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أن  المتوافرة  المعطيات  تؤكد 
الفكري  جزء من تحديات األمن 

التراكم  ناتج عن  يعد داخليا 
المشكالت  لبعض  والتعاقب 

الثقافي  التصدع  جراء  المجتمعية 
الذي اتخذ سمة االزدواج بين 

األصل  وثقافة  العصر  ثقافة 
واالزدواج.

الشرق  يف  املجتمعي  السالم  أزمــة  أحدثت 
ــات الــكــبــرى  ــي ــال ــدد مــن االشــك األوســـــط  عـ
ــة يف الــفــكــر املــعــاصــر. فــلــم يعد  ــشــامــل وال
وفرعيا،  جزئيا  انقساما  حولها  من  االنقسام 
وحضارة  وبقاء  هوية  يهدد  انقسام  أصبح  بل 
أن  املتوافرة  املعطيات  وتؤكد  نفسها.  األمــة 
داخليا  يعد  الفكري  األمــن  من حتديات  جزء 
املشكالت  لبعض  والتعاقب  التراكم  عن  ناجت 
اتخذ  الذي  الثقايف  التصدع  جراء  املجتمعية 
سمة االزدواج بني ثقافة العصر وثقافة األصل 
واالزدواج، أيضا بني احلداثة واألصالة، وبني 
والعاملي.  القومي  وبــني  واحلــاضــر،  املــاضــي 
املعاصر  الواقع  يف  التحكم  عجز  عن  فضال 
بني  بالتمييز  البناء  التواصل  عبر  ومقتضياته 
يرتبط بشروط  ما  البناء عليه وبني  ما ميكن 
السالم  أزمـــة  مظاهر  أهــم  ومــن   . تاريخية 
املجتمعي يف الشرق األوسط وانعكاساته على 
األمن الفكري العربي، ومقومات مواجهة أزمة 
السالم املجتمعي لتحسني آفاق مستقبل األمن 

الفكري: 
- التأكيد على املفاهيم الفكرية واألخالقية 

القومية لدى النشء والعامة.
من  خالية  اآلخــر  مع  بناء عالقة صحية   -
عقد النقص و اإلهانة من خالل إطالق عملية 
من  وعناصره  مستوياته  بكافة  مستمرة  حوار 
دولية  وهيئات  وحكومات  وجمعيات  منظمات 

وغيرها. 
الدولية  والتحوالت  املتغيرات  استيعاب   -
اخلطاب  مضمون  صياغة  ــادة  إلعـ الــقــادمــة 
االجتماعي والسياسي مبا ينسجم وضرورات 
الوحدة الوطنية والتالحم االجتماعي وترسيخ 
منظومة القيم واحلس األخالقي الفاضل لدى 

العامة. 
لتحديد خارطة  الفكري  - تطوير اخلطاب 
لنا  يحجز  نحو  على  اإلنساني  التقدم  لطريق 
توسيع  مــع  الــدولــي  املجتمع  يف  الئقا  مكانا 
االجتماعي  للخطاب  االجتماعية  الــقــاعــدة 
املصلحة  واقــــع  يــعــكــس  حــتــى  ــاســي  ــســي وال

االجتماعية. 
- بناء استراتيجية وطنية تعزز حقوق املواطنة 
باجتاه  تدفع  التي  املشتركة  القواسم  وترعى 
متتني الوحدة الوطنية وإنهاء أسباب القطيعة 

االجتماعية ) القبلية والفئوية واملذهبية ( حتى 
واالجتماعية  الثقافية  التمايزات  معها  تتحول 

لعوامل بناء وإثراء للتجربة الوطنية بأسرها.
ــر صــيــاغــة  ــج الــتــنــمــيــة عــب ــرامـ ــم بـ ــ - دع
املفاهيم  إلبــراز  هادفة  ثقافية  استراتيجيات 
التراثية  ثقافتنا  يف  واملتقدمة  املضيئة  والقيم 
والعمل على ترسيخها يف مجتمعاتنا العربية. 

- إحداث التنسيق والتكامل املتميز يف األداء 
والهيئات  الـــوزارات  بني  واألنشطة  والبرامج 
باخلبرات  أدائــهــا  لدعم  واألهلية  احلكومية 

وإمكانات التعاون والتبادل املعريف والثقايف .
مستقبلة  ثقافية  استراتيجيات  تبني   -
بناء  يستهدف  مــحــددة  رؤى  ذات  مــدروســة 
ــد مــســتــقــل يف ضــمــائــر وعــقــول  ــع جــدي ــ واق
الشعوب العربية ملواجهة آليات العوملة املحتلة 
االستثمار  خــالل  مــن  الثقافية  وتداعياتها 

اجلدي لوسائل اإلعالم املختلفة. 
معايير  واحترام  القانون  بسيادة  االلتزام   -
العدالة يف التشغيل بالوظائف العامة والترقي 

وجترمي ومكافحة الواسطة.
وحرية  واملحاسبة  الشفافية  مبدأ  تعزيز   -

الرقابة االجتماعية.
الشباب  صحة  لتنمية  االستثمار  ــادة  زي  -
التي  والــبــرامــج  السياسات  تبني  خــالل  مــن 
لأللفية  اإلمنائية  األهــداف  احتياجات  تلبي 
من خالل تقوية العوامل الوقائية يف املجاالت 

التالية :
اخلاصة  اإلجـــراءات  بتطبيق  العنف  نبذ   -
والفتيات  املــراهــقــني  ضــد  العنف  مبمارسة 
والبدني  اجلنسي  اإليـــذاء  وكــذلــك  والــنــســاء 

لألطفال مع تأمني حماية أفضل للضحايا.
الشباب  وزارات  دور  وتقوية  موارد  زيادة   -
)والوزارات ذات الصلة ( لتعزيز التنسيق الفاعل 
اخلاص بإشراك الشباب يف تقييم االحتياجات 
لها. امللبية  ــرامــج  ــب وال الــســيــاســات   ووضـــع 

لتمكينه  بــالــذات  الشباب  ثقة  وتعزيز  بناء  ـ 
إكسابه  عبر  املجتمع  يف  الفعال  االندماج  من 
ألسواق  املناسبة  واألدائية  املعرفية  الكفايات 

العمل.
واملجموعات  بالفئات  الــكــايف  االهتمام   -
الشوارع،  )أطفال  للخطر  املعرضة  املهشمة 

املدمنني، السجناء والالجئني(.

70 عام  من  التنمية  

الهيئة أخبار 

كيف تجعل التفكير اإليجابي
جزءًا من حياتك اليومية )٢(

تراث السيناوي
في أيدي »حليمة« و»كريمة«
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د. منى أبو طيرة
مسارات

أستاذة علم النفس- آداب عني شمس

عن  والــرضــا  اإليجابية  واملــشــاعــر  الــســعــادة 
يف  مهمة  خطوات  باملستقبل  والتفاؤل  املاضي 

سبيل حتقيق السعادة احلقيقية.
ونتناول يف هذا املقال كيفية استخدام التفكير 
االيــجــابــي يف حــل املــشــكــالت احلــيــاتــيــة التي 
وسوف  الزمن،  مع  مشوارنا  لها خالل  نتعرض 
نتجاوز بهذه املقاالت املعرفة النظرية والتي على 
أنها ال حُتدث  إال  رائًعا  كونها شيًئا  من  الرغم 
فعالة  طرق  إلى  إذا حتولت  إال  حقيقّيًا  تغييًرا 
وبسيطة يف نفس الوقت جلعل التفكير اإليجابي 

جزًءا من حياتك اليومية. 
إحداث  ميكنها  ال  وحدها  النظرية  فاملعرفة 
إلى  تعيس  شخص  من  تغيرك  لن  فهي  تغيير، 

جديدة يف حياتك هو اآلن وليس فيما بعد«. 
املناسب  فالوقت  املناسب،  الوقت  تنتظر  “ال 

دائًما هو الوقت املتاح«. 
“الفرق بني الشخص الناجح، والشخص غير 
الناجح هو أن األول يثابر للوصول إلى أهدافه، 

أما اآلخر فيستسلم عند أول عثرة”. 

استخدم خيالك
رمبا لم تتعود من قبل على استخدام خيالك 
يلعب  اخليال  أن  من  الرغم  على  وذلــك  كثيًرا، 
دوًرا كبيًرا يف النجاح، فلعلك تتذكر يف سنوات 
طفولتك ومراهقتك أحالم اليقظة والتي جتعلنا 
ننظر إلى مستقبلنا بالشكل الذي نتمناه، ولقد 
يف  اليقظة  أحــالم  أهمية  النفس  علماء  أكــد 
جتاه  واالستبشار  بالتفاؤل  باإلحساس  التمتع 
بــالــضــرورة  تتضمن  عندما  وذلـــك  املستقبل، 
ينعكس  الــذي  األمــر  إيجابية،  وأفكار  مشاعر 
على صحتك النفسية، فمن خاللها ترى نفسك 
فيها  وتــرى  مستقباًل  تتمناه  الــذي  الوضع  يف 
أحالمك وأمانيك وقد حتققت بالشكل املرضي 
لك. أحالم اليقظة إمنا تعتمد على قدرتك على 
حتى  حقيقية  إرادة  إلى  حتتاج  ولكنها  التخيل 

يصبح هذا اخليال واقًعا ملموًسا.
انتبه

إرادتك يف صراع مع خيالك،  “عندما تدخل 
فإن اخليال قد ينتصر، ولكن كي تسعى لتحقيق 
أن  من  نتأكد  أن  فيجب  فعالة  بطريقة  أمانيك 

خيالك وإرادتك يسيران يف نفس االجتاه«.
والسؤال املطروح اآلن:

هل القدرة على التخيل مهارة ميكن اكتسابها؟
ولإلجابة على هذا التساؤل تذكر عندما كنت 
وإذا  اخلصب،  باخليال  تتمتع  كنت  كيف  طفاًل 
الكبر،  الــقــدرة يف  هــذه  فقدت  نفسك  وجــدت 
فيجب عليك ببساطة أن تعيد اكتسابها من خالل 
استخدامك  بأن  علًما  وأكثر،  أكثر  استخدامها 
للخيال بصفة مستمرة سيجعلك تتمكن من هذه 
املهارة مثلها مثلما تعلمت من قبل اكتساب مهارة 
ركوب الدراجة أو قيادة السيارة، فهي أمور ما 

أن متكنت منها لن تنساها أبًدا.

على  قــدرتــي  أقـــوى  أن  أستطيع  كيف 
التخيل؟

التمرين  معي  مــارس  الــقــدرة  هــذه  لتحقيق 
التالي، ولكن احرص على أن تختار الوقت الذي 
باالرتياح وبعيًدا عن اإلحساس بأي  تشعر فيه 

ضغوط عصبية.
اتخذ وضًعا مريًحا وأغلق عينيك.

ابدأ بتذكر حقيبة سفرك، تخيلها فوق السرير 
معدة متاًما وأثناء تأملك لهذه احلقيبة ركز على 
حتصل  ســوف  التي  اإلجـــازة  مبتعة  إحساسك 
املزاجية  احلــالــة  يف  نفسك  أدخــل  ثــم  عليها، 
املطلوبة واملناسبة لهذا اإلحساس وأقنع نفسك 
من  احلالة  هذه  على  احلصول  بإمكانية  متاًما 

اإلحساس باملتعة.
شاهد املشهد يف عقلك شاعًرا بنفس السعادة 

التي حتسها عندما تنطلق لقضاء عطلة ما يف 
باملقارنة  بل  هنا،  يهم  ال  املال  املفضل،  مكانك 
تنشغل  فال  متعة  من  عليه  حتصل  ســوف  مبا 

بالتكلفة.
حقيبتك،  أغلق  للذهاب،  مستعد  اآلن  أنــت 
وركز على أنك ذاهب اآلن إلى املطار أو املحطة، 
ثم  السيارة  أو  القطار،  أو  الطائرة  ركبت  ثم 
وصلت إلى مكان قضاء العطلة. كل شيء رائع 

متاًما مثلما تريده أن يكون.
اجلبال،  بالتفصيل؛  شــيء  كل  بعقلك  تأمل 
البحر، السماء، الشاطئ، األشجار، الريف، أًيّا 

كان املكان الذي اخترته. 
تخيل أنك تتجول مستمتًعا باملناظر اجلميلة، 
شاعًرا بالسعادة لوجودك يف هذا املكان الرائع. 
واجعل  هناك  فعاًل  كأنك  استغرق يف حلمك 

ا. من هذه العطلة الذهنية جتربة ممتعة حًقّ
كل  اقبض  الواقع،  إلى  العودة  تريد  وعندما 
وافتح  ثانية  أرخها  ثم  برفق  جسمك  عضالت 
عينيك، واترك االبتسامة على وجهك ألنها تبدو 

مناسبة لك. 

ماذا لو واجهتني مشاكل يف التخيل؟
وأن  طويلة  لفترة  خيالك  تستخدم  لم  رمبــا 
ــدأت تــصــدأ، ولكي  ــ قــدرتــك عــلــى اخلــيــال ب
تستعيدها ابدأ بشيء يف محيطك مثل نبات أو 
صورة أو شجرة أو أي شيء آخر ومطلوب منك 
أن تنظر إلى هذا الشيء بدقة منتبًها إلى أدق 
التفاصيل فيه. وبعد أن تنتهي من ذلك أغمض 
عينيك وِصف هذا الشيء لنفسك متذكًرا أكبر 
عينيك  افتح  واآلن  التفاصيل.  من  ممكن  قدر 
وكلما  بدقة.  شيء  كل  تذكرت  أنك  من  وتأكد 

تدربت على هذا التمرين كلما حتسن مستواك 
يف رسم صورة لألشياء يف ذهنك. ومعنى أنك 
تذكرت ذلك جيًدا أن باستطاعتك رسم صورة 
وصف  تستطيع  ال  فأنت  الشيء،  لهذا  ذهنية 
على  قدرتك  فتحسني  تخيله،  ميكنك  ال  شيء 

التخيل سوف يقوي ذاكرتك تلقائًيّا.

تخيل  يف  ــًة  ــوب ــع ص وجــــدت  لـــو  مــــاذا 
االستمتاع بالعطلة؟

أسأل نفسك ما الذي شوه حلمك؟ هل وجدت 
ا دون أي  أنه من املستحيل تخيل شيء مبهج جّدً
ليست  احلياة  أن  نعلم  كلنا  نواقص؟  أو  عيوب 
كاملة، هناك دائًما حلظات رخاء وحلظات شدة 
وعقبات غير متوقعة. هذا صحيح سواء رضينا 
أننا قد ال نستطيع  أيًضا صحيح  أم لم نرَض، 
أن نفعل شيًئا جتاه األحداث غير املتوقعة التي 
التحكم  بالتأكيد ميكننا  تطرأ يف حياتنا، ولكن 
والتأقلم  األحــداث  هــذه  مع  التعامل  كيفية  يف 
معها.. فلدينا حرية اختيار الطريقة التي ننظر 

بها إلى مشاكلنا سواء كانت سلبية أو إيجابية.
وأّيًا  نسعد،  أو  نشقى  أن  اختيار  لدينا حرية 
كانت الطريقة التي نختارها فإن املشاكل ستظل 
حالة  يف  نظل  أن  اخترنا  إذا  وبالتالي  حتــدث، 
حتفيز وتأهب وانتظار للمشاكل القادمة سوف 
تظل بال شك يف حالة عدم الرضا املطلق عن 
احلياة، أما إذا اخترنا أن أًيّا كانت املشاكل التي 
سوف نقابلها؛ فنحن لدينا القدرة على مواجهتها 
وقتها  املمكنة،  الطرق  بأفضل  معها  والتعامل 
سوف نستطيع أن تستمتع بالوقت احلاضر دون 

أن تنشغل بالقلق على املستقبل. 

