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المرأة..569
وتحديات ال تنتهى

من  عظيمة  جهود  بسبب 
الدولة ومن نساء خاضوا  قبل 

وصلت  المرأة  نجد  المعركة، 
المراتب، فنرى وزيرات  ألعلى 
القرار،  اتخاذ  يقفن في موقع 

مصيرية.  قرارات  وتتخذن 
لمؤسسات  مديرات  نجد 

نساء  نجد  ومحلية،  دولية 
لهن دور مؤثر في بيوتهن 

ومجتمعاتهن.

كان  الثقافات  وباختالف  العصور  مر  وعلى  املجتمع،  حياة  هي عصب  املرأة 
للمرأة مكانة خاصة ودور فاعل يف املجتمع. فمنذ فجر التاريخ أدركت الشعوب 
يف  وعشتار  املصرية،  احلضارة  يف  إيزيس  فنجد  إلهة  املــرأة  من  فجعلوا  هذا 
اليونانية، وغيرهن. ففكرة اإللهة  احلضارة األشورية، وأرطاميس يف احلضارة 
األم كان مترسخة يف عقول هذه الشعوب كنوع من اإلدراك العميق ألهمية دور 

املرأة.
التهميش؛ مما  من  طويلة  ولعقود  مجتمعنا  املــرأة يف  عانت  -ولألسف-  لكن 
تسبب يف انعزالها وانطوائها وابتعادها عن املسرح االجتماعي؛ وهذا أدى بها إلى 
أن تكون طاقة مهملة، وعضواً مشلوالً غير قادر على اإلبداع والعطاء والعمل، 
وتهميش املرأة ناجت من الفهم اخلاطئ لتعاليم الدين، ويف أحيان أخرى ناجت من 
عادات وتقاليد وأعراف تكرست مبرور الزمن لتتحول إلى ثوابت اجتماعية غير 
والتكاسل  املطالبة بحقوقها،  املرأة عن  تقاعس  أن  كما  واإلبــرام.  للنقض  قابلة 
عن القيام بواجباتها قد أدى إلى أن تعيش املرأة يف الهامش بال دور حقيقي، 
وبال عمل اجتماعي، وبال فاعلية أو نشاط أو حركة، وهو ما كرس حالة اجلهل 

والتخلف والفقر يف الوسط النسائي.
تواجه  التي  بالكوارث  املتأثرين  مقدمة  يف  تاتي  دائًما  املــرأة  أن  من  بالرغم 
املجتمعات العربية فقد توقع التقرير   الصادر عن األمم املتحدة والذي يناقش 
يفضي  أن  العربية.  املنطقة  اجلنسني يف  بني  املساواة  على  كورونا  جائحة  آثار 
تفشي »كوفيد-19” خلسارة 1.7 مليون وظيفة يف املنطقة العربية من بينها ما 
وبطالة  أساًسا،  عمل ضعيفة  نساء، يف سوق  تشغلها  وظيفة  ألف   700 يقارب 
عالية يف صفوف النساء بلغت 19% عام 2019 مقابل 8% للرجال. ولفت التقرير 
النظامي، وسيتعرضن لضرر  القطاع غير  تعمل يف  النساء  أن 61.8% من  إلى 

كبيرز
ولكن اليوم، وبسبب جهود عظيمة من قبل الدولة ومن نساء خاضوا املعركة، 
القرار،  اتخاذ  يقفن يف موقع  وزيــرات  فنرى  املراتب،  املرأة وصلت ألعلى  جند 
نساء  ومحلية، جند  دولية  ملؤسسات  مديرات  مصيرية. جند  قــرارات  وتتخذن 
لهن دور مؤثر يف بيوتهن ومجتمعاتهن. وبرغم أن املسيرة لم تنتِه يف مجتمعاتنا 

العربية، إالَّ أننا نعترف أن املرأة خاضت مسافة طويلة فيها.
يف  األول  يومها  منذ  االجتماعية،  للخدمات  اإلجنيلية  القبطية  والهيئة 
وأهمية متكينها. وحتسني  املرأة،  دور  أهمية  أدركت  املاضي  القرن  خمسينيات 
حالتها املعيشية. من خالل عدة برامج صممت خصيصا للمراءة  لتكون فاعلة 

وقائدة يف مجتمعها 
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نهتم دائًما -عزيزي القارئ- يف مقاالتنا 
ف ما نتمناه من طريقة يف التفكير  أن نوظِّ
ولهذا  وتطبيقي،  واقعي  بشكل  االيجابي 
املشكالت  بعض  نطرح  أن  ضــرورة  رأيــت 
وكيف  اليومية  حياتنا  يف  نواجهها  التي 
حل  يف  اإليجابي  للتفكير  تبنينا  يساعدنا 

هذه املشكالت والتعامل معها.
وسوف تُفاَجأ -عزيزي القارئ- بتأثير ما 
تتبناه من أفكار إيجابية يف حل مشكالتك 
على حالتك اجلسمية أيًضا، فعندما تفكر 
جسُمك  يسترخي  وبــنــاءة  ســارة  أفكار  يف 
عضالته  وتــتــراخــى  التوتر  مــن  ويتخلص 
ينعكس  مما  انسجام،  يف  أعضاؤه  وتعمل 

على شعورك بالراحة والصحة النفسية. 
انتبه: »ال تستغرق وقًتا طوياًل يف التفكير 
التفكير يف  أنفق وقتك يف  يف املشكلة، بل 

كيفية اخلروج منها بنجاح«. 
طريقك  يف  تقابلها  عقبة  كل  أن  وتذكر 
وكل عائق يعوقك عن النجاح ستجد أمامك 
أكثر من طريقة جديدة للتعامل معهما، وإن 
أن  فتأكد  وجهك،  يف  موصًدا  باًبا  وجدت 
فال  أمامك،  مفتوحة  أخرى  أبواًبا  أمامك 
وإمنا  املشكلة،  إلى  النظر  تضيع وقتك يف 
ابحث عن أبواب وطرق جديدة يف تعاملك 
مع هذه املشكلة. فكثيًرا ما جتد مشكلتك 
األمل  وتفقد  تيأس  وبالتالي  لها،  حل  ال 
ورمبا تكتئب، فكر ثانيًة، فليست هذه أول 
مرة متر مبشكلة وتذكر أنك يف مشكالت 
سابقة ظهر لك احلل رمبا من العدم ورمبا 
فمن  ــذا  ل مطلًقا،  بــه  لــم حتلم  حـــاًلّ  ــان  ك
املنطقي أن تهدأ وتسترخ وتقتنع أن احلل 
سيظهر يف الوقت املناسب بداًل من أن تظل 

تعيًسا بقلقك حول هذه املشكلة. 
أننا  إال  يومًيّا،  مشاكلنا  نحل  أننا  ورغم 
أحياًنا نفتقد اليقني يف أن املشكلة القادمة 
ا  جــًدّ مــحــدود  املفكر  فعقلنا  ســوف حتــل، 

وبالتالي ال يتوقع احلل الذي تنتهي إليه.
وقد سبق وأكدنا من قبل أهمية احلدس 
الذي ينبع من العقل الباطن وكفاءته يف حل 
مشكالتنا، فقط ركز تفكيرك على أحالمك 

ورؤاك، وسوف ترشدك حلل مشكلتك.
كان  عندما  إنه  أينشتني«  »ألبرت  يقول 
يخزنها  كــان  حسابية  مسألة  حل  يحاول 
بدقة يف عقله، ثم يتوقف عن التفكير فيها، 

نبرة  بسيط يف  فتغيير  التواصل،  ا يف  هاًمّ
اجلسم  وضع  أو  الوجه  تعبير  أو  الصوت 
املعلومات معنى آخر  ميكن أن يجعل لهذه 
زائــدة  معلومات  يضيف  أن  أيًضا  وميكن 
على محتوى كالمك؛ فلغة اجلسد ميكن أن 
تؤكد أو تقلل من أهمية شيء ما أكثر من 

الكلمات.
اجتاهني،  يف  التواصل  يسير  أن  يجب 
دون  مًعا  يتفاعالن  واملستقِبل  فــاملــرِســل 
مــرِســاًل  واحـــد  كــل  يصير  بحيث  تــوقــف، 
ومستقِباًل يف نفس الوقت، فبينما تتحدث 
تــراقــب يف الوقت  إلــى شخص مــا ســوف 
نفسه رد فعله وهذا قد يؤثر على الطريقة 
التي ستكمل بها احلديث، فعندما نرى على 
ذكرك  عند  عبوًسا  إليه  تتحدث  من  وجه 
تستكمل  أال  وقتها  تقرر  فرمبا  ما  حلادثة 
تغيره يف اجتــاه آخر  أن  احلديث وحتــاول 

حتى ال تزيد من استيائه.

البيئة  دور  ننسى  آال  علينا  يجب  أيًضا 
التواصل سواء  يؤثر يف عملية  كعامل هام 
ــاء عملية  ــن ــجــال املــحــيــط أث مــن حــيــث امل
التواصل، أو اختالف األدوار التي نقوم بها 
أثناء التواصل، فال شك أن العوامل املادية 
والتهوية  والــهــدوء  والــضــوضــاء  كالطقس 
أو معيقة  تؤثر كعوامل مساعدة  واإلضــاءة 
نتقمص  نحن  أيًضا  التواصل،  عملية  يف 
التي  األدوار  حسب  مختلفة  شخصيات 
نقوم بها، فاألم عندما تتواصل مع أبنائها 
رمبا تختلف طريقتها يف احلديث عما إذا 
العمل،  يف  رؤسائها  مع  تتواصل  كانت  ما 
متعددة  ــأدوار  بـ بالقيام  مطالبون  وألنــنــا 
ومختلفة على مدار حياتنا فيجب أن تكون 
طريقتنا يف التواصل مرنة، وأن تتعرف على 
األسلوب األمثل يف احلديث والذي يتناسب 
الوسيلة  وأيًضا  به،  تقوم  الــذي  الــدور  مع 

املناسبة لتوصيل الرسالة املقصودة.

بالبسيطة  ليست  عملية  التواصل  وألن 
بعض  ــدث  حتــ أن  يف  إذن  ــة  ــرابـ غـ ــال  فـ
وخاصة  بذلك،  قيامنا  أثناء  منا  األخطاء 
إذا ما أخذنا يف االعتبار الدور الذي تلعبه 
مع  التواصل  على  قدرتنا  يف  األحاسيس 
عاجزين  املواقف جتعلنا  فبعض  اآلخرين، 
والبعض اآلخــر يجعل  الــكــالم  متــاًمــا عــن 
ولعل  للتواصل،  وقاطًعا  متحدًيا  فعلنا  رد 
الذي  الشخص  ذلــك  على  األمثلة  أوضــح 
يدرك  حيث  الشديد  االكتئاب  من  يعاني 
العالم اخلارجي مهدًدا له يصعب التفاعل 
أن  إلى  الباطن  العقل  يلجأ  ثم  ومن  معه، 
ا دفاعًيّا ضد هذا العالم، فيعزل  يقيم خًطّ
جهده  أقصى  ويبذل  عنه  نفسه  الشخص 
وينسحب  باآلخرين،  االتصال  يتفادى  كي 
منزله  ويصبح  ما ميكن  بأسرع  العالم  عن 
بل وغرفته هي املكان اآلمن له، ورمبا يظل 
بالغطاء مبا  قابًعا يف سريره مغطًيا رأسه 
ميكنه من االنفصال عن العالم كلية كما لو 
كان يعود إلى رحم األم مرة أخــرى؛ حيث 
كان يتم إطعامه يف مكان دافئ وآمن دون 
أو يفكر، فقط يعيش دون  أن يفعل شيًئا، 

أي صراعات أو مضايقات. 
أســرة  لــكــل  أن  ننسى  أال  وعلينا  هـــذا 
وهي  التواصل،  يف  بها  اخلاصة  قواعدها 
رسمًيّا  ما  شخص  يفرضها  قواعد  ليست 
ولكن اجلميع يفهمونها ضمنًيّا، مثال ذلك 
حترمي التحدث يف أمور معينة مثل اجلنس 
مثل  معينة  التحكم يف مشاعر  أو ضــرورة 
للكبار  وقواعد  معايير  وجــود  أو  الغضب، 
تختلف عن تلك املوضوعة للصغار واألبناء 
داخل  التواصل  فاعلية  يف  ذلك  يؤثر  وقد 
أخــرى  تنشأ مشاكل  قــد  أنــه  كما  األســـرة 
بسبب  التواصل  يف  الوضوح  عــدم  بسبب 
يتحدث  عندما  وذلـــك  اخلفية  الــرســائــل 
يعنيه يف احلقيقة  شخص ما بشيء ما ال 
فــاألم قد تغضب من  يعني عكسه.  ورمبــا 
أحد أبنائها وبداًل من أن تقول له: »اتركني 
وحدي فأنا ال أرغب يف استمرار احلديث 
أخــرى  رســالــة  لفظًيّا  لــه  تــصــدر  مــعــك«، 
بقولها: “أراك متعًبا اذهب فأسترح«، وإذا 
فسوف  الظاهري  األم  بكالم  ــن  االب أخــذ 
وقد  اهتمامها،  لها  شاكًرا  ويذهب  يتركها 
يغضب هذا األم أكثر ألنها يف احلقيقة ال 
االعتذار  منه  تريد  كانت  وإمنا  ذلك  تريد 
والتودد مما يثير حيرة االبن ألنه لن يفهم 

الرسالة ولن يفهم ملاذا غضبت األم؟
معقدة  التواصل  عملية  أن  جند  وهكذا 
فك  محاولة  منا  يتطلب  مبا  ما  حد  إلــى 
زيـــادة  يف  اإلســهــام  ومــحــاولــة  طالسمها 
يتحقق  أن  املمكن  مــن  وذلـــك  فاعليتها، 
هذه  متيز  التي  العبارات  أمــام  بالوقوف 
وكيفية  لها  املسببة  والسلوكيات  املشكلة 
تبني اجتاها ايجابّيًا ملعاجلتها. وهذا هو ما 

سوف تطرحه يف املقال القادم بإذن اهلل. 

