  مقروءة 
إلى عدة  املركز  امتدت خدمة هذا  الشديد  لالحتياج 
نواٍح أخرى يدعمها فريق عمل يتكون من أطباء نفسيني 
املجال  هذا  واجتماعيني خلدمة  نفسيني  وأخصائيني 
العامة  اخلدمات  أسقفية  املركز  يتبع  االجتاهني.  فى 

واالجتماعية بالكنيسة القبطية األرثوذكسية. 

أهداف اللجنة
تهدف اللجنة إلى التوعية، من خالل رفع مستوى 
الوعى للفئات املختلفة ضد مخاطر اإلدمان، والوقاية 
ومساندة  للتوعية  محليني  ك���وادر  إع���داد  خ��الل  م��ن 
ح��االت اإلدم����ان، وال��ت��دري��ب م��ن خ��الل عمل دورات 

تدريبية متخصصة.
كوادر  امل��ؤمت��رات إلع��داد  من  ع��دًدا  املركز  نظم 
متخصصة فى مكافحة اإلدمان )روحًيّا- طبًيّا- نفسًيّا 
-ثقافًيّا -اجتماعًيّا( وناقشت هذه املؤمترات عدًدا من 
املواضيع الهامة منها: كيفية االكتشاف املبكر حلاالت 
اإلدمان وكيفية التعامل معها، ثقافة تعاطى واستعمال 
نفسية–  )طبية–  رؤية  اخلمور  إدمان  خطورة  اخلمور، 

اجتماعية– قانونية(، طرق مكافحة تعاطى اخلمور. 
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اإلدمان فى الدراما.. وعى 
غائب ومواجهة صادمة أحياًنا

املواجهات  عن  أفالًما  لتصنع  احلركة  تأثير  حتت 
بني الشرطة والتاجر، ولكن ماذا عن املدمن وذاته؟ 
 1983 فرنسيس،  ليوسف  امل��دم��ن  فيلم  فتجربة 
اإلنتاج،  قدمت منوذًجا مفزًعا خافت منه شركات 
خاصًة أن األداء التمثيلى ألحمد زكى احتوى على 
قسوة تأثير اإلدمان على سلوكيات وحركات اإلنسان 
مما جعلها مثيرة لقلق املشاهد، وهو أمر ال ترغب 
الدقون  على  الضحك  فكان  اإلن��ت��اج  شركات  فيه 
باستغالل املدمن كمادة لإلضحاك باعتباره شخًصا 
مغيًبا طوال الوقت، متلعثم، ال يستطيع التركيز أو 

إجناز أى شيء فى احلياة، إنه ببساطة اللمبي.
والتى  املدمن  السخرية من  وبعيًدا عن مناذج 
التجربة  فإن  أغلبها،  فى  ناضجة  غير  مناذج  تَُعد 
يستحق  أم��ر  وه��و  اإلدمان–  مواجهة  فى  األخ��ي��رة 
املواجهة- فلن يكون هناك حٌلّ أمام صناع املنتجات 
البصرية كاألفالم واملسلسالت إال تقدمي صورة تبدو 
قاسيًة مجتمعًيّا عن سلوك املدمن وسلوك التعاطى 
توضح  بحيث  السلوكيات  هذه  تقدمي  يظهر  بحيث 

العامة  احل��ي��اة  ف��ى  اإلدم����ان  جت���ارب  ترتبط 
تدمر  كثيرة  وسلوكيات  القسوة  شديدة  بقصص 
البنية األساسية لألسرة احمليطة بالشخص املدمن، 
وطرق طويلة فى العالج والسيطرة على السلوكيات 

السلبية الرهيبة املرتبطة باإلدمان. 
فما الذى تتوقعه من األعمال الفنية البصرية 
فيما  غريًبا  ليس  اإلدم���ان؟  لقضية  تتعرض  حني 
البصرية  الفنون  فى  اإلدم��ان  بطرح موضوع  يتعلق 
تصبح  أن  إم��ا  لرؤيتني،  حبيسة  القضية  تظل  أن 
املدمن  أهل  على  التجربة  قسوة  مدى  عن  الرؤية 
واملدمن ذاته، وإما أن تتم السخرية من كل سلوكيات 
املدمن وأجواء املدمنني باستخدامهم كنموذج لصنع 

الضحك.

التاجر أم املدمن؟
ال  تقدم-  أخ��رى  من��اذج  هناك  كانت  بالطبع 
اإلدمان ذاته- ولكن جتارة املخدرات، فتتحول إلى 
أفالم بوليسية، بعضها ساذج ويقتصر على صراع 
حركى بني الشرطة والتجار تنتهى بالطبع بانتصار 
ممارسة  فعل  هو  هنا  نقصده  ما  ولكن  الشرطة، 
دور  أهمية  تكمن  وهنا  املختلفة  بصوره  اإلدم���ان، 

الفنون البصرية فى عرض األمر.

الطريق إلى »حتت السيطرة«
عام  إنتاج  من   Requiem for a dream فيلم 
أفالم   10 ألفضل  قائمة  تصنيفه ضمن  مت   2000
والسبب  أخرى،  مرة  تستطيع مشاهدتها  لن  رائعة 
يجعل  مما  الفيلم  يقدمها  التى  التجربة  قسوة  هو 
املشاهد غير قادر على مشاهدتها مرة أخرى؛ ففى 
على  الفيلم  صناع  ِقبَل  من  وواضحة  معلنة  حرب 
وليس  لإلدمان-  مختلفة  تقدمي مناذج  اإلدم��ان مت 
فقط إدمان املخدرات- بل إدمان أدوية التخسيس 
مثاًل ليقدم لنا الفيلم كيف ميكن أن يتحول اإلدمان 
إلى أداة لقتل األحالم اإلنسانية فى أبسط صورها، 
السيطرة«،  »حتت  مسلسل  خرج  املنهج  نفس  ومن 
2015، ليقدم لنا جتربة املتعافى من اإلدمان وكيف 

أنه يظل قيد شعرة تفصله عن العودة لإلدمان.

منوذج صادم
وذكر التواريخ هنا للتنبيه إلى تأخر االستيعاب 
عالقة  األف��الم  ظلت  فلقد  املدمن،  لتركيبة  الفنى 

املدمن  عليه  يصبح  ال��ذى  الشكل  هو  ما  للمجتمع 
بدنًيا وسلوكًيّا، ورمبا كانت هذه النقطة محل رفض 
من قبل كثيٍر من التربويني أو اإلعالميني فى أحياٍن 
أخرى، ولكن التعامل مع القضية لن يتأتى باإليحاء، 
بل البد أحياًنا أن تكون هناك مواجهة هائلة توضح 
حجم العواقب والتشوه الناجت عن هذا السلوك فى 
إطار خلق اخلوف من السقوط حتت تأثيره، خاصًة 
يأتى  بل  يأتى بشكل فردى،  وأن سلوك اإلدمان ال 
تعويضية  مشاعر  خللق  وأحياًنا  جماعى  كطقس 
فى  اضطرابات  من  يعانى  قد  ال��ذى  املدمن  ل��دى 
اإلدمان  انتشار  أن  مالحظة  مع  احمليطة،  البيئة 
البعض  يحاول  كما  املجتمع  انهيار  إل��ى  يرجع  ال 
تصويره، ولكن يرجع إلى ارتباط املخدرات بجهات 
إنتاجية تسِوّق ملنتجاتها وجتدد فيها وتسعى جلذب 
فئات عمرية مختلفة لضمان انتشار جتارتها، هذه 
واٍع  فن  إلى  حتتاج  والتجار  املجتمع  بني  املواجهة 
مع  املواجهة  يجعل  حتى  الوقت  نفس  فى  وص��ادم 

اإلدمان حتت السيطرة.

 ال يزال القنب أشيع املخدرات تعاطًيا على الصعيد العاملي؛ إذ يقدر أن 183 
مليون شخص تعاطوا املخدر فى 2014 فى حني تظل األمفيتامينات ثانى أشيع 

ا التى  املخدرات املتعاطاة ويعتبر تعاطى املواد األفيونية وشبائه األفيون املوصوفة طبًيّ
يقدر أن عدد متعاطيها يبلغ 33 مليون شخص أقل شيوًعا وإن ظلت شبائه األفيون 

من املخدرات الرئيسية ذات األضرار احملتملة والعواقب الصحية.

القنب
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إلى  املدمنني مستمًعا  دائرة  تقترب من  أن 
وبدقة كيف ميكن  لترصد  ومعاناتهم  حكاياتهم 
أن يتحول اإلنسان من التفكير فى املستقبل إلى 
البحث وبجنون عن ملذاته ثم الندم وبشدة على 
أفعاله، هذا ما فعلناه فى »رسالة النور« إللقاء 
إمنا  قطًعا،  ليست سعيدة  على قصص  الضوء 
تلقى الضوء على عالم رمبا ظل مجهواًل بالنسبة 
هنا  احلكايات  طويلة،  لفترة  الناس  من  لكثير 

واقعية ألنها من أفواه أصحاب الشأن... 

التدهور
ثالث  رس��ب  جامعى،  طالب  م«،  »س��ام��ح. 
سنوات بعدما كان متفوًقا فى الثانوية العامة؛ إذ 
حصل حينذاك على نسبة 96% فى النتيجة، التى 
كانت مخيبة حيث كان يحلم بدخول كلية الطب 
احملرمة  األب���واب  كل  اخترق  لكنه  أق��ران��ه،  مع 

بسرعة حتى أصبح يحمل لقب »مدمن«.
نظراته حائرة وجسده نحيل ونبراته تكشف 
السبب  أعرف  »ال  يقول:  احلزن،  من  كثير  عن 
السيجارة  أص��دق��ائ��ى  أش���ارك  جعلنى  ال���ذى 
وكنت  احلشيش  على  حت��ت��وى  ك��ان��ت  األول����ى، 
املنزل  فى  اهتمام  ال  ضائعة،  حياتى  أن  أشعر 
بعد  أريدها  التى  الكلية  أدخل  ولم  عائلتى  من 
ًقا،  شهور من اجلد والتعب، حظى لم يكن موَفّ
رًة  قدم لى أحد أصدقائى فى الكلية حبوًبا مخِدّ

وكانت البداية«.
من  لكن  التبطيل  »حاولت  سامح  ويضيف 
دون جدوى، ميكننى فعل ذلك ملدة يومني على 
إلى  وأعود  التعب،  من  الكثير  مع حتمل  األكثر 
املخدرات من جديد، وأصبحت أجد مشقة فى 

توفير األموال الكافية للحصول عليها«.
ًدا  متجِسّ الضياع  معنى  تشاهد  أن  ميكنك 
فى سامح، ويبدو أنه فقد داخله معنى احلياة، 
يؤكد »حتى اآلن أهلى ال يهتمون بأمرى، أجنح 
أو أرسب، أحتاج إلى أموال فأدبرها من خالل 
بيع بعض مستلزماتى أو العمل فى فترة مسائية 
داخل أحد مطاعم وسط البلد، ال يصدق أحد 
أننى طالب بكلية العلوم وأعرف أكثر من غيرى 

ضرر هذا املخدر«.  
تعرفت من خالل سامح على أمجد، شاب 
من أسرة ثرية ووالده رجل أعمال ووالدته سيدة 
مجتمع لها الكثير من األعمال اخلدمية، وكذلك 
كان هو، متطوًعا فى إحدى اجلمعيات اخليرية 
أحد  طريق  عن  اإلدم���ان  براثن  فى  وق��ع  حتى 
أصدقائه، لكن قصته حتمل الكثير من األسى.

