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د. ق. أندريه زكي

من »ثقافة العنف«
إلى »ثقافة الحوار«

      لقد تغلغل التطرف في 
المجتمعية،  التركيبة  عمق 

ووصلنا إلى حد أن أصبح 
جاذب  سحر  للتطرف 

ويصطادهم  شبابنا  يأسر 
العدوانية!  لمخططاته 

      جتتاح العديد من دول العالم موجه جديدة من العنف، تسعى 
تهديد أمن هذه الدول واستقرارها، كذلك بث الفوضى واالضطرابات 

وزعزعة أنظمتها.
      تــرى: ملــاذا ســاءت األحــوال وتــدهــورت األوضـــاع؟ وملــاذا شقيت 
مجتمعاتنا بشبابها؟ وملاذا ترسخ التعصب والكراهية يف البنية املجتمعية؟ 
وملاذا اشتد التطرف املنسوب إلى الدين، والدين منه براء؟ وملاذا أصبح 
العنف مرضاً مستشرياً يف النسيج املجتمعي؟ وماذا كنا نفعل على امتداد 
نصف قرن مضت من الزمان: تربية وتعليماً وتثقيفاً وتنمية وإعالماً؟، 

       أين دور البيت وهو املحصن األساسي واألول يف حتصني الناشئة 
وتقوية مناعتها جتاه أمراض التطرف والتعصب والكراهية؟ وأين دور 
املدرسة واملعلم يف عمليتي »التحصني« و«املناعة« الضروريتني للطالب؟ 
وأين دور التنظيمات املجتمعية والرسمية من مجتمعات املجتمع املدني 
الفكر  أمــراض  من  الناشئة  وقاية  يف  والثقافية  الدينية  واملؤسسات 
املنحرف؟ وأين دور اإلعالم يف تعزيز املناعة الفكرية للرأي العام؟ وملاذا 
التنمية  والتحديث وخطط  التعليم  انتشار  من  قرن  بعد نصف  أخفقنا 
والتطوير، وانفتاح على الغرب املتقدم واألخذ بأساليبه ونظمه وتقنياته 
الشباب،  تكوين جيل من  وملاذا فشلنا يف  وبخاصة يف مجال اإلعــالم؟ 
متصالح مع نفسه ومجتمعه والعالم، يعي »ثقافة احلوار« وميارسها بدالً 
من ممارسة »ثقافة العنف«؟ وملاذا لم ننجح يف ترسيخ مبدأ »قبول اآلخر« 
املذهبي والديني والسياسي، والتعايش معه بدالً من إقصائه وتصفيته ثم 
الظهور يف أشرطة الفيديو ووسائل التواصل للتباهي بالعنف الوحشي؟!

      لقد تغلغل التطرف يف عمق التركيبة املجتمعية، ووصلنا إلى حد 
ملخططاته  ويصطادهم  شبابنا  يأسر  جاذب  سحر  للتطرف  أصبح  أن 

العدوانية! 
      يعتقد الكثيرون ان العنف؟ يعنى استخدام للقوة املادية باليد أو 
السالح، ولكن ذلك أقصى درجات العنف، فالعنف يبدأ »فكراً« يزرع يف 
به  يكره احلياة واألحياء، يُشحن  يبدأ فكراً  النفس،  الرأس ويغرس يف 
العقل أوالً، ثم يغرس هذا »الفكر العدواني« ثانياً يف نفسية غير سوية 
مصابة بإحباطات شتى. ومن هنا علينا أن نحول مفهوم العنف صوب 
مفهوم احلوار املبنى على سياسة قبول اآلخر والعيش املشترك، مهما 

كانت اختالفاتنا سواء أكانت سياسية أو دينية ... الخ.
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يلعُب املجتمع املدني دوًرا كبيًرا يف بناء 
وتنمية ونهضة املجتمع. فهو قوة ال يستهان 
بها، ويجب علينا جميًعا كفراد ومؤسسات 
النظر إليه دائًما بعني االعتبار، وأيًضا أن 
معه.  اإليجابي  والتفاعل  بتدعيمه  نقوم 
هذا  يف  نطرحها  ان  نريد  التي  والفكرة 
يف  دوًرا  املدني  املجتمع  يلعب  هل  املقال 
سنقوم  لذا  الديناميكّية؟  املواطنة  قضية 
ثّم  املــدنــي،  املجتمع  بتعريف  البداية  يف 

املواطنة-بشكل  مفهوم  على  ضــوء  نلقي 
للمجتمع  مُيكن  كيف  نعرض  ثــّم  سريع- 
إيجابي يف تفعيل  له دور  املدني أن يكون 

مفهوم املواطنة الديناميكّية؟

املجتمع املدني
ــل  ــي هــو املـُـشــِكّ ــدن يُــعــتــَبــر املــجــتــَمــع امل
الطابع  ذات  واجلــمــعــّيــات  ــســات  لــلــُمــؤَسّ
اخليرّية  األعــمــال  تُنفذ  والــتــي  األهــلــي، 

غير  املُؤسسات  من  وهي  املجتَمع،  داخل 
لهذا  احلماية  الدولة  وتؤمن  احلكومّية، 
القوانني  وتــضــع  املــؤســســات،  مــن  الــنــوع 
اخلاّصة بها، وتراقُب نشاطاتها عن قرب، 
ُسلطة  حتــت  املــدنــي  املجتمع  يسيُر  كما 

الدولة من أجل خدمة الشعب.
ويُعّرف أيًضا املجتمع املدني بأنه شبكة 
التطوعية احلرة املسؤولة عن  التنظيمات 
واألســرة،  الــدولــة  بني  العام  املجال  مــلء 

المجتمع المدنيالمجتمع المدني
والمواطنة والمواطنة 
الديناميكّيةالديناميكّية
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واملــاديــة  املعنوية  املصالح  حتقيق  وعــن 
ــاع عن  ــدف ــال ألفـــرادهـــا، واالســـتـــمـــرار ب
مبعايير  االلــتــزام  إطــار  يف  املصالح  هــذه 
وبالتسامح  وبالتراضي،  االحترام،  وقيم 
االختالف  وبقبول  والفكري،  السياسي 
والتعددية، وبإدارة االختالف والصراعات 
إدراة سلمية، وهناك خالف حول تعريفه 
الفكري  التوظيف  أساليب  تعدد  نتيجة 
للمفهوم، واستعماله من قبل قوى متعددة 
سنعرفكم  املــقــال  هــذا  ويف  االجتــاهــات، 
املدني  باملجمتع  املقصود  ما  أكثر.  عليه 
مفهوم  ظهر  املدني  املجتمع  مفهوم  نشأة 
املــجــتــمــع املـــدنـــي بــصــورتــه األولـــــى يف 
العقد  بنظرية  مرتبطاً  كان  حيث  أوروبــا، 
أن  اعتبرت  النظرية  وهــذه  االجتماعي، 
نتيجة  يكون  أن  ينبغي  السلطة  تأسيس 
اتفاق بني احلكام والشعب أي بني الدولة 
أن  يجب  السيادة  وأن  املجتمع،  وأفـــراد 
تكون بيد الشعب، ومهدت لقيام منظومة 
السلطة  مفهوم  إلغاء  أجــل  من  علمانية 
ساهمت  النظرية  هذه  أّن  علماً  الدينية، 
يف ظهور الدميوقراطية القائمة على مبدأ 
التنفيذية،  الثالث  السلطات  بني  الفصل 
إلــى  وأدت  والــقــضــائــيــة،  والــتــشــريــعــيــة، 
املجتمع  حتمي  ودساتير  مواثيق  صياغة 
للمؤسسات  وتتيح  الــدولــة،  سيطرة  مــن 
السياسية،  العملية  يف  املشاركة  املدنية 
وتـــطـــورت الــدميــوقــراطــيــة وأصــبــحــت 
على  األفــراد  فيه  يتعّرف  عملًيا  ميداًنا 
ثقافة  لتصبح  أصولها،  ممــارســة  كيفية 
تتعمق داخل اجلميع، سواء على الصعيد 

االجتماعي، أم السياسي، أم العائلي.

املواطنة
تعريف  على  ســريــًعــا  نظرنا  أن  وبــعــد 
ــوء اآلن  املــجــتــمــع املـــدنـــي، نــلــقــي الـــضـ
تُعّرف  فاملواطنة  املواطنة،  مفهوم  على 
لغة   CITIZENSHIP بــاإلجنــلــيــزيــة  
الوطن،  كلمة  من  مشتق  مصطلح  بأنها 
وهو املكان الذي يُقيم فيه اإلنسان سواء 
)َوَطَن(  منه  والفعل  يولد،  لم  أم  فيه  ُولد 
واملواطنة  ــا،  وطــًن اّتــخــذ  أو  أقــام  مبعنى 
فاعل  وزن  على  ــن(  )واطـ الفعل  مصدر 
باملكان  شــارك  أّي  شــارك؛  مبعنى  ويأتي 
فيُمكن  اصطالًحا  بينما  وإقامة،  مولًدا 
متبادلة  عــالقــة  بأنها  املــواطــنــة  تعريف 
إليها  ينتمون  التي  والــدولــة  األفــراد  بني 
فيما  ليُحصلوا  ــوالء؛  ــ ال لــهــا  ــقــّدمــون  ويُ

املدنية،  احلقوق  من  مجموعة  على  بعد 
واالقتصادية،  واالجتماعية،  والسياسية، 
ــا لــدائــرة  ــًق ــا وف ــًض ــة أي وتُــعــرف املــواطــن
بني  عــالقــة  بأنها  البريطانية  ــارف  ــع امل
الدولة مبا  قانون  يُحّددها  والدولة  الفرد 

تتضمنه من حقوق وواجبات.

الديناميكّية املواطنة 
ــف تــتــحــقــق املــواطــنــة  ــي ــن مــتــى وك ــك ول
نحلم  الـــذي  املــفــهــوم  تلك  الديناميكية؟ 
يخطو  حتى  لتطبيقه،  بجدّية  ونسعى  به، 
مجتمعنا خطوات جادة على طريق التنمية، 
تتحقق  احلقيقية  يف  النهضة.  وحتقيق 
الواقع  أرض  على  الديناميكّية  املواطنة 
والدميقراطية.  املدني  املجتمع  خالل  ِمن 
فاملجتمع املدني )كما ذكرنا( هو األرضية 
التي من خاللها يتمكن األفراد واجلماعات 
اإلبداعّية  ومهاراتهم  هواياتهم  تطوير  من 
التي متكنهم من حتقيق املساواة والعدالة 
والتعايش املستقر. ومن أجل حتقيق ذلك، 
املدني  املجتمع  منظمات  تتمتع  أن  يجب 
بعض  وجــود  مع  الــدولــة  عن  باالستقالل 
الطرق للتواصل، كما يجب أن يكون لديها 
االقتصادي،  الوضع  تطوير  على  القدرة 

يدعم  ثقافًيا  سياًقا  تخلق  أن  عليها  وكذا 
املفاهيم التي تعزز الدميقراطية وتطبيقها 
ذلك،  على  الداخلي. عالوة  املستوى  على 
القدمية  التنظيمات  بني  التفاعل  أن  جند 
ــي وكــذلــك  ــدن واجلـــديـــدة يف املــجــتــمــع امل
املدني  املجتمع  تنظيمات  بني  التشبيكات 
ســـوف تــخــلــق تــعــددّيــة عــلــى مــســتــويــات 
الهوية. حيُث اجلماعات اجلديدة البازغة 
منها  التقليدّية  التقسيمات  تتجاوز  والتي 
الهيكلة  ــادة  إعـ تيسر  ســوف  والــعــرقــيــة، 

االجتماعّية. 
باالنقسام  يتسم  الـــذي  املجتمع  ــإن  ف
الديني لديه استعداد للصراع. ومثل هذا 
املجتمع مع وجود اجلماعات والتنظيمات 
حقوق  مثل  قضايا  تساند  التي  اجلديدة 
واحلرية  االجتماعية  والتنمية  اإلنــســان 
االقتصادية واحلوار بني األديان واحلقوق 
ــني الــذكــور واإلنـــاث  املــهــنــيــة واملـــســـاوة ب
الــتــزمــات  تخلق  ســـوف  البيئة  وحــمــايــة 
الــذي  املجتمع  هــذا  مــتــعــددة.  ووالءات 
اخللفيات  مختلف  مــن  الــنــاس  يحتضن 
الدينية والعرقية يف هويات تعددية سوف 
التقليدية  االنقسامات  جتاوز  من  يتمكن 

وجتنب الصراعات.
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فكرة ورأى

د. يسرى مصطفى

التأمل،  يستحق  احلدائق يف مصر  تاريخ 
التي  اجلــديــدة  الــثــقــافــة  مجلة  وأحــســنــت 
الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  عن  تصدر 
مصر:  »حدائق  بعنوان  ا  ملّفً خصصت  بأن 
يونيو  عدد  يف  واملتعة«  للتاريخ  حية  ذاكــرة 
2021. فمن املمتع أن تكون القراءة سياحة 
يف حدائق مصر من اإلسكندرية يف حدائق 
الشالالت  اخلالدين،  مصر،  محطة  املنتزه، 
نباتاتها  بحديقة  ــوان  أســ ــق  حــدائ وحــتــى 
لفندق  املجاورة  فريال  وحديقة  االستوائية 
لنعرف  بالقاهرة  مــروًرا  التاريخي،  كتراكت 

فضاًل  والفسطاط،  األزبكية  حديقة  تاريخ 
عــن حــدائــق احلــيــوان يف عــدة محافظات. 
ولعل امللمح التاريخي األساسي لتاريخ هذه 
املساحات اخلضراء هو أن أسرة محمد علي 
صاحبة  هــي  إسماعيل  اخلــديــوي  وخــاصــة 
السبق يف تأسيس كبريات احلدائق يف مصر، 
فكانت احلدائق ضمن مسار حتديث مصر، 
وصناعة جديدة يسميها د. عمرو عبد العزيز 
منير »صناعة التنزه واللهو« التي كانت تسير 
ظلت  وقد  العمراني.  التطور  مع  بالتوازي 
معظم احلدائق مغلقًة أمام عامة الشعب إلى 

العديد  فبدأت  الناصرية  الفترة  جــاءت  أن 
وتظل  للجمهور.  أبوابها  تفتح  احلدائق  من 
االزدهار  على مالمح  حدائق مصر شاهدة 
والــذبــول، وارتــقــاء الــذوق العام وتــدهــوره. 
ويرصد هذا امللف جماليات احلدائق وكيف 
أن الكثير منها كان زاخًرا بالتنوع النباتي، إال 
أنَّ حتولها إلى حدائق عامة مفتوحة جعلها 
عرضة لإلهمال، فأصبح العديد منها أمكنًة 
غير آمنة ومرتًعا ملمارسات مخالفة للقانون، 

وكأن َقَدَر احلدائق أن حُتاط باألسوار. 
أن هناك فروق بني احلدائق من  صحيح 

الحدائق والمواطنةالحدائق والمواطنة
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فثمة  والرقابة،  واالشـــراف  االعتناء  ــة  زاوي
حدائق احتفظت بجمالها ورونقها، يف حني 
جار الزمن على حدائق أخرى فضاع جمالها 
تردي  على  شاهدًة  فبقيت  بريقها،  وخفت 
وتدهور  والعمرانية  االجتماعية  األوضـــاع 
التي  احلــدائــق  بعض  وحتى  الــعــام.  الـــذوق 
والتدهور،  االهــمــال  عــوامــل  ــام  أم صمدت 
أصابتها الكهولة فبقيت حتمل صورة قدميًة 
العمران  وتــوارى حتت جتاعيد  ولَّى  جلمال 
العشوائي. ولعل حدائق احليوان املثال األبرز 
على ذلك. فكما يقول د. فارس اخلياط يف 
فإن  مصر،  يف  احليوان  حدائق  عن  مقاله 
حديقة احليوان يف اجليزة »... كانت تسمى 
أفريقيا  يف  احليوان  حلدائق  التاج  جوهرة 
يف  احليوان  حدائق  وأعــرق  أول  باعتبارها 
على  حديقة  ثالث  وهــي  الــســمــراء،  الــقــارة 
مستوى العالم«. وظلت حديقة احليوان وما 
زالت مساحة للبهجة واملتعة والفن، وما زالت 
املتنفس ملحدودي الدخل، ولكن هذه احلديقة 
بأشجارها اجلميلة وحيواناتها الهزيلة تشهد 
»عام  ففي  األحــوال،  وتدهور  التجاهل  على 
1998 مت غلق متحف احليوان، ويف 2003 
أعلن االحتاد العاملي حلدائق احليوان خروج 
مصر من التصنيف العاملي حلدائق احليوان، 
حديقة  خروج  لألسف  مت   2004 يناير  ويف 
احليوان باجليزة من عضوية االحتاد الدولي 

العام حلدائق احليوان«. 
نالحظ  األحدث  الفترات  إلى  نظرنا  ولو 
ميكن  ال  عامة  حدائق  بإنشاء  االهتمام  أن 
يف  مصر  شهدته  الــذي  باالهتمام  مقارنته 
نهايات القرن التاسع عشر وبدايات وأواسط 
العامة  احلديقة  ففكرة  العشرين.  الــقــرن 
باتت وكأنها من تراث املاضي. ولعل حديقة 
األزهر استثناء عن القاعدة. وهذا التجاهل 
السكانية  املتغيرات  مع  ويتوافق  أسبابه  له 
الــتــي شهدتها  واالجــتــمــاعــيــة  والــعــمــرانــيــة 
حدائق  تعد  لم  اخلضراء  فاألماكن  البالد، 
عامة وإمنا ملحقات جتميلية يف املنتجعات 
)كمبوند(،  املغلفة  السكنية  والتجمعات 
على  األسمنتية  للكتل  األولــويــة  وأصبحت 
إن  ــزهــور.  وال والنباتات  األشــجــار  حساب 
فقدان احلدائق العامة ملكانتها يعكس حالة 
عامة تتمثل يف فقدان املجال العام لقيمته، 
امللجأ  هــو  اخلــاص  املــجــال  أصبح  أن  بعد 

واملبتََغى ملن يستطيع إليه سبياًل.  