وكان احلل يظهر حتما بعد فترة تلقائًيّا... 
أجلنا طوال  يعمل من  الباطن  فالعقل  إذن 
الوقت حتى أثناء نومنا وتأتي منه اإلجابات 

واحللول التي نحتاجها. 
وطريقة  مشكلة  لكل  استعراضنا  ويف 
الطرح  هــذا  نختتم  ســوف  معها  التعامل 
ميكن  ُمختََصرة  بصيغة  القارئ-  -عزيزي 
تكرارها  عليك  ويجب  بسهولة،  تذكرها 
تكون  عندما  عقلك  ميكانيكية يف  بطريقة 
املحتوى  أن  والحـــظ  فــراشــك،  ــًدا يف  ــ راق
سوف  املصغرة  الصيغة  لــهــذه  اإليــجــابــي 
ما  وهو  جسدك  استرخاء  على  يساعدك 
مرة  النوم  إلى  العودة  من  لتتمكن  حتتاجه 
أثناء  فعل شيء  تستطيع  ال  وألنك  أخرى، 
الليل حلل مشكلتك فيمكنك تأجيل التفكير 

فيها إلى اليوم التالي.
أن  ميــكــن  مبشكلة  نــبــدأ  دعــنــا  واآلن 
مشكلة  وهـــي  مــنــا  الكثير  لــهــا  يــتــعــرض 

التواصل مع اآلخرين.
عديدة  مستويات  على  التواصل  يحدث 
رســائــل  نتلقى  فنحن  مختلفة،  ــصــور  وب
باستمرار وجنيب عليها، وبالتواصل ميكننا 
أن نبقى على اتصال بالعالم من حولنا وأن 

نرسل ونستقبل رسائل من اآلخرين.
للتطور واحلفاظ على  والتواصل أساس 
مبــرور  تتغير  الــعــالقــات  وألن  الــعــالقــات، 
مع  نتأقلم  أن  املهم  من  فسيصبح  الوقت، 
العالقات  جنعل  ولكي  املتغيرة  الــظــروف 
نحتاج  فنحن  اآلخرين  مع  وفعالة  مرضية 
الوقت  نفس  ويف  عنهم  أشــيــاء  نعرف  أن 
نفصح عن معلومات عن أنفسنا، فال ميكن 
أفكارنا،  يقرأوا  أن  اآلخرين  من  نتوقع  أن 
فنحن املسؤولون عن جعلهم يعرفون آمالنا 

وتوقعاتنا.
والكلمات  باأللفاظ  تنتقل  ال  واملعلومات 
دوًرا  اجلــســد  لغة  تلعب  ــا  وإمنـ وحــدهــا، 

التفكير اإليجابي
ودوره في حل مشكالتنا )٤(
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الزم نفهم 

بيتر مجدي

أعّدت هيئة األمم املتحدة للمرأة، اللجنة 
لــغــربــي آسيا  االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
)اإلسكوا( ووكاالت األمم املتحدة الشريكة، 
تقريرا بعنوان »آثار جائحة كوفيد-19 على 
املساواة بني اجلنسني يف امنطقة العربية«، 
أوضــح أنــه حتت وطــأة وبــاء عاملي ستطال 
املنطقة  يف  احلياة  نواحي  جميع  تداعياته 
املــراة،  أّن  يُخشى  بأسره،  والعالم  العربية، 
كالعادة ستتحمل الوزر األكبر ملا سيولده هذا 
الوباء من مخاطر صحية وعنف يف املنطقة 

العربية.
ظل  يف  أنــه  مقدمته  يف  التقرير  ــر  وذكـ
االقتصادية  اللجنة  أعــدت  التوقعات،  هذه 
واالجــتــمــاعــيــة، لــغــربــي آســيــا )اإلســـكـــوا(، 
مقترحات  الشريكة،  املتحدة  املم  ووكــاالت 
على مستوى السياسات. الهدف منها وضع 
سياسات عامة وبرامج متسقة على املديني 
جائحة  آثار  من  للتخفيف  والبعيد،  القريب 
»COVID-19” على املرأة، وإتاحة التعايف 

منها بأقل أضرار ممكنة.
تقييم األثر

التي  األمــور  من  مجموعة  التقرير  رصد 
الرعاية  مثل  النساء  فيها  تأثرت  تكون  قد 
والــوصــوصــول  الــغــذائــي  واألمـــن  الصحية 
للمعلومات، والعنف القائم على التمييز بني 

اجلنسني واألوضاع اإلنسانية.

أو  وظيفتها  وستخسر  املــتــضــرريــن،  أكــثــر 
التقرير  ولفت  بظروف عمل مجحفة،  تقبل 
إلى أن 61.8% من النساء تعمل يف القطاع 
غير النظامي، وسيتعرضن لضرر كبير، وأنه 
األعمال  يف  املهاجرات  العامالت  ستتعرض 
وظائفهن،  طبيعة  بسب  ملخاطر  املنزلية 
وسيضر بهم حظر السفر والقيود اإلضافية 
إعالة  على  قدرتهن  يف  عليهن  املفروضة 

أسرهن يف بلدانهن األصلية.
انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

يــتــوقــع الــتــقــريــر أن تــتــضــرر املــــرأة من 
الغذائي  األمن  على   »19 »كوفيد  تداعيات 
حيث تكون النساء والفتيات يف بع املجتمعات 
العربية أو املتأثرين بتدابير التكيف السلبية 
التي تتخذها األسر للتثليل من كمية الغذاء 
املستهلك وجودته، ُوخشى أن تتعرض النساء 
من  ملزيد  األسري  العنف  ضحايا  والفتيات 
األسرة  يف  التوترات  تصاعد  بسب  العنف، 

نتيجة انعدام األمن الغذائي.
الوصول إلى املعلومات : التكنولوجيا 

والتعليم عن بعد
لفت التقرير إلى أنه بسبب تفشي الوباء 
للدراسة  والــعــامــلــني  الــطــالب  يضطر  قــد 
واعلمل عن بعد، لكن إمكانية احلصول على 
حاسبو واستخدامه تخضع ملعايير متييزية، 
جهاز  اقتناء  الفتيات  على  يتعذر  قد  وأنــه 
كمبيوتر، ليس بسبب ارتفاع ثمنه بل ملعايير 
متيزية يف أسر تعطي األولوية للذكور، مما 
القدرة على احلفاظ على  من  النساء  يعوق 

وضعهن التعليمي واملهني.
وأوضح التقير أن نصف اإلناث يف املنطقة 
متصالت  غير  مليونا   84 وعددهم  العربية 
استخدام  على  ــادرات  ــ ق وغــيــر  باألنترنت 
الهواتف املحمولة، ما يعصب من حصولهن 
بني  األمية  ارتفاع  وبسبب  املعلومات،  على 
االطالع  من  منهن  عديد  تتمكن  لن  النساء 
على املعلومات الالزمة حول سبل الوقاية او 

طلب املساعدة.
العنف القائم على التمييز بني اجلنسني

النتشار  كبير  تأثير  وجــود  التقرير  توقع 
ضد  العنف  أشكال  مختلف  على  الفيروس 
النساء، وأبرزها العنف األسري الذي ترتفع 
وتيرته يف حاالت الطواريء مبا فيها تفشي 
بسبب  األســري  العنف  يزيد  حيث  األوبئة، 
وانعدام األمن  الضغوط االقتصادية،  تفاقم 
للفيروس،  التعرض  مــن  والقلق  الــغــذائــي، 
العربية  ــدول  ال من  قليال  عــددا  أن  خاصة 

توثق العنف األسري.

ولفت التقرير أنه من ضمن العنف القائم 
على التمييز بني اجلنسني، قد يقوم املعتدون 
على النساء برحمانها من أي تفاعل اجتماعي 
مع العائلة واألحباء حتى عبر األنترنت، وقد 
مينعونها من معرفة األخبار اخلاصة بتفشي 
الوباء أو أي مصدر للمعلومة، ما مينعها من 
اتخاذ االحتياطات املطلوبة، كما يصعب على 
الناجيات من العنف األسري طلب املساعدة 
وتلقيها بسبب القيود املفروضة على التنقل 

)حظر االنتقال(.
وأشار التقرير إلى أن الناجيات من العنف 
اللواتي فقدن وظائفهن أو  ال يحصلن على 
ترك  الصعب  مــن  يصبح  قــد  ثــابــت،  دخــل 
الشريك املسيء العتمادهن عليه إلعالتهمن، 
تاعني  التي  البالد  يف  القضايا  هذه  وتــزاد 
الدول  أن بعض  لبنان، كما  أزمة مالية مثل 
العربية تفتقر للخدمات الضرورية للناجيات 
هذه  إيصال  ويصعب  األســري،  العنف  من 
اخلدمات للنساء يف مناطق تشهد صراعات 
وأوضاع إنسانية متردية كما يف سوريا وليبيا 
واليمن، أو تفرض ضوابط على التنقل كما 

يف الضفة الغربية والقدس الشرقية.
سيتم  الــوبــاء  بسبب  أن  التقرير  وأوضــح 
مثل  للناجيات  املقدمة  اخلدمات  استنزاف 
يُقدم  وال  الساخنة  واخلطط  اإليــواء  مراكز 
لها متويل ألنها ال تعتبر من األولويات، وقد 
العنف  أولوياتها  من  الشرطة  أجهزة  تزيل 
ــاة من  ــالت اجلــن ــؤدي إلفـ ــرأة مــا يـ ــ ضــد امل
العقاب، خاصة أن املنطقة العربية ال جترم 

العنف األسري أو االغتصاب الزوجي.

األوضاع اإلنسانية
الالجئني  مــخــيــمــات  أن  الــتــقــريــر  ذكـــر 
ومستوطنات النارحني داخليا تسجل كثافة 
شاقة،  معيشية  وظـــروف  عالية  سكانية 
الصرف  وخدمات  ااملياه  قلة  من  وتعاني 
األمــور  هــذه  وستزيد  والنظافة  الصحي 
على   ،»19 »كوفيد  تفشي  ظل  يف  صعوبة 
عرضة  وستكون  والــنــازحــات،  الــالجــئــات 
يف  اجلنسي،  واالستغالل  والعنف  للعدوى 
وضع سوف تتعطل فيه آليات الدعم املقمة 
لهم بسبب توجيه الطاقات ملواجهة فيروس 

كورونا.
مقترحات على مستوى السياسات

املقترحات  مــن  مجموعة  التقرير  ــدم  ق
جمع  منها  النساء،  له  تتعرض  ما  ملواجهة 
مصنفة   »19 »كوفيد  حــول  وأدلـــة  بيانات 
حسب اجلنس، واقترح أن تضع احلكومات 
واجلهات املعنية اإلقليمية لوضع أطر فعالة 
قيادية  أدوار  ــاد  وإســن ــالغ،  ــ واإلبـ لــلــرصــد 
يضمن  مــا  »كـــورونـــا«،  مواجهة  يف  للنساء 
املطلوبة  التدابير  تنفيذ  يف  مشاركتهن  لهن 
واحلـــصـــول عــلــى الــتــمــويــل الـــــالزم، ليس 

كشريكات بل كصانعات للقرار.
أن احلكومات مدعوة  إلى  التقرير  وأشار 
للنهوض بنظم احلماية االجتماعية وضمان 
استفادة النساء وحمايتهن من الفقر وحماية 
ووضع  النظامي،  غير  القظاع  العامالت يف 
الوطني  االقتصاد  إلنعاش  حكومية  تدابير 
وإعطاء األولوية لدمج املرأة يف سوق العمل، 
للنازحات  رعــايــة صحية  خــدمــات  وتــقــدمي 
والالجئات واملهاجرات، بأسعار معقولة مبا 
واإلجنابية،  اجلنسية  الصحة  خدمات  فيها 
والنظافة  الصحي  الصرف  وإتاحة خدمات 

الصحية للنساء.
ملواجهة  املعلومات  لتقدمي  التقرير  دعــا 
وتقدمي  مختلفة  بلهجات  »كوفيد19«  خطر 
الال  على  القائم  العنف  ملكافحة  خدمات 
النمطية  واألدوار  اجلنسني،  بــني  مــســاواة 
للتواصل  مبتكرة  أنشطة  وتصميم  للمرأة 
والدعم  االستشارات  وتقدمي  الناجيات،  مع 
النفسي عن بعد، وأن تقوم الوزارات املعنية 
باستخدام  بعد  عن  التعلم  وادوات  بالتعليم 
قنوات التلفزيون وكافة وسائط نقل املعرفة 
أماكن  يف  والفتيات  للنساء  برامح  وإتاحة 
اآلثـــار  إلــيــهــا، ومـــراعـــاة  الــوصــول  يصعب 
الذاتي  والــعــزل  الصحي  للحجر  املختلفة 
للنساء  اخلاصة  االحتياجات  تلبية  وضمان 

خاصة األكثر تعرضا للخطر.