الثروة أحياًنا مفسدة
بدأت  الفودو،  مخدر  »أتناول  أمجد  يقول 
أنواعها  بشتى  الكحوليات  وتناولت  باحلشيش 
ولم أحب رائحة الباجنو، لكنى دائًما أبحث عن 
الدماغ العالية، لم أكن طالًبا متفوًقا لكننى كنت 

ال  مغلقة  دائ��رة  فى  وكأننا  تامة  بجدية  أعيش 
نخرج منها«.

حاولت احلديث مع أمجد لتوضيح كم ينفق 
من أجل شراء هذا النوع من املخدر فابتسم فى 
سخرية »الفلوس موجودة ورغباتى وكل ما أريد 
له  لكنه كشف عما حدث  أحققه من خاللها«، 
املقطم  إلى مصحة خاصة فى  »توجهت  أخيًرا 
من أجل العالج، ال أحب نفسى على اإلطالق، 
أنا أفضل مما أنا عليه، لكن اكتشفت أنها بال 
قيمة، طرق العالج والتعامل معنا يشعرك كأنك 
وفقط  أم��وال  على  احلصول  يحاولون  مجرم، 
كمية  تقليل  اآلن  وأح��اول  الفور،  على  فتركتها 

املخدر«.

الندم
فتاة أخرى التقينا بها، أعرف أنها تعمل فى 
متميزة  أنها  كما  االجتماعية  مكانتها  لها  مهنة 
اللون،  شاحب  دائ��ًم��ا  وجهها  لكن  مجالها  فى 
رغم ضحكتها الساخرة أيًضا، قالت »أنا ممكن 
بحالة  إحساسك  املدمنني،  عن  مجلدات  أكتب 
ندمك  ثم  وال��روق��ان  واالختالف  االنتعاش  من 
منك  ال��ن��اس  وم��وق��ف  تصيبك  ال��ت��ى  واخلنقة 
حينما يعرفون أنك مدمن، وأنا أشرب احلشيش 
فعاًل منذ ثمانى سنوات، أشتريه عن طريق أحد 
الزمالء وأهرب من خالله إلى عاملى اخلاص«.

اخلاصة  مشاكلها  أن  ال��ف��ت��اة  ه��ذه  ت��ب��رر 
والصدمات التى تلقتها فى حياتها كانت كفيلة 
أن جتعلها تصنع عاملًا مختلًفا حتى لو عن طريق 
اإلدمان، وتضيف »أحياًنا أتناول حبوًبا مخدرة 
ال  باحلشيش،  أكتفى  الوقت  معظم  فى  ولكن 
أمتنى  لكن  سعيدة  أنا  ذلك،  عن  التوقف  أريد 
لو عاد بى الزمن لكنت جتنبت هذه األزمة ألننى 
لم أعد أستطيع التخلص منها أو التخلى عنها، 
يتجنبها ألن اإلدم��ان يجلب  وأمتنى أن اجلميع 
تعيش سنوات  ويجعلك  السعادة  من  دقائق  لك 
من العذاب وتأنيب الضمير ويفقدك الثقة فى 

نفسك وقدراتك«.

 قصص مأساوية تدق ناقوس اخلطر لألهالى والشباب

املدمنون يروون قصصهم: سنوات من األلم والضياع

 تشير التقديرات إلى أن عدد 
الوفيات املتصلة باملخدرات فى 2014 

بلغ 207 آالف و400 حالة أى ما 
يعادل 5 آالف و430 حالة وفاة لكل 

مليون شخص ممن تتراوح أعمارهم 
بني 15 و64 عاما ومتثل الوفيات 

الناجمة عن اجلرعات املفرطة ما بني 
نحو الثلث إلى نصف جميع الوفيات 
املتصلة باملخدرات وتعزى فى معظم 

احلاالت إلى شبائه األفيون.
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مبادرة
تقرير:

بيرت جمدي

مبادرة »حتسني الوضع الصحى 
لألشخاص ذوى اإلعاقة« تدق ناقوس 

اخلطر من »الفينيل كيتونيوريا«
الوعى واملعرفة دائما ما يكونا طريق اإلنسان للنجاة من 
النواة  كانت  القاعدة  األم��راض، وهذه  كثيرة، خاصًة  كوارث 
ونوعية احلياة لألشخاص  الصحى  الوضع  ملشروع "حتسني 
ذوى اإلعاقة" الذى دعمته الهيئة القبطية اإلجنيلية للخدمات 
االجتماعية بالتعاون مع جمعية الرؤية اإلسالمية بالقاهرة. 

م��ش��روع "حت��س��ني ال��وض��ع ال��ص��ح��ى ون��وع��ي��ة احلياة 
لألشخاص ذوى اإلعاقة" يهدف لتعزيز دمج األشخاص ذوى 
اإلعاقة باملجتمع، بدأ خالل الفترة من 1 يناير 2014 حتى 30 
مارس 2015، وكان الغرض منه التوعية والوقاية من مخاطر 
مرمي  تقول  كما  التغذية،  بسوء  املرتبطة  اإلعاقة  أم��راض 

ميالد، مختصة برنامج اإلعاقة وأطفال فى خطر، بالهيئة. 
أهمية التوعية 

وتضيف "عملنا على الصحة مع األشخاص ذوى اإلعاقة"، 
موضحة "أن هناك إعاقات ميكن جتنبها من خالل التوعية، 
أن  ميكن  لألطفال  خاصًة  املبكر  واالكتشاف  املالحظة  وأن 

تنجيهم من مخاطر اإلصابة بأمراض تسبب اإلعاقة". 
الفينيل كيتونيوريا

اإلعاقة  تسبب  التى  األمراض  أخطر  أحد  "أن  وتوضح 
"الفينيل  ه��و  ومب��خ��اط��ره،  ب��ه  التوعية  امل��ش��روع  واستهدف 
أو  كيتون"  الفينول  "بيلة  باسم  أيضا  ويعرف  كيتونيوريا"، 
"البوال التخلفي"، وهو حالة من حاالت االستقالب الغذائى 
فى  الوراثى  اخللل  ذات  األم��راض  أى  الوراثية،  البيولوجى 

التمثيل الغذائى فى اجلسم. 

ومينع املصاب بهذه احلالة من تناول املواد البروتينية فى 
الطعام بحّرية، ويؤدى إلى إعاقة عقلية قد تكون شديدة إذا 

لم يتم التشخيص والعالج فى مراحل مبكرة بعد الوالدة. 
ويحدث املرض عندما يتناول اإلنسان طعاًما يحوى موادا 
أجزاء  إلى  اجلسم  داخل  البروتينات  هذه  تتجزأ  بروتينية، 
إنزمي  أمينى  ولكل حمض  أمينية"،  "أحماض  تسمى  صغيرة 
أحد  اجلسم،  أنسجة  بناء  فى  ليساهم  مساره  فى  يساعده 
بالنسبة  املهم  "فينيل آالنني"  هذه األحماض األمينية يسمى 

للمصابني بالبيلة الفينيولية. 
يحوى  طعاًما  باملرض  املصاب  الشخص  يأكل  وعندما 
ألن  اجلسم  داخل  األمينى  احلمض  هذا  يتراكم  بروتينات، 
عمل اإلنزمي اخلاص به معطل بسبب خلل وراثى فى اجلني 

املسؤول عنه. 
اجلسم  أنسجة  فى  األمينى  احلمض  هذا  تراكم  يؤدى 
وارتفاع نسبة وجوده فى الدم إلى تلف فى خاليا املخ مسببا 

إعاقة عقلية قد تكون شديدة. 
األعراض

اجلمجمة  ضمور  كيتونيوريا"  "الفينيل  أع��راض  وم��ن 
والتهابات  وتغيرات  اخلمول،  العقلية،  واإلع��اق��ة  وال��دم��اغ، 
قلة  مع  البنية  وضعف  إكزمية،  بقع  وظهور  وجفاف  جلدية 
وتشنجات  والنمو،  واملشى  النطق  وتأخر فى  الشهية لألكل، 
كميات  وتراكم  للبول،  كريهة  ورائحة  الصرع،  إلى  تصل  قد 
فى  مميزة  رائحة  ويظهر  آالن��ني  الفينيل  حمض  من  كبيرة 
كالعدوانية وعدم  اجتماعًيّا  به  اجللد، وسلوك غير مرغوب 

التمييز بني اخلطأ والصواب.
وتشير مرمي إلى "أن املشروع، من خالل السعى للتعاون 
مع وزارة الصحة، مت االتفاق على إجراء حتاليل وفحوصات 
لألطفال حديثى الوالدة الكتشاف "الفينيل كيتونيوريا"، وذلك 

أسوة بأمراض مثل الغدة الدرقية".  
عن  مينع  إصابته  يُكتشف  ال��ذى  الطفل  "أن  وت��وض��ح 
البروتني بطريقة  الرضاعة، واللنب الصناعى، ويحصل على 
معينة حتى ال يترسب على املخ ويصاب بالتوحش، وتشير إلى 
أن "انيميا الفول" من األمراض التى تسبب اإلعاقات بتكسير 