التسوق  وأماكن  باألضواء  انبهرنا  ومهما 
ــة، فــإن  ــي ــت ــن ــه األســم ــي ــرف ــت ومـــســـاحـــات ال
أن  هــي  جتاهلها  يصعب  الــتــي  احلقيقة 
ــقــاس جمال  احلــدائــق عــنــوان اجلــمــال، ويُ
املدن واألمكنة بحدائقها، وخاصًة إذا كانت 
اختالف  على  اجلميع  تسع  عامة  حــدائــق 
الدينية  وانتماءاتهم  االجتماعية  أوضاعهم 
العامة ساحات  فاحلدائق  األيديولوجية،  أو 
للتعايش  أيًضا إطار  للترفيه واملتعة، ولكنها 
مساحات  وجود  من  الرغم  فعلى  واالنتماء. 
له  يظل  احلدائق  عالم  أن  إال  عامة  أخــرى 
خصوصيته، فاحلدائق عالم التنوع بامتياز، 
تــنــوع األشــجــار والــزهــور والــطــيــور وحتى 
انعكاسات الضوء. وأزعم أن احلدائق العامة 
هي املساحة التي تتجلى فيها املواطنة بأبهى 
فيه  نستشعر  آخر  مكاٍن  من  فهل  صورها. 
احلدائق  مثل  مشترك  حيز  إلــى  االنــتــمــاء 
العامة، إن ُوِجدت، كبراح يسع اجلميع؟ فهي 
يقتصر  التي  العبادة  دور  عن  حتى  تختلف 
تلك،  أو  الديانة  لهذه  املنتمني  على  حيزها 

ساحات  بطبيعتها  تعد  التي  املالعب  وعن 
للتنافس واالستقطاب. وليس غريبا أن تكون 
احلدائق العامة يف مصر هي الساحة املثلى 
أعيادهم  أجمل  بأحد  املصريني  الحتفال 
على اإلطالق: شم النسيم، عيد ال يفرق بني 
تكون  حيث  الربيع  إلى  االنتماء  عيد  أحــد، 

الطبيعة بجمالها هي الِقبلة واملُبتََغى. 
املواطنة  أن  تعلمنا  اجلميلة  احلدائق  إن 
ليست مجرد مسألة سياسية أو قانونية، بل 
مؤشٌر  فهي  ولذلك  كذلك،  جمالية  مسألة 
»اإلحساس  لنَُقل  أو  املواطنة،  جــودة  على 
معرض  حالة  نذكر  أن  ويكفي  باملواطنة«. 
الزهور السنوي يف حديقة األورمان باجليزة، 
ــذوق الــعــام،  ــ فــمــع الــزهــور وبــهــا يــرتــقــي ال
ونستشعر االنتماء إلى حيز ما جميل وآِمن 
ومشتََرك. وحتى يف زمن العوملة وتكنولوجيا 
املعلومات، ميكن لكل األشياء أن تأخذ طبيعة 
إال  االنتماءات،  تتعدد  أن  وميكن  افتراضية 
حالة  إال  تكون  أن  ميكن  ال  التي  احلــدائــق 

طبيعية وواقعية. 
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توفر لهم املأوى واحلماية واألمان والترفيه والتعليم 
واألم  األب  حنان  عدا  اليدوية،  احِلــَرف  واكتساب 
ونعمل على دمجهم يف املجتمع ليصبحوا منتجني«.  

  كم عدد مؤسسات الرعاية االجتماعية 
احلكومية؟

ــة  رعــاي مــؤســســة   3٥ ــتــضــامــن  ال وزارة  ــدى  ــ ل
اجتماعية منها 24 مؤسسة للبنني بها 10٧8 طفاًل 
و11 مؤسسة للبنات تضم 338 فتاًة بإحمالي 141٦ 

طفاًل.   
يتبع الوزارة 449 دار لرعاية األيتام على مستوى 
آالف   10 من  يقرب  ما  برعاية  تقوم  اجلمهورية 
حيث  التعليمية،  املراحل  مختلف  يف  وطفلة  طفل 
يوجد منها نسبة 80٪ مبحافظات القاهرة الكبرى 
األيتام  رعاية  دور  من   ٪20 ونسبة  واإلسكندرية 

تنتشر يف باقي محافظات اجلمهورية.

مهمة الدفاع االجتماعي هي حماية املجتمع من 
لهم  وعالجية  وقائية  برامج  وعمل  النشء،  جرائم 
املجتمع.  يف  أخــرى  ودمجهم مرة  سلوكهم  لتعديل 
ومن املهم وجود تشريع يقضي مبعاقبة األب واألم 
ارتكاب األبناء الصغار جلرائم تهدد املجتمع؛  عند 
يولد بطبعه مجرًما، ولكن ظروف  ألن أي طفل ال 
نفسيته وتربيته ويصبح  تؤثر يف  به  املحيطة  البيئة 
كــلٍّ من  والــطــالق واجتــاه  التفكك األســري  ضحية 
للشارع مما  األبــنــاء  ــرك  وت بآخر  لــلــزواج  األبــويــن 
مع  نــزاع  يف  اجلرائم ويصبحون  الرتكاب  يدفعهم 

القانون. 
بل يوضح محمد مظلوم مدير  ليس ذلك فقط، 
»أن  االجتماعي  التضامن  بـــوزارة  الــدفــاع  إدارة 
تعذيًبا  ليست  الرعاية  ودور  األحــداث  مؤسسات 
كما  السلوك،  وتعديل  للتأهيل والتقومي  بل  لألبناء، 
يتلقى فيها األطفال كل الرعاية واالهتمام والدولة 

    وهل توجد مؤسسات أهلية؟
األهلية  للجمعيات  تابعة  مؤسسة   13 توجد  نعم 
منها ٦ للبنني و٧ للبنات بإشغال فعلي 42٥ طفاًل.  

  
   هل هناك تصنيف للمؤسسات؟

ــقــة وهــي  ــل ــغ ــؤســســة واحــــــدة ُم ــم تـــوجـــد م ــع ن
املؤسسة العقابية باملرج، واثنتني شبه مغلقتني وهما 
التربية  ودار  شمس  بعني  للبنني  الشباب  مؤسسة 
االجتماعية باإلسكندرية وباقي املؤسسات وعددها 

32 هي مؤسسات مفتوحة.  

كبار  من  دين  امُلشرَّ مؤسسات  عدد  كم     
السن؟

للرجال  مؤسسات   ٧ منها  مؤسسة   18 عددها 
للرجال  مــشــتــركــة  مــؤســســات  و٧  لــلــســيــدات  و4 

مدير إدارة الدفاع االجتماعي بوزارة التضامن: 

مهمتنا حماية المجتمع من جرائم النشء 

في صحبة 
حوار حسني ميالدرئيس التحرير
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و٧  11حكومية  منها  املؤسسات  والسيدات، وهذه 
تبلغ نسبة اإلشغال حالًيا  نزياًل  أهلية بطاقة 98٧ 
٦2٥ نزياًل منهم 402 رجال و223 سيدات نقدم لهم 
خدمات طبية واجتماعية وقانونية وترفيهية ودينية 

أيًضا.

   كيف يتم التعامل مع من جتاوز ١٨ عاًما 
من أطفال املؤسسات؟

نوفر لهم أماكن يف بيوت الضيافة الشبابية ونعمل 
وزارة  مع  اتفاق  الحقة، وهناك  رعاية  برنامج  لهم 
ونوفر  لهم،  سكنية  وحــدات  لتخصيص  اإلســكــان 
فرص عمل من خالل برامج الوزارة مثل »فرصة« 
ومتابعتهم حتى  األهلية  اجلمعيات  مع  باالشتراك 
مرحلة االستقرار واستحدثنا ورش داخل املؤسسات 
العمل  يف ســوق  ومطلوبة  جديدة  ِمَهًنا  لتعليمهم 
التكييف  وأجهزة  والكمبيوتر  صيانة املوبايل  مثل 

واألجهزة الكهربائية واإللكترونية واأللوميتال.  

ــزاع مع     ضــوابــط قــبــول األطــفــال يف نـ
القانون أو الذين ليس لهم مأوى؟

األطفال من  منها  نستقبل  التي  التسليم   جهات 
اخلدمة  إنهاء  أو  عاًما-   18 حتى  سنوات   ٧ عمر 
العسكرية أو التعليم اجلامعي تكون من خالل النيابة 
أو املحاكم وخط جندة الطفل وفريق التدخل السريع 
ووحدات أطفال بال مأوى أو عن طريق ولي األمر أو 

التسليم الذاتي للطفل. 
إلى  أوالدهــم  لتسليم  يأتون  وأمهات  آباء  وهناك 
دور الرعاية ألنهم أصبحوا مشغولني بأسر أخرى، 
وهناك  الشارع.  من  عليهم  يخافون  انهم  والعجيب 
يوجد  ال  ألنه  أنفسهم؛  لتسليم  يأتون  كبار  أطفال 
أحد يرعاهم ويريدون التعليم أو تعلُّم حرفة بطريقة 
من  لون  املُحوَّ هي  أخرى  فئة  واستحدثنا  محترمة، 

األسرة واألطفال املشاغبني يف دور األيتام.   
وال ننظر إلى هؤالء األطفال على أنهم مجرمون، 
ونعاملهم  لذلك،  دفعتهم  التي  الظروف  نتفهم  بل 
وهناك  واألمان،  والرعاية  املأوى  لهم  كأبناء ونوفر 
بها  يتعاملون  والنظام  والربط  احَلــْزم  من  منظومة 

داخل املؤسسات.   

ــع مع  ــب ــتَّ ــوات الــتــي ُت ــطـ    مـــا هـــي اخلـ
األطفال بعد دخولهم الدار؟

أواًل: خدمات تعليمية من خالل السماح لألطفال 
باالستمرار  املختلفة  الدراسية  املراحل  جميع  يف 
أداء  أو  املؤسسة  من  القريبة  باملدارس  التعليم  يف 
مبجموعات  وإحلــاقــهــم  املــنــازل  االمتحان بنظام 
اجلامعة وفتح  من  االنتهاء  حتى  ومتابعتهم  التقوية 
بالفصل  التعليم أو إحلاقهم  للمتسربني من  فصول 

املجتمعي الواحد. 
ثانًيا: اخلدمة الطبية؛ حيث نقوم بالكشف الطبي 
على جميع األطفال بصفة مستمرة، وصرف العالج 

الالزم من خالل الطبيب الزائر من اللجنة الطبية 
أو املستشفيات القريبة.  

   هل هناك خدمات ترفيهية؟
عن  لتعويضهم  لألطفال  أساسي  جــزء  الترفيه 
ترفيهية  رحــالت  عمل  سنوّيًا  ويتم  األســرة،  غياب 
لهم وعمل معسكرات صيفية يف  داخلية وخارجية 
سمر  وعمل حفالت  سنوًيّا  الساحلية  املدن  إحدى 
وأعياد ميالد لألطفال، وتنظيم ندوات ومسابقات 
ثقافية كذلك، وندوات ومسابقات دينية. ونقدم لهم 
خدمات نفسية بعمل دراسات نفسية لتقدمي الدعم 

النفسي وحل املشكالت السلوكية.  

   وهل هناك أنشطة أخرى؟ 
شهادات  مثل  الثبوتية  األوراق  باستخراج  نقوم 
القومي،  الرقم  وبطاقات  القيد  وساقط  امليالد 
اخلدمة  ألداء  االلتحاق بالتجنيد  إجــراءات  وإنهاء 
العسكرية، وال ننسى األنشطة الرياضية من خالل 
القدم  كرة  مثل  الرياضية  األلعاب  بعض  ممارسة 

والسلة وكرة الطائرة وتنس الطاولة والبلياردو.  
التواصل والدمج بني أطفال  إضافة إلى برنامج 
الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة، وقــد مت تنفيذ  مــؤســســات 
العديد من  عدد من مبادرات الدمج والتواصل يف 
املحافظات للبنني والبنات مبشاركة بعص اجلهات 
ومنظمة  والرياضة  الشباب  وزارة  مثل  اخلارجية 

فيس وجمعية رسالة.  

   ما هي إجراءات املتابعة والرقابة؟
تتم من خالل الزيارات التوجيهية التي تقوم بها 
اإلدارة العامة للدفاع االجتماعي لإلدارات الفرعية 
باملحافظات، والزيارات التي تقوم بها جلان شؤون 
متكامل  فريق  الدعاية  دور  يف  ويوجد  املديريات، 
آثار  وإزالــة  األطفال  مع هذه  للتعامل  العاملني  من 
تواجدهم بالشارع نفسًيّا وإعادة دمجهم مرة أخرى 

أطالب بتشريع لمعاقبة اآلباء عند ارتكاب أطفالهم 
جرائم في حق المجتمع 

لدينا فريق متكامل من العاملين للتعامل مع 
األطفال وإزالة آثار الشارع

9
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باملدرسة وممارسة  يف املجتمع من خالل إحلاقهم 
األطفال  من  ا  جّدً قليلة  ونسبة  املختلفة.  الهوايات 
الشديد  خوفهم  بسبب  التغيير  لهذا  يستجيبون  ال 
من عصابات التسول التي كانوا ينتمون إليها رغًما 
عنهم، وقد تكون حالة أو اثنتني فقط، ولكن باقي 

األطفال يتم اندماجهم مرًة أخرى وتأهيلهم. 
 

   هل هناك متابعة من الوزيرة ملؤسسات 
الرعاية؟

أحــوال  متابعة  على  حتــرص  الــقــبــاج  نيفني  د. 
وتعتبرهم  وسائل الدعم  كل  لهم  األطفال وتوفر 
األخيرة  اجلولة  يف  بوضوح  ذلك  وقد جتلى  أبناء، 
للوزيرة إلى دار التربية بالعجوزة حيث تعلقت طفلة 
بالوزيرة وهي تبكي فقامت باحتضانها وتقبيل يدها 

وكان موقفا إنسانّيًا ال يُنَسى.  
لم تكتِف الوزارة فقط بإنشاء دور الرعاية لوضع 
األطفال فيها فقط وتعيني موظفني لرعايتهم، ولكن 
أي  ملجابهة  السريع  التدخل  فــرق  بتكوين  قامت 
انتهاكات حتدث لألطفال داخل دور رعاية األيتام، 
بكل  محلي،  تدخل سريع  فريق   2٦ إنشاء  ثم  ومن 
األخصائيني  من  مجموعة  وهــم  تضامن،  مديرية 
على  واملؤهلني  بــني  املـُـدرَّ والنفسيني  االجتماعيني 
داخل  أطفالنا  ضد  حتــدث  انتهاكات  أيــة  مجابهة 
دور الرعاية، واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضد 

مرتكب االنتهاكات. 
الضبطية  جلـــان  ــا  ــًض أي الـــــوزارة  شكلت   كــمــا 
ملنح  ــك  وذل العدل  وزارة  مع  بالتنسيق  القضائية 
للوزارة  تابعني  ونفسي  اجتماعي  أخصائي   108
أية  ملجابهة  القضائية  الضبطية  صفة  ومديرياتها 

انتهاكات حتدث ضد أطفالنا بدور رعاية األيتام.
 

السيئة  الــذهــنــيــة  الــصــورة  ســبــب  ــا  م   
يف  االجتماعية  الرعاية  دور  حول  املتداولة 

مصر؟
بــالــدور  املــوجــوديــن  إن  ــول  وأقـ ــــالم،  األف سببها 
يعيشون حياة أفضل من بعض األطفال يف املنازل؛ 
فهم يتعرضون للشمس ويلعبون وميارسون أنشطة 
معسكرات  تنفيذ  ويتم  وريــاضــيــة،  وفنية  ثقافية 
أسوان  يف  الدفاع  ملؤسسات  تابعة  الشتاء  يف  لهم 

ومعسكرات صيفية لهم يف اإلسكندرية ومطروح.
وأناشد املواطنني زيارة املؤسسات التابعة للدفاع 
يتلقونه من أنشطة  االجتماعي ورؤية األطفال وما 
وخدمات ورعاية، كما أن األحداث وكبار السن تُقدم 

لهم خدمات صحية وبشكل أكبر للفئة األخيرة.
 

مؤسسات  على  اإلنــفــاق  يتم  ــن  أي مــن     
الرعاية؟

ألن وزارة التضامن مأوى لكل شخص ال ميتلك 
مأوى يف اخلارج سواء طفل أو كبير، فإن مؤسسة 
دعًما  تستقبل  االجتماعية،  للرعاية  التربية  دور 
يف  جنيه  ألــف  و300  مــاليــني   4 بقيمة  حــكــومــًيّــا 
ه الدعم لسداد أجور املوظفني، وتوفير  العام، ويوجَّ
للموجودين  التعليمية  والرعاية  والشراب  الطعام 
املجتمع  منظمات  مبشاركة  دائًما  ونرحب  بالدور، 
املدني، وفًقا لتعليمات الدكتورة نيفني القباج، وزيرة 

التضامن االجتماعي.
 

   ماذا عن دور املالحظة؟
وزارة التضامن االجتماعي متتلك ٧ دور مالحظة 
على مستوى اجلمهورية تستقبل العديد من احلاالت 
التي تخضع للتحقيقات، والذين تقل أعمارهم عن 
18 عاًما، منها الدار التي استقبلت الطفل املعروف 
إعالمًيّا باسم »طفل املرور« بقرار من النيابة العامة 
على خلفية اتهامه باالعتداء على رجل مرور، وحني 
يكون الطفل على ذمة التحقيق يف قضية أو متهًما 
بجرٍم ما، يتم إيداعه دار املالحظة بقرار من النيابة، 
وعند انتهاء النيابة من التحقيقات معه يأخذ إيداًعا 
وال  الرعاية  لدار  املالحظة  دار  من  وينتقل  نهائّيًا 

د املدة ويكون حلني اتخاذ تدبير آخر. يكون محدَّ
تطلب  الرعاية  دار  املتهم يف  الطفل  وعند وضع 
زمنية  فترة  كل  الطفل  حالة  عن  تقريًرا  النيابة 

تتراوح من شهر لثالثة أشهر، وهذا قرار يعود لوكيل 
النيابة، وعند متابعة احلالة من خالل األخصائيني 
النيابة  قرار  يتغير  للدار  والنفسيني  االجتماعيني 
بحسب استجابة احلالة، وإذا كان الطفل لديه أسرة 
جيدة قادرة على حمايته واحلفاظ عليه، أو ملتزًما 
بفصل دراسي أو التزم خالل هذه الفترة بالسلوك 
القومي، يتغير قرار النيابة من إيداعه لتسليمه لولي 
أمره أو وضعه حتت االختبار القضائي أو التوبيخ.

دخول  عند  اتباعها  يتم  التي  اإلجـــراءات  وعــن 
تبدأ بتصوير  دار املالحظة فإن اإلجراءات  احلالة 
وسيلة  وأي  احلالة  من  املوبايل  أخذ  ويتم  احلالة 
ــصــال، ويــتــم حلق شــعــره حــال طــولــه، وحتديد  ات
مواعيد لألكل والسماح بزيارات األهل ومنعها حال 

عدم التزام الطفل بحسن السير والسلوك.

دور الرعاية للتهذيب والتأهيل وتعديل 
السلوكيات لألبناء
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يتميز املجتمع املصري بالتعددية والتنوع، 
وهي سمة إيجابية يف أي مجتمع، يتحلى بالغنى 

والثراء، وإن كان يتبقى القدرة على إدارة هذا 
التنوع وقيادة هذا االختالف حتى ال يتحول إلى 

خالف وتناحر وصراع. هنا يبرز دور مؤسسات 
التنشئة االجتماعية يف دعم وترسيخ منظومة 

القيم اإليجابية، مثل قيم املواطنة واحلوار 
والتسامح والسالم وقبول اآلخر، ونقصد هنا 

مؤسسة األسرة واملؤسسات الدينية والتعليمية 
والثقافية والفنية واإلعالمية والتشريعية، 

باإلضافة إلى منظمات املجتمع املدني. 
ملف العدد اجلديد من مجلة »رسالة النور« 

يتناول هذا املوضوع، من زوايا متنوعة، منها دور 
اإلعالم يف دعم ثقافة املواطنة واحلوار، ووسائل 

التواصل االجتماعي وترسيخ قيمة السالم، 
وأجرينا حواًرا مع الكاتب واملفكر سمير مرقس 

عن املواطنة، وحوار آخر مع الدكتورة رانيا 
يحيى عضو املجلس القومي للمرأة عن النوع 
االجتماعي ومناهضة التمييز ضد املرأة، كما 

يعرض املف كتاب »األعمدة السبعة للشخصية 
املصرية« ودراسة عن »الدراما واملواطنة«، ويعرض 

تقريًرا ملبادرات مجتمعية نفذها عدد من 
املشاركني مبنتدى حوار الثقافات التابع للهيئة 

القبطية اإلجنيلية للخدمات االجتماعية. 
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خبراء اإلعالم:

ميثل احلوار لغة تعبير دميقراطي بني 
الشعوب، بهدف تفعيل التواصل احلضاري 

حتقيًقا للتفاهم واألمن واالستقرار 
والتقدم والتنمية املستدامة، وترتبط 
فاعلية احلوار باحترام اآلخر وقبوله، 

ولكي ينجح احلوار البد من وجود أطراف 
مستعدة لتقدمي بعض التنازالت وتطوير 

األفكار وتبادل اآلراء، ومشاركة جميع 
األطراف، باإلضافة إلى التحرر من 

الغرور واالستعالء والبعد عن التعصب 
ودعم حقوق اإلنسان، وعند احلديث عن 
تعزيز لغة احلوار يبرز دور وسائل اإلعالم 

املختلفة، التي ُتساهم بنصيبها يف بناء 
الوعي وتشكيل الثقافة والهوية.

