
إشراف : محمد عبد الباسطاألحد 5 أبريل 4٢٠٢٠

صحافة مواطن عزيزى القارئ
هذه الصفحة تحررها أنت.. نهتم بموضوعاتك وآرائك 

ومقترحاتك وشكواك وموهبتك.. تواصل معنا 

يقول األمام الشافعي:  “ال أعلم علما 
بعد الحالل والحرام أنبل من الطب”.. 
فلكل مرحلة رجالها، وفى العدد املاضى 
كان عنوان املقال أن األزمات، دائما وأبدا 
تظهر معادن الشعوب، والشعب املصري 
دائما وأبــدا عبر التاريخ يظهر معدنه 
األصيل وقت الشدائد، فكم من أحداث 
ــرت علينا وأظــهــر الشعب املصرى  م
تماسكه ليعبر هذه األزمة كل في مجاله 

وتخصصه. 
وإذا كان لكل مرحلة أبطالها والشعب 
املصري هو بطل هذه ااملعارك لكن هناك 
ابطاال في كل املحن ال يبخلون بأى جهد 
تجاه هذا الوطن وتجاه أبناء هذا الوطن، 
فها هم األبطال من رجال الصحة بكل 
تخصصاتهم ينتفضون للدفاع عن 
هــذا الــوطــن ويــتــصــدرون املشهد بكل 
ــؤدون واجــبــهــم بكل قوة  شــجــاعــة.. يـ
متكلني على الله إلنقاذ الشعب املصري 
من هذا الوباء، وبالفعل تصدروا املشهد 
بــكــل شــجــاعــة يــســتــقــبــلــون املــرضــى 
بصدر رحب متخذين كافة األجــراءات 

االحترازية.
فمهنة الطب تعد من أشــرف وأرقــى 
املــهــن اإلنــســانــيــة بــل وأكــثــرهــا رحمة 
وإجالال، حيث قد عرف البشر منذ القدم 
مهنة الطب واألطباء وأحصوا فوائدها 
وأدركوه جيدًا أهميتها الكبيرة لحياتهم، 
حيث إنها من أقــدم املهن التي عرفها 
اإلنــســان، والتي البــد من وجودها في 
أي مجتمع كان وفي أي فترة تاريخية 
كانت، فكم من األطباء العظام في التاريخ 
البشري قــد ورد ذكــرهــم وإضافتهم 
الطبية الكبيرة للطب البشري، حيث 
إن مهنة الطب هي تلك املهنة أو العلم 
الذي يقوم ببحث األمراض التي تصيب 

الجسم البشري. 
فهذه املهنة من أنبل املهن وأشرفها، 
هذه املهنة اإلنسانّية التي يعمل بها من 
يحملون الرحمة في قلوبهم، ويتجّولون 
كاملالئكة بردائهم األبيض، مخففني عن 
املرضى آالمهم وأحزانهم وأمراضهم، 
وزارعـــــني لــلــبــســمــة عــلــى وجــوهــهــم، 
وساهرين على راحتهم، فال تغفو أعني 
األطباء قبل االطمئنان على أولئك املرضى 
والتأكد من سالمتهم؛ لذا هم يعتبرون 
نصف شفاء اإلنسان بلطف أرواحهم 
الــتــي تــكــون كالبلسم، وإنسانّيتهم 
ــة قــلــوبــهــم. فكما قــال  العظيمة، ورقـ
مصطفى صادق الرافعي -رحمه الله-: 
)إّن الطبيب الحكيم ال يجاري العليل 
ة(، فما أعظم هذه 

ّ
ما ينظر إلى العل

ّ
وإن

 املهنة ومــا أجمل قلب من يعمل بها.