كرات الدم وال يستطيع اإلنسان ممارسة حياته".  
يذكر أن الهيئة القبطية اإلجنيلية للخدمات االجتماعية 
نشأتها عام 1950، وطورت  اإلعاقة منذ  تعمل على قضايا 
مناهجها وفًقا لتطور التعامل مع القضية على مستوى العالم، 
فمع نشر منظمة الصحة العاملية فى تسعينات القرن املاضى 
لنهج "التأهيل املرتكز على املجتمع"، بدأت الهيئة فى اتباعه، 
وهذا املنهج بدأت تنشره منظمة الصحة العاملية، ومع األلفية 
اجلديدة ووضع االتفاقية الدولية اخلاصة بحقوق األشخاص 
ذوى اإلعاقة، وظهور توجه جديد هو منهج "التنمية املرتكزة 
اجلديدة  التطورات  مواكبة  فى  الهيئة  بدأت  احلقوق"،  على 

فى برامجها. 
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دردشة

حوار:
منى السعيد

• كيف جاءت فكرة وجود بيت العائلة واجتماعاته؟
بدأت فكرة بيت العائلة املصرية من خالل اقتراح فضيلة األمام 
األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر بداية عام 2011 أثناء زيارته 
للبابا شنودة الراحل وانطلقت بعدها عدد من الفعاليات التى تؤكد 

مصرية أبناء الوطن الواحد.
ويهدف بيت العائلة إلى مناقشة املشكالت التى تظهر بني طوائف 
املجتمع، وإظهار التالحم بني نسيج الوطن الواحد باعتبار أن مصر 
عرفت بأنها ال تفرق بني أبنائها على أساس الدين أو العرق حتى أنها 

كانت مسرى لألنبياء وهدية ومودة ورحمة.
• ُتعَقد كثير من اللقاءات املشتركة بني الكنائس واألزهر 

هل ترى أنها تؤدى دورها على أكمل وجه؟
بالطبع، فتلك اللقاءات تعبر عن قوة النسيج الوطنى الذى ُعِرف 
به املصريون عبر تاريخهم منذ فتح عمرو بن العاص مصر، وفى أحد 
املواقف عندما كنت أحتدث مع القس إرميا مكرم جاء إلينا عدد كبير 
من الشباب أكدوا على أن هذه هى مصر التى نعرفها، والتى نريدها 

والتى يجب أن تكون.
• وما الهدف من عقد هذه اللقاءات؟

ينظم بيت العائلة عدًدا من اللقاءات والندوات الفكرية ليس فقط 
تنفيذه  ما مت  آخر  وكان  الصعيد،  ولكن فى محافظات  القاهرة  فى 
املصيرية  القضايا  مختلف  ملناقشة  أنشطة  أسوان ضمن  مبحافظة 
التى تهم األمة املصرية، وتلك اللقاءات الفكرية ليست قاصرة على 
وثقافية  رياضية  فعاليات  تشمل  ولكنها  فقط،  والندوات  اللقاءات 

وشبابية وحتدث تلك الفعاليات مبشاركة اجلامعات.
بيت  ينظمها  التى  الرياضية  األنشطة  أب��رز  هى  ما   •

العائلة؟
من أهم األنشطة التى ينظمها بيت العائلة مباريات كرة القدم؛ 
ويتم تنفيذ مباريات بني فرق مختلفة، ومصر هى الفائزة فى النهاية؛ 

فاملباريات تنمى روح الفريق وتزيد من التعاون.
املصرية  الثقافة  على  للتأكيد  األنشطة  هذه  خالل  من  ونسعى 
التى تقدم اجلوانب املصرية السامية على أى جوانب شخصية وهذه 

حقائق تاريخية شهد بها تاريخ مصر على مر العصور.
• هناك عدد من اللجان ببيت العائلة فما هى وظيفتها؟

جلان بيت العائلة تقوم بدور كبير فى تصحيح املفاهيم املغلوطة 
املجتمع،  ع��ن  املسؤولة  الشباب  جل��ان  مثاًل  فهناك  األس���رة،  ل��دى 
باخلطاب  تنهض  ولكى  األسرة  وإرشاد  لتوعية  برامج  ووضعت عدة 
الدعوى وتعِرّف الناس بيسر، والتعريف بأهمية األسرة وبناء مجتمع 
قوى، وإعداد وتنفيذ دورات تدريبية ملسؤولى املرأة والطفل بالفروع 

جتديد اخلطاب الدينى مسئولية مشتركة
بني املؤسسات الدينية ومؤسسات املجتمع املدني

الدكتور محمد جميعة منسق بيت العائلة املصرية: 

متر مصر فى الفترة 
األخيرة بالعديد من األزمات 
واملشاكل ولعل أخطرها هو 
محاولة زرع الفتنة الطائفية 
بني املسلمني واملسيحيني، من 
خالل خلق عدد من املشاكل 
واخلالفات.
وأكد الدكتور محمد 
جميعة، منسق عام بيت 
العائلة املصرى ومدير 
املكتب الفنى لفضيلة األمام 
األكبر األستاذ الدكتور 
أحمد الطيب شيخ األزهر 
الشريف، على "أن اإلميان 
ال يتم إال من خالل الشعور 
باحملبة، محبة اإلنسان 
ألخيه اإلنسان بصرف 
النظر عن دينه أو لونه أو 
جنسيته"، مشيًرا إلى "أن 
جتديد اخلطاب الدينى 
لن يتم إال من خالل تكاتف 
جميع مؤسسات الدولة سواء 
األزهر الشريف والكنائس 
املصرية، ومؤسسات املجتمع 
املدنى وعلى رأسها اإلعالم". 
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واألماكن النائية، حتى يتم الوصول إلى األسر الريفية املهمشة التى ال 
يصل لها أى توعية سوى التليفزيون.

التى  اخلاطئة  والتعاليم  اإلرهاب  انتشر  ملاذا  رأيك  فى   •
ُتنَسب إلى اإلسالم؟

ألن البعض افتقد إلى اجلانب الروحى لإلنسان، وهو الذى يربط 
اإلنسان باهلل؛ فإذا انتهى أصبح يشبه ريشة فى مهب الرياح، وهؤالء 
األشخاص يعيشون حياتهم فى قلق، فهم ال يعرفون حقيقة وجودهم، 
أو سبب حياتهم، وال يستطيعون حتقيق التوازن بني حياتهم اجلسدية 

واحليوية.
الذين  األش��خ��اص  عن  م��اذا   •
حتت  باإلرهاب  اإلمي��ان  يربطون 

شعار "اجلهاد سبيل اهلل"؟  
مقدًسا،  ��ا  ح��ًقّ احل��ي��اة  جعل  اهلل 
لذلك فهؤالء ال يعرفون معنى اإلميان، 
إل��ى محبة  ك��ان اإلن��س��ان يسعى  ف���إذا 
محبته  خ��الل  من  يكتسبها  فإنه  اهلل، 
يرتبط  وهذا احلب ال  اإلنسان،  ألخيه 
مهما  اجل��ن��س،  أو  ال��دي��ن  أو  بالشكل 
مبادئى،  أو  فكرى  اختالف  هناك  كان 
أو  بالعقيدة  يرتبط  ال  األخ��وة  فمفهوم 
اللون أو املستوى االجتماعى، فاألخ هو 
اجلار والصديق والزميل فى العمل، وغياب احلب جاء نتيجة 
والعصبية هى  املادية  املعايير  املعايير، حيث أصبحت  الختالل هذه 
األساس للعالقات اإلنسانية. ويجب أن نقتنع أن االختالف هو سنة 
احلياة، وال ميكن اعتباره مبدأ لتفضيل شخص على آخر، فقد قال 
َمَواِت َواألْرِض َواْخِتالُف أَلِْسنَِتُكْم  اهلل عز وجل: "َوِمْن آيَاِتِه َخلُْق الَسّ

َوأَلَْواِنُكْم ِإَنّ ِفى َذِلَك آليَاٍت ِللَْعامِلِنَي"، ومن يحاول أن يجعل االختالف 
معياًرا للتفاضل، فهو يخالف ُسنَّة اهلل عز وجل.

الديني...  اخلطاب  جتديد  أهمية  عن  كثيًرا  نسمع   •
كيف ميكن حتقيق ذلك؟

مثل  الدينية  املؤسسات  مسئولية  ليس  الدينى  اخلطاب  جتديد 
الكنيسة أو األزهر فقط، بل هى منظومة متكاملة يجب أن تشترك 
كل  فى  اإلع��الم  وسائل  رأسها  وعلى  الدولة  مؤسسات  جميع  بها 
مؤسسات مصر، باإلضافة ملؤسسة األزهر الشريف ووزارة األوقاف 
والكنائس مبختلف طوائفها واإلعالم والعاملني فى مجال الفن، يجب 
أن يعملوا كمنظومة عمل متكاملة، ألنه إذا قامت املؤسسات الدينية 
الدينى، وقامت بعض وسائل اإلعالم األكثر  بتطوير اخلطاب  فقط 
انتشاًرا بعرض أشياء فاسدة تبيح الكراهية والعنف فكل ما قامت به 
املؤسسات الدينية ليس له أى تأثير "كل ما نفعله فى سنة يقضى عليه 

إعالمى فاسد فى يوم".
ويجب أن يكون هناك تكامل لنقل سماحة اإلسالم أو مبعنى آخر 
إسعاد اإلنسان فى احلياة، فال يوجد أى دين يسعى إلى شقاء اإلنسان، 

ويجب أن ندرك أن االختالف فى الرأى ال يفسد للود قضية.
ينتشر  ال��ذى  املتطرف  الفكر  مواجهة  ميكن  كيف   •

حالًيا؟
لن يتم االنتصار على التطرف إال من خالل تكوين وعى إسالمى 
يتم بناؤه على فقه مستنير يهتم باللباب قبل القشور، وعلينا أن نتخذ 

من احلوار واملجادلة أدوية لعالج عللنا املجتمعية.
أن  ميكن  فكيف  السعادة...  إيجاد  إلى  اإلنسان  يسعى   •

يصل إليها؟
الطبيعة  على  نتعرف  أن  يجب  السعادة،  عن  نتحدث  أن  قبل 
باألمور  متعلق  جسدى  األول  شقني  من  يتكون  فاإلنسان  البشرية؛ 
احلياتية سواء النجاح فى العمل أو بناء أسرة أو غريزة البقاء وكل 
هذه العوامل تشده إلى األرض أو احلياة، أما الشق الثانى فهو املتعلق 
وإذا  السماء،  إلى  يتطلع  اإلنسان  يجعل  وال��ذى  روح��ى  هو  ما  بكل 
استطاع اإلنسان حتقيق التوازن بني مطالب اجلسد أو الروح ميكنه 

وقتها الوصول إلى السعادة التى يرجوها.
املال  كثرة  فى  ليست  السعادة  أن  كل شخص  يعرف  أن  ويجب 

والسلطة، ولكن فى راحة البال والشعور باطمئنان القلب والضمير.