شخص سعيد، أو من شخص فاشل إلى ناجح؛ 
حيث يجب أن تتولى بنفسك مسئولية سعادتك 
وأن تكف عن إلقاء اللوم على اآلخرين ألي خطأ 
يف حياتك، وهو أمر ليس سهاًل أو هيًنا فكلنا 
أو  أو احلكومة  القادة  أو  الوالدين  لوم  أن  نعلم 
الطقس أو أي شيء آخر لم نعد نستطيع التأقلم 
معه أو مع نواٍح محددة يف احلياة، هو الطريق 
بأننا رمبا  أو االعتراف  الذات  لوم  األسهل من 
املالئمة  الوسيلة  أو  الصحيح  الطريق  نختر  لم 
ع  املتوقَّ السلوك  أو  منا  املطلوب  بالعمل  للقيام 

منا.
املسئولية  لك  أن حتمُّ القارئ-  تأكد -عزيزي 
على  لك  األكيد  الفوز  خطة  هي  أفعالك  عن 

املدى الطويل، ألنها تفتح املجال أمام عدٍد كبير 
ناجًحا،  شخًصا  تصبح  لكي  االحتماالت  من 
عن  أحتدث  فأنا  النجاح،  عن  أحتدث  وعندما 
عدد من املجاالت املختلفة مثل الصحة والثراء 

والسعادة وحتقيق الذات.
ميكنك  ملــا  فعلية  ــدوًدا  حـ هناك  أن  شــك  ال 
وتطبق  عليه  انتباهك  تركز  أن  بشرط  حتقيقه 
باستعراضه مًعا من طرق حلل  نقوم  ما سوف 
املشكالت. وهذه اخلطوة تتوقف عليك وحدك، 
ابدأ بها اآلن وال تنتظر »الوقت املناسب«؛ فقد 

ال يأتي أبًدا.
انتبه 

قــرارات  اتخاذ  على  للعمل  وقــت  “أفضل   -

كيف تجعل

التفكير اإليجابي
جزءًا من حياتك اليومية )٢(
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المواطنة 
المفهوم النظرى 

الزم نفهم 

زياد عقل 

واملواطنة  النظرية  املواطنة  بني  الــفــارق 
لهذا املوضوع.  الرئيسي  الهدف  الفعلية هو 
أوالً  نستعرض  ذلك،  فعل  من  نتمكن  وحتى 
على  تطوره  ونتابع  نظري  كمفهوم  املواطنة 
أفعال  شــرح  يف  ثانياً  نبدأ  ثم  التاريخ،  مر 
امكانية  حول  رؤى  بطرح  وننتهي  املواطنة، 
توفيق الشقني معاً من أجل التوصل لنموذج 

فعال من املواطنة يف مصر. 

اتسمت املواطنة منذ أن نشأت يف الدولة 
عالقة  بكونها  القدمية  اليونان  يف  املدينة 

على املجتمع والفرد، تطور مع تطور شكل 
فمع  السياسية،  املجتمعات  وطبيعة  وبنية 
تغير املجتمعات السياسية تتغير الواجبات 
مفهوم  تغير  ومــع  مواطن،  لكل  واحلقوق 
الدولة يتغير بالتبعية وضع املواطن فيها. 
فعلى سبيل املثال، اختلف مفهوم املواطنة 
من الدولة املدينة يف اليونان القدمية، إلى 
عصر االمبراطورية الرومانية إلى الدولة 
املدينة يف عصر النهضة يف ايطاليا ثم إلى 
منوذج الدولة-األمة يف القرن التاسع عشر 
والذي مازال ميثل السياق الرئيسي ملفهوم 

الدولة  شكل  تغير  فمع  الــيــوم.  املواطنة 
واالجتماعي  السياسي  نظامها  يصنع 
دوره  خاللها  مــن  ميـــارس  للفرد  مكانة 
من  عليه  وما  حقوق  من  له  مبا  كمواطن 
املواطنة  ترتبط  السبب،  ولهذا  واجبات. 
يف كثير من األحيان بالدساتير حيث انها 
القانوني  اإلطـــار  بوضع  تقوم  التي  هــي 
وتوضح  للدولة  والتنظيمي  والسياسي 
حقوق املواطن وواجباته. ولذلك كلما مرت 
املجتمعات السياسية مبرحلة تغيير، سواء 
كان تغيراً جذرياً يف شكل الدولة وهيكلها 
يف  أو  الدستورية  نصوصها  يف  تغيراً  أو 
والثقافية،  والعرقية  االجتماعية  تركيبتها 
مفاهيم  أيضاً  تتغير  أن  الطبيعي  من  كان 
يف  املواطنني  حقوق  تضمن  لكي  املواطنة 

ظل املتغيرات املتتالية. 

للمرحلة  وفقاً  املواطنة  تعريفات  تنوعت 
الزمنية والظروف السياسية وطبيعة النظم 
احلاكمة، إال أن بالرغم من هذا التنوع ظلت 
وهي  رئيسية  عناصر  حــول  تــدور  املواطنة 
دميقراطي،  سياسي  مجتمع  يف  العضوية 
بهذه  املرتبطة  اجلمعية  واحلقوق  واملميزات 
العضوية، واملشاركة يف التفاعالت السياسية 
للمجتمع  ــة  ــاعــي ــم واالجــت واالقـــتـــصـــاديـــة 
دمج  املــواطــن.  إليه  ينتمي  الــذي  السياسي 
من  حالة  يخلق  الثالث سوياً  العناصر  هذه 
من  الرئيسي  الهدف  وهي  املدنية  املساواة 
التعريف،  لهذا  ووفقاً  املواطنة.  تطبيق  وراء 
رئيسية،  عناصر  ثالثة  من  املواطنة  تتكون 

املواطن واحلقوق واملشاركة. 

املواطنة  عناصر  من  األول  العنصر  يتعلق 
ــو: مــن هو  ــواطـــن( بــســؤال رئــيــســي وهـ )املـ
معايير  املواطنة  وضعت  ما  دائماً  املواطن؟ 
ــذي  ــو املـــواطـــن ال ــن ه وضـــوابـــط تــشــرح م
من  املواطنة  متنحه  مبا  التمتع  حقوقه  من 
مميزات، أو مبعنى آخر، من هم األشخاص 
الذين ينطبق عليهم شروط عضوية املجتمع 
هذه  أخــذت  السنني  مر  وعلي  السياسي؟ 
وقت  ففي  االتساع،  يف  واملعايير  الضوابط 
تسمح  ال  إقصائية  معايير  هناك  كانت  ما 
بإعطاء صفة املواطن على اُسس عرقية أو 
اقتصادية، ففي  أو  نوعية  أو  دينية  أو  إثنية 
وقت ما مت إقصاء النساء من التصويت يف 
يحظون  ال  من  إقصاء  مت  كما  عــدة،  بلدان 
بعينه.  عــرق  إلــى  ينتمون  ال  من  أو  مبلكية 

واالجتماعي من  السياسي  النضال  ومتحور 
أجل املواطنة حول العمل على توسيع قاعدة 
الفئات يف املجتمع دون  املواطنة لتشمل كل 

التمييز بينهم ألي سبب من األسباب. 

فيتم  احلــقــوق  وهــو  الثاني  العنصر  أمــا 
األول  رئيسيان،  منظوران  من  معه  التعامل 
يرى أن هذه احلقوق يجب أن تعكس تعامل 
أحرار  كمواطنني  البعض  بعضهم  املواطنون 
شئونهم،  كل  يف  الكاملة  باملساواة  يتمتعون 
والثاني يرى أن عنصر احلقوق يف املواطنة 
التي  الالزمة  تعريف احلقوق  يعني سوى  ال 
القرار  باملشاركة يف صنع  للمواطنني  تسمح 
املشاركة  هــذه  تــكــون  بحيث  الــدميــقــراطــي 
املنظوران  هــذان  يلخص  متييز.  ودون  حرة 
التعريف  الواقع ما ذكرناه من قبل حول  يف 
ــتــعــريــف األكــثــر  الــســيــاســي لــلــمــواطــنــة وال
يف  األهم  القضية  وتظل  للمفهوم.  شمولية 
اختالف  أوالً  وهــي  املواطنة  حقوق  مسألة 
الرؤى واملعتقدات حول ماهية هذه احلقوق 
املواطن  بحقوق  الدولة  اعتراف  أن  وثانياً، 
ال يعني بالضرورة تفعيل هذه احلقوق على 
املستوى العملي، وال ميكن إهمال شق غاية 
التي  املناسبة  البيئة  توفير  وهو  األهمية  يف 
املواطن  وسعي  احلقوق  هــذه  نفاذ  تضمن 
املشاركة  خــالل  من  حقوقه  على  للحصول 
اجلماعية، وهنا يأتي العنصر الثالث املكون 

للمواطنة، املشاركة

تُــعــد املــشــاركــة هــي الــضــمــان األســاســي 
على  هو  ملا  رئيسي  ومكون  املواطن  حلقوق 
املواطن من واجبات. فاملشاركة هي العملية 
له من  املواطن مبا  التي يطالب من خاللها 
ما  بتفعيل  يقوم  ثم  ومن  وامتيازات،  حقوق 
له من حقوق ويشارك يف منظومة مجتمعية 
املنطلق  هــذا  ومــن  احلــقــوق.  هــذه  لتفعيل 
مجتمع  إلى  االنتماء  فكرة  املشاركة  توضح 
سياسي بعينه حيث أنها تقوم على ممارسة 
حقوق تعطى بشكل حصري ألعضاء مجتمع 
سياسي محدد، فليس من حق كل انسان أن 
ينتخب ولكنه حق ملواطنني الدولة التي جتري 
بها االنتخابات. وبناء عليه، ترسخ املشاركة 
يف املواطنة الفرق بني حقوق االنسان وحقوق 
املــواطــن. وبــدمــج املــكــونــات الــثــالث ملفهوم 
املواطنة، نستطيع تعريفها بأنها حق املواطن 
بها  يتمتع  وامتيازات  له حقوق  يكون  أن  يف 

كونه عضواً يف مجتمع سياسي. 

احلكم  يف  املشاركة  حول  تتمحور  سياسية 
ــطــورت عــلــى مــر الــســنــني لتصبح  ــي ت ــت وال
كانت  اكثر،  وبتفصيل  االنتخاب.  يف  احلق 
املواطنة على مر التاريخ تدور حول مجموعة 
مجتمع  أعضاء  عليها  يحصل  املميزات  من 
املجتمع،  هذا  يف  عضويتهم  بحكم  سياسي 
قانونية  مكانة  املميزات  هــذه  لهم  وتكفل 
وحق املشاركة املتساوية يف اتخاذ القرارات 
اجلمعية التي تؤثر على احلياة االجتماعية. 
وهذا النموذج من املواطنة هو منوذج سياسي 
يف املقام األول يقوم كما ذكرنا من قبل على 

مناذج  ظهور  من  وبالرغم  سياسية.  عالقة 
تطرح  جــديــدة  نظرية  وتــوجــهــات  مختلفة 
تعريفاً أوسع للمواطنة بحيث يشتمل على كل 
احلقوق والواجبات يف كل أشكال التفاعالت 
االجتماعية ويخرج يف ذات الوقت باملواطنة 
من السياق السياسي الضيق، إال أن البعض 
يفقدها  للمواطنة  الواسع  التعريف  أن  يرى 
معناها األساسي وماهيتها كعالقة سياسية 

ذات طابع خاص. 

ولعل املواطنة كمفهوم تنعكس تطبيقاته 
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للخدمات  اإلجنيلية  القبطية  الهيئة  تقدم 
بهدف  املشروعات  من  مجموعة  االجتماعية، 
خصوصا  واملهمشة  الفقيرة  املجتمعات  تنمية 
العاملني يف مجال الزراعة، ولهذا توجد بالهيئة 
الزراعية HUB(( وهي  وحدة مركز اخلدمات 
الذي  بالهيئة،  االستثمارية  املشروعات  أحــد 
الزراعي  االستثمار  فــرص  تعظيم  إلــى  يهدف 
مبا يضمن مبدأ تكافؤ الفرص واإلتاحة العادلة 
من  العالية  اجلـــودة  ذات  املختلفة  للخدمات 
خالل زيادة منافذ إتاحة اخلدمات إلى الفئات 

واملجتمعات األكثر فقرا واحتياجا.
للهيئة  العائد االقتصادي  وتهدف إلى تعظيم 
أساسها  اقتصادية  خدمات  تقدمي  خــالل  من 
القطاع  ــوارد  مـ واستثمار  ــودة  واجلــ املنافسة 
العمل  خــالل  مــن  ــزارعــني  امل لصالح  اخلـــاص 
التنافسية  القدرة  القيمة وتدعيم  على سالسل 
للمنتجات الزراعية يف األسواق املحلية والدولية 

برامج عديدة ومتنوعة 
من  مجموعة  خــالل  من  املــشــروع  تنفيذ  يتم 

البرامج منها: 
محطة خدمات ما بعد احلصاد )فرز وتعبئة 

واخلبرات كنموذج للمزارعني للتعلم واكتساب 
اخلبرات يف مختلف أساليب الزراعة، سوف 
النخيل  لــزراعــة  البرنسات   أرض  تتضمن 
منــوذج  زراعتهما  متثل  وســوف  ــادو  ــوك واألف
ميكن تكراره لرواد األعمال من املزارعني يف 
صعيد مصر،ومتت زراعة مساحة 24 فدان 
تتضمنها الصوب ومتثلت يف زراعة محاصيل 
اقتصادية ذات إنتاجية عالية وتكون كنموذج 

تعليميي لصغار املزارعني. 
وحدة التنمية املحلية

املزارعني  إنتاجية صغار  تعزيز  تعمل على 
باإلضافة إلى جودة إنتاجهم الزراعي، وكان 
الذين  املــزراعــني  مــن صغار   5477 لـــ  ذلــك 

استفادوا من خدمات املركز.
قصة جناح

ألول مرة يف صعيد مصر وخاصة مبحافظة 
املنيا تتم زراعة أصناف جديدة مثل األفوكادو 
بإدخال  الــري،  أنظمة  تطوير  إلى  باإلضافة 
الرى بالتنقيط يف األرض الطينية، وانفردت 
الهيئة مبحافظة املنيا من خالل تقدمي حزم 

خدمات متكاملة لصغار املزارعني. 
كــمــا مت تــكــويــد املــحــطــة واحلــصــول على 
زيادة  على  ينعكس  ما   22000  ISO شهادة 
اخلاص،  القطاع  وشركات  املصدرين  تــردد 
يف  ســاهــم  للشباب  عــمــل  فـــرص  خــلــق  ومت 
ارتفاع املستوى املعيشي للشباب من اجلنسني 
الزراعية  النماذج  وتطبيق  البرنسات،  بقرية 
بالبرنسات وتعظيم إنتاجية األرض من خالل 
ــة أصــنــاف  حتــســني خــواصــهــا وأيــضــا زراعــ
مطلوبة للسوق واستحداث طرق ري متطورة 
واستراتيجيات  الدولة  سياسة  مع  تتماشى 
التنموية  النماذج  يخص  فيما  املشروع  عمل 
وتعليم الفالحني للنماذج الزراعية اجلديدة.

الــزراعــيــة  القيمة  ســالســل  عــلــى  الــعــمــل 
للمزارعني من خالل تقدمي حزم متكاملة من 
اخلدمات )تقاوي ، اسمدة ، ميكنة زراعية، 
زيادة  ينعكس على  ( مما  تسويقية  تعاقدات 

الزراعية،  املنتجات  لتجهيز  وجتفيف(  وتبريد 
من أجل 

القيمة  تعظيم  إلــى  يهدف  البرنامج  وهــذا 
املضافة للمحاصيل من خالل معامالت ما بعد 
للسوق  محاصيل  على  املحطة  وتعمل  احلصاد 
والرمان  والــثــوم  البصل  مثل  والــدولــي  املحلي 
اخلضراء  والفاصوليا  والعنب  والبامية  واجلزر 
والثوم األخضر والخ، حيث مت جتهيز 227 طن 
ملحاصيل مختلفة )بصل، رمان، فاصوليا، عنب( 

وتوفير فرص عمل لـ 650 شاب وشابة.
امليكنة واملعدات الزراعية:

برنامج هدفه حتسني جودة املنتجات وتقليل 
ــفــاقــد، وخــفــض تــكــالــيــف اإلنـــتـــاج وحتسني  ال
حتى  الــتــربــة  تهيئة  مــراحــل  عــبــر  اإلنــتــاجــيــة 
املــزارعــني  مــن  واســتــفــاد منه 100  احلــصــاد، 
ملساحة 265 فدان من امليكنة الزراعية، كما مت 
رفع وعي 250 مزارع من خالل مشاركتهم يف 
استخدام  بأهمية  الوعي  رفع  ولقاءات  نــدوات 

امليكنة الزراعية. 
مركز التسويق ومستلزمات اإلنتاج 

ــواق  ــة وحتــلــيــل األسـ مــن خــاللــه متــت دراســ

تكاليف  وخفض  اإلنتاجية  وحتسني  دخلهم 
اإلنتاج.

