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السالم
المجتمعي
أحــدثــت أزم ــة الــســام املجتمعي يف الــشــرق األوســـط عـــد ًدا من
اإلشكاليات الكبرى والشاملة يف الفكر املعاصر .فلم يعد االنقسام من
حولها انقسا ًما جزئ ًّيا وفرع ًّيا ،بل أصبح انقسا ًما يهدد هوية وبقاء
وحضارة األمة نفسها .وتؤكد املعطيات املتوافرة أن جز ًءا من حتديات
األمن الفكري يُعد نا ً
جتا عن التراكم والتعاقب لبعض املشكالت املجتمعية
جراء التصدع الثقايف الذي اتخذ سمة االزدواج بني ثقافة العصر وثقافة
األصــل ،ومن أهم مظاهر أزمة السالم املجتمعي يف الشرق األوسط
تتلخص فيما يلي:
ً
وأيضا
التأكيد على املفاهيم الفكرية واألخالقية لدى النشء والعامة.
بناء عالقة صحية مع اآلخر مع استيعاب املتغيرات والتحوالت الدولية
القادمة إلعادة صياغة مضمون اخلطاب االجتماعي والسياسي.
وأؤكــد على أهمية تطوير اخلطاب الفكري لتحديد خارطة لطريق
التقدم اإلنساني على نحو يضمن لنا مكا ًنا الئ ًقا يف املجتمع الدولي مع
توسيع القاعدة االجتماعية للخطاب االجتماعي والسياسي حتى يعكس
واقع املصلحة االجتماعية.
وال ننسى أهمية دعــم بــرامــج التنمية ،والعمل على ترسيخها يف
مجتمعاتنا العربية .باإلضافة إلى ضــرورة إحــداث التنسيق والتكامل
املتميز يف األداء والبرامج واألنشطة بني الهيئات احلكومية واألهلية
لدعم أدائها باخلبرات ،وإمكانات التعاون ،والتبادل املعريف ،والثقايف.
كما يجب تبنِّي استراتيجيات ثقافية مستقبلة مدروسة ذات رؤى محددة
يستهدف بناء واقع جديد مستقل يف ضمائر وعقول الشعوب العربية
ملواجهة آليات العوملة وتداعياتها الثقافية.
والسالم املجتمعي ال يحدث بــدون التزام بسيادة القانون واحترام
معايير العدالة مع تعزيز مبدأ الشفافية واملحاسبة وحرية الرقابة
ً
وأيضا زيــادة االستثمار لتنمية صحة الشباب من خالل
االجتماعية.
تبنِّي السياسات والبرامج التي تل ِّبي احتياجات األهداف اإلمنائية من
خالل تقوية العوامل الوقائية .باإلضافة إلى بناء وتعزيز ثقة الشباب
بالذات لتمكينه من االندماج الف َّعال يف املجتمع عبر إكسابه الكفايات
املعرفية واألدائية املناسبة ألسواق العمل .مع االهتمام الكايف بالفئات
املهمشة املع َّرضة للخطر.
واملجموعات َّ
وعليه ،يجب أال نستهني بالسالم املجتمعي باعتباره عمو ًدا فقر ًّيا
داع ًما ملحاور تواصل فئات املجتمع املختلفة،

د .ق .أندريه زكي

ال ننسى أهمية دعم برامج
التنمية ،والعمل على
ترسيخها في مجتمعاتنا
العربية .باإلضافة إلى
ضرورة إحداث التنسيق
والتكامل المتميز في األداء
والبرامج واألنشطة بين
الهيئات الحكومية واألهلية
لدعم أدائها بالخبرات،
وإمكانات التعاون ،والتبادل
المعرفي ،والثقافي.
العدد
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لقد أفتتح السيد الرئيس بعد الفتاح
السيسي رئيس جمهورية مصر العرب ّية،
املتحف القومي للحضارة املصر ّية وذلك
يف يـ ــوم  3إب ــري ــل عـ ــام 2021م ،بحي
الفسطاط مبحافظة القاهرة .ولقد ُقمت
بزيارة املتحف يوم األحد املوافق  18إبريل
2021م ،وهذا اليوم هو اليوم األول يف فتح
القاعة اخلاصة بعرض املموياوات امللك ّية
للزائرين باملتحف.
ويُعتبر هذا املتحف هو األول مِ ن نوعه
يف مصر والــعــالــم الــعــربــي ،فهو متحف
ُمتكامل ومنارة ثقاف ّية شاملة َعن احلضارة
املصر ّية مِ ن عصور ما قبل التاريخ وحتى

4

يومنا هذا ،وذلك َعن طريق إبراز التفاعل
بني املصريني ،واألرض التي عاشوا عليها،
على م ـ ّر الــتــاريــخ مِ ــن خــال موضوعات
حضار ّية اختيرت لتسليط الضوء على
التراث املادي واملعنوي ملِصر.
ويقع املتحف بالقرب مِ ن حصن بابليون،
ويطل على عني الصيرة ،يف قلب مدينة
الــفــســطــاط الــتــاريــخ ـ ّيــة مبنطقة مِ صر
القدمية بالقاهرة .ولقد ّ
مت وضع حجر
األسـ ــاس يف ع ــام ٢٠٠٢م ،لــيــكــون هــذا
املتحف واحـ ـ ًدا مِ ــن أهــم وأكــبــر متاحف
اآلث ــار يف الــعــالــم ،وهــو أول متحف يتم
تخصيصه ملجمل احلضارة املصر ّية؛ حيث

ستحكي أكثر من  ٥٠ألــف قطعة أثر ّية
مراحل تطور احلضارة منذ أقدم العصور
حتى العصر احلديث.
وس ــوف تُــعــرض مقتنيات املتحف يف
معرض رئيسي دائم يتناول أهم إجنازات
احلــضــارة املــصــر ّيــة ،باإلضافة إلــى ستة
م ــع ــارض أخــــرى تــتــنــاول مــوضــوعــات:
احلــضــارة ،والــنــيــل ،والــكــتــابــة ،والــدولــة
واملجتمع ،والثقافة ،واملعتقدات واألفكار،
باإلضافة إلى معرض املومياوات امللك ّية.
وســيــتــضــمــن املــتــحــف أي ـ ً
ـض ــا مــســاحــات
لــلــمــعــارض املــؤقــتــة ،فــض ـ ً
ا عــن معرض
خاص بتطور مدينة القاهرة احلديثة.

وســوف يضم املتحف أبن ّية خدم ّية،
وجتار ّية ،وترفيه ّية ،ومركزًا بحث ًيا لعلوم
املـــواد الــقــدميــة والــتــرمــيــم ،كما سيكون
املــتــحــف م ــقـ ـ ًرا إلســتــضــافــة مــجــمــوعــة
متنوعة من الفعاليات ،كعروض األفالم،
وامل ــؤمت ــرات ،واملــحــاضــرات ،واألنــشــطــة
الثقاف ّية.
وبــذلــك ســيــكــون ه ــذا املــتــحــف الــذي
يستهدف اجلماهير املحل ّية واألجنبية
مؤسسة ُمتكاملة لها دورهــا املتميز يف
نشر الوعي األثري والتعريف بدور مِ صر
يف إرساء دعائم احلضارة اإلنسان ّية.
ويف عام ٢٠١٧م ويف إطار إفتتاح املتحف
جزئ ًيا افتتحت قاعة العرض املؤقت التي
ً
معرضا
تبلغ مساحتها ١٠٠٠م ،٢وتضم
مؤقتًا عنوانه «احلرف والصناعات املصر ّية
عبر العصور» ،يهدف إلى التعريف بتطور
احلـ ــرف املــصــر ّيــة (الــفــخــار ،والــنــســيــج،
والنجارة ،واحللى) .ويشمل هذا املعرض
حوالي  ٤٢٠قطعة أثر ّية مختارة من بعض
املتاحف ،والعديد من املجسمات ،باإلضافة
إلى شاشات كبيرة تعرض عد ًدا مِ ن األفالم
الوثائق ّية الــتــي تتناول تــاريــخ كــل حرفة
وتطورها عبر العصور.
وبالطبع أثــنــاء زيــارتــي أدهنشي روعــة
الــصــرح العظيم للمتحف ،كما أدهشني
ً
أيضا نظافة الــشــوارع املحيطة باملتحف
بعد جتديدها ،والسيما املنطقة املحيطة

ببحيرة «عــن الــصــيــرة» .فلقد أجتهدت
الدولة املصر ّية بطريقة عظيمة يف إحياء
ه ــذه املنطقة وتهيئتها لتُصبح منطقة
للسياح والزوار.
سياح ّية جاذبة ُ
ولكن ما أبهرني بعد كل هذا اإلنبهار،
هو فلسفة املتحف ذاته ورسالته وغرضه.
فــاملــتــحــف ي ــؤك ــد وبـــقـــوة عــلــى عــظــمــة
ً
وأيضا على مكانة
الشخص ّية املصر ّية،
وقيمة مِ صر واملصريني ،ويُــبــرز بوضوح
التراث احلضاري والثقايف ملِصر ،و يعمل
على تأصيل مِ صر تاريخ ًيا ،حيُث إنه يعود
بنا إلى عصور ما قبل التاريخ ،وذلك يؤكد
أن مِ ــصــر مِ ــن أولــى الــبــاد الــتــي عرفها
اإلنسان القدمي وسكن فيها.
شهدت وعاصرت الكثير
كما إن مِ صر
ّ
من احلضارات والثقافات مثل( :الفرعون ّية
واليونان ّية الرومان ّية والبيزنط ّية/القبط ّية
واإلسالم ّية )...ومرت بعصور كثيرة مثل:
(العصر الفرعوني والبطلمي والبيزنطي
واألم ــوي والعباسي والفاطمي واأليــوبــي
واململوكي والعثماني .)...وهذا يؤكد على
أن مِ صر دولــة أختبرت املعنى احلقيقي
والعميق للتعدد ّية الثقاف ّية ،وأن التركيبة
التاريخ ّية واحلضار ّية للشخص ّية املِصر ّية

يكمن يف تكوينها األصيل التعدد ّية الثقاف ّية.
فــالــتــعــدد ّيــة الــثــقــاف ـ ّيــة لــيــســت بــاألمــر
الغريب أو امل ُ
ستحدث علينا كمصريني،
ّ
بــل هــي أمــر أصــيــل وأســاســي يف تكوين
تاريخنا وحضارتنا وهويتنا ،وبالتالي البد
وأن تكون ثقافة التعدد ّية ُمكون صلب،
وجـــزء ال يــتــجــزء مِ ــن واقــعــنــا املُــعــاصــر،
ومِ ــن فلسفتنا ،ورؤيتنا ،وطريقة تعاملنا
الــيــومــي مــع بعضنا الــبــعــض ،ســـواء يف
الواقع العملي أو يف الواقع االفتراضي
وما يُعرف بوسائل التواصل اإلجتماعي،
ً
وأيضا صناعة
ويف برامجنا التلفيزون ّية،
الدراما والسنيما.
ف ــاألم ــر لــيــس رف ــاهـ ـ ّي ــة ،ب ــل حــتــمـ ّيــة
يفرضها علينا تاريخ هذا الشعب ،وتاريخ
هــذا الــوطــن ،الــذي نعيش فيه ونتنفس
مِ ــن هــوائــه ،ونــشــرب مِ ــن نيله ،ونستمتع
بخيراته .وإن ُكنا نريد ونسعى بجد ّية
لتطوير وطننا – مِ صر -ونسترد صورته
احلضار ّية أمام العالم أجمع ،إ ًذا فحت ًما
والبد مِ ن ترسيخ ثقافة التعدد ّية ،وتعزيز
كل الدعائم التي تدعم تراثنا الغني املليء
بالكثير مِ ن القيم املُلهمة لنا ولإلنسان ّية
جمعاء.
العدد
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فكرة ورأى
د .يسرى مصطفى

قيمة األمان
فى الثقافة الشعبية
عندما نعرف الكرامة اإلنسانية ،فقد
يكون أحد أهم التعريفات الوصفية هى أن
يحيا اإلنسان متحررا من اخلوف واحلاجة
(الفقر) ،فهذه هى احلالة املثلى التى نطمح
للوصول إليها .صحيح أن ال اخلــوف وال
الفقر يعنيان إهانة ،ولكنهما أكثر العوامل
الــتــى ميكن أن جتعل الــكــرامــة اإلنسانية
هشة وعرضة لالنتهاك .وإذا كــان األمر
كذلك ،فإن «األمــان» يعد التعبير النفسى
واالجتماعى لتحقق الكرامة اإلنسانية.

6

واألمان يعنى «الطمأنينة» و «راحة البال» و
«االستقرار» ،فالنفوس فى حاجة ألن تكون
مطمئنة ومستقرة ،وأحوالنا االجتماعية
واملهنية فى حاجة ألن تكون آمنة ومستقرة.
وإذا كانت الطمأنينة شعور وهــى األكثر
ارتباطا بالنفس ،فإن االستقرار يؤدى إلى
االطمئنان واإلحــســاس باألمان ألنــه يعنى
ثبات احلال أو حتسنه وعدم حدوث تغيرات
مقلقة .فعندما نقول عالقات مستقرة فهذا
يعنى أنها عالقات آمنة تشعرنا باالطمئنان.