جلان بيت العائلة 
تعقد أنشطة 

مختلفة وتقوم 
بدور كبير فى 

تصحيح املفاهيم 
املغلوطة
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الشارع
هموم

إعداد:
هانى دانيال

كرستني يوسف "سكرتيرة": هناك أزمة كبيرة فى 
إلغاء دراسة التعليم املفتوح، خاصة وأنه كان فرصة كبيرة 
قيام  ولكن  املاضى،  فاتهم فى  بتعويض ما  البعض  ليقوم 
أولية  مؤشرات  دون  التعليم  من  النوع  هذا  بإلغاء  الدولة 
البديلة،  الطرق  للمجتمع  توضح  متهيدية  خطوات  ودون 
د املوقف ويحرم الكثيرين من االلتحاق بفرصة لتطوير  يعِقّ
قدراتهم وحتسني مستواهم التعليمى، وهو ما يوفر فرص 
ما  حسب  املتاحة  الفرص  عن  تختلف  لهم  أفضل  عمل 
كان  املفتوح  التعليم  وأن  خاصًة  ش��ه��ادات،  من  ميتلكون 
فرصة جيدة جًدا ملن يحملون مؤهاًل متوسًطا، فهل ميكن 
أن تعيد الدولة النظر فى هذا األمر رحمًة بآالف الطالب 

والراغبني فى الوصول ملستقبل أفضل لهم.
الثانوية  امتحانات  تسريب  "محاٍم":  خاطر  أمين 
جتد  ول��م  األخ��ي��رة  السنوات  فى  تكررت  ظاهرة  العامة 
التكنولوجيا  وسائل  تطور  ومع  لها،  الرادعة  اإلج��راءات 
على  اعتمدت  والتعليم  التربية  وزارة  أن  إال  والتسريب، 
االمتحانات،  أسئلة  وتوزيع  طباعة  فى  قدمية  أساليب 
وهو ما يوفر فرًصا كبيرة ملن يريد تسريب األسئلة، وهدر 
الوزير ليس احلل  إقالة  الفرص، وأعتقد أن  مبدأ تكافؤ 
مع  الوزير  إقالة  تتم  أن  املهم  من  وإمنا  لألزمة،  الوحيد 
تغيير منظومة وضع االمتحانات، وبداًل من فرض السرية 
على املطبعة التى تقوم بطباعة األسئلة وتكثيف املراقبة 
أساليب  ابتكار  من  البد  للمدارس  إرسالها  على  األمنية 
اللجان  إل��ى  احملمولة  الهواتف  دخ��ول  حظر  مع  جديدة 

وتغليظ العقوبات على املدرسني واملراقبني قبل الطالب، 
من أجل تفعيل القانون وحتقيق عنصر الردع الغائب عن 

املجتمع املصري.
أهلية  جمعيات  هناك  منزل":  "ربة  عامر  عزيزة 
تعلن عن تسديد ديون الغارمات، ولكن هذا األمر ال يتوفر 
فى كل احملافظات بل هناك اهتمام بالقاهرة واإلسكندرية 
تقوم  التى  اجلمعيات  من  الصعيد  محافظات  أين  ولكن 
أن  ميكن  التى  اخلطوات  هى  وما  الديون  هذه  بتسديد 
وما  الديون،  هذه  تسديد  فى  األهلية  اجلمعيات  تساعد 
يتم  لكى  التليفونات  أرق��ام  وأي��ن  املطلوبة،  األوراق  هى 
كثيرة  ديون  االستفسار عن هذه اخلدمة، لألسف هناك 
متراكمة ولم يسددها أحد فى ظل األوضاع الصعبة التى 

يعيشها املجتمع منذ ثورة 25 يناير 2011.
لشركة  ش��ك��اوى  قدمنا  "م��وظ��ف":  وال��ى  ف���اروق 
ولم  قلة االستخدام  الفواتير رغم  ارتفاع  نتيجة  الكهرباء 
جنوب  باملعصرة  نسكن  ونحن  اآلن،  حتى  إنصافنا  يتم 
أو  تكييف  أجهزة  امتالكنا  ع��دم  من  وبالرغم  القاهرة، 
أجهزة كثيرة إال أن الفاتورة وصلت إلى 250 جنيًها، فى 
حني أن متوسط الفواتير السابقة ال يزيد عن 40 جنيًها، 
وحينما  الكبير؟  الرقم  هذا  إلى  الفاتورة  وصلت  فكيف 
ذهبنا للشركة من أجل الشكوى وجدنا أن هناك كثيًرا من 
املواطنني لديهم نفس املشكلة ولكن لألسف لم يستمع أحد 
لهم ومطلوب دفع الفواتير أواًل قبل النظر فى الشكاوى، 

فهل هذا معقول؟

مواطنون: إلغاء التعليم املفتوح أزمة كبيرة

ارتفاع غير مبرر فى فواتير الكهرباء
تسريب امتحانات الثانوية العامة أهدر مبدأ تكافؤ الفرص
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التضامن وجمعيات أهلية تعد شباب خريجني 
للتدريب على تقدمي اخلدمة للمسنني

تقدم وزارة التضامن بالتعاون مع بعض اجلمعيات األهلية- مثل 
اجلمعية املصرية لتدعيم األسرة، اجلمعية العامة لتدريب العاملني 
فى ميادين الطفولة، واألسرة بإمبابة، جمعية الهالل األحمر- عدًدا 
شباب  وتأهيل  إع��داد  يتم  حيث  باملسنني،  اخلاصة  اخلدمات  من 
إلى  للمسنني،  اخلدمة  تقدمي  كيفية  على  اجلنسني  من  اخلريجني 
املهنة،  للعمل بهذه  التخرج  للشباب حديثى  جانب خلق فرص عمل 

حاملى املؤهالت املتوسطة وخريجى اجلامعات.
الراغبني  الشباب  لهؤالء  وتأهيل  إع��داد  برامج  ال���وزارة  تنفذ 
للعمل بهذه املهنة باالشتراك مع اجلمعيات األهلية كما تقوم بتقدمي 
املؤهل  الشباب  إجمالى  وبلغ  اجلمعيات  لهذه  والفنى  املادى  الدعم 
واملعد للعمل فى هذا املجال ما يزيد عن 2000 شاب وفتاة بالقاهرة 
الفعلى عن طريق  بالعمل  واإلسكندرية، مت إحلاق نسبه 70% منهم 

اجلمعيات األهلية املختصة.

اجلمعيات املشاركة
األسرة  لتدعيم  املصرية  اجلمعية  الشريكة،  اجلمعيات  وم��ن 
فى  العاملني  لتدريب  العامة  اجلمعية  بالقاهرة،  العيني-  بالقصر 
بكرموز  االجتماعية  الرعاية  اجلمعية  بإمبابة،  الطفولة  ميادين 

اإلسكندرية.

خدمة املسنني مبنازلهم
ذ من خالل دور وأندية  وأعلنت الوزارة أيًضا عن خدمة ُمستَحَدثة تنَفّ
املسنني وتعمل على خدمه املسنني مبنازلهم سواء من أعضاء النادى أو 
خارجه، بتوفير العديد من اخلدمات مثل وجبات غذائي�ة جاهزة ورعاية 
صحية عالية املستوى ورعاية اجتماعية ومعاونة فى نطاق املنزل وتأدية 
الكهرباء  فواتير  دفع  مثل  احلكومية  املؤسسات  مع  املختلفة  اخلدمات 
والتليفون، جندة املسن عند الضرورة، توصيل املعاشات وإصالح أعطال 

الكهرباء والسباكة والنجارة وتوفير جليس وجليسة املسن.
يبلغ عدد هذه املكاتب على مستوى اجلمهورية 30 مكتًبا يستفيد 
من خدماتها ما يقارب عشرة آالف مسن ومسنة وجارى التوسع فى هذه 

اخلدمة بافتتاح مكاتب جديدة باحملافظات.

كيفية احلصول على اخلدمة
وحول كيفية احلصول على اخلدمة، أكدت الوزارة أنه ميكن التقدم 
على  واحلصول  العضوية،  لطلب  له هذه اخلدمة  امللحق  للنادى  بطلب 

كارنيه االنتساب للخدمة.
يريد  من  بلوغ  ينبغى  أن��ه  ال���وزارة  أعلنت  اخلدمة،  ش��روط  وح��ول 
احلصول على اخلدمة سن 60 عاًما للرجال و55 للسيدات، وااللتحاق 
بعضوية أحد أندية املسنني احمليطة بالسكن، وااللتزام بقواعد وأسس 

وضوابط العمل باملكتب.

خدمات
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تقرير:
 بيرت جمدي

مؤخًرا أبدت مصر اهتماًما باألشخاص ذوى اإلعاقة من خالل 
تخص  م��واد  وتخصيص   2014 فى  الدستور  كتابة  فى  مشاركتهم 
حقوقهم، ومنها حقوقهم السياسية واملدنية بالترشح فى االنتخابات 

والتصويت كذلك. 
قصور فى اخلدمات

قصور  من  تعانى  مصر  فى  لهم  تقدم  التى  اخل��دم��ات  وتبقى 
على  ملساعدتهم  األن��ف��اق  مترو  ف��ى  مصاعد  وج��ود  فرغم  ش��دي��د، 
الصعود والنزول من وإلى رصيف احملطة، واستيراد هيئة النقل العام 
أن  إال  استقاللها،  على  اإلعاقة  ذوى  األشخاص  تساعد  حلافالت 
لة لذوى اإلعاقة وال  الشوارع والطرق ومحطات األتوبيس ليست ُمؤَهّ

لتلك احلافالت بل صار يستقلها األشخاص من غير ذوى اإلعاقة. 
للخدمات  اإلجنيلية  للهيئة  داف��ًع��ا  ك��ان��ت  ال��ظ��روف  تلك  مثل 
االجتماعية للعمل على مبادرة مع إحدى اجلمعيات احمللية فى مدينة 

شبرا اخليمة بالقليوبية. 
لألشخاص  العوائق  إلزال��ة  والهندسية  البيئية  »االتاحة  مبادرة 
ذوى اإلعاقة«، عملت عليها الهيئة بالشراكة مع جمعية »ابدأ بخطوة« 

لألشخاص ذوى اإلعاقة فى شبرا اخليمة. 
االستدامة  نحو حتقيق  العمل مبشروع  إطار  فى  املبادرة  وتأتى 
االجتماعية واالقتصادية واملشاركة املدنية لألشخاص ذوى اإلعاقة، 