اخلدمة  وتــقــدمي  األداء  يف  تطور  وحــدث 
وأيــضــا  االســتــثــمــاريــة  ــوحــدات  ــل ل بالنسبة 
لوجود  إضــافــة  الصغر،  املتناهي  التمويل 
تطور  يف  ساهمت  اخلــطــوات  من  مجموعة 
منها  عالية  بــجــودة  اخلــدمــة  وتــقــدمي  األداء 
بالسوق  واملنافسة  املتاحة  الفرص  دراســة 
والعمل على استثمارها واستحداث أساليب 
جديدة يف العمل، واستقصاء رضى املزارعني 
دوري مما ساهم يف حتسني مستوى  بشكل 
على  املبنى  والتخطيط  املقدمة،  اخلدمات 

األسواق  إلى  الوصول  بهدف  املحلية  الزراعية 
األكثر ربحية، مع تطبيق نظام الزراعة التعاقدية 
بني  تسويقية  تعاقدات  توقيع  تيسير  من خالل 
صغار املزارعني واألسواق وتوفير الدعم الفني 
ومستلزمات اإلنتاج من تقاوي وشتالت وأسمدة 
مــزارع  آالف   4 منه  واســتــفــاد  ــودة،  اجلـ عالية 
وذات  اجلــودة  عالية  التقاوي  على  باحلصول 
اإلنتاجية العالية ملحاصيل مختلفة )ذرة، قمح، 
مزارع  ألف  منه  استفاد  كما  بطاطس(،  خيار، 
باحلصول على األسمدة من مصادر أمنة، ومت 
تنفيذ  خالل  من  املزارعني  من   500 وعي  رفع 

ندوات ولقاءات توعوية. 
معمل التربة املتنقل

الري  مياه  حتليل  خدمات  تقدمي  إلى  يهدف 
مشكالت  تشخيص  بهدف  والتربة  واألســمــدة 
التربة وعناصر النباتات وحتديد نسبة امللوحة 
بالتربة والتعامل معها، وبناًء على نتائج التحايل 
وتوفيرها  فنية  توصيات  املــركــز  يقدم  ســوف 

للمزارعني.
مكون األراضي الزراعية

يساهم هذا املكون مبشاركة أفضل املمارسات 

نتائج تقييم مستوى تقدمي اخلدمة.  
شراكات مع القطاع اخلاص

أن  املشروع  استراتيجيات عمل  من ضمن 
مع  التعاقدية  الشـراكة  من  منــاذج  بناء  يتم 
منظمومة  خلق  يف  تساهم  اخلــاص  القطاع 
ــســوق، وحـــدثـــت مـــع شــركــات  ــال ــة ب ــوازن ــت م
فاين  تــك،  هــاى  )شركة  اإلنــتــاج  مستلزمات 
ــدز، ايــجــاســيــد، ســمــا تــريــد ، عــرفــة ،   ســي
التصنيع  وشركات  للتنمية(  الشروق  النصر، 
الــعــبــور،  الـــزراعـــي )مــصــنــع بسمه مبــديــنــة 
مصنع  السادات،  مبدينة  فود  أجري  مصنع 
املتحدة  مصنع    ، ســويــف  ببنى  الصعيد 
لتصدير  )ماتش  التصدير  وشركات  باملنيا(، 
اس  فــور  الــبــيــارق  البستانية،  احلــاصــالت 

للتصدير الزراعي(.
العالقة بأهداف التنمية املستدامة 

اخلدمات  مركز  عمل  استراتيجيات  بنيت 
برنامج  أهداف  بعض  مع  لتتواكب  الزراعية 
بجميع  الفقر  إنهاء  ومنها  املستدمة،  التنمية 
فقرا،  األكــثــر  الفئات  باستهداف  أشكاله، 
وزيادة فرص الوصول إلى املوارد واخلدمات 
األساسية، وتعزيز فرص املساواة بني الرجل 
واملرأة بتمكني وتوعية السيدات جتاه الفرص 

العادلة. 
إنهاء  إلــى  املستدامة  التنمية  تهدف  كما 
ويعتمد  التغذية،  وسوء  اجلوع  أشكال  جميع 
املستدامة  الزراعية  املمارسات  تعزيز  على 
والتي تتضمن دعم صغار املزارعني وحتقيق 
وحتسني  األســواق  إلى  الوصول  يف  املساواة 

اإلنتاجية الزراعية، وهو ما تبناه املشروع. 

الهيئة أخبار 
بيتر مجدي

مركز الخدمات الزراعية يمنح الفرص لصغار 
المزارعين ويحقق أهداف التنمية المستدامة
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متيل الكائنات احلية جميًعا إلى العيش 
يف مجموعات، وهذا يتطلب وجود مجموعة 
من الروابط، واألمور التي جتعل املجموعة 

تتماسك ملواجهة احلياة، يتضح ذلك يف 
مملكة احليوان، فكافة احليوانات تعيش يف 

مجموعات ملواجهة احلياة، حتى اإلنسان 
البدائي الذي كان يعيش مبفرده متنقًل، بدأ 

يستقر حول األنهار وتكوين مجتمعات عن 
طريق التماسك والترابط، ولعلنا اليوم يف 

حاجة ملعرفة مفهوم »التماسك االجتماعي«، 
كيف نشأ وتطور، وما هي املجتمعات املتماسكة 

وكذلك أمناط وأشكال التماسك االجتماعي 
شعبّيًا وهو ما سنتعرف عليه يف هذا امللف.  

التماسك
المجتمعى

امللف إعداد
مـــراد- ــارة  سـ ــدي-  ــج م بيتر 

ماريان نادر

الهيئة أخبار 

دور األسرة

اتحاد شباب درنكة المنبثق 
من منتدى حوار الثقافات 

وبيت العائلة يواجه كورونا

التوعية بفيروس كورونا من خالل الفن

مبناسبة أن شهر مارس هو 
شهر املرأة شاركت األستاة 
سميرة لوقا، رئيسة منتدى 

حوار الثقافات، وعضو جلنة 
الثقافة األسرية ببيت العيلة 
يف لقاء بحضور شيخ األزهر 

الدكتور أحمد الطيب، وحتدثت 
عن دور األسرة وخاصة األب 

يف تنشئة األبناء يف عاملنا اليوم 
امللئ بالتحديات والصعوبات.

نظم احتاد شباب درنكة بأسيوط، الذي مت 
تشكيله من خالل منتدى حوار الثقافات وبيت 

العيلة، حملة بعنوان )ليك دور- خليك يف بيتك- 
خليك إيجابي(، وشملت احلملة تطهير أهم 

املنشآت: املساجد- الكنائس- مراكز الشباب، 
باإلضافة للتوعيه الصحية لسكان املركز.

وشارك نائب املحافظ يف اليوم الثاني للحملة 
كما شارك معهم شباب من املجتمع املدني والقادة 

الدينيني وممثلي وزارة الصحة.

“تعلمنا يف منتدى حوار الثقافات 
لــيــنــا دور  يــبــقــى  دامًيــــا الزم  ــنــا  إن
ــة منر  إيــجــابــي وفــعــال يف أي أزمـ
مش  واملواطنة  االنتماء  وإن  بيها، 
لكنها  بنناقشها  مفاهيم  مــجــرد 
سالم  علي  يحافظ  وسلوك  التزام 
فكرت  هكذا  ومتاسكه”،  املجتمع 
حوار  منتدى  عضوة  شحاتة،  غادة 
الــثــقــافــات، وشــاركــت مــع مؤسسة 
مجلس الشباب املصري للتنمية يف 
بني  يف  نعيم  بقرية  توعية  حمالت 

سويف بالوقاية من فيروس كورونا. 
السكان  توعية  شملت  احلملة 
بالتعليمات الصحية الالزمة لتفادي 
العدوى باإلضافة إلى طريقة تعقيم 

املنزل واألسطح.
أيًضا  وهــي  أحــمــد،  نعمات  أمــا 
الثقافات،  حـــوار  مبنتدى  عــضــوة 
توعية  حــمــالت  شــاركــت يف  فــقــد 
إلى  باإلضافة  واملنشآت  للمحالت 
توزيع ملصقات التوعية بحي شلبي 

باملنيا.

قدم دكتور مايكل عادل، مدرس النحت بكلية الفنون اجلميلة بجامعة 
املنيا وعضو منتدى حوار الثقافات، مبادرة بعنوان »وسالما يا بالدي« 

هدفها استخدام الفن والتاريخ للتوعية بإجراءات الوقاية الصحية.
ويف الصورة: متثال للملك خفرع مرتدًيا الكمامة وأمامه خريطة العالم 
وعليها منحوتات معبرة عن فيروس كورونا، من أعمال دكتور مايكل التي 

قام بنشرها. 

مواجهة فيروس كورنا
 في بني سويف والمنيا
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عندما  األولــى  البشرية  املجتمعات  تكونت 
وبدأ  الترحال  عن  البدائي  اإلنــســان  توقف 
كــمــا فعل  ــار،  ــ ــه ــ ــول األن ــرار حــ ــقـ ــتـ يف االسـ
النيل.  نهر  حول  باالستقرار  القدمي  املصري 
البشر يف  بني  التعاون  بــذرة  بــدأت  هنا  ومن 
البدائي  املجتمع  واعتمد  املجتمعات،  تكوين 
على  واحد  اقتصادي  نشاط  على  تكوينه  يف 
األغلب أو مجموعة من النشاطات املترابطة 
والصيد  وااللتقاط  كاجلمع  ببعض  بعضها 
والرعي والزراعة البدائية، وقد يالحظ بعض 
اجلماعة  أفــراد  بني  العمل  تقسيم  مظاهر 
وفقا  واإلنــاث،  الذكور  بني  وخاصة  الواحدة، 

لـ«ويكيبيديا”.

أهم  وتعتبر  االجتماع  لعلم  وفــًقــا  املجتمع، 
أفراد  من  األســرة  وتتكون  األولية،  جماعاته 
وتساهم  والرحم،  القرابة  صلة  بينهم  تربط 
األسرة يف النشاط االجتماعي يف كل جوانبه 
واالقتصادية  والعقائدية  والروحية  املــاديــة 
ولألسرة حقوق مثل: حق الصحة، وحق التعلم، 
وحق السكن األمن، كما لألسرة واجبات مثل: 

نقل التراث واللغة عبر األجيال، والوظيفة.
من  املجتمع  به  يتصف  ما  األســرة  وتعكس 
أو  قــوة  ومــن  تفكك؛  أو  ومــن متاسك  حركية 
متد  فــاألســرة  تخلف؛  أو  تقدم  ومــن  ضعف 
املجتمع مبختلف الفئات النشيطة؛ فهي تؤثر 
املجتمع  يصلح  فبصالحها  دبــه  وتتأثر  فيه 
من  ــواع  أنـ عــدة  وهــنــاك  يفسد.  وبفسادها 

األسرة مثل:

األسرة النواة
وأطفالهم  الــزوجــني  من  مكونة  أســرة  هي 
وتتسم بسمات اجلماعة األولية، وهي النمط 
يف  وتقل  الغربية  الـــدول  معظم  يف  الشائع 
أغلب الدول العربية، وتتسم الوحدة األسرية 
بقوة العالقات االجتماعية بني أفراد األسرة 
باالستقاللية  كذلك  حجمها،  صغر  بسبب 
وهي  العائلة،  بقية  عن  والدخل  املسكن  يف 
مؤقتة  لفترة  مستمرة  اجتماعية  وحدة  تعتبر 
جيلني  من  تتكون  حيث  اجتماعية،  كجماعة 
فقط وتنتهي بانفصال األبناء ووفاة الوالدين، 
وتتسم بالطابع الفردي يف احلياة االجتماعية.

األسرة املمتدة
تقوم هذه األسرة على عدة وحدات أسرية 
الدموية،  والقرابة  املشتركة  اإلقامة  جتمعها 
وهي النمط الشائع قدمًيا يف املجتمع ولكنها 
انهيار  بسبب  الريفي،  املجتمع  يف  منتشرة 
أهميتها يف املجتمع نتيجة حتوله من الزراعة 
إلى الصناعة، وتتنوع إلى أسرة ممتدة بسيطة 
وزوجاتهم،  واألبناء  والزوجني  األجــداد  تضم 
وأسرة ممتدة مركبة تضم األجداد والزوجني 
واألبناء واألبناء وزوجاتهم واألحفاد واألصهار 
اجتماعية  وحـــدة  تعتبر  وهـــي  ــام،  ــمـ واألعـ
مستمرة ملا ال نهاية حيث تتكون من 3 أجيال 
أفراد  سلوك  أمنــاط  مبراقبة  وتتسم  وأكثر، 
للمجتمع،  الثقافية  بالقيم  والتزامهم  األسرة 
وتعد وحدة اقتصادية متعاونة يرأسها مؤسس 
باألمن  الشعور  أفــرادهــا  ويكتسب  األســـرة، 
بسبب زيادة العالقات االجتماعية بني أفراد 

األسرة.

األسرة املشتركة
أما األسرة املشتركة فتقوم على عدة وحدات 

األم  أو  األب  خط  خــالل  من  ترتبط  أسرية 
املشتركة  اإلقامة  واألخــت، وجتمعهم  األخ  أو 

وااللتزامات االجتماعية واالقتصادية.
األسرة االستبدادية واألسرة الدميقراطية

يف  الــدميــقــراطــيــة  األســــرة  منــط  ينتشر 
أسرة  وهي  والصناعية،  املتقدمة  املجتمعات 
ــاس املــســاواة والــتــفــاهــم بني  تــقــوم على أسـ
الــزوجــني بسلطة  أحــد  يتمتع  الــزوجــني، فال 

خاصة على اآلخر. 
أما األسرة االستبدادية فتقوم على سيطرة 
السلطة  مركز  واعــتــبــاره  األســـرة  على  األب 
الزوجة  متتلك  وال  ــرة،  األسـ داخــل  املطلقة 

شخصيتها االجتماعية أو القانونية.

العائلة
عدة  على  تقوم  التي  األســرة  هي  العائلة 
املشتركة  اإلقامة  ال جتمعهم  أسرية  وحدات 
ولكن رابطة الدم واملصالح املشتركة والزيارات 

املستمرة يف املناسبات وغيرها.

القبيلة
الترابط  أشــكــال  مــن  واحـــدة  هــي  القبيلة 
والتماسك املجتمعي، وهي جماعة من الناس 
إلى  يرجع  واحد  إلى نسب  الغالب  تنتمي يف 
جد أعلى أو اسم حلف قبلي يعّد مبثابة جد، 
يسكن  مــا  غالًبا  عشائر،  عــدة  مــن  وتتكون 
وطًنا  يعدونه  مشترًكا  إقليًما  القبيلة  أفــراد 
ثقافة  ولهم  ممــيــزة،  لهجة  ويتحدثون  لهم، 
عصبية(  )أي  مشترك  تضامن  أو  متجانسة 

ضد العناصر اخلارجية على األقل.
منها  العالم،  قــارات  كل  يف  القبائل  تنتشر 
القبائل  انــدثــر كما هــو احلــال مــع بعض  مــا 
األوروبية مثل اجلرمانيني، ومنها ما كاد يندثر 
مثل قبائل الهنود احلمر يف أمريكا الشمالية 
املجتمعات  يف  ذاب  مــا  ومنها  واجلــنــوبــيــة، 
بعض  مع  احلال  هو  كما  املتاخمة  احلضرية 
عــادات  وتختلف  آسيا.  غربي  جنوب  قبائل 

هذه القبائل وطرق معيشتها.

النقابات
أشكال  من  واحــدة  هي  العمالية  النقابات 
ظهرت  والتي  املجتمعي  والتماسك  الترابط 
الصناعية،  الثورة  نتيجة  احلديثة  الدولة  مع 
أو  رابطة  هي  والنقابة  املواطنة،  دول  ونشأة 
جمعية تعمل على جمع كافة األعضاء الذين 
مع  نفسها  احلــرفــة  أو  املهنة  يف  يشتركون 

بعضهم. 
لكل نقابة قوانني خاصة بها تختلف حسب 
اختالف الدولة التي من املمكن أن تتواجد هذه 
احلرفة والنقابة بها، كما تعنى النقابة بالدفاع 

ا التكوينات املجتمعية تاريخّيً
مع مرور السنني بدأت تظهر أمناط عديدة 
املجتمعي،  والتماسك  الترابط  من  ومختلف 
بداية من األسرة، والعائلة ثم القبيلة، وتطورها 
كما  واألقاليم  الصغيرة  واملدن  القرى  لتكوين 
يف مصر القدمية بني إقليم الشمال واجلنوب 
إلى أن وحد بينهم امللك مينا وكون أقدم دولة 
التي  املــدن  ثم  التاريخ  يف  ومركزية  موحدة 
يجمع بينها احتاد مثل أسبرطة وأثينا ومدن 
اليونان يف القرون اخلمسة األولى قبل امليالد، 
واملمالك  اإلمــبــراطــوريــات  لتكوين  وصـــواًل 

والشكل احلديث للدول.
وظهرت مع الدولة احلديثة تنظيمات حديثة 
للتعبير عن التماسك االجتماعي للمجموعات 

األسرة والقبيلة والنقابة والحزب..
أنماط تعبر عن التماسك المجتمعي

املهنية  والــنــقــابــات  ــزاب  األحــ مثل  املختلفة 
ورغم  املختلفة،  والروابط  العمال،  واحتــادات 
أن األمناط  إال  للدولة  الشكل احلديث  وجود 
االجتماعية  للتكوينات  األولــيــة  أو  البدائية 
مساحات  وحتتل  قلبها  يف  مــوجــودة  الزالـــت 
كبيرة وواسعة من التنظيم مثل العائلة والقبيلة 
خصوًصا يف محافظات الصعيد جنوب مصر، 
يسود هذا  وأســوان، حيث  واألقصر  قنا  مثل 
النمط من العالقات املتماسكة واملترابطة على 
األمناط احلديثة التي تشكلت مع دولة القانون 

واملواطنة.