وعندما نفقد االحساس باألمان فإننا ندخل
فى دائــرة اخلــوف وحتى الفزع والرعب.
وثــمــة عــوامــل مــتــعــددة مــاديــة واجتماعية
وسياسية وبيولوجية وبيئية ووجودية تشكل
مصادر للخوف وعدم األمان مبا تفرضه من
مخاطر وتهديدات وضغوط ،ويعمل اإلنسان
عادة على تأمني نفسه من مصادر اخلوف
املتعددة فينجح ويفشل ،وهــو مــا نسميه
«اتقاء الشرور» والبعد عن املخاطر .ويجب
التفرقة بني «األمن  »SECURITYو»األمان

 ،»SAFETYفــاألمــن إجــــراءات وتدابير
أمــا األمـــان فهو إحــســاس وحــالــة نفسية
واجتماعية ،واألمــن إذا لم يحقق األمــان،
فــإنــه يصبح مــصــدرا للخطر والتهديد.
والبحث عن األمان مسألة ال تخص البشر
وحدهم ،فاحليوانات تبحث دوما عن مالذ
آمن وقد وهبها اهلل سبل استشعار املخاطر
والتهديدات واالبتعاد عنها.
وألن األمــان مسألة حيوية وحاسمة فى
حماية اإلنسان ،فقد كان احلديث عنه فى
صميم الثقافة الشعبية التى جنــد فيها
تعبيرات متعددة لتأمني الــذات ،فنجدها
حتث على التقية  -أى اتقاء الشرور  -من
خــال االبتعاد عنها أو التحايل من أجل
إبــطــال مفعولها ،وإل ــى جــانــب ذل ــك ،فإن
الثقافة الشعبية حتــث كــذلــك على نشر
املحبة والتسامح خللق بيئة آمنة .واألمثال
الــتــى تنصح بــاتــبــاع استراتيجية وقائية
باالبتعاد عن مصادر اخلطر والشر متعددة،
باعتبار االبتعاد هو الوسيلة الناجعة فى
الوعى الشعبى« :ابعد عن الشر وغنى له»،
«امشى سنة وال تخطى قنا [قناة]»« ،الباب
اللى يجيلك منه الريح  ..سده واستريح»،
«احلــجــر الــدايــر ،البــد مــن لــطــه» .وهناك
كــذلــك أمــثــال حتــزيــريــة تختص بعالمات
اخلطر والتى هى حد ذاتها خطر وذات
تأثير« :الــدخــان القريب يعمى»« ،والعيار
الــلــى مــا يصيبش يـ ــدوش» .ومــن األمثلة
الــدالــة على التحايل على مــصــدر الشر
إلبطال مفعوله« :إقطع لسان عدوك بسالم
عليكم» ،والــســام فــى هــذه احلــالــة ليس
وسيلة للتعارف أو بناء صداقة ،ولكنه مجرد
إجراء وقائى لتفادى الشر .وأكثر من ذلك،
فاألمثال تدعو أيضا إلى التغاضى والتنازل
حتى ميــر اخلــطــر« :ف ــوت كــلــمــة ..تفوتك
ألــف» ،أى أن هناك كلمة جتر معها الف
كلمة ولذلك من األفضل التغاضى عنها ،أما
التنازل فنجده فى صياغات مثل «طاطى
ملا تفوت» أى اخفض الــرأس لتمر بسالم.
وهنا نالحظ أن بعض األمثال تضع سالمة
اإلنــســان وأمــنــه فــى مرتبة تعلو كرامته:
«اجلرى نص اجلدعنة».
ومن ناحية أخرى ،فإن الثقافة الشعبية

ال تربط األمان بالتقية واالبتعاد فقط ،بل
هناك لغة أخرى تدعو لألمان بنشر املحبة
والتسامح والعفو ،مبعنى خلق بيئة خالية من
اخلــوف واإلخــافــة ،من ذلك «أهــل السماح
م ــاح» ،و»املــســامــح ك ــرمي»و «يــا بخت من
قدر وعفى» .وكما هو معروف فإن األمثال
الشعبية تتضمن الشئ ونقيضه ،وهوما
ينطبق أيضا على على «األمان» و»اخلوف»
فنجد صياغات واضحة فى هــذا الصدد
مثل «من خاف سلم» ،واخلوف هنا ليس إال
وسيلة لتحقيق السالمة واألمــان ،واملقابل
تشجيع على اإلقــدام وعدم اخلــوف« :اللى
يخاف من العفريت يطلع له» ،و»اللى تخاف
منه مــا يجيش احسن مــنــه» .وكما تدعو
الثقافة الشعبية للحذر وحساب العواقب،
إال أننا جند لغة أخرى حتث على اإلقدام
والتغلب على اخل ــوف بالرضا واالقتناع
بالقدر والقسمة والنصيب« :إدينى عمر
وإرمينى فى البحر» ،و»احلذر ما مينع قدر».

وبــالــطــبــع ف ــإن الــنــصــائــح الــتــى توفرها
الثقافة الشعبية تستخدم حسب السياق،
ولــكــن فــى الــنــهــايــة فــهــى تــعــلــى مــن شــأن
السالمة واألمان .وعمليا وقد تتباين السبل
التى نتبعها حلماية أنفسنا من اخلوف ،وقد
نبحث عن األمان وفى نفس الوقت منارس
أفعال تنتهك حق اآلخرين فى األمان ،ولكن
تظل هناك حقيقة ال ميكن جتاهلها وهى أن
األمان قيمة عليا ولها خصوصيتها ،فاألمان
لــيــس صــفــة شخصية كــالــكــرم ،وال قــدرة
كالشجاعة والصبر ،وال مجرد إحساس
كاحلب ،بل إنه القيمة التى بدونها تفسد كل
القيم .ومع األسف فإن ما نشهده ونسميه
تقدم وحتضر أصبح فى حد ذاته مصدرا
لعدم األمان ،فدوائر اخلوف تتسع مع تزايد
املخاطر والتهديدات والضغوط النفسية
واالجتماعية والسياسية ،فيبدو عدم األمان
وكأنه قدر ،وعلى رأى املثل «الدنيا ما لهاش
أمان».
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في صحبة
رئيس التحرير

حوار حسني ميالد

آمال زكي أم الرائدات الريفيات ومستشارة وزيرة
التضامن للتنمية المجتمعية:

سالحهن «الوعي» لتغيير السلوكيات
الخاطئة في المجتمع

8

استعانت بهن وزارة التضامن االجتماعي مؤخ ًرا
يف زي ــادة الــوعــي لتغيير السلوكيات اخلاطئة يف
املجتمع ،والتي تعوق كل مقومات التنمية ،باعتبارها
موروثات قدمية ال تتماشى مع مسيرة التنمية التي
انطلقت إليها مصر يف السنوات األخيرة ،ووصفتهن
الدكتورة نيفني القباج ،وزيرة التضامن ،بأنهن جنود
مصريات يحاربن اجلهل واألمية والفقر ويرفعن راية
التنوير ،وميكن لنا أن نصفهن بأحد أسلحة «القوى
الناعمة» على خط اجلبهة الداخلية.
إنهن الرئدات الريفيات ومكلفات اخلدمة العامة
واملتطوعات اجلدد يف وزارة التضامن الالئي وصل
عددهن إلــى  20أل ًفا خــال األيــام املاضية .ولكي
نعرف املزيد عن عمل هؤالء األبطال واملهمة التي
يقمن بها ،التقت رساله النور د .آمال زكي ،مستشارة
برنامج «وعــي» للتنمية املجتمعية بــالــوزارة ،والتي
منهن قادر
تُلقَّب بأم الرائدات وتقوم بإعداد جيل
َّ
على خدمة الوطن.

من هي آمال زكي؟
مستشارة برنامج وعي للتنمية املجتمعية بوزارة
التضامن االجتماعي ،خريجة طب قصر العيني
جامعة الــقــاهــرة ،حاصلة على ماجستير جلدية
وتناسلية ،غيرت وجهة عملي يف الطب إلى التنمية
إال أنني أرى أن هناك صله وثيقة بني الطب والتنمية
وأن املاجستير رتــب لي عقلي وعلمني أبحث عن
أهمية ودور الصحة يف بناء اإلنسان وتنميته.
بدأت العمل يف الوزارة؟
متى
ِ
مــنــذ إطـــاق بــرنــامــج وع ــي للتنمية املجتمعية
مبقر وزارة التضامن االجتماعي يف  27فبراير
 2020باعتباره أحــد برامج احلماية االجتماعية
املستحدثة يف إطــار االستثمار يف البشر ويهدف
إلــى تغيير السلوكيات املجتمعية السلبية املعوقة
للتنمية البشرية واالقتصادية ،وذلك من خالل إمداد
املواطنني باملعارف واملعلومات العلمية والقانونية
والــديــنــيــة املــوثــقــة ،بــاإلضــافــة إل ــى بــنــاء ق ــدرات

الــكــوادر االجتماعية من مستفيدين ومستفيدات
تكافل وكرامة ومكلفات اخلدمة العامة والرائدات
االجتماعيات ،كنواة لتغيير السلوكيات واملمارسات
السلبية ونقل الرسائل املعرفية واخلبرات اإليجابية
ملجتمعاتهم وأهم هذه القضايا تنظيم النسل وترسيخ
شعار  ٢كفاية.
ِ
عليك لقب «أم الرائدات الريفيات»؟
ملاذا أطلق
عندما اجتهت للعمل اإلداري عام  ١٩٩٦يف وزارة
الصحة كانت الظروف يف صاحلي؛ حيث انضمت
لها وزارة السكان وأصبحت وزارة الصحة والسكان،
وكـــان مــن حــســن حــظــي أيـ ً
ـضــا أن بـــدأت مــشــروع
الرائدات الريفيات يف الــوزارة ،وكانت فرصتي أن
أكون مسؤولة عنه ،ووضعت خطة لتدريبهن ،وارتبط
علي لقب «أم الــرائــدات
اسمي بهن لذلك أطلق
َّ
الريفيات».
بعد ذلك أصبحت مستشارة برنامج «وعي» الذي
أطلقته الوزارة ،وحلسن حظي فإن البرنامج يعتمد

يف عمله بشكل كبير على الرائدات الريفيات؛ حيث
يعمل على التنمية املحتمعية ،ويدور حول  ١٢قضية
وبــدأت خطة تدريبهن على كل الرسائل اخلاصة
بالقضايا التي تهم املجتمع املصري.
ما أهم محاور التدريب؟
تدريب الــرائــدات الريفيات والعاملني يف مجال
الصحة املجتمعية ،أحــد آلــيــات وزارة التضامن
االجتماعي ضمن البرنامج الوطني «األل ــف يوم
األولى» ،تقوم بتنفيذه بالشراكة مع برنامج األغذية
العاملي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية بهدف
تطوير قدرات العاملني على تقدمي املشورة واملتابعة
وزيادة املعرفة الغذائية والصحية لألمهات احلوامل
واملرضعات الالتي لديهن أطفال دون سن الثانية
والالتي لديهن طفالن كحد أقصى ،وقد استهدف
البرنامج يف عامي  2020-2019إجمالي  ٤١ألف أم
بتكلفة بلغت  56,68مليون جنيه بتمويل من برنامج
األغذية العاملي.
ماذا كان رد فعل الوزيرة جتاة اهتمام الرئيس
عبد الفتاح السيسي بالرائدات الريفيات؟
توجهت الدكتورة نيفني القباج ،وزيرة التضامن،
بالشكر والتقدير للرئيس عيد الفتاح السيسي
الستجابته الفورية لدعم قضايا التوعية املجتمعية،
وتوجيهه الواضح ببذل أقصى اجلهود اإلعالمية
وامليدانية لتنمية الوعي الصحي والتعليمي والبيئي
واالستقرار األســري ،وتثمني قيمة العمل ،وغيرها
من القضايا الهيكلية لتحقيق إجنازات ملموسة يف
تنمية مؤشرات األســرة ،وكذلك لتصحيح كثير من
املفاهيم واالجتاهات اخلاصة بتكرمي املرأة وحمايتها
اإلســاءة والعنف ،وتوطيد أواصر
من كافة أشكال ٍ
املودة واألسرية وخفض نسب الطالق ،واحترام كافة
االختالفات أ ًّيا كان نوعها ،وغيرها من املوضوعات
التي تشكل اللبنة األولــى ملنهجية الفكر وإدراك
القضايا وصحة العالقات وسالمتها.
كما أوضحت أن الــوزارة تنفذ توجيهات الرئيس
بالتنسيق مع كافة الــوزارات املعنية يف إطار تكامل
ملف التوعية االجتماعية مــن خــال الــرائــدات
واملثقفات املجتمعيات ،ومن الوزارات التي مت التنسيق
معها املالية والصحة والسكان والتموين والتجارة
الداخلية ،والهيئة القومية للتأمينات وغيرهم ،وذلك
بهدف حتسني وضع الرائدات املجتمعيات.
وقد أدت تلك اجلهود املبذولة إلى زيادة املكافأة
الشهرية للرائدات لتبلغ  900جنيه شهر ًّيا ً
بدل
من  350جني ًها ،مع شمول الــرائــدات املستحقات
للتأمني الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير
القادرين ،وشمولهن باحلماية التأمينية ،وتغطية أسر
الرائدات بالدعم النقدي املشروط حال استحقاقهم،
وإدراجهن ضمن املستفيدين ببطاقات التموين ودعم
اخلبز حال استحقاقهن.
هل تؤمنني أن نقص الوعي يف املجتمع يسبب
مشاكل كثيره لنا؟
الوعي باألساس هو الذي يشكل املجتمع؛ ألن الفقر
ليس ماد ًّيا فقط ،بل يشمل اجلهل ً
أيضا والسلوكيات
املترتبة عليه نتيجة غياب الوعي ،ونعمل على توضيح
األمور وتغيير السلوكيات واملوروثات اخلاطئة خاص ًة
لدى السيدات ملساعدتهن يف تربية األبناء.
ويعمل البرنامج على تشكيل الوعي اإليجابي جتاه
 12قضية مجتمعية وهــي :التمكني االقتصادي،
والــتــعــلــيــم واملــعــرفــة ومــحــو األم ــي ــة ،وصــحــة األم
والطفل ،والتربية الوالدية اإليجابية ،االكتشاف
املبكر لإلعاقة ،والزيادة السكانية ،وختان اإلناث،
وزواج األطفال ،والنظافة والصحة العامة ،مكافحة
املخدرات ،والهجرة غير الشرعية ،واملواطنة واحترام

ننفذ توجيهات الرئيس بالتنسيق مع الوزارات
المعنية في التوعية االجتماعية من خالل الرائدات