محمد عبدالباسط

كالم بجد

Mohamed.baset85@yahoo.com

أصحاب البالطو األبيض.. شكًرا لكم

الذاكرة الحية
تقول مدير عام اليونسكو األسبق إيرينا بوكوفا أن الهدف 
الرئيس من اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير املادي 
حماية التراث الثقافي غير املادي إنما القصد منها هو صون هذا 
التراث فالحماية تعني بناء حواجز حول شكل معني من أشكال 
التعبير وعزله بالتالي عن سياقه ماضيه والحد من وظيفته أو 
قيمته االجتماعية أما الصون فيشمل أيضا الحفاظ علي طابعة 
الحي وعلي قيمته ووظيفته فالتراث بحضوره وتجليه يمثل التطور 
الذهني التاريخي واالجتماعي لإلفراد والجماعات والتجمعات 
واملجتمعات البشرية املعنية كونه املعبر عن أصالتها ووجودها 
وتمايزها علي مستوي املجتمعات اإلنسانية ومن منطلق عالقة 
التراث بالحقوق دفع املجتمع الدولي واملنظمات الدولية ملراجعة سبل 
التعريف به وبأساليب الحفاظ عليه وصونه بكافة أشكاله انطالقا 
من بنية تشريعية وقانونية تمثلت في صياغة صون التراث الثقافي 
في غير املادي عام 2003 في منظمة اليونسكو وقد عرفت االتفاقية 
املذكورة التراث الثقافي غير املادي ولقد حاولت اتفاقية صون التراث 
غير املادي 2003 أن تؤكد أن الثقافة والتراث ال يمكن حصرهما 
في الجوانب املادية امللموسة فحسب فالثقافة حية ومستمرة في 
تغيرها وتمتلك في تجلياتها املادية جوهر الحياة والتراث الثقافي 
وكل ما يؤجج املعاني التي تتناولها الشعوب علي امتداد األزمنة و 
ويدلي الدكتور يوسف زيدان بدلوه فيقول أن التراث يعني ما تركه 
السابقون من كتابات وكتب خطوها بأيدهم أو نسخها النساخ علي 
امتداد قرون الحضارة العربية اإلسالمية ذات التاريخ الطويل وقبل 
أن نغوص في بحور التراث وقيمته نتجول في أرجاء درا األرشيف 
القومي في مصر أو ما هو شائع بني أهل مصر باسم دار الوثائق 
التاريخية القومية أو ما يحلو للباحثني أن يطلقوا عليها بيت التاريخ 
الوثائقي فال أقل من أن تشمله الرعاية املادية واملعنوية فهذا البيت 

هو عقل األمة الوثائقي!
فكانت التشريعات والقوانني واللوائح التي تسهر علي العناية بهذا 
التراث وهذه الوثائق لتظل حية نابضة تلبي نداء كل باحث ودارس 
يسهم ببحثه أو دراسته في إحياء جوانب ماضينا ويضئ جانبا 
من جوانب مكتبتنا األرشيفية فجاء إنشاء دار الكتب والوثائق 
القومية بالقرار الجمهوري رقم 176 لسنة 1993 – وكانت قبل 
ذلك قسما من الهيئة العامة للكتاب – من أجل نشر الثقافة بني 
أفراد الشعب بتيسير االطالع علي اإلنتاج الفكري واألدبي العلمي 
للحضارة اإلنسانية وتعميم الخدمات املكتبية وتوصيلها إلي جموع 
الشعب املصري وإحياء التراث الفكري وتيسير دراسته أيضا 
صيانة الكتب املتناثرة دون حماية في كافة أنحاء مصر وجمعها 
في دار الكتب والوثائق القومية بما تضمنه من الحفاظ عليها ثم 