األسرة
لتكوين  ــى  األول النواة  بأنها  األســرة  تعرف 

عــن كــافــة احلــقــوق الــتــي تــخــص أعــضــاءهــا 
إلى  باإلضافة  مــحــددة،  بواجبات  وتلزمهم 
أنها توفر العديد من اخلدمات مثل الرواتب 
التقاعدية، ويتم تعيني رئيس للنقابة من خالل 

االنتخاب بني أعضائها.
بــدايــة  يف  كــانــت  تنظيم  أو  جــمــاعــة  أول 
القرن الثامن عشر يف بريطانيا حتت مسمى 
ما  تأسيس  أنه مت  إلى  باإلضافة  اجلمعيات، 
إلى  وتهدف  فرنسا  داخل  بالتعاونيات  يعرف 
رفع أجور العمال، بعد فرض احلظر والكثير 
ــاوشــات عــلــى إنــشــاء اجلــمــعــيــات أو  مــن املــن
فك  على  العمل  مت  بريطانيا  داخل  النقابات 

احلظر عليها. 
ــات بــاالنــتــشــار  ــاب ــق ــن ــك بــــدأت ال ــ ــعــد ذل ب
على  يقتصر  كان  الذي  واخلــروج من حيزها 
كبير  عــدد  تشمل  أن  أجــل  من  الواحد  البلد 
من  الكثير  هناك  أصبحت  فقد  البلدان،  من 
بالعاملية،  وصفها  املمكن  من  التي  النقابات 
ذلك  أدى  األولى  العاملية  انتهاء احلرب  وبعد 
النقابات من خالل تأسيس  الكثير من  لقيام 
بدورها  قامت  التي  االحتـــادات  مــن  الكثير 
العالم،  أنحاء  كافة  يف  النقابات  جمع  على 
آخر هذه االحتادات يف عام 2006، حيث مت 
الدولي،  النقابات  باحتاد  يعرف  إنشاء احتاد 
العاملي  االحتاد  اندماج  االحتاد  نتج عن هذا 
لنقابات  املخصص  الدولي  واالحتــاد  للعمال 
االحتاد  مقر هذا  أصبح  وقد  احلرة،  العمال 

يف بلجيكا يف بروكسل.

األحزاب
أشكال  مــن  واحـــدة  السياسية  ــزاب  األحــ
احلديثة  الدولة  مع  ظهرت  التي  التنظيمات 
وتعبر عن التماسك والترابط بني اجلماعات، 
بلوغ  إلى  يسعى  تنظيم سياسي  واحلــزب هو 
السياسية داخل احلكومة من خالل  السلطة 
من  وعــادة  الرئاسية،  االنتخابات  يف  مرشح 

خالل املشاركة يف احلمالت االنتخابية. 
الدميقراطية  متارس  السياسية  واألحــزاب 
يف  أعضائها  انتخاب  خــالل  من  داخلها  يف 
انتخاب  إلى  وصواًل  املختلفة  احلزب  أمانات 
رئيس احلزب، وترشيح أعضاء ينتمون للحزب 

خلوض االنتخابات البرملانية.
تتبنى  مـــا  ــًرا  ــي ــث ك الــســيــاســيــة  ــزاب  ــ ــ األح
أيديولوجية معينة ورؤى، ولكن ميكن أيًضا أن 
متثل التحالف بني املصالح املتباينة. ويقصد 
األفــراد  من  جماعة  أنــه  السياسي  باحلزب 
القانوني  ــار  اإلطـ يف  تعمل  املجتمع،  داخـــل 
زمــام  لتولي  السياسية  الــوســائــل  مبختلف 
احلكم، كال أو جزءًا، بقصد تنفيذ برنامجها 

السياسي واالقتصادي.
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“عاملني جمعية، تدخل معانا بنفر؟”.. »ألف 
قد  مش  كــده  بسيط  مبلغ  عريس،  يا  مبروك 
مقامك«، »شدي حيلك يا شابة ولو محتاجة أي 
شيء احنا جنبك«، عبارات معتادة يتم تكرارها 
يف  األفــراد  تكاتف  ُمعلنًة  وأكثر،  يومي  بشكل 
“اجلمعيات  خــالل  فمن  واألفــــراح،  الــشــدائــد 
يف  املــشــاركــة  أو  الــفــرح  »نــقــطــة«  أو  النقدية” 
تكاليف اجلنائز أو شراء هدايا للمولود الصغير 
التماسك  دائـــرة  وتتسع  األفـــراد  روابـــط  تؤكد 

بينهم، ما يُعرف اليوم بالتماسك املجتمعي. 
املواقف  من خالل  ويتكاتفون  األفراد  يتوحد 
نفسي  ســواء  عالمة  وهــذه  التقليدية  احلياتية 
وعدم متركز حول الذات، ولكن ليس كل تكاتف 
عدوان  لشن  بالفعل  البشر  يتحد  فقد  صائب؛ 
أو عنف يتعارض بدوره مع حتمية القانون الذي 
دعامات  عليه  ترسو  والــذي  املجتمع  له  يحتكم 

العدل واملساواة واملواطنة.   
اجتماعًيّا  كونه  اإلنسان  عن  ُعرف  ما  كثيًرا 
وهذا حقيقي يف ذاته، فال تتحقق الهوية الفردية 

العام سيتأثر سلًبا”.
وأوضحت أستاذة علم االجتماع “أن التماسك 
املجتمعي يؤثر على سلوك الفرد الذي يتواجد 
يف سياق اجتماعي عام، ولو هذا السياق يتسم 
واأللفة  والوحدة  التضامن  ويسوده  باإليجابية 
الفرد  سلوك  أن  املؤكد  من  والـــوالء  واالنتماء 
السياق  كان  أما يف حال  السياق،  بهذا  سيتأثر 
فوضوّيًا وعشوائّيًا، فهذا أيًضا يؤثر على سلوك 
هناك عالقة جدلية  “أن  إلى  وأشارت  الفرد”، 
كل  يؤثران  الطرفني  فكال  واملجتمع  الفرد  بني 

منهما على اآلخر”.
وحول ما إذا كان هناك دافع وراء التماسك، 
وهل هو غريزي أم محاولة للبحث عن األمان، 
ترى دكتورة منى احلديدي “أن اإلنسان بطبيعته 
واالجتماع، وهو  النفس  لكل علماء  وفًقا  مدني 

مييل للوجود مع اآلخر بفطرته، واإلنسان غير 
أما  اآلخر.  مع  باكتماله  ويشعر  مكتمل مبفرده 
إلى  يــؤدي  فقد  املجتمعي  واالغتراب  االنعزال 
تقدًما،  املجتمعات  أكثر  يف  كان  وإن  االنتحار 
يشعر  يجعله  أمــرٌ  مجتمٍع  يف  اإلنسان  فوجود 

بجدواه وال يفقد معنى وجوده”. 
وإذا ما كان هناك رابط بني العنف السلوكي 
والتماسك البشري، تشير احلديدي إلى أهمية 
السياق املجتمعي، واملناخ العام، الذي ينشأ فيه 
إيجابية  الغالبة سواء  املفاهيم  وسيطرة  الفرد، 
متماسك  مجتمع  وسط  تواجد  فإذا  سلبية،  أو 
سلوكياته،  يف  التحكم  إلــى  سيسعى  وإيجابي 
األســاســي  املفجر  هــو  االجــتــمــاعــي  فالسياق 

للطاقة اإليجابية أو الطاقة السلبية. 
“مسألة وعي” بهذه الكلمة بدأت سكينة فؤاد، 
لرئيس  األسبق  واملستشار  الصحفية  الكاتبة 
املجتمعي،  التماسك  عن  كالمها  اجلمهورية، 
وربطت هذا الوعي بوجود املؤسسات والقانون، 
املجتمعي  التماسك  حتقيق  آليات  “أن  مؤكدة 
هي  املفتاحية  والكلمة  شق  من  أكثر  تتضمن 

الوعي”.
يتم  املجتمعي  التماسك  “أن  فؤاد  وأوضحت 
بناؤه على عدة مستويات، فعلى املستوى املهني 

يحتاج الشباب من اجلنسني إلى الوعي بأسرار 
النجاح،  وإعداد مناذج  الفشل،  النجاح وعوامل 
أمام أعني النشء الصاعد”، وتابعت: »يجب على 
شبابنا إدراك أن احلياة مسؤولية وليست مجرد 
مجرد  وليس  مسيرة  النجاح  وإن  سهلة  رحلة 

مرحلة”.
إلى  »نحتاج  قالت  الروحاني  الصعيد  وعلى 
على  قـــادر  ومسيحي  إســالمــي  ديــنــي  خــطــاب 
الوصول إلى قلوب وعقول الشباب، أما املستوى 
اجلنسني  مــن  شبابنا  يحتاج  ــذي  الـ األخــطــر 
بعوامل  النفسي  الوعي  مستوى  هو  له  التأهل 
الزواج  فالتوعية مبا يف  األسرية،  جناح احلياة 
من مسؤوليات وبقيم وأصول الوعي مبسؤوليات 
تربية النشء أمر مهم يجب أن نسلح به شبابنا 
احلياة  يدخلوا  يجعلهم  ما  بكل  اجلنسني  من 
مجرد  ليست  أنها  وعارفني  فاهمني  الزوجية 

إقامة أفراح وحفالت”.
وأشارت سكينة فؤاد إلى “أن احلياة الزوجية 
ليست مظاهر وال إنفاق، فاملال ال يصنع السعادة 
الشباب  وعلى  االختيار،  وحسن  الفهم  ولكن 
هو  من  حياتهم؟  من  يريدون  ماذا  يتساءلوا  أن 
فاألسرة  إليه؟  حتتاج/ين  الذي  احلياة  شريك 
بها  واالهتمام  املجتمعي  التماسك  عماد  هي 

واجب وضرورة.
الــتــمــاســك  عــمــلــيــة  ــن يف  ــواطـ املـ دور  وعـــن 
اجلمهورية  رئيس  مستشار  قالت  املجتمعي، 
وأن  االختيار،  هو  األساسي  دوره  “إن  األسبق 
يسعى للعلم والفهم واملعرفة، وأن يهتم بامتالك 
أســــرار ومــفــاتــيــح الــنــجــاح ومــعــاجلــة أســبــاب 
التحقق،  رغبه  لديه  يكون  أن  فيجب  اإلخفاق، 
بذل  على  يحثه  مما  وقيمته  بجدواه  يشعر  أن 
املواطن  على  ويجب  والفهم،  للنجاح  املجهود 
شريك  يكون  وأن  للمسؤوليات  نفسه  يؤهل  أن 
حياة أميًنا يف أسرته، فعلى كل فتى وفتاة إدراك 

مسؤولية احلياة والتضحيات الالزمة”. 
وأكدت “أنه يف النهاية، ميكن إيجاز األمر يف 
التنشئة السليمة وسط مجتمع سوي يحث على 
حتقيق الهوية الفردية ودمجها يف املجتمع وآليات 
فعالة تضمن التنوع وإتاحة فرص متساوية أمام 
املواهب  واستيعاب  والطبقات  األفــراد  مختلف 

واالهتمام باألسرة”. 

املشجعة  األفــراد  داخل جماعة  االنخراط  دون 
والتي يُبنى عليها املجتمع املتماسك، وبفعل تغير 
السمات البشرية من فرد آلخر تتصارع املقومات 
األخالقية بني السلب واإليجاب، ويظل التساؤل 
املجتمعي شعبًيّا  التماسك  ينجح  مطروًحا: هل 
يف حتقيق األفضل للفرد والرخاء للمجتمع؟ أم 
بأُطر  شعبًيّا  املجتمعي  التماسك  اقتران  يجب 
استقامته؟  عن  انحرافه  عدم  تضمن  قانونية 
بأهمية  للتعريف  التقرير  هذا  يناقشه  ما  هذا 
املؤسسات  بدولة  وعالقته  املجتمعي  التماسك 

والقانون.
السلم  نسميه  مــا  هــو  الشعبي  “الــتــمــاســك 
الشعور  للمواطن  يتسلل  أال  أي  االجتماعي 
أو  العمل  أو  الشارع  أو  البيت  األمــان يف  بعدم 
منى  دكــتــورة  ــدأت  ب العبارة  بهذه  الــعــالقــات”، 
احلديدي أستاذة علم االجتماع حديثها لـ«رسالة 
النور«، موضحة أن إحساس عدم األمان يؤدي 
اخلوف،  عن  الناجت  العنف  من  نوع  توليد  إلى 
وعلى العكس فإحساس الفرد باألمان والتضامن 

وانتماؤه ملجتمع يجعله واعًيا بدوره وأهميته.
يبدأ  لـــي،  “بالنسبة  احلـــديـــدي:  ــت  وأضــاف
فأي مجتمع  األســرة،  من  التماسك  أنــواع  أهم 
اإلنسانية  القيم  وكل  األســر،  من  مجموعة  هو 
التنشئة  اكتسابها من  يتم  السلبية  أو  اإليجابية 
منشأ  كونها  األســـرة  مــن  بــدايــة  االجتماعية 

اإلنسان ثم املدرسة”. 
داخل  التماسك  ــت  رأي حــال  »ففي  وتابعت: 
أسرتي وأن لكل فرد دوره اخلاص دون التقليل 
يعلمني عدم  الــدور، فهذا  التسفيه من هذا  أو 
تهميش األدوار أو التقليل من دور املرأة واإلعالء 
من دور الرجل على سبيل املثال، فداخل األسرة 

نبدأ نتعلم أن أدوارنا تُكمل بعضها”.
ولفتت احلديدي إلى “أن التماسك املجتمعي 
يؤثر على قضايا النوع االجتماعي؛ ألن الطفل 
ينشأ عليها وهو خارج  التي  التربية  بنوع  يتأثر 
تصرفاته،  على  ينعكس  الذي  األمر  للمجتمع، 
يف  منه  أقل  األنثى  أن  الطفل  شعر  حال  ففي 
اخلارجي  املجال  يف  فتعامله  الوضع  أو  املكانة 

ة  »النقطة« و»الجمعية« سلوكيات شعبيَّ
للتماسك المجتمعي بين المواطنين

دكتورة منى الحديدي: 
التماسك المجتمعي 

يبدأ من األسرة

سكينة فؤاد: الوعي 
هو الكلمة المفتاحية 

لتماسك المجتمع
15
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إلى  يشير  تعبير  االجتماعي  التماسك 
املجتمعات القوية واملترابطة، وهو مفهوم له 
يؤكد أغلب علماء االجتماع  مقومات؛ حيث 
على ضرورة التماسك االجتماعي، من أجل 
سالمة املجتمع واستقراره واستمراره، وحتى 
على  النظري  بناءهم  أقاموا  الذين  أولئك 
فكرة الصراع االجتماعي، باعتباره األصل يف 

التماسك االجتماعي 
الــتــمــاســك  أو  ــاعــي  ــم االجــت ــمــاســك  ــت ال
يرتبط  التي  احلالة  بأنه  يعرف  املجتمعي 
بــروابــط  الــبــعــض  ببعضهم  األفــــراد  فيها 

اجتماعية وحضارية مشتركة.
 لُغوّيًا، يفسر املعجم الوسيط أّن التماسَك 
ومعنوّيًا.  حسّيًا  الشيء  أجزاء  ترابط  يعني 
بترابط أجزاء  التماسك االجتماعي  ويفّسر 

املجتمع الواحد فيشّد بعُضها بعضا. 
نظرة  االجتماع  وعلماء  للفالسفة  وكــان 
االجتماعي،  التماسك  ملصطلح  وتفسير 
للتعريف  ُطــرحــت  الــتــي  املفاهيم  فغالبية 
بالتماسك االجتماعي، قدمًيا وحديًثا، كانت 
ا  ترتكز على عنصر واحد محّدٍد رئيسي: إمَّ
أخالقي تربوي، أو ديني وجداني، أو قانوني 

وضعي.
على  اعــتــمــدت  الــتــي  التعريفات  ــى  وحــتَّ
نظرة شمولية نسبّيًا، قد أهملت بشكل من 
لقّوة  الضامن  األساسي  العنصر  األشكال، 
عنصر  وهو  ودوامــه،  االجتماعي  التماسك 
فمن  عليه  أتت  إن  وحتَّى  وطبيعتها.  الدولة 
وال  اجلانب،  أحادي  الغالب  يكون يف  تناوٍل 

يضمن للتماسك صالبته ومناعته.