التنوع الديني والثقايف.
من هم الفئات املستهدفة من برنامج «وعي»؟
املستهدفون من برنامج وعي ،هم األسر املستفيدة
من برنامج تكافل وكرامة ،والتي يصل عددها إلى
نحو  3.8مليون أسرة ( ١٥مليون مواطن ومواطنة)،
واملستفيدات من برامج املرأة بالوزارة ،وأسر ٢٧٣
قرية مــن األســر املستفيدة مــن املــبــادرة الرئسية
حياة كرمية ،وكذلك املستفيدين من كافة برامج
ومبادرات وزارة التضامن االجتماعي مثل برنامج
«فرصة» للتمكني االقتصادي و» ٢كفاية» وبرامج دعم
األشخاص ذوي اإلعاقة.
ما هي آليات العمل يف البرنامج؟
تــتــمــثــل آل ــي ــات عــمــل الــبــرنــامــج يف الــتــواصــل
االجتماعي واإلعالمي اإليجابي باالتصال املباشر
من خالل الرائدات االجتماعيات ومكلفات اخلدمة
العامة واجلمعيات األهلية الشريكة ،ومن خالل مواد
إعالمية مبنافذ برامج وخدمات وزارة التضامن
كمكاتب البريد والــوحــدات االجتماعية ،وكذلك
بالتوعية عــن طريق مــواقــع التواصل االجتماعي
والرسائل التليفزيونية واإلعالم اجلماهيري.
كما تتضمن آليات العمل دمــج رسائل وعــي يف
برامج احلماية االجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة
وبرنامج فرصة للتمكني االقــتــصــادي وبرنامج ٢
كفاية لتنظيم األس ــرة وبــرامــج مكافحة اإلدم ــان
ودعــم األشخاص ذوي اإلعــاقــة ،وخطة «دعــم قيم
ً
فضل عن تفعيل إنفاذ
وممارسات املواطنة باملنيا»،
السياسات واإلجــراءات والقوانني الداعمة للتغيير
االجتماعي .وقد مت بناء قــدرات العاملني بالوزارة
والرائدات االجتماعيات ومكلفات اخلدمة العامة
لتوصيل رسائل التوعية للجمهور املستهدف.
هل كــان هناك تأخير فى صــرف املكافآت
الشهرية للرائدات؟
نــعــم لــكــن د .نيفني الــقــبــاج ،وزيــــرة التضامن
االجــتــمــاعــي أعــلــنــت مــؤخــ ًرا عــن ص ــرف مكافأة

استثنائية جلميع الرائدات واملثقفات املجتمعيات
بقيمة  1800جنيه مصري دفعة واح ــدة ،تقدي ًرا
جلهودهن الكبيرة مع وزارة التضامن يف التوعية
بكافة القضايا املجتمعية التي تساهم يف إعالء قيمة
األسرة املصرية وتعزيز الوعي املجتمعي.
ومت صرف املكافأة من خالل جميع مكاتب البريد
على مستوى اجلمهورية باستخدام بطاقة الرقم
القومي ،عل ًما بأن الصرف سيكون بشكل شهري
منتظم بعد حصول الرائدات على بطاقة ميزة من
مكاتب البريد وستتحمل الوزارة قيمة استخراج تلك
البطاقات .يأتي ذلك على هامش تنفيذ البرنامج
الرئاسي «تطوير القرى املصرية»؛ حيث من املتوقع
أن تقوم الرائدات بدور كبير يف البرنامج من خالل
التحفيز النشط للقيم املصرية والتواصل املستمر
مع األسر لتطبيق ممارسات سليمة تليق باملواطن
املصري وبالوطن احلبيب.
وكان سبب تأخر عوائدهن الشهرية وعدم انتظام
احلصول عليها نتيجة لطول الدورة املستندية ولكثرة
اإلج ــراءات اإلداريــة بني املستوى املحلي واملستوى
املركزي ،وذلك ما قامت الــوزارة بتغييره يف الوقت
احلالي.
التربية األسرية اإليجابية
أطلقت الــــوزارة مــؤخـ ًـرا بــرنــامــج التربية
األسرية اإليجابية ما هو الهدف منه؟
الوزارة تتبنى مفاهيم التربية األسرية اإليجابية
ضمن حزمة التدخالت اخلاصة ببرامج احلماية
االجتماعية وتنمية الطفولة املبكرة ،والبرنامج
يستعرض العمل املمنهج الذي ينفذه يف قرى حياة
كرمية ،ويستهدف  ٣.٨مليون أسرة من املستفيدين
ببرامج كرامة وتكافل ،ويستخدم منصة التواصل
التفاعلي يف توثيق ومتابعة األس ــر الــتــي حتتاج
إلى املشورة يف قضايا األســرة والتربية من خالل
التواصل عبر الهاتف املحمول مجا ًنا (رسالة) على
الرقم .١٤٤٢
العدد
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نستهدف توعية  3,8مليون أسرة مسجلة
في كرامة وتكافل بتنظيم النسل
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وأهــم مــحــاور التربية األســريــة اإليجابية التي
تتبناها الــوزارة تتمثل يف الرعاية األولية ،والتنمية
املــبــكــرة للطفل ،والتنشئة االجــتــمــاعــيــة ،التنمية
العاطفية والنفسية للطفل ،وضبط السلوك بالطرق
اإليجابية .والبرنامج يتم تنفيذه بــاالشــتــراك مع
اليونيسيف واالحت ــاد األوروبـــى واملجلس القومي
لألمومة والطفولة ،وتدشني برنامج التربية األسرية
اإليجابية سيكون أسلوب حياة من أجــل مستقبل
مصر.
احتياجا جلسات
ويقدم البرنامج لألسر األكثر
ً
مجتمعية جماعية بشأن مجاالت التربية اإليجابية،
ومنها سبل الــرعــايــة السليمة ،والــدعــم النفسي
واالجتماعي ،والصحة ،والتغذية ،والتعلم والنمو
املعريف ،والتأديب اإليجابي ،حيث تكتسب األسر من
خاللها املعرفة بشأن زواج األطفال ،والعنف ،وتشويه
األعضاء التناسلية لإلناث املعروف بختان اإلناث،
والتعليم.
برنامج األلف يوم
نعود إلى برنامج األلف يوم ما هى الفائدة
األساسية منه؟
برنامج األلف يوم األولى يف حياة الطفل تبدأ من
فترة احلمل ومدتها  ٩أشهر ثم السنتني بعد الوالدة،
ونركز فيها على توعية األم باالهتمام بنفسها قبل
وأثناء احلمل لتاليف أي سلبيات حتدث للجنني نتيجة
سوء التغذية أو تعاطي األدوية والتدخني وغيره؛ ألن
األلف يوم األولى تش ِّكل منو الطفل واإلدراك لديه
وتوعية األمهات مبتابعة احلمل جتعلنا نتالفى أي
سلبية من حيث منو اجلنني أو وجود نقص أو خلل يف
وظائف اجلسم لديه وبعد الوالدة تتابع التطعيمات
للحفاظ على سالمة الطفل حتى مرور سنتني؛ حيث
إن ظهور أي مــرض مثل التقزم أو غيره يصعب
عالجه ،كما أن سوء التغذية للطفل يجعله يؤثر على
حتصيله الــدراســي ويجعله أكثر عرضه ألمــراض
القلب والسكر.
ما مدى استجابة األمهات للرائدات؟
استجابة األمهات تأتي تدريج ًّيا وتغيير السلوك
ليس باألمر السهل ،ويحتاج لإلقناع بأكثر من زيارة
من قِ َبل الرائدة الريفية ،لذلك فكرت الوزيرة يف
تزويدهن بأجهزة تابلت عليها برامج مصورة ومواد
إعالمية ودرامــا ووسائل لتوصيل الرساله ،خاص ًة
بعد إمتام التحول الرقمي الذي تنتهجه احلكومة،
مما يساعد على سرعة توصيل املعلومة والرسالة
لــأم لتعديل سلوكها ،كما ميكن لــلــوزارة املتابعة
والتقييم لعمل الرائدات ومعرفة مدى جناح التجربة.
كافيا لتلك املهمة؟
هل كان عدد الرائدات
ً
طب ًعا الرائدات الريفيات عددهن قليل يصل إلى
 ٢٢٠٠فقط على مستوى اجلمهورية ،وال ميكنهن
خدمة  3,8مليون أسرة مسجلة يف برنامج كرامة
مبكلَّفات
وتكافل؛ لذلك جلأت الوزارة إلى االستعانة ُ
اخلدمة العامة واملتطوعات؛ ألن املفروض أن كل
رائــدة تخدم  ٣٠٠أســرة ،وقــد وافــق الرئيس عبد
الفتاح السيسي مؤخ ًرا على طلب الوزيرة بإضافة
 7آالف مكلفة خدمة عامة إضاف ًة إلــى  10آالف
بهن يف هذه املهمة.
متطوعة لدى الوزارة لالستعانة َّ
معايير االختيار
ما هي معايير االختيار؟
وضــعــت الـــــوزاره مــعــايــي ـ ًرا الخــتــيــار ال ــرائ ــدات

والقائمات بهذا العمل الوطني؛ منها أن تكون من
نفس القرية أو املنطقة التي تخدم بها ،وحاصلة على
شهادة تعليم متوسط على األقــل ،وأن تكون لديها
مهارة االتصال والتواصل مع السيدات وقدرة على
اإلقناع وحتب العمل التطوعي ،وأن تكون آنسة أو
متزوجة حدي ًثا ،وال يزيد عدد أطفالها عن اثنني حتى
تكون قدوة لألمهات .والوزارة من جانبها تقدم لهن
حوافز مادية تتراوح من  600إلى  800جنيه شهر ًّيا،
وتهتم بتدريبهن وإكسابهن مهارات تنموية وتوزيع
أجهزة تابلت عليهن ،ويسمح لهن بفتح فصول محو
أمية وتوعية بالتربية اإليجابية الصحيحة والتعامل
األمثل مع تصرفات وسلوك األطفال ومشروعات
تنموية صغيرة.
هل يقتصر التدريب على الرائدات واملكلفات
فقط يف برنامج «وعي»؟
مت تــدريــب الــعــامــلــن بــــــاإلدارات االجــتــمــاعــيــة
والوحدات االجتماعية يف  11محافظة (البحيرة،
الدقهلية ،القليوبية ،املنيا ،مرسى مطروح ،الوادي
اجلديد ،أسيوط ،سوهاج ،قنا ،األقصر ،أســوان)
يف  143قرية حول موضوعات برنامج وعي للتنمية
االجــتــمــاعــيــة بــإجــمــالــي ع ــدد  250مــن العاملني
بالوحدات واإلدارات االجتماعية كمرحلة أولى.
كــمــا مت تــدريــب  2000رائـ ــدة اجتماعية حــول
موضوعات برنامج وعي للتنمية املجتمعية والتربية
األسرية اإليجابية ،تستهدف كل رائدة اجتماعية 15
زيارة منزلية شهر ًّيا 6 ،ندوات شهر ًّيا بإجمالي عدد
 567ألف أسرة مستفيدة خالل الفترة من سبتمبر
وحتى ديسمبر .2020

وبالنسبة ملكلفات اخلدمة العامة؟
مت أيـ ً
ـضــا وضــع نظام تسجيل ومتابعة ملكلفات
اخلدمة العامة من خالل منصة التواصل التفاعلي
بوزارة التضامن االجتماعي ( )RAPIDPROويتم
تقسيمهن كالتالي (منسقة محو أمية ،منسقة توعية
ميدانية ،منسقة متكني اقتصادي ،منسقة متابعة).
ً
فضل عــن ذلــك  ،مت تــدريــب  420مــن مكلفات
اخلدمة العامة (لعام  )2021- 2020باملحافظات
املسته َدفة كمرحلة أولـــى ،ومت توظيفهن للعمل
يف  250فصل محو أمية وأنشطة التوعية العامة
بالقرى املسته َدفة ،ومستهدف لكل مكلفة خدمة
ً
وأيضا لقاء
عامة للتوعية تنفيذ عدد  12ندوة شهر ًّيا
مجتمعي شهر ًّيا.
ما الوسائل التي تقدم لألمهات أثناء التوعية؟
مت حتويل موضوعات وعي ملادة رقمية ،لضمان
سهولة وصــولــهــا عبر منصة الــتــواصــل التفاعلي
للعاملني االجتماعيني واملستفدين ،كما مت طباعة
وتــوزيــع  3500بــوســتــر يــحــتــوي عــلــى أه ــم رســائــل
موضوعات برنامج وعــي للتنمية املجتمعية .ومت
وضعها بالوحدات االجتماعية واجلمعيات األهلية
الشريكة لتوعية املترددين على خدمات الوحدة
االجتماعية واجلمعيات.
كــمــا مت طــبــاعــة  4000مــجــمــوعــة مــن كتيبات
وعــي (كــل مجموعة  12كتي ًبا) ،ويعرض كل كتيب
موضوعا من موضوعات منهج وعي بصورة مبسطة
ً
ورسومات كاركاتير مبتكرة ،حيث مت اختبار الرسائل
والرسومات مع العاملني واملستفدين من البرامج
املختلفة لوزارة التضامن االجتماعي.

التحرش..
خطر دائم يحتاج
للمواجهة
التحرش ظاهرة عاملية حتدث بأشكال
وأمناط مختلفة سواء يف الدول الغربية
أو يف الشرق األوسط واملنطقة العربية،
ال يحدث التحرش يف أماكن بعينها أو
مجاالت عمل بعينها بل صرنا نسمع عن
حوادث حترش يف كافة املجتمعات والبيئات
املختلفة منها الدينية ،واحلقوقية،
والثقافية ،والفنية ،والصحفية ،إضافة
لألمناط املتعارف عليها للتحرش يف الشارع
ووسائل املواصالت ،وهي ظاهرة ال تتعرض
لها النساء والفتيات فقط بل تطال األطفال
أيضا ومن املهم التصدي لها ومواجهتها.
وتذكر مبادرة «خريطة التحرش» إن
التحرش اجلنسي هو «أي صيغة من الكلمات
غيرمرغوب بها و/أو األفعال ذات الطابع
اجلنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية
أو مشاعر شخص ما وجتعله يشعر بعدم
االرتياح ،أو التهديد ،أو عدم األمان ،أو
اخلوف ،أو عدم االحترام ،أو الترويع ،أو
اإلهانة ،أو اإلساءة ،أو الترهيب ،أو االنتهاك
أو أنه مجرد جسد».
وتوضح وأن التحرش يأخذ أشكاال
املتفحص أو التحديق،
مختلفة منها النظر
ّ
اقتراحا
والتعبيرات الوجهية التي حتمل
ً
ذو نوايا جنسية ،والندءات ذات اإليحاءات
اجلنسية ،والتعليقات مثل طرح اقتراحات
جنسية أو مسيئة ،واملالحقة أو التتبع،
واالهتمام غير املرغوب به مثل اإلحلاح
فى طلب التعارف واالختالط ،وعرض
صور جنسية سواء عبر اإلنترنت أو بشكل
والتحرش عبر اإلنترنت ،واملكاملات
فعلي،
ّ
الهاتفية ،واللمس ،والتعري والتهديد
والترهيب ،والتحرش اجلنسى اجلماعى
الذي يشمل كل ما سبق لكن يرتكبه
مجموعة من األشخاص .ويعتبر التحرش
اجلنسى صورة من صور العنف اجلنسى
التي تشمل االعتداء اجلنسي ،واالغتصاب،
واالعتداءات اجلماعية.
وهناك نوع آخر من التحرش بدأ ينتشر
بشكل قوي وهو «البيدوفيليا» أو التحرش
باألطفال ،والبيدوفيليا هي مرض اشتهاء
األطفال ،وقد ظهرت أكثر من قضية يف
السنوات املاضية بالتحرش بأطفال يف سن
صغيرة يف واحدة منهم كانت الضحية طفلة

