


70 عام  من  التنمية  

الهيئة أخبار 

كيف تستفيد بعقلك الباطن
في اإلبداع؟ 

تحويل التراب
 إلى ذهب 

العالم خلف األسوار 
والتهمة.. »كورونا«!

العالم كان يعرف عن كورونا    
     من سنوات!

»حماية إنتاجك من التغيرات المناخية«
 مبادرة الهيئة لمواجهة الكوارث

 التغير واإلصالح االجتماعي
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تحديات 568
كرونا

أود أن أشير وأؤكد على أهمية 
المدني  المجتمع  مؤسسات  دور 

في مواجهة كورونا وما يأتي 
تبعيات من  معه 

وأوقات عصيبة من حروب  بظروف صعبة  الطويل  تاريخه  كوكبنا يف  مرَّ 
مواجهة  ونحن يف  واليوم  اجلميع،  حياة  على  أثرت  وأوبئة  طبيعية  وكــوارث 
هذه  أن  نتذكر  أن  علينا   )19-COVID العلمي اللفظ  بحسب  )أو  كورونا 
ليست املرة األولى التي مير فيها كوكب األرض بوباء، أو كما نسميه بلفظ 

أدق »جائحة«.
الالفت للنظر أن الوباء ال يفرق بني رجل أو امرأة، بني فقير أو غني، بني 
من هم على كرسي السلطة يف أعظم الدول وبني الشخص البسيط يف أفقر 
القرى. فال فرق يف املرض بني إنسان وإنسان. وهذه يجعلنا أمام حقيقة أن 
جميعنا بشر، ضعفاء أما فيروس ال يرى بالعني املجردة. كما يجدر بنا أن 
نتأكد أيًضا أن ال ميكن ألي منا، وال ألي دولة -مهما كانت عظمى- مواجهة 

هذه اجلائحة إن لم يتحلى اجلميع بالترابط والتكاتف والتعاون.
وبذكرنا للترابط والتكاتف، أود أن أشير وأؤكد على أهمية دور مؤسسات 
املجتمع املدني يف مواجهة كورونا وما يأتي معه من تبعيات. وهنا ال أقصد 
فقط املساعدات املادية أو العينية، مع أن هذا أمٌر أساسي خصوًصا ألصحاب 
الدخول الصغيرة، وأيًضا للعمالة اليومية. لكن الدور األكبر ملؤسسات املجتمع 
املدني يأتي يف دورها للتوعية. فما يجعل هذا املرض أشرس هو عدم اتباع 
وعدم  الشخصية،  بالنظافة  االهتمام  وعــدم  السليمة،  الصحية  الــعــادات 
آمنة بني  بترك مسافات  الصحية  التعليمات  إدراك خطورة عواقب جتاهل 

األشخاص. 

هناك أمرا أود اإلشارة إليه وهو  ان اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها 
القيادة  لدى  عميق  وعي  على  تؤكد  منتصفها،  ويف  األزمة  بداية  الدولة يف 

السياسية يف مصر للحفاظ على حياة املصريني.

هذا الدور التاريخي للتعامل مع األزمة مبهارة عالية وفهم عميق ألبعادها، 
مع التعامل مع األبعاد الثقافية للمصريني ككل ساهم بدور كبير يف جتنب آثار 

كثيرة كان من املمكن أن تكون مرعبة«.

يف النهاية؛ يجب أن أنحني مقدًما لكل الشكر والتقدير »للجيش األبيض« 
من أطباء وممرضي وسائقي سيارات اإلسعاف وكل من يعملون يف املؤسسة 
الطبية. وأيًضا أشكر الدولة وخصوًصا وزارة الصحة ملا تتحلى به من سرعة 
وحكمة ملعاجلة األمر ومواجهته. وأيًضا أشكر اجليش املصري لدوره العظيم 
يف تطهير البالد، حماية املصريني. وأمتنى الصحة والعافية لكل األشخاص، 

وأصلي أن ينتهي هذا الكابوس يف أقرب وقت وبأقل خسائر.
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ــزي الـــقـــارئ، يف  بــعــد أن تــعــرفــنــا، عــزي
أفكارك  كيفية صياغة  السابق على  املقال 
ننتقل خلطوة  الباطن،  العقل  اإليجابية يف 
يف  الباطن  بالعقل  فيها  نستفيد  أخـــرى 
اإلبداع؛ فعقلك الباطن ليس فقط مسئواًل 
وإمنا  واألحاسيس  الذكريات  تخزين  عن 
واألفكار  اإلبداع واحلدس  أيًضا هو موقع 
على الرغم من أن كل هذه االشياء ليست 

ملموسة. 
فاحلدس يظهر فجأة ليوجهك يف اجتاه 
املوقف،  هذا  له  يحدث  لم  منا  َمن  معني، 
عندما تكون مندمًجا يف عمل ما ثم فجأة 
تقفز يف رأسك فكرة ما حلل مشكلة كانت 
عقلك  ولــكــن  احلــل  يف  عليك  مستعصية 
احلل..  هذا  إيجاد  على  ساعدك  الباطن 
الفنانني  كــثــيــًرا مــع  ويــتــكــرر هـــذا األمـــر 
الباطن  الــعــقــل  يــقــوم  ــدعــني؛ حــيــث  ــب وامل
بتزويدهم باإللهام واألفكار اخلالقة سواء 
جديدة  أعــمــال  يف  أو  احلــالــي  عملهم  يف 

مبتكرة.
بأن  القارئ-  ــرك -عزيزى  أذكِّ أن  وعليَّ 
التفكير  يتطلب  ال  اإلبـــداعـــي  التفكير 
املنطقي أو الناقد يف حلظة اإلبداع؛ حيث 
املنطق  بعيًدا عن أسس ومبادئ  إنه يسير 
والنقد، وأعلم أننا هذه األيام قد نبالغ يف 
التفكير املنطقي؛ حيث ال  أهمية إجنازات 
فنحن نصدق  ونلمسه،  نراه  ما  إال  نصدق 
فقط األشياء التي ميكن قياسها، واألشياء 
ونتائج  باألرقام  املصحوبة بجداول مملوءة 
ــر مــطــلــوب يف بعض  ــو أمـ ــجــارب، وهـ ــت ال
التقييم وحل  وأيًضا كأساليب يف  األعمال 
املشكالت، ولكن يف التفكير اإلبداعي نحن 
نبحث عن فكرة لم تولد من قبل ولن تولد 
أو  قيود  دون  العنان  لنفسك  تركت  إذا  إال 

أسس حتد من التقاطك لهذه الفكرة.
بــدأت  العظيمة  ــازات  اإلجنــ ــل  “ك انتبه 

بفكرة”!

القلق  من  واحــذر  العليا،  اليد  له  فسيكون 
املستمر والتفكير التشاؤمي فكالهما يحيل 
البناءة  األفكار  استقبال  على  قدرتك  دون 

بشكل منفرد.
بالضروري  التي  اليقظة  أحــالم  تذكر 
أن تكون مررت بها يوًما ما، هذه األحالم 
من  حــالــة  يف  تــكــون  عندما  إال  تظهر  ال 
االسترخاء واالبتعاد عن القلق؛ ففي حالة 
القلق يسيطر عليك عقلك الواعي ويشدك 
الــوســاوس  بــعــيــًدا عــن االســتــرخــاء بفعل 

واملخاوف التي يحيطك بها.
لهذا سوف أقدم إليك -عزيزي القارئ- 
يف هذه املقالة طريقة ملمارسة االسترخاء 
لتساعدك  التنفس  تدريبات  على  تعتمد 
الفرصة  وإعطاء  القلق  من  التخلص  على 

لك كي تبدع وتبتكر. 

كيف أسترخي؟
أو  اتخذ وضًعا مريًحا لك سواء جالًسا 

مستلقًيا.
يولد  أو ساقيك فذلك  تعقد ذراعيك  ال 

توتًرا جسدًيّا.
ضع إحدى يديك على معدتك فوق سرة 

البطن متاًما.
ــاول أن تــعــثــر عــلــى مــنــاطــق الــتــوتــر  حــ
يف  وابــدأ  جسدك  عضالت  يف  الرئيسية 

إرخائها بإرادتك.
يف  لوضعك  مدرًكا  وكن  عينيك  أغمض 
املقعد أو الفراش، ركز تفكيرك على رأسك 
للحظة، ثم على ذراعيك ثم على جذعك، 

ثم ساقيك.
استمع لصوت تنفسك على مدار عشرة 
أن  ا  ليس مهًمّ تفعل شيًئا،  أن  أنفاس دون 

تستمع  أن  املهم  ببطء،  أو  بسرعة  تتنفس 
لصوت أنفاسك.

واآلن ابدأ يف التنفس بعمق أكثر، وعندما 
يتم عن طريق  أن ذلك  تأكد  تأخذ شهيًقا 
بطنك، وإن فعلت ذلك كما يجب، فإن يدك 
املوضوعة على بطنك سترتفع معها، وأثناء 
الزفير ينكمش بطنك فتنخفض معه يدك.

احرص على أن يكون الشهيق من األنف 
مــع غلق الــفــم، والــزفــيــر مــن الــفــم وليس 

االنف.
خذ عشرة أنفاس عميقة من بطنك ويف 
ملدة خمس  التنفس  أوقف حركة  نفس  كل 

ثوان، ثم أخِرج النفس.
اترك تنفسك يعود لطبيعته.

كـــل عــضــالت جسمك،  ــض  ــب أق ــق  ــرف ب
ثانية  عينيك  افــتــح  الــتــوتــر  يقل  وعــنــدمــا 

وستشعر وقتها أنك هادئ جسمانًيّا اآلن.
انتبه “التوتر اجلسدي يولد توتًرا ذهنًيّا، 
والتوتر الذهني أيًضا يولد توتًرا جسدّيًا”!

أمر طبيعي لدى بعض الناس أال يشعروا 
التمرين  هــذا  ممــارســة  بعد  باالسترخاء 
من  يعانون  الذين  أولئك  وخاصة  مرة  أول 
تقاوم  ال  مزعجة.  مشكالت  بسبب  القلق 
األفكار املتداخلة عليك أثناء التمرين فهي 
لنفسك:  قل  ولكن  توترك  من  تزيد  سوف 
ــا أشعر بالقلق جتــاه أمــر مــا وهــذا ال  »أن
أنهي هذا  للقلق عندما  فوًرا  يهم. سأعود 

التمرين، أما اآلن فسأعود للتمرين«.
هذا التمرين قطًعا لن يحل كل مشاكلك، 
اجلسدي  التوتر  حــدة  من  يقلل  فقط  إنــه 
الذي تعاني منه؛ فهو مبثابة خطوة تأخذك 
القيام  وميكنك  اليومية.  احلياة  عن  بعيًدا 
تكون  عندما  مكان،  أي  يف  التمرين  بهذا 
أو  قلياًل،  لتغفو  وقت  لديك  وليس  ُمرَهًقا 

عندما تشعر بضغط عصبي. 
التوتر  حــده  مــن  يقلل  السليم  التنفس 
نك من التفكير  ويعيد شحنك بالطاقة وميكِّ
أن  يعني  بعمق  التنفس  أفــضــل.  بشكل 
بالكامل  بالهواء  أصبحتا ممتلئتني  الرئتني 
وليس اجلزء األعلىى فقط، وأن املزيد من 
األكسجني يصل بالتالي إلى الدم، ويحتاج 
املخ لهذا األكسجني كي يقوم بوظائفه على 
يرخي  بعمق  فالتنفس  أيًضا  نحو،  أحسن 
عضالت البطن وشبكة األعصاب املوجودة 
حول املعدة، وارتخاؤها يعني أن أعضاءك 
بالتنفس  أنك  أي  جيًدا،  ستعمل  الداخلية 

العميق تنشئ تناغًما جسدًيّا.
مساحة  لنفسك  أعــِط  الــقــارئ،  عزيزي 
ــوف تبهرك  ــوقــت لــالســتــرخــاء وسـ مــن ال
نتائجه التي تنعكس على طاقتك اجلسمية 
والذهنية والنفسية، فقط افعل ذلك وأنت 
متيقن من فوائده واجعله منًطا أساسّيًا يف 

حياتك اليومية. 

الفكرة  ــارئ-  ــق ال -عــزيــزي  تتذكر  هــل 
خط  حتطيم  يف  استُخدمت  التي  املبدعة 
دون  ليتم  يكن  لم  اإلجنــاز  فهذا  بارليف؟ 
هذه الفكرة، ألم تالحظ أثناء ذهابك إلى 
فتجد  بها،  الكتب  بعض  لتصفح  ما  مكتبة 
نفسك تقلب يف كتاب لم تكن تنوي شراءه 
ولكن عندما نظرت إلى الغالف أو العنوان 
أعطاك فكرة رمبا تساعدك يف حل مشكلة 
كان  إن  لترى  الفهرس  قــرأت  ورمبــا  مــا، 
ثم  املشكلة،  يتحدث عن هذه  هناك فصل 
قرأت نصف صفحة عنها، واتخذت قرارك 

بشراء الكتاب؟ 
تــنــطــلــق شــرارتــهــا  قـــد  فــاألفــكــار  إذن 
فهي  بقوة،  إيجادها  ميكن  وال  باملصادفة 
ولكن  بـــاإلرادة  مباشرة  عالقة  لها  ليست 
لها اتصااًل قوّيًا بعقلك الباطن؛ حيث تلمع 

األفكار يف الذهن عندما تكون غير منتبه 
أو منشغاًل بالتفكير يف شيء مختلف متاًما. 
كذلك احلدس ال عالقة له باإلدارة؛ فهو 
قوة موجهة داخلك ترشدك بطريقة ما إلى 
دائًما  الباطن  فعقلك  الصحيح؛  الطريق 
تتوقف  عندما  حتى  أجلك  مــن  يعمل  مــا 
عن التفكير يف املشكلة، فإنه سيظل يفكر 
فيها، وعندما تكون مسترخًيا بالقدر الكايف 
فسوف  الداخلي،  الصوت  لهذا  لالستماع 
حدس،  أو  فكرة  صــورة  احلــل يف  يعطيك 
وميكن أن يحدث ذلك أثناء النهار أو الليل 

أو حتى يف صورة حلم.
وكـــي تــســتــفــيــد مـــن هـــذه اإلمــكــانــيــات 
املوجودة يف عقلك الباطن، يجب أن توجد 
معنى لصوتك الداخلي، ومن املهم يف هذه 
وإال  ــواعــي،  ال عقلك  حتجم  أن  اللحظة 

كيف تستفيد

بعقلك الباطن
في اإلبداع؟ 
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الزم نفهم 

د. سامية قدرى 

واحـــداً  االجــتــمــاعــي  التغير  مفهوم  يعد 
عديدة  مجاالت  يف  األساسية  املفاهيم  من 
وثقافية.  اقتصادية،  اجتماعية،  سياسية، 
التغير  مفهوم  عن  التغيير  مفهوم  ويختلف 
االجتماعي يف أن األول يعد عملية قصدية 
الرسمية  اجلــهــات  مــن  الــعــديــد  بها  تــقــوم 
والتغيير  اإلصــالح  إلحــداث  الرسمية  وغير 
التغيير  مفهوم  يتداخل  لذا  والتنمية..الخ. 
االجتماعي  مع كل هذه املفاهيم، أما املفهوم 
الثاني فيشير إلي التطور التلقائي والطبيعي 
الــــذي يــحــدث نــتــيــجــة عـــوامـــل وحتـــوالت 

اجتماعية عديدة.