رؤية بن خلدون
التماسك  أهمية  على  خــلــدون  بــن  وأكــد 
ال  وعمرانه  املجتمع  إن  وقــال  االجتماعي 
ميكن أن يظهرا إلى الوجود من خالل تفرق 
الذي  فاإلنسان  وتبعثرها؛  األفـــراد  جهود 
كذلك  ــدرك  ي عيشه،  سبل  بفطرته  ــدرك  ي
وإذا  مع اجلماعة،  تعاونه ومتاسكه  ضرورة 
يوفر حاجته  أن  إنسان  كل  مقدور  ليس يف 
لنفسه، فإن ذلك يتطلب متاسًكا وتعاوًنا بني 

الناس.
نوع  وهــو  اجلماعة  متاسك  أيًضا  ويأتي 
االرتــبــاط  أي  االجــتــمــاعــي،  التماسك  مــن 
أهدافهم  يف  اجلماعة  ــراد  أفـ بــني  الوثيق 
القريبة وغاياتهم البعيدة، فهو وسيلة ليشيع 
بامليل  األفراد  لدى جميع  إحساس مشترك 
مع  واحـــدة  مسيرة  يف  واالســتــمــرار  للبقاء 

تعظيم الشعور باالنتماء للجماعة.
بناء التماسك االجتماعي

القيم  حــول  مبني  االجتماعي  التماسك 
األساسية الثالث: اإلدماج االجتماعي، رأس 

املال االجتماعي، واحلراك االجتماعي. 
واإلدماج االجتماعي يشير إلى املدى الذي 
من خالله  املشاركة  املواطنني  ميكن جلميع 
االقتصادية  املجاالت  يف  املساواة  قدم  على 

واالجتماعية والسياسية، مبا يف ذلك حماية 
الناس. 

الثقة  إلى  االجتماعي  املــال  رأس  ويشير 
بني الناس واملؤسسات والشعور باالنتماء إلى 
املجتمع، بينما يشير احلراك االجتماعي إلى 

تكافؤ الفرص للمضي قدًما.
وعالوة على ذلك، يتطلب تعزيز التماسك 
والتعاون  املشتركة  املــشــاركــة  االجتماعي 
النشط من جميع اجلهات الفاعلة يف املجتمع 
واملجتمع  األعــمــال  وقــطــاع  احلــكــومــة  مثل 

املدني للقيام مًعا بعمل جماعي مشترك. 

غاية ووسيلة
ــوان »مـــنـــظـــورات حــول  ــعــن يف تــقــريــر ب
ــذي  الــتــمــاســك االجــتــمــاعــي- الــصــمــغ ال
يناير   30 يف  نُشر  مًعا”  املجتمع  ميسك 
إدارة  قــســم  عــلــى  ــورك،  ــوي ــي ن يف   2012
مبوقع  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون 
يوهانس  الــدكــتــور  ذكـــر  املــتــحــدة،  األمم 
االجتماعية  التنمية  فريق  رئيس  جوتني، 
للحد من الفقر مبنظمة التعاون والتنمية- 
هو  االجتماعي  التماسك  “أن  بنيويورك 
مضيًفا  مفيدة”،  وسيلة  أيًضا  بل  الغاية، 
ا احلفاظ على  “أنه سيكون من الصعب جّدً
والذهاب  الطويل  املدى  النمو على  عملية 

حياة املجتمعات، وأن حياة املجتمع وتاريخه 
ما هي إال محصلة ملجموعة من الصراعات 
بني  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 
دراستهم  فكانت  مختلفة،  فئات  أو  طبقات 
للصراع بدافع البحث عن التماسك والتوافق 
املفقود يف املجتمع يف نظرهم، فإن املجتمع 
لالستقرار  مييل  قوية  بروابط  يتمتع  الذي 

إدماج وحراك ورأس مال اجتماعي.. 
مقومات أساسية للتماسك المجتمعي

والتنمية ويتمتع بقدرة على مواجهة األزمات 
سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو 

مجتمعية.
إلى  املجتمعي  التماسك  ضعف  ــؤدي  ويـ
ضعف البنية التحتية للمجتمع وبالتالي تكون 

هناك احتمالية أكبر لتفكك املجتمع؟

قدًما دون التماسك االجتماعي”.

اإلمارات منوذجا
االجتماعي  للتماسك  حــي  مــثــال  يــوجــد 
فتُعد  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تقدمه 
يترجم  الذي  االجتماعي،  للتماسك  منوذًجا 
املجتمع  يعيشها  التي  االســتــقــرار  حالة  يف 
على املستويات كافًة، ويف تعايش اجلنسيات 
املختلفة على أراضيها يف وئام تام بعيًدا عن أي 
احتقانات أو توترات قد تنشأ بسبب اختالف 
الثقافة والعادات، وهذا ما يتجلى بوضوح يف 
املؤشرات  يف  حتتلها  التي  املتقدمة  املراتب 
املجتمعي،  التماسك  مستوى  تقيس  الــتــي 
وحالة الرضا العام والشعور بالسعادة ألفراد 
املجتمع، ومستوى الرفاهية املتوافرة لهم، يف 
املرتبة  اإلمــارات يف  السياق، فقد حلت  هذا 
األولى عاملّيًا يف مؤشر التماسك االجتماعي 
الصادر عن املعهد الدولي للتنمية اإلدارية يف 

تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2013. 
لقد أصبحت قضية احلفاظ على التماسك 
احلالي،  عصرنا  يف  املحورية  القضايا  من 
نسيج  تفكك  أو  ما  مجتمع  أركــان  فاهتزاز 
عائلة ما إما بسبب طالق أو تغيب رب العائلة 
الذي  الصمغ  هو  فالتماسك  طويلة  لفترات 

ميسك املجتمع معًا.
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إذا كـــان مــفــهــوم الــتــمــاســك االجــتــمــاعــي أو 
املجتمعي يعبِّر عن متاسك اجلماعات واألفراد 
املتماسك  املجتمع  هذا  فإن  مجتمع،  أي  داخل 
ومتماسكة،  قوية  دولة  وجود  يف  أيًضا  يساهم 
املجتمعي،  التماسك  له دور يف  الفرد  كان  وإذا 
الــدولــة خللق  تستخدمها  الــتــي  ــيــات  اآلل ــإن  ف
واحلفاظ على هذا التماسك تختلف عن أدوات 

وآليات املواطنني.

الدولة املتماسكة
والدولة  املتماسكة  »الدولة  بعنوان  مقال  يف 
ــاراتـــي  ــز اخلــلــيــج اإلمـ ــشــر مبــرك املــفــكــكــة«، نُ
للدراسات، قال دكتور ناصر زيدان إن »التماُسك 
الوطني بني املكونات السكانية للدولة، يُعتبر ذا 
الدولة، ويف  تأثير  أهمية قصوى يف سياق قوة 
أو  تفرقة،  عامل  التماُسك  عدم  يكون  األغلب 
التي  للقوة عند بعض الدول  تباُعد، أو تشتيت 

تعيش حاالت من االضطراب”. 
املتحدة  الواليات  كانت  عندما  “أنــه  وأوضــح 
لم  البعض اآلخر،  يتقاتل بعضها مع  األمريكية 
مة بني الدول، أما بعد أن  يَُكن لديها املكانة املُتقدِّ
توحدت يف العام 1777م برزت كواحدة من أهم 
العالم. والتضامن بني شعوب  وأقوى الدول يف 
الواليات املختلفة أسس لدور إمبراطوري واسع 

لعبته واشنطن على املستوى العاملي”.

مقومات الدولة
وترتكز الدول على عدة مقومات مثل السلطة 
واحليز اجلغرايف والشعب والقوانني واألعراف 
لتماسك  أساسي  رابًطا  هناك  لكن  احلاكمة، 
الدولة هو املواطنة التي جتمع جميع املواطنني 

الذين يعيشون على أرض هذه الدولة.

املواطنة أساس التماسك
النظرية  أســتــاذ  ليلة،  علي  الدكتور  ويــقــول 
االجــتــمــاعــيــة بــجــامــعــة عــني شــمــس يف كتاب 
حقوق  املواطنة  قضايا  العربي  املدني  »املجتمع 
اإلنسان« إنه »قد رأى املفكرون العرب أن مفهوم 
املواطنة يف العربية يقرب إلى األذهان مضامني 
األصل اإلجنليزي، ويربطه بفكرة الوطنية ذات 
املشترك بني جميع  العمل  املركزية يف  األهمية 
ومن  احلضارية،  النهضة  أجــل  من  املواطنني 
باعتبارها  الدولة  وبناء  الوطني  االندماج  أجل 

مؤسسة مستقلة عمن يحكمها«.
وأضاف »ليلة«: “أنه يتساوى جميع املواطنني 
ويتمتعون جميًعا  الدولة،  من  والبعد  القرب  يف 
بــحــقــوق مــدنــيــة وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، كما 
يتحملون واجبات متساوية دون متييز”، وأوضح 
العرب  الباحثني  أحــد  يؤكد  لذلك  بــلــورًة  “أنــه 

على ضرورة وجود أساسني من أسس املواطنة 
جميع  بني  واملساواة  احلكم،  املشاركة يف  هما: 

املواطنني«.

أهمية التمسك وتفكك الدول
اخلليج  مركز  مبوقع  ذكــره  السابق  املقال  يف 
زيدان  ناصر  دكتور  يقول  للدراسات،  اإلماراتي 
“إنه مبناسبة الكالم عن أهمية التماُسك، ودور 
الوطن  يحصل يف  ما  وهــو  ــدول،  ال التفكُّك يف 
فيها  الرئيسي  السبب  يعود  مــآٍس  من  العربي 
مؤسساتها  أو يف  الدولة،  يف  التماُسك  “لغياب 
»التفرقة املذهبية  على حدٍّ سواء”، ويوضح أن 
والعرقية يف العراق أنهكت قوة الدولة، وأفرجت 
عن ُغول االستبداد الفئوي واجلهوي، الذي تكون 
االستبداد  بينما  ُمدمرة.  نتائج  األغلب  يف  له 
يف  الفئوية-  نُقل  لم  -إذا  احلزبية  والتفرقة 
الشعب  أبناء  بني  االقتتال  وراء  يقفان  سوريا، 
الــذي عــاش يف كنف دولــة متماِسكة  الــواحــد، 

ردًحا من الزمن من دون اقتتال أو حروب”.
املُتماِسكة  الــدول  بعض  تلعب  “أنــه  وأضــاف 
يفوق حجمها  دوًرا  ومؤسساتّيًا،  وشعبّيًا  وطنًيّا 
ومنها  االقتصادي،  أو  اجلغرايف،  أو  الشعبي، 

أدائها  جــراء  من  عالية  دولية  مكانة  مُيثِّل  ما 
املُتعاظم، كوسيط، وكُملتَقى، وكحكم، بني الدول 
األخرى، مثل دولة اإلمارات العربية املتحدة على 
سبيل املثال ال احلصر. وميكن لبعض الدول أن 
ثرواتها  حجم  رغم  كبيرة  اقتصادية  قوة  تكون 
املتواضعة، ومساحتها الصغيرة، مثال على ذلك 

سنغافورة”.

تأثير غياب التمسك
الغضب  انفجر  »عندما  أنه  إلى  زيدان  يشير 
الداخلي،  واالقتتال  التبايُن  وحصل  الشعبي، 
انطفأت شعلُة التحرر، وغدت األطراف املُتقاتلة 
ِشَيًعا تُساهم بتدمير ما تبقى من مكانة للدولة”. 
ــداث األلــيــمــة التي  ـــرت األحــ ــع: »لــقــد دمَّ ــاب وت
عصفت ببعض الدول العربية التماُسك الوطني، 
إلى  ــدول  ال بعض  تأثير  تالشى  فقد  وبالتالي 

درجة ُمتدنية”. 
والقوية  املتماسكة  الـــدول  أن  إلــى  يــشــار 
املواطنة  ترسيخ  وعبر  مؤسساتها  خالل  من 
متماسكًا بني  مجتمعًا  تخلق  أركــانــهــا  بكل 
للوطن  باالنتماء  فيهم  فرد  كل  ويشعر  أفــراده 

وللمجتمع.

باحثون: التماسك الوطني بين المكونات السكانية في غاية 
األهمية.. وأساس المواطنة المساواة بين جميع المواطنين

مبادرة أصول  - قرية النخيلة – محافظة 
أسيوط 

معا  جمعية  مع  بالشراكة  املبادرة  هذه  تنفيذ  مت 
للتنمية ، و جدير بالذكر اإلشارة الي القصة  وراء 

نشاة هذه اجلمعية واهمية  اختيار هذه القرية . 
للتنمية  كانت فكرة نبعت من رجل  فجمعية معا 
دين  رجــل  و   ، شفيق  متي  االب  هــو  مسيحي  ديــن 
 - العزيز  عبد  سيد  االزهــري  الشيخ  هو  إسالمي 
برامج  املشاركني يف  القادة  منهما ضمن  كل  كان  و 
منتدي احلوار لسنوات طويلة – و قد بدءا عملهما 
صغيرة  مجتمعية   جلنة  خــالل  من  معا  املجتمعي 
انشاء    2007 عــام  يف  معا  قـــررا  ثــم   ،  2005 يف 
اجلمعية لتكون مثاال و عالمة حية للعمل املشترك 
بني املسلمني و املسيحيني يف قرية النخيلة ، وكانت 
انتشارا  واألكثر   ، آنــذاك  اضطرابا  األكثر  القرية 
جتبر  و   ، املجتمعي  الــســالم  عــن  البعد  و  للعنف 
عائالت ذات نفوذ علي عائالت اخري  ، و التمسك 
الشديد بالقبلية و العنف ، شهدت العديد من صور 
اإلنفالت األمني والتعصب وصور من العنف الديني. 
و هذا موثق للحد الذي تناولت فيه االعمال الفنية 
مثل فيلم )اجلزيرة ( ما يحدث يف القرية و سلطت 

عليه األضواء . 
ملحة عن املبادرة وأهدافها:

إلى   « » أصول  مبادرة  سعت اجلمعية من خالل 
صياغة عقد اجتماعي جديد ، مؤسس على الهوية 
العنف  ويناهض  املجتمعي  السالم  يدعم   ، املصرية 
او  الدين  اختالف  علي  املبني  الــصــراع  من  ويحد 

تفاوت املستوي االجتماعي .
فقد انطلقت املبادرة لتؤكد علي ان العودة للجذور 
املشتركة سيسهم يف تالقي املسلمني و املسيحيني ،  
و الفقراء و األغنياء من خالل الرجوع إلى األصول 
وإعادة اكتشاف » الهوية » املصرية التي شبت على 

التفاهم والتعاون والتعايش .

استهدفت املبادرة الفئات التالية 
و  /ذكــور  مسيحي  و  مسلم  طفل   150 االطفال: 
برنامج  تنفيذ  مت  حيث   ،   18-13 من سن  ــاث   ان
من  معا  العيش  و  التقارب  األطــفــال  لــهــؤالء  يتيح 
خالل املشاركة يف أنشطة مختلفة لتوعيهم بهويتهم 

احلضارية ، تضمن البرنامج :
العامة  واألماكن  األثرية  األماكن  لبعض  زيــارات 
املرتبطة بأحداث تاريخية هامة ) آثار منطقة فير( 
، حديقة الفردوس مبدينة أسيوط ، بنك مصر الذي 
حرب  باشا  طلعت   ( مؤسسه  أن  األطفال  يعلم  لم 
البنك وملاذا مت  ( من أسيوط ، وال يعرف شئ عن 

تأسيسه ويف أي فترة تاريخية
ورش عمل و لقاءات توعية ثقافية جماعية حول 
للعنف،  ال  للسالم،  نعم  اآلخر،  قبول   : املوضوعات 

حقوقي وواجباتي ، تراثي.
 «  : شعاًرا  حمل  أيــام  ثالثة  ملدة  صيفي  معسكر 
إيدي يف إيدك ». وقد هدف املعسكر إلى رفع وعي 
وتقبلهم  مًعا  مشاركاتهم  بأهمية  األطفال  وقــدرات 
عالقاتهم  وتعميق  والعقائدية  الفكرية  الختالفاتهم 
داخــل  اليومية  األنــشــطــة  املــشــاركــة يف  مــن خــالل 

الدينية  لآلثار  زيــارة  املعسكر  تخلل  وقد  املعسكر، 
ومسجد  األبــيــض  الــديــر   ( واإلســالمــيــة  املسيحية 

العارف( بسوهاج.
الشباب : مت العمل مع ) 50 ( من شباب النخيلة 
يف الفترات العمرية من 18-29 من أجل أن يصبحوا 
أكثر وعًيا وقدرة على استثمار طاقاتهم ومؤهالتهم 
املواطنة.  التطوع و  القيام مببادرات تعكس قيم  يف 

تضمن برنامج عمل الشباب :
ورش عمل حول : الهوية املصرية ومعرفة الفرق 
مفهوم  و  الوطنية  والهوية  اإلنسانية  الهوية  بــني 

املواطنة واإلشكاليات املعوقة لتعزيزها.
،ومعرفة  الــصــراع  إدارة  حــول  تدريبية  لــقــاءات 
الفرق بني اخلالف واالختالف والنزاع وما هي لغة 