مجلة »رسالة النور« رصدت آراء عدد من 
اخلبراء واملتخصصني عن دور اإلعالم يف 

دعم وتعزيز لغة احلوار وتبادل الثقافات.

حتقيق: أمنية فوزي 

اإلعالم وثقافة احلوار
مصطفى،  هويدا  الدكتورة  تــرى  البداية  يف 
عميدة كلية اإلعالم جامعة القاهرة، أن وسائل 
اإلعالم متتلك القدرة على تيسيير خطاب يدعم 
التصدي  من خالل  اآلخر  وقبول  احلوار  ثقافة 
فيما  اخلاطئة  والتصورات  السائدة  للمواقف 
كيفية  معرفة  إلــى  باإلضافة  باآلخرين،  يتعلق 
جتاوز التصورات النمطية املوروثة وتصحيحها، 
ومحاربة اجلهل الذي يغذي سوء الظن باآلخرين.

وتضيف »هويدا« أن وسائل اإلعالم يجب أن 
والقبول  التسامح  روح  تعزيز  يف  بدورها  تقوم 
ــوات للحوار  ــن ــاحــة فـــرص وق بــاالخــتــالف، وإت
مع  القضايا،  كافة  يف  اآلراء  ــداء  وإب واملناقشة 
كقيمة  والتعبير  الرأي  حرية  مبدأ  على  التأكيد 
أساسية من قيم حقوق اإلنسان، وتقريب وجهات 
أبناء  بني  والتعاون  التفاهم  جسور  ومد  النظر 

األمة الواحدة، وبني الشعوب.
التعريف بالثقافات

إن  قــائــلــة  كــالمــهــا  ــدا«  هــوي »د.  واستكملت 

التعريف  يف  كبيًرا  دوًرا  اإلعــالمــيــة  للوسائل 
بالثقافات األخرى مبا يتيح فرصة أكبر للتفاهم، 
وتوفير منتديات للتفاوض السلمي حول القضايا 
العقائد  ــتـــرام  واحـ اخلــالفــيــة،  واملــوضــوعــات 
عن  البحث  يف  تساعد  أنها  ُمشيرة  والديانات، 
إلى  باإلضافة  عليها،  والتأكيد  املشتركة  القيم 
والتنوع  اآلخــر  وقــبــول  احلـــوار  ثقافة  مفاهيم 

الثقايف يف املحتوى اإلعالمي بكافة أشكاله.
حوار الطرشان

الدكتور محمد سيد محمد،  يقول  من جانبه 
للخدمة  العالي  باملعهد  االجتماع  علم  أستاذ 
االجتماعية، إن حالة احلوار يف املجتمع املصري 
يتحدث  فالكل  الطرشان،  بحوار  وصفها  ميكن 
بالتالي  ونفتقد  التوقيت،  نفس  يف  عاٍل  بصوت 
»توك  الـ  برامج  يف  ولألسف  االستماع،  ثقافة 
رأيه  يفرض  أن  يحاول  طــرف  كل  يحاول  شــو« 
بصوته العالي ومقاطعة اآلخر، وغالًبا ما يتدخل 
بزيادة  لتسخينه  بل  احلــوار  إلدارة  ليس  املذيع 
جرعة اخلالف بني أطراف احلوار، ما ينتج يف 

ننتظر دوًرا أكثر إيجابية من وسائل 
اإلعالم في تعزيز لغة الحوار
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النهاية حواًرا مشوًها ال يستفيد املشاهد منه، 
البغض  ويخلق مساحات من  الصراع  يذكي  بل 

والكراهية.
لدينا  تــوجــد  ال  الشديد  لــألســف  وأضـــاف: 
احلوار  بثقافة  تلتزم  حقيقية  شو  توك  برامج 
اإلعالمي،  قبل  من  املطلوبة  اإلدارة  ومعايير 
التريند،  ليتصدر  اإلثــارة  على  يبحث  فاجلميع 
ويحقق نسب مشاهدة عالية تُترجم يف النهاية 

إلى أوراق مالية.
ميكن  أنــه  كذلك  سيد«  محمد  »د.  وأوضــح 
لوسائل اإلعالم املختلفة تعزيز لغة احلوار عبر 
وترسيخ  الهادف،  الهادئ  احلــوار  على  التأكيد 
يف  النسبية  على  بالتأكيد  االخــتــالف  ثقافة 
لكن  كلية  احلقيقة  فطبيعة  واآلراء،  األفــكــار 
إدراكنا لها كأفراد إدراك جزئي، لذلك فكل منا 
وأفكاره صحيحة وال أحد ميلك احلقيقة  رأيه 

كاملة.
مرض مجتمعي

عضو  محمود،  كــارم  الصحفي  الكاتب  يــرى 
املجتمع  أن  سابًقا،  الصحفيني  نقابة  مجلس 
املصري مير حالًيا بحالة ”نفي مطلق” للحوار، 
محزنة  حالة  وهي  كامل،  بشكل  غيابه  مبعنى 
مستعص،  مجتمعي  مــرض  عــن  تنم  ــاذة،  وشــ
أفــراد  بني  للمشتركات  شــديــًدا  تآكاًل  ويسبب 

العائلة  أو  األسرة  أثره على  وينسحب  املجتمع، 
الواحدة.

ــك كــثــيــرة،  ويــوضــح »كـــــارم« أن أســبــاب ذلـ
واالقتصادي  السياسي  االحتقان  حالة  أهمها 
واملثل  الصاحلة  القدوة  وغياب  واالجتماعي، 
مشوهة”  ”مناذج  سيادة  إلى  باإلضافة  األعلى، 
ويركز  املجاالت،  كافة  العام يف  املشهد  تتصدر 
رغم  ”جنــوًمــا«،  منها  فيجعل  ــالم  اإلعـ عليها 
ضحالتها وفراغها الفكري واألخالقي، واألمثلة 
على ذلك كثيرة، يف الفن، والرياضة، والثقافة، 

والسياسة.
صورة زائفة

تعزز حالة  »التوك شو«  برامج  أن  وأضاف 
املشكالت  جتــاهــل  تتعمد  ألنــهــا  االحــتــقــان، 
احلقيقية املوجودة يف املجتمع، والتي يعايشها 
إليهم  وتصدر  منها،  ويعانون  يوم،  كل  الناس 
تسلط  كما  عنهم،  غريبة  براقة  زائفة  صورة 
وسائل اإلعالم الضوء على ”النماذج املشوهة” 
ثقة  زعزعة  يف  يُساهم  ما  ونفسًيا،  أخالقًيا 
املواطنني يف ثوابتهم األخالقية واالجتماعية، 
وأحياًنا الدينية، وهذا يزيد من حالة االحتقان 
اإلصالح  يف  األمــل  الناس  ويفقد  املجتمعي، 
متاًما  واملصداقية  الثقة  ينزع  كما  املطلوب، 
دورهــا  تفقد  وبالتالي  اإلعـــالم،  وسائل  عن 

التنويري احلقيقي.
لذا يجب على وسائل اإلعالم أن تعزز حالة 
احلوار العام يف املجتمع، وبني أفراده وطوائفه 
مع  ــوار  احلـ أهمية  على  بالتركيز  ومــكــونــاتــه، 
واحترامها،  نظره  وجهة  إلى  واالستماع  اآلخر، 
عن  متــاًمــا  تنأى  وأن  معها،  اختلفنا  لــو  حتى 
تسليط األضواء على النماذج السيئة واملشوهة، 
وتبرز النماذج املضيئة، واالبتكارات واإلبداعات 
على  تتحقق  التي  العامة  واإلجنــازات  الفردية، 

أرض الواقع.
سقف احلرية

أشار »كارم محمود« أيًضا أن وسائل اإلعالم 
عملية  يف  األســاســي  بــدورهــا  تقوم  أن  عليها 
نــقــاش محترم  أو  حـــوار  أي  ــراء  ــ وإث الــتــنــويــر، 
ومــوضــوعــي، يــدور حــول شــأن عــام أو قضية 
رفع  أهمية  نغفل  أن  يجب  ال  وهنا  جماعية. 
تتمكن  أمام وسائل اإلعالم، كي  سقف احلرية 
من أداء دورها بفاعلية وتأثير، ألنه بدون حرية 
ال ميكن لإلعالم أن يكون مبدًعا وجاذًبا ومؤثًرا.
إلى  يحتاجون  اإلعالميني  أن  إلــى  نــوه  كما 
التدريب والتأهيل على إرساء ثقافة وقيم احلوار 
يف املجتمع، على أن يبدأ اإلعالميون بأنفسهم 
فيما  واالختالف  احلــوار  حق  وميارسون  أواًل، 
وتلك  احلق  هذا  ترسيخ  يستطيعوا  كي  بينهم، 

د. هويدا مصطفى: اإلعالم له دور كبير في التعريف بالثقافات األخرى واحترام العقائد والديانات

د. محمد سيد: ال توجد لدينا برامج توك شو حقيقية 
تلتزم بثقافة الحوار ومعايير اإلدارة المطلوبة
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الثقافة يف املجتمع ككل. وهنا يأتي دور املؤسسات 
اإلعالمية املختلفة، مثل املجلس األعلى لتنظيم 
والهيئة  للصحافة  الوطنية  والهيئة  ــالم  اإلعـ
الوطنية لإلعالم، إضافة إلى نقابتي الصحفيني 
واإلعالميني، لتدريب أعضائها على كيفية إرساء 
”لغة حوار مجتمعي راقية وهادفة«، ونشرها بني 

الناس بشكل جذاب ومبتكر.
خروج عن النص

ومدرب  كاتب صحفي  عبداهلل،  محمد  ويرى 
املصري  الــشــارع  احلـــوار يف  لغة  أن  إعــالمــي، 
تدهورت بصورة مأساوية يف األسلوب ومستوى 
تكن  لم  التي  والــبــذاءات  الهابط  والكالم  اللغة 
حيث  حضارتنا،  وال  ثقافتنا  مــن  ــزًءا  جـ ــًدا  أبـ
حتــول أســلــوب احلـــوار إلــى”مــشــتــمــة” وخــروج 
زمن  لكل  أن  بدعوى  األخالقية  النصوص  عن 
ــان  األدي أن  متناسني  حـــواره،  وطريقة  أسلوبه 
ملكارم  تدعو  املصرية  املجتمعية  واألعراف  كلها 

األخالق.
الشارع  يف  احلوار  لغة  أن  »عبداهلل«  وأوضح 
األلفاظ،  من  جديًدا  قاموًسا  شهدت  املصري 
الذي  املصري  الشارع  اقتحم  وباء  إلى  وحتولت 
لم يعد يفرق بني ما يقال وما ال يقال، فإذا كانت 
وتــدهــورت،  تدنت  قــد  املجتمعي  احلـــوار  حالة 

فإن وسائل اإلعالم بكل أشكالها كانت سبًبا يف 
الفضائيات  وإذا حتدثنا عن  القيم،  انهيار هذه 
فحدث والحرج، فذلك شخص يسمونه »ُمذيًعا« 
بدعوى احلصول على  والشتائم  البذاءات  يكيل 
نسبة مشاهدة أعلى، وهذه سيدة مهمتها اإليقاع 
بني الضيوف مبا يذكرنا باحلالة »املاركونية« مع 
دخول البث اإلذاعي إلى مصر قبل تنظيمه، فقد 
كان من حق املواطن شراء موجة بث ومن حقه 
أن يقول فيها ما يشاء وقتما شاء ويشتم ويسب 

من يشاء.
املشتمة الفضائية

وأشار »عبداهلل« أن اإلعالم قد ساهم بصورة 
الفضائية  ”املشتمة”  حالة  ترسيخ  يف  كبيرة 
يريد  مــن  لكل  ــا  وهــادًي مــرشــًدا  أصبحت  التي 
أكتر  ”اشتم  وشعارها  اإلعالم  مجال  يسلك  أن 
أن جتد  السهل  من  أصبح  فقد  الترند”،  تركب 
والشتائم،  السباب  يتبادلون  النخبة  نسميهم  ما 
سياسيني أو رجال دين أو فنانيني أو العبي كرة 
قدم وحتى عوام الناس، فقد أصبح التجاوز هو 

اإلعالم  وسائل  بعض  وحتولت  الشهرة،  قاعدة 
الى ساحة للكراهية واحلقد بني الناس.

لغة شاذة
املسلسالت،  غالبية  عبداهلل«  »محمد  وانتقد 
فبداًل من أن تكون ُمعيًنا للمجتمع وترتقي بلغة 
احلوار، أصبحت تروج للقبح، وحتول الفن إلى 
لغة حوار غريبة  نشر  وفعالة يف  وسيلة سريعة 

وشاذة تشعل املجتمع وتهدمه أخالقًيا.
ويرى أن ما وصلنا إليه يف السنوات األخيرة من 
تفعيل  إلى  يحتاج  احلــوار  لغة  مستوى  يف  هبوط 
املعايير املهنية التي أقرها املجلس األعلى لتنظيم 
لغة  كانت  فإذا  الوطنية لإلعالم،  والهيئة  اإلعالم 
نعيد  أن  يجب  فإننا  املجتمع  حالة  تعكس  احلوار 
القوانني على  تفعيل  البوصلة عن طريق  تصحيح 
اجلميع دون انتقاء، ونحتاج إلى نشر ثقافة التدريب 
يف قطاع اإلعالم واالستعانة باخلبراء واملهنيني يف 
تقدمي البرامج وإعدادها وتفعيل »األكواد« املهنية 
وليس  اإلعالم خطأ  على  املحسوبني  ظهور  ومنع 

إعادة تدويرهم بني الفضائيات.

كارم محمود: بعض البرامج تعزز حالة االحتقان ألنها 

تتعمد تجاهل مشكالت المجتمع

محمد عبدالله: تفعيل المعايير المهنية ونشر ثقافة 
التدريب واالستعانة بالخبراء والمهنيين
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مع تطور التكنولوجيا وشيوع 
استخدام شبكات التواصل االجتماعي، 

التي غدت هوية العصر، اجته كثيرون 
نحو املشاركة الفاعلة واالنخراط 

فيها بشكل كبير وغير مسبوق، ومن 
هنا أصبح من الضرورة تسليط الضوء 

على دور تلك الوسائل يف تعزيز ثقافة 
السالم ومبدأ التعايش املجتمعي القائم 

على االحترام والتعاون، وغرس قيمة 
قبول اآلخر، حيث يتساءل الكثيرون 

عن دور هذه الشبكات يف نشر ثقافة 
السالم، والترويج لهذا النمط الثقايف من 
التفكير، ودور اجلماعات املؤثرة يف خلق 

جيل داعم للسالم وناشر له. 

حتقيق: أميرة عبد الفتاح

حروب اجليل الرابع
ألبرت،  أماني  الدكتورة  تقول  البداية  يف 
إنه  سويف،  بني  جلامعة  اإلعالمي  املستشار 
االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  يتم 
كأحد أدوات حروب اجليل الرابع التي تبث من 
خاللها بعض الدول واملؤسسات أخباًرا كاذبة 
وزعزعة  االضطرابات  نشر  بهدف  ومضللة 
السلم الدولي، ويف املقابل بدأت بعض الدول 
لتعميق  األدوات  تلك  اســتــخــدام  واع  بشكل 
كبيًرا  دوًرا  لها  وأن  املجتمعي،  السلم  وتدعيم 
لتعزيز ودعم السالم بسبب كثرة مستخدميها 
بأنها  شديدة  قناعة  وجــود  مع  العالم،  حــول 
أسرع وأسهل وسيلة للتواصل وتلقي املعلومات 
واألخبار، ولذلك البد من وجود قوانني وروابط 
سوء  بسبب  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي من نشر 

على  قــادرة  معلومات خاطئة  وتــداول  أكاذيب 
نشر الكراهية والعنف بني املستخدمني.