رضيعة بعمر شهور.
ملاذا التحرش ظاهرة خطيرة يجب
التصدي لها؟
لألسف ظاهرة مثل التحرش أضررها
كبيرة ،فهي واحدة من مسببات عدم الشعور
العام باألمان يف املجتمعات التي تنتشر فيها
هذه الظاهرة ،فال تشعر النساء والفتيات
باألمان الكايف ومعه ال تشعر األسر بشكل
عام باألمان خوفا على النساء والفتيات
واألطفال ،والتحرش يسبب أضرارا جسدية
للضحية وأضرارا نفسيا على املدى الطويل
ال متس الضحية فقط التي تعرضة
للتحرش بل متس من يعيشون معها ،فيمكن
أن يتسبب يف تدمير حياة أسر بالكامل.
للتحرش أضرار على االقتصاد ،فالدول
واملجتمعات التي تشتهر بالتحرش تتأثر
فيها السياحة بشكل كبير وهو ما يؤثر على
سمعة الدول التي ينتشر بها التحرش وال
تتخذ حياله إجراءات صارمة ملواجهته.
أحيانا تتسبب خطابات غير مسؤولة يف
انتشار ظاهرة التحرش سواء من شخصيات
عامة ومعروفة ولها متابعني بكثرة على
مواقع التواصل االجتماعي ،أو من خالل
عملي فني سواء فيلم أو أغنية قد تشجع

على التحرش أو العنف جتاه املرأة بدون
قصد.
ولكي نحد من ظاهرة التحرش فإن األمر
ال يتوقف فقط على وجود قانون رادع ،بل
األمر يتخط القانون لن تكون رغبة عامة
من املجتمع ككل ملواجهة هذه الظاهرة
املشينة والتصدي لها ،من خالل حمالت
إعالمية ،والتربية من قبل األسرة ،ومناهج
التعليم ،وكذلك اخلطاب الديني يجب أن
يساهم يف التصدي للتحرش ،خاصة مع
وجود تعديالت حالية على القانون تغلظ
عقوبة التحرش إضافة للتعديل املهم
الذي جرى واخلاص بحماية سرية بيانات
املبلغات والشهود يف وقائع وقضايا التحرش،
لتشجيع الضحايا والناجيات على اللجوء
للقانون دون اخلوف من الوصمة املجتمعية
التي تتعرض لها الضحية.
ويبقى التحرش خطر يجب االنتباه له
من أجل مجتمع أكثر استقرارا وأسر أكثر
متاسكا.

امللف إعداد:

بيتر مجدى  -ميرا عادل
العدد
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ملف العدد

في دراسة لهيئة األمم المتحدة للمرأة:

 %99.3من النساء تعرضت لشكل
من أشكال التحرش في مصر

رغم أن التحرش واحــدة من املشكالت التي
تــؤرق املجتمع املصري إال أن الــدراســات عنها
ليست كثيرة ،وتعد هذه الدراسة الصادرة عام
 ،2013واحدة من أهم الدراسات عن التحرش
يف مــصــر بــالــتــعــاون بــن هيئة األمم املتحدة
للمرأة ومؤسسات مصرية حكومية مثل معهد
التخطيط القومي ،صــدرت يف  2013إلــى أن
نسبة  %99.3من النساء والفتيات املبحوثات قد
تعرضن لشكل من أشكال التحرش.
أكبر نسبة من التحرش يف محافظات احلضر
تقول الدراسة إنه من «واقع الدراسات السابقة
اتضح أن أكبر نسبة للتحرش اجلنسي تقع يف
املحافظات احلضرية وعلى وجــه اخلصوص
القاهرة واإلسكندرية بنسبة  %65.2بينما ال
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تتعدى هذه النسبة  %2.4من الشباب 29-10
سنة يف محافظات احلــدود ،وكذلك اتضح أن
احلضر يعاني أكثر من الريف من ظاهرة التحرش
لذلك مت اختيار محافظات القاهرة واإلسكندرية
لتمثال املحافظات احلضرية واإلسمايلية متثل
مــدن القناة ،والغربية والدقهلية متثال الوجه
البحري ،وأسيوط وقنا متثال الوجه القبلي ،ومت
تفضيل املحافظات التي بها جامعات حتى ميكن
دراسة التحرش بني طلبة اجلامعة».
حترش بغض النظر عن طبيعة الزي
تقول الدراسة إن نسبة الفتيات والنساء اللواتي
تعرضن للتحرش  ،%99.3من عينة املبحوثات،
وأكدت النتائج أن  %67.1من املبحوثات ذكرت
أن كل البنات تتعرض للتحرش بغض النظر عن

لبسها أو شكلها أو كالمها أو مشيتها مثال كما
يقال ،كما أن هناك  29.9%أجابوا بنعم على
هذا السؤال وهو ما يعني أن املتحرش بها تكون
أحيانا هي السبب يف التحرش.
األعمار األكثر تعرضا للتحرش
وعندما مت السؤال عن أكثر األعمار حترشا
بها أجــابــت  %57.9بــأن كــل األعــمــار تتعرض
للتحرش وعند السؤال عننوع لبس الفتاة األكثر
تعرضا حترش أجابت  %72.4أن كل الفتيات
بغض النظر عن نوع لبسهن يتعرضن للتحرش
وعن السؤال عن احلالة الزواجية األكثر تعرضا
أجابت  %81.2بــأن جميع احلــاالت الزواجية
تتعرض للتحرش ،وعند الــســؤال عن الطبقة
االجتماعية األكــثــر تعرضا للتحرش أجابت

 %87.7من املبحوثات أن كل الطبقات تتعرض
للتحرش.
نسبة التحرش قبل وبعد 2011
وعن نسبة التحرش قبل وبعد ثورة  25يناير
 2011قالت  %48.9بعد الــثــورة أكثر ،و%44
بعد الثورة مثل قبل الثورة ،و %7بعد الثورة أقل
و %0.1ال أعرف.
األلفاظ املستخدمة يف التحرش
وعن نوعية األلفاظ املستخدمة يف املعاكسات،
تعرضت  %60.3من املبحوثات لعبارات غزل
وإع ــج ــاب ،و %21.8لــعــبــارات بــهــا إيــحــاءات
جنسية ،و %8.5لعبارات جنسية صريحة ،و%8
لعبارات بذيئة صريحة تتضمن وصف أعضاء
اجلسم ،و %1.4ال تعرف.

شعور الضحية بعد التحرش
وعن شعور الضحية بعد التحرش مباشرة،
وقالت  %3.3شعرت بأنوثتي ورغبة الناس،
وقالت  %7.8ملت نفسي خلروجي للشارع أو
العمل ،وقالت  %35.9ضغبت بشدة /صرخت،
وقالت  %44خفت وتأملت بشدة ،وقالت %22.8
لم أهتم ،وقالت  %9.2اكتئبت ،وقالت %9.4
اضطربت (صداع /لم أمن /أحالم مزعجة).
شعور املتحرش بها بعد التعرض
للتحرش
وعن شعور املبحوثة املتحرش بها بعد تكرار
التحرش قالت  %1.4كرهت ممارسة اجلنس مع
الزوج ،وقالت  %43خفت أنزل الشارع ،وقالت
 %6.5كرهت جسمي ،وقالت  %4.1كرهت فكرة
االرتباط ،وقالت  %47.8ال أهتم ،وقالت %2
خايفة من الزواج بسبب كرهي للجنس ،وقالت
 %7.6استخدام أشياء عنيفة للحماية ،وقالت
 %8حاولت االنتحار ،وقالت  %3أحاول انقاص
وزني حتى ال أكون ملفتة.
وأشارت الدراسة إلى أن من قررت استخدام
وسائل عنيفة حلمايتهن كانت أدوات مثل دبوس
احلــجــاب يف املــواصــات الــعــامــة ،والصاعق
الكهربائي أو آلة حادة (سكني أو مشرط).
رد فعل الضحية مع التحرش
وعــن رد فعل الضحية مــع املتحرش قالت
 %46.1استمريت يف سيري /عملي ،وقالت
 %14.1ارتبكت ولم أستطع التصرف ،وقالت
 %2.8تركت مكان التحرش (العمل /املدرسة/
اجلــامــعــة /الــبــيــت) ،وقــالــت  %6.5هربت من
املــتــحــرش ،وقــالــت  %22.8قمت بــالــرد على
املتحرش بالسب ،وقالت  %1.7اتصلت بأفراد
أسرتي /صديق ،وقالت  %0.3طلبت مساعدة
صاحب العمل أو املسؤول ،وقالت  %1.1طلبت
مساعدة الشرطة.
أثر التحرش على حياة الضحية
وعــن أثــر التحرش على احلــيــاة الشخصية
للضحية بعد التعرض للتحرش قالت%14.6 ،
ضعفت ثقتي مبن حولي ،وقالت  %1.8قلل من
مقدرتي على العمل ،وقالت  %45.6لن يؤثر
على حياتي ،وقالت  %5.2ققل من مقدرتي على
املذاكرة ،وقالت  %30.8أصبحت أكثر حذرا يف
تعاملي مع اآلخرين.
تأثير التحرش على احلياة الزوجية
وعن تأثير التحرش على العالقة الزوجية،
قالت الدراسة نظرا ألن البحث شمل الكثير
مــن اإلن ــاث االئ ــي لــم يسبق لهن الـــزواج فإن

 %56.7لم يوجه لهن هذا السؤال ،أما الباقي
وهــن يشكلن  %43.3مــن اإلجــمــالــي كــن من
املتزوجات فقد انقسمت هذه النسبة بني مؤيد
 %23.7ومعارض  %19.2وبالنسبة ملن أيدن أثر
التحرش على العالقة الزوجية ،فقد ذكرن إن
التحرش إذا ما علم به الزوج يؤدي إلى الغيرة
وإلى حدوث مشاكل يومية.
أسباب السلوك السلبي للضحية بعد التحرش
وعن أسباب السلوك السلبي للضحية قالت
 %34ده شيء عادي وبيحصل ألي حد ،وقالت
 %15ال يوجد أحــد ممكن أجلــأ إلــيــه ،وقالت
 %15.2خفت من التأثير على سمعتي ،وقالت
 %9.2خفت مــن رد فعل الــنــاس ،وقــالــت %6
اعتقدت عدم مساعدة أي حد ،وقالت %1.1
اعتقدت عدم مساعدة الشرطة أو تصديقي،
وقــالــت  %1خــفــت مــن الــتــحــرش داخـــل قسم
الشرطة.
رد فعل املحيطني مع املتحرش بها يف
مكان التحرش
وعــن رد فعل املحيطني مــع الضحية وقت
التحرش ،قالت  %40إنهم لم يفعلوا أي شيء،
وقالت  %11إنهم تظاهروا بأنهم لم يالحظوا
أي شيء ،وقالت  %33.6إنه لم يالحظ أحد،
وقــالــت  %4.5صرخت ســيــدات يف املتحرش
وطلبوا منه التوقف ،وقالت  %7.5صرخ الرجال
يف املتحرش وطلبوا منه التوقف.
وأما عن أسباب عدم التدخل فقالت %3.1
افتكروني قريبته ،وقالت  %5.6افتكروني مبثل،
وقالت  %13كانوا خايفني من املتحرش ،وقالت
 %75.3كانوا غير مهتمني.
ملحوظة ختامية
قالت الدراسة إنه «لألسف أعلنت %82.6
من إجمالي املبحوثات أنهن ال يشعرن باألمن
واألمــان يف الــشــارع ،تزيد نسبة عــدم الشعور
بــاألمــن واألمـ ــان يف املــواصــات الــعــامــة ،عن
الــشــارع ،فقد ارتفعت إلــى  ،%86.5وأيضا ال
تشعر  %87.7من إجمالي العينة باألمان حتى
يف التاكسي ،وعلى العكس ترتفع نسبة الشعور
باألمن واألمان يف أماكن التعليم إلى  %66على
مستوى إجمالي العينة ،كما هو متوقع ترتفع
نسبة الشعور باألمن واألمان يف املنزل ،إلى ،%97
وترتفع نسبة اإلحساس باألمن واألمــان داخل
محيط األسرة واألقارب إلى  %95من إجمالي
النساء املبحوثات ،وترتفع نسبة اإلحساس
باألمن واألمــان يف محيط األصدقاء والزمالء
إلى  %85.9على مستوى إجمالي العينة.
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“البيدوفيليا” خطر يهدد األطفال
غير معروف أسباب إصابة البعض به
انتشر مقطع فيديو صغير بالتزامن مع
االحتفال بيوم املرأة العاملي  8مارس 2021
لرجل بالغ يتعدى على طفلة صغيرة يف
مدخل أحــد العمارات ،وسجلت كاميرات
املــراقــبــة تلك الــواقــعــة الــتــي كشفت عنها
إثنتني من النساء مبنتهى الشجاعة ،ما أدى
النتباه النائب العام والتحقيق يف الواقعة
ومت ضبط الشخص املتعدي على الطفلة
وحتويله إلى املحاكمة يف محكمة اجلنايات.
ما هي البيدوفيليا؟
هذه الواقعة التي صدمت املجتمع فتحت
الباب للحديث عن “البيدوفيليا” أو مرض
“اشتهاء األطفال جنسيا» ،والتي تعتبر نوع
من أنواع من الشذوذ اجلنسي ،الذي يُعرف
طبيا على أنــه «أي اهتمام جنسي شديد
ومستمر غير االهتمام اجلنسي املرتبط
بتحفيز األعــضــاء التناسلية أو املداعبة
الــتــحــضــيــريــة مــع شــريــك بــشــري طبيعي
ظــاهــر ًيــا ،ناضج جسد ًيا ،ومــوافــق” ،ويتم
تعريف البيدوفيليا على أنها “اخلــيــاالت
واألفــعــال التي تتض ّمن نشاطات جنس ّية
مع أطفال ال تتجاوز أعمارهم  13عا ًما.
أمــا مشتهي األطــفــال هــو الشخص الــذي
توجهات جنس ّية مستم ّرة مع األطفال
لديه ّ
الذين ال تتجاوز أعمارهم  13عام .وليس
كل مشتهي األطفال هو متح ّرش بهم ،أو
العكس”.
ويوضح «راي بــراجنــارد” ،احلاصل على
شــهــادة الــدكــتــوراه وأســتــاذ علم النفس يف
جامعة تورونتو ،بحسب موقع «أنا أصدق
الــعــلــم» ،أن “املــتــح ـ ّرشــن بــاألطــفــال يتم
التع ّرف عليهم عن طريق أفعالهم ،يف حني
أن مشتهي األطــفــال يتم الــتــعـ ّرف عليهم
مــن خــال رغباتهم ،ميتنع بعض مشتهي
األطفال عن االقتراب من أي طفل طوال
حياتهم ،لكن من غير املعلوم مــدى شيوع
ذلك األمر”.
ويــضــيــف أن ــه يــت ـ ّم تشخيص اضــطــراب
البيدوفيليا يف األشخاص الذين يظهرون
ذلك النوع من الشذوذ اجلنسي أو هؤالء
الــذيــن يــن ـ ّكــرون أي اجن ــذاب جنسي نحو
األط ــف ــال ،عــلــى الــرغــم مــن األدلــــة الــتــي
تثبت ميولهم ،وأنه ليتم تشخيص احلالة،
يجب على الشخص التص ّرف على أساس
رغباته اجلنس ّية أو أن يشعر بعدم راحة
نتيج ًة لرغباته أو خياالته ،من دون هذين
توجهات
املــعــيــاريــن ،قــد ميتلك الشخص
ّ
بيدوفيلية ،ال اضطراب البيدوفيليا.
هــل للبيدوفيليا ســبــب؟ وهــل هــي ميل
جنسي أم مرض عقلي؟
وعن سبب البيدوفيليا ،فهو غير معروف،