الرعاية الصحية
 أوضح التقرير أنه يف ظل انتشار فيروس 
كورونا فإن املرأة يف املنطقة العربية تتعرض 
لــإصــابــة،  قابلية  أكــثــر  جتعلها  ــظــروف  ل
فاملمرضات والقابالت القانونيات وموظفات 
الدعم يُهيمن على مجاّلي الرعاية الصحية 
واخلدمات االجتماعية يف عديد من البلدان 

العربية. 
املالية  املــوارد  إلى حتويل  التقرير  ويشير 
الحتواء تفشي كورونا، ما يزيد من صعوبة 
مبا  الصحية  اخلدمات  على  املــرأة  حصول 
فيها اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية، 
الــبــلــدان  يف  التنقل  عــلــى  الــقــيــود  وبــســبــب 
أثناء  املرأة  احتياجات  تلبية  العربية ستكون 
والنفاس حتديا،  والــوالدة  واملخاض  احلمل 
ألن االستشارات يف العيادات والوالدات يف 

املستشفيات.
املراهقات  استثناء  يزيد  أن  التقرير  توقع 
أصال  املهمشات  املتزوجات  غير  والفتيات 
الصحة  خــدمــات  مــن  العربية  املنطقة  يف 
اجلنسية واإلجنابية املتضائلة نتيجة انتشار 
»كورونا«، وأوضح التقرير أن الدول العربية 
واقتصادية  اجتماعية  ظروف  يف  تقع  التي 
والنساء من  الفتيات  تتولى  ما  خانقة غالبا 
للصحة  لالزمة  اخلدمات  توفير  أجر  دون 
يعولون  ملن  والعاطفية  والذهنية  اجلسدية 

على رعايتها من أفراد األسرة، مثل األطفال 
وكــبــار الــســن واملــرضــى واألشــخــاص ذوي 
الرجال  ثلث  إلــى  ُعشر  ألن  نظر  اإلعــاقــة، 
فقط فقط يشاركون يف العمل املنزلي، ومع 
العمل  هــذا  عــبء  يتفاقم  ــدارس  املـ إغــالق 
عليهن، ما يؤدي إلرهاقهن عاطفيا وجسديا، 

والتأثير على مناعتهن ضد األمراض.
الفقر وقلة الفرص االقتصادية

أوضح التقرير أنه متوقع أن يطال الفقر 
العربية، مما  املنطقة  يف  النساء  من  مزيدا 
نساء،  تعيلها  التي  األســر  على  بشدة  يؤثر 
حتيزات  بسبب  الــوضــع  يتفاقم  وأحــيــانــا 
التي  احلكومية  السياسات  عليها  تنطوي 
املعيلون  هــم  الــرجــال  أن  واضــعــوهــا  يعتبر 

الرئيسيون لألسر.
تــفــشــي  ــفــضــي  ي أن  الـــتـــقـــريـــر  ــع  ــ ــوق ــ وت
يف  وظيفة  مليون   1.7 »كوفيد19« خلسارة 
املنطقة العربية من بينها ما يقارب 700 ألف 
وظيفة تشغلها نساء، يف سوق عمل ضعيفة 
أساسا يف املنطقة العربية، وبطالة عالية يف 
صفوف النساء بلغت 19% عام 2019 مقابل 

8% للرجال.
وأكد التقرير أن تفشي »كوفيد19« سيؤثر 
التصنيع  أهــمــا  اقتصادية  قطاعات  على 
النساء  من  كبيرة  نسبة  وألن  واخلــدمــات، 
النساء  ستكون  القطاعني،  هذين  يف  تعمل 

»األمم المتحدة للمرأة« 
يصدر تقرير حول آثار 

»كورونا« على المساواة 
بين الجنسين في 

المنطقة العربية
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الهيئة أخبار 
بيتر مجدي

»ايد واحدة في األزمات« باإلسكندرية 
تقدم إرشادات للمواطنين

نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية اإلجنيلية، حملة “ايد 
بشرق  املستجد  كورونا  فيروس  للتوعية ضد  األزمــات«  يف  واحــدة 
 ،6 حوض  قرى  إحدى  )األربعمائة(  قرية  يف  اإلسكندرية  محافظة 
بالتعاون مع بيت العائلة املصرية باإلسكندرية، والكنيسة اإلجنيلية 
مع  وبالتنسيق  والصحفيني،  اإلعالميني  من  ومجموعة  بالقرية، 
التطهير  عملية  على  لإشراف  واإلسكان  الصحة  وزارة  مندوبي 

والتعقيم، باإلضافة إلى مجموعة من الشباب املتطوعني. 
وتضمنت املبادرة عدًدا من الفعاليات املختلفة، منها حملة توعية 
بكل شارع يف القرية من خالل ممثلي رجال الدين املسلم واملسيحي 
بالقرية، وطبيب صيدلي وإعالمي، واستهدفت احلملة 400 أسرة، 
الوقاية  وطــرق  الشخصية  النظافة  عن  لهم  مباشرة  توعية  وعمل 

واحلماية من فيروس كورونا، وأيضا التغذية السليمة. 

بدأ برنامج بناء السالم التابع ملنتدى 
حوار الثقافات بالهيئة فعاليات مبادرة 
انتشار  من  للحد  سالمتنا«  يف  »قوتنا 
مديرية  مع  بالشراكة  كورونا،  فيروس 
وبالتنسيق مع  املنيا  الصحة مبحافظة 
رئاسة حي غرب املنيا ومجلس مدينة 
من  مجموعة  مع  وبالتعاون  سمالوط، 
اجلمعيات األهلية والقيادات الطبيعية.

ــادرة 10  ــبـ ــمــرت فــعــالــيــات املـ واســت
أسرة   85 مساعدة  واستهدفت  ــام،  أي
ــرًدا( من  ــ فـ ــي 350  )بــإجــمــالــي حــوال
)املصاص  غــرب  حــي  مناطق  قاطني 
واخلشابه( ومنشية الشريعي بسمالوط 
من  بالفيروس،  اإلصابة  من  للحماية 
خالل توزيع حقيبة وقائية حتتوي على 
وأدوات  للمنازل  وتعقيم  تطهير  أدوات 
نظافة شخصية، وكذلك ترسيخ مفهوم 

ورفع  واحلماية  املجتمعية  املسؤولية 
من  والوقاية  النظافة  بأهمية  الوعي 
فــيــروس كــورونــا لــدى 250 أســرة من 
توزيع  خــالل  من  املناطق  نفس  سكان 
أهمية  لتوضيح  وملصقات  منشورات 
واملجتمعية  الــشــخــصــيــة  ــيــة  املــســؤول
وااللتزام بقرارات احلظر واالبتعاد عن 
املبادرة  فعاليات  وشملت  التجمعات. 

زيارات ميدانية وطرق أبواب املنازل.
واستكمااًل للمبادرة  مت تطهير عزبة 
حول  السكان  وتوعية  باملنيا،  اخلشابه 
أهــمــيــة الــبــقــاء يف املــنــزل واالهــتــمــام 
تطهير  مت  كما  الشخصية،  بالنظافة 
ومــوقــف  قبلي  ــه  وجـ مــوقــف  ــات  عــرب
السكة  تصليح  ورش  وتطهير  مصر، 

احلديد باملنيا اإلضايف.

“نتكاتف من أجل حمايتك”.. مبادرة الهيئة اإلنجيلية
لمواجهة كورونا في بني سويف

مبادرة »ايد واحدة في األزمات« في أسيوط  

تهدف نشر الوعي لمواجهة »كورونا«

مبادرة »مجتمعات 
آمنة من فيروس 
كورونا« بسوهاج 

“بناء السالم” بالهيئة تدشن مبادرة »قوتنا في سالمتنا« بالمنيا لمواجهة »كورونا«

“بناء السالم” باإلنجيلية ينظم ورشة 

لتعزيز لغة الحوار “أون الين”

للخدمات  اإلجنيلية  القبطية  الهيئة  أطلقت 
أجل حمايتك«   من  »نتكاتف  مبادرة  االجتماعية 
ملواجهه أزمة انتشار فيروس كرونا، بقرية قمن 
بني سويف،  محافظة  الواسطى  مركز  العروس 
بالتعاون والتنسيق مع إدارة التضامن بالواسطى، 
املجتمع  تنمية  وجمعية  اخلير،  شباب  وجمعية 

املحلي بقمن العروس.
وتهدف املبادرة إلى تقدمي حزمة من اخلدمات 

وسالمتهم،  أمنهم  لضمان  للمواطنني  املتكاملة 
على  للحصول  املترددين  املواطنني  تنظيم  منها 
مــعــاشــات الــضــمــان االجــتــمــاعــي والــتــأمــيــنــات 
االجتماعية وتكافل وكرامة، والذين يبلغ عددهم 
تقريًبا 5 آالف مواطن، واتخاذ كافه اإلجراءات 
القائمني  العاملني  سالمة  لضمان  االحترازية 
بني  العدوى  انتشار  ملنع  املعاشات  صرف  علي 
من  الالزمة  احلماية  وسائل  وتوفير  املترددين 

قفازات وأقنعة، وإجراء عمليات التطهير وتعقيم 
املترددين.

وتوزيع حقائب حتتوي على مستلزمات الوقاية 
والكحول  الكلور  مــثــل   الــفــيــروس  انتشار  مــن 
باملمارسات  التوعية  وتقدمي  واخلل،  والصابون 
هذه  خــالل  اتباعها  يجب  الــتــي  والسلوكيات 
الفترة، باإلضافة إلى حثهم على البقاء يف املنزل 

وعدم اخلروج إال للضرورة القصوى.

بدأت  اجلديدة  ودرنكة  درنكة،  دير  قريتي  يف 
برعاية منتدى  األزمــات«  واحــدة يف  »ايد  مبادرة 
حوار الثقافات بالتعاون مع بيت العائلة املصرية 
بأسيوط وجامعة أسيوط واحتاد شباب دير درنكة 
والتماسك  التضامن  بأهمية  الوعي  نشر  بهدف 

املجتمعي فى مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وتتضمن املبادرة أنشطة لألطفال يف املنازل من 
خالل الفن والرسم وأيًضا حمالت تطهير وتعقيم 
شاملة للشوارع واملؤسسات، وتنظيم أماكن تواجد 

“مجتمعات آمنة من فيروس كورونا”، 
ــادرة أطــلــقــتــهــا الــهــيــئــة بــســوهــاج  ــبـ مـ
للتنمية  حورس  مؤسسه  مع  بالشراكة 
والتدريب، لتقدمي حزمة من التدخالت 
ــة حلــمــايــة األســــر الــفــقــيــرة  ــي ــائ ــوق ال
ــة بــفــيــروس كــورونــا  مــن خطر اإلصــاب
التي  الغذائية  اإلعانات  إلى  باإلضافة 
تقلل من تأثيرات األزمة على املواطنني 

املتضررين من الوضع الراهن.
بواقع  كرتونة   800 املــبــادرة  وزعــت 
بقريتي  متوينية  ســلــع  كــرتــونــة   200
الشيخ رحومة والصفيحة و600 كرتونة 
منظفات ومطهرات على األسر الفقيرة 
رحومة  والــشــيــخ  خليفه،  جنــع  بــقــرى 
والــصــفــيــحــة مبــركــز طــهــطــا، ومــركــز 
التطهير  أعمال  إلى  باإلضافة  إخميم، 
واملؤسسات  للشوارع  تنفيذها  مت  التي 

العامة بقرية الشيخ رحومة.

وتوزيع  والبريد،  الصحية  كالوحدات  املواطنني 
لألسر  املــنــازل  داخـــل  والــوقــايــة  للتطهير  مـــواد 

املستهدفة. 
أســرة   400 مــن  أكثر  املستفيدين  عــدد  يصل 
بشكل مباشر بقريتي دير درنكة ودرنكة اجلديدة، 
و40 من شباب اجلامعة، وكذلك يشارك أكثر من 
40 شاّبًا وشابة متطوعني باإلضافة إلى مجموعة 
يف  بالتطوع  واألكادييمن  الدينية  القيادات  من 

املبادرة. 

3134587376571521/HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CEOSS.EG/POSTS
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اإلجنيلية  القبطية  بالهيئة  الثقافات  حلوار  التابع  السالم«  »بناء  برنامج  نظم 
ورشة عمل يومي 10-11 أبريل اجلاري لـ 20 مشارًكا من محافظات القاهرة وبني 
سويف واملنيا عن طريق برنامج زووم كتجربة أولى لورشة عمل أون الين وذلك 

حفاًظا على استمرار التوعية وتقدمي الدعم الالزم ورفع قدرات املشاركني.
ورجال  واإلعالميني  األكادمييني  من  قدرات مجموعة  رفع  الورشة  واستهدفت 
والعيش  السالم  بناء  مبوضوعات  يتعلق  فيما  املدني  املجتمع  وممثلي  الدين 
املشترك، استمرت الورشة ملده 4 ساعات لليوم الواحد وأثبتت التجربة جناحها 

بشهادة وتشجيع عدد كبير من املشاركني.
ومن املقرر أن يستمر العمل بتلك التقنية للتأكيد على االلتزام بقرارات الدولة 
جتاه منع التجمعات وااللتزام باملنازل دون تعطيل فاعلية املشاركة وتقدمي الدعم 

الالزم للمشاركني.
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تلعب املرأة دورا مهما فى املجتمع، يصفها البعض بأنها نصف املجتمع، 
إال أن األزمات األخيرة كشفت عن أن املرأة عمود املجتمع، باعتبارها الالعب 

األساسي الذي بدون يغيب التوازن، وتكثر املشكالت، وتتفاقم األزمات.
والتعامل  التوفير  فــى  مهما  دورا  املـــرأة  تلعب  االقتصادية  األزمـــات  فــى 
بأقل اإلمكانيات، فى أزمة »كورونا« كانت حاضرة وبقوة فى تخفيف اآلثار 
والتداعيات التى حلقت باملجتمع، فاحلجر الصحي جعل اجلميع يبقون 
فى املنازل، وأبدعت املرأة فى احتواء أسرتها، سواء من كانت بحضور زوجها 

أو فى غيابه.
حسنا فعلت األمم املتحدة فى اعتبار عام 2020 حتت شعار جيل املساواة، 
واالستمرار فى الدفاع عن قضايا املرأة، واالهتمام باخلطوات التى ميكن ان 

تساعد فى حتقيق هذه األهداف.
تــزامــن 2020 مــع ذكـــري مـــرور 20 عــامــا على تأسيس املجلس  فــى مصر 
الــقــومــى لــلــمــرأة، الــــذى جنــح عــبــر ســنــوات فــى تغيير كــثــيــرا مــن الــعــادات 
ظاهرة  ومــواجــهــة  باملجتمع،  املـــراة  قيمة  مــن  تقلل  كانت  التى  والتقاليد 
ختان االناث حتى وصلنا ملرحلة جترميها قانونا، كذلك تواجدت املرأة فى 
أمور  وكلها  مصر،  تاريخ  فى  يحدث  لم  بشكل  املنتخبة  النيابية  املجالس 
املزيد، ولكن مع  ، جتعلنا ننظر للمستقبل بتفاؤل نحو حتقيق  مشجعة 

احلذر أيضا للحفاظ على املكتسبات السابقة.   