وتضيف أنه ظهر مؤخًرا ما يسمى باللجان 
اإللكترونية، وهي عبارة عن حسابات وهمية 
مما  كبير  بشكل  الكاذبة  األخبار  بنشر  تقوم 
املستخدمني  من  كبير  تعرض عدد  إلى  يؤدي 
أشكال  من  بأي شكل  معها  والتفاعل  لرؤيتها 
من  البد  املقابل  ويف  شير«،  »اليــك،  التفاعل 
نشر ما يدعم السلم والسالم حتي يتم كشف 

خبث وكذب ما يتم نشره.
التربية  مقرر  يساهم  أن  »ألبرت«  وتتمنى 
مواقع  بأهمية  التوعية  زيــادة  من  اإلعالمية 
التواصل االجتماعي وكيفية نشر ما هو مفيد 
نشر  أهم سبل  ومن  الكاذبة،  األخبار  وكشف 
املجتعي هو تسويقها عن طريق  السلم  ثقافة 
ومنظمات  املعنية،  الــوزارات  تتبناها  مبادرات 

الـ »سوشيال ميديا«الـ »سوشيال ميديا«
 ونشر ثقافة السالم ونشر ثقافة السالم

د. أماني البرت: مقرر التربية اإلعالمية ُيساهم في زيادة الوعي بأهمية مواقع التواصل االجتماعي

د. نسرين عبد العزيز: أدعو لتأسيس مرصد إعالمي يكشف األفكار الداعمة للعنف والكراهية مع وجود قوانين رادعة 

د. حسين ربيع: إعالم السالم يقلل التصعيد ويبحث عن حلول للصراعات

د. محمد عبدالسالم: نحتاج قوانين وضوابط لتنظيم المناقشة والحوار
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املجتمع املدني وعرضها على وسائل اإلعالم 
املــخــتــلــفــة وعـــن طــريــق وســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي وبــذلــك تــقــوم وســائــل اإلعــالم 
التنوير، ومما الشك فيه  بأحد أدوارها وهو 
التنشئة  يف  تُساهم  املــؤثــرة  اجلــمــاعــات  أن 
االجتماعيه ملواطنني يحبون الوطن ويدعمون 
بالتثقيف  ــمــام  االهــت يتطلب  ــا  م الـــســـالم، 

والتوعية من كل مؤسسات املجتمع.
إعالم السالم

من جانبه يقول الدكتور حسني ربيع، أستاذ 
تعد  الــشــروق،  بــإعــالم  الصحافة  مساعد 
وسائل  إحــدي  اإلجتماعي  التواصل  وسائل 
دور  عليها  ينطبق  ولذلك  احلديثة  اإلعــالم 
وأهمية وسائل اإلعالم من حيث التنوير ونشر 
الوعي، فهناك ما يسمى بإعالم السالم الذي 
التصعيد،  تقليل  األول  بتحقيق هدفني،  يهتم 
والثاني البحث عن حل للصراع، وهو ما يتفق 
اإلعــالم،  لوسائل  االجتماعية  املسئولية  مع 
احلقائق،  بنشر  مطالب  كــان  وإن  فــاإلعــالم 
إاّل أنه ُمطالب أيًضا بعدم التحيز عند نقلها 
وآراء  تفسيرات  لتقدمي  استغاللها  عــدم  أو 
التركيز  أو  الصراع  تخلق  أو  تؤجج  ودعــاوى 
على الشخصيات التي تعبر عن آراء محرضة 
على العنف، ومن ثم االلتزام بثقافة التسامح 
املهنية  بالقيم  االلتزام  مع  التحريض،  وعدم 

مثل التوازن والدقة والعدل. 
ــم أدوار  ــد أهـ ــه ميــكــن حتــدي ويــضــيــف أنـ
الصراع يف  أحــداث  تناول  السالم يف  إعــالم 
ونشأته  الــصــراع  أســبــاب  عــن  تبحث  كونها 
تقدمي  وتعمل على  أطــرافــه،  إلــى  والــوصــول 
على  تغطياتها  تركز يف  أنها  كما  له،  احللول 
اجلوانب اإلنسانية لكل األطراف، وتعمل على 
إذكائه،  تقدمي ما ميّثل تهدئة للصراع وليس 
أن  بها ميكن  ــزام  واإلل املعايير  هذه  ولضبط 
أنه  إاّل  املؤسسية،  يتحقق يف وسائل اإلعالم 
مصادر  من  العديد  يف  حتقيقه  الصعب  من 
األخبار املوجودة على اإلنترنت والتي يديرها 
وكذلك  مهنية،  غير  مجموعات  أو  ــراد  أفـ
تكمن  حيث  االجتماعي،  التواصل  منصات 
خطورة اإلعالم يف أنه يصنع الوعي املجتمعي 
مت  فــإذا  ثقافة،  إلــى  تتحول  حتى  للشعوب 
صناعة ثقافة مجتمعية تدعو للحرب والدمار 
وسيتحول  ــســالم،  ال عــن  بعيدين  فسنكون 
نحو  ضاغطة  أداة  ــى  إل تــدريــجــًيــا  املجتمع 
احلرب والدمار، ألنه متت تعبئته بذلك، وال 
ويتراجع  بسرعة  يتغير  أن  للمجتمع  ميكن 

بسهولة!!
من  املجتمع  ثقافة  نغير  حتى  ويــضــيــف: 
كراهية وعنف ودمار إلى ثقافة سالم وتسامح، 
ويكون للخطاب اإلعالمي تأثير إيجابي على 
نشر ثقافة السالم، البد من بعض اخلطوات، 

منها حجز مساحات إعالمية يف جميع وسائل 
اإلعالم تدعو للسالم والتعايش والتسامح مع 
اآلخر، نشر وإظهار نقاط االلتقاء بني جميع 
حب  مقدمتها  ويف  عليها،  املتفق  األطـــراف 
مساحات  تخفيض  العامة،  واملصلحة  الوطن 
بشكل  األطـــراف  بني  االخــتــالف  نقاط  نشر 
الصراعات  أضــرار  وتوضيح  نشر  تدريجي، 
ينبغي  الصدد،  هذا  ويف  السالم.  وإيجابيات 
مــراعــاة  عــامــة  اإلعـــالم بصفة  على وســائــل 
أخبار  تغطية  املستخدمة يف  اللغة اإلعالمية 
النزاعات والصراع بحيث تبتعد عن استخدام 
ونبذ  والكراهية  العنف  على  حتض  عبارات 
اآلخر، وتلتزم باملعايير املهنية التي من شأنها 

تهيئة املناخ لتحقيق املصاحلة.
رقابة حلماية املستخدمني

أستاذ  عبدالعزيز،  نسرين  الدكتورة  تقول 
مساعد اإلذاعة والتلفزيون أكادميية الشروق، 
على  قــادرة  االجتماعي  التواصل  وسائل  إن 
تعزيز ونشر ثقافة السالم بداية من منع نشر 
اختالف  مع  العنف  على  يحرض  أي محتوى 
حواريه  برامج  من  مقاطع  من  املحتوى  نــوع 
وسينمائية،  درامــيــة  أعمال  من  مشاهد  أو 
ــك مــن خــالل وجــود رقــابــة ليس هدفها  وذل
ولكن  ــرأي،  ال أو  التعبير  حرية  على  احلجر 
بغرض حماية املستخدمني من التعرض لذلك 
واحــد من  تــداول مشهد  ألنــه عند  املحتوى، 
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فيلم أو مسلسل يحرض أو يدعم العنف، فإنه 
مشاركة  تعمل  التي  واملواقع  الصفحات  تكثر 
له بهدف جمع أكبر عدد من املشاهدات، ومع 
تكرار تلك املشاهد تصبح مألوفة مع الوقت 
لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.

تؤكد »د. نسرين« ضرورة العمل على دعم 
إضافة  طــريــق  عــن  الــســالم  مفهموم  ونــشــر 
تدعم  عبارات  إرســال  وهي  جديدة  خاصية 
املستخدمني،  صفحات  على  يومًيا  السالم 
مثلما تفعل يف تذكيرهم باملناسبات اخلاصة 
باألصدقاء، ويجب االهتمام بالسالم النفسي 
ليكمل السالم األسري ومنه السالم املجتمعي، 
الــتــواصــل  مـــواقـــع  رواد  عــلــي  ــجــب  وي كــمــا 

االجتماعي نشر املقاطع الداعمة للسالم من 
األعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة.

وتضيف: يجب أن يتم تعاون بني املنظمات 
على  واملؤثرين  للسالم  الداعمة  واملؤسسات 
كثرة  بسبب  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع 
بل  اآلالف  مئات  إلــى  يصل  الــذي  املتابعني، 
ندعم  أن  نستطيع  ولكي  إلى ماليني،  أحيانا 
يجب  املجتمعي  والــســالم  التسامح  مفهوم 
علينا أن نبدأ من النشء الصغير ، من خالل 
دراسية  كمادة  اإلعالمية  التربية  مادة  وجود 
عمليه  لتنظيم  ــي،  األولـ التعليم  مــراحــل  يف 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  املشاركة 
كنوع من أنواع وسائل اإلعالم احلديثة، وزيادة 

عيوبها  عن  والبعد  مميزاتها  من  االستفادة 
بــقــدر اإلمـــكـــان، ويــرجــع ذلـــك ألهــمــيــة تلك 
املواقع يف املساعدة على التواصل بني األفراد 
يف مختلف املجتمعات لتبادل الثقافات حيث 

تتيح مشاركة اآلراء واملعلومات املفيدة.
الفن واألدب

عاملًيا  السالم  ثقافة  نشر  عملية  يف  للبدء 
يجب أن نبدأ أواًل بالترويج للوطن عن طريق 
الفن واألدب، كما حدث يف موكب  استخدام 
املومياوات والصورة املشرفة التي ظهرت بها 
من  كبيًرا  عــدًدا  جعل  ما  العالم،  أمام  مصر 
أفراد الدول األجنبية يبحثون عن تاريخ مصر 
السالم  نشر  يف  العظيم  دورهــا  أهمية  وعن 
امللك رمسيس  قام  السنني عندما  منذ آالف 

بإصدار أول وأقدم إتفاقية سالم يف العالم.
املؤمترات  من  واإلكثار  االهتمام  يجب  كما 
الذي  العالم  شباب  مؤمتر  مثل  والفعاليات 
العالم  بالد  معظم  من  الشباب  فيه  يشارك 
تبني  واألهم  السالم،  ونشر  الثقافات  لتبادل 
مشروع دولي يتم توجيه هللعالم أجمع يشمل 
املصطلحات  التفريق بني  أهمها  عدة محاور 

واملفاهيم مثل اإلرهاب واملقاومة.
على  مــؤثــر  أهــم  فهي  األســـرة  ننسى  وال 
منذ طفولته  الــفــرد  تــعــرض  فـــإذا  األفــــراد، 
للتعصب والعنف األسري سينعكس ذلك على 
املدرسة  يف  أو  املنزل  يف  أقرانه  مع  سلوكه 
يف  له  مالزًما  سلوكا  سيصبح  يكبر  وعندما 
على  الواجب  ومن  وعمله،  اجلامعية  دراسته 
األسرة أن تقوم بتربية األطفال على احترام 
الـــرأي اآلخـــر واالســتــمــاع اجلــيــد والــتــعــاون 
واملؤاخاة، فال يوجد أنا وأنت بل يوجد نحن 

يف مجتمع واحد كوحدة متماسكة.
تقترح »د. نسرين« يف هذا الصدد تأسيس 
مــرصــد إعــالمــي وإلــكــتــرونــي تــكــون مهمته 
للعنف  داعمة  أفكار  أو  جتــاوزات  أية  رصد 
وآليات  رادعــة  قوانني  وجــود  مع  والكراهية، 

مناسبة لتنفيذ تلك القوانني.
قوانني وضوابط

مستشار  عبدالسالم،  محمد  الدكتور  يرى 
إعالمي بالهيئة العامة لالستعالمات، أن مصر 
متر اآلن مبرحلة هدوء مجتمعي، موضًحا أنه 
تقوم  أن  االجتماعي  التواصل  لوسائل  ميكن 
عن  الــســالم  ثقافة  مفهموم  وتدعيم  بنشر 
طريق الصفحات األكثر متابعة من اجلمهور 
من  االجتماعي  التواصل  مواقع  مع  املتعامل 
والنقاش  والتناول  الطرح  موضوعية  حيث 
الهادئ جتاه قضايا املجتمع مبا يدعم ثقافة 
هنا  الضروري  ومن  اآلخر،  واحترام  السالم 
صدور قوانني تنظيمية تساهم بشكل كبير يف 

تنظيم هذه العملية.
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قضى أكثر من 40 عاًما باحًثا وكاتًبا، 
يسبح يف مياه املواطنة، قرأ بنهم وكتب 

بشغف، وحاز على جوائز عديدة داخل 
مصر وخارجها، كما شارك احلكومة 

املصرية عملها كنائب محافظ القاهرة 
عقب ثورة 25 يناير، ثم مساعد رئيس 
اجلمهورية، إال أن خبراته واهتماماته 

البحثية والفكرّية أقرب لقلبه.. كل 
هذا دفعنا للقاء الكاتب والباحث واملفكر 

الكبير سمير مرقس، لنتحدث معه 
حول مفهوم وأبعاد ومستقبل قضية 
»املواطنة«، باعتبارها القضية التي 

خصص لها ُعمًرا بأكمله.
حوار: فريد إدوار

اتساع  بقدر  املواطنة  تعريفات  تتعدد 
قضية  دراســـة  يف  مــشــوار  بعد  املفهوم، 
والكاتب  املفكر  يعّرفها  كيف  املواطنة، 

سمير مرقس؟
أرى أن املواطنة ببساطة هي حركة اإلنسان 
يف حياته اليومية مجاهًدا ومكافًحا ومناضاًل 
والعدالة والشراكة  املساواة  اكتساب  من أجل 
العامة  ــوارد  املـ واقتسام  احلــقــوق  ومنظومة 
عملّية  املــواطــنــة  ــإن  ف املعنى  وبــهــذا  للبالد، 
حركية، أي أنه بقدر ما يتحّرك املواطن كلما 

اكتسب حقوقه، فاملواطنة تُكتَسب وال مُتنح.
ــى الــذهــن »الــعــالقــات  ملـــاذا يــتــبــادر إل
نتحدث  عندما  املسيحية«  اإلسالمية 
عن املواطنة؟ كيف حدث هذا االختزال 

يف املعنى؟
ُعرف  املصطلح  أن  والسبب  مشكلة،  هــذه 
العالقات اإلسالمية  املتداول يف إطار  بشكله 
التوترات  إطار  »يف  أدق  مبعنى  أو  املسيحية، 
املاضي..  القرن  من  السبعينيات  يف  الدينية« 
وارتبطت فكرة املواطنة بالعالقة بني املختلفني 
دينّيا، لذا يتذكر البعض »حقوق غير املسلمني«، 
عندما تأتي سيرة املواطنة، لكن املفهوم أشمل 

من ذلك بكثير. 
النضال  ــدل  ج والــهــويــة..  »املــواطــنــة 
األحدث،  كتابك  هو  مصر«  يف  واإلبــداع 

حّدثنا عن أبرز األفكار التي تناولها؟
يتناول الكتاب العديد من األفكار حول قضية 
املواطنة، ومنها محاولة لرصد خمس مقاربات 
شائعة يف الكتابات العربية عن املواطنة، وهي: 
إلى  املواطنة  مفهوم  إحالة  أي  النصوصية، 
النص الدستوري؛ السكونية، أي رؤية املواطنة 
الال  تلقاء نفسها؛  تتحقق من  كمسألة قيمّية، 

مثلها  بالوالدة،  مكتسبة  أنها  مبعنى  تاريخية، 
الفوقّية،  تفاعل؛  إلى  حتتاج  ال  اجلنسية  مثل 
للمحكوم،  احلاكم  التي مينحها  املواطنة  وهي 
من خالل قرار أو مبادرة؛ القانونية، وهو املعنى 

املرتبط بفكرة احلقوق والواجبات. 
قضايا  دراســة  يف  يتعّمق  أن  يريد  ملن 

املواطنة.. مباذا تنصحه أن يقرأ؟ 
مــن الــذيــن كتبوا ُمــبــكــًرا عــن املــواطــنــة يف 
مصر.. الدكتور وليم سليمان قالدة، أحد أهم 
البشري،  طارق  واألستاذ  املصريني،  املثقفني 

واألستاذ سيد ياسني. 
إذا أردنا أن نرصد تطّور حركة املواطنة 
من  اخلمسينيات  منذ  الشامل  مبفهومها 
أن  ماذا ميكن  اآلن..  املاضي وحتى  القرن 

نقول؟ 
وتــطــّوره  املجتمع،  بحالة  ترتبط  املواطنة 
االجتماعي واالقتصادي، فكلما تقّدم املجتمع 

كلما زاد تطّور املواطنة ونوعيتها، وكذلك كلما 
تراجع املجتمع تراجعت حقوق املواطنني. لقد 
علي  محمد  مع  املواطنة  لفكرة  بــزوغ  حــدث 
حدث  وقتها   ،1919 ثــورة  يف  وتبلورت  باشا، 
والسياسي،  املدني  بعديها  للمواطنة يف  تقّدم 
ثم يف وقت جمال عبد الناصر حدث إجناز يف 
بعد  ولكن  واالقتصادي،  االجتماعي  البعدين 
السادات،  أنور  فترة  يف  املواطنة  ُقّيدت  ذلك 
مبارك  حسني  فترة  أما  إخفاق،  فترة  وكانت 
فقد حملت محاولة الستعادة مفهوم املواطنة 
تأكيد  فيها  رأيــت  مدنية«  »انفراجة  وظهرت 
الواقع  يف  لكن  املواطنة،  أهمية  على  نظري 

الفعلي كان يوجد مّد ديني وتوترات دينية. 
كيف ُقّيدت املواطنة يف عصر السادات؟ 
تتطلب املواطنة دولة حديثة، وكباحث رأيت 
قبل  ما  إلى  الدولة  إعــادة  يريد  السادات  أن 
احلداثة، فعندما يرى احلاكم أنه »كبير العيلة« 

الكاتب والمفكر سمير مرقس لـ »رسالة النور«:

المواطنة تكتسب وال تمنح .. 
ومفهومها أشمل من العالقات الدينية

المواطنة تقّدمت اجتماعًيا واقتصادًيا في عهد ناصر.. وُقّيدت في عهد 
السادات.. وشهدت مّدا دينًيا في عصر مبارك.. والسيسي لديه اهتمام كبير بها
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ــة،  دول وليست  وأبــويــة  قبلية  العالقة  تــكــون 
لدولة  مسلم  رئيس  »أنا  يقول  عندما  وكذلك 
على  املواطنني  تصنيف  أعــاد  فقد  مسلمة« 
أساس ديني وهو ما ينسف فكرة املواطنة، كما 
أن املشروع االقتصادي الذي بدأه عبد الناصر 
انتهى يف عصر السادات، وغيرها من املالمح. 
هل يرى املفكر سمير مرقس أن حركة 
أو  الــدســتــوري  الــنــص  تسبق  املجتمع 
طموًحا  نًصا  املشّرع  يضع  أم  القانون.. 

يدفع باملجتمع لألفضل؟ 
املجتمع  واملمارسة وحركة  الفعل  أن  أعتقد 
النص  يأتي  بعد ذلك  ثم  واألسبق،  األهم  هم 
ليجّسد هذه احلركة، ألن رمبا جتد نًصا ولكنه 
غير مطبق، وهنا الفرق بني »الدستور احلركة« 
موازين  إلى  يرجع  وهذا  النص«،  و«الدستور 

القوى يف الواقع االجتماعي. 
كــيــف تـــرى مـــبـــادرات الــرئــيــس عبد 
املواطنة  حركة  دعم  يف  السيسي  الفتاح 
يف  املبادرات  هذه  ينقص  وماذا  املصرية؟ 

رأيك؟ 
يكسر  احلديثة  الدولة  تاريخ  يف  مرة  ألول 
األقباط،  وبني  السلطة  بني  احلاجز  احلاكم 
للمواطنني  السيسي  الرئيس  مبشاركة  وذلك 
لهم  وزيارته  عيدهم  يف  املسيحيني  املصريني 
وبذلك وضع سقًفا عالًيا يف هذا السياق، أما 
عما ينقص مبادرات الرئيس فهو حل املشكلة 
احلقيقية على املستوى القاعدي، وأعني بذلك 
بؤر الثقافة الدينية املتشددة التي سرحت على 
مدى زمني طويل، فهي ما زالت تُعيق الطريق، 
جهاز  يف  يقبعون  الذين  أيًضا  الطريق  ويعيق 
أو  البيروقراطي وال يستجيبون بشكل  الدولة 
بآخر لنهج رئيس اجلمهورية، هذا يحتاج إلى 
وعي ورسم خريطة اجلهاز اإلداري من جديد 
وتنقية احلشائش السامة من التربة املصرية، 
أسميه  ملا  مخالًفا  منــوذًجــا  يقدمون  فهؤالء 

»إسالم اخلبرة املصرية«. 
عن  مــرقــس  سمير  املــفــكــر  يــتــحــّدث 
هذا  إلــى  حـــازم..  بشكل  املعوقات  هــذه 
على  خطورة  املشكالت  هذه  متثل  احلد 

مستقبل املواطنة يف الدولة املصرية؟ 
لديها  أصبح  السياسية  القيادة  أن  أظــن 
الضعيفة  احللقات  مــن  ــدة  واحـ ــأن  ب الــوعــي 
الدينية..  التوترات  هي  املصري  اجلسم  يف 
املبادرات  من  اإلكثار  مع  تقوية،  يحتاج  وهذا 
الرئاسية، ثم النزول بها إلى املستوى القاعدي 
وعموم الناس، فالتوترات الدينية هي النقطة 
التي ميكن أن يستغلها من لهم مشروع مغاير. 
عام  من  الفترة  خــالل  بــإن  القول  وأستطيع 
1919 حتى 19٧0، أي خالل الفترة الليبرالية 
والناصرية، وقعت حادثتا توتر ديني.. حادثتان 
فقد   2010 وحــتــى   19٧0 ــن  م ــا  أمـ فــقــط. 