أما مفهوم التنمية بناء علي هذا  فيشير 
التغير  عملية  يف  تبذل  التي  اجلــهــود  إلــى 

كدمج ملفهومي الثورة واإلصالح. وتعد عملية 
اجلوانب  تشمل  متكاملة  عملية  اإلصــالح 
ــة والــســيــاســيــة، االجــتــمــاعــيــة  ــصــادي ــت االق
 ( الكبرى  الوحدات  مستوي  علي  والثقافية 
تقع  التي  الصغرى  والوحدات  املجتمعات( 
يف نطاق داخل هذه املجتمعات ) املؤسسات 
ــاء عــلــي هـــذا فـــإن عملية  ــن املــخــتــلــفــة(. وب
اإلصالح عملية متواصلة أو مستدامة وتقوم 
املوارد  تنمية  العدالة،  احلرية،  مبادئ  علي 
البشرية، احلفاظ علي البيئة، الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان. وإن حتقيق اإلصالح وفقاً 
لهذا يتطلب التحرير السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي من منظومة متكاملة ومترابطة، 
فــال ميــكــن تــصــور حتــريــر اقــتــصــادي دون 
علي  يساعد  منها  فكال  سياسي،  حترير 
االجتماعي  التحرير  أن  كما  األخر،  حتقيق 
للتقدم يف كافة  السليم  والثقايف هو اإلطار 

امليادين.

اإلصــالح مفهوم  أن  إلــي  البعض  ومييل 
الــتــنــمــيــة  ــوم  ــه ــف م يــــــرادف   REFORM
والدينية  السياسية  املجاالت  يف  املستدامة 
السبيل  وهو  والتعليمية...الخ،  واألخالقية 
النزعة  إصالحية  تبدأ  هيكلة  إعـــادة  إلــي 
عملية  أن  وباعتبار  تــوقــف.  دون  وتستمر 
جديد  مفهوم  إلي  املستدامة حتتاج  التنمية 
يطلق عليه البعض مفهوم« احلكم اجلديد« 
أو » احلكم الرشيد«، ويعرف احلكم الرشيد  
والقطاع  احلكومة  بني  اجتماعي  عقد  بأنه 
أكبر  تهيئة  بهدف  املدني  واملجتمع  اخلاص 
رشداً  أكثر  وإدارة  املجتمع  لقدرات  وأفضل 
أن  الميكن  الشراكة  وهــذه  احلكم،  لشئون 
قائم  مجتمعي  سياق  يف  إال  ثمارها  تــؤدي 

علي الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان.

التغير  مفهوم  فــإن  ذلــك،  من  وانطالقاً   
برامج  خالل  من  يأتي  والتنمية  واإلصــالح 

موجهة إلحداث التغير املنشود.

  مفهوم اإلصالح املؤسسي
يتناول اإلصالح املؤسسي كافة املنظمات 
نظام  يشهدها  التي  واجلمعيات  الهيئات 
سياسية،  رسمية،  غير  أو  كانت  ما،رسمية 
ال  أو  تهدف  واجتماعية  ثقافية  اقتصادية، 
تهدف للربح. ومن ثم فإن مصطلح اإلصالح 
التنظيمات والوحدات  املؤسسي يطال كافة 
)النت الثالث  السلطات  من  امتداد  القائمة 

منظمات  فيذية،التشريعية،الفضائية(،إلى 
املجتمع املدني مروًرا بالشركات واملشروعات 
العام واخلــاص، ويحلو  القطاعني  ووحــدات 
أصغر  وحــدات  على  املفهوم  تطبيق  للبعض 
كاجلماعات الصغيرة واملدارس أو الوحدات 
بنشاط  تقوم  أبنية  من  ذلك  وغير  الصحية 
املجتمع  يف  ضــــرورة  أصــبــحــت  ووظـــائـــف 

املعاصر

عــام ضــرورة  بشكل  ــالح  اإلصـ ــان  ك وإذا 
قصوى، فإن إصالح وبناء قدرات رأس املال 
عملية  أولــويــات  قائمة  على  يعد  البشري 
اإلصالح على اعتبار أن رأس املال  البشري 
الذي يعمل داخل هذه املؤسسات ميثل أحد 
املوارد الهامة يف إحداث النمو املنشود كما 
حتكم  املؤسسي  التنظيم  وفاعلية  كفاءة  أن 
قــدراتــنــا على االســتــفــادة مــن هــذه املـــوارد 
الوعي  تشكيل  خــالل  من  وذك   وتنميتها، 
القدرات  وبناء  والتأهيل  التدريب  إعادة  أو 
مناخ  لوفير  الالزمة  العمليات  من  وغيرها 
واملشاركة  الدميقراطية  املــمــارســة  يتيح  
املشكالت  وحــل  والعمل  ــرأي  ال يف  الفعالة 
ونشر املعرفة وتفعيل القيم املدنية احلديثة، 
تــغــيــيــرات سلوكية  ــداث  إحــ بــهــدف  وذلـــك 
وتنموية داخل املؤسسات ومن ثم يف املجتمع 

األكبر.

مبفهوم  الــرشــيــد  احلــكــم  مفهوم  يرتبط 
اإلصالح املؤسسي أشد اإلرتباط نظًرا ألن 
احلكم الرشيد يستخدم لإلشارة إلى ضرورة 
للقيادة والتوجيه  السعي إلتباع طرق أخرى 
لضمان استفادة الناس اجتماعًيا واقتصادًيا 
. كــمــا يشير إلـــى بـــذل اجلــهــود مــن أجــل 
إصالح اإلدارة العامة واملؤسسات احلكومية 
الالمركزية  قيم  وتعزيز  احلكومية،  وغير 
من  القدرات  بناء  وتشجيع  والدميقراطية 
للمؤسسات  الداخلي  احلكم  حتسني  أجــل 
وأيًضا تعزيز قيم احلكم الرشيد كاملساءلة، 
التسامح،  والثقة،  املحاسبية،  الشفافية، 
االختالف وغيرها من القيم األساسية التي 
تساهم يف عملية اإلصالح املؤسسي. والتي 

تعد يف نفس الوقت جوهر عملية اإلصالح

الثقافة املؤسسية:
ــقــافــة املــؤســســيــة  ــث ــحــوذ مــفــهــوم ال اســت

  ORGANIZATIONAL CULTURE
مجاالت  يف  الكثيرين  اهتمام  علي  مؤخراً   

الشركات  عمل  مجال  يف  السيما  عــديــدة 
ولكنه  الــكــبــرى،  ــة  ــجــاري ــت وال الــصــنــاعــيــة 
امليادين  مختلف  علي  بعد  فيما  انسحب 
حيث يتوقف جناح أي مؤسسة علي ترسيخ 
النهوض  علي  تعمل  قوية  مؤسسية  ثقافة 
باملؤسسة. ورغم أن ذلك أمر صعب وحتتاج 
الثقايف  التغير  أن  لوقت وجهد انطالقا من 
متواصلة  وجــهــوداً  طــويــاًل  وقــتــاً  يستغرق 
واالعتماد علي استراتيجيات للتغير، إال أن 
عملية اإلصالح ال ميكن أن تتم إال يف إطار 
تغيير ثقايف حقيقي يدعم قيم ما بعد حديثة 
ومستويات  جــوانــب  تــدعــم  أن  شأنها  مــن 

اإلصالح األخرى.

إلي  املؤسسية  الثقافة  مفهوم  واليشير 
األمور املعلنة والتي تعلق علي أبواب املؤسسة 
مثل الرسالة و الرؤية تلك الصور املرسخة 
املؤسسة  هــذه  مع  يتعاملون  من  أذهــان  يف 
تعني  وإمنــا  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل 
الثقافة املؤسسية ما يتم قراءته من السطور 
وهي  املؤسسة  كواليس هذه  يحدث يف  وما 
داخل  عليها  املتعارف  والتقاليد  األعــراف 
العاملني  السائدة بني  والسلوكيات  املؤسسة 

فيها والقيم التي امنوا بها.

املؤسسية  الثقافة  وبناء على ذلك، تعرف 
واملعتقدات  القيم  مجموعة  هــي   « بأنها 
وأمناط السلوك التي تشكل هوية املؤسسة 
والنمط  والقيم   االجتــاهــات  يف  واملتمثلة 
التي  املــشــكــالت  حــل  وســلــوكــيــات  اإلداري 
يتبناها أعضاء املؤسسة«.كما تعرف بأنها » 
مجموعة من املفاهيم املشتركة للكيفية التي 
والعاملني  املؤسسة  هذه  أعضاء  بها  يفكر 
فيها . وتتأثر هذه املفاهيم بالعوامل املادية 
واملكان  العمل  بيئة  يف  املوجودة  والظروف 
يعملون  التي  واملــوارد  العاملني،  يضم  الذي 

بها والتواصل فيما بينهم...إلخ

القدرات املؤسسية:
 يرتبط مفهوم القدرات املؤسسية مبفهوم 
الثقافة املؤسسية أو التنظيمية، حيث متثل 
بناء  إلي  رئيسياً  مدخاًل  املؤسسية  الثقافة 
رسالة  وأن  خــاصــة  املــؤســســيــة،  الــقــدرات 
للثقافة  املعلنة  اجلوانب  أحد  هي  املؤسسة 
التي تتبناها املؤسسة.  ويعد قياس قدرات 
املؤسسة واحدة من اآلليات التي تؤدي إلي 
عملية  يف  اإلسهام  ثم  ومن  القدرات  تنمية 

اإلصالح املؤسسي

إلحداث  تبذل  التي  اجلهود  أي  االجتماعي 
والهيكلية  الوظيفية  التغيرات  من  سلسلة 
زيـــادة  طــريــق  عــن  املجتمع  لنمو  ــة  ــالزم ال
املتاحة  الطاقة  استغالل  على  أفــراده  قدرة 
قدر  أكبر  لتحقيق  ممكن  حــد  أقصى  إلــى 
من  وبأسرع  لألفراد  واحلرية  الرفاهية  من 
بالذكر  واجلــديــر  الطبيعي.   النمو  معدل 
الفكر  بتطور  تطور  قد  التنمية  مفهوم  أن 
اإلنساني الذي يسود كل مرحلة من مراحل 
تطوره، فقد بدأ املفهوم بالتركيز على التنمية 
والستينات  اخلمسينات  خالل  االقتصادية 
اجلانب  إلى  حتول  ثم  العشرين  القرن  من 
والثمانينات  السبعينات  خالل  االجتماعي 
وصوال إلى استخدام مفهوم التنمية البشرية 
التسعينات.  مطلع  منذ  املستدامة  والتنمية 

ثم توالت مفاهيم أخرى كالتمكني رأس املال 
االجتماعي، بناء القدرات، توسيع اخليارات 
اإلصالح املؤسسي أو احلوكمة وغيرها من 

املفاهيم.

 REFORMــوم اإلصـــــــــــــالح ــهـ ــفـ أمـــــا مـ
األخــيــرة  ــه  األونـ يف  استخدامه  شــاع  فقد 
األلفية حتديداً(  من  األول  العقد  )منتصف 
السياسية  وغير  السياسية  اخلطابات  يف 
املستدامة  والتنمية  التنمية  ملفهوم  كتطوير 
التي تشير إلي عملية  وغيرها من املفاهيم 
التغير. ولعل الثورات التي اندلعت يف عدد 
من البلدان- كما سبق وأشرنا- كانت نتيجة 
 « اعتبارها  إلــى  البعض  مــال  حيث  لذلك 
  REVOLUTION ــة«  إصــالحــي ثــــورات 

التغير واإلصالح االجتماعي
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الهيئة أخبار 
بيتر مجدي

راهبة عضوة بمنتدى 
الحوار تزور متعافين 

من فيروس كورونا
عضوة  مجلع،  منال  الراهبة  زارت 
 8 بــاألقــصــر،  الثقافات  حـــوار  منتدى 
إيــطــالــيــني مت شــفــاؤهــم مــن فــيــروس 
لفترة  احتجازهم  بعد  مؤخرا،  كورونا 
مبستشفى إسنا، إلظهار روح التضامن 

واملساندة لإليطاليني.