الهيئة أخبار 

اإلجنيلية  القبطية  بالهيئة  الثقافات  حــوار  منتدى  نظم 
مسابقة  أسيوط،  جامعة  مع  بالتعاون  االجتماعية،  للخدمات 
“إيد  مبادرة  خالل  من  اجلامعة  لطالب   ،”ONLINE“ فنية 
الذي  الــطــارئ  للظرف  نظًرا  بأسيوط  ــات”  األزمـ يف  واحــدة 
كورونا. وبــاء  بانتشار  ضمن  من  ومصر  كله،  العالم  به   مير 

لألطفال  ــه  مــوجَّ إنــتــاج  منها  فــروع  عــدة  املسابقة يف  وكــانــت 
والـــنـــشء يف مـــجـــاالت، الــكــومــيــكــس )الــقــصــص املـــصـــورة(، 
تصميم  ومنها  الكاريكاتير.  فــن  للتلوين،  مــصــورة  قصص 
بهدف  مجسم(  )تعبيري-  فئاته  بتنوع  للمجتمع  ه  موجَّ فني 

من  لــلــوقــايــة  الصحيحة  واالجــتــمــاعــيــة  الصحية  الــتــوعــيــة 
بروح  والتعريف  انتشاره،  وحتجيم  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
على  والتشجيع  ــات،  األزمـ يف  املجتمعي  والتماسك  الــوحــدة 
والتمييز  الوصمة  ومواجهة  اإليجابية،  ــادرة  ــب وامل التكاتف 
وإرسال رسائل تضامن معهم. كورونا   املوجه ملصابي فيروس 

بأعمال مميزة  وطالبه  من 150 طالب  أكثر  باملسابقة  شارك 
وصل عددها إلى 600 عمل فني وهو ما يعبر عن وعي حقيقي 
باألزمة، فيما سيتم تقييم األعمال املقدمة ونشرها يف كتيبات 

للتوعية وتوزيعها يف نطاق عمل املبادرة.

الهيئة اإلنجيلية وجامعة أسيوط تقيمان مسابقات 
فنية »Online” للتوعية بفيروس كورونا

منتدى الحوار بالهيئة يشارك في مبادرة 
“احمي نفسك احمي بلدك” بالمنيا

بالتنسيق مع “التضامن”.. 
الهيئة تواصل دعم 

المتضررين من أزمة السيول

المرأة
عمود المجتمع

السالم  بناء  برنامج  فاعليات  ضمن 
احمي  نفسك  »احمي  مبادرة  انطلقت 
بنات  بالشراكة مع كلية األزهر  بلدك« 
»قادة  مشروع  فاعليات  ضمن  باملنيا، 
الذي  املصري«  املجتمع  بناء  أجل  من 
الكليات  لطلبة  احلـــوار  وحــدة  تنفذه 

الدينية بالقاهرة واملنيا.
املنيا  املبادرة يف منطقتي  تنفيذ  ومت 
واستهدفت  دماريس  وقرية  اجلديدة 
املطهرة،  باملواد  بالرش  الشوارع  تعقيم 
أســرة،  لــــ100  مطهرة  أدوات  وتــوزيــع 
والتوعية والتأكيد على االلتزام باملنزل 

واتخاذ أدوات احليطة واحلذر.
طالبات  مــن   20 ــادرة  ــب ــامل ب شـــارك 
الكلية  وطلبة  األزهــريــة  البنات  كلية 
اإلجنيلية،  الالهوت  وكلية  االكليريكية 
الوطنية  الوحدة  أشكال  من  شكل  يف 
شوارع  املنتدى يف  وقيم  تعاليم  لتسمو 
املجتمع  لبناء  قــادة  شعار  حتت  املنيا 
تغطية  هــنــاك  كــانــت  كــمــا  ــي  ــوطــن ال
الصعيد  تليفزيون  من  للمبادرة  شاملة 
أحمد  بني  لقريتي  املبادرة  وستستمر 

وطحا يوم األربعاء املقبل 15 أبريل.

املنطقة فقد مت دعم  لدعم  الثانية  املرحلة  الهيئة  نفذت 
لألطفال  مالبس  بتوزيع  مايو   15 ــب«  »زراي منطقة  سكان 
لقرار  تنفيذا  سنة.   22 حتى  سنوات   3 سن  من  والشباب 
الطائفة  ورئيس  الهيئة  رئيس  زكي،  أندريه  القس  الدكتور 
اإلجنيلية مبصر، بتنفيذ تدخالت سريعة وعاجلة ملتضرري 

السيول هناك. 
مت  التي  املجتمعية  اللجنة  مــع  بالتعاون  ــادرة  املــب متــت 
املستفيدين  وإجمالي  املجتمع،  أطياف  جميع  من  تشكيلها 
األكثر  أسرة  اإلغاثة 1125 فرد مبتوسط 220  مبادرة  من 

تضرًرا باملنطقة.
يذكر أن منطقة الزرايب 15 مايو يقيم بها ما بني 700 – 
750 أسرة ومتوسط األسرة 5 أفراد وأن ما بني 150 – 200 

أسرة أدت السيول لهدم منازلهم كلّيًا.

امللف إعداد
هانى دانيال – أحمد عصام – 

شيري عبده – عيسي جاد 
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بانتاجها املنزلي يف دعم فاتورة البيت. وتقدمي 
مشكالت  أى  حدوث  وعدم  ألسرتها  العون  يد 

مادية فى هذه الفترة. 
البيت،  املرأة عمود  إن مقولة  أم جنة،  قالت 
أنها  إلــى  مشيرة  حقيقية،  مقولة  بالفعل  هي 
التي حتملت  شاهدة على املوضوع مع والدتها 
فن  تعلمت  حيث  مبكًرا ،  والدها  وفاة  ظروف 
التطريز يف عام 2009 كهواية، وبعدها دمجت 
جديد  منتج  ليخرج  اخلــوص  مع  التطريز  فن 
الواحات  التراثية يف  الثقافة  يعبر عن  متطور، 
فتختلف  األسعار  أمــا  االنــدثــار،  من  ويحميها 
بحسب شغل اخلوص أو العرجون أو اخلريزة، 
اجلمهور  هــم  ــادة  عـ الــســيــاح  أن  إلــى  مشيرة 
يف  والتراثية  اليدوية  املنتجات  من  املستهدف 
أنها شاركت يف معارض مختلفة  إال  الواحات، 
السياحة،  انحسار  بعد  مصر  أنحاء  كافة  يف 
بحثا عن التسويق، كما شاركت يف معرض أقيم 

يف البحرين عام 2015. 
الدقهلية

عام قصة  الـــ37  مرمي« صاحبة  »أم  وحتكي 
كفاح ألم مصرية أرملة لديها 4 أطفال، قصتها 
املثالية  األم  »أم مرمي«، على  املشرفة، حصلت 

تكرميها  ومت  املنصورة  محافظة  مدن  بإحدى 
ألكثر من عام، فبعد وفاة زوجها يف عام 2014 
يتخطى  لم  أصغرهم  كانت  أبناء   4 لها  وتــرك 
وقت وفاة زوجها الـ 5 أشهر أصبحت هي األم 

واألب.
تربي  أن  تستطيع  أموال  بدون  زوجها  تركها 
جيم  مشروع  بعمل  فقامت  أبنائها  بها  وتعلم 
»صالة رياضية« للنساء، وبعدها افتتحت محال 
اخلاصة  واملنتجات  الــهــدايــا  لبيع  بها  خــاص 
عيد  هدايا  صناديق  بتجهيز  وتقوم  بالنساء، 
احلب وأعياد امليالد وكذلك صندوق رمضان أو 
بوكس كما يطلق عليه وأصبح هذا املشروع هو 

العائد املادي الوحيد لها وألبنائها.
بأن  حلمها  عــن  باحلديث  أمــال   واختتمت 
تعليم  رسالتها يف  تكمل  أن  تستطيع  أن  تتمنى 
وتربية أبنائها على أكمل وجه وأن ترى كل أبن 
منهم يف الكلية التي يحلم بها لتشعر أن كفاحها 
وشقيقها  والدتها  غير  فيه  يساعدها  لم  الذي 
بتكرمي  سعادتها  عن  وأعربت  ثماره،  جنى  قد 
وتكرمي  مثالية  كــأم  لها  االمديد  متي  محكمة 
تقدير  انه  وشعرت  لها  أيضا  أبنائها  مدرسة 

للدور الذي تقوم به.

المرأة عمود البيت..
كلمة السر في األزمات

تختلط أصوات ماكينات اآلالت واملصانع مع حماس وعرق النساء، هن عمود البيت، يبذلن الغالي 
والنفيس وأصبحن الدرع الواقي ألسرهن من تقلبات احلياة والظروف الصعبة واألزمات، ونحكي 4 

حكايات لنساء عامالت من محافظات مختلفة، قصصهن من الواقع املعاش، معاناتهن فى ظروف 
إقتصادية صعبة هو التحدي األكبر. 

بورسعيد
  »آيات عبد املجيد«، عاملة بأحد باملصانع، 
تبحث عن توفير العائد ألسرتها من أجل حياة 
كرمية، بنبرة فخر قالت: »فخورة بعملي خاصة 
تشهدها مصر  التي  الصعبة  الظروف  هذه  يف 
والعالم كله مع تفشي وباء »كورونا« وما احلقه 
العمل،  العاطلني عن  نسبة  وزيــادة  أضــرار  من 
ومستقبل  آمنة  حياة  لتوفير  تسعى  أنها  مؤكدة 
أفضل ألسرتها الصغيرة التي تتكون من زوجها 

وطفليها.
ولفتت آيات النظر إلى أنها خريجة املدرسة 
الصناعية، وعندما شعرت أن بيتها يحتاج إلى 
دخل أكبر يف ظل ظروف احلياة الطاحنة التي ال 
ترحم، كان البد من البحث عن وظيفة تناسبها 

وتوفر دخل مادي يساعد عائلتها.
إبنة بورسعيد وجدت ضالتها يف أحد مصانع 
من  وســاق  قــدم  على  بها  تعمل  التي  السمك، 
دوري   : بقولها  متابعة  أسرتها،  مساعدة  أجل 
يف املصنع هــو وضــع األســمــاك يف أســيــاخ ثم 
ندخلها إلى فرن التدخني، ويعقبه مرحلة التعبئة 
اإللكترونية وتخزين املنتجات متهيًدا لضخها يف 

األسواق املحلية أو تصديرها”.

سنوات،   10 منذ  مهنتها  يف  أنها  أوضــحــت 
وقت  يف  الصعبة  األيـــام  يف  إنــه  إلــى  موضحة 
حق  على  كانت  مصر  يف  السياسية  ــات  األزمـ
أن  إلى  مشيرة  العمل،  بفرصة  حينما متسكت 
مرتبها من املصنع كان له دور كبير يف مساعدة 
املنزل، خاصة يف  توفير مصاريف  زوجها على 
تقدمهما  مع  للطفلني  املتزايدة  النفقات  ظل 
ــدروس  ــ يف الــعــمــر ومــصــاريــف املـــــدارس والـ
اخلصوصية باإلضافة إلى األعباء اليومية. مع 

زيادة األسعار.
اتفقت معها زميلتها سارة محمد، قائلة: »نحن 
جيش جديد يف مصر وجنديات داخل املصانع 
جودة  بأعلى  اإلنتاج  أجل  من  ونضحي  نحارب 
لرفع شعار »صنع يف مصر« عالًيا، فنحن جنوًدا 
فأنا  »كــورونــا«،  مخاطر  رغــم  نعمل  مبصانعنا 
أعمل يف خط جديد للتونة، ونطبق أعلى معايير 
بــاألســواق  املنتجات  لننافس  العاملية  اجلـــودة 
يقل  ال  املــصــري  العامل  هلل  واحلــمــد  العاملية، 

ومادام  العالم،  يف  عامل  أي  عن  واتقان  مهارة 
املناخ املناسب للعمل متوفر له سينتج أكثر كمية 
إلى 22  املصنع  فنحن نصدر يف  وأعلى جودة، 
دولة، وحالًيا نستعد للتصدير إلى دول االحتاد 
أكثر من  األوروبــي، فالطاقة اإلنتاجية للمصنع 
اليوم، وهي تكفي  100 طن أسماك مدخن يف 

للسوق املحلي والتصدير للدول العربية”.

الوادى اجلديد
“أم جنة« سيدة يف الثالثني من عمرها، تقيم 
استغلت  اجلــديــد،  بــالــوادى  الداخلة  واحــة  يف 
البيئة  من  النابعة  التراثية  للصناعات  عشقها 
وتكون  أسرتها  بجانب  لتقف  فيه،  تعيش  التي 

الوقاية من أخطار احلياة وظروفها املتقلبة.
صنعت أم جنة، من املنتجات البدوية والتراثية 
النخيل والعرجون مهنة خاصة بها،  من خوص 
ظروف  من  أسرتها،  يحمي  الذي  الدرع  لتكون 
تساهم  أنها  إلــى  مشيرة  وأخــطــارهــا،   احلياة 

٤ نساء وفرن حياة كريم ألسرتهن 
بالنزول لسوق العمل رغم التحديات
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مع فيروس مبادرة »قصتى
كورونا«

أطلقت اجلامعة العربية 
مبادرة »قصتى مع فيروس 

كورونا« من أجل إلقاء الضوء 
على الدور احليوي واألساسي 

الذي تلعبه النساء فى مواجهة 
تفشي الفيروس، ووجودهن 
يف الصفوف األولى حلماية 

املجتمع ، خاصة وأن النساء 
يشكلن 70% من نسبة العاملني 

يف قطاع الرعاية الصحية، 
وهن املتحمالت ألعباء الرعاية 

األسرية بشكل أساسي .
عن هذه املبادرة قالت 

السفيرة هيفاء أبوغزالة 
األمني العام املساعد جلامعة 

الدول العربية : أنهن األكثر 
تأثرًا اقتصاديًا بسبب 

انخراطهن بنسبة أكبر يف 
قطاع العمل الغير نظامي ، 
باإلضافة إلى وجود نسبة 

كبيرة من النساء هن املعيالت 
ألسرهن، وبالرغم من ذلك 

ويف كثير من االحيان تضاعف 
العنف املنزلي ضد املرأة 

خالل فترات احلجر الصحي، 
إضافة الى ما تواجهه النساء 
الالجئات والنازحات اللواتي 

يشكلن النسبة األكبر من 
الالجئني والنازحني الذين 

يعانون نتيجة انتشار فيروس 
كورونا من صعوبة الوصول إلى 

اخلدمات االعتيادية.