ومت تنفيذ املبادرة فى الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2015. 
التمكني والتوعية 

خطر  فى  وأطفال  التأهيل  فريق  منسق  سامى،  عادل  ويقول 
ذوى  وص��ول  حتسني  إل��ى  تهدف  امل��ب��ادرة  »إن  القليوبية  مبحافظة 
اللجان  مشاركة  خالل  من  العامة  باخلدمات  حقوقهم  إلى  اإلعاقة 
املنتخبة فى التخطيط لهذه املبادرات وجميع املبادرات مت تصميمها 

مبنهج حقوقي«. 
ويشير إلى »أن أنشطة املبادرة كانت عبارة عن تنفيذ 4 ندوات، 
لدى  بحقوقهم  وأسرهم  إعاقة،  ذى  شخًصا   300 لتوعية  ومعسكر 
اجلهات احلكومية مثل )التضامن االجتماعى بشبرا اخليمة، مركز 

صحة عثمان بشبرا اخليمة(«. 
ة ثمار أولَيّ

ويوضح »أن نتيجة للتوعية التى متت مع األشخاص ذوى اإلعاقة 
وأسرهم، طالب عدٌد كبير منهم بحقهم فى احلصول على معاشات 

ضمانية«. 
ويضيف »أنهم بالفعل حصلوا على معاشات«، موضًحا »أن عدًدا 
بشبرا  العامة  واملستشفيات  الصحية  للوحدات  توجه  منهم  كبيًرا 

اخليمة للحصول على حقهم فى الكشف والعالج«. 
»التضامن  من  احلكوميني  من  ك��ادًرا   50 تدريب  »أنه مت  ويؤكد 
االجتماعي« ومركز صحة عثمان بشبرا اخليمة على كيفية التعامل 
احلكومية  اجلهات  داخ��ل  واستقبالهم  اإلعاقة  ذوى  األشخاص  مع 
كما مت تخصيص أماكن للخدمة فى الدور األرضى إلمكانية وصول 

األشخاص ذوى اإلعاقة إلى تلك األماكن«. 
ويشير إلى »أنه مت تدريب 24 كادًرا من احلكوميني من »التضامن 
االجتماعي« ومركز صحة عثمان بشبرا اخليمة على تعلم مبادى لغة 
اإلشارة للتواصل مع ذوى اإلعاقات السمعية بهدف مساعدتهم على 

فى أغلب دول العالم املتقدم 
سواء أوروبا وأمريكا وكندا 
وأستراليا، يجد األشخاص ذوو 
اإلعاقة وضعهم داخل املجتمعات 
ويحصلون على حقوقهم بشكل 
أفضل من دول العالم النامي. 
يجد األشخاص ذوو اإلعاقة 
دة يستطيعون من  طرًقا مُمَهّ
خاللها التحرك بحرية ودون 
مساعدة غيرهم من مكان إلى 
مكان كذلك مواصالت عامة 
يسهل استقاللها دون مساعدة 
اآلخرين، وهو ما ال يحدث فى 
كثير من الدول. 

مبادرة »اإلتاحة« متنح األشخاص ذوى اإلعاقة 
فى شبرا اخليمة حقوقهم فى اخلدمات
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احلصول على حقوقهم«. 
ويوضح »أن تلك املشكلة كان يعانى منها العديد من األشخاص 
ذكرها  مت  التى  التدخالت  عمل  أن مت  وبعد  السمعية  اإلعاقة  ذوى 
ذوى  األش��خ��اص  مع  للتعامل  املوظفني  بعض  تخصيص  مت  سابًقا 

اإلعاقة السمعية داخل تلك املؤسسات«. 
»مت تهيئة إدارة التضامن االجتماعى بشبرا اخليمة، ومركز صحة 
عثمان بشبرا اخليمة لتناسب استقبال األشخاص ذوى اإلعاقة حيث 
مت عمل رامبات للمداخل ومساند يدوية ميكن للشخص ذوى اإلعاقة 
استخدامها«، هكذا يشير سامى إلى التجهيزات التى وضعتها املبادرة 

فى هاتني املؤسستني. 
ويضيف »كما مت وضع بعض الالفتات التى توضح أماكن اخلدمة 
وكيفية احلصول عليها والشخص املسئول عن تلك اخلدمة مما أدى 
اجلهات  تلك  على  املترددين  اإلعاقة  ذوى  األشخاص  أعداد  لزيادة 

للحصول على حقوقهم«. 
أهمية املبادرة

حتتاج مصر ملثل هذه املبادرات لتوفير فرص أفضل لألشخاص 
من  التى  اخلدمات  من  كثير  غياب  ظل  فى  خاصًة  اإلع��اق��ة،  ذوى 
املجتمع  بني  التعاون  فى  املبادرات  وتسهم  لهم،  تقدم  أن  املفترض 
أكبر  فرًصا  يوفر  احلكومة مما  وبني  اإلعاقة  بقضايا  املهتم  املدنى 

لتحسني اخلدمات التى تقدم لهم«. 
والهيئة اإلجنيلية منذ تأسيسها وقضايا األشخاص ذوى اإلعاقة 
بقضايا  اخلاصة  العاملية  التطورات  تساير  وكانت  أولوياتها،  ضمن 
والهندسية  البيئية  »اإلتاحة  مبادرة  ومتثل  اإلعاقة  ذوى  األشخاص 
إلزالة العوائق لألشخاص ذوى اإلعاقة« نهًجا بدأ مع األمم املتحدة 
وبدأت  املجتمع،  على  املرتكز  التأهيل  فكرة  بظهور  التسعينات،  فى 

تنشر هذا املنهج منظمة الصحة العاملية. 
والهيئة القبطية من أولى املؤسسات فى مصر التى انتهجت هذا 
املنهج، وفكرة املنهج أنه يتم تأهيل األشخاص ذوى اإلعاقة فى سياق 
املجتمع وليس مبعزل عنه بفكرة خدمات التأهيل املتخصصة فقط، 

على  ويحصل  جمعية  إلى  اإلعاقة  ذو  الشخص  يذهب  أن  ومعناها 
خدمات، ويذهب ملستشفى للحصول على خدمات وغيرها. 

وفى هذه املبادرة مت استهداف الوحدة اخلاصة بوزارة التضامن 
األجواء  تهيئة  ومت  الصحى،  واملركز  اخليمة  شبرا  فى  االجتماعى 
لتقدم تلك اجلهات خدماتها بشكل أفضل لألشخاص ذوى اإلعاقة. 

التوقعات
ومن املفترض بنهاية العام احلالى، أن يعد اجلهاز املركزى للتعبئة 
كل  يصدر  وال��ذى  فى مصر  السكان  عن  اجلديد  واإلحصاء  العامة 
10 سنوات، وكان آخر إحصاء مت فى 2006، وأوضح اللواء أبو بكر 
اجلندى أن اجلهاز قرر حتسني منهجية قياس اإلعاقة من خالل تبنى 

تعريف موسع لها.  
املجلس  مع  مشارك  مشروع  بإجراء  لإلحصاء  اجلهاز  واستعد 
القومى لشئون اإلعاقة إلجراء مسح شامل لتقدير حجم ذوى اإلعاقة 

مبحافظة املنوفية قبل تعميم املسح على مستوى اجلمهورية. 
وكان املسح يهدف لتحديد طبيعة اإلعاقة واالحتياجات الصحية 
واالجتماعية والتعليمية واخلدمات احلكومية األخرى التى يحتاجها 
السمات  ح��ول  أسئلة  االستبيان  وشمل  اإلع��اق��ة،  ذوو  األش��خ��اص 
الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية وخصائص العمل 

لدى ذوى اإلعاقة. 
 1996 تعدادى  فى  لإلعاقة  ضيًقا  مفهوماً  يتبنى  اجلهاز  كان 
عدد  وبلغ  الكاملة،  اإلعاقة  عن  واحد  سؤال  على  مقتصًرا  و2006 
و949  ألًفا   474 نحو  السؤال  هذا  وفق  اإلعاقة  من  يعانون  الذين 

مواطًنا فى تعداد عام 2006 ومتثل 0.65% من السكان. 
واألمل فى املسح اجلديد أن يوفر معلومات أكثر عن األشخاص 
للهيئة  فرصة  يوفر  مما  يحتاجونها،  التى  واخلدمات  اإلعاقة  ذوى 
واملؤسسات العاملة على قضايا اإلعاقة من تبنى مقترحات ومبادرات 
تساعد الدولة فى حتسني أوضاع األشخاص ذوى اإلعاقة، وحتسني 

م لهم.  وتطوير اخلدمات التى تُقَدّ



32

الطيبة
األرض

إعداد:
حممد بربر

املستدامة
التنمية

الهدف الرابع:

أكثر من نصف 
األطفال الذين 

لم يلتحقوا 
باملدارس 

يعيشون فى 
أفريقيا جنوب 

الصحراء 
الكبرى.

يعيش فى املناطق التى 
تعانى من النزاعات ما 

نسبته 50% من األطفال فى 
سن املرحلة االبتدائية ولم 

يلتحقوا باملدارس.

٪ 90
مسجلني فى 

التعليم االبتدائى 
فى الدول النامية 

ولكن تبقى 58 
مليون طفل خارج 

املدارس.

781
مليوًنا من البالغني و126 مليوًنا من 

الشباب غير ملمني باملهارات األساسية 
فى القراءة والكتابة، تزيد نسبة النساء 

منهم على %60.

ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة للجميع

WWW.UN. org :املصدر

من مقاصد الهدف:
ضمان أن يتمّتع جميع البنات والبنني 

والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائى 
وثانوى مجانى ومنصف وجّيد، ما يؤدى 

لتحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة 
بحلول عام 2030. 