واقعة   300 الديني  التوتر  حــوادث  جتــاوزت 
وهذا له دالئل عدة. 

الــدولــة  مؤسسات  تعامل  ــرى  ت كيف 
حاليا مع أبعاد املواطنة املتنوعة؟ 

أرى ارتفاًعا يف الوعي العام بحقوق الفئات 
حاالت  من  حالة  وتوجد  املختلفة،  النوعّية 
االهتمام العالية يف الدرجة والنوعية بقضايا 
املواطنة من قبل الدولة، ولكني أرى أيًضا أن 
الدولة حتتاج  وأن  االمتيازات غير مستدامة، 

إلى دعم املجتمع املدني. 
إذا ماذا عن دور املجتمع املدني، وكيف 

خدم قضايا املواطنة؟ 
املصرية،  الــدولــة  ذراع  هــو  املــدنــي  املجمع 
إلى  حتتاج  الدولة  مؤسسات  من  منحة  وأي 
يشغل  مــا  مستدامة،  يجعلها  قــاعــدي  دعــم 
القيادة السياسية احلالية اآلن هو بناء الدولة 
وبعيدة  »مخّوخة«  صــارت  بعدما  جديد  من 
الرئيس  انشغال  أتفهم  لذلك  احلــداثــة،  عن 
املدني  املجتمع  لكن  أخرى،  بقضايا  السيسي 

هو ما يضمن االستدامة. 
يف  الغائب  البعد  هو  ما  تقديرك،  يف 

قضايا املواطنة؟ 
باملواطنة  التوعية  من  نوع  يحدث  أن  يجب 
مرة أخرى، ألني أجد تبسيًطا مخاًل مبفهوم 
املعاجلة  ــا  زوايـ يف  ــزااًل  اخــت وأرى  املــواطــنــة، 
من  يحدث  الوعي  وهــذا  باملواطنة،  املرتبطة 

خالل التعليم واإلعالم والثقافة.
مجال  يف  كمفكر  طــمــوحــك  ــو  ه ــا  م

املواطنة؟
لدّي مشروع أمتنى استكماله وهو »املوسوعة 
اإلطار  أجــزاء، وضعت   4 للمواطنة«  املصرية 
حول  ضخمة  موسوعة  والعناوين،  له  العام 
عــالقــة املــواطــنــة بــكــل الــقــوى، ورصـــد لكل 

بشكل  املواطنة  عن  كتبت  التي  الشخصيات 
علمية  ملخصات  مع  مباشر،  غير  أو  مباشر 

ومعرفية وفكرية عبر الزمن. 
كيف يدّون املفكر سمير مرقس؟ وماذا 

يكتب اآلن؟ 
بنفسي  وأدّون  ومنظم،  دوري  بشكل  أكتب 
أحــتــاج  ــا  م ــا  ــًض أي وأرســــم  الكمبيوتر  عــلــى 
وأعمل  التصميم،  برامج  من خالل  إليضاحه 
كتاب  وهــم:  كتب،  خمسة  إجنــاز  على  حالًيا 
األقباط واملسلمون يف الفترة من 2010 حتى 
اآلن، وكتاب مواطنة بال أوصياء يتحدث عن 
وكتاب  وتواريخها،  اجلديدة  املواطنة  حركات 
أوثق  املصرية،  للبيروقراطية  السرّية  الشفرة 
خالله جتربتي العملّية داخل احلكومة املصرّية 
مع خلفية تاريخية عن البيروقراطية، واجلزء 
األمريكية:  اإلمــبــراطــوريــة  كتاب  مــن  الثاني 
الطبقة  حركة  وكتاب  والقوة،  والدين  الثورة 
الوسطى يف مصر من محمد علي حتى يناير 

.2011
هل لك أن تعطينا بعض نصائح تضعنا 
على الطريق لتحقيق مسار أفضل ملفهوم 

املواطنة يف بلدنا؟ 
املواطنة ال ميكن أن تتحق عملّيا إال بتحديث 
بحاجة  نحن  املختلفة،  واملــؤســســات  األبنية 
احلقوق  فــكــرة  تطوير  حــديــثــة..  ثقافة  ــى  إل
واقتصادي..  اجتماعي  تطور  والــواجــبــات.. 
يكون  األســرة رمبــا  أدوات احلــوار يف  تطوير 
مدخاًل جيًدا لتعليم األبناء فكرة عن املواطنة، 
أن يأخذ املواطن قراره بنفسه، تثمني املبادرة، 
والفكر  الدينية  املؤسسات  حتديث  من  البد 
الدينّية  األفــكــار  تــواكــب  أن  ويجب  الــديــنــي، 
تطورات العصر واحتياجاته، ولنا يف »كورونا« 
مثال، فاملؤسسة الدينية وقفت عاجزة لبعض 
مواجهة  كيفّية  أمــرهــا يف  تــدّبــر  عــن  الــوقــت 
أم  للمؤسسة  األولــويــة  وهــل  كــورونــا  فيروس 
»مناخات  نشيع  أن  نحتاج  إجــمــااًل  لــلــفــرد، 
حداثة« وبذلك تكون املواطنة طبيعّية وليست 

مقحمة.

نحتاج لدعم المجتمع المدني وخلق »مناخات حداثة«.. 
وأسعى إلنجاز »الموسوعة المصرية للمواطنة«

البد من تحديث الفكر الديني.. وعلى الدولة إعادة خريطة 
الجهاز اإلداري وتنقية الحشائش السامة من التربة المصرية 



القيادة السياسية داعمة للمرأة..القيادة السياسية داعمة للمرأة..
 وبرامج الشمول المالي تمّكن النساء اقتصادًيا وبرامج الشمول المالي تمّكن النساء اقتصادًيا

هناك دعم غير مسبوق من قبل القيادة 
السياسية املصرية يف مجال متكني املرأة 

خالل السنوات القليلة املاضية، فقد أطلق 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس 

اجلمهورية، عدة استراتيجيات للنهوض 
باملرأة ومتكينها. حول قضية دعم املرأة 

وأبرز مالمح هذا الدعم ومتطلبات املرحلة 
القادمة فيما يخص قضايا النساء أجرينا 

حواًرا مع الدكتورة رانيا يحيى، عضو 
املجلس القومي للمرأة وعضو جلنة الشباب 

باملجلس األعلى للثقافة، وتطرقنا إلى 
محاور متكني السيدات املصريات اقتصادًيا 

وتشريعًيا. وسياسًيا 
حوار- كريستينا عادل 

يف تقديرك، ما أبرز اإلجنازات التي 
حققتها املرأة املصرية خالل السنوات 

املاضية؟ القليلة 
اإلجنــازات،  من  العديد  املصرية  املــرأة  حققت 
كبير  دور  للمرأة  أصبح  السياسية،  الناحية  فمن 
ألول   ٪28 نسبة  فشغلت  السياسية،  القيادة  يف 
التعديالت  البرملان، بعدما أعطت  مرة حتت قبة 
ومع  البرملان،  يف  للمرأة   ٪2٥ نسبة  الدستورية 
الرئيس  قبل سيادة  املعّينات من  العضوات  نسبة 
أصبحت النسبة 28٪، ويف مجلس الشيوخ شغلت 
يف  ضئيلة  نسبة  كانت  بعدما   ٪14 نسبة  املــرأة 
من   ٪32 نسبة  شغلها  إلــى  باإلضافة  السابق، 
نواب املحافظني، وهذا كله يعّبر عن إرادة الدولة 

املصرية، كما يغير صورة مصر يف اخلارج. 
أصبح  االقــتــصــادي،  التمكني  ناحية  مــن  أمــا 
خاصة  األخيرة  الفترة  يف  كبيًرا  باملرأة  االهتمام 
يف توفير ذمة مالية خاصة بها، يظهر ذلك جلّيا 
يف توفير برامج الشمول املالي لصالح املرأة، مع 
ومتناهية  وصغيرة  متوسطة  مشروعات  توفير 
االهتمام  بدأ  كما  املحافظات،  كل  لها يف  الصغر 
وكرامة  تكافل  برنامج  خــالل  من  املعيلة  باملرأة 
عن  االجتماعي  التمكني  يغب  ولــم  والــغــارمــات. 
التي  الصحة  بــرامــج  يف  حتقق  حيث  املــشــهــد، 
أطلقها سيادة الرئيس من خالل مبادرات الكشف 
سرطان  عن  املبكر  والكشف  ســي،  فيروس  عن 
مع  وغيرها،  للعيون،  حياة  نور  ومبادرة  الثدي، 
آمنة  بيئة  وتواجدها يف  املرأة  العمل على حماية 
تتعرض  قــد  التي  املختلفة  العنف  أشــكــال  دون 
ــرأة ثــقــافــًيــا، مــن خالل  ــًرا متكني املـ لــهــا. وأخــي
التوعية التي يقوم بها املجلس القومي للمرأة يف 
محافظات مصر املختلفة، وتوفير مكتب شكاوى 
وخط ساخن وهو 1٥11٥ لتوفير الدعم القانوني 

والنفسي لصالح املرأة التي قد تتعرض ألي شكل 
من أشكال العنف، وغيرها من األنشطة.

فيما يخص احلماية التشريعية للمرأة، 
ما هو الدور الذي يلعبه املجلس القومي 

للمرأة يف هذا اإلطار؟ 
عقوبة  وتغليظ  لتجرمي  قــوانــني  عــدة  ظــهــرت 
وجترمي  القاصرات،  زواج  ملنع  وقانون  التحرش، 
حماية  ويستهدف  عقوبته،  وتغليظ  اإلناث،  ختان 
قد  التي  العنف  أشكال  أسوأ  من  املصرية  الفتاة 
تتعرض لها املرأة يف وقت مبكر من حياتها. كما 
أخرج املجلس القومي للمرأة قانوًنا حلماية حقوق 
ثقافة  من  رصدناه  ما  نتيجة  املــيــراث،  يف  املــرأة 
على  احلصول  من  املــرأة  متنع  مترسخة  ذكورية 

ميراثها.
ما زالت املرأة تتعرض للتمييز، ما أبرز مظاهر 

التمييز ضد املرأة؟ وكيف نواجه ذلك؟ 
قد تتعرض املرأة لبعض مظاهر التمييز نتيجة 
الثقافة املترسخة، رغم أن املادة »11« يف الدستور 

املصري منعت التمييز، كما نصت املادة »21« يف 
الدستور عام 2014 على حماية املرأة من أشكال 
إرادة  له، ولوال  العنف والتمييز الذي قد تتعرض 
مكتسبات  حتقيق  يف  وسعيها  املصرية  الــدولــة 
وجود  حالة  ويف  شيًئا،  لنحقق  نكن  لم  للمرأة، 
حاالت فردية للعنف والتمييز ضد املرأة ففي هذه 

احلالة تلجأ للقانون. 
كعضو يف املجلس القومي للمرأة، هل 

يصل أداء املجلس للشارع؟ 
الوطنية  اآللــيــة  هــو  لــلــمــرأة  الــقــومــي  املجلس 
اجلهة  وهو  باملرأة،  النهوض  استراتيجية  لتحقيق 
املنوط بها تنفيذ التشريعات والقوانني التي تلجأ 
ويقوم  متكينها،  مجال  يف  املصرية  ــرأة  امل إليها 
املجلس بدور كبير من خالل كتيبة العمل به والتي 
املجلس  رئيسة  مــرســي،  مايا  الــدكــتــورة  ترأسها 
القومي للمرأة، ومعها فريق عمل كبير، كما يعمل 
لتوصيل  املختلفة  مصر  محافظات  يف  املجلس 
األكثر  واألماكن  والنجوع  القرى  ملختلف  رسائله 
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د. رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة:



احتياًجا.
من واقع خبرتك، ماذا ينقص املرأة من 

قوانني وتشريعات ميكن العمل عليها؟ 
للعنف  شامل  قــانــون  إلــى  حاجة  يف  أننا  أرى 
وهو  القانونية،  املواد  كل  يحتوي على  املرأة  ضد 
الوقت  يف  للمرأة  القومي  املجلس  بــه  يقوم  مــا 
احلالي، من خالل توفير قانون شامل ملنع العنف، 
املرأة  الشخصية، فالزالت  األحوال  قانون  كذلك 
اخلاصة  املــشــكــالت  بعض  مــن  تعاني  املــصــريــة 
باألحوال الشخصية، ولكن ثقتنا كبيرة يف السيد 
الرئيس خاصة بعد تأكيده يف منتدى أسوان أنه 
ال يوقع على أي قانون ال ينصف املرأة املصرية، 
ويُعد هذا القانون مبثابة ضمانة حقيقية وميثاق 

لصالح املرأة املصرية.
ماذا عن دور مؤسسات التنشئة 

االجتماعية يف دعم وترسيخ أدوار املرأة يف 
املجتمع؟ وكيف ميكن دعم هذه املؤسسات؟

من  الكبيرة  التوعية  ومــع  لــألســرة،  بالنسبة 
للمرأة ومجهودات أخرى،  القومي  املجلس  خالل 
التوعية مبوضوع  الوضع، مثال على ذلك  حتّسن 
إلى  ــرأة  واملـ الــرجــل  تقدم  يف  ويظهر  التحرش، 
املجلس القومي لإلبالغ عن حالة حترش بابنتهم، 
الوعي  لديها  تكون  الصعيد  محافظات  وكذلك 
بأهمية احلفاظ على بناتهم، ويف ذلك نقلة كبيرة 
يف املجتمع، كذلك بالنسبة حلاالت الطالق أصبح 
ليس  ولكن  سابقه،  عن  ما  نوًعا  مختلًفا  الوضع 
ووجهات  والقيم  والتقاليد  فالعادات  كبير  بشكل 
ــــت ُمــســيــطــرة عــلــى فــئــة كــبــيــرة من  الــنــظــر الزال

املجتمع، ولكن نأمل يف تغييرها مبرور الوقت. 
املؤسسات  أن  ال شك  الدينية،  املؤسسة  أيًضا 
املجلس  قّدم  فمثال  املــرأة،  لدور  داعمة  الدينية 
الــوطــن«  خلــدمــة  »مــًعــا  برنامج  للمرأة  القومي 
والراهبات  األوقاف  من  الواعظات  مع  بالتعاون 
وقد  الثالثة،  املصرية  الكنائس  من  واخلادمات 
للمرأة  املستنير  العقل  عن  الدين  رجــال  حتدث 
الذكورية  الرجعية  العقلية  عن  بعيًدا  املصرية 

ودعم  األسرة  حماية  وضــرورة  منها،  نعاني  التي 
املقبلني على الزواج، ما يُعد خطوة جيدة للتعاون 

بني املؤسسات.
أن  أرى  اإلعالمية،  املؤسسات  يخص  وفيما 
الرئيس  توجيهات  تدعم  الصحفية  املؤسسات 
بوجه  اإلعــالم  ولكن  للمرأة،  القومي  واملجلس 
عام ال يقوم بدوره لصالح املرأة، بل هناك برامج 
تسيء للمرأة وتشوهها، وأعتقد أن اإلعالم يحتاج 
إلى إعادة نظر. وال يجب أن نغفل دور الفن كجزء 
تسيء  مثاًل  فــالــدرامــا  التنشئة،  مؤسسات  مــن 
الدراما  فاملرأة يف  واضح وصريح،  بشكل  للمرأة 
إعادة  يتطلب  ما  احلقيقة،  عن  مختلفة  املصرية 

النظر يف محتوى الدراما وصورة املرأة. 
أنشأ  املدني،  املجتمع  مؤسسات  لــدور  ونأتي 
للمرأة »منتدى منظمات املجتمع  القومي  املجلس 
بالتعاون  نبيل صموئيل  د.  عليه  ويشرف  املدني« 
 2011 عــام  وبعد  املــدنــي،  املجتمع  جمعيات  مع 
حدث تغيير كبير يف أداء منظمات املجتمع املدني 
وزارة  قبل  من  لإلشراف  خضوعها  بعد  خاصة 

التضامن، وهو تطور إيجابي.
عند احلديث عن املرأة تبرز قضية 

مناهضة العنف، ماذا فعل املجلس القومي 
للمرأة للحد من تزايد العنف املوجه ضد 

النساء؟
يف  العنف  ملناهضة  وحـــدات  املجلس  أســس 

اجلامعات املصرية، فأصبح لدى املجلس القومي 
املصرية،  اجلــامــعــات  داخـــل  وحـــدة   21 لــلــمــرأة 
مت  كما  اخلاصة،  اجلامعات  إلــى  ننتقل  وقريًبا 
إطالق وحدة مناهضة العنف يف أكادميية الفنون 
عام 201٦، والهدف من وحدات مناهضة العنف 
حالة  لها يف  الــلــجــوء  على  ــرأة  املـ مــســاعــدة  هــو 
من  بــداًل  العنف  أشكال  من  شكل  ألي  تعرضها 
فهذه  محضر،  لتحرير  الشرطة  لقسم  توجهها 
خطوة جيدة تساعد املرأة يف تقدمي الشكوى يف 

املؤسسة اخلاصة بها بداًل من التوجه للخارج.
ماذا عن قانون العقوبات بالنسبة للمرأة، 

وهل يسعفها عند اللجوء له عند تعرضها 
للعنف؟ 

اللجوء  بالفعل  وبدأ  للقانون،  املــرأة  تلجأ  نعم 
كما  املتحرش،  على  العقوبة  تغليظ  قانون  إلــى 
قضايا  العقوبة يف  بتغليظ  الرئيس  سيادة  طالب 

زواج القاصرات يف احتفالية املرأة هذا العام.
حدثينا عن النوع االجتماعي وقضايا 

اجلندر، وهل املساواة بني الرجل واملرأة 
تتحقق بالشكل الكامل؟

هناك إرادة من قبل الدولة لتحقيق املساواة 
بــني الــرجــل واملــــرأة، وأكــبــر مــثــال على ذلك 
العمل  يف  دور  للمرأة  فأصبح  الدستور،  هو 
ولها  الواجبات  كل  عليها  احلياة،  يف  ومساواة 
كل احلقوق، باإلضافة إلى األعباء املنزلية التي 
تقوم بها، فهي ال تتخلى عن كونها امرأة وسيدة 
منزل وأم، والرجل عليه دور كبير يف مساعدة 
بالرسول  ذلــك  يف  نقتضي  أن  وميكن  املـــرأة، 
ويحبهن  ــاتـــه  زوجـ يــســاعــد  ــان  كـ فــهــو  )ص( 
املنزلية،  األمـــور  يف  ويــســاعــدهــن  ويدعمهن 