ــري مــرور 20 عــاًمــا على  إنشاء  فــى ذك
املجلس القومى للمرأة، كان من املهم إلقاء 
الضوء على ما قدمه املجلس خالل السنوات 
طرحها  فى  جنح  التى  والقضايا  املاضية، 
للنقاش على مائدة االجتماعات، والقوانني 
التى ساهم فى ظهورها للنور، وما املوروثات 
الثقافية التى جنح فى مواجهتها، واآلخري 

التى فشل فيها.
مكرم  منى  الدكتورة  مع  حوارنا  كان  لذا 
وفى  للمرأة،  القومي  املجلس  عضو  عبيد، 
معروفة،  عامة  فهى شخصية  الوقت  نفس 
السياسية  العلوم  وأســتــاذ  سابقة  برملانية 
واسعة  خبرات  ولها  األمريكية،  باجلامعة 
وشاهدة   ، املـــرأة  عــن قضايا  الــدفــاع  فــى 
على التطورات التى شهدها املجتمع خالل 
السنوات املاضية، وحاولنا أن نتعرف منها 
على شهادتها فيما مر به املجتمع املصري 
خالل الـ 20 عاما املاضية هى عمر املجلس، 

واستحوذت  املنتخبة،  املجالس  تــاريــخ  يف 
النساء على طوابير االنتخابات، وأصبح لها 
بحد أدنى 25% من املقاعد، وهو دليل على 
جناح القضية التي آمن بها املجلس وسعى 
رقما  ــرأة  امل وأصبحت  باملجتمع،  لنشرها 

مهما يف املعادلة السياسية.
اآلن املجتمع عرف قيمة املرأة ودورها فى 
خدمة املجتمع، واالسهامات التى قامت بها 
توقعات  وهناك  أحــد،  على  خافية  تعد  لم 
ــرأة خالل  املـ بــه  تــقــوم  أن  ملــا ميكن  كثيرة 
الفترة املقبلة، وأصبح هناك ثقة كاملة فى 
هناك  يعد  ولــم  املــرأة،  وقــدرات  إمكانيات 
البعض  يرجعها  التى  املزاعم  أو  االتهامات 
فى عدم قدرة املرأة على حتمل املسئولية، 
الواقع  ولكن  بها،  املكلفة  باملهام  القيام  أو 
أثبت جدارة واستحقاق، وأن األمر لم يعد 
أصيال  حقا  ولكنه   ، مكافاة  أو  مجاملة 

للمرأة املصرية اليوم.    

لكن ماذا عن املستقبل ما ميكن أن 
يلعبه املجلس فى السنوات املقبلة؟

مختلفة  ثقافات  فــرض  املهم  مــن     **
املرأة  املجتمعى قابال لوجود  التغيير  جتعل 
يثق  حتى   ، دستورية  نسب  أو  كوتة  بــدون 
ونائبات  نسائية  قيادات  وجود  يف  املجتمع 
هو  فهذا  إلزامية،  نصوص  دون  بالبرملان 
السنوات  خــالل  للمجلس  األكبر  التحدى 
يف  الكوتة  على  االعتماد  وعــدم  القادمة، 

الثقافة  تــوفــر  بــشــرط  الــســيــدات،  ترشيح 
والتوعية الالزمة للمجتمع، بدال من العودة 
ــمــاد لــســنــوات على  ــلـــوراء، فــرمبــا االعــت لـ
“الكوتة” يفرز ثقافة مجتمعية تشير إلى أن 
وجود املرأة فى املناصب واملجالس املنتخبة 
وما  جهودها  وإهــدار   ، ما  بنسبة  مرهون 

تقوم به يف عملها.

البعض يري أن اهتمام رئيس 
اجلمهورية باملرأة سمح لها مبساحة 
أكثر عن السابق.. كيف ترين ذلك؟

** بالطبع الرئيس عبد الفتاح السيسي 
دفع قضايا املرأة لألمام بشكل لم يحدث من 
حريصة  الدولة  مؤسسات  وأصبحت  قبل، 
على تطبيق تعليمات الرئيس ، خاصة وأنه 
املرأة  بقدرة  إميانه  على  مرة  من  أكثر  أكد 
املصرية على صنع الكثير والكثير من أجل 
مجتمعها، وكثيرا من اخلطوات مت اتخاذها 
وعدم  املرأة  بقضايا  الدولة  اهتمام  لتأكيد 
ما  وغالبا  لــلــوراء،  الساعة  عــقــارب  عــودة 
تدرك  املــرأة  إنسانية جتعل  ملسات  يضيف 
أنها مكرمة من أعلى سلطة بالدولة، وهذه 
خطوة مهمة جدا تنهي عقودا من التجاهل 

وانكار حقوق املرأة.
ماذا ينقص املرأة املصرية لكى 

حتصل على ما يليق بها فى املجتمع؟
فى  تثق  أن  عليها  املصرية  ــرأة  امل  **   
نفسها والقدرات التى متتكلها، نسبة كثيرة 

من األسر املصرية العائل فيها  سيدة، نسب 
هناك  ذلك  ومع  كثيرة،  واملطلقات  األرامــل 
مناذج إيجابية تكشف عن حتدى السيدات 
لكل العوائق ويتم التغلب على كل العقبات، 
حتى تضمن ألبنائها مناخا مناسبا وتعليما 
إمكانيات  على  بعد  فيما  ينعكس  مناسبا 
ووظائفهم،  تعليمهم  فى  وجناحهم  األوالد 

لذلك الثقة مفتاح النجاح.

هل ننتظر يوما ما أن نرى املرأة فى 
منصب رئيس اجلمهورية أو مناصب 

حيوية آخري؟
أري  كانت  وإن  ذلــك،  نتمنى  بالطبع   **
تكون  أن  القادمة  الفترة  فى  األولــويــة  أن 
املرأة فى منصب رئيس الــوزراء، أو رئيسة 
الــوظــئــف متــنــح املجتمع  فــهــذه  لــلــبــرملــان، 
رئيسا  سيدة  انتخاب  فى  مستقبال  الثقة 
الثقافية  القيود  على  والتغلب  للجمهورية، 
بها  حتـــارب  الــتــى  االجتماعية  والـــعـــادات 
املرأة خالل ترشحها على مقعد فى مجلس 
الشعب او الشوري، وبالتالى البداية ستكون 

من هذه املناصب أوال.    
برئيسة  فخورة  الشخصى  املستوى  على 
املجلس القومى للمرأة، فهى جريئة ولديها 
اجلامدة  الثوابت  كسر  على  هائلة  ــدرة  ق
شخصية  وهــى  ــرأة،  ــ امل لنصرة  باملجتمع 
باجلامعة  لدّى  طالبة  وكانت  أيضا  نشيطة 
األمريكية بالقاهرة، وجنحت يف تطوير دور 
املجلس بشكل كبير من خالل أفكار جديدة 
خالل  قدمته  مبا  وفخورة  تقليدية،  وغير 
خالل  تقدمه  ســوف  ومــا  املاضية،  الفترة 
الفترة املقبلة من أفكار كثيرة وغير تقليدية.

وما املأمول منه خالل الفترة املقبلة.

ما أبرز القضايا التى قام بها املجلس 
القومى للمرأة خالل السنوات 

املاضية؟
** جترمي ختان اإلناث من أكثر امللفات 
التي أخذها املجلس على عاتقه، وجنح يف 
حتى  املستويات،  كــل  على  املجتمع  تعبئة 
ــاث،  اإلن ختان  يجرم  قــانــون  هناك  أصبح 
وتغيير موروثات ثقافية بالية دفعت فتيات 
وجنح  لها،  ثمنا  حياتها  الــزهــور  عمر  يف 
والثقافية  الدينية  املؤسسات  مع  بالتعاون 
الــعــادات  ووســائــل اإلعـــالم يف خلخلة كــل 
من  يخلو  ال  الــوضــع  كــان  وإن  والتقاليد، 

استثناءات حتى اآلن، والتزال بعض األسر 
القانون،  ضد  لبناتهم  ختان  إلجراء  تسعى 
خالل  من  ولكن  اجلرمية  هــذه  واستمرار 
عبر  عليها  القضاء  نتمنى  فردية  حــاالت 
يظل  ولكن  العقوبة،  وتغليظ  التوعية  زيادة 
املقاييس خالل عمر  بكل  إجنازا  ما حدث 

املجلس.
مشاركة  جعل  فــى  املجلس  جنــح  كــذلــك 
واالنتخابات  املنتخبة  املجالس  يف  املـــرأة 
املرأة رقما مهما  أمرا واضحا،  وأصبحت 
باالنتخابات  يتعلق  ما  ســواء  املعادلة،  فى 
السنوات  يف  الدستورية  واالستحقاقات 
املشاركة  يف  املــرأة  ونسبة  األخيرة،  العشر 
حتدث  لم  تاريخية  املنتخبة  املقاعد  يف  أو 

»القومى لحقوق المرأة« حقق نجاحات 
كبيرة خالل 20عاما

مني مكرم عبيد لـ »رسالة النور«:

أتمنى وصول المرأة لمنصب رئيسة 
الحكومة أو البرلمان

انتهاء »الكوتة« مرهون بوعى المجتمع 
وثقته فى إمكانيات المرأة
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عمل  ومنهاج  إعــالن  اعتمد 
خــالل   1995 عــــام  ــجــني  ــي ب
املعني  الــرابــع  العاملي  املؤمتر 
خالل  تأكيده  وأعيد  بــاملــرأة، 
الثالثة  االستثنائية  الــــدورة 
يف  العامة  للجمعية  والعشرين 
عام 2000، ويشكل منهاج عمل 
لتحقيق  عاملياً  ــاراً  إطـ بيجني 
املساواة بني اجلنسني ومتكني 

النساء والفتيات
حينها متت الدعوة إلى العمل 
الدولي،  واملجتمع  احلكومات، 
ذلك  يف  مبا  املدني،  واملجتمع 
ــر احلــكــومــيــة  ــظــمــات غــي ــن امل
اتخاذ  إلــى  اخلــاص،  والقطاع 
ــراءات اســتــراتــيــجــيــة يف  ــ ــ إجـ
احلاسمة  االهــتــمــام  مــجــاالت 
التعليم  الــفــقــر،   : ــة  ــي ــال ــت ال
العنف،   ، الصحة  والتدريب، 
ــح، االقــتــصــاد،  الـــنـــزاع املــســل
القرار،  وصنع  السلطة  مواقع 
للنهوض  املؤسسية  ــات  ــي اآلل
باملرأة، حقوق اإلنسان، وسائل 

اإلعالم، والبيئة، والطفلة .
ومبـــمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 

للمؤمتر  والعشرين  اخلامسة 
باملرأة  املعني  الــرابــع  العاملي 
عمل  ومنهاج  إعــالن  واعتماد 
بيجني، وبناًء على قرار املجلس 
االقتصادي واالجتماعي التابع 
تكليف  مت   ، املــتــحــدة  لـــألمم 
اخلمس  اإلقــلــيــمــيــة  ــلــجــان  ال
بإجراء  املتحدة  لألمم  التابعة 
إقليميني  وتقييم  اســتــعــراض 
للتقدم املحرز يف تنفيذ إعالن 
ومــنــهــاج عــمــل بــيــجــني منذ 
جرت  التي  األخيرة  املراجعة 

قبل خمس سنوات.
ستواكب جلنة األمم املتحدة 
ــة واالجــتــمــاعــيــة  ــصــادي ــت االق
ــي آســـيـــا )اإلســــكــــوا(،  ــرب ــغ ل
األمم  لهيئة  اإلقليمي  واملكتب 

املتحدة للمساواة بني اجلنسني 
الدول  وجامعة  املرأة،  ومتكني 
العربية، ومنظمة املرأة العربية 
للدول  الوطنية  االستعراضات 
التقرير  عليها  لتبني  العربية، 
للمنطقة  املــوحــد  اإلقــلــيــمــي 
العربية ومن ثم تقدميه للجنة 

وضع املرأة يف نيويورك.
ومن املنتظر أن تعرض نتائج 
على  والستني  الرابعة  ــدورة  ال
سبتمبر  يف   العامة  اجلمعية 
2020 من خالل اجتماع رفيع 
بالذكرى  لالحتفال  املستوى 
والعشرين  اخلامسة  السنوية 
املساواة  يف حتقيق  واإلســراع 
جميع  ومتكني  اجلنسني  بــني 

النساء والفتيات.

إعالن ومنهاج عمل بيجين

المرأة فى القيادة..
قصص نجاح تحكيها »كورونا«

»أنا جيل المساواة«:
إعمال حقوق المرأة

النوع  يف  واملــســاواة  املــرأة  حقوق  حتتل 
االجتماعي مركز الصدارة يف عام 2020، 
ومت رفع شعار » أنا جيل املساواة« من قبل 
األمم املتحدة تقديرا لدور املرأة باملجتمع، 
حيث  جتمع حملة جيل املساواة بني الناس 
واألعــمــار  االجتماعية  األنـــواع  كــافــة  مــن 
واألعراق واألديان والدول، لدفع القرارات 
قدم  على  عاملًا  تتيح  أن  شأنها  من  التي 

املساواة نستحقه جميًعا.
العامة  التعبئة   إلى  املتحدة  دعت األمم 
إلنهاء العنف القائم على النوع االجتماعي؛ 
واحلقوق  االقتصادية  بالعدالة  واملطالبة 
للناس كافة، واالستقالل اجلسدي والصحة 
املتعلقة  واحلــقــوق  واإلجنــابــيــة  اجلنسية 
بــهــا؛ والــعــمــل الــنــســوي مــن أجــل العدالة 
من  واالبتكار  التكنولوجيا  ورؤيــة  املناخية 
االجتماعي  النوع  املساواة يف  أجل حتقيق 

والقيادة النسوية.
فومزيلي  التنفيذية  املــديــرة  كلمة  وفــى 
باعتباره   2020 أن  أكدت   ، مالمبو-نكوكا 
على  االجتماعي،  النوع  يف  املــســاواة  عــام 
املستمرة  العقبات  تذليل  محاولة  اجلميع 

التي حتول دون حتقيق املساواة.