أعلنت الهيئة لعمالئها أنه يف ضوء املساهمة 
الــظــروف  عــن  الــنــاجتــة  ــاء  األعــب تخفيف  يف 
إطار  ويف  الــبــالد،  بها  متر  التي  االستثنائية 
للهيئة   2020 لسنة   4 رقــم  ــدوري  الـ الكتاب 
القبطية  الهيئة  رت  قــرَّ املاليَّة،  للرقابة  العامة 
من  اعتباًرا  االجتماعية،  للخدمات  اإلجنيلية 

يوم االثنني 30 مارس 2020 ما يلي:
- اإلعفاء من غرامة التأخير املُستحقة على 
وأبريل 2020 يف حالة  أقساط شهري مارس 

سداد العميل لألقساط املتأخرة.
- اإلعفاء من رسوم السداد املعجل للعمالء 
الراغبني يف تعجيل سدادهم حتى نهاية مايو 

.2020
أبريل  بشهري  ستصدر  التي  للتمويالت   -
من   %50 من  العمالء  إعفاء  يتم   2020 ومايو 
قيمة مصروفات الدراسة واإلصدار بدون حد 

أدنى.
احلياة  تــأمــني  تكلفة  حتمل  يف  نستمر   -

والعجز الكلي.
- الـــعـــمـــالء املـــتـــضـــررون مـــن الـــظـــروف 
االستثنائية احلالية وبناًء على طلب موقع من 
تضررهم  من  والتأكد  التحري  وبعد  العميل 
أن  على  شهرين  ملدة  أقساطهم  ترحيل  ميكن 

ل تكلفة الترحيل على القسط األخير. حُتمَّ

أنــدريــه زكــي، رئيس  الــدكــتــور القس  أصــدر 
الطائفة اإلجنيلية مبصر، ورئيس الهيئة القبطية 
بتنفيذ  قــراًرا  االجتماعية،  للخدمات  اإلجنيلية 
تدخالت سريعة وعاجلة لتوزيع املالبس والطعام 
مبنطقة “الزرايب”، نتيجة السيول التي تعرضت 
لها املنطقة، بجانب دعم صغار املزارعني باملنيا 
من  ألكثر  زراعــيــة  مبستلزمات  ســويــف،  وبني 
لهذه  الطبيعية  احلالة  السترجاع  فــداًنــا   250

املحاصيل.
مستمرة  الهيئة  إن  بــيــان،  يف  »زكـــي«،  وقــال 
لصغار  املقبلة  الفترة  يف  اخلــدمــات  تقدمي  يف 
بعنوان  ــادرة مت إطــالقــهــا  ــب م املــزارعــني حتــت 
املناخية” خلدمة  التغيرات  من  إنتاجك  “حماية 
أكــثــر مــن 20 ألـــف مــن صــغــار املـــزارعـــني يف 
صغار  تعايف  بهدف  مصر،  صعيد  محافظات 
التي  السيول  مشكلة  تداعيات  من  املــزارعــني 
ومتكينهم  الصمود  على  قدرتهم  وزيادة  حدثت، 
مع  بأمان  القادم  املوسم  محاصيل  زراعــة  من 
مناخية  تغيرات  أي  من  الزراعي  اإلنتاج  حماية 

متوقعة.
ويف ما يخص مواجهة تداعيات أزمة “فيروس 
كورونا”، أكد أن الهيئة تعمل بالشراكة مع املئات 
املجتمعات  دعم  املجتمع يف  تنمية  من جمعيات 
املحلية، ويف هذا اإلطار مت إطالق عدة مبادرات 
مجتمعية منها مبادرة “نقدر نحميها” ملجتمعات 
العمل يف محافظات القاهرة واجليزة والقليوبية، 
كورونا”  فيروس  من  آمنة  “مجتمعات  ومبادرة 

وسيتم  سويف،  وبني  املنيا  سوهاج،  ملحافظات 
تعقيم  تنفيذ حمالت  املــبــادرات  هــذه  إطــار  يف 
بالشوارع واملؤسسات من اجلوامع والكنائس يف 
حقائب  وتوزيع  والنجوع،  والعزب  القرى  مئات 
من  للتوعية  وتنفيذ حمالت  والوقاية  املطهرات 
معاناة  تخفيف  بهدف  املتنقلة،  السيارات  خالل 
واألزمـــات  الــكــوارث  بهذه  املتأثرين  املواطنني 
احتياجاتهم  مواجهة  على  األفـــراد  ومساعدة 
والتقليل على قدر اإلمكان من حده  األساسية، 
التداعيات والتأثيرات الناجمة عن هذه األزمات.

يف  “سنستمر  اإلجنيلية:  الهيئة  رئيس  وقــال 
أكثر  مجتمعاتنا  لتكون  املــبــادرات  هــذه  تنفيذ 
متانة ومرونة، ولديها من القدرات ما ميكنها من 
إدارة وتنظيم املواطنني، واملؤسسات والكيانات، 
أزمة  مواجهة  يف  سواء  جاهزيتهم  زيادة  بهدف 
تأثيره  حــدة  من  التخفيف  أو  كــورونــا،  فيروس 
مع  التنسيق  بجانب  املواطنني،  على  وتداعياته 
املحلية  واإلدارات  االجتماعي،  التضامن  وزارة 
باستشاريني  االســتــعــانــة  بــجــانــب  واحلــكــومــيــة 

ومتخصصني”.

»حماية إنتاجك من التغيرات المناخية«
 مبادرة الهيئة لمواجهة الكوارث

الهيئة تقدم إعفاءات للمتعاملين
معها بسبب الظروف االستثنائية
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أن  استطاع  املجردة  بالعني  رؤيته  ميكن  ال  فيروس  املستجد..   كورونا 
يــؤرق العالم أجمع خــال األســابــيــع املــاضــيــة، وســارعــت دول عــديــدة إلى 
اتخاذ إجراءات احترازية غير مسبوقة للحد من تفشي وباء كورونا، الذي 
فتم  العالم،  تواجه  صحية  أزمــة  بأسوأ  العاملية  الصحة  منظمة  وصفته 
تعليق الدراسة وتقييد حركة املواطنني وإغاق احلدود برًا وجوًا وبحرًا، 
على  رواجــا  األكثر  الكلمة  وأصبحت  للمايني،  الصحي  للحجر  إضافة 

مستوى العالم » خليك فى البيت«.
وأدت املخاوف من تفشي فيروس كورونا اجلديد وما يسببه من خسائر 
االقتصادية  األزمـــة  أو  البشر  مــن  الضحايا  صعيد  على  ســواء  جسيمة، 
الناجمة عنه وما يرافقها من تأثيرات على االقتصاد العاملي إلى »حرب 
عاملية« من نوع جديد بني الدول من أجل تأمني املعدات الازمة ملكافحة 
فــيــروس كــورونــا، وتــدافــعــت الـــدول إلــى اتــخــاذ إجــــراءات وتــدابــيــر لتأمني 
املعدات والتجهيزات الازمة، مثل الكمامات واختبارات كشف الفيروس، 
واالستياء على كميات كبيرة من الكمامات كانت قادمة من الصني إلى 
فرنسا وأملانيا وإيطاليا، واستولت عليها دوال آخري مثل تركيا، التشيك 

والواليات املتحدة.
بالتزامن مع ذلك هناك جهود علمية دولية متسارعة من أجل إنتاج 
لقاح رمبا ينهي على هذا الوباء، الذي متكن من إصابة أكثر من مليون  

شخص حول العالم، وسجل أكثر من 90 ألف حالة وفــاة حتى منتصف 
أبريل 2020.

اخلــبــراء يـــرون إنــه مــن املــتــوقــع أن يستمر الــفــيــروس ملــدة عــامــني على 
املتعلقة بالنظافة واحلفاظ على  التدابير  أن كافة  األقــل، وهو ما يعني 

املسافة اآلمنة، ستستمر لفترة من الزمن، ولكن..
ماذا عن تعامل املستشفيات احلكومة واخلاصة فى مصر مع جائحة 
كورونا؟، هل جنحت مصر فى االختبار أم ال؟، ماذا عن مستقبل املنظومة 
الصحية للتعامل مع هذه األزمات مستقبا؟، كيف سقطت بعض الدول 
فى اختبار كورونا وكيف جنحت الدول اآلخري فى االختبار؟، هل يكون 

الفيروس آخر األوبئة التى تتعرض لها دول العالم أم ال؟
وهل تعود سلوكيات املواطنني كما كانت أم ال؟، وماذا عن التهافت على 
شراء السلع الغذائية أكثر من املعتاد، حيث سجلت معدالت االستهاك 
فى مصر للسلع واملواد الغذائية زيادة بنسبة 20% منذ بدء تفشي فيروس 
كورونا، حيث ازداد الطلب بشكل كبير على هذه السلع يف ظل اإلجراءات 

االحترازية.
التى وصلت  تــســاؤالت نحاول اخلــوض فيها  ملعرفة ما األســبــاب  كلها 

إليها دول العالم ومصر من جائحة كورونا، ونظرة نحو املستقبل.

العالم خلف األسوار والتهمة.. 

»كورونا«!

امللف إعداد
هانى دانيال – أحمد عصام – 

شيري عبده – عيسي جاد 

الهيئة أخبار 

للخدمات  اإلجنيلية  القبطية  الهيئة  ــدأت  ب
غير  »الــعــمــالــة  مــبــادرة  تنفيذ  االجــتــمــاعــيــة، 
الرسمية« ملواجهة أزمة فيروس كورونا املستجد 
مبشاركة 15 جمعية أهلية أخرى على مستوي 
3 محافظات هي: القاهرة واجليزة والقليوبية، 
القطاع غير  السيدات يف  أولى، بدعم  كمرحلة 
بها  تواجه  أمنة  عمل  فرص  بإتاحة  الرسمي، 
برامج  وتقدمي  املجتمع  بها  التي مير  املتغيرات 
حمائية ووقائية حتفظهم من اإلصابة بفيروس 

كوررنا املستجد. 
جلنة  تشكيل  خــالل  مــن  املــبــادرة  وستعمل 
مجالس  أعــضــاء  مــن  األزمـــة  إلدارة  مجتمعية 
ــدات  ــســي وال ــكــة  الــشــري اجلــمــعــيــات  إدارات 
ألف  دعــم  بجانب  الفئة،  هــذه  لدعم  أنفسهن 
حقيبة  ألف  بتوزيع  أولــى  كمرحلة  أسرهن  من 
الوقاية من كحول، وصابون،  حتوي مستلزمات 

وجوانتي وماسك وكلور. 
القطاع  يف  السيدات  فئة  ــادرة   ــب امل وتــدعــم 

للتسجيل  بإتاحة فرص وصولهن  الرسمي  غير 
عل موقع وزارة القوى العاملة من خالل مراكز 
املوارد الداعمة للسيدات، بتسجيل 27475 من 
السيدات ومن ال يعمل يف أسرهم يف 15 مجتمع 
من  املقدمة  املنحة  إلى  إلتاحة فرص وصولهن 
رسائل  نشر  خــالل  مــن  العاملة  الــقــوى  وزارة 
التوعية للحماية والوقاية من اإلصابة بفيروس 

كورونا املستجد
رئيس  زكــي،  أندريه  القس  الدكتور  أن  يذكر 
الهيئة  ــس  ــي ورئ الــطــائــفــة اإلجنــيــلــيــة مبــصــر، 
قد  االجتماعية،  للخدمات  اإلجنيلية  القبطية 
وعاجلة  سريعة  تدخالت  بتنفيذ  قــراًرا  أصــدر 
يف  الــزرايــب  مبنطقة  والطعام  املالبس  لتوزيع 
تعرضت  التي  السيول  نتيجة  مايو،   15 مدينة 
لها املنطقة، بجانب دعم صغار املزارعني باملنيا 
من  ألكثر  زراعــيــة  مبستلزمات  ســويــف،  وبني 
لهذه  الطبيعية  احلالة  السترجاع  فداًنا   250

املحاصيل.

الهيئة اإلنجيلية تدعم ألف أسرة من السيدات في قطاع 
العمالة غير الرسمية بمشاركة ١٥ جمعية بمحافظات مصر
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أمراض العدوى، أن املستشفيات تعانى من قلة 
الذين  املرضى  يحتاجها  التى  التنفس  أجهزة 
يصابون بفيروس كورونا ، على الرغم  من أن 
ألنهم  كبيرة  ليست  لذلك  حتتاج  التى  النسبة 
ميثلون احلاالت اخلطرة وهؤالء يتم معاجلتهم 
العزل، كما أن حتليل فيروس  يف مستشفيات 
كل  يف  وذلـــك  الثمن  وبــاهــظ  مكلف  ــا  كــورون
بعض  هناك  ولكن  فقط،  وليس مصر  الــدول 
حالة  أى  برفض  تقوم  اخلاصة  املستشفيات 
من  ــوى  أق اإلشــاعــة  ألن  ــك  وذل فيها،  مشتبه 
املرض، فاملتردد على املستشفى اذا علم بوجود 
أى حالة بها لن يذهب لهذه املستشفى للعالج 
من أى أعراض آخري، واملستشفيات اخلاصة 
هى يف األساس مشروع استثمارى ويضر ذلك 
بهم، وقد حدث بالفعل أن بعض املستشفيات 

ُوجد بها حاالت ومت اغالقها لفترة.
ــا املــســتــشــفــيــات احلــكــومــيــة مــن يــتــردد  أمـ
لضعف  مريضا  يخرج  فى صحته  وهو  عليها 
األزمــة  هــذه  فى  ذلــك  مع  ولكن  اإلمكانيات، 
الـــدولـــة سريعة  كــانــت إجـــــراءات  حتـــديـــدا، 
لكل  شامل  مسح  مت  األقصر  ففى  ومناسبة، 
املشبه بهم، وعلى مااذكر مت عمل 400 حتليل 

كانت النتائج جميعها سلبية.

مكاشفة مهمة
ويف هذا االطــار وجه مكتب وزيــرة الصحة 
والسكان، خطابا إلى الدكتور عالء عبد املجيد، 
خدمات  مقدمي  غرفة  إدارة  مجلس  رئيس 
يتضمن  اخلــاص،  بالقطاع  الصحية  الرعاية 
املستشفيات  بعض  عمل  ألســلــوب  انــتــقــادات 
كورونا  فيروس  مواجهة  أزمة  خالل  اخلاصة 

املستجد »كوفيد 19”.
اخلاصة  املستشفيات  بعض  قيام  رصد  مت 
مرضى  الستقبال  ورفــض  عشوائي،  بتحويل 
يُعانون من أعراض تنفسية،  األمر الذي أدى 
إلى استقبال عدد ضخم من حاالت األمراض 
إصابتهم  يف  املشتبه  غير  املُزمنة،  التنفسية 
بكورونا، يف مستشفيات اإلحالة، التي أعدتها 
الدولة خصيًصا ملواجهة جائحة كورونا، فضاًل 
عن وصول بعض احلاالت يف مرحلة مرضية 
متأخرة، ووجه اخلطاب، املستشفيات اخلاصة 
باتخاذ بعض اإلجراءات الضرورية، على النحو 

التالي:
عزل حلاالت  وأســرة  منطقة  تخصيص   -1
اشتباه كورونا، مبا يتناسب مع سعة املستشفى 

اخلاص.

الصادر  احلالة  تعريف  مراجعة  ضــرورة   -2
عن وزارة الصحة.

العزل  منطقة  يف  االشتباه  حــاالت  عــزل   -3
طبقا لتعريف احلالة

الساخن  الصحة عبر اخلط  وزارة  إبالغ   -4
105 أو التواصل مع مديرية الصحة.