التفاوض وآلياته. ،النوع االجتماعي.
تشجيع الشباب املسلمني و املسيحيني على  القيام 
معا مببادرة خلدمة النخيلة و حتسني أحوال الفقراء 
النظافة،  بأهمية  التوعية   ، طبية،  قــوافــل   ( بها 

املشاركة املجتمعية(.
النساء: استهدفت املبادرة أيًضا ) 50 ( من النساء 
القاطنات بالقرية لزيادة معارفهم وتقوية  عالقاتهم 
االجتماعية وتشجيعهن على االندماج واملشاركة يف 
احلياة العامة واألنشطة  االجتماعية من أجل كسر 
حدة التقاليد اجلامدة التي حتول دون ذلك. تضمن 

العمل مع النساء
ــوار مــع الــســيــدات بهدف  لــقــاءات لــتــبــادل احلــ
تربية  التاريخ،  مر  على  أدوارهــن  بأهمية  توعيتهن 
األبناء، املشاركة السياسية من أجل تفعيل أدوارهن 
النساء  دور  وأهميته،  التطوع  العامة،  احلياة  داخل 
يف محاربة العادات والتقاليد االجتماعية التي تؤثر 

نماذج من المبادرات المجتمعية التي تدعم 
التماسك المجتمعي  )٢015 – ٢019(

على أدوارهن.
لقاءات لتبادل اخلبرات و مناقشة التحديات  ، و 
خاصة يف  املناسبات التي تهم املراة مثل  عيد األم 
حيث مت دعوة 105 سيدةلالحتفال معا ، و  تكرمي 
بعض من النماذج املتميزة و التي لها دور مجتمعي   ، 
و اتاحة املجال ملناقشة مسارهم و قصص جناحهم و 

التحديات التي واجهتهم 
من  مجموعة  قــدرات  بناء  الطبيعية:   القيادات 
القيادات املجتمعية من قيادات  العائالت  و بعض 
املسئولني من مجلس القرية  ورجال الدين املسيحي 
واإلسالمي وبعض السيدات ممن لهن نشاط مدني 
أو حكومي داخل القرية وذلك ملواجهة ما قد يطرأ 
بث  أجــل  ومــن   ، وأزمـــات  القرية من حتديات  على 
روح التعاون والتطوع لنشر قيم قبول اآلخر واحترام 

االختالف واملشاركة املجتمعية .
العاملي  التراث  يوم   « مع  املبادرة  نهاية  تواكب  و 
العامة  امليادين  احد  احتفالية يف  تنظيم  » حيث مت 
أبناء  فيها  تراثية شارك  ملحمة  كانت مبثابة  والتي 
القيم  تدعم  ناحية  من  وهــي  أخــرى،  وقــرى  القرية 
التي سعت املبادرة إلى ترسيخها، كما للمشاركني يف 
أفالم،   ( بني  ما  أنشطتها  تنوعت  والتي  االحتفالية 
مسرحية،  عروض  دينية،  وابتهاالت  تواشيح  غناء، 
قيمة  وتغرس  الفعالة  املشاركة  على  املواطنني  حتث 
االعتزاز بالهوية والتراث احلضاري. كما أنها تكرس 
ملبدأ الشراكة الذي يعد مطلًبا هاًما إلحداث التنمية 
والتغير. واملتأمل لبرنامج االحتفالية يكتشف اإلبداع 
تراثية،  حلــرف  عــرض  والــثــقــايف  الفكري  والــتــنــوع 

ورقص شعبي( .
و علي الرغم ما واجهته هذه املبادرة من حتديات  
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يف  املنتشرة  القبلية  الثقافة  و  العنف  تاريخ  بسبب 
املجتمع  ، و صعوبة مشاركة بعض الفتيات بسبب 
العادات والتقاليد . وجود نظام للعائالت والعصبيات 
داخل القرية و الذي  كان حائاًل أمام مشاركة  بعض 
أبناء القرية ، اال ان املبادرة ساهمت بشكل كبير يف 
حتسني العالقات داخل املجتمع ، و خفض العنف و 
حتقيق مستوي من التماسك و االستقرار املجتمعي 

ميكن ان تعكسه املؤشرات االتية : .
التواصل و بناء العالقات بني  عدد كبير من أبناء 
القرية مسلمني و مسيحيني  ذكر بعضهم   انهم كانوا 
يلتقون و يتحاورون معا ألول مرة من خالل أنشطة 

املبادرة علي الرغم من معيشتهم يف قرية واحدة  .
ــاب- وخــاصــة  ــشــب ــروج أعــــداد كــبــيــرة مــن ال خــ
الفتيات- لالشتراك يف املبادرة وهو أمر غير شائع 
دون  التي حتول  والتقاليد  العادات  لقوة  القرية  يف 
املجتمعية  للقيادات  أن  بالذكر  واجلدير  خروجهن. 

دوًرا هاًما يف هذا الصدد.
جناح املبادرات التي قام بها شباب القرية والتي 
حركت أعداد كبيرة من أهالي القرية للمشاركة مثل 
مباردة » أنا إيجابي ومشارك »، القافلة الطبية التي 
ساعدت أهل القرية على الكشف الطبي والتحاليل 
الطبية، مبادرة من بيت لبيت التي حثت أهل القرية 
على النظافة ومساعدتهم على ذلك من خالل توزيع 
على  املحلية  الوحدة  مع  واالتفاق  للقمامة  أكياس 

حمل القمامة بالعربات اخلاصة بالوحدة املحلية.
ملواجهة  املحلية  الــقــيــادات  مــن  رابــطــة  تشكيل 
األزمات يعد مؤشًرا هاًما للنجاح وخاصة عندما يتم 
تأهيل هذه القيادات واكسابها املهارات الالزمة حلل 
صندوق  تأسيس  أن  كما  األزمــات.  وإدارة  الصراع 
املجانية  القانونية  للمشورة  غرفة  للقرية،  معلومات 

يعد أيًضا من النجاحات لهذه املبادرة.
الشراكة مع هيئات حكومية مثل قصر الثقافة ، 
اسهم  املحلية    الوحدة   ، بالقرية   الشباب  مركز 
تعزيز  و  اجلهات  هــذه  دور  تفعيل  يف  كبير  بشكل 

النتائج املحققة يف املبادرة 
تكوين كوادر نسائية من نساء القرية، خاصة وأن 
مشاركة النساء يف احلياة العامة أمر غير مألوف يف 
قرى صعيد مصر. وقد ارتبط بذلك خروج السيدات 

بأعداد كبيرة للمشاركة يف االنتخابات البرملانية.

 مبادرة معا لترسيخ قيم املواطنة ونشر ثقافة 
التسامح بقرية  منبال مركز مطاي – املنيا

قرية منبال هي احدي القري التي تقع غرب مركز 
مطاي مبحافظة املنيا  يف صعيد مصر ، يعمل معظم 
البعض  عمل  الــي  باإلضافة   ، بــالــزراعــة   سكانها 
كموظفني و أصحاب االعمال و املشروعات اخلاصة 
. و مثلها مثل معظم قري الصعيد فإنها تعاني من 
انخفاض مستوي التعليم و الثقافة، مما يجعل البيئة 
مناسبة حلدوث أزمات طائفية و مجتمعية و هو ما 

عاني منه املجتمع يف مراحل مختلفة .
بدات الهيئة االجنيلية عدد من البرامج التنموية 
التي تهدف الي حتسني األحوال املعيشية للفقراء و 
املهمشني بالقرية تتضمن مدخالت زراعية و صحية 
هذه  شهدته  وما   2013 عام  منذ  و   ، اقتصادية  و 
املرحلة من تداعيات اجتماعية وسياسية بدا منتدي 
حوار الثقافات يف دمج مجموعة من قادة قرية منبال 
الي برامج احلوار املختلفة  ، و قد ساعدهم ذلك 
يف الشعور بأهمية وجود أنشطة و مدخالت تدعم 
املجتمع  املختلفة يف  الفئات  التواصل بني  و  احلوار 
و  األطفال  و  الشباب  و  املسيحيني  و  املسلمني  من 
السيدات ، كما رأوا ان ذلك سيسهم بشكل كبير يف 

وجود خالفات  حالة  السريع يف  التدخل   ، التوعية 
بني  او  مسيحيني  و  مسلمني  بــني  او  عــائــالت  بــني 
و حتولها  تفاقمها  قبل  مشكلة  أي  النهاء  الشباب  
الي ازمة مجتمعية او طائفية ، و بطبيعة القرية فهم 
املشاركة يف  او  العزاء  يحرصون علي تقدمي واجب 
االفراح او التهنئة يف األعياد ،دون تفرقة بني مسلم و 
مسيحي  و اجلديد بعد املبادرة انهم يحرصون علي 
عمل ذلك معا   – كمسلمني و مسيحيني – ليقدموا 

منوذج إيجابي لكل االسر بالقرية . 
و قد تركت هذه املبادرة اثرا كبيرا يف القرية ميكن 

ادراكه مما يلي :
بني  املجتمع  لصالح  جيدة  عالقات  و  ثقة  بناء 
، و  الكاهن  ، فقد قام االب  املسلمني و املسيحيني 
امام املسجد معا  باالتفاق علي ان يقوما معا  بتقدمي 
التعليمية مبطاي – و هي اجلهة  اإلدارة  الي  طلب 
للتصريح   – ــدارس  امل علي  االشــراف  عن  املسئولة 
رفضت  ان   بعد   ، املـــدارس  داخــل  أنشطة  بتنفيذ 
من  تخوفا   ، املبادرة  استقبال  البداية  يف  املــدارس 
اثارة أي قالقل بني الطالب املسلمني و املسيحيني  
، و كانت النتيجة ان صرح مدير اإلدارة باملوافقة و 
و  املدرسني  من  مجموعة  اختيار  يف  بنفسه  شارك 
االخصائيني للتنسيق مع اللجنة و تيسير األنشطة  و  

دعم العمل مع الطالب 

مبادرة بشاير خير – قرية  صفط اللنب – 
املنيا 

نسبة  به  زراعــيــا،  مجتمعا  صفط  مجتمع  يعتبر 
به عديد من  العالي واملتوسط،  التعليم  مرتفعة من 
املختلفة  مبراحلها  كاملدارس  األساسية  املؤسسات 
وجمعيات  شباب  ومركز  صحية  ووحــدة  وحضانة 
األهلية ولكن وجود هذه الكيانات ال يعنى فعاليتها 
التعليم  ارتفاع نسبة  الرغم من  ،  فعلي  الواقع  فى 
إال  حــكــومــيــة،  وغــيــر  مــؤســســات حكومية  ــود  ووجــ
يتركز  ، حيث   واضــح   طائفي  انقسام   هناك  أن 
املسلمون  ويتركز  البحرية،  الناحية  فى  املسيحيون 
فى الناحية القبلية ، يرجع ذلك رمبا السباب ثقافية 
تتعلق بالعالقات العائلية و ملكية األراضي و غيرها 
، و كذلك السباب اقتصادية  حيث يعتبر املسحيون 
األراضــي  معظم  ميلكون  اذ  اقتصاديا  االقــوي  هم 
الزراعية و املحاصيل الرئيسية التي يتم تصديرها 

من القرية   .
و قد حدثت  يف فترات متباعدة  احداث عنف و 
اشتباكات  ، و علي الرغم من ان ذلك ال يتكرر كثيرا 
اال انه بشكل عام هناك حالة من غياب التواصل و 
احلــوار  على مستويات عــدة، وخاصة احلــوار بني 
املجتمعي  احلـــوار  كذلك  و  واملسلمني  املسيحيني 
واحلوار األسرى ، و هناك حاجة شديدة الي  دعم 
التقارب  علي  والعمل  املجتمع   افراد  بني  التواصل 
و  احلــوار  تشجيع  و  بالقرية  املختلفة  االطياف  بني 
التواصل بينهم حلماية املجتمع من أي أزمات  طارئة 
او مظاهر للعنف ميكن ان تطال أي فئة  و يف نفس 
حتقيق  و  القرية  لتنمية  اجلــهــود  لتوحيد  الــوقــت 

التماسك املجتمعي  . 
اخليرية   املحبة  جمعية  و  الهيئة  بني  بالشراكة  و 
مت االتفاق علي البدء يف تخطيط و تنفيذ مبادرة  ) 
بشاير خير ( بهدف  بناء ثقافة احلوار و تعزيز قيم 

التماسك املجتمعي وقبول اآلخر  بالقرية . 
و قد حققت املبادرة االتي 

رفع وعى عدد 200 من مواطني قرية صفط اللنب 
خالل  من  املشترك  والعيش  املواطنة  قضايا  جتاه 

تنفيذ امسيات ثقافية تشمل انشاد ديني إسالمي و 
مسيحي  للتاكيد علي األصول و الهوية املصرية التي 
جتمع كل االطياف  ، عروض مسرحية يف املناسبات 
بنحبها   و  )منها  بعنوان  أكتوبر  كاحتفاالت  القومية 
و  مسلمني  املواطنني  لدي  الوطنية  الــروح  لتنمية   )

مسيحيني بالقرية   .
املسيحيات  و  املسلمات  السيدات  من   60 متكني 
فهم  و  املواطنة  بقيم  املرتبطة  املهارات  و  باملعارف 
ابناءهم  الي  القيم  لبث هذه  ليكونوا مصادر  االخر 
، و تعزيز دورهم كسيدات يف  و يف أماكن عملهم  
نشر هذه القيم علي مستوي املجتمع من خالل عقد 
يجعلهم  بينهم مما  تقرب  معا  لهم  نقاشية  جلسات 

أيضا منوذج  . 
مستوي  حتسني  يف  املختلفة   الفنون  استخدام 
الوعي و السلوك لدي  النشء من سن 12 إلى 18 
مت  حيث  األخــر   وقبول  التسامح  ثقافة  حول  سنه 
عقد  2 مهرجان شارك فيهما 200 طفل و تضمن 
أنشطة ثقافية و فنية و رياضية تدعم التواصل بني 
األطفال املسلمني و املسيحيني بالقرية  ، كذلك مت 
و  العمارنة  تل  مثل  االثرية  لالماكن  زيــارات  تنظيم 
بني حسن لتعريف األطفال بحضارة مصر و التأكيد 
علي الهوية املصرية . ، أيضا عقد   4 ورش  حكي  
و وورش فنية شارك فيها 80 طفل  حول  نبذ العنف  
العامة  مصر  مكتبة  مع  بالشراكة  االخــر   قبول  و 
للفنون  الوانات  شركة  فريق  و  املنيا  ثقافة  قصر  و 
والثقافة  ،  تنمية مواهب األطفال و تكوين كورال 
من األطفال لعدد 30 طفل و تدريبه علي تأليف و 
غناء األغنيات الوطنية و التي حتمل رسائل الوحدة 

و السالم . 
متكني وبناء قــدرات  عدد 90 شاب من سن 18 
إلى 30 سنة يف مجال احلوار وقبول األخر والعيش 
املشترك من خالل التدريب  و جلسات النقاش  و 
والتي   املسيحيني  و  للمسلمني  املشتركة  املعسكر 
جداريات  رســم  و  تشجير  و  نظافة  اعمال  تضمن 
حتث علي الوحدة و التماسك املجتمعي  و لوحات 
بالتعاون مع مجموعة  ذلك  و  القرية   بشوارع  فنية 
من طالب كليات التربية الفنية و فنون جميلة باملنيا    
رياضية   دورة  تنفيذ  مت  للتقارب  دعما  و  أيضا   ،
 140 فيها  شــارك  فيها  شــارك  فنية  مسابقات  و 
شاب  و شابة   كما مت  عمل  زيارة تثقيفية ملجمع 
األديان شارك فيها 30 شاب و شاب من املسلمني 
فيها  يدخل  التي  االولــي  املرة  كانت  و  املسيحيني  و 
الشباب املسلم كنائس و نفس االمر بالنسبة للشباب 

املسيحي الذي كان يدخل املسجد ألول مرة . 
الطبيعية  الــقــيــادات  مــن   جلنة  متكني  و  تقوية 
والتنفيذية ليسهموا يف  نشر السالم املجتمعي وفض 
مهارات  اكسابهم  و  التدريب  خالل  من  النزاعات  
ألدارة االزمات و بناء السالم  وقد قام هؤالء القادة 
الدينيني  القادة  أبواب مبشاركة  بتنفيذ حملة طرق 
اسرة   80 توعية  خاللها  مت  الكهنة   و  الشيوخ  من 
احلملة   تضمنت  ،و  املــشــتــرك  الــتــعــايــش  بأهمية 
زيارات االسر و تبادل املعايدات الطيبة يف األعياد و 

املناسبات الدينية و القومية
تاثيرات املبادرة  :  رمبا يكون من املبكر احلديث 
، و  للمبادرة  السنة االولي  تاثيرات كبيرة  بعد  عن 
التي قضي منها ما يقرب من  نصفها لتهيئة املجتمع 
و اقناع اطرافه املختلفة بالتجمع  و العمل معا ، لكن 
الي  العطشي  بالتربة  اشبه  كان  املجتمع  ان  الواقع 
املاء اذ انه ما ان دارت عجلة العمل و بدا املواطنون 
يلتقون معا و يتواصلون استطاع كثير منهم الشعور 
بتغيير يحدث يف داخله و يف مجتمعه ، عبروا عنه 