بدار الكتب املصرية بأربع مراحل رئيسية مرحلة النشر االولي 
في الكتب خانة الخديوية )1893- 1911( مرحلة لجنة إحياء اآلداب 
العربية )1911 – 1921( مرحلة القسم االدبي )1921 – 1955( وقد 
استمرت كتبه في الطبع خالل العامني التالني تحت مظلة قسم التراث 
)1955 -1957( وقد توقف نشاط دار الكتب في النشر التراثي في 
ظل القسم االدبي الذي انشئ سنة 1957 تحت قسم احياء ونشر 
التراث العربي وتأتي مرحلة مركز تحقيق التراث الذي صدر قرار 
إنشائه عام 1969 وكان من مهام املركز تكوين وإعداد أجيال من 
املحققني للتراث العربي ويواصل عمله حتى اآلن وبمناسبة مرور 
مائة وخمسون عاما علي إنشاء دار الكتب فحريا بنا في بلد 
الحضارات أن نكشف لشبابنا وللباحثني والعلماء عن ذخائر التراث 
العربي واالسالمي الذي تملكه دار الكتب واملنزوي الخزانات الخطية 
ويهدده الفقد وتتصرف فيه يد الزمان فالبد من أن نقبل علي 
تحقيقه ونشره حتي تزيد نسبة املعرفة من تراثنا ويقل املجهول 
عنه وننمي وعينا بالتراث وعيا موضوعيا علميا ونرتقي بالقدرات 
الرامية إلي قراءة التراث قراءة صحيحة تكشف لنا حقيقة تكوين 
العقلية العربية االسالمية ونتلمس مالمح شخصيتنا الحضارية 
علي نحو دقيق وندرك كم الثراء والتنوع في تراثنا وندرك أن التراث 
متساند ومؤسس علي نحو عضوي داخل بناء معرفي خاص به 
ومحكوم بالتاريخ فال يحق لنا ونحن في بلد الحضارات أن نهمل 
تاريخنا العربي االسالمي وضرورة نشر املخطوطات التي تبرز هذا 
التاريخ وتأسيس املعرفة الدقيقة بتاريخ العرب واملسلمني وإثبات 
الدور العربي االسالمي في تطور العسكرية العاملية ورفع معنويات 
املعاصرين بتلقينهم مآثر أجدادهم في هذا املجال فاملخطوطات 
الطبية لها أهمية قصوي في حياتنا فلم تظهر حضارة إنسانية إال 
كان للطب نصيب فيها ذلك أن الحضارة البد لها أن ترتقي بقيمة 
الحاجات الحاجه إلي التداوي من االمراض واالوجاع املختلفة فكانت 
للحضارة العربية واالسالمية إسهاماتها الكبرى في مجال الطب 
حيث برع من املسلمني طائفة من االطباء الذين طوروا أصول الطب 
وفروعه حتي وصلوا إلي منتهي الدقة العلمية املتاحة في وقتهم 
وكمذلك املخطوطات الفلكية والكيمائية والتاريخية واالدبية حتي 
ال يتسرب إلي أذهان الباحثني والعلماء والباحثني أن التراث الثقافي 
قد يتزايد تدميره باألسباب التقليدية لالندثار فحسب وإنما أيضا 
باألحوال االجتماعية واالقتصادية املتغيرة التي تزيد من خطورة 
املوقف بما تحمله من عوامل االتالف والتدمير االشد خطر وعلينا 
أن نسهل الطريق الشاق للباحث والعالم والقارئ بينه وبني تراثه ألنه 
يمثل العالم العميق داخل نفسه وحتى ال يكون التراث مجهول بل 

معروف ومألوف .    

أضيفت املحاضرات املتخصصة من رجال العلم والتي كانت سببا 
من أسباب إنشاء مدرسة ثم أصبحت كلية وانضمت إلي جامعة 
القاهرة ثم أتت حتمية العناية الخاصة بما زال مخطوطا من كتب 
من أجل الحفاظ عليها من الفقد والتلف ثم دلفت إلي محاكاة املطبعة 
األميرية في طبع ما اقتنت من مخطوطات فاهتدي أصحاب املنهج 
العملي في تحقيق املخطوطات علي يد أحمد زكي باشا وإخوانه 
ذلك املنهج الذي خضع ومازال وال يزال يخضع لكثير من التنقيح 
والتجديد واإلضافة ثم تأسس قسم لتحقيق املخطوطات وقد مر 
علي تأسيس دار الكتب مائة وخمسون عاما منذ صدور قرار 
الخديوي إسماعيل بتأسيس الكتب الخانة الخديوية املصرية وكان 
ذلك في شهر مارس سنة 1870 وحتي اآلن ظل االهتمام بالتراث 
واملخطوطات أهم ما هو منوط بدار الكتب من أعمال وقد شمل قرار 
التأسيس قيام الدار بجمع املخطوطات النفيسة التي لم تصل ة إليها 
يد التبديد بما حبسه السالطني واألمراء والعلماء واملؤلفون علي 
املساجد واألضرحة  ومعاهد العلم ليكون من مجموع هذا الشتات 
نواة ملكتبة عامة ولم يكن هذا الجمع املهمة الوحيدة لدار الكتب فقد 
شرعت بعد أقل من ربع قرن من إنشائها وبتواءم تام مع عنصر 
االهتمام واإلتاحة اللذين تقدمهما للتراث واملهتمني به شرعت 
في طبع كتب التراث وتصحيحها ونشرها مما مهد لطباعة أول 
كتاب تراثي يصدر عن دار الكتب سنة 1893 وهو طبع الجزء ين 
املتوافرين من كتاب » االنتصار لواسطة عقد األمصار » البن دقماق 
عام 809 هجرية 1407 م وقد صدر بعناية املستشرق األملاني كارل 
فولرس 1857- 1909 ميالدية ومنذ تلك الحقبة التاريخية تواصل 
دار الكتب إنجازاتها في النشر التراثي الذي شهد تطورا كبيرا 
وتغير الحال من مرحلة التصحيح إلي مرحلة التحقيق العلمي بكافة 
معاملها وفي تلك اآلونة كانت دار الكتب ال تملك مطبعة فكانت تطبع 
إصدارتها في املطبعة االميرية املطابع االهلية وقد ظل هذا الحل 
حتى عام 1921 حيث تأسست مطبعة خاصة لدار الكتب تطبع 
فيها مطبوعاتها ومنها املطبوعات التراثية وقد مر النشر التراثي 