5- تسليم استمارة الترصد اخلاصة باحلالة.
يتم  للفيروس،  النتيجة  إيجابية  حالة  يف   -٦
تقييم  ويتم  العزل  إلى مستشفى  حتويل احلالة 
اللجنة  مــع  ــراك  ــاالشــت ب ــدهــورة  ــت امل ــاالت  احلــ

املختصة.
7- ضرورة التزام الطواقم الطبية بإجراءات 

مكافحة العدوى، وإرتداء الواقيات.
ــة اخلــط  8- مت تــخــصــيــص جـــزء مـــن طــاق
احلاالت  استفسارات  على  للرد   105 الساخن 

املشابهة
التنسيق بني  إطــار  هــذه اخلــطــوات يف  تأتى 
القطاع احلكومى واخلاص الحتواء األزمة التى 

تتسارع وتيرتها بشكل كبير.

رقابة الصحة العاملية
وتواجد وفد من منظمة الصحة العاملية ملتابعة 
وكيفية  مصر  فى  بالفيروس  اخلاصة  األوضاع 
هوتني،  إيــفــان  الــدكــتــور  ونصح  معه،  التعامل 
مدير إدارة األمراض السارية، باملكتب اإلقليمي 
العاملية، بضرورة التخطيط لتخصيص  للصحة 
ــة  ــاالت اإلصــاب ــد مــن مــرافــق الــعــزل حلــ مــزي
املستشفيات  يف  ة  األِســـرَّ من  ومزيد  اخلفيفة، 

حلاالت اإلصابة الوخيمة
ة يف وحدات  األِســرَّ بتوفير مزيد من  مطالبا 
باإلضافة  احلــرجــة،  للحاالت  املــركــزة  العناية 

كورونا.. تحدي جديد للمستشفيات 
الحكومية والخاصة

نقص أجهزة التنفس
مع قلة عدد األسرة.. 

أبرز السلبيات

سجلت مــصــرألول مــرة حــاالت كــورونــا يوم 
مــن خـــالل رصــد  ــارس 2020،  مـ اجلــمــعــة ٦ 
باخرة  يف  اكتشافهم  مت  ايجابية  حــالــة   12
سائحة  مخالطة  نتيجة  بــاالقــصــر  سياحية 
الكابوس  هذا  مواجهة  مصر  لتبدأ  تايلندية، 
الفيروس  التعامل مع  وتتغير االستراتيجية يف 
وتتخذ الدولة إجراءات حاسمة وعاجلة بشكل 
تدريجي، رمبا لم يعتاد عليها املواطن املصري 

من قبل.

الجراء  مستشفى   27 الصحة  وزارة  حددت 
ويتم  واحــدة،  توجد  محافظة  كل  يف  الفحص 
مع  بــإصــابــتــهــا  املــشــتــبــه  احلــــاالت  تشخيص 
 ٦ جتهيز  ومت  النتيجة  ظهور  حتى  حجزهم 
مستشفيات للعزل، ولكن نظرا للنظام الصحى 
األجنبية  بالدول  مقارنة  باالمكانيات  الفقير 
هــل جنحت  املــهــم،  الــســؤال  كــان  واخلليجية، 
املستفشات املصرية فى االختبار أم عانت من 

ضعف اإلمكانيات؟!

استعدادات مكثفة
مستشفى  مدير  خليل  محمود  الدكتور  قال 
مستشفيات  أكبر  من  وهــى   « إمبابة  حميات 
إنـــه جـــري تخصيص  احلــمــيــات يف مــصــر«، 
بفيروس  االشــتــبــاه  حـــاالت  استقبال  أقــســام 
كورونا منفصلة عن عيادات األمراض األخرى، 
لباقى  الفيروس  ونقل  االختالط  لعدم  حرصا 
املرضى الذين يعانون من أمراض أخرى، كما 
مت تدريب أفراد الطاقم الطبى باملستشفى على 
الفيروس،  يحملون  الذين  املرضى  مع  التعامل 
اشتباه  حالة  لكل  املستشفى  خصصت  كما 
وذلك  الطوارئ  قسم  يف  حجرتني  بالفيروس 
للعزل الصحى حجرة للمريض وأخرى للطبيب 

الذى يتابع احلالة.

أضاف الدكتور خليل، مت انشاء قسم للرعاية 
حاالت  إلستقبال  املستشفى  داخــل  املتوسطة 
االشتباه بالفيروس، ويوجد بالقسم 14 سرير 
إيجابي ألاى مريض  ، ويف حالة ظهور حتليل 
يتم نقله فورا إلحدى مستشفيات العزل والتى 
أخرى،  وأماكن  والعريش  مطروح  يف  تتواجد 
تقوم  للمريض  الفحص  إجــراءات  أن  موضحا 
التأكد  ثم  للشخص  املرض  تاريخ  معرفة  على 
ــن اخــتــالطــه أو تـــواجـــده يف مــكــان مــوبــوء  م
أعراض  من  يعانى  كان  إذا  خاصة  بالفيروس 

تنفسية حادة.

قلة أجهزة التنفس
من جانبه أوضح الدكتور سمير سعد  خبير 

العدوى يف  مكافحة  بتدابير  القوي  اإلتزام  إلى 
املنازل والعيادات ومرافق العزل واملستشفيات، 
والتحذير من تراخي بعض الدول يف اإلجراءات 
مواجهة  الــتــأهــب يف  ــدادات  ــع واســت الــوقــائــيــة 

فيروس كورونا املستجد.

التصنيفات األربعة
الفيروس  النتشار  الثانية  املرحلة  يف  تتواجد 
والتى من املتوقع ان تنتقل للمرحلة الثالثة، حيث 
أن منظمة الصحة العاملية صنفت الدول الربع 

مراحل وهى :
من  القادمة  العدوى  مرحلة  األولــى:  املرحلة 

اخلارج
املرحلة الثانية: مرحلة العدوى املحلية« وهى 

املوجودة يف مصر حاليا.
املحتمعية،  العدوى  مرحلة  الثالثة:  املرحلة 
مع  لها  مصر  انتقال  املسئولني  يخشى  والتى 

ارتفاع أعداد املصابني.
الوبائي  التفشى  مرحلة  الــرابــعــة:  املرحلة 
ايطاليا  مثل  الــدول  بعض  اليه  ماوصلت  وهى 
وهنا  والــصــني  االمريكية  املتحدة  والــواليــات 

الميكن السيطرة على املرض.

معدات  من  الكافى  العدد  مصر  متتلك  وال 
التحليل،  لتوسيع نطاق اجراء  الالزم  الفحص 
تقرير  العاملية يف  الصحة  افادت منظمة  فقد 
إجراء  على  فقط  القدرة  لديها  أن  مصر  عن 
200 الف فحص فقط، وقد مت إجراء اكثر من 
25 الف بالفعل حسب تصريح وزيرة الصحة، 
كما جلأت مصر لعزل قرى بالكامل بعد وجود 

اشتباه يف حاالت بها.

إجراءات حكومية عاجلة مع رقابة 
الصحة العالمية أبر اإليجابيات 
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فيروس  مواجهة  يف  وحــكــايــات  قصص 
متعافني  أو  أطباء  يرويها  املستجد،  كورونا 
من الوباء العاملي، عاشوا كثيرا من اللحظات 
الصعبة مليئة بالترقب واالنتظار للمجهول 
ولكن كانت عزميتهم أقوى وانتصرت على 

الفيروس. 
»علي محمد« عامل اخلدمات على إحدى 
السفن السياحية، ظن أهل قريته أنه توفى 
من  التخلص  مت  أنــه  الشائعات  وانتشرت 
أنه  إال  الــعــدوى،  ملنع  اجلبل  يف  اجلثمان 
عاد مرة أخرى إلى قريته بعد التعايف من 
أشبه  حكاية  كورونا، يف  بفيروس  اإلصابة 
للحياة  العائد  فهو  واألفــالم  باملسلسالت 
فى الوقت الذى ظن فيه اجلميع أنه توفى 
ــوم فشبه  ـــ14 ي ـــ خــالل فــتــرة الــعــزل يف ال
الذي  الناجي«  »عاشور  مبسلسل  البعض 

كتب اهلل النجاة من الوباء القاتل.
ــدى السفن  ــان يــعــمــل عــلــى ظــهــر إحــ كـ
بــدات  ــوان،  وأســ األقــصــر  بني  السياحية 
خــالل  بــالــصــدفــة  الــفــيــروس  مــع  حكايته 
على  بالكشف  الصحة  وزارة  مندوبي  قيام 

أنه نتائج حتليله جاءت إيجابية وأنه مصاب 
بفيروس كورونا املستجد. 

كأنه  وشعر  مهدي،  حياة  تغيرت  فجأة  
يحلم فتم نقله سريعا إلى مستشىفى العزل 
واالنتصار  األلــم  رحلة  ليبدأ  النجيلة،  يف 
ــام،  على الــفــيــروس والــتــي اســتــمــرت 8 أي
وقال مهدي، : استمرت فترة العزل 8 أيام، 
وكانت التحاليل اخلاصة بى إيجابية، وبعد 
تلقى الرعاية الطبية حتولت نتائج التحاليل 
أن   إلى  مشيًرا  سلبية،   إلى  اإليجابية  من 
الفحص  من  بــدأت  العالج  مراحل  أصعب 
رحلة  ثم  التحاليل،  لنتائج  الترقب  وحالة 
االنتقال إلى مستشفى العزل، وكانت تدور 
بداخلى هواجس صعبة ماذا سيحدث لي؟ 
وهل أعود؟ أم ال؟ ماذا سيحدث لعائلتي؟، 
الــرعــايــة داخـــل املستشفى  ولــكــن طــواقــم 
والعاملني فيها ساعدونا على جتاوز األزمة، 
فوجدنا رعاية على أعلى مستوى حتى عدنا 

إلى منازلنا متعافني.
محمد،  ســامــح  ــور  ــت ــدك ال ــروي  ــ ي بينما 
خليفة  أبــو  يف  العزل  مبستشفى  الطبيب 
باالسماعيلة، إنه كان ضمن األطباء االوائل 
احلجر  مستشفى  يف  بــالــعــمــل  املــكــلــفــني 
املصابني  لــرعــايــة  خليفة،  بــأبــو  الصحي 

بفيروس كورونا، مؤكدا على أن ما يقوم به 
هو وزمالئه واجب وطني على كل طبيب.

أكد دكتور سامح بقوله: إصابة الفريق 
الزمالء،  أحد  وفاة  أو  بالفيروس  الطبي 
أن  خاصة  والضغط،  باإلحباط  يصيبنا 
كل طبيب لم يكن مسئوال عن نفسه فقط 
بل يحمل مسئولية أسرته واملحيطني به، 
املترددين  من  معهم  يتعامل  من  وكذلك 
على املستشفيات، ويجب على كل طبيب 
املجتمع،  حلماية  الوقاية  سبل  كل  إتباع 
التعامل مع مصابي  أن  إلى  النظر  ولفت 
نــوع مــن اخلــطــورة،  كــورونــا يحتوى على 
مشيرا إلى أن الدكتور أحمد اللواح الذى 
نتيجة  للفيروس  بإصابته  متأثرا  توفى 
أثناء  اجلنسية  هندى  مصاب  مع  تعامله 

أخذ عينة التحليل.
املرضى داخل احلجر  العمل مع  أن  أكد 
املستشفيات  مــن  وقائيا  أســهــل  الصحى 
تثبت  لم  بهم  مع مشتبه  فالتعامل  العادية، 
ــر ســوءا  ــذى يــزيــد األمـ إصــابــتــهــم هـــذا الـ
معتقدا أن احلاالت املشتبه فيها هى سبب 

إصابة بعض من الفريق الطبى.
انهيار  سبب  أن  سامح،  الدكتور  وكشف 
املنظومة الصحية فى بعض الدول األوروبية 

ترجع إلى حالة الهلع والذعر من الفيروس، 
مشيرا إلى أن  مناعة املصريني قوية جدا 
الهدوء  نحتاجه  مــا  وكــل  الــفــيــروس،  ضــد 
يصيب  املــرض  ألن  املعنوية،  الــروح  ورفــع 
اجلهاز املناعى ويؤثر على احلالة النفسية 
مضاعفات  فــى  يتسبب  ممــا  لــلــمــريــض، 
العامل  على  السيطرة  تتم  لم  إذا  عديدة 

النفسى للمريض.
مصر  أن  يعتقد  كــان  البعض  أن  نــوه   
األزمــة  لكن  الطبى،  املــجــال  فــى  متأخرة 
تقدمنا  أثبتت  اآلن  العالم  بها  ميــر  التى 
التى  اإلجــراءات  قوة  إلى  باإلضافة  طبيا، 
وكذلك  تدريجي،  بشكل  فرضتها احلكومة 
انحصار  فى  كثيرا  ساهم  املصريني  وعى 
الصحى  احلجر  فى  فاملريض  الفيروس، 
لرفع  حتفيزى  بشكل  معه  التعامل  يتم 
فكل  الفيروس،  ومواجهة  املعنوية،  الــروح 
اإلصابات نتيجة مخالطة حلاالت إيجابية 
بعض  أو  مصابني  أجانب  مع  التعامل  أو 
األشخاص العائدين من العمرة، وهذا يؤكد 
مطالبا  للفيروس،  ــؤرة  ب ليست  مصر  أن 
العدوى  مكافحة  أساليب  باتباع  املواطنني 
للوقاية  الشخصية  النظافة  واحلرص على 

من الفيروس.

ــدى الــســائــحــات الــتــي مت  املــخــالــطــني إلحـ
لتأتي  كورونا  بفيروس  اصابتها  اكتشاف 
النتيجة إيجابية، لتكون الصدمة الكبيرة له 
الذي لم يتوقع اصابته على اإلطالق خاصة 

أنه لم تظهر عليه أي أعراض. 
لم يكن يظن أنه فى أول مرة يركب فيها 
التي ستنقذ  املستشفى  إلى  طائرة ستكون 
ليجد  مطروح،  النجيلة مبرسى  حياته، يف 
الفائقة،  طبية  والــرعــايــة  ــالزم  الـ الــدعــم 
فى  يحرص  كان  الــذي  الطبي  الطاقم  من 
على  حفاظا  املــرضــى  مــع  اجليد  التعامل 

احلالة النفسية.
ـــ 14 يـــوم، فــتــرة حضانة  خــالل فــتــرة ال
الفيروس، يف اجلسم، تلقى العالج الالزم، 
وأجرى حتليل املسحة 4 مرات ويف كل مرة 
مصاب  مــازال  وأنه  ايجابية  النتيجة  تأتي 
بالفيروس، وبعد أسبوع حتول من اإليجابى 

إلى السلبي ليكتب له النجاة. 
هي  الشائعات  أن  محمد«  »علي  كشف 
الوباء األكثر خطورة الذي يساوي فيروس 
ــذر مــنــه، خــاصــة أن  كـــورونـــا، ويــجــب احلـ

الشائعات وصلت قريته بأنه توفى  وأنه مت 
القاء جثمانه باجلبال وغيرها من الشائعات 
حاليا  الناس  مع  يتعامل  وأصبح  الغريبة، 
ويخشى  منه  يخشى  اجلميع  ــاًء،  وبـ كأنه 

التعامل معه على الرغم من شفائه.  