علي النحو التالي :
قال امين إبراهيم ) مسئول مركز الشباب  بالقرية 
رياضية  دورة  ننفذ  الشباب  : ألول مرة يف مركز   )
مشتركة بني الشباب املسيحي و املسلم   ، معا يف 

فريق واحد و اللعب بروح واحدة 
اللنب  صفط  جامع  امــام   ( محسن  امــام  الشيخ 
يف  املسيحي  و  اإلســالمــي  الدين  رجــال  تواجد    )
الثقة  خاصة  بناء  إعادة  املبادرة ساعد يف  أنشطة 

بني الشباب 
املشاركات يف  الشابات  احــدي   ( عــادل   اوشــني 
املشروع ( : اول مرة يف حياتي ادخل جامع  ، كانت 
صورته  تغيير  و  االخر  علي  للتعرف  فرصة مميزة 

يف ذهني 
احب  كنت   :  ) ملبادرة  يف  مشاركة   ( احمد  امنه 
العمل الفردي و امتيز فيه ، و ال أشارك يف األنشطة 
املجتمعية ، املبادرة جعلتني اكثر إيجابية و فعالة و 

لي دور 
و عضو جلنة  مــدرســة   مدير   ( احمد   عاطف 
الزيارات  و  الرسم  و  الفن  : استخدام    ) مجتمعية 

التثقيفية كسر حواجز كبيرة بني األطفال 

5-مبادرة اخالقنا يف مدارسنا – 
اإلسكندرية 

خــالل  مــن  املـــبـــادرة  هـــذه  تنفيذ  و  تخطيط  مت 
اإلسكندرية  من  شابات  و  شباب   9 من  مجموعة 
شاركوا يف برنامج تدريبي ملدة عام مع منتدي حوار 
مواجهة  و  املواطنة  و  السالم  قيم  حــول  الثقافات 
العنف و التمييز  ، و قاموا بهذه املبادرة  لنشر ما 
تعلموه من قيم  ، و املساهمة يف  إعادة غرس القيم 
املفتقدة يف  مدارس املرحلة االبتدائية  مثل االحترام 

و العمل اجلماعي و التسامح  و السالم . 
و قد مت تنفيذ املبادرة  علي مرحلتني : 

تدريبية  دورة  عــمــل  تضمنت  ــى  ــ األول املــرحــلــة 
للمدرسني واألخصائيني باالستعانة بأحد األساتذة 
أساليب  حول  اإلسكندرية  جامعة    من  التربويني 
الثقة  جسور  خلق   وكيفية   ، الطالب  مع  التواصل 
بينهم و بني الطالب و بني الطالب بعضهم البعض  . 
لتعليم  متنوعة  أنشطة  تنظيم    : الثانية  .املرحلة 
قيم  األطفال  فيها  يتعلم  يومني  مدار  علي  األطفال 
الــتــعــاون   و احلـــوار  من خالل  القبول لالخر  و 
، شملت هذه  البعض  لبعضهم  املشاركة  و  املعايشة 

األنشطة :
ألعاب هادفة  يتحقق الفوز فيها للجميع من خالل 

العمل اجلماعي  
و  االسكندرية  محافظة  معلومات  مركز  زيـــارة 
ملواجهة  املحافظة  تنفذها  مــبــادرة   علي   التعرف 
مع  لألطفال   جلسة  عقد  ثم   ، البيئية  املشكالت 
مسئول املبادرة للمناقشة حول املدخالت اإلضافية 

من وجهة نظر األطفال  لتطوير هذه املبادرة . 
املتخصصني  الشباب  من  مبجموعة  باالستعانة 
لألطفال  ورشة عمل  ، مت عقد  الفنية  االعمال  يف 
لتحويل أفكارهم حول البيئة الي رسومات و لوحات  

، لتنمية االبداع و حرية التعبير لديهم 
زيارة  مت  حيث  اإلسكندرية  ملكتبة  ثقافية  زيــارة  
للتعرف  املكتبة  داخل  أماكن  وعدة  السماوية  القبة 

على أفكار علمية حديثة ورؤية خبرات متنوعة .  
تعبير بالرسم او الكتابة عن قيمة تعلمها كل طفل 
خالل املبادرة و قد جاءت رسومات األطفال معبرة 
العمل  قيم  مثل  املــبــادرة  خــالل  اكتسبوه  عما  جــدا 
اجلماعي / الصدق / التعاون / األمانة  و اتفقوا ان 

تكون هذه هي ) اخالقنا يف مدارسنا ( 

ان تعصف بسالم  أزمــات و مشكالت ميكن  تفادي 
فكرة  جاءت  هنا  من   ، احوالها   استقرار  و  القرية 
املسجد  شيخ  من  تكونت  جلنة  تبنتها  التي  املبادرة 
الرئيسي بالقرية و كاهن الكنيسة و عمدة القرية و 
كبار العائالت و بعض العاملني مبؤسسات التنشئة 

كاملدرسني و مسئولي مركز الشباب  ، 
يف  املساهمة  إلي  املبادرة  تهدف   : املبادرة  فكرة 
الطبيعيني  القادة  و  األطفال  و  الشباب  وعي  رفع 
التسامح وقبول االخر  ، ونشر ثقافة  املواطنة  بقيم 

بالقرية .  
وقد استهدفت املبادرة يف بدايتها 400 مواطن من 
ركزت  و   ، الطبيعيني  القادة  و  األطفال  و  الشباب 
أماكن جتمعاتهم  املستهدفني يف  الي  الوصول  علي 
الطبيعية كمركز الشباب و مدارس التعليم األساسي 
و  فنية  أنشطة  تنفيذ  خــالل  من  ذلــك  و  بالقرية  
مناقشة   حلقات  و  معسكرات  و  نــدوات  و  رياضية 

علي النحو التالي 
تنظيم   : االســاســي   التعليم  مبـــدارس  األطــفــال 
اإلعــداديــة  و  االبتدائية  باملدرستني  مهرجانات   4
تضمنت  طــالب  فيها  شــارك  أيــام  لعدة  استمرت 
أنشطة غنائية ، مسرح عرائس ، متثيل مسرحي  ، 
رسم ، تعبير حركي .. و قد تنوعت هذه األنشطة 
الثقافة  بني عروض تقدمها جهات فنية مثل قصر 
و  بتصميمها  يقوم  عروض  بني  و   ، التمثيل  فرق  و 
و  رسائل  تقدم  كلها  و  انفسهم   الطالب  تقدميها 

أفكار حول قيمة املواطنة و قبول االخر . 
املــدرســني و االخــصــائــيــني االجــتــمــاعــيــني: عقد 
سلسلة من حلقات النقاش و التدريبات للمدرسني و 
االخصائيني علي كيفية تاصيل املواطنة بني الطالب 

تنظيم  ، مهارات  التعامل مع املشكالت  ، و مهارات 
األنشطة الداعمة لثقافة قبول االخر باملدرسة 

الشابات  و  الشباب  مــن   25 تــدريــب    : الشباب 
و  احلـــوار  ــارات  ــه م علي  املسيحيني   و  املسلمني 
من  اكــبــر  عــدد  لتشجيع  ــواة   نـ ليكونوا  الــتــواصــل  
التدريب  ، و عقب  العمل   التواصل و  الشباب علي 
عقدت حلقات نقاش بني الشباب اعتمدت يف البداية 
و  بالقرية  اخلاصة  التنموية  القضايا  مناقشة  علي 
معا  احلــوار  علي  لتشجيعهم  ذلــك  و   ، حلها  اليات 
حول التحديات املشتركة و مت طرح عدد من القضايا 
املرتبطة بالزراعة و مشكالت الري و توافر األسمدة 
مع  الــتــواصــل  مــن  الحــقــا  معا  الشباب  متكن  و   ..
مسئولني حكوميني اليجاد حلول لهذه املشكالت ، و 
يف نفس الوقت ساهم ذلك يف بناء جسور من احلوار 
من  املجموعة  هــذه  .قامت  بينهم  فيما  التواصل  و 
الشباب الحقا بدعوة اقرانهم  من الشباب املسلمني 
و   ، رياضية   دورات  املشاركة يف  الي  املسيحيني  و 
معسكرات  خلدمة البيئة و عمل جداريات  و اعمال 

فنية  لتجميل القرية . 
تبنت   :   ) احلكماء  جلنة   ( املجتمعية  القيادات 
املبادرة من البداية مجموعة صغيرة من قادة القرية 
، و جنحوا يف ضم مجموعة اخري اليهم   ليشكلوا 
تشكيل  يف  مراعيني   ،) القرية  حكماء  جلنة   ( معا 
من  مجموعة  فتم ضم  النوعي  التمثيل  اللجنة  هذه 
الــســيــدات و كــذلــك ضــم مجموعة مــن الــشــبــاب ، 
باإلضافة الي القادة الدينيني و العمدة و بعض من 
كبار العائالت ، و أيضا بتمثيل متوازن من املسلمني 
و املسيحيني ، و قد عملت – وال زالت - هذه اللجنة 
كصمام امان للقرية حيث يقومون بعديد من جهود 
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تراث السيناوي
في أيدي »حليمة« و»كريمة«

 الصناعة اليدوية 
والهاندميد متأصلة في 

كل منزل..
وتوب العروسة األشهر 

فتاتان من سيناء سفيرتان للصناعات 
اليدوية السيناوية

عصام أحمد 

في دائرة الضوء
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يف طفولتها من جدتها ووالدتها، حيث إن حرفة 
كل  متأصلة يف  امليد  والهاند  اليدوية  الصناعة 
لينا  تورثها  الكبيرة  »األجــيــال  متابعة:  منزل، 

وإحنا نورثها للى بعدينا”. 
ولفتت إلى أن أشهر املالبس السيناوية النابعة 
من التراث، هو »توب العروسة«، وهو عبارة عن 
يف  وهــى  العروس  ترتديه  الــذى  الفرح  فستان 
يرتديه  الذى  والصديرى  زوجها،  ملنزل  طريقها 
الرجال، والبرقع السيناوى الذى ترتديه السيدة 
التى يزيد عمرها على 50 عاًما، وأشارت إلى 
أنهم يستخدمون اخلامات التى تنتجها الطبيعة 
الصناعية  اخلامات  ببعض  مطعمة  السيناوية 
صوف  يستخدمون  أنهم  إلى  مشيرة  األخــرى، 

الغنم يف صناعة السجاد والنول.
النظر إلى أنهم ال يلجأون إلى األلوان  لفتت 
النابعة من التراث السيناوى فقط، بل يحاولون 
مراعاة كل األذواق التى يحبها اجلمهور، مشيرة 
على  باالطالع  التصميمات  تطوير  مت  أنه  إلى 
خيال  أو  اإلنترنت،  على  التصميمات  أحــدث 

صانع املالبس.
جنيًها   80 مــن  تبدأ  األســعــار  أن  وأوضــحــت 
تزيد  الــعــروس  لتوب  جنيه   2500 إلــى  لتصل 
املبلغ  هذا  أن  بحسب حجمه، يف حني  تقل  أو 
ليس ثمن فستان سواريه يف احلفالت احلديثة. 
ــارت إلــى أن »تـــوب الــعــروســة« هــو مثال  وأشــ
يف  وميثلها  السيناوية  واملرأة  السيناوى  للتراث 
كل املحافظات مميزة بطلتها بالزى اخلاص بها.

من  ســالــم،  موسى  كرمية  قالت  جانبها  مــن 
التراث  تقدم  إنه  سيناء،  شمال  يف  العبد،  بئر 
ــكــاب«  الــســيــنــاوي عــلــى كــل أشــكــالــه، مــثــل »ال
للسيدات، والصديري للرجال، والغراوية بشكل 
أدخلت  أنها  إلى  مشيرة  والفلسطيني،  املصري 
لتكون  احلديث  والتطريز  اليدوية  املشغوالت 

مناسبة للعصر.

وأكدت أن التراث السيناوي يف كافة املشغوالت 
والصناعات اليدوية يتميز عن التراث يف الوادي 
ذات  املناطق  من  وغيرها  الصعيد،  أو  اجلديد 
الصبغة التراثية األخرى يف األلوان والشكل، وله 
التراثية  املشغوالت  عن  مختلف  وأسلوب  بهجة 

األخرى.
الصناعات  يف  ــوان  ــ األل  : بقولها  وواصــلــت 
جميلة  ــوان  وألـ متناسقة  السيناوية،  اليدوية 
أنه  إلــى  مشيرة  دائــًمــا،  مبهج  ايــحــاء  تعطي 
مثل  األقمشة  مــن  جــديــدة  أنـــواع  يستخدمون 
مع  لتتناسب  والفيسكوز،  والشيفون،  الرويال 

على  احلفاظ  الوقت  نفس  ويف  احلالي  العصر 
الهوية التراثية السيناوية.

التراث  تعلمت  أنها  لى  إالنظر  كرمية  ولفتت 
إلى  مشيرة  ووالدتها،  أجدادها،  من  السيناوي 
السنية  املراحل  تعلمها يف  الرغم من  أنها على 
هو  الــتــراثــيــة  احلـــرف  تعلم  أن  إلــى  املختلفة 
أساسي يف كل منزل، متابعة : تعلمت من أمي 
وأمي تعلمت من والدتها، فهذه وراثة يف بيوتنا 
ونعلمها ألبنائنا، فكانت البداية مع توب الزفاف، 
ثم األن دخلنا يف كل شئ حتى املفارش وأصبح 

الشغل السيناوي يدخل يف كل شئ.

يف  عميًقا  جــذورهــا  متتد  وتقاليد  ــادات  عـ
مئات  ــى  إل عمرها  ميتد  املــصــريــة،  احلــضــارة 
باألصالة يف  محافظات مصر  السنوات، متتاز 
دون  يتطور  والــذى  ثقافتها،  من  النابع  تراثها 
الذى نشأ  الواقع  تعبر عن  املساس بأساسيات 
السيناوي،  التراث  ذلــك  على  مثال  وخير  فيه 
الذي تعبر عنه منتجات تراثية كانت مستخدمة 
مالبس  ســواء  سيناء  ألهــل  اليومية  احلياة  يف 
اخلاصة  االستخدامات  من  غيرها  أو  حلي  أو 
احلياة  تطور  مع  أنــه  إال  النساء،  أو  بالرجال 
الــتــراث  هــذا  على  احلــفــاظ  أصــبــح  واملجتمع 
ــداد، يف  أمــر واجــب حتى ال يضيع تــراث األجـ
أو  احلديثة  الصناعات  من  كبيرة  منافسة  ظل 

املوديالت املستوردة من اخلارج.
العامالت  إحـــدى  ــا،  عــاًم  30 حليمة،  تــقــول 
إن  السيناوي،  بالتراث  اخلاص  ميد  الهاند  يف 
وصل  بسيناء،  اخلاص  األصيل  البدوى  التوب 
وأصالته  جماله  بسبب  العاملية  الساحة  إلــى 
والتطوير املستمر من قبل القائمني على التراث 
األصالة  بني  ربطوا  الذين  السيناوي  الــبــدوى 
الهوية  على  واحلفاظ  املستخدمة  اخلامات  يف 
التوب  وتزيني  التطريز  وبني  السيناوي  للتوب 
فيه  نعيش  الذي  والعصر  البيئة  يناسب  بحيث 

األن ويواكب التطور يف املجتمع.
التي  اليدوية  الصناعات  أن  حليمة،  أكــدت 
كبير  بشكل  تتنوع  السيناوي،  التراث  عن  تعبر 
إلى  فتمتد  فــقــط،  املــالبــس  عند  تتوقف  وال 
للسيدات،  واإلكـــســـســـوارات  ــود  اجلــل صــنــاعــة 
وشنط األطفال ومالبس السيدات ذات الصبغة 

العصرية احلديثة.
السيناوى  التطريز  أن  إلــى  حليمة،  أشــارت 
أصبح معاصرا يهتم بكل جديد يف املوضة ليس 
على  حريصون  أنهم  خاصة  قدميا  أو  رجعيا 
مع   : متابعة  اجلديدة،  واملوضة  العصر  مواكبة 
التراثية  الثقافة  إلى  دخل  املوضة  يف  االنفتاح 
جديدة،  أشكال  املالبس  صناعة  يف  السيناوية 
األشكال  يف  السيناوية  الثقافة  اندمجت  كما 

احلديثة من املالبس.
اليدوية وحفاظها  عن بدايتها مع الصناعات 
دبلوم  خريجة  أنها  حليمة،  قالت  التراث،  على 
تعلمت  أنها  إلى  مشيرة  عامة،  شعبة  التجارة 
من  السيناوى  واملنتج  اليدوية  الصناعة  حرفة 
يف  عندنا  أســاســى  ــراث  ت »ده  متابعة:  املــنــزل، 
محافظة شمال سيناء، واملنتج السيناوى يخرج 