2016 يونية - يوليو 537 33العدد

الطيبة
األرض

إعداد:
حممد بربر

التراكيب  ومعاجلة  ب��دراس��ة  النانو  تكنولوجيا  تهتم 
والظواهر على املستوى النانوى ومقياس النانو هو وحدة 
امل��ت��ر؛ حيث ميكن  م��ن  املليار  م��ن  واح��د  قياس مب��ق��دار 
مثل  الصغيرة  الوحدات  لتقدير  املقياس  هذا  استخدام 
استخدام  يتم  العملى  الصعيد  وعلى  وجزيئاتها،  ة  ال��ذَرّ
النانو على هيئة رقائق نانوية حسب الغرض من التطبيق؛ 
حيث إنها فى مقياس أقل من 100 نانومتر تتغير اخلواص 
عن  النانوى  للمركب  والطبيعية  والفيزيائية  الكيميائية 
املركب األصلى، وفى ظل وجود الكثير من األبحاث التى 
توجد  ال��زراع��ى  املجال  فى  النانو  تقنية  إدخ��ال  تناولت 
دراسات مهمة تتمثل فى استخدام تقنية النانو فى حفظ 
األغذية ومكافحة اآلفات احلشرية ورصد أماكن تواجد 
اإلصابات احلشرية داخل احلقول الزراعية وتقليل الفقد 
فى احملاصيل الزراعية وتنقية التربة من العناصر الثقيلة 
التى تعيق امتصاص النباتات للعناصر الغذائية واملاء كما 
تساعد فى تنقية املياه من املواد الثقيلة العالقة بها بصورة 

تفوق عملية التناضح العكسى وبشكل أقل فى التكلفة.
التسميد

التسميد  ف��ى  ال��ن��ان��وي��ة  امل���واد  اس��ت��خ��دام  أم��ك��ن  كما 
الزراعى كبديل فعال لألسمدة التقليدية وبأسعار تنافسية 
ثباتها  نتيجة  لفترات أطول  أقل ميكن تخزينها  وبكميات 
العالى حتت الظروف املختلفة، وتدخل فى عملية معاجلة 
والوقاية  اقتصادًيّا  أهمية  األقل  الثانوية  املنتجات  بعض 

خالل  من  امليكروبية  واملسببات  احلشرية  األم��راض  من 
اخللية  داخل  اجلينى  بالتعديل  النباتات  دفاعات  تعزيز 
مركبات  املبيدات جلعلها  أشكال  فى  التعديل  أو  النباتية 
تخليق  وميكن  انتشاًرا،  وأوسع  ضرًرا  وأقل  فاعلية  أكثر 
املواد النانوية من بعض النباتات مما يقلل أضرارها على 

اإلنسان ويقلل من تكلفة استخالصها.
املبيدات

البنية  ذات  السيليكا  ج��زي��ئ��ات  اس��ت��خ��دام  وج���رى 
فعل  من  التقليدية  املبيدات  حلماية  كغالف  النانومترية 
استخدام  مثل  اجل��وي��ة  ال��ع��وام��ل  بفعل  وال��ه��دم  التحلُّل 
تقليل  إلى  أدى  الفيرماكتني، مما  ملبيد  كغالف  السيليكا 
البيئة  داخل  وجوده  وزيادة  املبيد  ملركبات  التحلُّل  عملية 
وقدرتها على تخزينه لفترات أطول حتت ظروف مختلفة، 
اخلارج  ناحية  النانومترية  البنية  ذات  امل��ادة  تكون  حيث 
املادة  أن  أى  داخلها  الكيماوى  للمبيد  الفعالة  وامل���ادة 
النانومترية تعمل كحاملة فقط للمبيد، ومن النتائج تبنَيّ 
أن إطالق املبيد كان بصورة مثالية مما يبشر بتطبيقات 

واسعة فى املستقبل.
النانومترية  اجلزيئات  أو  للرقائق  ناجٍح  وكاستخداٍم 
كفطريات  امليكروبية  األم����راض  ملسببات  ك��م��ض��ادات 
جرى  فيروسات،  أو  بروتوزوا  أو  نيماتودا  أو  بكتيريا  أو 
استخدام جزيئات الفضة ذات البنية النانومترية للقضاء 

على األمراض التى تسببها الفطريات املمرضة.

النانو تكنولوجى يقتحم املجاالت الزراعية

  وزارة الزراعة تعلن حتصني املاشية ضد احلمى القالعية مجاًنا
أعلن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصالح األراضى 
»حتصني املاشية على مستوى اجلمهورية ضد احلمى القالعية 
احلائزين  الفالحني  صغار  كاهل  ع��ن  املعاناة  لرفع  باملجان، 

للماشية«. 
وأشار فايد فى تصريح صحفى إلى »أنه مت تدبير مبلغ 36 
مناشًدا  بالتحصينات«،  اخلاصة  التكاليف  لتغطية  جنيه  مليون 
لألماكن  التوجه  »بسرعة  املاشية  ل��رؤوس  احلائزين  الفالحني 
املتخصصة للتحصني سواء فى الوحدات البيطرية أو التجمعات 

التى تعلن عنها الهيئة العامة للخدمات البيطرية«.
العامة  الهيئة  رئيس  م��ح��روس،  إبراهيم  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
ومتاحة  متوفرة  ستكون  التحصينات  »إن  البيطرية  للخدمات 
التحصني احللقى حول  »أنه سيتم  إلى  اليوم«، الفًتا  على مدار 
البؤر التى تظهر بها أى إصابات«. مؤكًدا »أنه يجرى حالًيا تقدمي 
اخلدمات العالجية للحاالت املصابة وعزل احلاالت املرضية عن 

احلاالت السليمة حتى تتم السيطرة على املرض«.

املصادر: 
مركز البحوث الزراعية 

إصدارات خاصة بوزارة الزراعة 
موقع املركز املصرى للدراسات االقتصادية
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من بلدي
ناس

حتقيق:
حممد إبراهيم

التراثية  الصناعات  أه��م  م��ن  ال��زج��اج  صناعة   
الظروف  بسبب  االن��دث��ار  شبح  تواجه  التى  القدمية 
املستوردة  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  واالع��ت��م��اد  االق��ت��ص��ادي��ة 
إن  رغم  ومهرة،  ُمدَرّبني  لعمال  احتياجها  عن  فضاًل 
إلى عصر  تعود  الصناعة  هذه  أن  تؤكد  التاريخ  كتب 
اهتمام  تكشف  عديدة  رسومات  هناك  وأن  الفراعنة 

املصرى القدمي بها.
فى اإلسكندرية وحتديًدا فى حى محرم بك، الذى 
والكتاب  الفنانني  من  وأعالمه  التاريخى  بثرائه  ميتاز 
والشعراء، وكان حتى وقت قريب أشبه بضاحية راقية 
مستلقية على ضفاف ترعة احملمودية، وأضحى شعبًيّا 
منه  انقرضت  بعدما  الوسطى  الطبقة  فيه  تتقلص 
قصوره  معظم  ُهِدمت  بينما  األرستقراطية،  الطبقة 
واقتُِلَعت أشجاره، كما أن الكثافة السكانية العالية التى 
متيزه وما يشمله من معالم جعلت منه مدينة متكاملة 
مثل  النسيج  اإلسكندرية، حيث ميتلى مبصانع  داخل 
عبد  جمال  أممها  التى  كابو  مثل  واألقطان  بوليفارا، 
والزيوت،  والكبريت،  واملطابع،  وال��زج��اج،  الناصر، 

على  التى حتافظ  القالع  أح��د  أن��ه  كما  وال��ص��اب��ون، 
الفن  على  تعتمد  مصرية  بسواعد  ال��زج��اج  صناعة 
حيث  نحل  بخلية  أشبه  امل��ك��ان  ب��ات  حتى  وامل��ه��ارة، 
إخالص  فى  العمل  مهام  واحلرفيون  العمال  يتقاسم 
شخًصا   40 من  أكثر  تضم  الواحدة  فالورشة  وتفاٍن، 
من أجل إجناز منتجات زجاجية مختلفة عبر مراحل 
ومروًرا  اخل��ام  امل��واد  خلط  مرحلة  من  بداية  شاقة 
بالتسويق  انتهاء  وليس  والتشطيب  الزخرفة  بأعمال 

على مناحى مختلفة.

صناعة الزجاج فى التاريخ املصري
السنني فى صناعة  تفوق املصريون منذ عشرات 
نفخ الزجاج وطوروا هذه املهنة لتصل إلى الكريستال 
لدول  إنتاجها  تصدر  مصانع  هناك  أصبحت  حتى 

العالم.
املصرية  الشركة  صاحب  ب��الل،  فتحى  ويقول 
فى  يدوى  زجاج  مصنع  أقدم  ومالك  الزجاج  لتصنيع 
باالسم،  يعرفوننا  بك  محرم  فى  »الناس  اإلسكندرية 

فى حى محرم بك.. ورش الزجاج حتافظ 
على الصناعة التراثية من االندثار
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منتجات مصرية 
تتفوق على 
»املستورد« 

بفضل املهارة 
واحِلَرفية 

العمال وأصحاب 
املصانع يواجهون 

حتديات تهدد 
باندثار املهنة

املئات من العمال واملنتجني يتنافسون إلظهار قدراتهم 
الفائقة فى صناعة صلبة مثل هذه املهنة«.

ويضيف »املنطقة بأكملها منذ الستينيات معروفة 
بهذه الصناعة، أطفال أصبحوا شيوًخا اآلن تعلموها 
وعلموها ألوالدهم وأحفادهم ألنها بالنسبة لنا حياة، 
وهناك  قبلنا،  اإلسكندرية  فى  آخر  مصنع  يوجد  وال 
فى  آخر  ومصنع  املنطقة  نفس  فى  ال��ورش  من  عدد 
سموحة، كما يوجد عدد من املصانع فى احملافظات 

املختلفة لكننا أثبتنا تفوقنا منذ زمن بعيد«.
تبدأ مبرحلة  التى  التصنيع  مراحل  بالل  ويوضح 
خلط املواد املستخدمة فى صناعة الزجاج والتى تتكون 
من رمال، وكربونات صوديوم والتى يطلق عليها صودا 
أش، وسولفاى، وبوتاسيوم، وغيرها من املواد، مشيًرا 
يتم  الصناعة  فى  املُستَخَدمة  الرمال  ه��ذه  »أن  إل��ى 
إحضارها من سيناء، وتتميز بأن ثمنها رخيص إذا ما 
قورنت باألنواع األخرى فضاًل عن أنه يجرى تصديرها 

للخارج لتعود فى منتجات بأسعار مرتفعة«. 
املنطقة  فى  متخصصة  ورش  »وج��ود  إلى  ويشير 
قائمة على زخرفة الزجاج عبر تقنيات مختلفة وأدوات 
كثيرة للغاية؛ فمثاًل من املمكن الرسم عن طريق التلوين 
ة سابًقا وهناك طريقة  أو الرسم أو التصميمات املُعَدّ
تعتمد على »الثلج«، وأخرى تعتمد على الطباعة ومن 
وضع  فى  رغب  ما  إذا  املشترى  طلبات  تنفيذ  املمكن 

تصميم معني أو شعار محدد«. 