ابـــن االقـــصـــر »أحـــمـــد مـــهـــدي« يحكي 
الــتــي عاشتها  والــقــلــق  الــتــرقــب  حلــظــات 
يف  عاشه  أسبوع  أطــول  ويكشف  أســرتــه، 
حياته، فمرت أيامه بطيئة وساعاته أبطئ، 
التحليل  نتائج  حتــول  بــني  مــا  الــفــتــرة  يف 
من  تعافيه  لتثبت  سلبي،  إلى  ايجابي  من 

فيروس كورونا.
ساقته  باألقصر،  القرنة  قرية  من  يعد 
إحدى  مطعم  يف  العمل  إلــى  العيش  لقمة 
وأســـوان،  األقــصــر  بــني  السياحية  السفن 
وزارة  من  بلجنة  فوجئ  عمله  فترة  وخالل 
املركب  على  العاملني  على  تكشف  الصحة 
خالل  للسياح  املخالطني  أكثر  أنهم  بحكم 
تستمر  والتي  وأسوان  األقصر  بني  الرحلة 
إلى 4 أيام حتى تصل إلى نهايتها، واكتشف 

»رسالة النور« شهاداتهم.. العائدون للحياة يرون لـ

أطباء على خط المواجهة مع »كورونا«
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األقل يف القطاع اخلاص بـ 35320سرير.
البشريني 12٦197،  وبلغ عدد األطباء 
ــاء  ــقــطــاع احلــكــومــي عـــدد األطــب يف ال
القطاع  اما يف  البشريني 9131٦ طبيًبا، 
عــدد  ــا  ــ أم ــا،  ــًب ــي طــب  29290 اخلـــــاص، 
 54073 الــعــدد   اجمالي  بلغ  الصيادلة 
 21989 احلكومي  القطاع  يف  صيدليا، 
اخلــاص  الــقــطــاع  ويف  صيدليا،  طبيًبا 
هيئة  عــدد  واجــمــالــي  صيدليا،   1113
التمريض،  219452، موزعة بني القطاع 
اخلــاص  والقطاع   ،19٦٦8٦ احلكومي 

227٦٦ عضو يف هيئة التمريض.
وجــاء عــدد ســيــارات االســعــاف 2912 
سيارة اسعاف، اما عدد مراكز االسعاف 

14٦4 مركز اسعاف.
حددت وزارة الصحة املصرية عدد 25 
مستشفى موزعة يف املحافظات املختلفة 
للمصابني  عـــزل  مــســتــشــفــيــات  لــتــكــون 

بفيروس كورونا : 
وجاءت خريطة مستشفيات العزل : 

القليوبية »مستشفى قها«
اإلسكندرية »مستشفى العجمي”

القاهرة »مستشفى 15 مايو”
جنوب سيناء »مستشفى طابا”

اجليزة »مستشفى احلوامدية”
األقصر »مستشفى إسنا”

شمال سيناء »مستشفى بئر العبد”
السويس »مستشفى التأمني الصحى” 

اإلسماعيلية »مستشفى أبوخليفة”
البحر األحمر »مستشفى القصير” 

ــواحــد  دمـــيـــاط »مــســتــشــفــى الـــيـــوم ال
بدمياط”

الدقهلية »مستشفى متى األمديد«
أسيوط »مستشفى أبوتيج”

كفر الشيخ »مستشفى بلطيم”
سوهاج »مستشفى سوهاج التعليمى” 

الغربية »مستشفى زفتى”
الوادى اجلديد »مستشفى اخلارجة”

الــواحــد  ــوم  ــي ال »مستشفى  املــنــوفــيــة 
بأشمون”

الشرقية »مستشفى طوارئ فاقوس”
الفيوم »مستشفى أبشواي”

قنا »مستشفى التأمني الصحى بقنا”
البحيرة »مستشفى صدر دمنهور”

سويف  بــنــى  »مستشفى  ســويــف  بــنــى 
التخصصى” 

املنيا »مستشفى ملوي”
أسوان »مستشفى أسوان التخصصي«.

مقدمي  يف  كبير  تتنوع  مصر  متتلك 
اخلدمة الطبية بني مستشفيات حكومية 
ومستشفيات  جــامــعــيــة  ومــســتــشــفــيــات 
اجــمــالــي عــدد  يبلغ  الــقــطــاع اخلــــاص، 
مستشفى،   1848 مصر  يف  املستشفيات 

موزعة بني حكومي وخاص وجامعي .
اجلامعية  املــســتــشــفــيــات  ــدد  عـ ــأتــي  ي
ــات  ــي إمــكــان وحـــســـب  مــســتــشــفــى،   89
فيروس  ملواجهة  اجلامعية  املستشفيات 
سرير  ســريــر،3959   تبلغ35825  كورونا 
املركزة  للرعاية  سرير  مركزة431  رعاية 
صناعى،  تنفس  جهاز  لــألطــفــال،2754  

838  حضانة.
 ، العالى  التعليم  وزارة  بيانات  حسب 
ورعاية  تخدير  تخصص   1524 هناك  
مركزة،  4٦0 تخصص أمراض صدرية، 
 84٦ متوطنة،  ــراض  أمـ تخصص   401
أشعة  تخصص   7٦8 حتاليل،  تخصص 
األطــبــاء:  إجمالي  ليصبح  تشخيصية، 

3999 طبيبا.
أرقام  بحسب  احلكومية  املستشفيات 
بلغ  واألحــصــاء،  للتعبئة  املركزي  اجلهاز 
عددها ٦91 مستشفى حكومي، تتوزع يف 
جميع أنحاء اجلمهورية، وتأتي قائمة أكبر 

املستشفيات،  من  عدد  بها  محافظات   5
القاهرة تضم أكبر عدد من املستشفيات 
يف  الدقهلية  تأتي  ثــم  مستشفى،   104
املركز الثاني بعدد 45 مستشفى، ثم تأتي 
عروس البحر املتوسط االسكندرية بـ 40 
بـ 38 مستشفى،  الشرقية  ثم  مستشفى، 

واجليزة 37 مستشفى.
وتأتي قائمة أقل 5 محافظات بها عدد 
من املستشفيات، محافظة البحر األحمر، 
ــوادي  وال مستشفيات،   7 سيناء  وشمال 
اجلديد و جنوب سيناء 8 مستشفيات، ثم 

السويس 9 مستشفيات.
القطاع اخلاص،  أما عدد مستشفيات 
بلغ عدد وفق آخر احصاء للجهاز املركزي 
مستشفى   1157 ــاء،  واالحـــصـ للتعبئة 
خاص، تتوزع يف جميع أنحاء اجلمهورية، 
 280 بـــ  األول  املــركــز  يف  الــقــاهــرة  تأتي 
الدقهلية  محافظة  ثم  خاص،  مستشفى 
محافظة  ثــم  ــاص،  خــ مستشفى   138

اجليزة 127 مستشفى خاص.
وجاء عدد األسرة يف املستشفيات سواء 
اجماليها  بلغ  خاصة  أو  حكومية  كانت 
القطاع  نسبة  وبلغت  سريًرا،    131003
احلكومي منها 95٦83، بينما كان العدد 

ثروة مصر الصحية
فى أرقام...
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كم عدد األسرة فى 
مصر والعالم مقارنة 
بالكثافة السكانية؟!
فى وقت األزمات واألوبئة تلعب 

الثروة الصحية دورا فى تقييم املنظومة 
العالجية وكيفية حصول املواطنني 
على اخلدمة الالزمة، ورمبا تكشف 

األرقام عن أوجه الضعف والقوة فى 
البنية األساسية املتعلقة باملنظومة 

الصحية، فعلي سبيل املثال حتتل 
اليابان املركز األول فى عدد األسرة 

فى وحدات الرعاية املركزة لكل 100 
ألف مواطن بـ 779 سريرا، ثم كوريا 

اجلنوبية 714 سريرا، أملانيا فى املركز 
الثالث عامليا واألول أوروبيا 602 سريرا، 

ثم ليتوانيا 547 سريرا، والنمسا 
خامسا بـ 545 سريرا، بلجيكا سادسا 
بـ  سريرا498، بينما جاءت الواليات 

املتحدة فى املركز 26 بـ 244 سريرا 
فى مصر وحسب تقرير اجلهاز 

املركزى للتعبئة واالحصاء 2018، بلغ 
عدد إجمالي املستشفيات فى القطاع 

احلكومى 691 مستشفى عام 2018 
،فيما بغلت عدد مستشفيات اجلامعات 

89 مستشفى عام 2018، كما بلغ 
إجمالي عدد األسرة يف املستشفيات 

95.6 ألف سرير عام 2018 ، أما فى 
القطاع اخلاص يبلغ عدد املستشفيات 

1157 مستشفى عام 2018 وعدد 
األسرة فيها 35.3 ألف سرير.

أما أسرة وحدات الرعاية املكثفة 
فهى وفقا لتصريحات شريف وديع 

مستشار وزيرة الصحة للرعاية احلرجة 
والطواريء ، حوالى 6 آالف سرير، إلى 

جانب 4500 سرير تابعني للمستشفيات 
اجلامعية، ليرتفع إجمالي األسرة يف 

مستشفيات الصحة والتعليم العالي لـ 
10 االف سرير، وهو رقم هزيل  جدا ال 
ميكن مقارنته ببقية األرقام السابقة، 

بحيث تبلغ عدد األسرة بوحدات 
الرعاية املركزة لكل 100 ألف مواطن 

أقل من 10 أسرة، حتى مع حساب عدد 
األسرة بالرعاية املكثفة للمستشفيات 

اخلاصة. 

 ”EGYPT CARES“
موقع إلكترونى مصرى 
للتوعية ضد »كورونا”

يقدم نصائح للمواطنني ..ويرسم 
خريطة االصابة يف مصر والعالم ..

 105 اخلط الساخن لـ«الصحة”
أطلقت احلكومة املصرية موقعا 

إلكترونيا توعويا عن فيروس كورونا 
WWW.CARE.GOV.« املستجد
EG«، يحتوى على معلومات عامة 

عن الفيروس، وطرق انتقاله وسبل 
الوقاية منه، وأكتر األشخاص املعرضني 
لإلصابة باملرض، وعدد حاالت اإلصابة 

واملتعافني، محددا خطا ساخنا لإلبالغ 
عن أى طوارئ خاص بوزارة الصحة 

برقم 105.
عرف املوقع الفيروس، أنه فصيلة 

كبيرة من الفيروسات، التى قد تسبب 
املرض للحيوان واإلنسان، وتسبب لدى 
البشر حاالت عدوى اجلهاز التنفسى، 

التى تتراوح حدتها من نزالت البرد 
الشائعة إلى األمراض األشد، مثل 

متالزمة الشرق األوسط التنفسية، 
واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة 

»سارس« وآخرها فيروس كورونا 
املستجد، وهو مرض معٍد لم يتم 

اكتشاف عالج له بعد. 
يقدم املوقع اإللكترونى معلومات 

كاملة عن الفيروس، موضًحا طرق 
انتقال مرض كورونا، وأعراض اإلصابة، 

موضًحا األشخاص األكثر عرضة 
لإلصابة مبرض كورونا، وطرق الوقاية 

من الفيروس.
ويعد السبب الرئيسى النتقال 

الفيروس، يكمن يف الرزاز الذى 
يتناثر من أنف أو فم الشخص املصاب 

بالفيروس عند السعال، وميكن أن 
يلتصق باألشياء واألسطح املحيطة 

بالشخص، مما ينتج عنه إصابة 
اآلخرين باملرض، عند مالمستهم لهذه 

األشياء أو األسطح، ثم ملس أعينهم 
أو أنفهم أو فمهم، لذا فمن األهمية 

االبتعاد عن الشخص املريض مبسافة 
متر واحد على األقل.



الطاعون  وبــاء  إلى  إشــارة  وهي  طياتها،  بني 
الذي اجتاح أنحاء أوروبا بني عامي 1347 م 
- 1352 م، وتسبب يف موت ما ال يقل عن ثلث 
سكان القارة، انتشرت أوبئة مشابهة يف نفس 
يوحي  األدنــى، مما  والشرق  آسيا  الوقت يف 
وباء  من  كان جزءاً  األوروبــي  الوباء  بأن هذا 

عاملي أوسع نطاقا.
كذلك طاعون لندن العظيم يف عام  1٦٦5 
م إلى 1٦٦٦م ، وكان العدد اإلجمالي للوفيات 
من  يقرب  ما  أو  شخص،  ألــف   100 حوالي 

25% من سكان لندن.

اإلنفلونزا اإلسبانية

اإلسبانية  اإلنــفــلــونــزا  انــتــشــرت  حــني  يف 
أوروبا  يف  األولــى  العاملية  احلرب  أعقاب  يف 
والعالم وخلفت ماليني القتلى،  حيث قدرت 
مليون  أن حوالي 500  اإلحصائيات احلديثة 
حوالى  منهم  تويف  بالعدوى،  أصيبوا  شخص 
50 مليون جراء اإلصابة باملرض أي ما يعادل 

ضعف املتوفيني يف احلرب العاملية األولى.
الغريب يف هذا الفيروس، أنه يتميز بسرعة 
هذا  ضحايا  من  العظمى  والغالبية  العدوى 
األصحاء  واليافعني  البالغني  من  كانوا  الوباء 
بعكس ما يحصل عادة من أن يستهدف الوباء 
أو  كبار السن واألطفال واألشخاص املرضى 

ضعيفي املناعة.