فاألديان تدعو للمساواة.
إلى ماذا تطمح د. رانيا يحيي عضو 

املجلس القومي للمرأة؟
فهي  اجلندية،  يف  املــرأة  مشاركة  يف  أطمح 
والكرامة،  والعزة  والشفافية  بالنزاهة  تتحلى 
فنحن ال نقل عن أي دولة لديها مشاركة جندية 
من قبل السيدات، املرأة املصرية كانت منوذًجا 
ــه عــلــى مــر الــعــصــور فــكــانــت ملكة  يــحــتــذى ب
حالة  وأمتنى حدوث  اجليوش.  وتقود  وحاكمة 
من االستقرار وانخفاض نسب الطالق وزيادة 
بعدم  للرجل  خاصة  ورسالة  األســرة،  متاسك 
يعز  احلقيقي  فالرجل  زوجــتــه،  جتــاه  العنف 
املرأة وال يهينها، فإهانة املرأة تقلل من رجولته 
للتمسك  املصرية  املرأة  وأدعو  العكس.  وليس 
املرأة رئيسة وزراء  بحقوقها، وأمتنى أن تكون 

ويكون االختيار وفًقا للكفاءة وليس النوع.
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الدراما تسيء للسيدة المصرية.. ونحتاج 
لقانون شامل يجّرم العنف ضد النساء

أتمنى أن تصبح المرأة رئيسة وزراء 
وأحلم بمشاركة السيدات في الجندية 



كتــاب

»األعمدة السبعة للشخصية المصرية«»األعمدة السبعة للشخصية المصرية«
»عاش جدودنا، مسلمون وأقباط، 
يف مودة ومعايشة وتآخي نادر املثال، 

متجاوزين أزمنة وأحداًثا قاسية 
ومتخلفة مرت على مصر كلها، لكن أحًدا 

لم يناقش أو يتعمق لتحليل أسباب 
وآليات اخللفية الثقافية التي وفرت هذه 

العالقات احلميمية اخلاصة«.. هكذا 
حتدث املفكر الكبير الدكتور ميالد حنا 

بأسلوبه اجلذاب والشائق، ولهذا خرج 
علينا بكتابه اخلالد »األعمدة السبعة 

للشخصية املصرية«.
أحمد مصطفى علي

سبعة  هي  أو  متشابكة،  أعمدة  سبعة  إنها 
رقائق حضارية متداخلة، أو انتماءات متراكمة 
انتماءات  أربــعــة  حيث  واملــكــان،  الــزمــان  عبر 
اليونانية  )الــفــرعــونــيــة،  تاريخية  حــضــاريــة 
وثــالثــة  ــة(  اإلســالمــي القبطية،  ــيــة،  الــرومــان
حوض  العربي،  )الــوطــن  جغرافية  انتماءات 
البحر األبيض املتوسط، قارة إفريقيا(، كونت 
اللغة  بتغيير  سمحت  التي  املتسامحة،  هويتنا 
وحالت  خــالف،  دون  مــرة  من  أكثر  والديانة 
باكستان  أو  بإيران  ما حدث  إلى  دون حتولنا 
أو لبنان، إذ صارت مصر بوتقة انصهار كافة 
غزًوا  إليها  قدمت  التي  واألعــراق  السالالت 
الثقافية  التركيبة  لتتشكل  أو جلوًءا،  فتًحا  أو 
املصرية املعاصرة الفريدة والثرية باالنتماءات 
السبعة، التي قد ال تكون متساوية يف الطول 
واملتانة لدى كل منا، لكنها بداخل كل منا، إذ 
أو  عمره،  مراحل  عبر  الفرد  داخــل  تختلف 
االنتماءات  لتأثير  نظًرا  وآخــر،  شخص  بني 
الشخصية املتراكمة كاألسرة، احلي، املدرسة، 

املهنة.. إلخ.

وحدة وتكامل
لتكامل  ودعــوة  الوطنية،  الــوحــدة  كتاب  إنــه 
احلضارات ال صراعها، حيث يستعرض تداخل 
على  اإلســالمــي  االنتماء  مع  القبطي  االنتماء 
املعماري  كالتراث  مشتركة،  فرعونية  أرضية 
االنتماء  تداخل  كما  املشتركة،  والتقاليد  واللغة 
اليوناني الروماني مع القبطي على أرضية بحر 
الساحلية،  املحافظات  ثقافة  ودليلها  متوسطية 
بالهجرات  واإلفريقي  العربي  االنتماء  وتواجد 

املمتدة عبر آالف السنني.
فرعون  منا  كل  »بداخل  حنا  ميالد  د.  يقول 
بالعامود  يعتز  مسلم  كــل  أن  ومــؤكــد  صغير، 
اإلسالمي لكنه ال يدرك أنه يحمل بني ضلوعه 
التواجد  بحكم  القبطي،  الــعــامــود  مــن  ــدًرا  قـ

واملعاشرة والتداخل بني البشر، كما أن كل قبطي 
يعتز بالعامود القبطي وغالًبا بالتراث واالمتداد 
الفرعوني، لكنه ال يدرك أنه يحمل بني ضلوعه 
الكثير  ويستخدم  االسالمي،  العامود  من  قدًرا 
من اآليات القرآنية واألحاديث يف مجرى كالمه 
العادي، كما أنه بالضرورة ُمتأثًرا بها، ولعل هذا 
أرض  على  واإلســـالم  املسيحية  استمرار  سر 

مصر«.
أسباب الضعف

الروابط  ضعف  أسباب  على  الكاتب  يعرفنا 
االحــتــالل  منذ  الطائفية  وظــهــور  ــمــاء،  ــت واالن
االســرائــيــلــي، وتــزايــد حــدتــهــا بــهــزميــة يونيو 
19٦٧م، حيث ضمور النمو العقالني واستغالل 
الوطنية  لــضــرب احلــركــات  لــلــصــراع  احلــكــام 
القومية  انكسار  مع  خصوًصا  والدميقراطية، 
عن  فضاًل  الوطني،  املشروع  وغياب  العربية، 

تأثير الرذاذ الطائفي بدول اجلوار.
برنامج عمل

حنا  ميالد  د.  الكبير  املفكر  يطرح  كتابه  يف 
رؤيته للمواطنة ومواجهة التعصب، وجاء فيها:

دور الدولة بوزارات التعليم والثقافة واإلعالم 
ــدان،  ــوجـ والـ الــعــقــل  تشكيل  ــاه  جتـ ــاب  ــشــب وال
بعد عام  كانت  ملا  الوطنية  الوحدة  روح  وإحياء 
املخاطر  مصر  لتتجاوز  السبيل  ألنها  1919م، 

واالنتكاسات املحدقة بنا.
لهويتنا  الــفــرعــونــي متــيــيــًزا  االنــتــمــاء  دعـــم 

املتفردة.
بناء املؤسسية لقتل التمييز.

تقريب الفوارق بني الطبقات، وتوفير العمل، 
ــيــار األصـــولـــي اإلســالمــي  ــت ــســكــن، ألن ال وال

واملسيحي تزايد بتأثير االنفتاح والطبقية.
نحو  للتوجه  املهني  التعليم  خطط  تغيير 
إفريقيا كانتماء قدمي وبوابة للمستقبل، وحتقيًقا 

لالستقرار االجتماعي.
تعميق الدميقراطية وتداول السلطة والعدالة 
فيها  مبا  املجتمع  مشكالت  حلل  االجتماعية، 

التطرف الديني.
منـــو املــشــاركــة الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
التعصب  لكونها تخدم عدم  األحــزاب،  كنشاط 

لالنتماءات املوروثة.
وعقولنا،  وجداننا  الكتاب  يحصد  أخــيــًرا، 
ــا رســمــًيــا بــاخــتــيــاره مــحــوًرا  ــراًف حــاصــًدا اعــت
واعتراًفا  2019م،  للشباب  الرئاسي  للمؤمتر 
مبنظمة  بوليفار  سيمون  جائزة  مبنحه  دولًيا 
الهامة  الثقافية  األعمال  أحد  لكونه  اليونسكو 
التي تدعم التعددية، وإلسهامات د. ميالد حنا 
القيمة يف تنمية وترقية مفاهيم التسامح وقبول 
اآلخر، ومن ثم فإننا جندد هنا املطالبة بضرورة 
الطائفية  عــلــى  للقضاء  بـــاملـــدارس  تــدريــســه 

والكراهية والتعصب إلى األبد.
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دراســة

تتجاهل الدراما املفاهيم العلمية 
واإلعالمية رغم األثار اخلطيرة 

مجتمعًيا، إذ بعد حتليل مضمون 
25 ساعة درامية تبني أنها ال ُتساهم 

على نحو كاف يف حل مشكلة »الفتنة 
الطائفية« كما زعم مؤلفوها، بل 

شاركت يف ترسيخ فكرة رفض اآلخر 
ورفض التعددية، كشفت ذلك دراسة 
»ثقافة املواطنة كما تعكسها الدراما 

االجتماعية«، التي أعدتها الدكتورة إلهام 
يونس أحمد األستاذ املساعد ورئيسة 

قسم اإلذاعة والتليفزيون باملعهد الدولي 
العالي لإلعالم أكادميية الشروق. 

أحمد مصطفى علي

اجتهت الدراسة إلى حتليل دراما 2012م 
وأحــداثــهــا  السياسية  الــفــتــرة  خلصوصية 
لقبول  الدرامية  املعاجلة  وتناولت  الطائفية، 
اآلخر وأبعادها، وصورة األنا واآلخر، كأحد 
السابقة،  بالدراسات  النادرة  املواطنة  أبعاد 
بحثية،  أدوات  ثــالث  لــذلــك  واســتــخــدمــت 
احلجج  عــن  للكشف  البرهنة  مسار  وهــي 
ملعرفة  الفاعلة  القوى  وحتليل  والبراهني، 
املرجعية  األطر  وحتليل  الشخصيات،  أدوار 

كاالستشهاد باآليات أو األقوال املأثورة.
أخت تريز

بعد  ــز«  ــري ت »أخـــت  مسلسل  اخــتــيــار  مت 
ــوى إثـــارتـــه الــفــن  ــدعـ ــهــجــوم بـ ــعــرضــه ل ت
والتحريض  حمادي  جنع  كمذبحة  الطائفية 
وتــدور  مسلمني،  إلــى  األقــبــاط  حتــول  على 
على  النشأة  اخــتــالف  تأثير  حــول  أحــداثــه 
ــوأم، »تــريــز« ببيئة  تـ ســلــوك وحــيــاة أخــتــني 
ثم  مسلمة،  ببيئة  و«خــديــجــة«  مسيحية، 

لتتناول قضايا اآلخر. تصاعدت األحداث 
ومرقص حسن 

ومــرقــص«  »حــســن  فيلم  اخــتــيــار  كــمــا مت 
فأبطاله  واملشاهدة،  العرض  نسب  الرتفاع 
جنــوم الــشــبــاك وهــم الــفــنــان الــعــاملــي عمر 
وتدور قصته  إمام،  والفنان عادل  الشريف، 
إلى  )البطل(  بولس  بنقل  األمن  قيام  حول 
)حسن(،  لشيخ مسلم  بطاقة  وإعطائه  املنيا 
بينما نقل الشيخ محمود إلى املنيا وإعطائه 
وتدور  )مرقص(،  أنه  تثبت  رسمية  ــا  أوراًق
أبناء  ليتبادل  اجتماعي  إطار  يف  األحــداث 

أبطال العمل احلب والرغبة يف الزواج.
مباشر غير  تسامح 

املــعــاجلــة  ــاه  ــنــتــائــج أن اجتــ ال أوضـــحـــت 
كانت معارضة  لثقافة قبول اآلخر  الدرامية 
 ،٪٦3.3 بنسبة  ــز«  ــري ت »أخـــت  مبسلسل 

»حسن  فيلم  أمــا   ،٪33.3 بنسبة  ومــؤيــدة 
 ٪8٧ بنسبة  مــعــارضــة  فــكــانــت  ومــرقــص« 
الــتــأثــيــرات  أن  إذ   ،٪13 بنسبة  ومـــؤيـــدة 
ــاوزت ٧0٪  الــســلــبــيــة بــالــفــعــل والـــقـــول جتــ
يف  والعداء  الرفض  يخص  وفيما  بكليهما، 
عالقة األنا باآلخر فكانت بنسبة 8٧.1٪ يف 
يف   ٪٦3.3 وبنسبة  ومرقص«،  »حسن  فيلم 
مسلسل »أخت تريز«، مقابل ظهور التسامح 

مباشر. الديني بشكل غير 
السمات  تتبنى  التي  الشخصيات  أن  تبني 
للصراع  ومحركة  األحـــداث  تقود  السلبية 
ومؤثرة  رئيسة  أدواًرا  تأخذ  ألنها  الدرامي، 
بنسبة  اإليــجــابــيــة،  الشخصيات  مــن  أكــثــر 
و٦.٥3٪  تــريــز«،  »أخــت  مبسلسل   ٪٥8.4
ثقافة  نشر  أمــا  ومــرقــص«،  »حــســن  بفيلم 

األطر  يف  يظل  فإنه  اآلخر  ومفهوم  السالم 
الرسمية،  غير  األطــر  مــن  أكثر  الرسمية 
الــضــرب  حـــول  األحــــداث  متــحــورت  بينما 
تقدمي  دون  اآلخــر  وتدمير  والقتل  املــبــرح 

مجتمعًيا. لتأثيرها  نقدية  رؤية 
الدراما!! تقصير 

لم تسهم الدراما بذلك يف إرساء مبدأ قبول 
اآلخر والتسامح والتعايش، لكنها دعت إلى 
التعددية، ورفض  الذات ورفض  التوحد مع 
الــدراســة  تقول  كيفما  لــه،  والــعــداء  اآلخــر 
للمفاهيم  الدراما  جتاهل  من  حذرت  التي 
بني  يفرق  ال  فاجلمهور  اإلعالمية،  العلمية 
وفق  احلقيقي  والــعــالــم  التليفزيون  عــالــم 
والقلق  التفكير  درجة  إلى  التوحد،  مفهوم 
التليفزيونية  الشخصيات  عــن  والــتــحــدث 
اجلمهور  يكتسب  كما  يعرفونها،  وكأنهم 
املعلومات عن القضايا واملوضوعات، ويتعلم 
وحل  االجتماعية  العالقات  إقــامــة  كيفية 
املشكالت وفق مفهوم التعلم، بل ويعتقد أن 
وخصوًصا  احلقيقية  للحياة  متثيل  الدراما 

السحرية. النافذة  النشء وفق مفهوم 
لألطفال كارتون 

لألطفال  كارتون  بإنتاج  الدراسة  طالبت 
ــرس قــيــم املــواطــنــة وقـــبـــول الــتــعــدديــة  ــغ ي
ــة  ــادي ــات امل ــي واالنـــتـــمـــاء، وتــوفــيــر اإلمــكــان
درامــيــة  أعــمــال  إلنــتــاج  الــالزمــة  والبشرية 
ومنع  عرضها  تكثيف  مــع  ضخًما،  إنتاًجا 
األجنبية  باللغات  بعضها  وإنتاج  احتكارها، 
ــام  أم املــصــري  املــجــتــمــع  صـــورة  لتصحيح 
بدورها  الفنية  الصحافة  قيام  مع  الغرب، 
يف النقد الفني البناء، باإلضافة إلى تكامل 

التوك شو. الرسالة اإلعالمية ببرامج 
اآلخر  وقبول  التسامح  يتحقق  »ال  نعم، 
اتخاذ  يف  واملشاركة  والتواصل  باحلوار  إال 
يونس  إلهام  الدكتورة  تقول  حسبما  القرار« 

يف دراستها.

ثقافة المواطنة في الدراما.. مخاطر متناميةثقافة المواطنة في الدراما.. مخاطر متنامية
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تقرير: بيتر عادل وديع

امُلجتمعية؟   بامُلبادرات  نعني  ماذا 
بالهيئة  الــثــقــافــات  ــوار  حـ ُمــنــتــدى  يعمل 
االجتماعّية،  للخدمات  اإلجنيلّية  القبطّية 
املشترك  والعيش  املواطنة  قيم  نشر  علي 
للحوار  آمنة  مساحات  وخلق  اآلخــر،  وفهم 
الــديــن  حــيــث  مــن  املختلفة،  ــاف  األطــي بــني 
العمرية،  والفئة  والنطاق اجلغرايف  واجلنس 
ــالل اســتــراتــيــجــيــات  ــك مــن خـ ويــتــحــقــق ذلـ
قدرات  وبناء  وتدريب  متكني  منها  متنوعة 
ــادة الــديــنــيــني،  ــقـ ــادة املــحــلــيــني مـــن الـ ــقـ الـ
منظمات  وممثلي  واإلعالميني  األكادمييني 
يف  للتغيير  وكــالء  ليكونوا  املدني،  املجتمع 
ثّم  تدريبهم،  يتم  حيث  املحلية،  مجتمعاتهم 
وأنشطة  بــرامــج  وتنفيذ  لتخطيط  دعمهم 
تعلموه  مــا  ونــشــر  لتطبيق  مجتمعاتهم  يف 
واجتماعًيا  ثقافًيا  املهمشة  املجموعات  بني 
احلوار  غياب  نتيجة  للضرر  عرضة  واألكثر 
ورفــض  والعنف  للتمييز  مظاهر  وجــود  أو 
اآلخر، فيما يطلق عليه املبادرات املجتمعية. 
تكون املُبادرة يف شكل برنامج أو مجموعة 
وفنّية،  ورياضّية  واجتماعّية  ثقافّية  أنشطة 
املجتمع  مــع  يــتــنــاســب  مبــا  تصميمها  يــتــم 
)أطفال/  املستهدفة  والفئات  واحتياجاته، 
يتم  الــذي  والهدف  إلــخ،  سيدات..  شباب/ 

عمل املبادرة من أجل حتقيقه.
إلى: املبادرات  تنقسم  الزمنية  املدة  وبحسب 

فترة  على  تنفذ  األمـــد  طويلة  ــادرات  مــب
أن متتد  تــقــل عــن ســنــة وميــكــن  زمــنــيــة ال 
تغيير  إحداث  إلى  وتؤدي  سنوات،   3 وحتى 
ِمن  متنوعة  فئات  لدى  مستويات،  عدة  على 
املواطنني، كما تؤثر يف إعادة التوازن ورسم 
املجتمع  داخـــل  للعالقات  جــديــدة  خريطة 
يسودها فهم اآلخر وقيم السالم والتماسك. 
مبادرات أخري قصيرة األمد يتم تنفيذها 
ال  مــدة  يف  أنشطة  عــدة  أو  نشاط  شكل  يف 
التنوير  إلى  غالًبا  وتهدف  األسبوع،  تتجاوز 
وإثارة الوعي بقضايا املواطنة والسالم ونبذ 
أو  شمعة  إضــاءة  تشبه  وهي  إلــخ،  العنف.. 
ما  وغالًبا  الراكد،  املاء  لتحريك  إلقاء حجر 

تكون بدايات ملبادرات أكبر.  
املجتمعّية:  فاملبادرات 

إعدادها  على  القائمني  للقادة  بالنسبة 

بني  يــربــط  الـــذي  اجلــســر  متــثــل  وتنفيذها 
ــقــدرات  املــحــتــوى الــفــكــري لــبــرامــج بــنــاء ال
الواقع  وبني  القادة  هؤالء  فيها  يشارك  التي 
من  يتضمنه  مــا  بــكــل  ملجتمعاتهم  املــحــلــي 
مظاهر  ــود  ووجـ لــلــحــوار  وغــيــاب  مشكالت 
أنها  كما  اآلخـــر،  ورفــض  والعنف  للتمييز 
بينهم  كقادة  بينهم  املشتركة  العمل  مساحة 