قيمة صناعة الزجاج
يقول محمود زينة، عامل »أعمل فى هذه املهنة 
منذ عشرين عاًما، تعلمتها عن طريق والدى وأنا اليوم 
أتخصص فى الزخرفة ألننى أحبها وكانت محرم بك 
منذ عشرات السنني مليئة باألسطوات الكبار«، مضيًفا 
»الصناعة دى تقدر تدخل لنا العملة الصعبة ونصدر 
آالف املنتجات بأشكالها املتنوعة اجلميلة التى تنافس 
املستورد لكننا نعتمد فى الوقت احلالى على اخلواجة 
بياخدوا  هما  ألن  مصيبة،  ودى  حياتنا  أم��ور  كل  فى 
ونشتريها  ويصنعوها  التراب  برخص  بتاعتنا  الرملة 

تانى منهم بفلوس كتير«.
عشر  فيه  يكون  م��ا  ب��دل  »امل��ف��روض  زينة  وق��ال 
عليها،  بتخدم  وورش  مصنع  ألف  فيه  يبقى  مصانع 
معاه  وبيبقى  ر  وبيصَدّ وبيشتغل  فيها  بيتعلم  الشباب 
معايا  أنا  وللفرد،  للمجتمع  كبيرة  فايدة  ودى  فلوس 
ليسانس آداب وبشتغل فى صناعة الزجاج ألنى بحبها 

وربنا بيكرمني«.
ويتحدث منير ديرة، مهندس إنتاج عن املنتجات 
الزجاجية التى تخرج من املصنع بقوله »هناك الكثير 
من األنواع بداية من من النجف املميز بأشكاله الكثيرة 
اخلليج،  دول  فى  مطلوب  وهو  املزخرف  والكريستال 
إلى جانب عدد من األطباق واألكواب وكلها مزخرفة 

بحرفية«.
ويؤكد »أن مصانع اإلسكندرية حتافظ فعلًيّا على 
احلرفيني  إتقان  بسبب  االن��دث��ار  من  الصناعة  ه��ذه 
ذلك  »أن  إلى  مشيًرا  املهنة«،  شيوخ  يد  على  وتعلمهم 
الرغم من  اليدوية على  املهارة  يتضح جلًيّا من خالل 

األجهزة  من  ع��دد  على  األحيان  بعض  فى  االعتماد 
التكنولوجية«، مضيًفا »النفخ عموًما يجرى عن طريق 
العمال حسب األشكال املطلوبة من خالل الفم أو عن 
طريق نظام آلى بعد حتديد املدة الزمنية حيث تتحول 
املادة املصهورة إلى مادة صلبة عقب وضعها فى قوالب 

محكمة بنسب معينة«.

التصدير
هذه  م��ن  ع��دي��دة  طلبيات  ه��ن��اك  »أن  وي��وض��ح 
امل��ن��ت��ج��ات خ��ص��وًص��ا ال��ت��ى حت��م��ل ال��ط��اب��ع الشرقى 
للتصدير، السيما إلى دول اخلليج التى تهتم وحتتفى 
فى  »العمل  أن  على  مشدًدا  الشرقية«،  بالتصميمات 
ا للغاية لكن عن طريق إدخال  هذه الصناعة يعد شاًقّ
بعض أنظمة األمان وتدريب العمال على احلذر واألمن 
االقتصاد  دع��م  فى  منها  االستفادة  ميكن  الصناعى 
املنتجات حسب  فى  يوم  كل  تطورات  وهناك  القومى 

طلب السوق«.

مناشدات لدعم احلكومة
إلى  احل��ك��وم��ة  ت��وج��ه  سليمان  أحمد  وينتقد 
استيراد الزجاج املسطح سنوًيّا بقوله »نحتاج إلى دعم 
احلكومة، إذ أنه على الرغم من أن مصر متلك الكثير 
األساسى  العمود  وهو  النقى  األبيض  الرمل  خام  من 
وإيطاليا  تركيا  أم��ام  ال��ب��اب  تفتح  جندها  للصناعة 
تقدر  الزجاج  من  جودة  أقل  أنواع  ورومانيا الستيراد 
مباليني اجلنيهات، وهو ما يجعلنا نتعثر فعلًيّا خصوًصا 
الورش الصغيرة التى ال ميلك أصحابها قوة مواجهة 
ركود السوق أو العمل املتقطع، ونناشد احلكومة دعمنا 

ملواجهة املنافسة«.
تواجه هذه  التى  احلقيقية  األزمة  »أن  إلى  ولفت 
سعر  ارتفاع  فى  تتمثل  احلالى  الوقت  فى  الصناعة 
الغاز، السيما وأن املصانع كلها وحتى الورش الصغيرة 
ومن  كاملة  إنتاج  دورة  فى  ساعة   24 ال�  بنظام  تعمل 
تقليل األرباح  ثم تستهلك كميات كبيرة منه، ما يعنى 
وارتفاع أسعار املنتجات وهو ما يؤثر فى النهاية على 

املنافسة مع املنتجات املستوردة وخصوًصا الصينية«.

حتديات
ويكشف أحمد فؤاد عن »إغالق عدد من الورش فى 
حى محرم بك بعد أن حتولت إلى محالت لبيع املالبس 
أو كافيهات«، مشدًدا على »أهمية الوصول باملنتج املصرى 
وتدريب  باجلودة  االهتمام  طريق  عن  العاملية  لألسواق 
العمال واالستفادة من شركات الدعاية واإلعالن للتسويق 
التركية  الشركات  بإحدى  املثل  ضارًبا  وخارجًيّا،  داخلًيّا 
التى كانت تستورد كافة املواد اخلام من مصر ثم أصبحت 
فى الوقت احلالى من أهم مصدرى الزجاج إلى القاهرة«، 
اخلارجى  بالشكل  »االه��ت��م��ام  إل��ى  احلرفيني  دع��ا  كما 
منزلية  أدوات  محل  صاحب  »أن��ا  موضًحا  للمنتجات«، 
وأعرف جيًدا أن اإلقبال يكون بشكل كبير على املنتجات 
الصينية ألنها تتميز بالسعر الرخيص فضاًل عن الشكل 
جتعلنا  التى  اإلمكانيات  لدينا  ونحن  ال��رائ��ع،  املزخرف 

ننافس بشكل كبير، لكن ينقصنا الدعم والتسويق«.
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جمتمعنا
إعداد:

إيرين موسى

أحيت منظمة الصحة العاملية وشركاؤها »اليوم 
املاضى  يونيو   14 فى   »2016 بالدم  للتبرع  العاملى 
تسليط  ومت  جميًعا«،  بيننا  يربط  »الدم  شعار  حتت 
الضوء على قصص من مت إنقاذ حياتهم من خالل 
التبرع بالدم كوسيلة لتحفيز املتبرعني بالدم بانتظام 
بالدم، وحتفيز األصحاء  التبرع  على االستمرار فى 
الذين لم يتبرعوا بدمهم من قبل، وخصوًصا الشباب، 

على أن يحذوا حذوهم. 
أمستردام  الهولندية  العاصمة  واستضافت 
لعام  بالدم  للتبرع  العاملى  باليوم  اخلاصة  األح��داث 
باإلمداد  املعنية  الوطنية  املنظمة  خالل  من   2016
ألكساندر  فيلم  وق��ام  »سانكوين«،  واملسماة  بالدم 
وتشير  ب��ال��دم،  للتبرع  حملة  بإطالق  هولندا  ملك 
اإلحصائيات إلى أن 1 من كل 4 أفراد يتبرع بالدم، 

وأن لدى هولندا 400 ألف شخص متبرع بالدم.
ضرورة التنسيق الوطنى 

وأوصت منظمة الصحة العاملية هذا العام »أن يتم 
التنسيق على الصعيد الوطنى بشأن جميع األنشطة 
وتخزينه  وجتهيزه  وفحصه  ال���دم  بجمع  املتصلة 
الدم  نقل  عمليات  تنظيم  من خالل  وذلك  وتوزيعه، 
أن  وينبغى  بشأنها،  وطنية  سياسة  وانتهاج  بفعالية 
يخضع النظام الوطنى املعنى بالدم للسياسة واإلطار 
تعزيز  بهدف  بالدم  اخلاصني  الوطنيني  التشريعى 
فى  االتساق  وضمان  موحد،  بشكل  املعايير  تنفيذ 

جودة وسالمة الدم ومنتجاته«. 
إنقاذ ماليني  الدم ومنتجاته على  نقل  ويساعد 
إمدادات  وج��ود  وال ميكن ضمان  ع��ام،  كل  األرواح 
كافية إال من خالل التبرعات املنتظمة من أشخاص 
بانتظام،  مقابل  وب���دون  ط��وًع��ا  بدمائهم  يتبرعون 
هو  الصدد  هذا  فى  املنظمة  تنشده  الذى  والهدف 
أن حتصل جميع البلدان على كل إمدادات الدم التى 
بدمائهم طوعًيّا  يتبرعون  إليها من أشخاص  حتتاج 
بلًدا   62 وهناك   ،2020 عام  بحلول  مقابل  وب��دون 
فقط تعتمد فيها إمدادات الدم الوطنية على تبرعات 

فيما   ،%100 تقارب  بنسبة  واملجانية  الطوعية  الدم 
اليزال 40 بلًدا يعتمد على املتبرعني من أفراد أسر 
املرضى أو حتى من األشخاص الذين يحصلون على 

مقابل تبرعهم بالدم. 
وكانت منظمة الصحة العاملية قد اعتمدت فى 
العاملى  باليوم  لالحتفال  يونيو   14 يوم   2004 عام 
للتبرع بالدم، حيث يهدف إلى توعية املواطنني ويعمل 
وبأهمية  اآلمنة،  ال��دم  مبنتجات  الوعى  زي��ادة  على 
ويوافق  اآلخرين،  حياة  إنقاذ  أجل  من  بالدم  التبرع 
نظام  مؤسس  الندشتاينر  كارل  ميالد  التاريخ  هذا 
فصائل الدم »ABO«، والذى حاز بسببه جائزة نوبل، 

ومت االحتفال بهذا اليوم ألول مرة فى 2005.

لقاءات تدريبية بالقرى لتأهيل السيدات النتخابات احملليات
أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس املجلس القومى 
للمرأة »أن املجلس يعمل حالًيا على إعداد قاعدة بيانات 
للسيدات الراغبات فى خوض انتخابات املجالس احمللية 
البرملان  ون��ائ��ب��ات  ن��واب  م��ع  ال��ت��ع��اون  م��ن خ��الل  املقبلة 
واألحزاب  املدنى  املجتمع  ومنظمات  املهنية  والنقابات 

السياسية وأعضاء املجلس وفروعه«. 