بقلم  سعيد إبراهيم 

 ابتكر طــالب الفرقة الــرابــعــة بكلية الهندسة 
اإللكترونية بمنوف قسم االلكترونيات الصناعية 
والتحكم روبوت  ملساعدة الطاقم الطبي أو أي من 
موظفي الخدمة ملنع التعامل املباشر مع املريض 
وتقليل احتمال اإلصابة، وهذا الروبوت هو مشروع 
التخرج للفرقة الرابعة للعام للجامعى2019_2020 
ويعتبر من أهم االبتكارات فى هذا الوقت الذى تمر 
به البالد بظهور مرض  كورونا، املستجد والذى راح 
ضحيته اآلالف على مستوى العالم ويتمنى هؤالء 
الطلبة أن يتم تنفيذ هذا الروبوت على أرض الواقع 
ويتم تطويره بما يتناسب مع االحتياجات امللحة 
للحفاظ على والطاقم الطبى وان يتم توظيفه لتقديم 

الخدمات لألشخاص في الحجر الصحي، حيث إنه 
يصبح حلقة التواصل بني الطاقم الطبي واملرضى.

ــروبــوت فــى املستشفيات  ــم استخدامات ال وأه
والفنادق ونقاط العزل مثل منطقة الحجر الصحي 
ــة إلى  في أي مكان إليصال املــواد الغذائية واألدوي
األشخاص املحاصرين مما يحد من نقل العدوى بني 
األشخاص ويساعد في وقف انتشار الفيروس، فهو 
مزود بكاميرات ويتم توصيله على الهاتف، وحيث 
يقوم وضع األدوية والوجبات الغذائية واملياة وكل 
مستلزمات املريض ويتم تزويد الروبوت باملعلومات 
الكافية لكل مريض حيث يمر على الغرف وينادى 
على املريض برقم الغرفة وبعد أن يأخذ املريض 

متطلباته يقوم بارسال رسالة للطبيب للتأكيد على 
أنه تم توصيل األدوية ويتنقل فى املسار املحدد له 
على باقى الغرف ثم يعود ويتم تعقيمه وتجهيزه 

للذهاب فى املرات القادمة. 
ويتكون فريق العمل من الطالب احمد محمد 
شحاته والطالب احمد عالء ابو السعود والطالب 
هشام بس انور والطالب محمد سيد عبد الرحمن 
والطالب محمود صالح محمد احمد، وقام باإلشراف 
على املشروع كال من الدكتور سامح عبد الحليم 

والدكتور عالء خليفة.

املنوفية ـ نعناعة صدقي

مرت مصرنا الغالية بالكثيرات من املحن واالختبارت وتعددت 
وتنوعت املصائب والصعاب من حروب وأمراض وأوبئة، فقد أصيبت 
مصر عدة مرات علي مر تاريخها باألمراض املعدية التي خرجت 
عن السيطرة وتفشت فأصبحت وباء أصاب الشعب وحصد آالف 
األرواح، ونخص بالذكر األوبئة التي أصابت مصر خالل القرن 19، 
كانت الكوليرا - هذا الوباء الفظيع املهلك - من أكثر األوبئة التي أصابت 
الشعب املصري خالل هذه الفترة وكان من الصعب السيطرة عليه  و 
لم يكن هناك األمصال الخاصة بتطعيم ضد اإلصابة به من ناحية 
وكذلك نتيجة عجز اإلنسان عن التحكم في قوي الطبيعة و انتشار 
الجهل و ضعف العناية الصحية من ناحية أخري كل هذه العوامل 