تنوع ديني ونوعي وجغرايف. 
منها  املستفيدة  للفئات  بالنسبة    
السيدات..  املدرسني/  الشباب/  )األطفال/ 
اآلمنة  واملساحة  املجال  متثل  فإنها  ــخ(،  إل
املختلفني  بــني  والــتــقــارب  والتعلم  للتعارف 
ــا، وفــرصــة الكــتــشــاف اآلخــر  ديــنــًيــا ونــوعــًي
واحلوار معه وكسر الصور النمطية الشائعة. 
وبالنسبة للمجتمع فهي إحدى وسائل بناء 
واألزمات  العنف  وتقليل  املجتمعي  التماسك 
ــعــد إحــدى  الــطــائــفــيــة واملــجــتــمــعــيــة، كــمــا تُ
من  التنموية  اجلهود  حتفظ  التي  الدعائم 

فهي  وأخيًرا  املجتمع،  تفكك  بسبب  االنهيار 
احلكومية  املؤسسات  متكني  وسائل  إحــدى 
تثقيف  يف  بفعالية  لــإلســهــام  واملجتمعية 
املساحة  إتــاحــة  خــالل  مــن  املجتمع  وتنوير 
املواطنني  وبــني  بينها  والتواصل  للمشاركة 
ومنظمات  واجلامعات،  الثقافة،  )كقصور 

إلخ(. املدني..  املجتمع 
نفسك...احمي  »احمي  مبادرة 

بلدك« 
13 و1٥ إبريل 2020م- قرى محافظة 

املنيا
املنيا اجلديدة-  مناطق )بني أحمد- 

دماريس( طحا- 
املبادرة تنفيذ 

مت تنفيذ املبادرة يف أربع مناطق مبحافظة 
استهداف  مت  حيث  يومني،  مدار  على  املنيا 
منطقتي )املنيا اجلديدة– دماريس( يوم 13 
)طحا–  منطقتي  استهداف  مت  كما  إبريل، 
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 أبطال في األزمة
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بنى أحمد( يوم 1٥ إبريل.
من  لكل  املحلي  املجلس  مــع  التنسيق  مت 
كلية  مــع  بالتنسيق  ــًضــا  وأي املــنــاطــق،  تلك 
على  التدخالت  ومتت  باملنيا،  بنات  األزهــر 

التالي: الشكل 
إبريل مبناطق )بني أحمد-  يومي 13-1٥ 

املنيا اجلديدة- طحا- دماريس( :
من  بكل  احليوية  األماكن  وتعقيم  رش   .1
وغيرها  والبريد  األزهر  كلية  مثل  املنطقتني 

من الشوارع األكثر ازدحاًما.
لــنــحــو  ــة  ــي طــب مــســتــلــزمــات  ــع  ــ ــوزي ــ ت  .2
تلك  وكــانــت  مناطق،  بــاألربــع  أســرة   »180«
جوانتي–  )كمامات–  عن  عبارة  املستلزمات 

كلور– صابون(.
عن  بــاملــنــازل  لــألهــالــي  توعية  تــقــدمي   .3
اإلجراءات التي عليهم اتباعها، ومت االستعانة 
ببعض  والصيدلية  التمريض  كليات  بطالب 
الشارع  من  التوعية  تلك  متت  كما  املناطق، 
حفاًظا  األهالي  من  أحد  منازل  دخول  دون 
أهالي  لكل  التوعية  نشر  مع  على سالمتهم، 

باملحافظة. األربعة  املناطق 
التأثيرات 

املناطق  على  إيجابي  تأثير  للمبادرة  كان 
يقتصر  ــم  ول بــهــا،  ــادرة  ــب امل تنفيذ  مت  الــتــي 

األمر على تلك املناطق فقط، بل يف مجتمع 
ضمن  مــن  كــان  فقد  عــام،  بشكل  الصعيد 
السابعة،  الــقــنــاة  وجـــود  ــادرة  ــب امل فاعليات 
شمال  إلعــالم  الرسمية  القناة  باعتبارها 
يف  ــادرة  ــب امل بتوثيق  قــامــت  الــتــي  الصعيد، 
األربع مناطق، ومتت إذاعة تفاصيل املبادرة، 
وكان لها صدى كبير يف توصيل قيم املنتدى 
الطالب  بها  قــام  التي  والتوعية  واملشاركة 

املنيا. مبحافظة 
ُمبادرة »أبطال يف األزمة«

29 إبريل 2020م
باملنيا األورام  مبعهد 

املبادرة تنفيذ 
انطلقت املبادرة يوم 29 إبريل 2020م حيث 
قام املشاركون يف املبادرة برش وتعقيم مبنى 
جاونتيات+  )كمامات+  وتوزيع  املستشفى، 
يف  العاملني  مــن   »140« عــدد  على  كــحــل( 
ــراد األمــن  مــجــال الــتــمــريــض، مــع بعض أفـ
بلصق  قاموا  كما  النظافة،  عامالت  وبعض 
التي  و«االستيكارات«  »البوسترات«  وتوزيع 
املُشترك يف ظل  والعيش  املواطنة  قيم  تؤكد 

األزمة.
التأثيرات 

ــبـــادرة تــأثــيــر إيــجــابــي على  كـــان لــهــذه املُـ

بشكل  املُشاركني  وعلى  عام،  بشكل  املُجتمع 
رسائل  ِمــن  الكثير  كتابة  متَّ  فلقد  خــاص. 
اإلجنيلية  القبطية  للهيئة  والتقدير  الشكر 

املبادرة. التي شاركت يف  وللمجموعة 
من تلك الرسائل مثاًل: 

شكًرا للهيئة االجنيلية التي أعطتنا فرصة 
للمساهمة يف خدمة الوطن. )األخت نبيلة(.
للهيئة  يــوصــف  جـــًدا ال  جـــًدا  شكر خــاص 
اآلن،  حتى  وتقدمه  قدمته  ما  على  اإلجنيلية 
مبطهرات  للمحافظة  بالتبرع  قــامــت  فقد 
املستشفيات.  على  لتوزيعها  تعليم  وأدوات 
شكًرا السادة املسئولني بالهيئة. )منى فاروق(. 
اإلجنيلية  للهيئة  وتقديري  شكري  خالص 
واملساندة يف  الوطن  التفاني يف خدمة  على 
الدعم  يد  ومد  األفكار  وتبني  بقوة  األزمــة 
حقيقية  وفرحة  رائع  شيء  حقيقي  للجميع. 
املــمــرضــات وعشنا  ــوب  ــل وق قــلــوبــنــا  ملــســت 
محمد  )هالة  تــعــاون.  كلها  جميلة  حلظات 

ربيع(. 
»كلنا واحد« مبادرة 

املبادرة تنفيذ 
أطفال  من   »٥0« عدد  املبادرة  استهدفت 
الذكور–  من   30( الشرقية  أحمد  بني  قرية 
مسيحي(   2٥ مسلم–   2٥( اإلنــاث(  من   20
قبول  فكرة  نشر  املبادرة:  من  الهدف  وكان 
القيم  بعض  على  التعرف  خالل  من  اآلخــر 

ممارستها. على  والتشجيع 
الهيئة:  ولقد تعاون مع 

قصر الثقافة باملنيا– شارك بكورال )عدد 
30 طفاًل(.

املتواصلة–  للتنمية  اإلجنيلية  اجلمعية 
املستهدفني. األطفال  جتميع 

التأثيرات 
شارك نحو عشرة أطفال من بنات وأوالد، 
وتعلموه  استفادوه  مبا  ومسيحيني،  مسلمني 
الذين  الكثير  ومنهم  به.  تأثروا  وما  قيم  من 
ألول مـــرة يــخــرجــون مــن بــيــوتــهــم وقــراهــم 
ــع أطــفــال  ــون يف يـــوم مــثــل هـــذا م ــشــارك وي

عنهم. مختلفني 
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»التنشئة  عملية  إلـــى  اإلشــــارة  تنبغى  هــنــا 
 ،)SOCIALIZATION( ــة«،  ــمــاعــي االجــت
الُكّتاب  من  عدد  وبحسب  العملية-  باعتبارها 
والباحثني- التى يكتسب الفرد من خاللها أمناًطا 
التكيف مع املجتمع الذى  سلوكية تساعده على 
يعيش فيه، ومن خاللها تنتقل ثقافة املجتمع إلى 
أفراده، كما أنها العملية التى تعمل على متكني 
اجتماعًيا.  كائًنا  يكون  أن  من  الفرد  اإلنسان/ 
مبثابة  هى  االجتماعية  التنشئة  فــإن  ثم  ومــن 
باعتبارها  لإلنسان«،  اجتماعى  »تطبيع  عملية 
شخصية  بناء  عن  املسئولة  األساسية  العملية 
من  اإلنسان  بتحويل  تقوم  أنها  ذلــك  اإلنــســان، 
مع  يتفاعل  اجتماعي،  كائن  إلى  بيولوجى  كائن 

غيره من أعضاء املجتمع، أفراًدا ومؤسسات. 
التنشئة االجتماعية مبؤسسة  تبدأ مؤسسات 
الدينية  املؤسسات  أيًضا  تشمل  كما  األســـرة، 
واإلعــالمــيــة  والــفــنــيــة  والــثــقــافــيــة  والتعليمية 
منظمات  إلى  باإلضافة  والتشريعية،  واحلزبية 

املجتمع املدني.
والرئيس  األكبر  بالدور  املؤسسات  تلك  تقوم 
فى تشكيل منظومة القيم السائدة فى املجتمع، 
احلــوار  قيمة  حصًرا  ال  مثاًل  القيم  تلك  ومــن 
والتنوع،  التعددية  واحــتــرام  االخــتــالف  وقبول 
على  يقوم  الــذى  املواطنة  مبدأ  إلــى  باإلضافة 
املواطنني  جميع  بني  واملساواة  املشاركة  أساس 
املجتمع  مؤسسات  تــشــارك  كما  تفرقة،  دون 
املختلفة فى مناهضة العنف والتعصب والتطرف 

ومكافحة كل أشكال التمييز. 
ونشير هنا إلى مجموعة من املبادئ واملنطلقات 

الرئيسة:
حياتية  وضرورة  إنسانية  عملية  احلوار  مُيثل 
احلديثة  املجتمعات  تستطيع  وال  لــإلنــســان، 
التخلى عنه، فاحلوار فرصة جيدة لتبادل اآلراء 
ومناقشة األفكار ونقل التجارب واخلبرات، حول 
منها  السياسية  واملوضوعات،  القضايا  مختلف 
يتطلب  الذى  األمر  واالجتماعية،  واالقتصادية 
طرح جميع الرؤى واالعتقادات، واحترام الرأى 

يساعد على  وأن احلوار  اآلخر، خاصة  والرأى 
فهم الذات واآلخرين، ما يزيد املساحة املشتركة 
الوطن  داخــل  الوطنية  اجلماعة  مكونات  بــني 
فى  األوطــان  بني  الثقة  مستوى  ويرفع  الواحد، 

العالقات الدولية. 
مُتثل املسئولية االجتماعية مبدأ ُمهًما والتزاًما 
هى  فاملسئولية  واجلماعة،  الفرد  على  أصياًل 
دون  حــريــة  تــوجــد  وال  للحرية،  اآلخـــر  الــوجــه 
الوقت  فى  مسئول  لكنك  حر  فأنت  مسئولية، 
»احلرية  عنه مبصطلح  التعبير  ميكن  ما  ذاتــه، 
وحتقق  الوطنية  املصلحة  تُعلى  التى  املسئولة« 
اخلير العام، وهى تفند اآلراء املتطرفة واألفكار 
وتغذية  القلق  ــارة  إث شأنها  من  التى  املتعصبة 
الذوق  بترقية  تهتم  وهى  املواطنني،  بني  التوتر 
الضوء على  الوطنى عبر تسليط  العام واحلس 
املبادرات املجتمعية التى تدعم املواطنة واحلوار 
والتمييز  العنف  وتناهض  املجتمعى  والــســالم 

وتكافح كل أشكال التطرف. 
دعم  فى  اجلميع  بني  مشتركة  مسئولية  ثمة 
السالم  وبناء  واحلــوار  املواطنة  مبادئ  وترسيخ 

أمرين  خــالل  من  حتقيقه  ميكن  ما  املجتمعي، 
من  الثقافة  والقانون؛  الثقافة  هما  أساسيني 
التنشئة  مؤسسات  مختلف  ممــارســات  خــالل 
ــســان  ــاء اإلن ــن ــى تــســتــهــدف ب ــت االجــتــمــاعــيــة ال
تشريع  خالل  من  والقانون  املجتمعي؛  وتكوينه 
التفرقة  أشكال  كل  جتــرم  التى  القوانني  وســن 
موجودة  كانت  وإن  وهى  والتحريض،  والتمييز 
فى التشريعات املصرية فإنه يتبقى التوعية بها 
اجلهود  تضافر  إلى  احلاجة  يعنى  ما  وتفعيلها، 
وتكاملها فى إطار من التشبيك والتنسيق، فكلنا 
التى  املجتمع  قيم  عن  مسئولون  وكلنا  شركاء 

ننشدها ونتطلع إليها. 

فى  جــاهــني«  »صــالح  والفنان  الكاتب  يقول 
واحدة من رباعياته:

لوال اختالف الرأي يا محترم
لوال الزلطتني ما الوقود انضرم
ولوال فرعني ليف سوا مخاليف
كان بيننا حبل الود كيف اتبرم؟

عجبي!! !!

د. رامي عطا صديق
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مؤسساتنا ودعم ثقافة الحوارمؤسساتنا ودعم ثقافة الحوار
ُيعد الفرد نتاًجا حقيقًيا، صادًقا وأميًنا، للمجتمع الذي يعيش فيه، يتفاعل مع 
مختلف مؤسساته وأفراده، عبر التعامالت اليومية واملمارسات االجتماعية، سواء 

تلك التفاعالت املنظمة واملمنهجة، مثاًل يف املؤسسات التعليمية، أو التفاعالت غير 
املنظمة، مع األهل واألصدقاء واجليران وغيرهم، حيث يتمثل الفرد بقيم املجتمع 

ومنط احلياة السائد فيه، مع األخذ يف االعتبار تفاعل تلك املؤسسات مع بعضها 
بعًضا، وسط مؤثرات خارجية تتمثل يف العالم من حولنا.
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     ال شك أن عام 1990م كان عاًما 
فيه  بدأت  الذي  العام  فهو  استثنائًيّا؛ 
مالمُح العالم اجلديد »العوملة« تتشكل 
بدأت  التي  مظاهرة  األفــق  يف  وتلوح 
وسقوط  السوفيتي  االحتاد  انهيار  مع 
حــائــط بــرلــني وانــفــتــاح الــعــوالــم على 
وتدفق  االتصاالت  ثــورة  بفعل  بعضها 
السلع واخلدمات من وإلى دول العالم. 
يف  النساء  أوضــاع  نــدرس  كنا  عندما 
البرنامج الدراسي الذي كنت أتخصص 
فيه، والذي كان بعنوان »املرأة والتنمية« 
لم يكن مصطلح العوملة قد انتشر بعد 
يف مصر، ولكننا درسنا مقررات جلها 
العالم  على  وتأثيراتها  العوملة  حــول 
وجه  على  النساء  أوضــاع  وعلى  عامًة 
مفكرين  عن  سمعنا  كما  اخلصوص، 
منها على  عنها،  كان مسكوًتا  وقضايا 
سبيل املثال شخصية نوال السعداوي، 
التي قرأنا كتاباتها باإلجنليزية قبل أن 

نعرفها يف مجتمعنا.
     ويف شهر مــارس، حتديًدا يوم 
العشرين، كنت على موعٍد مع صديقتي 
ــد املــعــارض،  ــى أحـ ــذهــاب إلـ ــل ــزة ل عـ
أعلم  وال  متضايقًة  متثاقلًة  صحوت 
ملاذا، وحلَّ بي ضيٌق أكثر ألن صديقتي 
وسط  ويف  املوعد،  عن  قلياًل  تأخرت 
وفــور  أعــود سريًعا،  أن  ــررت  ق الــيــوم 
جاءني  أنه  يبلغني  من  وجــدُت  عودتي 
لم  ــه  ألن ــشــت؛  وُدِه مصر  مــن  تليفون 
أو موبايل  يكن هناك خطوط مباشرة 
أختي  ألن  مصر  ــزل  أن أن  يجب  ــه  وأن
ــال أدركــــت أن  بــاملــســتــشــفــى، يف احلــ
مكروًها حدث ألختي التي كانت مبثابة 
زالــت  مــا  أنها  لــم أصــدق قــط  ابنتي، 
على قيد احلياه خاصة وأني قد رأيتها 
لم  السابقة يف صورة  الليلة  يف حلمي 
أعتاد عليها، كما أني كلما مررت مبحل 
بفستان  أعجب  الزفاف  فساتني  لبيع 
وأقول لنفسي سوف اشتريه لهناء، لقد 
تعد  لم  أنها  اللحظة  تلك  منذ  أدركــت 

فور وصولي  تأكدت  وبالفعل  موجودة، 
للمطار ودون أن ينطق أحد من الذين 
كانوا بانتظاري، فسقطت على األرض 
أنها  إال  رحيلها  ورغــم  على.  مغشًيّا 
تركت لي، كأنها كانت تشعر أنها املرة 
رغم  زال حاضًرا  ما  مشهًدا  األخيرة، 
عينيها  املالئكي،  وجهها  الغياب،  طول 
اخلــضــراويــن، دمــوعــهــا الــتــي تغطي 
وجنتيها ملجرد أني مسافرة للدراسة. 

كــان ميالد  الــعــام  ذات         ويف 
ــدا قــبــل أن  ــن ــي األصـــغـــر يف هــول ــن اب
خططت  لقد  بشهرين،  دراستي  أنهي 
على  أحــصــل  أن  رحــلــتــي  بـــدايـــة  يف 
مكسبني من هذه الرحلة: إجناب طفل 
املوعد  يف  املاجستير  على  وحصولي 
املحدد ودومنا أي تأخير، وبعد رحيل 
طفلًة  املــولــود  يــكــون  أن  متنيت  هــنــاء 
وبالفعل  اســمــهــا،  على  اسميها  لكي 
استطعت أن أحقق الهدفني إلى جانب 
بعض املكاسب الفرعية األخرى، األمر 
ــار إعــجــاب زمــالئــي مــن كل  ــذي أثـ الـ
يراني أحمل  كلُّ من  وكان  اجلنسيات، 
إلى  وأذهــب  متثاقلة  بطني  يف  طفلي 
قاعات الدرس أو املكتبة يقولون: »أووه 
سامية، إجنازان يف نفس الوقت، يا لِك 
من امرأة قوية«. ويف ذات ليلة وبعد يوم 
املحدد  املوعد  وقبل  الشاق  العمل  من 

للوالدة شعرت بآالم شديدة، فأسرعت 
زميالتي يف السكن باستدعاء اإلسعاف 
ونقلي إلى املستشفى لتجري لي جراحة 
مكثت  بخطر.  كان  طفلي  ألن  عاجلة 
بكل  محاطة  ــام  أي عشرة  باملستشفى 
صنوف الرعاية واحلب لدرجة أنه كان 
عليَّ أن اغادر املستشفى لبعض الوقت 
اللتقاط الصورة التذكارية لدفعتي من 
باصطحابي  زمالئي  فقام  اخلريجني، 
إلى املعهد اللتقاط الصورة ثم أعادوني 
كان  لقد  املستشفى.  إلــى  أخــرى  مــرة 
هذا املشهد عاكًسا ألمور كثيرة: حجم 
العاملني  كافة  من  واالهتمام  الرعاية 
من  ــدعــم  وال احلــب  كــم  باملستشفى، 
واألجــانــب،  املصريني  مــن  األصــدقــاء 
حب ورعاية واهتمام وهدايا لم يخطر 
هنا  مــا،  يــوم  عليها  أحصل  أن  ببالي 
أدركت أنه باحلب وحده يحيا اإلنسان.
      ويف الشهر األخير من العام ويف 
مصر  إلى  ُعدنا  مباشرًة  التالي  اليوم 
على الرغم من إصرار زمالئي على أن 
أبقى لبعض الوقت لكي أستمتع بإجازة 
الــدراســة،  ومشقة  رحلة  بعد  قصيرة 
إال أنني فضلت العودة سريًعا، خاصًة 
وأني قد تركت ابنتي يف مصر لبعض 
لنبدأ محطة جديدة مع  الوقت. عدنا 

مطلع ألفية جديدة.