املجلس  »أن  للمرأة  القومى  املجلس  رئيس  وأضافت 
والقرى  باحملافظات  للسيدات  تدريبية  ل��ق��اءات  ينظم 
احملليات«،  انتخابات  خلوض  السيدات  لتأهيل  والنجوع 
مشيرة إلى »أنه طبًقا للمادة 180 من دستور 2014، التى 
نصت على أن يكون ربع مقاعد املجالس احمللية مخصًصا 

للمرأة«. 

اليوم العاملى للتبرع بالدم..
 »الدم يربط بيننا جميًعا«
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أصدرت مؤسسة »ماعت« للسالمة والتنمية وحقوق اإلنسان 
بآلية  املكفوفني  وعى  رفع  تستهدف  من نوعها،  توعية  مطبوعة 

االستعراض الدورى الشامل.
وتتضمن املطبوعة تعريًفا مبسًطا حلقوق اإلنسان، باإلضافة 
اإلنسان،  حقوق  حلماية  الدولية  اآلليات  حول  مبسطة  ملعلومات 
والتوصيات  الشامل،  ال��دورى  االستعراض  آللية  مفصاًل  وشرًحا 
اجللسة  خالل  طواعيًة  بتنفيذها  مصر  التزمت  التى  األساسية 
 ،2014 فى  انعقدت  التى  الشامل  ال��دورى  لالستعراض  الثانية 
بهذه  االلتزام  على  الدولة  معاونة  فى  املواطنني  ل��دور  باإلضافة 

التعهدات الطواعية. 
هة للمكفوفني لدمج فئات متنوعة من  وتسعى املطبوعة املُوَجّ
التعهدات  لتنفيذ  واملساندة  الدعوة  جهود  فى  املصرى  املجتمع 
الدولية الطوعية للدولة، باإلضافة لتعزيز املعرفة باآللية األممية 

العالم،  حول  اإلنسان  حقوق  أوض��اع  بهدف حتسني  أنشئت  التى 
قبلتها مصر  التى  التوصيات  خاصًة فى ظل وجود مجموعة من 
وتركز بشكل خاص على األشخاص ذوى اإلعاقة وأهمها: توصية 
رقم 166– 280، الصادرة من جمهورية فنزويال البوليفارية وتنص 
اتخاذ  فى  للمشاركة  اإلعاقة  ذوى  األشخاص  دعم  مواصلة  على 
 ،281 رقم 166–  وتوصية  األساسية،  املتعلقة بحقوقهم  القرارات 
الصادرة عن جمهورية بيالروس وتنص على مواصلة تهيئة الظروف 
ملشاركة األشخاص ذوى اإلعاقة فى احلياة العامة فى البالد وفى 

صنع القرارات فى املسائل املتعلقة بإعمال حقوقهم.
ووزعت املؤسسة املطبوعة على الفئة املستهدفة وأتاحتها من 
بشكل  املكفوفني  تستهدف  التى  املؤسسات  من  خالل مجموعة 
رئيسى مبا فى ذلك منظمات املجتمع املدنى، املجالس املتخصصة 

واجلامعات على مستوى اجلمهورية.

دفتر أحوال: 17 ألف طفل مصرى تعرضوا لإلجتار 
واالستغالل خالل عام ونصف

رصد مركز »دفتر أحوال«، لألبحاث والتوثيق، 17 ألف و145 متهًما 
 17.265 ضحيتها  كان  مصر،  فى  باألطفال  باالجتار  متعلقة  بجرائم 

طفاًل، فى الفترة من 1 يونيو 2015 وحتى 31 مايو 2016. 
ال��غ��رض من  ال��ص��ادر م��ؤخ��ًرا »أن  امل��رك��ز، ف��ى تقريره   وأوض���ح 
االستغالل انقسم ما بني 30 متهًما كان غرضهم بيع األطفال، و3828 
اجلائلون  »الباعة  اخلفيفة  السلع  فى جتارة  األطفال  باستغالل  متهًما 
تعرض  »أعمال  جتارية  أغ��راض  فى  و2960  يشابهما«،  وما  والتسول 
و21  جنائية،  جرائم  ارتكاب  بغرض  آخرين  و503  للخطر«،  األطفال 
ألغراض جنسية، إضافًة إلى 9803 غير محدد غرضهم الرئيسى، وفًقا 

للتقرير«. 
األرقام ال متثل إجمالى عدد احملبوسني  »أن هذه  املركز  وأضاف 

فى فترة زمنية معينة، كما أنها ال متثل عدد من يطلق عليهم »أطفال 
الشوارع«، وال عدد احلاالت نفسها »طاملا أنها لم تقترن بتحرك جنائي« 
وال عدد املتسولني »حيث إن هناك وقائع لبالغني فقط غير مدرجة«، 
القتل  مثل  األطفال  املباشرة ضد  اجلنائية  األفعال  تشمل  ال  أنها  كما 
وإحداث اإلصابات والتهديد واخلطف  مقابل الفدية وال حاالت العنف 

األسري«. 
وأشار املركز إلى »أن الرصد شمل جرائم بيع األطفال واالستغالل 
وإفساد األحداث ألغراض جنائية أو جنسية وقضايا التسول«، الفًتا إلى 
»أن املتهمني كان من بينهم 8616 ذكًرا و8525 أنثى، بينما جاء توزيع 
األطفال الضحايا فى تلك الوقائع بعدد 15531 من الذكور، و1734 من 

اإلناث«. 

ماعت تصدر مطبوعة بطريقة برايل لتوعية املكفوفني 
بآلية االستعراض الدورى الشامل



يكتبها :
حممد فرح

ا،  النميم لفظ فى اللغة يقصد به زخرًفا أو نقًشا دقيًقا جًدّ
لكنه  الشعبى  املوال  كما  القولية  الفنون  من  فهو  النميم  فن  أما 
يعكس هذا املعنى حيث تأتى لغته منتقاة بعناية ودقة وجمال كما 

منمنمات النقش الزخرفية.  
مصر  صعيد  فى  الشعبى  التراث  كنوز  من  كنز  النميم  فن 
وخاصًة أسوان التى نشأ فيها وبني ربوع وبيوت أهلها من قبائل 
يكتب،  وال  يُلَقى  ارجتالٌيّ حيث  وهو شعٌر  قرون،  منذ  اجلعافرة 
الشاعر  من  مسبق  إع��داد  أو  ترتيب  دون  الصدفة  وليد  مبعنى 
بحيث ينسج فى حلظتها ويكون ذلك عند االجتماع فى املناسبات 
مثل األعراس حفالت الزفاف، كذلك باألسواق التى حتلو فيها 
اجللسات الشعرية، وال تخلو االحتفاالت مبوالد الصاحلني من 
من  اثنني  بني  شعرية  معركة  إلى  تتحول  قد  التى  اجللسة  هذه 
التى  قصائدهما  بإلقاء  املستمعني  أمام  يتبارزان  النميم  شعراء 
وال��وزن. وتتحد  القافية  أربع شطرات شريطة احتاد  تتكون من 
نهاية الشطرات كجناس ناقص، كما تتحد كجناس  القافية فى 
تام. يطلق على األمسية الشعرية أو املطارحة لهذا الفن مصطلح 
مقطع  على  الشعرى  مقطعه  الشاعر  يبنى  حيث  النميم«  »جر 
فى  احللقات  متنوعة  سلسلة  شكل  فى  اإلب��داع  ويأتى  سابقه، 

التشكيل والبناء، ولكن فى ذات الغرض الشعري.
يا خولى اجلنينة الفاكهة فيك أشكال
عنقود العنب على شجره طّل ومال

والتني اخلضير من سحره بقى رمان
قوم احلق يا خولى ده أنا اللى قلبى مال

***
يا خولى اجلنينة عندى طلب وسؤال
تعينى فى جناينك وأزرع يروق احلال

وبستانك الزاد وما يهمنيش املال
وال السكن والهدمة ما دام فيه راحة البال

***
تنم  أغ��راض،  عدة  أو  واح��ًدا  غرًضا  يكون  أن  املمكن  ومن 
الشعرى  مقطعه  يؤدى  شاعر  وكل  الشعرى،  والتبارى  املطارحة 
بعد تفكير عميق يستدعى من ذاكرته ما حفظته من أسالفه وما 
أعده بذهنه. يكرر الشاعر املقطع مرتني حتى يستوعبه املتلقون 

ويتفاعلون معه.
التى  وبخاصة  الشعبية  النصوص  ككل  النميم  تأتى قصائد 

تتخذ شكل املربعات؛ فالنص متحرٌك دوًما ويعتبر النص األصلى 
مجرد شكل ملزم لتقليده، لذا قد يكون هناك أكثر من رواية لهذا 

النص.. وأشهر ما قيل فى فن النميم نعناع اجلنينة..
قالت تقصد إيه ياللى انت بتغازلنا

واقف ف طريقنا إن كان طلعنا نزلنا
مواعدين بعضنا من صغرنا وما زلنا
ما نفوت بعضنا حتى التراب يعزلنا

***
قالت تقصد إيه ياللى انت بتغازلنا

واقف ف طريقنا إن كان طلعنا نزلنا
صاينني عهدنا من صغرنا وال زلنا
إوصلنا حبيبنا إال الفراق يعزلنا

 وعند القراءة قد تُنطق القاف جيًما صعيدية وعند اجلعافرة 
تنطق القاف قريبة من مخرج الغني، وتنطق اجليم مشددة.

***
السبت واألحد باب احلبيب دقيته
االتنني والتالت سر القليب حكيته
األربع واخلميس على املخدة تكيته
وليلة اجلمعة من بعد الهزار بكيته

***
يا مجروحني بالهوى واحلب ليكو غيه

فى بحر الهوى واملوج يغازل امليه
ورميت الشباك طلعت لى أحلى صبية
وقالوا لى يا غالى أتارينى كنت ضحية

***
نزل الوز عام فى ليل مضلم هاسي

قلت أنا أعوم وراكى يا للى جمال مراسي
قالت لى تعوم وراى أنا عارفة من إحساسك

موجنا تقيل عليكى تغرق تزعل ناسك
***

يا شاغل قليبى ليلى ويا نهاري
أطلع لك على راس النخيل والصاري
وأطولك منني شبكتنى فى عزالي
بيراهنوا عليك إنك هتفضل ناري.

فن النميم