الطاعون

يــحــدث يف  مــا  عــن  بعيدة  تكن مصر  ــم  ول
الوباء األصفر، كما أطلق عليه  العالم، فكان 
عام  يف  العالم  يجتاح  »الطاعون«  املصريني  
1348م، ويقول عنه املؤرخ بن يقول ابن إياس 
إنه كان يخرج من القاهرة كل يوم ما يزيد على 
20 ألف جنازة وبلغ عدد من ماتوا بني شهرى 
شعبان ورمضان نحو 900 ألف، ولم يزرع من 
القليل  األراضى الزراعية فى هذه السنة إال 
عــام 141٦م  ــى  وف الــفــالحــني،  ــوت  م بسبب 
فى  انتهت  سنوات   3 مصر  الطاعون  داهــم 
عام 1419م كان ذلك فى سلطنة املؤيد شيخ 

وحتالف الغالء مع الطاعون النحسار النيل.
جــديــد  تــفــشــى  حــــدث  1430م  ــام  عــ فـــى 
امللك  سلطنة  عهد  فى  جديد  من  للطاعون 
هائل  عــدد  بسببه  ومــات  برسباى  األشــرف 
من الناس حتى إن ابن إياس يقول  مات فى 
يوم واحد 24 ألفاً، وكان ممن ماتوا اخلليفة 
وفى  الفضل.  أبــو  بــاهلل  املستعني  العباسى 
العام 1459م أيام سلطنة امللك األشرف إينال 
وكان  الشام  من  قادماً  مصر  الطاعون  داهم 
شديداً إلى احلد الذى هلك به ثلث املماليك 

واألطفال واجلوارى والعبيد والغرباء.
وبــاء  م ظهر  الــعــام  1883  مــن  يونيو  فــى 
إلى  انتشر  ومنها  دمياط  مدينة  فى  الكوليرا 

باقى أرجاء مصر وأطلق عليه اسم »الهيضة«، 
بلغ  أنــه  باشا  شفيق  أحمد  يقول  هــذا  وفــى 
عدد من ماتوا بالوباء 40 ألفاً، ووفدت على 
مصر ملكافحة هذا الوباء بعثة أملانية برئاسة 
وبعثة  السل  ميكروب  مكتشف  كوخ  الدكتور 
الكيميائى  باستر  العالم  برئاسة  فرنسية 
بنفسه  يشرف  توفيق  اخلديو  وكــان  الشهير 
ولوال  للمقاومة  االحتياطية  اإلجــراءات  على 

هذا لتضاعف عدد الضحايا.

كورونا

كوفيد  املستجد،  كورونا  فيروس  بني  عاد 
الرعب  فصول  صفحات  أخــر  ليكتب   ،19-
الصحة  منظمة  وأعلنت  التاريخ،   كتاب  يف 
الذي  اجلــديــد،  كــورونــا  فيروس  أن  العاملية، 
بات  العالم،  أنحاء  مختلف  يتفشى يف  مازال 
أنه ال  نفسه  الوقت  مؤكدة يف  عامليا«،  »وبــاء 
يزال من املمكن »السيطرة عليه«، وعّبر املدير 
العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم 
تفشي  مستويات  إزاء  قلقه  عن  غيبريسوس، 

»كورونا«.. فصل جديد 
من فصول األوبئة على مدار التاريخ

فصول  من  كثيرا  طياته  بني  التاريخ  حمل 
الرعب التي عاشها العالم،  فلم تكن احلروب 
الرعب  بث  يف  دائما  السبب  هي  واملجاعات 
آملا  األشــد  الوقع  املــرض هو  كان  النفوس  يف 
ورعبا خاصة يف ظل عدم وجــود عالج قوي 
يكون  قد  كــورونــا  املــرض،  هــذا  لعالج  وفعال 
سئ حتى اآلن مع انشاره يف العديد من الدول 
بسرعة كبيرة، وكذلك صعوبة السيطرة عليه 
ومنع تفشي العدوى، يف ظل عادات وعالقات 
املصابني،  أعداد  زيادة  تساهم يف  البشر  بني 
ولكنه ليس األسوأ، حيث حمل التاريخ فصول 
الرعب  وبثت  العالم  حيرت  ــراض  ألم كبيرة 
النفوس فكانت اجلنازات ال تنقطع طوال  يف 

اليوم. 

املوت العظيم

مثال، »الطاعون األسود« أو »املوت العظيم« 
أو »املوت األسود«، إنها كلمات حتمل الرعب 

خطورته  ومستوى  للقلق  املثيرة  الــفــيــروس 
ومستويات انعدام التحرك املقلقة يف العالم، 
اآلن   19 كوفيد  مــرض  تصنيف  »ميكن  قــال 
على أنه جائحة... لم يسبق مطلقا أن شهدنا 

انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا”.
تخطى عدد االصابات حول العالم أكثر من 
ووعــدد  املستجد،  بالفيروس  مصاب  مليون 
 80 من  يقترب  مستمر  ارتــفــاع  يف  الوفيات 
ألف حالة وفاة، فالفيروس لم يفرق بني فقير 
وغني مسئول ومواطن، وسط سباق بني دول 
العالم اليجاد مصل أو لقاح للفيروس ألنقاذ 
البشرية خاصة أن تداعيات األصابة بفيروس 
كورونا ليس صحية فقط، فاالقتصاد العاملي 
العمل  آلــة  توقف  بعد  االنهيار،  حافة  على 
أغلب  تفرضه  الــذي  الشامل  للحظر  نتيجة 
بفيروس  ــة  االصــاب مــن  للنجاة  الــعــالــم  دول 
هنري  منه  حــذر   والـــذي  املستجد،  كــورونــا 
األسبق  األمريكي  اخلارجية  وزير  كسينجر، 
كورونا،  فيروس  مكافحة  يف  الفشل  أن  من 
غير  دولــي  اقتصاد  بدمار  يتسبب  أن  ميكن 

مسبوق، »وقد يحرق العالم«.
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األمم املتحدة تدعو لـ »التعاون الدولى« 
بسبب »كورونا«

وافقت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، باإلجماع على قرار يدعو إلى »التعاون 
تعتمده  نص  أول  وهو  »كوفيد-19«،  املستجد  كورونا  فيروس  ملكافحة  الدولي« 

املنظمة الدولية منذ تفشي الوباء.
والنص، الذي حاولت روسيا و4 دول أن ُتعارضه، يشّدد على »ضرورة االحترام 
الكامل حلقوق اإلنسان« وينّدد بـ«كل أشكال التمييز والعنصرّية وكره األجانب 

يف االستجابة للوباء”.
الصحية  األزمة  يف  املتحدة  لألمم  املركزي  الدور  على  النّص  يشّدد  كذلك، 

واالقتصادية التي أصبحت عاملية.
وخالفا ملجلس األمن الدولي، فإّن القرارات يف اجلمعية العاّمة التي تضّم 193 
الدول  بعدد  مرتبطة  كبيرة  سياسية  قيمة  متتلك  لكنها  ملزمة  ليست  عضوا، 

التي توافق عليها.
الوباء  إزاء  موحد  موقف  إلى  اآلن  حتى  الدولي  األمن  مجلس  يتوصل  ولم 
بني  خصوصا  مستمرة  املواجهة  تــزال  ال  إذ  عــدة،  محاوالت  من  الرغم  على 
الصني والواليات املتحدة التي تريد تسليط الضوء على مصدر فيروس كورونا 

املستجّد.
أكد األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن وباء كوفيد-19 »يهدد 
اإلنسانية برمتها«، وذلك خالل إطالقه »خطة رد إنساني عاملي«، تستمر حتى 
ديسمبر، مع دعوة إلى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دوالر، وقال غوتيريش 
إن هذه اخلطة »تهدف إلى السماح لنا مبكافحة الفيروس يف الدول األشد فقرا 
يف العالم، وتلبية حاجات األشخاص األكثر ضعفا، وخصوصا النساء واألطفال 

واملسنني واملعوقني ومن يعانون أمراضا مزمنة«.



للتعبئة  املـــركـــزى  اجلــهــاز  أرقــــام  حــســب 
عدد  إجمالى  بلغ    ،2018 لعام  واالحــصــاء 
أعضاء هيئة التمريض القائمني بالعمل فعـال 
ممرضا  و90  ألفا   187 احلكومى  بالقطاع 
ألفا و74٦ فى 2015  فى 201٦ مقابل 183 
بنسبة زيادة 1.8%.، بينما بلغ عدد العاملني 
فى القطاع اخلاص 20 ألفا و53 ممرضا فى 
201٦ مقابل 18 ألفا و745 فى 2015 بنسبة 

زيادة %7.0 .
مهنة  نقابة  أعضاء  إجمالى عدد  بلغ  كما   
 201٦ فى  و529 عضوا  ألفا   243 التمريض 
 2015 فــى  عــضــوا  و299  ألــفــا   235 مقابل 
بنسبة زيادة 3.5%. ، بينما بلغ إجمالى أعداد 
فى  و٦87  آالف   4 التمريض  كليات  خريجى 
العام  فى  خريجا   2789 مقابل   201٦ العام 

اخلبرة  ذو  باملهنة  العاميلن  من   %10 حوالى 
العالية يحصلون على مرتب أعلى من 95 ألف 
دوالر سنويا ، أما على مستوى الواليات تعتبر 
الواليات  باقى  عن  األعلى  كاليفورنيا  واليــة 

االخرى. 
ثانيا: كندا:

ثانى أعلى دول العالم فى الرواتب املدفوعة 
دوالر  ألــف   73 على  وحتــصــل  للممرضات 
سنويا تقريبا ، أما اذا كنت من األكثر خبرة 
تستطيع احلصول بسهولة على 80 الف دوالر 

لكل عام. 
ثالثا: بريطانيا:

فى بداية العمل باملهنة حتصل على متوسط 
دخل 30 الف دوالر سنويا ، ولكن العائد يزيد 
احلصول  سنويا مبجرد  دوالر  الــف   43 إلــى 
على قليل من اخلبرة وممارسة املهنة ، عند 
العائد  يــتــراواح  عالى  مستوى  الــى  الــوصــول 
الف دوالر على حسب  املهنى بني 47- 150 

الدرجة .

أجور متدنية وخدمة هزيلة

املستشفيات  أحــد  داخـــل  ممــرضــة  ن،  ع. 
داخل  له  تتعرض  ما  واقع  احلكومية، حتكي 
املستشفى، مشيرة إلى أنها مثلها مثل الكثير 
أي  للعمل يف  فرصة  عن  تبحث  زمالئها  من 
املهنة  أن  وخاصة  التعاقد  عبر  عربية  دولــة 
يتعلق  فيما  األخــرى  الــدول  من  اهتمام  تلقى 
مصر  يف  أنــه  إلــى  مشيرة  املــاديــة،  بالناحية 
مقدمتها  يف  التي  املشاكل  من  الكثير  تعاني 
الرواتب املتدنية التي ال تتجاوز احلد األدنى 
مطالبة  تكون  الذي  الوقت  يف  وهذا  لألجور 
التي  النوتوبجية  يف  مضاعفة  بصورة  للعمل 

تتكرر كثيًرا.
أوضحت أنها ربة منزل وأم لطفلني لفضلت 
اجلــلــوس يف املــنــزل مــن أجــل رعــايــة أبنائها 
على  احلياة جتبرها  متطلبات  ولكن  فحسب 
أبنائهم  تربية  أجل  من  زوجها  بجانب  العمل 
للسفر  فــرصــة  أي  وجـــدت  إذا  أنــهــا  مــؤكــدة 
اخلارج  يف  للعيش  ستنتقل  باخلارج  والعمل 
مع أطفالها وزوجها خاصة أن الدول األخرى 
تطلب من يعمل باملهنة ويوجد لديها مرتبات 

محترمة.

مهنة غير مربحة!

املــتــحــدث الرسمي  ــروك،  ــب قـــال هــشــام م
غير  التمريض  مهنة  إن  التمريض،  لنقابة 
تعطى  التي  الضعيفة  للرواتب  نظًرا  جاذبة، 
للممرضني والتي ال تتجاوز 1300 إلى 1400 
جنيه بالنسبة للخريج حديًثا، يف حني أن هناك 
من يعمل باملهنة منذ 25 عاًما وال يتعدى راتبه 
2200 جنيه، وهو مبلغ ضعيف يف هذا الغالء 

الفاحش الذي تتعرض له البالد.

احلكومي  بالقطاع  املمرض  أن  على  شدد 
ال يتجاوز أجر النوبتجية 12 جنيها يومًيا يف 
مدة عمل تصل إلى 12 ساعة، يف حني أنه يف 
 250 إلى  يصل  اخلاص  القطاع  مستشفيات 
جنيًها وهذا كله بجانب ما يتعرض له املمرض 
من مخاطر املهنة، حيث إن املمرض هو خط 
الدفاع األول وأول شخص يتعامل مع املريض 
ورغم  للعدوى  للتعرض  عرضة  يجعله  وهــذا 
هذا فاملمرض ال يأخذ سوى مبلغ 15 جنيها 
الوقت  يف  هــذا  يعقل  فكيف  للعدوى  كبدل 
الذي يحصل فيه بعض املوظفني داخل بعض 
كبدل  جنيه   3000 على  األخــرى  القطاعات 

للعدوى.
يكون  التمريض  يـــدرس  مــن  أن  إلــى  نــوه 
نقابة  كارنيه  على  احلصول  هو  طموحه  كل 
له  أن  يثبت  لكي  املهنة  ومــزاولــة  التمريض 
آخر  بلد  أي  إلــى  ويتحرك  بالنقابة  عضوية 

كيف يشاء للبحث عن مرتب أفضل.

بلغ  ، فى حني   زيادة ٦8.1%.  بنسبة   2015
الفنية  املــعــاهــد  أعــــداد خــريــجــى  إجــمــالــى 
مقابل   201٦ فــى  خريجا   2513 للتمريض 
19٦1 خريجا فى 2015 بنسبة زيادة قدرها 

.% 28.1
التمريض فى  وأجور هيئات  مرتبات  وتبلغ 
منظومة التأمني الصحي الشامل التى قدمتها 
التخرج  حديث  من  بداية   ، مؤخرا  احلكومة 
واخلبرة من 3 إلى 5 سنوات سيتقاضى من 
و350  آالف   10 وحتى  جنيها  و200  آالف   9
أو  سنوات   5 من  أكثر  اخلبرة  بينما  جنيها، 
 11 على  ماجستيرسيحصل  على  حــاصــل 
ألف و500 جنيه واخلبرة أكثر من 5 سنوات 
والدبلوم  جنيها  و٦50  ألفا   12 الدكتوراة  أو 
و750  آالف   5 على  يحصل  التخرج  حديث 

مالئكة الرحمة بالمستشفيات.. 
أجور ضعيفة وخدمات هزيلة

يحصل  التخرج  حديث  الفنى  واملعهد  جنيه 
التمريض  وفنى  جنيها  و325  آالف   ٦ على 
يتراوح راتبة بني ٦ آالف و900 جنيه وحتى 8 

آالف و50 جنيها.
فى  واملــمــرضــني  املــمــرضــات  كثافة  ورمبـــا 
باملستشفيات،  األســـرة  لعدد  مناسبة  مصر 
تعرف فى مصر بـ أخصائية التمريض ، ولكن 
للتمريض  تدفع  التى  الدول  القليل من  هناك 
 مرتبات قد تكون خيالية خالفا لدول آخرى.