وفقا لنفس املقال يف «أنــا أصــدق العلم»،
وهنالك بعض األدلــة على أن البيدوفيليا
جتــري يف الــعــوائــل ،على الــرغــم مــن عدم
وضــوح مــا إذا كانت تنشأ وراث ـ ًيــا أو أنها
فعل يت ّم تعلّمه ،ولم يتم إثبات دور عوامل
أخـ ــرى ،مــثــل الــتــش ـ ّوهــات يف الــهــرمــونــات
اجلنس ّية لدى الذكور أو مادة السيروتونني
الكيميائية ،يف تط ّور حالة الشذوذ اجلنسي
أو البيدوفيليا ،وهنالك عام ٌل محتم ٌل يف
تط ّور حالة البيدوفيليا ،وهو املرور بعملية
اعتداء جنسي يف مرحلة الطفولة ،ولكن
هذا العامل ،كذلك ،لم يتم إثباته.
وتتشير مناذج التعلّم السلوكي أن الطفل
الذي يكون الضحية أو الذي يشاهد سلو ًكا
الئق سيتعلّم تقليد ما شاهده
جنس ًّيا غير ٍ
مما يــؤ ّدي إلى تعزيز ذلك السلوك لديه.

يــعــانــي هـــؤالء األفــــراد مــن احل ــرم ــان من
التواصل االجتماعي واجلنسي الطبيعي،
وبالتالي يسعون إلى اإلشباع بوسائل أقل
ً
قبول اجتماع ًيا.
ويف تــقــريــر لـــ»دويــتــشــه فــيــا” األملــانــيــة
يوضح أنه «لم تتضح حتى اآلن أسباب هذا
التوجه اجلنسي .وبعض الباحثني من أملانيا
يــرون أن البيدوفيليا لها عالقة بالدماغ،
وأشار التقرير إلى دراسة مشتركة يعدها
 5مواقع لألبحاث يف أملانيا للكشف عن
أسباب االعتداء اجلنسي على األطفال.
ويــشــيــر إل ــى أن ــه تعتمد ال ــدراس ــة على
اســتــخــدام التصوير بالرنني املغناطيسي
ملــعــرفــة أســبــاب االع ــت ــداء اجلــنــســي على
األط ــف ــال ،وه ــي طــريــقــة تــســتــخــدم بشكل
متزايد يف مجال الطب اجلنسي .وأثبتت

االختبارات أن مرضى البيدوفيليا يعانون
من بعض التشوهات العصبية ونسبة الذكاء
عــنــدهــم أق ــل بــحــوالــي  %8عــن املــتــوســط،
حسب الطبيب النفسي جورخي بونسيتي،
الذي يضيف أن»من املثير لالهتمام أيضا
أن عمر الضحية له عالقة مع نسبة الذكاء
عند اجلاني» ،مما يعني أنه كلما كان غباء
اجلــانــي أكــثــر ،يــكــون الطفل اصــغــر سنا،
وهــنــاك أدل ــة على أن املــولــعــن باألطفال
يكونون أقصر من متوسط  حجم السكان،
كــمــا وج ــد بــاحــثــون كــنــديــون أن املــولــعــن
باألطفال تعرضوا لضعف عــدد إصابات
ال ــرأس يف مرحلة الطفولة باملقارنة مع
غيرهم من األطفال.
وبحسب الــطــب اجلنسي فــإن االعــتــداء
عــلــى األطــفــال يصنف كــاضــطــراب عقلي

وبالتالي كمرض ،وهــذا صحيح فقط إذا
كــان ذلــك يتسببت يف ضــرر شخصي أو
لــآخــر ،وحسب نظام التصنيف النفسي
األمــريــكــي اجلــديــد ،تصنف البيدوفيليا
كاضطراب عقلي عندما يكون الشخص ذو
التوجه اجلنسي يعيش هذه الرغبة ،أو على
األقــل يعاني بسببها ،وتشير االختبارات
لــوجــود عالقة بــن الــدمــاغ والبيدوفيليا.
إال أن الباحثني يف حاجة إلــى اختبارات
إضافية ملعرفة املزيد عن هــذه الظاهرة،
من أجل عالج مرضى البيدوفيليا وإنقاذ
الكثير من األطفال من اعتداءاتهم.
اليونسيف 150 :مليون طفلة و 73مليون
طفل تعرضوا لعنف جنسي يف 2002
وبحسب منظمة األمم املتحدة للطفولة
«اليونيسيف» ،فــإن العنف اجلنسي ضد

األطــفــال يشكل انــتــهــاكـاً جسيماً حلقوق
الطفل ،وميثل واقعاً عاملياً يف كافة البلدان
وبــن جميع الفئات االجتماعية ،ويأخذ
شكل االعــتــداء اجلنسي أو االغتصاب أو
التحرش اجلنسي أو االستغالل يف الدعارة
أو امل ــواد اإلبــاحــيــة .وميــكــن أن يــحــدث يف
املنازل أو املؤسسات أو املدارس أو أماكن
العمل أو مرافق السفر والسياحة ،وداخل
املجتمعات املحلية.
وأشــارت «اليونيسيف» إلى أن اإلنترنت
والهواتف النقالة ،ساهما بشكل متزايد،
يف تــعــريــض األطـ ــفـ ــال ملــخــاطــر الــعــنــف
اجلنسي ،وأن بعض البالغني يبحثون على
اإلنترنت سعياً وراء إقامة عالقات جنسية
مع أطفال ،وهناك زيــادة يف عدد وتــداول
صور االعتداء على األطفال ،وكذلك يرسل
األطفال لبعضهم البعض رسائل أو صوراً
جنسية على هواتفهم النقالة ،ما يسمى
« ”SEXTINGأو «الــرســائــل اجلنسية»،
األمــر الــذي يعرضهم ملخاطر أخــرى من
االستغالل.
وتقول «اليونيسيف» أنه يف عام ،2002
أشــارت تقديرات منظمة الصحة العاملية
إلى أن  150مليون فتاة و  73مليون صبي
دون سن  18سنة قد أجبروا على ممارسة
اجلنس القسري أو غيره من أشكال العنف
اجلنسي التي تنطوي على اتصال جسدي
(دراس ــة األمم املتحدة بشأن العنف ضد
األطــفــال) ،ومــن املــرجــح أن هناك ماليني
آخرين يتم استغاللهم يف الدعارة أو املواد
اإلباحية كل عــام ،ويف أغلب األحيان يتم
إغــراؤهــم أو إجــبــارهــم مــن خــال الــوعــود
الكاذبة واجلهل باملخاطر ،ورغم ذلك فإن
احلجم احلقيقي للعنف اجلنسي ما زال
مخفياً ،كما أن معظم األطــفــال واألســر
ال يبلغون عن حــاالت اإليــذاء واالستغالل
بسبب وصمة العار واخلوف وانعدام الثقة
يف السلطات ،وكذلك يسهم عدم التسامح
االجــتــمــاعــي وان ــع ــدام ال ــوع ــي يف ضعف
اإلبالغ.
وبحسب «اليونيسيف» فإن األدلــة تشير
إلى أن العنف اجلنسي ميكن أن تكون له
عــواقــب خــطــيــرة قــصــيــرة األجـــل وطــويــلــة
األجل وتأثيرات بدنية ونفسية واجتماعية،
ليس فقط بالنسبة للبنات أو األوالد ،ولكن
أيضاً ألسرهم ومجتمعاتهم املحلية .وهذا
يشمل تــزايــد مخاطر األمـــراض ،واحلمل
غــيــر امل ــرغ ــوب فــيــه والــضــغــوط النفسية
ووصمة العار والتمييز ومواجهة صعوبات
يف دراسية.
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التحرش في مكان العمل
واقع يمكن إيقافه

تواجه النساء والفتيات يف بعض أماكن
وبيئات العمل املختلفة ظروفا صعبة ،قد
تصل إلى تعرضهن للتحرش وأحيانا يتعدى
األمر التحرش إلى اعتداءات جنسية ،خاصة
يف بعض املصانع التي يعمل بها عدد كبير
من العاملني والعامالت دون وجود كاميرات
تغطي كل األمــاكــن ،أو بعض العامالت يف
املنازل الالتي جتبرهن ظروفهن االجتماعية
على العمل يف ظــروف صعبة قد يتعرضن
فيها للتحرش واالعتداء اجلنسي وال تعرف
كيف ميكن ان حتصل على حقها.
أهمية االتفاقية 190
“القانون احلالي ال يعطي ضمانات كافية،
لكن يوفر حماية بشكل عــام” ،هكذا قالت
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مــي صــالــح ،مــديــرة برنامج النساء والعمل
مبؤسسة املرأة اجلديدة ،حول املناخ القانوني
بشكل عام الذي تعمل يف ظله أغلب النساء.
وأشـــــارت إل ــى ضــــرورة تــشــجــيــع الــدولــة
املصرية لالنضمام والتصديق على االتفاقية
رقم  190من منظمة العمل الدولية بشأن
القضاء على العنف والتحرش ،الفتة إلى
أن االتفاقية تساهم يف احلماية من العنف
اجلنسي يف بيئة العمل ،وذلك يشمل النساء
والرجال ،وأوضحت أن تصديق مصر على
االتفاقية سيفتح الــبــاب لتعديل القوانني
لتتوائم مع االتفاقية.
وأوضــحــت صالح أنــه لتوفير بيئة عمل
أمــنــة م ــن الــعــنــف اجلــنــســي أو الــتــحــرش

األمــر يحتاج لسياسات ،وأمــاكــن مراقبة
بالكاميرات خاصة يف املصانع الكبيرة ،أو
مكاتب زجاجية ،وتوفير احلماية للمبلغات
يف وقــائــع حت ــرش تــعــرضــن لــهــا وللشهود
ك ــذل ــك ،واحل ــم ــاي ــة م ــن سـ ــوء اســتــخــدام
السلطة ،الفتة إلى أن اخلــوف على «لقمة
العيش» ،وعــدم درايــة العامالت بحقوقهن
القانونية ،يتسببا يف صمت الكثيرات منهم
عند الــتــعــرض للتحرش يف مــكــان العمل،
مــشــددة على حماية النساء مــن زمالئهن
وكذلك من العمالء.
مسؤولية الشركات
هناك منهج دولي يسمح للنساء بالتمكني
داخل أماكن العمل ،وبفرص للترقي ،هكذا

أوضــحــت مــي صــالــح الفــتــة إلــى أن هناك
مسؤولية مجتمعية للشركات مــن خاللها
تــقــدم مــشــروعــات خلــدمــة املــجــتــمــع ،مثل
املدارس املجتمعية وغيرها ،ويجب أن يدرج
على هذه األجندة بحسب مي صالح دعم
ومتكني النساء داخل بيئة العمل يف الشركة
نفسها ،من خالل حمالت توعية للوقاية من
التحرش ،والتحقيق يف وقائع التحرش التي
يتم اإلبالغ عنها مبنتهى اجلدية.
حماية النساء بدال من استخدامهن
يف الدعاية
هناك شركات تقدم منتجات جمهورها
املــســتــهــدف هــو الــنــســاء ،ولــكــي تــصــل لهن
تستخدم النساء يف الدعاية لهذه املنتجات،
وبــدال منذلك بــدأت الشركات يف مخاطبة
املجتمع وتــدشــن حمالت حلماية النساء
حلمايتهن من العنف وذلك ضمن مسؤوليات
الشركات املجتمعية ويف نفس الوقت بديل
للدعاية بشكل تقليدي ،بحسب مي صالح.
الدعم احلكومي
إذا كانت بعض الشركات تضع نهج ملواجهة
التحرش بسبب عالقات مع شركات دولية،
فإنه ميكن ترسيخ هذه األمر بدعم حكومي
مــن قــبــل وزارة الــقــوى الــعــامــلــة ،بتدشني

حمالت لتمكني النساء اقتصاديا واملساواة
بني اجلنسني ،وضمانات احلماية ،ومتنح
ال ــوزارة درع التميز للشركات التي حتقق
تلك املعايير مثل تلك التي يجب تطبيقها
للحصول على شهادات اجلودة الدولية ،كما
وضحت مي صالح.
األكثر عرضة للتحرش
ال توجد احصائيات واضحة عن حول وقائع
التحرش يف مكان العمل ،فاألمر يتوقف على
املعرفة بالوقائع من خالل البالغات ،لكن
هناك وظائف بحسب مديرة برنامج النساء
والعمل مبؤسسة املرأة اجلديدة ،تعاني فيها
النساء وتكون أكثر عرضة للتحرش مثل من
تعمل سكرتيرة وتكون عرضة للتحرش من
العمالء واملديرين ،والعامالت يف الضيافة
اجلوية ،والتمريض ،خاصة مع وجود نظرة
مجتمعية مستبيحة للمرضات ،إضافة إلى
الــعــامــات يف بعض املصانع بسبب العوز
وكذلك العامالت يف املــنــازل ،وبعض هذه
الفئات ال تدرك أن القانون يوفر لها حماية
يف حالة الشكوى.
كيف ميكن التصدي
للتحرش يف العمل؟
“األمر يحتاج لشغل على مدى طويل”،