كانت سبب في انتشار األوبئة بل وتكرراها من فترة إلي أخري. 
ففي عام 1831 أصيبت مصر بوباء الكوليرا وانتشر في ربوعها 
املعمورة وحصد اآلالف من األرواح من مختلف الطبقات فلم يفرق 
الوباء بني غني وفقير فقد أصيبت به كافة أرجاء البالد مما أقلق 
محمد علي باشا والي مصر حينذاك وخشي علي تجهيزاته الحربية 
وتعبئته العسكرية فسعي إلي إيجاد طريق ملقاومته وإبادته، فأشار 
عليه املسيو ميمو – قنصل فرنسا العام – بإنشاء إدارة صحية 
ملقاومة الوباء و تنظيم الشئون الصحية للبالد وكلف محمد علي عدد 
كبير من األطباء األجانب إلنشاء هذه اإلدارة الصحية وتم إنشائها 
بالفعل عام 1831، وعني بها عدد كبير من األطباء والعمال الالزمني 
للقيام بإعمال هذه اإلدارة الطبية وأطلقواعليها اسم)األنتدانس 
سانيتير( وسعي قناصل الدول األجنبية بمصر إلي تعضيد ودعم 
هذه الهيئة فجعل لكل منهم مندوبا لديها يحضر اجتماعات مجلسها 
ويتداول مع أعضاء ذلك املجلس في اإلجــراءات الواجب اتخاذها 
للمحافظة علي صحة رعايا دول هؤالء القناصل، وبعد مضي وقت 
قصير ظهر نتائج جهود تلك اإلدارة الصحية، فأنشئت العازاريتات 
التي حرفها األهالي الي مازاريطا وهي األماكن التي توضع بها 
البضائع الــواردة من البالد املوبوءة لتطهيرها فيه قبل أن يصرح 
لها بدخول القطر - وهي ما يسمي اآلن بالحجر الصحي - فكانت 
تبقي السفن مدة تتراوح بني خمس إلي عشرة أيام لضمان سالمتها 
وخلوها من األوبئة مع قيام موظفي إدارة العازاريتات بتطهيرها لقتل 

إي وباء قبل أن يصرح لها بدخول القطر املصري.
وقد عملت الحكومات التي جاءت بعد محمد علي علي تحسني 
األحوال الصحية لتفادي انتشار األمراض واألوبئة الفتاكة فصدر 
قرار بنقل الجبانات إلي خارج املدن بعد أن كان يتم إنشاءها 
داخل املساكن و بني ربوع املدن فنقلت إلي مسافات بعيدة عنها 
ووضع معاير صارمة في أمور الدفن وتعميق اللحود والقبور 
وردمت البرك التي كانت موجودة بكثير من املدن والقري كما 
عملوا علي إزالة تالل القاذورات و القمامة و التي انتشرت بكافة 
األنحاء، كما وفروا عدة أطباء مجانيون في األحياء املختلفة و 
قامت الحكومة بإنشاء مستشفيات في املدن الكبري وتم توفير 
اللقاح لبعض األمراض املعدية منها الجدري وكان يعطي إجباريًا 
لجميع أفراد الشعب ، و جل هذه اإلجراءات وأكثر تم تنفيذها في 

عهد الخديوي إسماعيل. 
وعلي الرغم من جميع اإلجــراءات التي اتخذنها الدولة للحد من 
انتشار األوبئة و األمراض و عدم تكرارها فقد أصيبت مصر بوباء 
الكوليرا عدة مرات خالل القرن التاسع عشر، فقد ظهر في شهر 
يونيه 1848، وكذلك في يوليو 1850، وفي يونيه 1855، وكل مرة 

ترك فيها أثار مخيفة ودمار بل وصل األمر أن 
أحياء بأكملها أصبحت خاوية بعد أن حصد 
الوباء أهلها، وإذا ما تفشي كان يفتك بالبشر 
بمختلف أعمارهم فتكًا زريعًا وكان يصعب 
علي القائمني بالشئون الصحية تداركها و 
احتواء آثارها، حفظ الله مصر وأهلها من كل 

سوء.