فرضت بعض الدول نفسها على الساحة 
وباء  تفشي  مواجهة  فى  لنجاحها  العاملية 
من  وأن  وخــاصــة  مختلف،  بشكل  كــورونــا 
سيدة،  الــدول  هــذه  فى  احلكومات  يتولى 
وبالتالى اعتبرتها وسائل االعالم واملنظمات 
الدولية شهادة جديدة على جناح املرأة فى 
مواجهة التحديات، والعبور بأوطانها إلى بر 

األمان.
من هذه الدول  أملانيا ، تايوان، النرويج، 
من  عــدد  ــل  أق حيث سجلت  ونــيــوزيــلــنــدا، 
ما  الــدول، وهو  باقي  نسبيا من  اإلصابات 
أنهم  الشهيرة،  فــوربــس  مجلة  اعتبرتهن 

»أمثلة يحتذى بها يف القيادة احلقيقية”.
األملانية  املستشارة  صارحت  أملانيا  فى 
املــوقــف  بــخــطــورة  مــيــركــل شعبها  أجنــيــال 
منذ االعــالن عن احلــاالت األولــى ووصول 
اإلصــابــات إلــى 125 ألــف إصــابــة وعــدد 
وفيات ال يزيد عن 5 آالف حالة، بينما فى 
دول آخري من اجلوار نفس األعداد ولكن 
واتخاذ  بكثير،  أعلى  األرقــام  الوفيات  فى 

تدابير صارمة، حتى متكنت من اتخاذ قرار 
فى  األمــر  مراقبة  مع  للبالد  جزئي  بفتح 
الوقت  فى   ،2020 مايو  من  األول  األسبوع 
الذى قامت فيه دول أوروبية آخري بتأجيل 
عدد  تنامى  ضــوء  فــى  الــبــالد  فتح  عملي 

اإلصابات.
أيسلندا،  وزراء  رئيسة  أطلقت  بينما 
النطاق  واسعة  ياكوبسدوتير، حملة  كاترين 
ــراء اخـــتـــبـــارات لــلــكــشــف عـــن وجـــود  ــ إلجـ
البلد  عـــدد ســكــان  أن  ــم  ورغـ ــفــيــروس.  ال
أيسلندا  تكتف  لم  ألــف،    360 قرابة  هو 
من  للحد  إجــراءات  اتخذت  بل  باالنتظار، 
انتشار كوفيد-19، مثل منع التجمعات التي 
تزيد عن 20 شخصاً، وذلك منذ نهاية شهر 
إصابة  أول  تسجيل  قبل  أي   ، يناير2020  
تويف   2020 أبريل  منتصب  وحتى  باملرض، 

يف ايسلندا 9 أشخاص بسبب الوباء.
بينما يف تايوان، التي تعتبر رسميا جزءا 
من الصني، أسست الرئيسة، تساي إنغ ون، 
على نحو فوري مركزا للسيطرة على الوباء 

حاالت  وتعقب  الحتواء  إجــراءات  واتخذت 
العدوى بالفيروس، كما سّرعت إنتاج وسائل 

احلماية الشخصية مثل أقنعة الوجه.
نيوزيلندا،  فى حني اتخذت رئيسة وزراء 
املواقف  أكثر  من  واحدا  أرديرن،  جاسيندا 
صــعــوبــة يف الــعــالــم ملــواجــهــة كــوفــيــد-19، 
اإلصابة«،  »تثبيت معدل  فبدال من سياسة 
والذي أصبح هدف كثير من الدول، اتبعت 
أرديرن نهجا يهدف لوقف حاالت العدوى، 
كما فرضت إجراءات اإلغالق عندما وصل 
عدد الوفيات إلى ست حاالت فقط، ويف 20 

أبريل كان عدد الوفيات 12 شخصا.
تتمتع  الـــــدول  ــذه  هــ كـــل  أن  املـــالحـــظ 
باقتصادات متطورة وأنظمة تضمن رفاهية 
معدالت  أعلى  سجلت  أنها  كما  املواطنني، 
إلى  يضاف  االجتماعي،  التطور  مؤشر  يف 
ذلك أنها متتلك أنظمة رعاية صحية جيدة 
قادرة على التأقلم مع حاالت الطوارئ، وهو 
ما يكشف عن قدرة املرأة على القيادة حتى 

فى أصعب الظروف التى مير بها العالم.
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وارتفعت نسبة اإلناث احلاصالت على مؤهل 
جامعى بني تعدادى 2006-2017، حيث بلغت 
النسبة 7.9% عام 2006 مقابل 10.8% عام 

.2017
كذلك بلغ عدد األسر التى ترأسها سيدات  
تعداد  أسرة فى  مليون  رعايتها، 3.3  وتتولى 
2017، وكانت نسبة األميات منها 59.1% من 
إجمالى اإلناث رؤساء األسر يليها احلاصالت 
احلاصالت  ثم   ،%17.6 متوسط  مؤهل  على 
وتعد   ،.  %8.5 بنسبة  جامعى  مــؤهــل  على 
تعداد 2017  األسر فى  رؤساء  اإلناث  معظم 
من  النسبة %70.3  بلغت  األرامــل، حيث  من 
مستوى  على  األســر  رؤســاء  اإلنــاث  إجمالى 
بنسبة  املتزوجات  يليها  اجلمهورية،  إجمالى 

16.6% ثم املطلقات %7.1.
يف حني ارتفعت نسبة اإلناث املتزوجات من 
إلى 70.3% عام 2017،  63.4% عام 2006، 
إلى   %1.2 من  املطلقات  نسبة  ارتفعت  كما 
بينما انخفضت  نسبة اإلناث الالتى   ،%1.7
 %17 إلــى   %24.3 من  الــزواج  لهن  يسبق  لم 

خالل نفس الفترة.

كشف  العمل،  سوق  يف  املــرأة  مشاركة  عن 
أن  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزى  اجلهاز 
بلغت  العمل  ســوق  فى  املــرأة  مساهمة  نسبة 
22.9% من إجمالى قوة العمل من سن 15 – 
64 سنة، ومتثل تلك النسبة حوالى ما يقرب 
من ثلث مساهمة الرجال التى تبلـغ %73.4، 
فى   %  33.5 لإناث  األمية  نسبة  تبلغ  فيما 
معدالت  ارتفعت  كما  للذكور،   %18.5 مقابل 
إلى   2011 عام   %22.7 من  لإناث  البطالة 
24.2% عام 2013، بينما سجل 8.9% للذكور 

عام 2011، 9.8% عام 2013.
العامة  للتعبئة  املــركــزى  اجلــهــاز  ــاف  وأضـ
اإلناث  بني  البطالة  نسبة  وبلغت  واإلحصاء، 
 ،2015 عــام  للذكور   %9.4 مقابل   %24.2
عمل  يعملن  الالئى  النساء  نسبة  بلغت  بينما 
كما  للذكور،  مقابل %60.7  دائم 84.7% فى 
أن حوالى 30% من األسر املصرية تقوم املرأة 
بإعالتها، ويعود ارتفاع نسبة املرأة املعيلة فى 
املجتمع املصرى إلى انخفاض معدالت التنمية 

وتفشى البطالة.

النواب   مجلس  داخــل  ــرأة  امل متثيل  ونسبة 
تاريخ  فــى  األعــلــى  هــى  احلــالــي،  البرملان  يف 
مصر، حيث بلغ عدد النائبات 89 نائبة منهم 
 ،%14.9 بنسبة  معينني  و14  منتخبني   75
وقد ارتفعت نسبة متثيل املرأة داخل مجلس 
األولى عام 2010 حني وصلت  للمرة  الشعب 
عام  أخـــرى  مــرة  تراجعت  ثــم   ،%12.7 ــى  إل
الدينى وبلغت أقل من  2011 فى ظل احلكم 
2% لتصبح املرة األولى التى متثل فيها املرأة 
منذ مجلس  القليلة  النسبة  بتلك  البرملان  فى 

شعب 1975.

رئيسي  العب  مصر  يف  السيدات  باألرقام 
فهن  املصرية،  لألسر  االجتماعية  احلياة  يف 
الرقم الصعب يف املعادلة فطبًقا آلخر إحصاء 
للجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء نسبة النساء 
مبصر بلغ 48.4 % من إجمالي عدد السكان 

البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة.

للتعبئة  ــزي  ــركـ املـ اجلـــهـــاز  ــام  ــ أرقـ حــســب 
واالحصاء، احتلت املرأة املصرية مكانة مميزة 
العامة  الوظائف  تولي  حيث  من  املجتمع  يف 
والنيابية والوزارية، فنسبة 41% من العامالت 
أصحاب مهن علمية، وأخصائيات يف مجالهن، 
بأعمال  قائمات  بني  تتوزع  الباقية  والنسبة 
والبيع  والصيد،  بالزراعة  يعملن  أو  كتابية، 

ومحالت اخلدمات، واملهن احلرفية.

النساء .. 
الرقم الصعب 

في المعادلة المصرية

كشف التقرير  الصادر عن اجلهاز املركزي 
لالحصاء، أن 8 سيدات تولني حقائب وزارية 
وزارة يف مصر، و66 قاضية  إجمالي 32  من 
من إجمالي عدد القضاة البالغ عددهم 9694،  
وأكد أن نسبة اإلناث يف التعليم العالي بلغت 
49%، وبلغت نسبة القيد يف التعليم االبتدائي 
98% من عدد اإلناث، ونسبة اإلناث يف التعليم 

اإلعدادي 93%، و65% يف الثانوي.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ العمر املتوقع للنساء 
للذكور،  عاما   72 مقابل  عاما،   75 مصر  يف 
مبصر  العمل  قــوة  يف  ــرأة  امل مساهمة  وبلغت 
الالئي  اإلنــاث  نسبة  بلغت  كما   ،%21 نسبة 

يعملن بعمل دائم %89.
الدميوجرافية  املـــرأة  بــأوضــاع  يتعلق  وفيما 
واالجتماعية خالل الفترة من 2006 إلى 2017، 

بني  األمــيــة  نسبة  انــخــفــاض  ــدراســة  ال كشفت 
اإلناث من 37.3% عام 2006 إلى 30.8% عام 
2017، مع التحسن امللحوظ فى نسبة االمية بني 
 2006 من  الفترة  بالذكور خالل  مقارنة  اإلناث 
بني  التكافؤ  مؤشر  انخفض  حيث   ،2017 إلــى 
من  الذكور(  نسب  إلى  اإلنــاث  )نسب  اجلنسني 
1.66 عام 2006، إلى 1.45 عام 2017 لصالح 
اإلناث، كذلك انخفضت انخفاض نسبة تسرب 
عام   %41.9 من  االبتدائية  املرحلة  فى  اإلنــاث 

2006 إلى 22.4% عام 2017.
وانخفضت نسب تسرب اإلناث فى املرحلة 
اإلعدادية من 58.1% عام 2006 إلى 40.4 % 
عام 2017، مما أدى إلى حتسن مؤشر التكافؤ  
عام    1.1 مــن  انخفض  حيث  اجلنسني  بــني 
االنــاث،  لصالح   2017 عــام   1.0 إلــى   2006

 ٤8.٤ % من إجمالي 
عدد السكان

3.3 مليون أسرة 
العائل لهم نساء

متوسط العمر أكبر 
من الرجال 
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تطور تمثيل المرأة نيابيا مل

فى تاريخ مصر الحديث

1957
أول نائبتني فى تاريخ مصر هن 

راوية عطية وأمنية شكرى 

1960
وصل عدد النائبات إلى

 6 من أصل 350 عضوا برملانيا

1964
فى انتخابات عام 1964، 

حصلت املرأة على 8 مقاعد.

1971
 فى انتخابات 1971ارتفع 

العدد إلى 8 .

1979

فى 1979 مت تعديل 
قانون االنتخابات 

لتخصيص 30 مقعدًا 
للنساء فقط كحد أدني 

وبواقع مقعد على األقل 
لكل محافظة،   وهو ما دعا 

متثيل املرأة إلى االرتفاع 
ووصل عدد مقاعد املرأة 

إلى 35  مقعدا.

1987

فى انتخابات 1987حصلت 
املرأة على 18 مقعدا مبوجب 

القائمة النسبية.

2010

 فى 2010  مت تخصيص 46 مقعدًا للمرأة 
فأصبح عددها ببرملان 2010 ميثل 64 مقعدا، 

فى ضوء إقرار القانون رقم 149لسنة 2009 
وزيادة عدد الدوائر البرملانية وتخصيص 

مقاعدها للمرأة

2012
فى 2012 انخفض عدد مقاعد املرأة إلى 11 

مقعدا فقط.

2015

فى 2015 ارتفع عدد مقاعد املرأة إلى 87 
مقعدا بعد تعيني الرئيس عبدالفتاح السيسى 
14 سيدة ضمن 28 نائبا معينا، لتحصل النساء 

بذلك على أعلى نسبة متثيل لهن فى تاريخ 
البرملان وهى %14.59.

وحسب التعديالت األخيرةعلى الدستور،   مت 
تخصيص 25% لصالح املرأة يف أى برملان قادم.

1990

فى عام 1990 ، 1995 
تراجع لنسبة متثيل املرأة 

إلى10مقاعد 

2000

فى  2000،  2005 انخفض  
عدد املقاعد إلى 4  مقاعد 

فقط

1976
فى 1976  انخفض العدد  

إلى 6 مقاعد.