هــكــذا ذكـــرت مــي صــالــح وقــدمــت بعض
املقترحات مثل تغيير القوانني ،مع وجود
عقوبات رادعــة للشركات واملصانع التي
حتدث فيها انتهاكات دون محاسبة ،وأن
تــكــون العقوبات عــبــارة عــن غــرامــة لهذه
الــســركــات ،مــع وج ــود جل ــان تفتيش من
قبل وزارة القوى العاملة ليس فقط عن
إجراءات الصالمة املهنية بل يشمل األمر
العامالت وحمايتهن من العنف ،والتصديق
على اتفاقية  190الــتــي أقــرتــهــا منظمة
العمل الــدولــيــة ،وعــدم استثناء عامالت
املــنــازل مــن قــانــون رقــم  12لسنة ،2003
حــيــث يــجــب إدخــالــهــن حتــت مــظــلــة هــذا
القانون.
وأوضــحــت مدير برنامج النساء والعمل
مبؤسسة املــرأة اجلــديــدة أن األمــر يحتاج
شغل على اإلعالم وحمالت توعية لترسيخ
ثقافة عامة ضد التحرش والعنف اجلنسي
جت ــاه الــنــســاء خــصــوصــا يف مــكــان العمل
إض ــاف ــة لــتــشــجــيــع الــشــركــات عــلــى حتمل
املسؤولية املجتمعية جتــاه النساء إضافة
لـ ــدور ملــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــي بتقدمي
النموذج واملساعدات.
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دكتور بيتر نبيل:

البيدوفيليا انحراف جنسي والمرض النفسي
ال يعفي المجرم من تحمل المسؤولية
الــتــحــرش أو العنف اجلنسي ليس مجرد
واقعة تتعرض لها امــرأة أو فتاة أو طفلة أو
طفل ملــدة ثــوانــي أو دقــائــق قليلة ،بــل األمــر
يتخطى ذلك وقد تستمر معاناة الضحية أو
الناجية من أثر تلك احلادثة لسنوات طويلة
قد تصل لطول العمر ،ومؤخرا ظهرت قضايا
حترش واعتداء جنسي منهم على طفلة يف حي
املعادي ،وقضية أخرى مت حتويل املتهمني فيها
ملحكمة اجلنايات بعد تعدي أحد األطباء على
عدد من الفتيات مبساعدة زوجته .وألن األثر
السيء للتحرش موضوع مهم كــان لـ»رسالة
الــنــور» حــوار مــع دكــتــور بيتر نبيل إخصائي
الطب النفسي والصدمات النفسية.
األثر النفسي
“هــنــاك عــوامــل كثيرة ،ورد الفعل ال يكون
واحــد لدى لكل شخصية” ،بهذه العبارة بدأ
دكتور بيتر نبيل حديثه عن األثر النفسي الذي
تعاني منه الضحية بعد التعرض للتحرش،
ولفت إلى أن األمــر يتوقف على عدة عوامل
منها «املناعة النفسية» ،موضحا أن البعض
يتعرض «الضــطــراب كــرب ما بعد الصدمة،
حيث ال يستطيع الشخص أو الضحية جتاوز
املوقف ،وقد يتكرر املشهد أمامه بشكل دائما
أو يف أحالمه ،وتشعر الضحية على جسدها
بنفس األذى اجلنسي الذي تعرضت له وقت
احلادث”.
نــبــيــل أشـ ــار غــلــى أن ــه «ق ــد تــتــعــرض فــتــاة
لتجربة االغتصاب ،ورغم أن املوضوع يسبب
أذى إال أنها ال تدخل الدوامة التي تنتج عن
االغتصاب” ،وأوضح أن “العمر وقت التعرض
للواقعة واحد من العوامل أيضا” ،مضيفا أن
“االحــســاس الــعــام بــاألمــان يختلف بــن طفل
تعرض لألذى وبني شخص بالغ” ،فخبرات كل
منهم يف احلياة تختلف.
دكتور بيتر لفت إلى أن رد فعل األب واألم
مع الطفل يفرق فيما سيمر به بعض التعرض
لعنف أو أذى جنسي ،وأوضح هل كان رد فعل
ف ــوري يساهم يف الــعــاج؟ أم يشعر الطفل
باخلوف من عدم تصديق إذا حاول الشكوى،
هل يتعرض إلــى اللوم ،أم يتوم توجيه اللوم
للجاني.
“الشخص الذي ارتكب الواقعة” ،هكذا أشار
إخصائي الطب النفسي إلــى أنــه واحــد من

العوامل التي يتوقف عليه األثر النفسي ،هل
كان شخصا أقوى بدنيا أم من األصدقاء ،إذا
كان مراهقا أو طفال صغيرا.
اضطرابات كثيرة
امل ــرور بتجربة الــتــعــرض لــإيــذاء اجلنسي
ســواء كــان حترشا أو إغتصابا ،ليس باألمر
السهل وبعدها قد تعاني الضحية من بعض
االضطرابات النفسية ،وقال دكتور بيتر إن من
ضمن ما تتعرض له الضحية بشكل عام هو
«فقدان الثقة بالنفس ،وتشوه صورة اجلسد،
وكرب ما بعد الصدمة ،االكتئاب ،واضطرابات
األلم».
وعن تشوه صورة اجلسد ،قال دكتور بيتر إن
«الضحية إذا كانت فتاة أو سيدة قد حتاول
بعد التعرض ألذى جنسي ألنقاص وزنها بشكل
مرضي ،فتمنع نفسها من الطعام ،وقد تدخل
يف غيبوبة ،ألنها رافضة مالمح األنوثة ،وتعيش

يف دوامة إنقاص الوزن».
االنتباه للبيدوفيليا
“البيدوفيليا” أو “اشتهاء األطفال” ،واحد من
األخطار التي تواجه أطفالنا ،ويقول دكتور بيتر
إن البيدوفيليا انحراف جنسي مثل السادية،
واملازوخية ،وهي أكثر من نوع ،فهناك نوع يتعلق
مبيول الشخص وليس سلوكه ،والنوع األخر
يتعلق بسلوك الشخص ،وأوضــح أنــه البعض
يكون لديه ميل جتاه األطفال لكنه ال ينجرف
وراء امليل ،والبعض األخر يكون لديه ميل جتاه
األطفال ولكنه يتحرش بهم ،وبحسب نبيل النوع
األول مريض لكنه غير مجرم أما النوع الثاني
مريض لكنه مجرم ،وهو مسؤول عن فعله.
املرض النفسي ال يعفي من املسؤولية
دكتور بيتر أكد أن املرض النفسي ال يعفي من
املسؤولية ،وأوضح أنه لو شخص مريض نفسي
ارتكب جرمية ،فاألمر يتوقف هل الشخص

وقت وقوع احلادث كان يعاني من املرض أم ال؟
وهل املرض وقت وقوع احلادث يعيق الشخص
عن التفريق بني الفعل وعدم الفعل؟ فإذا كان
عارف الفرق فهو مسؤول ،مشيرا إلى أنه لو
شخص مكتئب وسرق فهذا ليس مبررا لعدم
احلساب.
ولفت إلى واقعة لولد يعاني من متالزمة داون
لكن ذكائه كان معقول وتأخره العقلي بسيط،
واستدرج طفلة إلى حمام أحد املساجد وحاول

االعتداء عليها وأغلق الباب ،وحينما استنجدت
الطفلة وحــاول الناس إخراجها ،حل شباك
احلمام وهرب منه ،وبعددها مت اإلمساك به،
وحاول محاميه الدفع بأنه متأخر عقليا وغير
مسؤول عن أفعاله ،لكنه عمل خطة الستدراج
الطفلة ،وحاول الهرب ما يعني أنه يعرف أنه
يفعل أمر خطأ ،لذا فاملرض النفسي ال يعفي
من املسؤولية.
البيدوفيليا قدمية

دكتور بيتر أشار إلى البيدوفيليا أو اشتهاء
األطــفــال مــوجــودة يف األدبــيــات القدمية عند
األغــريــق والــعــرب ،وك ــان هــذا األم ــر مقبول
اجتماعيا يف ذلك الزمان أن ميتلك الشخص
الغني غلمان وفتيات لم ينظر لهم على أن لهم
قيمة أو شأن.
كيف نوفر احلماية؟
اخصائي الطب النفسي والصدمات النفسية
أوضــح أن الطفل ليس عليه مسؤولية ،لكن
املسؤولية تقع على الشخص الكبير ،والذي قد
يتحجج بأن الطفل أو الطفلة فتح له املجال،
مؤكدا أن املسؤولية على البالغ ليس الطفل،
وأن كثير من األطــفــال ينمون مع األحساس
بالذنب كأنهم كانوا مسؤولني عما تعرضوا
له يف الصغر من اعــتــداء ،وأوضــح نبيل أنه
ال يستطيع أحد أن يوفر الوقاية بنسبة مائة
يف املائة لكن هناك بعد اإلج ــراءات الواجب
اتــخــاذهــا حلــمــايــة األط ــف ــال م ــن الــتــحــرش
وأخطاره منها اإلسعافات األولية بعد التعرض
لالعتداء.
وأشار دكتور بيتر خلكوات واجب اتخاذها
لوقاية الطفل من التحرش واالعتداء مثل تعليم
األطفال أن هناك خصوصية ،وال يتم التهاون
بأنه مع شخص قريب له مثل اخلال أو العم،
حتى ال يترك الطفل فريسة لالعتداء ،ونصح
ببعض اإلجــرءات منها أال يغير مالبسه أمام
الغرباء ،ويتعلم أن له غرفة يغلق الباب عليه
فيها عند تغيير مالبسه ،وكذلك إغالق باب
احلمام جيدا عن استخدامه ،ومعرفة ماذا يتم
عندما يذهب للكشف عند الطبيب.
كما أش ــار إلــى ضـــرورة توفير االحــســاس
باألمان للطفل فيستطيع أن يحكي ما تعرض
له وحني يحكي الطفل يجب أن يدقه والديه
ويتم احتوائه ،وأال يشعر عند احلكس بانه
متهم ،ألن ذلــك قد يجعل الطفل يخاف من
احلكي ،ولفت إلى بعد تصرفات األسر تاجه
بناتهم التي تتعرض للتحرش أو اإلغتصاب
فيكون همهم الكشف عن عذريتها بعد الواقعة
بــدال مــن دعمها لتجاوز األزم ــة وكأنها هي
املذنبة.
وش ــدد على ضـــرورة أن يــحــاول الــوالــديــن
اتخاذ إجراءات جتاه املعتدي إذا كان من أفراد
العائلة واتخاذ اخلطوات القانونية سواء كان
داخل العائلة أو من خارجها  ،حتى ال نترك
الطفل فريسة للشعور بالعجز.
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ملف العدد

حماية سرية بيانات
الضحايا في وقائع التحرش

التحرش مشكلة الزالت تواجه العالم كله
ومهما متت مواجهتها ،من وقت آلخر تظهر
أســالــيــب جــديــدة يف الــتــحــرش ،ومشكالت
وأزمــــــات ،ولــتــشــديــد إجــــــراءات مــواجــهــة
التحرش أعدت احلكومة املصرية ،تعديالت
على قــانــون اإلجــــراءات اجلنائية حلماية
بــيــانــات املــبــلــغــات وضــحــايــا الــتــحــرش عند
التقدم ببالغات للشرطة.
وذك ــر بــيــان ملجلس الــــوزراء يف  8يوليو
 2020أن «مشروع القانون يتضمن تعديل
بعض أحــكــام قــانــون اإلجـــراءات اجلنائية،
مبا يسمح لقاضي التحقيق بعدم الكشف
عــن بــيــانــات املــجــنــي عــلــيــهــم يف اجلــرائــم
املتعلقة بـ«هتك العرض وإفساد األخالق»،
واملنصوص عليها يف الباب الرابع من الكتاب
الثالث من قانون العقوبات ،أو يف املادتني
 306مكر ًرا (أ) و 306مكر ًرا (ب) ،من ذات
القانون ،واملتعلقتني بالتحرش ،أو يف املادة
 96من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم
 12لسنة  ،1996املتعلقة بانحراف سلوك
الطفل”.
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سبب التعديالت
وتأتي هذه التعديالت بعد كشف قضية
الشاب أحمد بسام زكي ،والذي أدين فيما
بعد يف  29ديسمبر  2020بالتحرش اجلنسي
عن طريق الهاتف بفتاتني ،يف القضية رقم
 887لسنة  ،2020ويقضي حاليا عقوبة
بالسجن مدتها  3ســنــوات ،واتــضــح أن له
ضحايا كثيرات من الفتيات بعضهن خافن
على أنفسهن مــن التقدم ببالغات خوفا
مــن معرفة بيناتهن أم ــام ال ــرأي الــعــام أو
من التهديدات من قبل الشخص املعتدي،
فــجــاءت تعديالت القانون لتمنح املبلغات
بــوقــائــع حت ــرش واغــتــصــاب حــفــظ ســريــة
بياناتهم.
كــيــف يــحــفــظ تــعــديــل ال ــق ــان ــون ســريــة
البيانات؟
أوضح بيان مجلس الوزراء وقت إعالن
التعديالت على القانون أن “التعديالت
تشمل أن يُنشأ ملف فــرعــي للقضية
يضمن سرية بيانات املجني عليه كاملة،
يعرض على املحكمة واملتهم والدفاع،

كلما ُطلب ذلك”.
وأكد مجلس الوزراء أن “التعديالت تهدف
إلى حماية سمعة املجني عليهن ،من خالل
عــدم الكشف عن شخصياتهم يف اجلرائم
الــتــي تتصل بهتك الــعــرض وفــســاد اخللق
والتعرض للغير والتحرش ،الواردة يف قانون
العقوبات وقــانــون الطفل ،خشية إحجام
املجني عليهم عن اإلبالغ عن تلك اجلرائم”.
وذكــر املجلس القومي للمرأة ،وقتها أن
مــشــروع الــقــانــون ال ــذي تــقــدمــت بــه وزارة
العدل ،والــذي يراعي احلفاظ على سرية
بيانات املجني عليهن ،يعاقب من يفشي هذه
السرية بــاملــادة  310من قانون العقوبات،
والــتــي تقضي باحلبس مــدة ال تــزيــد على
ستة شهور .وأأكدت رئيسة املجلس دكتورة
مايا مرسي ،أن مشروع القانون يع ّبر عن
اهتمام احلكومة املصرية مبــا يثار حال ًيا
من شكاوى الفتيات من ضحايا التحرش
وخوفهن مــن اإلبــاغ عــن جــرائــم التحرش
واالعــتــداء اجلنسي التي ترتكب يف حقهن
خشية تأثيرها على سمعتهن واإلضرار بهن.