د/ مني علي أبو العزم 

باألخالق الكريمة تسمو األمــم وترتقى، وقد ربط 
كثير من العلماء واملــؤرخــون بقاء األمــم وذهابها 
باألخالق.. بهذه الكلمات كتب الكاتب الصحفى األستاذ 
محمد عبد الباسط مقاله فى العدد الصادر بتاريخ 
2020/2/16 بعنوان )إنما األمم األخــالق ما بقيت(، 
وكأن الكاتب الصحفى الكبير بما لديه بحكم عمله 
الصحفي قد امتلك خاصية استقراء املستقبل، حني 
يكتب عن موضوع األخالق التى تعانى األن الفساد 
 

ً
بعد أن إنتشرت )ثقافة السوء( فى أنحاء البالد فضال
عن التعصب األعمى واإلنفالت األخالقى الذى تعيشه 
الجماهير الكروية دون بصيص من أمل، ودون رجاء 

ــذا الــتــردى  مــن عمل ملجابهة ه
األخالقى والفساد الخلقى الذى 
صاحب مبارات القمة فى أبو ظبى 
واملباراة الثانية فى إستاد القاهرة، 
ــراًرا وتــكــراًرا  لقد بــح صوتنا مـ
ــادى ونــعــمــل عــلــى أن تشيع  ــن ن
ثقافة األخالق واملثل العليا، ولكن 
دون جدوى، فال حياة ملن تنادى، 
فاآلذان من طني وعجني قد صمت 
عن سماع سيمفونية األخــالق، 

وآثرت لألسف على عزف مقطوعة النشاذ ببث ثقافة 
السوء بال وازع من ضمير أو دين أو عرف أو انتماء.

إن سمعة مصر ليست بالشيء الهني، وعبقرية 
املكان والزمان تكمن فى مكانتها وريادتها وتجانسها 
الطبيعى الذى واصفة جوهرية فيها.. ال ندرى ما الذى 
غير املزاج العام إلى هذا املستوى من اإلنحالل الخلقى 
والتفسخ اإلجتماعى، واالغتراب الذى نشاهده ونسمعه 
بني جماهير اختارت طريق التعصب ومالت إليه كل 
امليل، وبررت سبيل التناحر وأفاضت فيه كل الكيل 
بال منطق من القول وال مبرر مقبول اللهم إال التعصب 
األعمى، ورغم انتمائي للقافلة البيضاء إال أننى أثمن 

دور النادى األهلى وتاريخه الحافل بالبطوالت ، ومن 
قبلها األخالقيات واملثل.

من الواجب أن يعلم القاصى والدانى بأن أساس 
ممارسة الرياضة إنما يقوم على املثل العليا والقيم 
واألعراف األخالقية قبل القوانني التى تحكم أى لعبة، 
ا أن يعلم الجميع بأن ثمة رياضات 

ً
ومن الواجب أيض

فردية تحقق ملصر العديد من البطوالت فى املحافل 
الدولية والعاملية وال يهتم بها إعالمنا الذى أخذ على 
عاتقه أن ينتصر لكرة القدم فقط دون اللعبات األخرى 
رغم املآسى والخذالن والتردى األخالقى الذى قسم 

املجتمع – لألسف – إلى قطبني زمالك و أهلى.
هذا اإلعالم الظالم قد ذكى روح 
التعصب، فالنقاد الرياضيون 
قد بلعوا طعم التعصب وراحــوا 
ينفثون روح التفرق والعدوانية 
والتشدد بني الجماهير.. مهذلة 
غير مبررة أمام أسماع وأبصار 
من يتابع فريقى األهلى والزمالك 
حول العالم ال نعرف من السبب 

فى ذلك؟
أيها املغامرون بسمعة مصر 
كفوا أيديكم عن هذا الهراء، وتعالوا إلى روح األخالق 
التى تبنى وال تهدم، تدعو إلى الفضائل وتنأي عن 

الرذائل.
ــذوق العالم،  إننا نواجه حرًبا ضــروس إلفساد ال
وتفشى األخالقيات السيئة، ففى جو من الظلماء نقولها 
بكل روح الكبرياء بأنه ال يفلح إال من كان همه اإلتقاء 
واالرتقاء بالذوق العام، فالعاقل ليس من يعرف الخير 
والشر بل من يعرف خير الشرين ، ويحضرنى قول 
ملطرف بن عبد الله العامرى البصرى إذ يقول: )عقول 
الناس على قدر زمانهم، فالرياضة أولها وآخرها هى 

األخالق يا سادة هذه رسالة نكتبها للجميع.