العودة

حياتنا ماهي إال رحلة تتخللها محطات، ويف كل محطة من هذه املحطات نخبر مواقف 
نــدرك معاني احلياة،  أيًضا  أثــًرا، ويف هذه املحطات  أَناًسا تترك فينا  ونتعلم دروًســا، نقابل 
نفهم أنفسنا واملحيطني بنا وندرك أهمية املكان الذي يصبح ال مجرد مكاًنا فيزيقًيا أو وعاًءا 

يحتوي أجسادنا، بل نذوب فيه ويذوب فينا.. يستخرجنا من أنفسنا وفيه تتآكل حياتن.
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فريد إدوار

في دائرة الضوء

هو  جديدة  بصورة  القدمي  تقدمي  إعــادة 
معنى  هكذا جند  لإلبداع،  املبّسط  التعريف 
املصطلح يف القاموس، وهو ما ينطبق شكاًل 
وموضوًعا على بطل قصتنا، طه عبيد، الذي 
ال  من  وُمبهًجا  جديًدا  شيئا  يصنع  أن  قرر 
اإلبــداع  يف  مثااًل  لنا  وضــرب  تقريًبا،  شــيء 

واجلمال.
يف 9 أشهر، استطاع »طه« أن يحّول غرفة 
صغيرة فوق إحدى البنايات مبنطقة السيدة 
الشاب  يسميها  هكذا  »مملكة«،  إلــى  زينب 
ــا، بــدأت  ــة والــعــشــريــن عــاًم ــع صــاحــب األرب
القصة من حبه للتصوير والفنون، رغم عدم 
بالتصوير  شغفه  أن  إال  لدراسته،  استكماله 
أعــطــى لـــه مــســاحــة كــبــيــرة حلـــب الــتــأمــل 

واالهتمام بالفنون بشكل عام. 
للشاب  احلالية  املهنة  هي  أنتيكات،  تاجر 
هّواري النسل، بعد تنقله يف عدة مهن، منها 
عن  مسؤول  ثم  الكمبيوتر،  مجال  يف  العمل 
املطاعم  عــن  مــســؤول  ثــم  الكافيهات،  أحــد 
الناشئة، لكن شغفه بالبحث عن القدمي دفعه 
إلى العمل يف األنتيكات، بات يبحث عن كل 
ما هو قدمي ليشتريه ويبيعه ملن يعرف قيمته، 
فيصّور  التصوير،  ملجال  حبه  إلى  باإلضافة 
ما يرى أن الزمن نضح عليه، ثم يبحث عّمن 
يقّدر العمل الفني الذي يتألق كلما مر عليه 

وقت أكثر، ليبيعه له.
عندما  القناوي،  الشاب  مع  بدأت  القصة 
منذ  ــه،  أســرت عــن  بحياته  يستقل  أن  ــرر  ق
اخلصوصية  إلى  يسعى  بدأ  ونصف،  عامني 
والهدوء، أراد أن يجد له »مساحًة خاصًة« يف 
أن  ميكنه  مكان  عن  فبحث  عالم مضطرب، 
يبدأ منه، ووجد »طه عبيد« ضالته يف غرفة 
زينب،  السيدة  منطقة  أسطح  بأحد  قدمية 
وهو ما اعتبره »عز الطلب« بالنسبة له، فهو 
يعشق كل ما مّر عليه زمن ورأى الناس فيه 
إلى كل ما هو  »دقة قدمية«، يشعر باحلنني 
منزل  جمال« صاحب  »عم  مع  فاتفق  قدمي، 
بألف  املــكــان  استئجار  على  زينب  السيدة 

خالل 9 أشهر.. شاب مبدع ينجح
 في تحويل غرفة »كراكيب« إلى قطعة فنية

من »غرفة سطح« بالسيدة زينب إلى »مملكة طه عبيد«
»قلل ناس زّود زرع«.. شعار يرفعه طه يف حياته ويزّين به غرفته

كتب - 
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الشعبي  احلي  بأجواء  ليشعر  شهرّيًا،  جنيه 
القدمي، ويف ذات الوقت يرى منه قلعة صالح 

الدين التي يحب أن ينظر لها لياًل.
ــة عــلــى ســطــح فــاضــي، يف  »مــحــتــاج أوضـ
سطر  القلعة«..  من  وقريبة  قدمية،  منطقة 
السماسرة،  جــروبــات  أحــد  على  طــه  كتبه 
فالتقطه أحدهم واتصل به وقال له: »طلبك 
عندي«، وأوصله خالل ساعات بـ«عم جمال« 
اتفقا  السيدة زينب،  الذي ميلك أحد منازل 

على كل شيء، بعدما رأى عم جمال يف طه 
»شيء كويس«، واعتبر »طه« من وقتها والده، 
القدمية،  اجلديدة  غرفته  إلى  الشاب  نظر 
ووجد أنها ال تصلح للسكن بوضعها احلالي، 
إلى  يحولها  أن  قرر  األنتيكات  تاجر  وبنظرة 

»مملكته اخلاصة«.
وبدأ »طه« بتغييراته اجلوهرية على غرفة 
السطح، لتصبح خالل 9 أشهر، مكاًنا يتمنى 
كان  لساعات،  فيه  يسكن  أن  ــراه  ي مــن  كــل 

ليشتري  شهر  كــل  راتــبــه  مــن  مبلًغا  يقتص 
من  »الكراكيب«  بإخراج  بدأ  اللوازم،  بعض 
وبعض  وكــنــبــة،  مكتًبا  اشــتــرى  ثــم  الــغــرفــة، 
إلى  الغسالة  لتدخل بعدها  الزهور،  قصاري 
ركن خصصه لها، ثم قرر أن يحول »احلّمام« 
تعلّم  »صنايعي«  بحيلة  ومطبخ  حمام  إلــى 
يقول،  أن  يفّضل  مثلما  »الشارع«  من  احلياة 
املرحلة  كانوا  وغسالة  قدمي  ومطبخ  دوالب 
مظاهر  لتبدأ  طه،  غرفة  جتديد  يف  الثانية 

املكان اجلديد يف التألق.
مجموعة  تعليق  قرر  للفنون،  حبه  نتيجة 
ليتغّير  الــغــرفــة،  جـــدران  على  الــصــور  مــن 
من  بعضهم  الصور،  أبطال  تغّير  مع  شكلها 
منها  ومجموعة  اجلميل،  الفن  زمن  مطربي 
التقطها  وبعضها صور  كرتونية،  لشخصيات 
»ستاند«  اشترى  ثم  بنفسه،  الغرفة  ساكن 
يعلّق  كــدوالب  ليستخدمه  خــردة«،  »بتاع  من 
عــلــيــه مــالبــســه، فــحــبــه لــلــقــدمي طــبــع على 
حياته، لدرجة جعلته يستخدم إحدى صواني 

االستانلس كمرآة يرى فيها وجهه.
أن  يفّضل  كما  طــه«  »مملكة  تتزّين  اآلن، 
ألوان  مع  وأنتيكات،  ولوحات  بصور  يسّميها 
بالغرفة،  مكان  كل  يف  وزرع  مبهجة،  جدران 
ومبجرد أن تطأ قدمك هذه »اململكة«، جتد 
يف  تسري  والسبعينات  الستينات  موسيقى 
مضوا  عام  ثالثمائة  بطعم  هواء  مع  أذنيك، 
بعض  يجمع  أن  طه  فّضل  كما  األقــل،  على 
يبروز  عاملية  ماركات  من  النادرة  الساعات 
الساعات  هذه  تتوسط  اجلميلة،  غرفته  بها 
صورة مرسومة لطه نفسه، يحبها ويحب أن 

ينظر إليها يومّيًا.
ــكــا،  ومــزي وزرع،  شــــاي،  وكــــوب  ــعـــدة،  قـ
القدمية..  القاهرة  بطعم  وهــواء  وأنتيكات، 
اسمها  »بــطــة«  مــع  اآلن،  طــه  يسعد  مــا  هــو 
نوسة، و«ديك هندي« يسّميه جعفر، صديقا 
هذه  يف  »الونس«  فعل  وصاحبا  اجلــدد  طه 

»اململكة«. 
بطل  قلب  تــزّيــن  خفّية  حكمة  بها  ُجــمــل 
من  كــثــيــًرا  تختصر  غــرفــتــه،  قــبــل  قصتنا 
احلياة،  يف  الشاب  هــذا  رؤيــة  عن  الكلمات 
ويعّبر من خاللها عن فلسفته اخلاصة، التي 
أن  ما ميكن  كل  رغم  »مبسوط«  اآلن  جعلته 
صعاب،  من  عمره  يف  مصرًيّا  شــاًبّــا  يقابل 
راضًيا  احلياة  عليه  تسّهل  قصيرة  كلمات 
جميل«  كل  يعشق  »القلب  مبدًعا..  سعًيدا 
أهل  على  و«السالم  زرع«  زّود  ناس..  و«قلل 

السالم«.

»المملكة« حلم بدأ بحب لألنتيكات والقاهرة 
القديمة وأغاني الزمن الجميل
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التي  السيدة  اهلل،  حسب  نعيمة  تقف  لم 
العقبات  أمــام  الستني،  عامها  على  شارفت 
بل  اليأس،  موقَف  طريقها،  اعترضت  التي 
واجهت بكل شجاعة وقوة، وقررت أن حتافظ 
على استقرار بيتها ومتنح أبناءها الستة حياًة 
رغدًة. وقررت بالفعل »بنت البلد« أن تستكمل 
تعليمها من خالل محو األمية، جنًبا إلى جنب 
والــدرس،  النموذج  لتقدم  األطفال  تربية  مع 
مسؤولياتها  ورغــم  الشاقة،  رحلتها  وتواصل 

تقدمت يف أول دفعة ملحو األمية يف أسوان.
مهمٌة  ــٌة  جتــرب الـــدراســـة  أن  األم  ــت  ــ أدرك
أطفالها  رعــايــة  على  بالتأكيد  ستساعدها 
بصورة أفضل ودعمهم يف مسيرتهم التعليمية، 
بالصف  التحق  الذي  ابنها  مع  تذاكر  وكانت 
األول اإلعدادي، كانت هناك منافسة بني األم 
واالبن، لكنها تفوقت بصورٍة أدهشت اجلميع، 
خياطة  ماكينة  على  تعمل  وأنــهــا  خصوًصا 
ومتيزت  احلياة،  احتياجات  وتدبير  لتوفير 

قبلًة  كانت  أنها  احلرفة، حتى  أيًضا يف هذه 
لكلِّ من يريد مالبس متميزة يف مدينتها بعد 

أن ذاع صيتها.
حتملت األم أعباَء عديدًة نظًرا لغياب األب 
األخالق  بداخلهم  تزرع  مصر.  خارج  لسفره 
الوقت  ويف  واملعرفة،  العمل  وُحــب  احلميدة 
نفسه تسعى لتوفير كافة االحتياجات لهم ولم 
تخذلهم قط، أراد البعض إقناعها مبنع األبناء 
يف  املشاركة  أجل  من  للمدارس  الذهاب  من 

شؤون البيت.
جنحت السيدة املكافحة يف أن تلتحق بكلية 
الزراعة والتخرج منها، تلك اخلطوات الكبيرة 
قريتها  يف  الــســيــدات  تشجيع  إلــى  دفعتها 
األمية  محو  مشروع  إلى  االنضمام  أجل  من 
والتغلب على صعوبات القراءة والكتابة. متر 
وتربية  الــدراســة  بني  املكافحة  السيدة  أيــام 
ومساندة  طويلة  لــســاعــات  والــعــمــل  ــاء  ــن األب

اجلميع قدر اإلمكان.

حكاية الست »نعيمة«.. واجهت متاعب 
الحياة بماكينة الخياطة ومحو األمية

جوه البلد

قصة كفاح 

يد
ي إ

 ف
يد

التنمية المحلية تشكل وحدات لمتابعة تنفيذ إ
مشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف 

تتبعها  املحافظات،  عموم  بدواوين  للمتابعة  وحدات  تشكيل  املحلية  التنمية  وزارة  أعلنت 
وحدات متابعة بـ٥1 مركًزا إدارًيّا، تضم يف عضويتها مسؤولي املتابعة والتخطيط والتوثيق 
واملشاركة املجتمعية، ملتابعة املشروعات، ضمن خطة تطبيق البرنامج القومي لتطوير الريف 

املصري، وفق املبادرة الرئاسية »حياة كرمية«.
وأوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية املحلية، إن املشروعات جار تنفيذها على 
أرض الواقع ضمن خطة البرنامج القومي لتطوير الريف املصري، ومن املقرر إقامة مجمع 
بريد، وسجل  ومكتب  تكنولوجي مصغر،  بها مركز  يكون  بحيث  بكل وحدة محلية،  خدمات 
مدني، ومكتب متوين، وشهر عقاري، ووحدة تضامن اجتماعي، وذلك تيسيًرا على املواطنني 
وتوفير اخلدمات يف مكان واحد. وحول اجلانب االقتصادي لبرنامج تطوير الريف واالرتقاء 
مبستوى املعيشة لدى سكان القرى والنجوع، أشار قاسم، إلى أن الوزارة تعمل على اتخاذ عدة 

إجراءات من شأنها القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل.
كما تشارك وزارة التنمية املحلية يف عضوية جلنة التنمية االقتصادية، وإيجاد فرص عمل 
البرامج  من  عدد  تنفيذ  إلى  إضافة  واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات  تنمية  جهاز  يديرها 
القرى  ملواطني  عمل  فرص  خلق  يف  يساهم  ما  األولــى،  املرحلة  خالل  املستهدفة  باملراكز 
املستهدفة من خالل تقدمي متويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر واملشروعات الصغيرة، 
واملرأة  الشباب  مشروعات  ودعم  »مشروعك«،  وبرنامج  املحلية  التنمية  صندوق  خالل  من 
لتحسني دخولهم، دعم التكتالت اإلنتاجية الواعدة مبحافظات سوهاج وقنا وأسيوط واملنيا 
من خالل برنامج التنمية املحلية بصعيد مصر، وتوفير األراضي املطلوبة وتيسير احلصول 
املحال  تشغيل  رخــص  استخراج  جانب  إلــى  احلرفية،  املجمعات  إلنشاء  التراخيص  على 

التجارية، وتطوير األسواق القروية واملواقف داخل القرى األم.

إجراءات استخراج تراخيص 
تشغيل مزرعة دواجن

خدمة  األراضي  واستصالح  الزراعة  وزارة  تقدم 
هذا  الدواجن. يف  مزارع  تشغيل  تراخيص  استخراج 
العدد من »رسالة النور«، نستعرض إجراءات استخراج 

التراخيص ألول مرة وجتديدها.
إلجراء  املختصة  الزراعة  ملديرية  التقدم  أواًل: 
املعاينة الفنية الالزمة للمنشأة محل الطلب، واستيفاء 
املستندات اخلاصة بذلك، وتشمل: مستندات امللكية 
اخلاصة باملنشأة أو املشروع املراد استخراج تراخيص 

تشغيل له.
املنشأة يف حالة  إقامة  ترخيص  األوراق  كما تضم 
 ،2014 لسنة   14٥8 رقم  الوزاري  القرار  بعد  بنائها 
وشهادة األمان احليوي اخلاصة باملزرعة محل الطلب 
تفيد  والتي  البيطرية،  للخدمات  العامة  الهيئة  من 
احليوي  األمان  واشتراطات  لقواعد  املزرعة  بتطبيق 
من عدمه، وإيصال سداد املصروفات اإلدارية الالزمة 
محل  التشغيل  تراخيص  جتديد  أو  استخراج  لطلب 

الطلب.
والرسم  املعاينة  محضر  فحص  يــجــري  ــا:  ثــانــًي
مطابقة  من  للتحقق  املديرية؛  من  الوارد  الكروكي 
أنشـطة  من  نشاط  لكل  الالزمة  الوقائية  األبعاد 
وبالنسبة  السكنية،  الكتلة  وعن  األخرى  الدواجن 
لإلقامة والتقنني فهي من اختصاص اإلدارة املركزية 

حلماية األراضي.

»بنساعد بعض«

سكان المقطم يشكون من انتشار 
الكالب الضالة وتهديدها سالمتهم

انطالًقا من رسالتنا يف هذا الباب، نلقي الضوء على 
يف  املختلفة  املحافظات  من  عــدد  يف  أهالينا  أصــوات 
الذعر  من  حالة  املقطم  أهالي  يعيش  وبداية  بر مصر، 
والقلق بعد جتمع عشرات الكالب الضالة مبنطقة ميدان 
النافورة وشارع 1٧، ومهاجمة األطفال وإحداث أصوات 
من  متأخرة  املحيطة يف ساعات  الشوارع  وضوضاء يف 
يف  الكالب  جتمع  سبب  »أن  عيان  شهود  الليل.وأوضح 
املنطقة وجود حديقة حتولت ملمشى يأتي إليها أصحاب 
الكالب  جعل  مما  للتنزه،  املجاورة  املناطق  من  الكالب 
يقوم  ما  وعــادًة  الطعام،  بواقي  لتناول  تتجمع  الضالة 
كبيًرا  وإزعــاًجــا  ذعــًرا  يسبب  مما  بينها  عنيف  شجار 

ألهالي املنطقة«.
ظاهرة  »إن  األهالي  من  خليل،  رجب  املهندس  وقــال 
انتشار الكالب ال يجب السكوت عليها بعد أن هاجمت 
يف  السير  وأن  املنطقة،  يف  األطفال  من  عــدًدا  الكالب 
ميثل  أصبح  ليال  الواحدة  الساعة  بعد  املنطقة  شــوارع 

خطًرا كبيًرا على السكان«.
وأكد محفوظ الغالي، من املقيمني باملنطقة »أن انتشار 
ومخالفات  قمامة  لــوجــود  يرجع  الــعــدد  بهذا  الــكــالب 
كثيرة باملنطقة«، مطالًبا »بنقل الكالب يف مكان آمن أو 
تعقيمهم بحيث ال يصبحون قادرين على التكاثر«، مشدًدا 
على »أن فكرة قتل الكالب مرفوضة متاًما وتتنافى مع 

اإلنسانية والرفق باحليوان«.

صوت أهالينا
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