1969
فى عام 1969 تناقص العدد 

ليصل إلى 3 مقاعد 
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فاطمة تطوع النحاس.. 
و»ندي« تجمع بين الرسم 

والنحت 

ابنة المنيا والزمالك 
جمعهما الفن وتوجت 

الصداقة عالقتهن

عصام أحمد 

في دائرة الضوء
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والكوليهات  الــعــقــود  بصناعة  تــقــوم  أنــهــا 
ــات واخلـــالخـــيـــل والــســالســل  ــاظـ واحلـــظـ

واحللقان العصرية احلديثة .
و تواصل ، ال يستغرق األمر وقتا طويال 
حتى انتهي من تنفيذ قطع عديدة يف اليوم 
الواحد ،  ويف البداية أقوم بتحديد القطعة 
السلك  بتقطيع  أقـــوم  ثــم  تنفيذها  ــراد  املـ
القطعة  وشكل  طول  علي حسب  النحاسي 
ثم تنفيذها وطالئها إذا طلبت العميلة ذلك 

.
وتختتم كالمها ، أطمح بالوصول للعاملية 
افتتاح  إلي  ، واطمح  القطع  من خالل تلك 
أكثر من جاليري خاص بي وأن أشارك فى 

العديد من املعارض بجميع أنحاء العالم .
فتاة الزمالك

ــدر هــائــاًل من  ــا »نــــدي« بــداخــلــهــا قـ أمـ
الطاقة فتحكي ندى محمد سمير 20 عاما 
الفنية  التربية  بكلية  الثانية  بالفرقة  طالبة 
املوهبة   ، قائلة  موهبتها  عــن  بــالــزمــالــك 
بــدأت وأنــا صغيرة جــداً من قبل ما أدخل 
املدرسة، فكنت احضر كتب التلوين اخلاصة 
التلوين  أحــب  أكــن  لــم  ألنــي  دي  باألطفال 
أقلدها  أحــاول  و  الرسومات  بنقل  فكنت 
أي  اقلد  أصبحت  حتي  عجبني  واملوضوع 

كنت  كما   ، بشوفها  لها  رؤيتي  منذ  رسمة 
أفالم  متابعة  على  احلــرص  أشد  حريصة 
أقوم  وكنت   « الكارتون   « املتحركة  الرسوم 
و  لقطة  أي  على  التلفزيون  شاشة  بإيقاف 

أحاول تقليدها .
التشجيع  دائــمــي  كــانــوا  أهلي  تــواصــل،  
كانت  برسوماتي  اعجابهم  و   ، لي  والدعم 
تزيدني حتديا واصرارا علي مواصلة التميز 
كانوا  لي   رسمة  شاهدوا  »كلما  واالبــداع، 
يقولون لي إني برسم حلو كنت أروح و أرسم 

اكتر »  .
تــضــيــف فــضــل عــنــدي شــغــف مبــوضــوع 
جديدة  مدرسة  أروح  ما  كل  وكنت  الرسم 
معروفة  أبــقــي   جــديــدة  ملرحلة  أتنقل  أو 
فاملكان بإني بعرف أرسم ودي كانت حاجة 

بتبسطني جداً .
عن  أكثر  موهبتي  أمني  بــدأت   ، وتابعت 

 ، واملــمــارســة  التجربة  و   االجتهاد  طريق 
تربية فنية مش فنون جميلة كما أن الكلية 
التعرف  من خالل  واســع  مجال  لي  فتحت 

على فنانني بصورة أكبر ،و آخذ اخلبرات 
منهم ، إنها تعطيني فرصة أكبر لتجريب 
خــامــات كــثــيــرة و أن يــكــون لـــدي اجلـــرأة 

واحللول لكل الصعوبات التي تواجهني.
خالل  ومــن  الكلية  دخولي  مع  وتوضح   
األداء  وحتــســن  كثيرا  استفدت  ــدراســة  ال
خاصة أن الكلية مجالها واسع جداً و شغلها 

كتير يف حاجات مختلفة .
رسوماتها  لتنفيذ  املستغرق  الوقت  وعن 
تقول،  على حسب كل رسمة بتفرق من ملا 
بالتفصيل  مذاكرة  أو  سريع  إسكتش  يبقى 
دقايق   5 يف  أرسمه  ممكن  كاملة  لوحة  أو 
وممكن لوحة تاخد معايا أيام شغل متقطع .
حيث  فــقــط  ــرســم  ال  « نـــدي  تكتفي«  ال 
جمعت بينه وبني النحت بعد اعجابها بذلك 
املجال، فتقول،  أكتر مواد شدتني فالكلية 
أكتر  نفسي  فيهم  لقيت  النحت  و  التصوير 
أتعلم حاجات  و  أجــرب  بحب  أنا عموماً   ،
جديدة طول الوقت ، و الكلية ادتني الفرصة 
النحت   ، فيها  اللي  الكتيرة  باملجاالت  دي 
وحبيت  الكلية  يف  صدفة  كــان  بالنسبالي 
دراسته وحبيت شغلي فيه وحابة أمنيه أكتر 

لكن اهتمامي األكبر دلوقتي يف الرسم  .
أجــرب  أفــضــل  نفسي  كــالمــهــا،  وتختتم 
خامات أكتر و أطلع شغل أحسن و أقدر مع 
الوقت أعبر عن اللي جوايا اكتر عن طريق 
الفن اللي بقدمه من خالل أسلوبي اخلاص.

“هن مبدعات”، الفن واملوهبة هما نعمة 
فاطمة  يــشــاء،  ملــن  يعطيها  اهلل  عند  مــن 
وندى فتاتان على الرغم من املسافة والعمر 
املعارض  أحد  املوهبة يف  بينهما، جمعتهما 
الفنية اخلاصة بصناعة الهاند ميد وعرض 
املشترك  الفن  وتــوجــت  الفنية،  املنتجات 

بينهما الصداقة.
مبنتهي الدقة العالية واحلرفية الشديدة 
حتول  ذهبية  وبأنامل  البساطة  من  وبقدر 
إكسسوارات   إلى  النحاسي  »فاطمة«السلك 
ــيــات عــصــريــة صــغــيــرة،  وأشـــكـــال ومــيــدال
بطريقة الهاند ميد فتشكلها بحرفية ودقة 

عالية إلخراج قطعة فنية تسر الناظرين.
تقول فاطمة محمود 27 عام ، ابنة املنيا، 
الحظت  عندما  جائتني  ميد  الهاند  فكرة 
بأنه لدي ميول نحو األشغال اليدوية حيث 
كنت أقوم بتصميم أشكال عديدة ومختلفة 
اخلاصة  الزينة  وقطع  االكــســســوارات  من 
من  يندهشون  كانوا  أصدقائي  و  بالنساء، 
اتخاذ  علي  شجعني  ممــا  التصميم  ــة  دق
اخلطوة والبدء يف طريق األشغال اليدوية، 

وذلك ثالثة أعوام .
بطريقة  ساعدوني  اصدقائي  تضيف، 
كبيرة يف تسويق منتجاتي من »الهاند ميد« 
على  ســاعــد  ممــا  بالفكرة  إعجابهم  بعد 
االنتشار أسرع ، فقمت بعمل جاليري خاص 
بأعمالي كي أعرض به أعمالي الفنية التي 

أقوم بتصميمها .
مجرد  لها  بالنسبة  ميد  الهاند  يكن  لم 
عمل  مجرد  أو  أوقــاتــهــا،  بــه  تشغل  هــوايــة 
يحظى بإعجاب الناس، بل صار حياة تشعر 
تنفيذ عمل  انتهت من  كلما  بالسعادة  معها 
جديد، حتى أصبح جزءا رئيسيا من حياتها، 
فبدأت تسعي من خالله إلي فكرة مختلفة 
للهاند ميد املنتشر ، حتي اهتدت إلي فكرة 
مختلفه وبسيطة عن طريق السلك النحاسي 

تقوم بتشكيله وتطويعه كيفما شائت.
تقول« فاطمة« يعتمد معظم شغل الهاند 
واالكــســســوارات  احللي  صناعة  علي  ميد 
يف  متشابهة  تكون  تكاد  بطريقة  احلرميي 
تكون  فكرة  إلي  اسعي  فبدأت   ، التصميم 
ــوجــودة يف  امل االكــســســوارات  مختلفة عــن 
تنفيذ  فــكــرة  ــي  إل اهــتــديــت  الــســوق، حتي 
مع  الفضة  او  النحاسي  بالسلك  أعمالي 
الزجاجي  اخلــرز  من  صغيرة  قطع  اضافة 
مؤكدة   ، للقطعة  جماليا  شكاًل  تعطي  كي 
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يزيد  أو  الواسعة  بالقاعة  سيدة  أربــعــون   
القاهري  الــوفــد  ــى  إل يستمعن  جئن  قلياًل، 
الهادئ  والقس  املحبوب  بشيخهم  أتى  الــذي 
والذكاء احلاد، وطبيبة  الطيبة  االبتسامة  ذي 
وزارة  من  كبير  ومــســؤول  نشيطة  خمسينية 
الصحة كان صامًتا أغلب الوقت يتأمل كثيًرا 
ويعلق يف كلماٍت قليلٍة. أدلى كلٌّ منهم بحقائق 
على  وأثـــره  اإلنـــاث  ختان  خطر  على  دامــغــة 
الصحة اجلسدية والنفسية للفتيات، حتمست 
أنها  أعلنت  بعدما  إلحداهن  قن  وصفَّ النسوة 
ابنتيها،  ــذاء  إلي يسعى  شخص  أي  ستحارب 
لــو كــانــت حماتي«.  بــقــوة« »حــتــى  وأضــافــت 
وتغامزن على  النساءُ  الوفُد وضحكت  ضحك 
الوفد  لرحيل  مناسًبا  الوقت  وبات  احلموات، 

منتشًيا بوعد السيدة الشجاعة.
لم يتغير هذا امِلزاُج املرُح إال بعدما بدأ حواٌر 
آخر أثارته إحدى العامالت يف املنظمة الدولية 
بادرتهم مبتسمًة بشغٍب  التي نظمت احلدث، 
شخصّيًا  أنــا  بطالت،  أنــن  »احلــق  مقصود: 

توزيع الثروات واملنافع. التنمية أيًضا ال تتحقق 
واألوبئة  فالزالزل  سليمة؛  صحية  بيئة  بدون 
والسيول والفيضانات تغتال كلَّ جهود التنمية 
التنمية واعيًة  يف حلظات، إن لم تكن خطط 
ومدركًة للظروف البيئية وحافظة لها. التنمية 
تـُـراَع األبعاد  أيًضا ال تنجح وال تتحقق إن لم 
الذين  فهناك ماليني األشخاص  االجتماعية، 
يعيشون بال عمل، ويتزايد يوًما بعد يوم عبء 
الضغوط العنصرية أو العرقية، وتتسع الفجوة 
واتــخــاذ  واملــشــاركــة  العمل  يف  اجلنسني  بــني 
القرارات، كما تعاني املجتمعات الريفية، جراء 
البنية  وغياب  واإلهمال  التهميش  من  عقود 
األساسية. إن األبعاد االجتماعية كذلك قادرة 
تراَع وإن  لم  إن  التنمية  على إهدار إجنــازات 
لم تكن مستهدفًة من أجل تغييٍر عميق يحقق 

املساواة بني كل البشر.
إلى أهمية  التنمية األولى  تنتبه مدارُس  لم 
البعد  وهو  التنمية،  أبعاد  من  اخلامس  البعد 
السيدة  إليه  أشارت  الذي  البعد  إنه  الثقايف، 
الوفد  مع  حضرته  ــذي  ال اللقاء  يف  الريفية 
العادات  إن  قائلًة  ببساطة  عبرت  القاهري، 
شاركت  قيِّمة  ُمحاضرة  من  أقــوى  والتقاليد 
فيها نخبٌة مميزة. رفعت السيدةُ الغطاَء الذي 
مباشًرا  سبًبا  كــان  ــذي  وال جتاهله،  مت  طاملا 
املاليني على جهود ومشروعات ال  إهــدار  يف 
ر عمقه وال  تتعاطى مع البعد الثقايف وال تقدِّ

قوة سيطرته. 
الثقافة  بــني  العالقة  تلخيص  هنا  وميكن 
أن  يــرى  األول  اجتــاهــات:  ثالثة  يف  والتنمية 
وحتول  الــدول،  تنمية  مسيرة  تعرقل  الثقافة 
تصبح  ثم،  ومن  إيجابي.  بشكل  تقدمها  دون 
الشعوب،  بعض  تــقــدم  أمـــام  عائًقا  الثقافة 
خاصة إذا كانت العادات والتقاليد واألعراف 
سلًبا  تؤثر  التقاليد  تلك  وكانت  السائدة،  هي 
على التنمية االجتماعية واالقتصادية. وهو ما 
قوته،  إلى  االنتباه  يتم  لم  وما  بالفعل  يحدث 

الساعات  ذات  التوعوية  احلمالت  واعتمدت 
آلالف  بعضها  ميتد  عــادات  لتغيير  املحدودة 
إلــى  منها  اآلخـــر  الــبــعــض  ويستند  الــســنــني 

معتقدات دينية.
الثقافة  أن  ــرى  يـ مــنــاقــض  رأي  وهــنــاك 
يف  تساهم  التي  األساسية  العوامل  من  هي 
االقتصاد  وتطوير  املستدامة،  التنمية  حتقيق 
أو  الوطني  اإلنتاج  من  والرفع  قطاعاته،  بكل 
بعض  يف  حقيقّيًا  هــذا  يكون  وقــد  القومي. 
على  حتض  التي  الثقافية  فالقيم  التوجهات؛ 
العمل وعلى التطوع وعلى البناء قادرة بالفعل 

على تعزيز جهود التنمية.
بجدلية  يــؤمــن  ثــالــًثــا  ــا  رأًيـ هــنــاك  أن  على 
الثقافة  أي: ال ميكن فصل  والتنمية.  الثقافة 
بطريقة  اآلخر  يكمل  واحد  فكل  التنمية،  عن 
بنيوية وجدلية، وهذا االجتاه واسع ومتشعب، 
وهو الذي تلجأ اليه الدول النامية التي تستند 
فيها الثقافة الى سطوة التاريخ والدين والتي 
لم تتغلل فيها احلداثة بعد. هذا االجتاه ميكن 
املكونات  حتليل  إلى  دعــوة  باعتباره  يُقرأ  أن 
الثقافية يف املجتمعات والعمل على تعزيز تلك 
بها  وتدفع  التنمية  جهود  تعزز  التي  املكونات 
أسلحة  عن  البحث  الوقت  نفس  ويف  لألمام، 
املمارسات  لتفتيت  الثقافة  نفس  داخــل  من 
فعلى  اإلنسان،  حقوق  من  تهدر  التي  والقيم 
»الــطــاعــة«  تــوظــيــف  ــاءة  إســ املــثــال مت  سبيل 
على  القيمة  تلك  الستناد  الثقايف  تراثنا  يف 
من  يعظم  سياسي  تــراث  وعلى  دينية  أعمدة 
الطاعة ويجعلها أحيانا املنقذ من الغنب، لكن 
تعزز  التي  القيم  من  كثير  بها  الثقافة  نفس 
من »إعمال العقل«، نفس الثقافة حتض على 
التطوير وعلى االكتشاف. وهنا تقع املسؤولية 
علينا جميًعا نحن الفاعلني يف التنمية وأيضا 
على الفاعلني يف مجال الثقافة. إنها مسئولية 

اشبه بالقطار الذي يسير على قضيبني. 