التحرش يصل أوساط ثقافية وحقوقية..
والمدونات سالح الناجيات لفضح المعتدين
الــتــحــرش واحـ ــدة مــن األزمــــات املــمــتــدة
التي تؤرق النساء والفتيات ،وتأخذ أشكاال
كــثــيــرة ،وص ـ ــورا مــخــتــلــفــة تــتــطــور مب ــرور
الزمن وبالتطورات التكنولوجية فأصبحت
نطاقات التحرش والعنف اجلنسي جتاه
الــنــســاء والــفــتــيــات واألطــفــال تـ ــزداد ،لكن
اجلديد واملختلف هو قهر اخلوف والثمت
عند الناجيات من التحرش ،ومحاوالتهم
احلديث بل واتخاذ إجــراءات قانونية جتاه
مرتكبي وقائع العنف ،وظهرت بعد املدونات
النسائية التي تشجع الناجيات على تقدمي
شهادتهن والبوح مبا مررن به.
تطور طرق االستغالل
“االستغالل اجلنسي موجود من زمــان،
لــكــن اجلــديــد تــطــور ط ــرق املــســتــغــلــن يف
استغالل الضحايا” ،بهذه الكلمات حتدثت
نــيــفــن عــبــيــد ،الــبــاحــثــة يف قــضــايــا الــنــوع
االجتماعي والتنمية لـ»رسالة النور» ،الفتة
إلى أن املستغلني جنسيا يبتكرون أساليبا
جــديــدة يف االستغالل والتالعب مبشاعر
البنات ألغــراض جنسية .وأوضحت عبيد
أن السوشيال ميديا سهلت فكرة االبتزاز
اجلنسي ،وازداد معه التحرش «األونالين»
والقانون ال يدرك تلك املستجدات».
وتقول انتصار السعيد رئيسة مؤسسة
الــقــاهــرة للتنمية والــقــانــون إن «التحرش
ظــاهــرة قــدميــة ،لــكــن اجلــديــد أن البنات
أصــبــحــت تــتــكــلــم ولـ ــم تــعــد تــصــمــت ولــم
تعد قضية مسكوت عنها ،لــذا نشعر أن
احل ــوادث كثيرة هــذه األي ــام ،لكنها قضية
قضية وحتدث بنفس الدرجة ،وال أستطيع
أن أقول إنها جديدة عن املجتمع”.
التحرشات يف أوساط حقوقية
وثقافية وصحفية
على املدونات التي ترسل لها الناجيات
شــهــاداتــهــا عــمــا مـــررن بــه مــن اعــتــداءات
بعضها كانت شهادات عن أشخاص ينتمون
للعمل احلقوقي أو الثقايف الصحفي ،وهو
مــا سبب صــدمــة ،بــأن بعض هــذه الوقائع
أبطالها من املفترض أن يتصدوا للتحرش،
وتــرى نيفني عبيد أنه يجب وضع املــور يف
حجمها الطبيعي ،مهما دت مثالية ،مؤكدة
أنـــه ال يــشــتــرط أن يــكــون عــاقــة مبهنة
الشخص ومبادئه ،ويجب الفصل بني كون
الشخص ناجح ومشهور ومؤثر وبني صفاته
الشخصية ،لــذا يجب االحــتــيــاط ،محذرة
النساء والفتيات من عدم الوقوع يف براثن
الصورة التي يصدرها الشخص عن نفسه
وال تعبر عن حقيقته.

وصم املتحرش
“شغلي عقلك” كانت نصيحة عبيد لكل
فتاة وسيدة ويف نفس الوقت شدددت على
ضرورة وجود توعية عاطفية لهن ،وأضافت
أن املجتمع املــدنــي لها دور مهم يف لفت
النظر خلطورة العنف اجلنسي ،الفتة إلى
أن املدونات التي تنشر شهادات الناجيات
تعتمد على “الــوصــم والتشهير للمؤذي”
موضحة أنها إحدى أدوات مواجهة العنف
اجلنسي ،مشددة على ضرورة وجود قانون
ذا كفاءة ملناهضة العنف اجلنسي.
تضامن الناجيات
الــطــريــقــة الــتــي تــلــجــأ إلــيــهــا الــنــاجــيــات
باحلديث عما تعرضوا لــه على املــدونــات
ومــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مــن وجهة
نظر نيفني عبيد أنه ترفع الوعي ،وتساعد
الــنــاجــيــات عــلــى جتـــاوز األزم ـ ــات الــاتــي
تــعــرضــن لــهــا وأن تــضــمــان كــل نــاجــيــة مع
األخــرى ويخلق تيارا يقف يف وجه العنف
اجلنسي جتاه النساء.
كيف ميكن التصدي للعنف اجلنسي
والتحرش؟
اق ــت ــرح ــت ال ــب ــاح ــث ــة ب ــق ــض ــاي ــا ال ــن ــوع

االجتماعي والتنمية نيفني عبيد مجموعة
من اإلجراءات أهمها وجود سياسات كافية
ملواجهة التحرش ،الفتة إلــى أن التعديل
الــذي مت على القانون بحفظ سرية هوية
املبلغات والــشــهــود يعد خطوة جيدة لكن
يجب االلــتــزام بــهــا ،وأشـــارت إلــى أنــه يف
بعض القضايا مت كشف بيانات الناجيات،
ألن الناجية تكومندرجة يف قضية أخرى
ال تخضع حلفظ هوية أطرافها ،وطالبت
بــان يخضع حلفظ ســريــة الــبــيــانــات ليس
فقط جهات التحقيق بل اخلصوم ووسائل
اإلعــام أيــضــا ،ويــوقــع عليهم عقوبات يف
حالة اإلخالل باألمر.
وأشارت عبيد إلى أنه بفضل مجهودات
احلــركــة النسائية وأط ــراف أخــرى فاعلة
استجابت الــدلــوة للتصدي للتحرش وهو
ما جعل نسبة أكبر من الناجيات ال تصمت
وتقدم بالغات ضد املعتدين ولم تعد النساء
تهاب الوصمة.
وترى انتصار السعيد أن مواجهة التحرش
يجب أن تتم يف مسارين أولهم هو القانون
مــن خــال تطبيقه بــحــزم ،واملــســار التاني
مرتبط بحمالت توعية ضد التحرش.
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في دائرة الضوء
عيسى جاد

اختراع جديد لمساعدة فاقدى
البصر على السير بالشوارع

اإلبــداع املصري يتواصل وال يتوقف،
ومبرور السنوات هناك من يبدع ويقدم
خــدمــات ملجتمعه ولإلنسانية ،والــيــوم
مــوعــدنــا مــع مــبــتــكــرة مــصــريــة جــديــدة
استطاعت التوصل إلــى ابتكار وسيلة
مساعدة لفاقدي البصر تساعدهم على
السير يف الطريق وتكون بديال للعصا،
وهو ما سيكون طفرة مهمة فى خدمة
املــعــاقــن بــصــريــا ،وهــو اخــتــراع حديث
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يجمع بني التكنولوجيا واألفكار البسيطة
التى ميكن ان تخدم فاقدى البصر ،ورمبا
يكون مجرد خطوة نحو االحــتــراف أو
رمبا يتم تطويره بشكل أفضل مستقبال،
لكنه خطوة مهمة ،خاصة وأنه جاء عبر
فتاة صغيرة لم يتعدى عمرها  15عاما.
الفتاة املبتكرة هبة ياسر صاحبة 15
عا ًما ،من محافظة املنوفية ،تدرس يف
مدرسة املتفوقني للعلوم والتكنولوجيا

ـروعــا
مبحافظة املــنــوفــيــة ،قــدمــت مــشـ ً
يــســاعــد ف ــاق ــدي الــبــصــر بــالــســيــر يف
الشارع دون مساعدة من أحد ،وهناك
من اخلبراء من يري أنه سيكون فرصة
عظيمة لإلنسانية ومنح هــؤالء األمــل
السير فــى الــشــارع دون عناء أو طلب
املساعدة من أحد.
عــن مشروعها الــطــمــوح ،أكــدت هبة
ياسر :اجلهاز مكون من  4أجــزاء ،يتم

وضــع جهازين على األكــتــاف ،وجهازين
على القدمني ،ويحتوي األربــعــة أجــزاء
على حساسات تعطي إش ــارة للشخص
الذي يرتديه بأنه يقترب من شيء معني
أثناء احلركة سواء ،مع اهتزاز بسيط يف
اجلهاز الذي يقترب من املانع أمامه وكلما
اقترب الشخص تزداد سرعة التنبيه.
أضــافــت أيــضــا أن اجلــهــازيــن على
الــركــبــة يستطيع بــهــا الــشــخــص فاقد

البصر التحرك دون مساعدة أحد ،حيث
يرشداه إلى األمام واخللف بحيث يعمالن
بنفس الطريقة بإعطاء إنذار صوتي مع
االهتزاز ،كما ميكن ربط اجلهاز أيضا
مــن خــال االنــتــرنــت «الـــواي فــاي» مع
تطبيق على املوبايل ،ليرشد فاقد البصر
من خالل خريطة ،فيوجهه بالسير ميينًا
أو يسا ًرا حتى يصل إلى وجهته.
نــوهــت املخترعة الصغيرة على أنها

تتمنى أن يساعد اختراعها فاقدي البصر،
بحيث ال يحتاجون إلى مساعدة ،مشيرة
إلى أن وجودها يف مدرسة املتفوقني يف
العلوم والتكنولوجيا ساعدها على استثمار
تفوقها لتقدم شي ًئا مفي ًدا للبشرية ،مؤكدة
أن مثلها األعلى صاحب نوبل يف الكيمياء
دكــتــور أحــمــد زويـــل ،مــؤكــدة أنــهــا تلقت
تشجي ًعا كبي ًرا من أسرتها ،لتحقيق هدفها
األكبر يف احلصول على جائزة نوبل.
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محطات
د .سامية قدري
حياتنا ماهي إال رحلة تتخللها محطات ،ويف كل محطة من هذه املحطات نخبر مواقف
أيضا نــدرك معاني احلياة،
ونتعلم
َاسا تترك فينا أثـ ًـرا ،ويف هذه املحطات ً
دروســا ،نقابل أن ً
ً
وعاءا
نفهم أنفسنا واملحيطني بنا وندرك أهمية املكان الذي يصبح ال مجرد مكانًا
ً
فيزيقيا أو ً
يحتوي أجسادنا ،بل نذوب فيه ويذوب فينا ..يستخرجنا من أنفسنا وفيه تتآكل حياتن.

هولندا

دائ ًما ما أتذكر أغنية املطرب
حسن األسمر «كتاب حياتي يا عني
مــش الق ــي زي ــه كــتــاب ،الــفــرح فيه
سطرين والباقي كله ع ــذاب» ،ففي
كل مرة أو يف كل محطة من محطات
حياتي تــبــدأ األمـــور أو تــبــدو هكذا
جميلة وتنذر باخلير ولكنها سرعان
ما تتحول إلى عقدة درامية ال تنفك
إال يف نهاية األحداث .فقد حدث أنه
بعد ست سنوات من العمل املضني يف
رسالتي للماجستير ،التي كان العمل
امليداني بها مبنطقة الشيخ زويد برفح
العريش ،فوجئت بترشيحي من قبل
القسم الذي اعمل معيدة به للسفر يف
منحة من احلكومة الهولندية للحصول
على درجــة املاجستير رغم أنني قد
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انتهيت من رسالتي بالفعل ،فطلبت
من أستاذتي أن أناقش الرسالة قبل
السفر فــأبــت وقــالــت لــي« :ســافــري
واحــصــلــي على املاجستير وعندما
تعودي قد ميكننا أن جنعل الدراسة
موضوعا للدكتوراه» ،لم يكن
القدمية
ً
حلم السفر وقتها يداعبني خاصة
وإني قد تزوجت ولي ابنة كما أنني لم
أمر بخبرة ترك أسرتي من قبل ،كنت
يف حيرة لم يخرجني منها إال صدي ًقا
عزيزًا وزميل دراســة قال لي يومها:
«سافري لفي يف الــشــوارع ثم عودي
وهذا يكفي» ،وعلى الرغم من أن قوله
هذا قد يبدو غري ًبا إال أنني قد أدركت
معناه فيما بعد.
يف ال ــع ــام األخ ــي ــر م ــن عقد

الثمانينيات ،ســافــرت إلــى هولندا
مب ــف ــردي دون أس ــرت ــي وذلــــك بعد
إج ــراءات معقدة حالت دون سفري
يف املوعد املحدد للسفر مع املبعوثني
املــصــريــن إل ــى نــفــس املــعــهــد ،األمــر
ال ــذي جعلني أص ــل يف مــوعــد غير
موعد وصولهم مما زاد من قلقي وقد
تصورت أنني ذاهبة إلى املجهول ولكن
تشجيع أسرتي منحني طاقة هائلة
خلــوض التجربة .كانت املــرة األولــى
الــتــى أســافــر فيها بــالــطــائــرة ،وعلى
عكس ما هو شائع ،كنت هادئة متا ًما
خــاصــة وأن جلست بــجــواري سيدة
مصرية تعيش بأمريكا ،أخذنا نتبادل
األحاديث إلى أن الح يف األفق البعيد
منظر بديع ،البيوت الصغيرة يعلوها