أوال : الواليات املتحدة:
الواليات  التمريض فى  تعتبر مرتبات مهنة 
على  حتصل   , العالم  فــى  األعــلــى  املتحدة 
وأقل   ، دوالر  ألــف   ٦5 سنويا  دخــل  متوسط 
مرتب يصل الى 45 ألف دوالر سنويا ، وهناك 

مهارات ضرورية

العاملية  الصحة  منظمة  حــذرت  أن  وسبق 
التمريض على مستوى  من نقص فى طواقم 
العالم، إلى جانب قلة التدريب باعتباره واحداً 
املــمــرضــات  الــرئــيــســة لنقص  ــاب  مــن األســب
أكثر مالءمة  العاملي، مع غياب وجود مناهج 

لتعلم املهارات املفيدة يف البلدان املتقدمة. 
كذلك حتتاج املمرضات يف املناطق الريفية 
إلى اهتمام خاص أيضاً، فقد أظهرت األبحاث 
وجــنــوب  كينيا  يف  املــمــرضــات  أن  احلــديــثــة 
للبقاء  يتلقني حوافز مختلفة  أفريقيا وتايلند 
يف وظائف التمريض يف املناطق الريفية، ويف 
لقبول  أفريقيا كانت املمرضات أكثر احتماالً 
وظيفة يف املناطق الريفية مع فرص تعليمية 
أو دفع أجور أفضل كحوافز لقبولهن  أفضل 
اعتبرت  بينما  الريفية،  املناطق  يف  البقاء 
األفــضــل  التغطية  تــايــالنــد  يف  املــمــرضــات 

بالتأمني الصحي احلافز األكثر أهمية.
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لم يحصل على أي تحويل التراب إلى ذهب 
شهادة تعليمية 
ويحفظ الحروف 

والكلمات عن ظهر قلب

عم فوزي.. بطل صناعة الفخار وإرث 
أجداده من آالالف السنين

عصام أحمد 

في دائرة الضوء
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يف األصل نظر وفن”. 
الفجر،  بعد  يومه  يبدأ  “أنــه  إلــى  وأشــار 
اخلامة  ويجهز  وإخوته  أوالده  ويصطحب 
اليوم”،  طــوال  سيستخدمه  الــذي  والطني 
الفجر  مــن  قــد يستمر  “أنـــه  ــى  إل مــشــيــًرا 
ينتهي  حتى  عمله  يف  مساًء  العاشرة  حتى 
الــصــبــاح”،  يف  جهزها  الــتــي  العجينة  مــن 
موضًحا “أن األشكال الفنية املرسومة على 
بتشكيلها  يقوم  التي  الفخارية  الصناعات 
ــراث  ــت وال الطبيعة  مــن  الــغــالــب  يف  تــأتــي 
إلى  باإلضافة  عليه،  شــاب  الــذي  املصري 

التطوير املستمر ليواكب العصر”. 
الطني  يعتمد على نوعني من  “أنــه  وأكــد 
يف صناعة الفخار، فيوجد الطني الصلصال 
الطمي  يكون  الذي  األسمر  الطني  واآلخــر 
ال  البلدي  الطني  “أن  إلــى  الفًتا  الــعــادي”، 
يصلح يف صناعة اخلزف، والطني الصلصال 
مثل  التراثية  الفخارية  للصناعات  ينفع  ال 
األلوان  عملية  “أن  موضًحا  والزير”،  القلة 
يف الفخار واخلزف أيًضا تكون من األلوان 
الطبيعية يف احلياة”، متابًعا “شغلنا كله على 
األلوان،  على  أتآلف  أن  فأستطيع  الفطرة، 
وعند  به،  تلتزم  كتالوج  أو  كتاب  يوجد  فال 
وتكون  القدمية  خبراتنا  نستدعي  العمل 
لنا فتجد يدك وعقلك  الوحيد  هي املرجع 

ينفذون املطلوب فقط”. 
دون  والفخار  اخلــزف  على  كتابته  وعــن 
علق  املـــدارس،  يف  والكتابة  الــقــراءة  يتعلم 
ــا أحفظ األشــكــال فقط وال  “أن فــوزي  عم 
أستطيع قراءتها فأنا لم أذهب إلى املدرسة 
فأقوم برسم احلروف فقط وال أستطيع أن 
أقرأها فهي موهبة من عند اهلل واالختالط 

باملجتمع يعلمك كل شيء«. 

فــوزي “نحن نصنع من ال شيء  وواصــل 
إلى  والــطــني  الــتــراب  نحول  فنحن  شيًئا، 
ــشــرب مــنــه، ولــكــن بتعب  ذهـــب، نــأكــل ون
ومحهود فيجب أن نتحرك لكي نسوق هذا 

الشغل”. 
كبير،  جهد  إلــى  حتتاج  املهنة  “أن  وأكــد 
بـــدًءا مــن إحــضــار املـــادة اخلــام مــن الطني 
يف  لتخرج  وحــرقــهــا،  وعجنها  الصلصال 
لبيعها”،  التسويق  حتى  النهائية،  صورتها 
مهنة  واخلـــزف  الفخار  “صناعة  مضيًفا 
حتول التراب إلى ذهب”، الفًتا إلى “ارتفاع 
أسعار اخلامات وصعوبة التسويق حالًيا، ما 
أثر بالسلب يف صناعة الفخار، مما أدى إلى 
مهن  إلى  واجتاههم  عنها،  كثيرين  عــزوف 
أخرى، بحًثا عن مكسب أسرع وجهد أقل”. 
وأشار إلى “أنه مع قيام ثورة 2011، كانت 

صناعة  على  أثــرت  سلبية  عــوامــل  هناك 
عن  الكثير  وانــصــرف  القرية،  يف  الفخار 
مهن  إلــى  األبــنــاء  خاصة  الفخار  صناعة 
تكاليف  ارتــفــاع  “أن  إلــى  مشيًرا  أخـــرى”، 
كان عاماًل مؤثًرا يف  العائد  وقلة  الصناعة 

هذا القرار”. 
كان  القرية  من سكان  “أن %75  وأوضــح 
يعملون يف صناعة الفخار، وال يوجد عاطل 
ألبنائه  يعلمها  فـــاألب  الــقــريــة؛  يف  واحـــد 
واحلميع يعملون يف صناعة الفخار وهكذا، 
حدثت  التي  السلبية  الظروف  مع  أنــه  إال 
بزيادة  مطالبا  كثيًرا”،  النسبة  هــذه  قلت 
املعارض اخلاصة بالفخار واخلزف للحفاظ 
التاريخ  يف  جذورها  متتد  التي  املهنة  على 
املصري إلى أكثر من 7000 عام منذ عهد 

الفراعنة.

ما بني الطني واملاء حياة، عاش عم فوزي 
يواصل  قرن  نصف  من  أكثر  حافلة،  حياة 
إبداعاته يف املهنة التي عشقها منذ الصغر، 
ومعها عشق التراب والطني، خرج من قرية 
من  واحـــدة  وهــي  أشــمــون،  جريس مبركز 
قالع صناعة الفخار عبر مختلف العصور؛ 
السياحية  للمناطق  تورد كل منتجاتها  فهي 

مبحافظات مصر.
بنهر  رشيد  فرع  على  قرية جريس  وتقع 
ميناء  الفراعنة  عهد  كانت يف  النيل، حيث 
إال  البحري  الوجه  بني مدن  البضائع  لنقل 
أنها أصبحت اآلن فريدة يف صناعة الفخار 
فيعمل أغلب سكان جريس يف هذه الصناعة 

أًبا عن جد.
غنيم،  محمود  فــوزى  قــرن،  نصف  منذ 
املنوفية،  محافظة  يف  فخار  صانع  أشهر 
والذي يبلغ من العمر ٦4 عاًما، يبحث عن 
نفسه وسط طني الصلصال والطني األسمر، 
يبث فيه من شخصيته وثقافته ليصبح يف 

شكله النهائي سواء فخار أو خزف. 
ويقول عم فوزي “الرحلة بدأت يف قريتي 
“جريس” حيث كان والده أحد أشهر صناع 
املهنة،  القرية، ومنه ورث عشق  الفخار يف 
من  األســرة  يف  متوارث  عشق  املهنة  حيث 
واألحفاد”،  واألبناء  واألعمام  لآلباء  اجلد 
أسرته  يف  الفخار  صناعة  “أن  إلــى  الفًتا 
“ورثت  متابًعا  عاًما”،   150 من  ألكثر  متتد 

املهنة عن أبي وأبي ورثها عن جدي”. 
قال فوزي “عندي  املهنة  بدايته مع  وعن 
٦4 سنة اآلن، فأنا يف املهنة منذ ٦5 عاًما! 
ال تتعجب، فعالقتي بصناعة الفخار بدأت 
قبل والدتي وأنا يف رحم أمي، فكانت تعمل 
مع أبي يف صناعة الفخار أثناء احلمل وأنا 
بحسب عمري يف املهنة منذ أن كنت يف رحم 

أمي”. 
وواصل “لم أدخل إلى التعليم، ففي الريف 
ظهر  يف  الكبير  االبــن  يقولون  كــان  قدمًيا 
هذه  “أن  إلى  مشيًرا  مهنته”،  يعلمه  والده، 
املهنة شاب فيها وحصد اخلير منها لتكفي 
أسرة مكونة من 40 شخص، إخوته وأبنائه 

وأوالده”. 
يكون  أن  على  كان حريًصا  “أنه  وأوضــح 
ألوالده حظهم من التعليم باالضافة إلى تعلم 
صناعة الفخار؛ فالطالب يأتي من املدرسة 
يدرس ويذاكر أمامي ليتعلم”، متابًعا “املهنة 
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يتحرك العالم كله اآلن يف اجتاه البحث عن 
حل لوقف نزيف اخلسائر التي جلبها انتشار 
ــاء كــوفــيــد-19 املسمى كــورونــا، ومــن حني  وب
ــدول عن قــرب اكتشاف  ال آلخــر تعلن إحــدى 
الصمت  يحل  أن  يلبث  ما  ثم  مضاد،  مصل 
ــرة أخـــرى للتلويح  ــالم م وتــعــود وســائــل اإلعـ

بأعداد املصابني والناجني وأعداد الوفيات. 
يترقب املجتمع وأفراده ذلك الفزع املفاجئ 
ــاٍل انــعــقــدت بتحسن  ــ الـــذي قــضــى عــلــى آم
التنمية  عجلة  وتسريع  االقتصادية  األوضــاع 
وتخفيض العبء الواقع على األسر. تراجعت 
تلك اآلمال وباتت بائسًة ساخرًة من حاٍل بلغ 
لكن  احلــيــاة.  على  للبقاء  فقط  السعي  حــد 
تستعد  لم  ملــاذا  نفسه:  يطرح  الــذي  الــســؤال 
الدول بخطط طوارئ حال انتشار وباء مشابه؟ 
يكرر علماء الوبائيات اآلن أن إنذاًرا تلو اآلخر 
أُعلن وأنهم كانوا بانتظار كارثة كورونا، فلماذا 
لم يُتخذ أي إجراء جاد ملواجهة تلك اجلائحة 

وتفادي تلك اخلسائر؟ 

وصفه بـ«عوملة األوبئة«.
ليسـت  للالوبئة  االقتصاديـة  املخاطر  إن 
هيِّنـًة، حيـث تشـير التقديـرات األخيـرة إلى أن 
التكلفـة السـنوية املتوقعـة لإلنفلونـزا الوبائيـة 
يوازي  أمريكـي مبا  دوالر  مليـار   500 حـوالى 

)٦.0 %(مـن الدخـل العاملي. 
نحو  على  موزعة  غير  األوبــئــة  عواقب  إن 
بعض  هناك  إن  بل  االقتصاد،  عبر  متكافئ 
يف  مالّيًا،  منها  تستفيد   قد  التي  القطاعات 
نحو  على  ستعاني  أخــرى  قطاعات  أن  حني 
غير متوازن )متفاوت(. فشركات األدوية التي 
تنتج اللقاحات، واملضادات احليوية أو غيرها 
من املنتجات الالزمة ملجابهة الوباء تعتبر من 
لشركات  بالنسبة  أما  املحتملني.  املستفيدين 
التأمني الصحي والتأمني على احلياة ستتحمل 
األقــل  -عــلــى  باهظة  تكاليف  األرجـــح  على 
بالنسبة  احلال  هو  كما  القصير-  املدى  على 
انــدالع  حالة  يف  احليوانية  املنتجات  ملنتجي 
وباء مرتبط باحليوانات؛ وهكذا ستعاني على 
األرجح مجموعات السكان الضعيفة، ال سيما 
الحتمالية  نظًرا  متفاوت  نحو  على  الفقراء، 
الرعايـة  علـى  للحصـول  سـبيل  توفر  عــدم 
الصحيـة، وتوفيـر مدخـرات أقـل للحمايـة مـن 

الكـوارث املاليـة. 