مقدرش أقف يف وش حماتي«. 
أستاذة  يا  كمان  »واحنا  إحــداهــن:  أجابت 
منعرفش نكسر كلمتهم يف حاجات كبيرة زي 

كده، اخلتان ده بيتحكم يف مستقبل البنات«.
ظهرت عليها الدهشة وقالت: »لكني شعرت 
الوفد  قاله  ما  بكل  مقتنعات  كنن  فعاًل  أنكن 

يف الصباح!« 
ــدة بــلــهــجــة الــنــاصــح  ــســي أجـــابـــت نــفــس ال
املخلص: »الكالم كان زي الفل، لكن احنا لنا 

عادات منقدرش نغيرها«.  
لــم تــكــذب الــســيــدات ولــم يقصدن خــداع 
الوفد الذي رحل، كن صادقات يف التعبير عن 
قن الطبيبة والقس والشيخ  أحوالهن، رمبا صدَّ
من  كثيًرا  أقدم  املجتمع  عادات  لكن  الشهير، 
مقيمٌة  فالعادات  راحٌل،  الوفد  وبينما  الوفد، 
ال ترحل، بل أنها تتوغل يف اإلقامة والتشبث 
العجز  يطالها  نفسها، فال  وتكف عن جتديد 

وال تتغير عليها األيام.    
عن  الــســيــدات  كشفت  ــدٍة،  شــدي بتلقائيٍة 

العاملون  يواجهه  الذي  الضخم  ي  التحدِّ ذلك 
يف  مثلنا  سقطن  لقد  عــقــود،  مــن  بالتنمية 
والثقافة.  التنمية  بني  الشائكة  العالقة  تلك 
تشخيصها  من  نتمكن  لم  التي  العالقة  إنها 
برفع  املعنية  الوسيلة  هــي  فالتنمية  بــعــد؛ 
التعليم  بتوفير  لإنسان،  املعيشي  املستوى 
الـــالئـــق، واحلـــفـــاظ عــلــى ســالمــة الــصــحــة، 
الذي  العمل  وإيجاد  املناسب،  الدخل  وتأمني 
مع  ويتناسب  اإلنسان،  ذلك  وقــدرات  يتالءم 
املعرفية واملهارية، مع مراعاة حقوقه  كفاءاته 
التي  التنمية  هي  تلك  واملكتسبة.  الطبيعية 
املنظماُت  وجتتهد  كــافــًة  ــدول  الـ لها  تسعى 
بعُض  فتعلِّي  لبلوغها،  السبل  أفضل  إليجاد 
كسبيٍل  االقتصادي  البُعد  قيمة  من  اجلهات 
جوهري،  سبيل  بالفعل  وهو  التنمية،  لتحقيق 
تشريٍع  من  يتضمنه  السياسي مبا  البعد  لكنَّ 
 ، للقوانني ورسم للسياسات هو أيًضا جوهريٌّ
وبدون إقرار تشريعات عادلة لن يؤدي توفير 
األموال سوى إلى التمييز بني البشر، وإساءة 

الوفد راحٌل والعادات مقيمٌة ال ترحل

جيهان ابوزيد 
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70 عام 
من  التنمية  

يعرف املنهج املناطقي بأنه مجموعة 
معقدة / متشابكة من عمليات إضفاء القيم 

للموارد
)الطبيعية والبشرية( املرتبطة مبجموعة 

من الفاعلني ذو املصلحة املشتركة يف أصول 
ثابتة( مادية وغير

)مادية( وموارد قابلة للنضوب يتم 
تأسيسها علي العمل اجلمعي »بناء اجتماعي 

سياسي واقتصادي«.
وميكن أن يعرف علي أنه استثمار للعمل 

اجلمعي للجماعات واملؤسسات ذات املصالح 
املتشابكة يف إطار

جغرايف مرن مبا يحقق تراكما يف 
اخلبرات إلنتاج منتج ذو نوعية و«هوية 

“متمايزة .
وتتبني الهيئة  املناطقية نهجا تشاركيا 

عاليا، كما ميكن لنهج التنمية املناطقي أن 
يعزز تأثير أنواع أخرى من

تنمية الوحدات املكانية التي تشغل فضاءا 
معينا، وهو لذلك يتكامل يف تأثيره مع 

مناهج التنمية األخرى
واليتنافر معها، بل علي العكس من ذلك 
يعظم من االستفادة منها ومضاعفة أثرها.

ذاكرة النور
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د. يسري مصطفى

تعد ممارسات الطب الشعبي ظاهرة اجتماعية 
الــتــداوي  أصــل  فهو  البشر،  تــاريــخ  يف  وثقافية 
والعالج يف املجتمعات التقليدية، ولم قد نتصور أن 
يأفل جنمه حتى يف العصر احلديث يف ظل التطور 
بعض  أن  كما  والــعــالج،  الطب  مجال  يف  الهائل 
باعتراف  حظي  التقليدي  الشعبي  الطب  أمناط 
منظمة  مقدمتها  ويف  بالصحة  معنية  مؤسسات 
الشعبي  التراث  موسوعة  ووفق  العاملية.  الصحة 
العربي فإن مصطلح الطب الشعبي يُستخدم ليعبر 
عن تلك األساليب العالجية والوقائية التي تنتشر 
بني الناس، وذلك مقابل مصطلح الطب الرسمي 
وتقدمه  العلمي،  التجريب  على  يعتمد  الـــذي 
املؤسسات الطبية التعليمية، وميكن أيًضا تسميته 
للطب  ــى  األولـ الــبــدايــات  وهــو  التقليدي  الــطــب 
احلديث. ويف التاريخ العربي، هناك رموز ساهموا 
يف تطوير الطب الشعبي، ومنهم أبو بكر الرازي، 
وداوود األنطاكي، وابن البيطار األندلسي. وتقوم 
فلسفة العالج يف الطب الشعبي على االعتقاد بأن 
املمكن  فإن كل مرض من  ثم  دواء، ومن  داء  لكل 

شفاؤه. 
الشعبي،  الطب  مــن  نوعني  بــني  التمييز  ويتم 
يعتمد  ــذي  ال الطبيعي«  الشعبي  »الــطــب  وهــمــا: 
الشعبي  و«الطب  الطبيعية،  واملواد  األعشاب  على 
والــتــعــاويــذ  ــرقــي  ال الـــذي يعتمد عــلــى  الــغــيــبــي« 
واألعمال السحرية. وإلى جانب ذلك عرف الطب 
الشعبي التركيبات الدوائية وكذلك إجراء تدخالت 
إلخ.  واحلجامة...  الكي  مثل  وعالجية  جراحية 
ووفق منظمة الصحة العاملية، ثمة نوعان من الطب 
وتعرفه  )الشعبي(  التقليدي  الطب  وهما  الشعبي 
بأنه: »حصيلة مجمل املعارف واملهارات واملمارسات 
املتأصلة  واخلــبــرات  واملعتقدات  النظريات  على 
للشرح  قابلة  كانت  ســواء  الثقافات،  مختلف  يف 
والتفسير أم ال، وتستعمل يف صيانة الصحة، ويف 
الوقاية من االعتالل البدني والنفسي، وتشخيصه، 
وتخفيفه ومعاجلته«. والطب التكميلي املشتق من 
واسعة من  »مجموعة  إلى  ويشير  التقليدي  الطب 
ممارسات الرعاية الصحية، التي ليست جزًءا من 
التقليدي فيه. وهذه  البلد نفسه أو الطب  تقاليد 
نظام  كاماًل يف  إدماًجا  ليست مدمجة  املمارسات 
بصورة  تُستَعمل  وهي  السائد.  الصحية  الرعاية 
تبادلية )أو تناوبية( مع الطب التقليدي )الشعبي( 

يف بعض البلدان«.
ويف احلقية أننا غالًبا ما ننظر إلى العالقة بني 
الطب الشعبي والطب احلديث من منظور الصراع، 
على  الذي سيطر  الشعبي،  فالطب  وهذا حقيقي 
التحديث كان حافاًل باخلرافات  البشر قبل  حياة 
والشعوذة، وخاصة عند احلديث الشعبي الغيبي. 
تقليديني  بيد ممارسني  الطبية  املمارسات  وكانت 
وكان  أو سياسات.  مؤسسية  أطر  أية  عن  وبعيًدا 
هذه  من  الكثير  لتنهي  احلداثة  تأتي  أن  طبيعّيًا 
املــمــارســات. ويف مصر كــان الــصــدام بــني الطب 
احلديث وممارسات الطب الشعبي التقليدي أحد 
احتدم  وقد  التحديث.  لعمليات  الكبرى  املظاهر 
الصراع يف عصر محمد علي، على خلفية إدخال 
مجتمع  يف  وسياسات  كممارسات  احلديث  الطب 
كان غارًقا يف املمارسات التقليدية. تقول الدكتورة 
جتربة  القاهرة:  »عامة  كتابها  يف  البكري  زينب 
التحديث يف عهد محمد علي«: »إن علماء احلملة 

الطب الشعبي

يف  الصحي  للوضع  توصيفهم  يف  قالوا  الفرنسية 
العالج  الدينية، هي  واألدعيات  الرقي  »إن  مصر: 
الطب  عــيــادات  أمــا  الشعب،  عامة  عند  الناجع 
حياة  تغتال  فهي  املــدن،  يف  أنشئت  التي  الشعبي 
من يسلم له نفسه طائًعا مختاًرا من األغنياء، ويف 
نفسها  تلقاء  تعمل من  فإن اخلرافة  نفسه  الوقت 
أموره  الذي تسير  البلد،  بهذا  ناجع غريب  كعالج 

املعتقدات املسبقة واجلهل والتعصب«. 
كانت  الذي  الشعبي  الطب  ممارسات  وتعددت 
متارسه العجائز واحلالقني والدجالني والعطارين. 
مواجهة  على  الطب  حتديث  عملية  تقتصر  ولــم 
ممارسات هذه الفئات التي تصدرت املشهد الطبي 
بإقرار  يتعلق  كان  األصعب  األمــر  بل  والعالجي، 
سياسات صحية جديدة لم تكن معتادة وال مألوفة 
التطعيمات واحلجر الصحي ودفن  وفى مقدمتها 
شعبية  معارضة  القــت  اإلجـــراءات  فهذه  املــوتــى، 
ودينية، فعلى سبيل املثال كما تقول الدكتورة زينب 
البكري عن احلجر الصحي )الكورنتينة( أنها كانت 
فقد  والتحرمي،  اإلبــاحــة  بني  ديني  جــدل  موضع 

اعتبرها البعض تعلقا بالدنيا الفانية.  
ويف النهاية انتصر الطب احلديث بالشك، ولكن 
هذا االنتصار ال يعني القضاء على الطب الشعبي 
والـــذي الزالـــت ممــارســاتــه مــوجــودًة هنا وهناك 
بشكل سلبي، ولكن أيًضا بصورة إيجابية، وخاصة 
العادات  على  تعيش  مازالت  التي  املجتمعات  يف 
والتقاليد الشعبية. بل أكثر من ذلك، فهناك إحياء 
نوًعا من  الطبية بوصفها  املمارسات  أنواع  لبعض 
الطب التكميلي الذي بات يحظى باعتراٍف مؤسسي 
منظمة  موقف  إلــى  اإلشــارة  وهنا جتــدر  وثقايف. 
الصحة العاملية من ممارسات الطب الشعبي، فثمة 
اهتمام ملحوظ من جانب هذه الهيئة الدولية األولى 
العالم. وتضع منظمة الصحة  املعنية بالصحة يف 
التقليدي،  الطب  بخصوص  استراتيجيات  العاملية 
وتنص يف استراتيجيتها العشرية )2014- 2023( 
والطب  )الــشــعــبــي(  التقليدي  »الــطــب  أن:  على 
التكميلي جزء هام من الرعاية الصحية، غالًبا ما 
يُستخف به ويُبخس قدره. كما أن الطب التقليدي 

)الشعبي( والتكميلي موجود يف كل بلد من بلدان 
العامل تقريًبا، بل ويتزايد الطلب على خدماته يوًما 
ثبتت  الذي  )الشعبي(  التقليدي  والطب  يوم.  بعد 
جودته ومأمونيته وجناعته يسهم يف حتقيق هدف 
ضامن حصول كافة البشر على الرعاية املطلوبة. 
باحلاجة  حالًيا  العامل  بلدان  من  العديد  ويقر 
لتوفير  ومتكامل  متماسك  أسلوب  استنباط  إلى 
وممارسي  للحكومات،  يتيح  الصحية،  الرعاية 
الصحية؛ واألهم من ذلك على اإلطالق،  الرعاية 
الصحية،  الــرعــايــة  خــدمــات  مــن  للمستفيدين 
احلصول على خدمات الطب التقليدي )الشعبي( 
ومجزئة  ومحترمة  مأمونة  بطريقة  والتكميلي 
وعالية املردود. ووجود استراتيجية تعزز االندماج 
املالئم لهذه اخلدمات وتنظيمها واإلشراف عليها، 
يعود بالفائدة الكبرى على البلدان التي ترغب يف 
استنباط وتطوير سياسة استباقية نحو بلوغ هذا 
التوسع-  إلى  وامليال  باحلياة  -املفعم  الهام  اجلزء 

من الرعاية الصحية.
ومما ال شك فيه أن صناعة الدواء قد استفادت 
الشعبي  الطب  بصورة هائلة من خبرات وجتارب 
الطبيعي، بل فعلت وتفعل ما هو أكثر من ذلك، أي 
امللكية  باسم حقوق  الطبيعية  املواد  بعض  احتكار 
واملنتجعات  املشايف  من  الكثير  وهناك  الفكرية. 
التي توظف بعض أمناط الطب الشعبي التقليدي 
فإن  املعنى  وبهذا  العالجية.  السياحة  سياق  يف 
الطب الشعبي ليس خرافة وأوهام بالكامل، فمنه 
ما هو جزء ال يتجزأ من اخلبرة اإلنسانية. وكما 
العامة  املــديــرة  شــان،  مارغريت  الــدكــتــورة  تقول 
التي  العشبية  »األدوية  أن  العاملية  الصحة  ملنظمة 
يف  تسهم  وجناعتها  ومأمونيتها  جودتها  ثبتت 
الرعاية  على  الــنــاس  كــل  حصول  حتقيق  ضمان 
واملــعــاجلــة  العشبية،  ــة  ــ األدوي وتعتبر  الـــالزمـــة؛ 
)الشعبيون(  التقليديون  واملــمــارســون  العشبية، 
املصدر الرئيسي للرعاية الصحية، بالنسبة ملاليني 
الوحيد  إنها يف بعض األحيان املصدر  بل  البشر، 

لهذه الرعاية«. 

والد البلد