الثلج ،رغم عدم دخول الشتاء ،وحتاط
بها اخلضرة من كل اجلوانب ،وسرعان
ما بدأت البيوت تتالشى حتى وصلنا
إلــى أرض املــطــار ،مطار»شخيبول»
بامستردام عاصمة هولندا وواح ـ ًدا
مــن أكــبــر مــطــارات الــعــالــم وأجملها
وأكثرها ازدحا ًما يف أوروبا وقد اشتق
اسمه من حصن كــان مــوجــو ًدا بهذه
املنطقة التي كانت عبارة عن بحيرة
كبيرة من قبل إنشاء املطار.
أتذكر حالي وقــت أن وصلت
إلى أرض املطار ،الريفي الذي تصوره
األفالم عندما تطأ قدماه املدينة ألول
مرة ال يعلم ماذا يفعل وإلى أين يذهب
كــان على أن أصعد سل ًما كهربائ ًيا
حتى أصل إلى صالة املغادرة ولكني
كدت أن أقع من على السلم الكهربائي
ألني لم أكن أعلم أن بعجلة احلقائب
فرامل كان على أن ألغيها فور وصولي،
الحظني شخص عربي فأسرع ورائي
يرشدني إلى محطة القطار املوجودة
داخـ ــل املــطــار وســاعــدنــي يف حمل
احلقائب وبالصدفة ً
أيضا كان بالقطار
شخص آخــر ساعدني حتى محطة
الوصول .تفاصيل كثيرة يف ساعات
قليلة إال أن خبرة السفر األولى رغم
ما فيها من مواقف محرجة وأحيا ًنا
مضحكة خبرة هامة الجتياز حاجز

اخلــوف والتوجس من االنفتاح على
اآلخر الذي عادة ما يكون لدينا صورة
ذهنية عنه.
عندما وصــلــت إلــى «اله ــاي»
مبــفــردي ،لــم يكن أمــامــي إال املبيت
بفندق وك ــان املعهد ال ــذي ســأدرس
فيه قــد أش ــار علينا بفندق بعينه،
أخــرجــت الــعــنــوان واعطيته لسائق
السيارة املرسيدس الفاخرة «تاكسي»
أوصلني إلى الفندق الــذي يقع على
شاطئ البحر «بحر الــشــمــال» ،ويف
اليوم الثاني أخــذت الترام من على
الــشــاطــئ وصــعــدت مــن اخلــلــف ولم
أكن أعلم أنه يجب أن أضع العملة يف
مكان مخصص ،اقتربت إلى السائق
اعرض عليه النقود ،نظر لي بتعجب
ولــم أفهم شــئ ممــا قــالــه ،لكن يبدو
أنه شتمني أو على األقل تهكم على،
اعتذرت له باإلجنليزية وأوضحت أنه
اليوم األول لي بالبلد ،فأشار على
بالنزول دون أن يأخذ مني النقود.
ذهبت إلى املعهد ألجد حفل استقبال
حافل للطلبة اجلــدد وبسرعة ملفتة
تعرفت على العديد من الطالب من
مختلف اجلــنــســيــات ومـــن مختلف
البرامج الدراسية ،وأصرت زميالتي
من البرنامج الذي أدرس فيه على إال
أبيت بالفندق وأن أقيم معهن إلى أن

احصل على السكن اخلــاص بي مع
أنتهاء عطلة نهاية االسبوع.
إن أهم ما خرجت به من هذا
الــيــوم ،معرفتي بـــ «عـ ــزة» الطالبة
املصرية اجلميلة املفعمة باحليوية
والــنــشــاط واملـــــرح ،كــانــوا يلقبونها
«بــالــبــرنــســيــس» ،كــانــت ع ــزة تعيش
مع والديها حيث كــان والــدهــا يعمل
دبلوماس ًيا بسفارتنا بهوالندا ،سرعان
ما تولدت صداقة قوية بيني وبينها،
رغم أنها كانت تصغرني سنًا ،ثم بعد
ذل ــك تــوطــدت عــاقــتــي مــع أسرتها
للدرجة التى كانوا يسالونها أن غبت:
أين أمك؟ ،كانت عزة وأسرتها امللجأ
واملـ ــاذ يف الــغــربــة ،األبــنــة واألخ ــت
الصغيرة التي عوضتني عــن وجــود
ابنتي وعن فقدان أختي التي سافرت
إلى السماء دون أن أراها.
إلى جانب وجود عزة وأسرتها،
كانت اجلالية املصري وأصدقاء من
مختلف اجلنسيات الــتــي ال أعــرف
كــيــف جتــمــعــنــا ،وكــيــف تــصــادقــنــا؟،
خــاصــة بعد وص ــول زوج ــي وابنتي،
وكــيــف أستطعت يف غــضــون شهور
قليلة أن أراكــم رأس مــال اجتماعي
(بــشــر ،وع ــاق ــات ،ومــســاحــة هائلة
من التسامح مع املختلفني ،احترام
متبادل ،حب ،تعاون) رأس مال أغانني
هو اآلخــر على اجتياز املحن خاصة
موت أختي الذي كان مبثابة الصاعقة
التي وقعت على والتى ما كان لي أن
أعيش بعدها دون وجود كل هؤالء.
يف الهاي ،العاصمة السياسية
لهولندا التي بها قصر امللكة ومحكمة
الــعــدل الدولية والــبــرملــان الهولندي
الــذي يعد واح ـ ًدا من أشهر برملانات
العالم ،والعديد من املتاحف واألماكن
الــســيــاحــيــة الــشــهــيــرة والــبــحــيــرات
اجلميلة ،عشت ثمانية عشر شه ًرا
خــبــرت خــالــهــا مــعــارف واكتسبت
مهارات وقدرات ،وتعرفت على أناس
من مختلف اجلنسيات وغيرها من
اخلبرات ما كان لي أن احصل عليها
إذا كنت رفضت خوض هذه التجربة.
وهنا تذكرت قول صديقي محمد عبد
احلميد ،رحمة اهلل عليه ،بأنه يكفيني
التجول بشوارع هولندا.
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جوه البلد
«بنساعد بعض»

لدعم المزارعين ..طرق
الحصول على قرض تطوير الرى
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«زووم»

صوت أهالينا
انطال ًقا من رسالتنا يف هذا الباب ،نلقي
الضوء على أصــوات أهالينا يف عدد من
املحافظات املختلفة يف بر مصر ،وبداية
يطالب أهــالــي مدينة العاشر املسئولني
مساعدتهم يف تطوير مستشفى التأمني
الــصــحــي ،وأكـ ــد عـــدد م ــن األه ــال ــي أن
املستشفى يحتاج إلى التطوير والتجديد
وتوفير اإلمكانيات.
وإلــى قرية فــارس مبركز كــوم أمبو يف
محافظة أسـ ــوان ،حيث يعاني األهــالــي
من نقص اخلدمات ومشكالت املعديات
النهرية وسوء اخلدمات واملرافق ومشكالت
الصرف الصحى وطفح املياه ما يسبب
جتمعات كبيرة للحشرات والناموس ،والتى
تعمل على نقل األمراض وتؤثر على صحة
املواطنني وتعرض املنازل لالنهيار.
ومن املقرر تنفيذ مشروع تأهيل الفرع
الــبــحــري لترعة ف ــارس اجلــديــدة ضمن
املــشــروع القومى لتبطني الــتــرع كما يتم
تنفيذ املــشــروع املتكامل إلدخ ــال خدمة

مبادرات «إيد في إيد»

أعلن الدكتور السعيد حماد ،رئيس جهاز حتسني
االراضــي بــوزارة الــزراعــة ،عن خطوات احلصول
على قرض لتطوير الري ،مؤكدا أن املشروع اخلاص
بتطوير الري ،يقدم أشكال الدعم الفني والتدريبي
للمزارعني ،من خالل تقدمي التصميمات املناسبة،
فضال عن اإلشراف على التنفيذ مجانا للمزارع.
وأضــاف حماد «ميول املشروع عدد من البنوك
الوطنية هــي البنك االهــلــي وبنك مصر والبنك
الزراعي ،بفائدة  %5فقط ،و يقوم البنك بصرف
مبلغ خمسة وثالثني ألف جنيه ملن ميلك ثالثة أفدنة
ويرغب يف حتديث الري بها ،وسيتم صرف مبلغ
خمسة عشر ألف جنيه ملن ميلك فدانا واحدا».
واملستندات املطلوبة للتعاقد هي صورة بطاقة
الرقم القومي ،وبطاقة احليازة وسند امللكية ،وعقد
إيــجــار مــن مالك األرض ويــكــون التنفيذ يف مدة
اإليجار أو حق انتفاع.
تصرف هذه املبالغ على دفعتني ،الدفعة األولى
يتم دفعها مــن البنك للمزارع بــواقــع  ،%50عند
التعاقد ،ثم يتم إعطاء املزارع باقي املبلغ (الدفعة
الثانية) بعد االنتهاء من تركيب شبكة الري ،بعد
تقدمي خطاب من الزراعة يفيد بأنه قد مت تركيب
شبكة الــري باملواصفات املطلوبة ،كما أن شبكة
الري تعمل بالكفاءة املطلوبة.
ويجري نظام التسديد على مدى خمس سنوات
تبدأ بعد تركيب الشبكة بستة أشهر ،وبعدها يبدأ
التسديد كأقساط على خمس سنوات ،وكل ستة
أشهر يتم دفع قسط ،وذلك بنسبة فائدة .%5
ويــقــوم أصــحــاب املــســاحــات األكــثــر مــن ثالثة
أفدنة باختيار الشركة التي تقوم بتوريد وتركيب أو
بالتوريد فقط ،حيث ال يتدخل البنك والزراعة يف
اختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها.
ويقوم البنك بتمويل هذه الشركة لتنفيذ شبكة
الري التي مت تصميمها بواسطة جلنة تطوير الري
وتتم محاسبة الشركة بواسطة البنك على دفعتني،
الدفعة األولى يتم دفعها عند التعاقد بينما الدفعة
الثانية فيتم دفعها عند االنتهاء من تركيب الشبكة.
وبعد تقدمي خطاب من الزراعة يفيد بأنه قد
قامت الشركة بتركيب الشبكة باملواصفات املطلوبة
وأن الشبكة تعمل بالكفاءة املطلوبة ،يقوم البنك
بصرف املبالغ للشركة ،ولكن بعد حجز نسبة ،%5
من األمــوال املستحقة للشركة حتسبا من وجود
خلل بالشبكة ،وأسلوب السداد بواسطة املــزارع
للبنك يتم على خمس سنوات بفائدة  ،%5مع ترك
ستة أشهر سماح ال يتم التسديد بها ،وبعد هذه
الشهور الستة يتم دفع األقساط بواقع قسط كل
ستة أشهر ..ويف حال قام املزارع بأخذ أموال من
البنك الزراعي املصري وصرفها يف غير الغرض
املصروفة من أجله ،أي تركيب شبكة الري احلديث،
يقوم البنك على الفور بتحويل القرض من قرض
ميسر بنسبة  %5إلى قرض عادي متاما.

محمد إبراهيم

الصرف الصحي لقرية فارس والذى تصل
تكلفته لنحو  196مليون جنيه.
ويف مــديــنــة املــنــيــا اجل ــدي ــدة ،ب ـ ّـن رامــي
محمود ،محام ،أن الناموس والذباب منتشر
وبخاصة يف األحــيــاء اجلنوبية من املدينة،
وتابع« :املأساة ظهرت منذ  ٦سنوات بسبب
مشكلة يف شبكة الــصــرف الصحى والتى
امتدت لتصل إلى املنطقة ،لتصبح الصورة
اليومية عبارة عن ناموس وحشرات وأمراض
خطيرة ،ومع بداية االستشعار باخلطر توجهنا
إلى رئيس جهاز املدينة األول ولم يفعل شيئا،
والثانى والثالث والرابع كذلك ،كما توجهنا
إلــى املسئولني بـ ــوزارة الصحة والبيئة يف
املحافظة ،ولكن ال حياة ملن تنادي».
وناشد األهــالــي ،رئاسة مجلس ال ــوزراء،
وأعضاء مجلس النواب باملحافظة من أجل
إنقاذهم من األمراض الناجمة عن الصرف
الصحي ،والقمامة الــتــى شــوهــت الــصــورة
اجلمالية للمنطقة ،والسعى نحو حل األزمة
من جذورها

«قرية بال إدمان» ..مبادرة تجوب
مجانا
محافظات مصر وتقدم العالج ً

أطلق صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفني القباج ،وزيرة
برنامجا حول أضــرار تعاطى
التضامن االجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق
ً
املخدرات يف القرى باملحافظات املختلفة حتت عنوان «قرية بال إدمان» ،يتضمن تنفيذ
العديد من اإلجراءات الوقائية ،إضافة إلى توفير خدمات املشورة لألسر حول آليات
االكتشاف املبكر وكيفية التعامل مع احلاالت املرضية والتواصل مع اخلط الساخن
لعالج اإلدمان « « 16023لتقدمي اخلدمات العالجية مجانا وفى سرية تامة ،وسط
اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية.
ويعمل البرنامج على تدريب الشباب على اكتساب املهارات احلياتية للوقاية من
تعاطي املخدرات ،وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف األســري ،مبا يكفل متكني أفراد
املجتمع من مواجهة مشكلة املخدرات ،وتعتمد هذه التدخالت على التواصل املباشر
مع األسر يف القرى ،وتأهيل الكوادر املجتمعية من الشباب للمشاركة يف جهود التوعية
بخطورة القضية ،كما يتم تنفيذ زيارات منزلية لألهالي لتوعيتهم بخطورة املشكلة يف
ظل اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،ويتم تقدمي خدمات
املشورة والدعم النفسي وتوفير اخلدمات العالجية ألى حالة إدمان مجانا من خالل
اخلط الساخن التابع للصندوق.
وقال عمرو عثمان ،مدير صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي ،إنه يجري تنفيذ
املبادرة حيث تتضمن اتخاذ تدابير ف َّعالة ومبتكرة للكشف املبكر عن تعاطي املخدِّرات،
وتنفيذ حمالت مستدامة نحو قرى خالية من اإلدمان ومؤسسات خالية من تعاطى
املخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف
بالعديد من املحافظات املختلفة ،بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية ومتكني
اقتصادي ملرضى اإلدمان واملتعافني لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم
االجتماعي ،الفتا إلى أن هذه املبادرة تتضمن القرى باملحافظات املختلفة.
وأوضح أن إجمالي عدد القرى التي مت تنفيذ البرامج التوعية بها بلغت  37قرية
حتى اآلن ،ومت تنفيذ أكثر من  200نشاط متنوع مبشاركة املتطوعني لدى الصندوق
من أبناء هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة يف البرامج التوعوية حتت إشراف
الصندوق ،كما سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب
هذه القرى ،كما سيتم إطالق دوري رياضي بني الشباب.