فهل ميكن إدارة خطر بهذا احلجم؟

لكن  األوبــئــة  مخاطر  تعقـد  مـن  بالرغـم   
هناك أدواٍت ميكن توظيفها للحد من املخاطر 
ع على عدة مستويات،  ومواجهة التردي املتوقَّ
تقليـص  علـى  يعمـل  األدوات  هـذه  وبعـض 
احتماالت اندالع الوباء أو يحد مـن انتشـاره، 
تخفيـف  يحـاول  اآلخـر  البعـض  أن  حيـن  يف 
األثـر الصحـي للوباء الذي ال ميكن منعه، أو 
احتواؤه علـى الفـور، وهناك أدوات تهدف إلى 

تقليص األثر االقتصادي.
العامـة،  الصحـة  حتسني  فى  االستثمار  إن 
وتوفيـر امليـاه النظيفـة، وتطويـر البنيـة التحتيـة 

اتصال  تكرار  تقلل من  أن  مـن شـأنها جميعـًا 
تدعيـم  أن  كمـا  األمــراض،  اإلنسان مبسببات 
التغذيـة السـليمة سيسـاعد علـى ضمـان توفـر 
مسـتوياٍت صحيـة أساسـية جيـدة، ممـا يقلـص 
أنظمة  وتُعد  للعـدوى.  النـاس  تعـرض  فـرص 
اجلميع،  تغطي  التي  القوية  الصحية  الرعاية 
السيما الفئات األولى بالرعاية واألكثر عرضة 
للخطر، وتوفر لهم خدمات فاعلة هي السبيل 
الوحيد لضمان حماية جميع السكان من حاالت 
تفشي األمراض على نطاق واسع. ولذلك، فإن 
منها  والوقاية  األوبئة  ملواجهة  ب  التأُهّ ضمان 
واالستثمار يف أنظمة تكفل االستعداد قبل أن 
حتتدم أزمة، ينقذ األرواح، ويف نهاية املطاف 
بعض  توقفت  لقد  األمــوال.  توفير  إلى  يــؤدي 
الكوارث  خطورة  إلى  املتحدة  األمم  منظمات 
من  يحدث  لم  أنه  معترفة  واألوبئة  الطبيعية 
قبل أن كان التحدي املتمثل يف »احلد من أثر 
الكوارث بشكل كـبير، وجعل احلد من املخاطر 
ــا يف الــســيــاســات والــبــرامــج  عــنــصــًرا أســاســّيً
املتحدة  األمم  مكتب  اقترح  لذلك  اإلمنائية«، 
ي  ُسمِّ عمل  إطـــار  وضــع  اإلنسانية  لــلــشــؤون 

بـ«إطار عمل هيوغو 2015-2005«.
إطــار عمل هيوغو،  عــام 2008 صــدر  ويف 
إلى  تهدف  للكوارث  أساس خلطة تصدٍّ  وهو 
للكوارث  التصدي  أجــل  مــن  التأهب  تعزيز 
على جميع املستويات، أبرز إطار عمل هيوغو 
الدور األساسي الذي ميكن للتأهب للكـوارث 
وسبل  البشر  أرواح  إنقاذ  أجل  من  يؤديه  أن 
عيشهم، وخاصة عندما يدمج يف إطار شامل 
تعزيز  تــنــاول  الـــكـــوارث.  أخــطــار  مــن  للحـد 
هـدفني  اخلطـرة،  األحــداث  ملواجهة  التأهب 
على  الــقــدرة  ــادة  زيـ وهــمــا:  رئيسية  بـصورة 
احلد  أجــل  مــن  والــتــأهــب  ــرصــد،  وال التنبؤ، 
لتهديدات محتملة  التصدي  أو  مـن اخلـسائر 
الطوارئ،  التأهب لالستجابة حلاالت  وتعزيز 

ومساعدة للمتضررين بشكل جسيم.
على  العميقة  األزمــة  تلك  ستساعدنا  فهل 
دمج املخاطر للتأهب لها ضمن خطط التنمية؟

واجتماعية  صحية  مبخاطر  األوبئة  تُنِذر 
ــؤِدّي  ــد يُـ ــع. وق واقــتــصــاديــة على نــطــاق واسـ
أنحاء  يف  االنتقال  سريع  معٍد  مرض  انتشار 
املعمورة إلى مقتل عشرات املاليني من الناس، 
األمن  وزعزعة  االقتصادية،  احلياة  وتعطيل 
العمراني،  ــع  والــتــوُسّ املــنــاخ،  وتغيُّر  الوطني. 
ونقص خدمات املياه والصرف الصحي، وكلها 
كارثية  ــراض  أم ي  تفشِّ يف  تسهم  قد  عوامل 

سريعة االنتشار. 
أتى انتشار األوبئة وارتفاع تكلفتها البشرية 
ما  بسبب  احلــالــي  عصرنا  يف  واالقتصادية 
شهده العالم من توسع يف النشاط االقتصادي، 
الدولية  احلــركــة  يف  مسبوق  غير  وازدهــــار 
وبينما  ــوال،  ــ األم ورؤوس  والــســلــع  للبضائع 
تتمتع بعض الدول بارتفاع يف مستوى الرعاية 
تراجًعا  تعاني  أخــرى  مناطق  فــإن  الصحية، 
شديًدا يف تلك املؤشرات بسبب الفقر وضعف 
البنى  ر  تدمِّ التي  احلــروب  بسبب  أو  ــوارد،  امل
إن ما يستفيده  بها.  للقطاع الصحي  التحتية 

العوملة،  ظل  يف  انفتاح  من  العاملي  االقتصاد 
من خالل جعل انتقال البشر واأليدي العاملة 
ذاته  الوقت  يُعد يف  فهو  ويسًرا،  سهولة  أكثر 
قناة لنقل الفيروسات بني الدول، وحتولها إلى 
ما ميكن  وهذا  معدودة،  أيام  عاملية يف  أوبئة 

العالم كان يعرف عن كورونا من سنوات!

جيهان ابوزيد 
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70 عام 
من  التنمية  

التنمية المرتكزة
على الحقوق

استخدمت الهيئة  مناهج التنمية 
املرتكزة على احلقوق والتي تشتمل على: 
التعامل مع الفئات املستهدفة كمواطنني 

كاملي االهلية لهم كل احلقوق وعليهم كل 
الواجبات، تضمني املواطنني للحصول على 

كافة اخلدمات من املؤسسات احلكومية، 
واستخدام الدعوة وكسب التأييد أليه 

اساسيه للتغير وتنمية املجتمعات الفقيرة .
ولة عددة مبادئ اهمها

املواطنني  هم الالعبني األساسيني يف 
تغيير أوضاعهم و ليسوا  مجرد مستقبلني 

للخدمات .
التنمية يف حد ذاتها حق من حقوق 

اإلنسان .
العالقة بني حقوق اإلنسان و الدميقراطية 

و التنمية عالقة تبادلية حيث تتأثر و تؤثر 
كال منهم يف األخريني.

املشاركة ليست مجرد أداة عمل و لكنها 
هدف للتنمية .

للعمليات التنموية نفس الدرجة من 
األهمية التي تولي للمخرجات  ، و يتم 

متابعة و تقييم كال منهما . .
العمليات التنموية ميتلكها املجتمع املحلي  

.
املساواة و املشاركة و املحاسبية و 

الشفافية و توازن النوع مبادئ أساسية لهذه 
اإلستراتيجية 

األطراف األساسية هم أصحاب احلق ، 
أصحاب املسئوليات  و الداعمون  العالقة 

بينهما تبادلية مبعني انه ميكن ان يكون  
أصحاب احلق يف مرحلة ما يف البرنامج هم 
حاملي  للواجبات يف مرحلة أخري من نفس 

البرنامج و هكذا

ذاكرة النور
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د. يسري مصطفى

من الشائع أن نسمع عبارة »على رأي املثل«؛ 
مكانته  له  رأي  هو  الشعبية  الثقافة  فى  فاملثل 
وجاذبيته من بني اآلراء، والرأي يف اللغة يعني 
واألحــكــام.  الِعبر  واستنباط  والعقل  احلكمة 
وعندما تُقال هذه العبارة ويعقبها املثل الشعبي 
املجمل  رأٍي يف موقٍف ما، فإن  يعبر عن  الذي 
قيلت  لو  حتى  اإلقناع  سلطة  لها  مقولة  يكون 
الثقافية  العبقرية  التهكم. هذه هى  على سبيل 
التجليات  بوصفها  إليها  يُنظر  التي  لألمثال 
املقوالت  فهي  الشعبية،  الثقافة  عن  التعبيرية 
التي يجرى تداولها واالحتكام إليها يف املواقف 
املختلفة والتي تنافس األحكام واحلكم الرسمية. 

ولكن ما هي األمثال الشعبية؟

وإن  مــتــعــددة  تــعــريــفــات  الشعبية  لــألمــثــال 
وال  موجزة  تعبيرات  أنها  على  اآلراء  أجمعت 
تلتزم بقواعد اللغة، ولها خصائص ال جتتمع إال 
فيها كما يقول محمد قندل البقلي، وهي: إيجاز 
جودة  التشبيه،  حسن  املعنى،  إصابة  اللفظ، 
الكتان. ويُعرف املثل الشعبي بأنه »قول مأثور، 
معناه،  وإصابة  لفظه  إيجاز  فى  بالغته  تظهر 
ِقيَل فى مناسبة معينة، وأُِخَذ ليُقال يف ِمثل تلك 
وإصابة  اإليجاز  كان  فإذا  ذلك  ومع  املناسبة«. 
املعنى خصائص أساسية فى املثل الشعبي، فإن 
شرًطا  تبدو  ال  الشعبي  املثل  يف  الكتابة  جــودة 
األدب  رموز  أحد  يقوله  ما  ذلك  ومن  أساسًيّا، 
صالح،  رشدي  األستاذ  وهو  مصر  يف  الشعبي 
والذي يعرِّف املثل الشعبى بالقول: »إن املثل هو 
هذا األسلوب البالغي القصير الذائع بالرواية 
أو  السلوك  أو  الــذوق  لقاعدة  املبني  الشفاهية 
عباراته  تكون  ألن  ضــرورة  وال  الشعبي  الــرأي 
تامة التركيب بحيث ميكن أن تطوي يف رحابة 
التقليد.  والكتابات  واالســتــعــارات  التشبيهات 
ويُّعرف الدكتور سيد عويس املثل الشعبي بأنه: 

األمثال الشعبية
»تكثيف شديد للغاية، لتجارب سلوكية استحالت 

بفعل املمارسة الطويلة إلى قيمة اجتماعية.

وتستمد األمثال الشعبية قدرتها على التأثير 
ومفهومة ضمن  ومكثفة  معبرة  لغوًيّا  كونها  من 
كونها  ومن  أحياًنا،  منه  وأبعد  الثقايف  سياقها 
آراء وسلوكيات وممارسات  تعبر عن  اجتماعّيًا 
تعبير  أنها  على  إليها  يُنظر  إجماع  محل  باتت 
عن خبرة احلس اجلمعي وحكمته. وهنا يحدث 
واملعتقدات  األمــثــال  بــني  والــتــداخــل  الــتــالقــي 
تعبيًرا  تـُـَعــدُّ  األمــثــال  فــإن  ذلــك  ومــع  الشعبية. 
فى  ليست  ولكنها  الشعبية  املــعــتــقــدات  عــن 
الشعبية  املعتقدات  ألن  معتقدات،  ذاتها  حد 
FOLK BELIEF تعني، وفق إحدى الدراسات 
ــصــورات واألفـــكـــار الــذهــنــيــة الــتــي يؤمن  ــت “ال
فيها  الشك  تقبل  ال  والتي  بصحتها  أصحابها 
األبناء  تناقله  إرث  وهى  فيها.  املعتقدين  لدى 
حياتهم،  مسيرة  فــالَزم  واألجـــداد،  اآلبــاء  عن 
ا  وال زال يُشكل فى الوجدان الشعبي قدًرا مهّمً
من ثقافتهم نحو تلك احلياة التي يعيشون فيها 

داخل مجتمعاتهم” 

األكثر  الشعبية  األمثال  أن  من  الرغم  وعلى 
ارتباًطا بالواقع املحلي، إال أنها ظاهرة كونية، ال 
تخلو منها واحدة من الثقافات، بل ميكن القول 
إنها شكل أساسى من أشكال التبادل والتفاعل 
بني الثقافات لتشابه اخلبرات اإلنسانية، فنجد 
وإن  تتشابه يف مضمونها  األمثال  كثيًرا من  أن 
اختلفت فى طريقة التعبير عنها. ومع ذلك يقال 
إن بعض املجتمعات تباينت يف مدى تأثير وثراء 
من  املصري  املجتمع  ويـُـَعــدُّ  الشعبية.  األمــثــال 
املجتمعات التي كان ألمثالها أثٌر كبير. ويف هذا 
األمثال  مؤلَِّفها “حدائق  فايقة حسني يف  تقول 
فاكهة  املصرية  األمــثــال  “أصبحت  العامية”: 

ولفكاهتها حيًنا  الشرقية لصوابها حيًنا،  األمم 
آخر، فهام بها الشرق العربي وتقبل هذا األدب 
أن  والعجيب  والتشوق،  باللذة  املحلي  املصري 
الشرقية تشترك مع مصر يف كثير  هذه األمم 
معها  تشترك  التي  ولعل مصر هي  أمثالها  من 

فيها باختالف بني اللهجات اإلقليمية”  

الشعبية  األمــثــال  إلــى  النظر  يتم  ما  وكثيًرا 
النساء  والــعــامــيــة،  الفصحى  ثــنــايــات  ضــمــن 
والرجال، الريف واحلضر، واملاضي واحلاضر. 
هي  العامية  اللهجات  تعتبر  أولــى  ناحية  فمن 
فقدمًيا  ذلــك  ومــع  الشعبية،  األمــثــال  حاضنة 
كانت األمثال تروى بالفصحى قبل أن حتتكرها 
هن  النساء  أن  إلى  الدراسات  وتشير  العامية. 
الشعبية  واملعتقدات  باملوروث  ارتباًطا  األكثر 
املجتمعات  واألميات يف  السن  كبيرات  وخاصة 
التقليدية. وهذه ظاهرة عامة، حتى أن دارسي 
هؤالء  إلــى  يلجأون  ما  غالًبا  الشعبي  الــتــراث 
حافظات  بوصفهن  للمعلومات  كمصدر  النسوة 
لهذا التراث وراويات أمثاله ومأثوراته. وباملثل، 
واملــتــعــقــدات الشعبية  ــوروث  ــ امل تــأثــيــرات  ــإن  ف
مقارنة  والريفية  التقليدية  املجتمعات  فى  أكبر 
التوصل  فإن  ذلك،  ومع  باملجتمعات احلضرية، 
الثقايف بني الريف واحلضر من القوة مما يجعل 
األمثال الشعبية ظاهرة حضرية كذلك. وإذا كان 
إال  ثقايف،  موروث  يعبر عن  األمثال  من  الكثير 
أن ابتداع مقوالت جديدة ال يتوقف، ولعل أبرز 
التي  املستحدثة  والكتابات  العبارات  مظاهرها 
األمثال  إنها  التوكتوك.  وحتى  احلافالت  تزين 
متواصل  ــداع  إب عن  تعبير  الشعبية  واملــقــوالت 
حافلة  وهي  السائدة،  الثقافية  احلالة  يعكس 
ومبادئ  لقيم  داعمة  تكون  فتارة  باملتناقضات، 
سلبية  مفاهيم  عن  تعبيًرا  تكون  وتــارة  سامية، 

ومتييزية. 
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