الرياضة أخالق!!

األوبئة واألمراض في مصر

إدارة الحكومة للتنني وكوفيد 91.. »شهادة صالحية حتى إشعار آخر« األزمة وفقا للمفهوم العلمي هي التهديد 
لخطر متوقع أو غير متوقع بالتالي 
إعصار التنني وبــاء كــورونــا املستجد 
يمثالن ازمــتــان باملفهوم العلمي، إذ 
لهما سمات وخصائص تقطعا بأنهما 
أزمات ويجب التعامل معهما على أنهما 
كذلك، فقد نجحت الحكومة في ادراك 
أنهما نقطة تحول تتطلب اتخاذ قرارات 
سريعة لتجنب تهديد اهداف وقيم وطنية، 
فكان لزاما على أي حكومة لديها ادراك 
واعى أن تكتشف إشارات اإلنذار وتهتم 
بتشخيص املؤشرات التي تنبئ بوقوع 
ــة، ومــن ثم وجــب عليها االستعداد  أزم
للوقاية من تلك اآلثــار املدمرة لألهداف 
والــقــيــم الــوطــنــيــة بــاالنــحــيــاز التــخــاذ 
التدابير الالزمة والضرورية للتعامل 
مع االزمــة بقصد منع وقوعها أو الحد 
من آثارها والحيلولة دون تفاقم االزمة 
وانتشارها وأيضا استعادة النشاط وهي 
العمليات التي يقوم بها الجهاز اإلداري 
الستعادة توازنه من اجل ممارسة اعماله 
االعتيادية، ثــم املرحلة األخــيــرة وهي 
مرحلة التعلم الخاصة بوضع الضوابط 

ملنع تكرار النتائج التي كان من الصعب 
السيطرة عليها اثناء حدوث االزمة وبناء 
خبرات من الـــدروس السابقة لضمان 
مستوى عالي من الجاهزية في املستقبل؛ 
فحكمي على اإلدارة باعتباري موطنا 
متلقيا للخدمة الحكومية أن الحكومة 
اجتازت املراحل األربعة بنجاح وهذا ما 
يمنحها شهادة صالحية بقاءها في 
اإلدارة حتى اشعار اخر؛ وأملى في ان 
تجتاز املرحلة الخامسة واألخيرة بنجاح 
وهي املرحلة الخاصة بوضع الضوابط 
ملنع تــكــرار النتائج التي صعب علي 

الحكومة السيطرة عليها في األزمتني.
لكن فــي مصر ثقافة يجب القضاء 
عليها وهي أن إدارة االزمات هي مجابهة 
األزمة عند حدوثها وليس االستعداد لها 
قبل الحدوث، وهو االمر الذى يمثل اندفاع 
الجميع نحو تقديم الحلول أثناء االزمات؛ 
فغياب التخطيط الوقائي يجسد الواقع 
الذى عليه معظم الحكومات و املنظمات 

في العالم العربي؛ فال وجود للفكر التنبؤ 
كما هو عليه الحال في الــدول املتقدمة 
كاليابان مثال؛ فهي تصنع منظومة 
وقائية تعتمد على االبتكار والحلول 
الــجــذريــة وتستخدم الــطــرق العلمية 
كالسيناريوهات وأنظمة املحاكاة ويكون 
هدفها في ذلك تجاوز االزمة والتقليل من 
اخطارها على اقل تقدير؛ و هذا مرجعه 
القصور امللحوظ بشدة في آليات التعيني 
والترقية بالجهاز اإلداري للدولة بصفة 
عامة و علينا إعادة النظر في هذه االليات 

لبناء مصر املستقبل.
ورغم هذا النجاح النسبي الذى حققته 
الحكومة في إدارة ازمتي الطقس و الوباء، 
ــذى عليه اعــالم االزمتني  فــإن الحال ال
لــم يحقق طموحنا فــي ظــل ســرورنــا 
بنجاح الحكومة في إدارة االزمتني؛ فإن 
غياب البيانات الرسمية جعل شبكات 
الــتــواصــل االجتماعي وبعض املواقع 
اليكترونية ساحة للشائعات؛ كما أتاح 