من أى بيت موجود”.
صناعة  مـــع  مــشــوارهــا  أن  إلـــى  وأشـــــارت 
املنسوجات والصناعات السيناوية األصيلة بدأ 
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بلغت  وحــني    ، تنتظر  وهى  الساعات  مرت 
بعدما  املكان  تركت   ، عشرة  الثانية  الساعة 
خصيصا  اشترتها  التى  االطعمة  كــل  حملت 
تتقلص  األعداد  كانت  االسبوعى.  الطبخ  ليوم 
ســارة«  السيدة   « تتوقع  آخر،لم  بعد  اسبوعا 
احلضور  عن  السوريات  الالجئات  تتوقف  ان 

وظنت ان تراجع عددهم كان طارئ موقتا.
برلني  الى  والالجئات  الالجئني  آالف  وصل 
االعــداد  سابقة  بخطة  احلكومة  ،استقبلتهم 
تعتمد تسكينهم فى معسكرات موقتة مع  تقدمي 
املعلومات االساسية عن احلياة فى املانيا،لكن 
رحلة  بعد  وصلوا  الذين  والالجئات  الالجئئن 
عذاب سبقتها اهوال احلرب والهروب واملوت 

كانوا بحاجة فقط اللتقاط االنفاس.
اى  االملانية  احلكومة  برنامج  فــى  يكن  لــم 
ــفــاس فــســاروا فى  نــشــاط بــاســم إلــتــقــاط االن
خطتهم، تقول احدى الشابات “كنت اصل الى 
عربية  اصــول  له  املانى  محامى  ويبدأ  القاعة 
ــى اصـــوات قنابل  فــى احلــديــث فأجد فــى اذن

على اختبار مرونة اجسادهن، ان االجساد التى 
من  ستتمكن  ورقابة  خطر  موضع  كانت  طاملا 
التحرر وتنطلق باذرع مفتوحة لتعب من الهواء 

النقى فى املانيا.
االملانية  احلكومة  كانت  السياق  نفس  على 
الساسة  اولــويــات  خطتها،وفق  وضــعــت  قــد 
االملان ووفق ثقافتهم ووفق ما يظنوا انه اولوية 
ارض  من  القادمون  هوالء  اولويات  لديهم،لكن 
احلــرب لــم تطرح مــن االســـاس بــل لــم يطرح 
ما  افضل  لتقدمي  سعت  احلكومة  الــســؤال.  
لديها وبالفعل ساعدت مئات االلوف من االسر 
لكن اختالف االلويات اضاف العباء الالجئني 

اعباءا جديدة.
مــازال ســؤال االحتياجات واالولــويــات يؤرق 
العاملني بالتنمية ، فاملشروعات التى حتتاجها 
مبان  فــى  بعيدا  تصاغ  االضــعــف  املجتمعات 
شاهقة انيقة ، واالسئلة التى تطرح لالستدالل 
تلك  ان  دائما  تعنى  ،ال  املجتمع  افــراد  ــرأى  ب
االراء ستكون موضع اعتبار. لقد ادرك علماء 
االجتماع وكثير من الفاعلني فى تنمية املجتمع 
تدعو  مناهج  ظــهــور  وتـــوارد  االشكالية  تلك 

ملشاركة افراد املجتمع ثم تطورت وصارت تدعو 
ملشاركة كل فئات املجتمع، فضعفاء اى مجتمع 
وجــودهــم.  جتاهل  او  اقصائهم  يتم  مــا  عــادة 
ظلت مناهج التنمية لسنوات طويلة متناسية ان 
اساسيني  من شريكني  مكونة  كافة  املجتمعات 
السنوات  وفى  ومؤخرا  والنساء  الرجال  هما 
االخيرة وبصورة اكثر تركيزا عقب مؤمتر بكني 

تعالت االصوات للمطالبة باشراك النساء. 
الصيغة«إشراك  تلك  فــى  ظــل  االمـــر  لكن 
ادارة  هناك  ان  اعتراف صريح  ،انه  النساء«  
عليا تُشرك او تُقصى،وان اإلشراك ِفعٌل يأتى 
ياتى من اعلى  كما فى  بالفعل  من اعلى..انه 
التخطيط من اعلى ،وفى  احلالة االملانية كان 
تاتى  العربية  النماذج  واغلب  املصرية  احلالة 
ايضا من اعلى،فهناك اجلهات املمولة وهناك 
التصريح  جهات متنح  وهناك  املنفذة  اجلهات 
تقرر  باملجتمع  ثقافية  قوى  وهناك  او حتجبه 
يــقــررون  وجميعهم  الـــالئـــق..  وغــيــر  ــق  ــالئ ال
للمجتمع ويحددون له االلويات بل انهم يعرفون 

مشكالته نيابة عنه.

وانفجارات واسمع صوت منازل تنهار ثم تخترق 
نوبات  كانت   « فأغيب  انفى  الــبــارود  رائــحــة 

االغماء ال تأتى اال فى اللقاءات التعرفية.
اخلــامــســة  ذات  “رازان”  إلــتــحــقــت  ــني  وحـ
للنساء  مخصص  ببرنامج  عــامــا   وعــشــريــن 
باحدى اجلمعيات االملانية فوجئت ان البرنامج 
معنى بتدريب النساء على قيادة العجل وعقد 
لقاء اسبوعى للطبخ اجلماعى. ظنت النساء ان 
بامكانهن تغيير االلويات اال ان ادارة اجلمعية 
الندماجهن  هامة  الراهنة  االنشطة  ان  رات 

باملجتمع االملانى. 
الغربة وألم فراق االهل  تعانى  النساء  كانت 
يوما  اهله  ويقتل  يضيع  وطــن  على  واحلسرة 
بعد يوم ويُقًسم أمام العالم الذى يراقب ببالدة 
من  بناتهن  على  مــذعــورات  فــريــدة،االمــهــات 
بعض  جلمع  ويصارعن  عليهن  غريبة  ثقافة 
املــفــردات ليتمكن مــن شــراء الــغــذاء والـــدواء 
واجناز التفاصيل الكثيرة التى ظلت ملقاة على 
عاهل النساء فقط.قالت لى »اذهب مع ابنتى 

الوصلها للمدرسة كل يوم ثم اعود بنفس الترام 
امام  اكون  الثانية  وقبل  الغذاء  طعام  الشترى 
ابيها  ايــن  ابنتى،سألتها  الصطحب  املــدرســة 
يغادر  وال  وصولنا  منذ  مكتئب  ابيها  قالت:  ؟ 

مرقده معظم اليوم”.
تــطــرح ازمـــة الــالجــئــني فــى املــانــيــا الــســؤال 
القدمي الذى لم جند له ردا اميناَ الى اليوم،من 
الذى يحدد مشكالت املجتمع؟ من الذى يرصد 
القائمة  راس  على  ويضع  وينظمها  االولويات 

اكثرهم اهمية للبشر. 
ــارة –مــديــرة  الــســيــدة سـ الــى  حــني تعرفت 
مشروع الطبخ-وجدت فيها قلبا دافئا واخالصا 
ومع  الالجئني  كل  مع  يفتر  ال  وتعاطفا  ــادرا  ن
ذلك  برغم  انسان فى موضع ضعف،لكنها  اى 
ــة وفـــق مــا تــظــن انـــه االنــســب  ــاث ــارس االغ متـ
اهمية  عن  تدافع  كانت  شديد  للناس،بصدق 
اختالف  ان  تتخيل  الــعــجــل،لــم  ــاد  ــي ارت تعلم 
الثقافة قد ينسف فكرتها وان النساء القادمات 
املحمالت بذكريات تقطر دما لن يكن قادرات 

األمطار تأتى من السماء فقط

جيهان ابوزيد 

استراتيجية املشاركة وفيها ترسل 
الهيئة فرقا من املوظفني من الشباب 

من اجلنسني ليقيموا خمسه أيام 
أسبوعيا يف القرى املطلوب خدمتها 
و التي يتم حتديدها للعمل  من اجل 
تقدمي خدمات للمواطنني بها ليشمل 

تقدمي اخلدمات االجتماعية يف 
مجاالت التعليم  خدمات للمرآه الريفية 

والصحة وتنظيم األسرة والزراعة 
وتوزيع رؤوس املاشية والدواجن ثم 
تطور عبر السنوات التالية ليشمل 

حتسني البيئة وتطوير املساكن والتنمية 
االقتصادية. 

وقد توسعت مناطق عمل الهيئة يف 
ذلك الوقت فشملت محافظات القاهرة 

واجليزة واملنيا . واستهدفت األنشطة 
و البرامج جميع فئات املجتمع من 

األطفال واملراهقني والشباب وكبار 
السن دون التمييز يف النوع أو الدين

وفى الثمانينات، حدث حتول يف عمل 
الهيئة من التركيز على توفير اخلدمات 

إلى تنمية املجتمع وتطويره وزيادة 
قدرته على االعتماد على ذاته وحتديد 

مشكالته وإيجاد حلول لها. 
أما فى التسعينات، فقد شهد العمل 

نضوجاً أكثر إلحداث تغيير أكثر 
إيجابية إذ ركز على متكني قيادات 

املجتمع ومؤسساته لضمان استمرار 
التغييرد 
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د. يسري مصطفى

سوى  تعنى  وال  محايدة،  كلمة  الناس  كلمة 
ولكنها  اإلنسانية،  اجلماعة  أو  البشر  وصــف 
وتراتبى عندما نصف  قيمى  ذات معنى  تصبح 
شخص بأنه ابن أو بنت ناس، أو نصف مجموعة 
بأنهم أوالد أو بنات ناس. وعادة ما تكون كلمة 
إيجابية،  اجتماعية  بدالالت  الناس هنا محملة 
العالى،  املــقــام  أو  الطيب  األصـــل  تعنى  فهى 
فالتعرف القاموسى البن الناس هو أن الشخص 
ــق قــامــوس الــعــادات  ــ ــرة كــرميــة. ووف مــن أســ
والتقاليد املصرية ألحمد أمني فإن وصف »ابن 
ناس« يقال: »للرجل الكرمي األصل، ومثله »ابن 
وفى  بيت«،  »ابــن  و  السيادة«،  و«ابــن  األصــول« 
ابنه« يريدون  عكس ذلك يقولون »ابن اللى هو 
بذلك إنه غير معروف النسب«. وهذا الوصف 
يتم تداوله بكثرة، وخاصة فى املجتمع املصرى، 

فما هو أصل تعبير »أوالد الناس«؟ 
عن  عيسى  صــالح  الــراحــل  الكاتب  يحدثنا 
أصل هذا الوصف فى كتابه »هوامش املقريزى: 
هذا  أن  إلــى  يذكر  حيث  مصر«،  من  حكايات 
التعبير ال يشير إلى الرفعة واملكانة العالية بقدر 
ما يشر إلى ضياع هذه املكانة لقوم كانوا أعزاء 
فأذلتهم األيام، وأصبحوا محل شفقة من سائر 
الناس.ويقول عيسى أن تسمية »اوالد البلد« تعود 
إلى العصر اململوكى »فعندما يُعزل السلطان أو 
احلكم(  )مقر  من  يُطردون  كان مماليكه  ميوت 
عليه  يحصولون  كانوا  ما  ويفقدون  القلعة،  فى 
من امتيازات. وتنزل نساء السلطان املعزول أو 
املقتول من القلعة وعلى وجوهن غبرة، بعد أن 
والكرامة،  والعزة  والتحكم،  السلطة  زمن  ذهب 
السلطان  ملماليك  وآن  الناس،  على  والتسلط 
يسمون  حينئذ  أصولهم:  إلى  يعودوا  أن  امليت 
القدمي«،  السلطان  »مماليك  أو  الناس«  »أوالد 
بيت  من  يقبضونها  مخصصات  على  ويعيشون 

أوالد الناس
املال«. ووفق رأى الكاتب فإن »أوالد الناس« لم 
يكونوا فئة سوية اجتماعيا، كما يوحى الوصف، 
ويصفونهم  الناس  باقى  على  يتعالون  كــان  بل 
بالدهماء، كما أنهم كانوا »كثيرى الكالم قليلى 
الفعل – يهاجمون ما يجرى فى عهد السلطان 
اجلديد حنقا على املكاسب التى ضاعت منهم«، 
ولكنهم ميتدحونه إذا مازاد مخصصاتهم، ويصل 
األمر بهم إذا تدهورت أوضاعهم إلى احتراف 

اللصوصية والقتل ويسجنون. 
جار  من  تصف  التعبير  نشأة  فإن  وبالتالى 
هذا  ولكن  مكانتهم.  وتدهورت  الزمن  عليهم 
املعنى ال يتم استحضاره صراحة بعد أن شاع 
استخدام وصف »أوالد أو بنات الناس«، ومع 
موجودا فى وصف  يزال  ال  فإن صداه  ذلك، 
أو  سلطة  متلك  ال  جماعة  أو  شخص  وضــع 
جاه ولكنها متلك ما يوصف بأنه أصل كرمي. 
جتاوز  الشائع  االستخدام  فــإن  عــام  وبشكل 
ذلك بكثير، كما أن السياقات التى تقال فيها 
هذه األوصاف متعددة، فاألساس هو أن تقال 
فى حاالت الثناء على الشخص أو اجلماعة، 
ولكنها أيضا تقال فى حالة نقد سلوكيات غير 
متوقعة من الشخص كأن يقال »والد الناس أو 
والد األصول ما يعملوش كده«، أو فى سياق 
الرغبة فى استمالة شخص أو نصيحته فنناديه 
بالقول: »شوف يا ابن الناس.. أو شوفى يابنت 
الــنــاس«. وهــو وصــف يسمح بــاالقــتــراب من 
فيكون  نصيحة  تقدمي  الهدف  إذا  الشخص 
أداة  أنه  كما  وحميمية،  رقيقة  تعبير  وسيلة 
من  الهدف  هو  النقد  كان  إذا  للحسم  مهذبة 
الشئ.  بعض  حادة  بطريقة  فينطق  احلديث، 
وسيلة  التعبير  هــذا  يظل  ــوال  األحـ كــل  وفــى 
بقيمة  االعــتــراف  يعنى  ألنــه  للحديث  مهذبة 

الشخص أو اجلماعة.

الناس«  »ابــن  تعبير  فــإن  أخــرى  ناحية  ومــن 
لتقييم  معيارية  وسيلة  هــو  الــنــاس«  »والد  أو 
واقــع  هــو  مــا  بــني  الفجوة  وكشف  السلوكيات 
أن  هو  فاملتوقع  الشخص.  من  متوقع  هو  ومــا 
»أوالد  متماشى مع سلوك  السلوك  يكون  تكون 
ــذى يعنى االســتــقــامــة واالحـــتـــرام،  الـ ــاس«  ــن ال
يتطلب  السلوك  هذا  عن  احلياد  فإن  وبالتالى 
النقد والتقومي. وبالتالى فإن التعبير مهم جدا 
الشروط  فأخد  ــزواج،  وال االرتباط  حاالت  فى 
الشريك  يكون  أن  هو  عليها  التشديد  يتم  التى 
أو الشريكة من أوالد أو بنات الناس أو األصول. 
وال يعنى ذلك علو املكانة بقدر ما يعنى امتالك 
العشرة.  وصيانة  واالحترام  االستقامة  معايير 
»ابن احلرام«  أى  الناس،  يبغضه  ملا  املقابل  إنه 
»بنت  فإن  املثل  يقول  وكما  األصــل«.  »قليل  أو 

األصول عشرتها تطول«. 
وبهذا املعنى فإن هذه التعبيرات هى أكثر من 
كونها أدوات للتواصل ولكنها تشكل كذلك وسيلة 
مبثابة  الوصف  بهذا  يوصف  ملن  وهــى  تقييم، 
رأسمال اجتماعى، فإذا ما ُوصف شخص بأنه 
ابن ناس فهذا يضفى عليه مشروعية اجتماعية 
فى املعامالت املختلفة. ومع ذلك، فإن تعبيرات 
أو األصول ال تخلو كذلك  الناس  بنات  أو  والد 
استخدامها  يتم  عندما  عنصرية  دالالت  من 
والطبقى.  االجتماعى  التصنيف  سبيل  على 
العنصرية  الطبقية  املــواقــف  حالة  فــى  ولكن 
عامة  كلمة  ألنها  الناس  كلمة  تتراجع  ما  غالبا 
وحتتل الصدارة كلمة األصل أو األصول، فيقال 
أبناء أو بنات األصول، فى محاولة للتمايز عن 
عامة الناس. فهذا التعبيرات ال تخلو من لعبة 
الذى  املصل  رأى  وعلى  واالصطفاء،  التصنيف 
اجتماعى:  هو  ومــا  بيولوجى  هو  ما  بني  ميثل 

»كلنا والد تسعة لكن الناس مقامات«. 

والد البلد