غياب املعلومات حضور لألعالم املضاد؛ 
األمــر الــذى فتح الباب على مصراعيه 
للتخمينات؛ أن توجيه رسائل إعالمية 
ذات صلة باألزمتني لكل فئات املجتمع 
أمر ضروري لكسب تعاون هذه الفئات؛ 
فإعالم األزمة من له القدرة على التأثير 
في الثقافة؛ لذا يحب إقامة عالقة طيبة 
ــة والناس هــذه العالقة  بني إعــالم األزم
تقوم على الثقة املتبادلة عــن طريق 
إعطائهم معلومات محددة وتنظيم لقاءات 
دورية معهم، البد أن يقفز إلى االذهان 
ــوى واألشــد  أن األســلــوب االنــجــح واألقـ
تأثيرا هو مجابهة الحمالت اإلعالمية 
املعادية يتمثل في تقديم خطاب إعالمي 
موضوعي يتمتع بقدر من الوثائقية و 
املصداقية؛ ان املراقبة املستمرة الدقيقة 
ألعالم الخصم مسألة بالغة األهمية في 

إدارة االزمة إعالميا.
وعلى مسار التعاطي مــع االزمتني 
على املستوى الغير الرسمي فإن االفراد 

ومنظمات املجتمع املدني رسما لنا صورا 

إيجابية للمشاركة في اإلدارة وتقديم 

الحلول بهدف الحد من االثــار السلبية 

لالزمتني؛ إال أن هــذه الصور املشرفة 

افسادها بعض التصرفات غير املسئولة 

التي تتمثل في جشع و فساد بعض 

الفئات ممن حاولوا استثمار هذه االزمات 

اقتصاديا.

وال ننسى في النهاية أن نقدم الشكر 

لكل من قام بواجبه أطباء و تمريض و 

امن و محليات الكل في هذه املرة كان على 

مستوى الحدث ؛ 

حفظ الله مصر و 

وقى أهلها البالء و 

الوباء و الغالء.

د مصطفى 

عثمان .

بقلم / إبراهيم عبد املعطى حماد

السيد مدير عام صرف غرب املنوفية بشبني 
الكوم.. نشكو نحن أهالي املنطقة من إتالف 
الزراعة الخاصة بنا بحوض الترابيع رقم 19 

بناحية بهواش منوف املنوفية.
وذلك نتيجة لتصميم أو غلق مجمعات الصرف 
من قبل املقاول بذلك الحوض مما أدى إلى إتالف 

زراعة البطاطس. 
لذلك نلتمس من سيادتكم رفع تلك الصمامات 
المتالء الغرف حتي آخرها مما أدى إلى إتالف 

الزراعة.
عن أهالي املنطقة:
وليد خالد أبوطالب

استغاثة لـ صرف شبني الكوم..

طالب كلية اهلندسة اإللكترونية بمنوف 
يبتكرون »روبوت« لخدمة مرضى الحجر الصحي

فاز فريق كرة القدم بقرية كفر شبني بمحافظة القليوبية ببطولة كأس 
املحافظ على مستوى اإلدارة في كرة القدم، في املسابقة التي شهدت 

منافسات شرسة بني عدد من الفرق املميزة.
يقود الفريق الكابنت أحمد السيسي مديًرا فنًيا ومعه كل من الكابنت 

محمود عبد العاطي، والكابنت محمد الشبيني.
وضمت قائمة الفريق كل من الالعبني أحمد حمدي خفاجي، وصالح 
املهدي، ومحمود ايمن خفاجي، ومصطفي املهدي، وعمر عصام ابوشوك، 
ومحمود حمدي خفاجي، ومحمد طارق خفاجي، ومحمد صبحي نوفل، 
وقاسم فايز جاد، ومراد صبيح املحالوي، وهشام الشناوي، وأسامة محمد، 
وميدو عيد، وعبد الرحمن محمد املهدي، وإسالم السيسي، وإسالم السيد 
ط، ومحمد عبد املنعم الخواجه، وأحمد صبحي القرم، واحمد نيزو، ومحمد 

طارق، ومحمود عتمان، وعمرو قطب، وأحمد حمدي الحداد.
تهنئة خاصة من الزميل مصطفى زكي نائب رئيس التحرير.

فريق كفر شبني.. أبطال كأس احملافظ في كرة القدم


