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المجتمع المدني المجتمع المدني مل

عبر العصور املختلفة واحلكومة ال تستطيع منفردًة 
تقدمي مختلف اخلدمات وتلبية االحتياجات، كما ال 

تستطيع وحدها القيام بعملية التنمية، من هنا برز دور 
املجتمع املدني الذي يتمثل يف اجلمعيات واملؤسسات 

األهلية وغيرها من املنظمات غير احلكومية، وقد 
عرفتها مصر يف القرن التاسع عشر، ومازالت مستمرة إلى 

اليوم تواصل دورها بنشاط وحيوية.
وقد أدركت القيادة السياسية ُمثلة يف الرئيس عبد 

الفتاح السيسي أهمية املجتمع املدني، حيث تقرر اعتبار 
عام 2022م عاًما للمجتمع املدني، ما يفتح الباب واسًعا 

أمام العمل األهلي وتفعيل التعاون والشراكة مع مختلف 
مؤسسات املجتمع.

من هنا يأتي هذا امللف، الذي يتناول بداية ونشأة 
اجلمعيات األهلية يف مصر، املجتمع املدني وبناء الوعي، 

دور اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف تطوير القرى املصرية، 
املجتمع املدني ومواجهة األزمات، كيف تؤسس جمعية 
أهلية؟ كما يتضمن امللف حواًرا مع الدكتور طلعت عبد 

القوي رئيس االحتاد العام للجمعيات األهلية، باإلضافة إلى 
حوار مع الدكتور محمد أبو زيد األمير مبناسبة مرور »10« 

سنوات على تأسيس بيت العائلة املصرية.

شريك للحكومة وفاعل أساسي  في التنمية
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من  عدد  اهتم  األجنبية  اجلاليات  بعد  ومن 
األهلية  اجلمعيات  بإنشاء  املصريني  املواطنني 
قد  والكنائس  اجلــوامــع  كانت  وإن  اخليرية، 
وقد  بعيد،  أمــد  منذ  اخليري  بالعمل  اهتمت 
باعتبارها  اجلمعيات  تلك  إلى  املصريون  نظر 

ضرورة حضارية، تهدف للنفع العام. 
مبادرات فردية وجماعية

شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
شخصية  وجماعية،  فردية  عديدة،  مبادرات 
من  عــدد  لتأسيس  الــســواء،  على  ومؤسسية 
ــة- اإلســامــيــة  ــري ــيــة اخلــي اجلــمــعــيــات األهــل
تأسيس  إلى  باإلضافة  واليهودية،  واملسيحية 
ــع املــدنــي  ــطــاب ال عـــدد مـــن اجلــمــعــيــات ذات 
على  اجلمعيات  هــذه  وأخــذت  العام،  القومي 
احليوية  املشروعات  من  بعدد  القيام  عاتقها 
ــدارس  ــ امل كــإنــشــاء  الــطــبــيــعــة اخلــدمــيــة  ذات 
الفقراء  ومــســاعــدة  واملــاجــئ  واملستشفيات 
جانب  إلــى  واملــحــتــاجــني،  واليتامى  ــل  ــ واألرام
مثل  والفنية  الثقافية  األنشطة  بعض  تنظيم 
نشر الكتب وعقد الندوات وعرض املسرحيات. 

علمية جمعيات 
-1863( إســمــاعــيــل  اخلـــديـــوي  عــصــر  يف 

الثاني  واملؤسس  علي  محمد  حفيد  1879م(، 
مــن اجلمعيات  عـــدد  ظــهــر  ــثــة،  احلــدي ملــصــر 
العلمية، التي كان لها دور فعال يف نشر الثقافة 
يف  واآلراء  األفــكــار  وتقدم  واملــعــارف  والعلوم 
الرحمن  عبد  املؤرخ  تعبير  حد  فعلى  املجتمع، 
بظهور  إسماعيل  عصر  »ازدان  فإنه  الرافعي 
السامية  األغـــراض  ذات  العلمية  اجلمعيات 
محمد  أن  مثًا  ذلك  ومن  اجلليلة«،  واملقاصد 
سنة  يف  املعارف«  »جمعية  أسس  باشا  عارف 
1868م لنشر الثقافة والعلوم واملعارف بواسطة 

التأليف والطباعة والنشر. 
أول جمعية إسالمية

األهلية  اإلسامية  اجلمعيات  بداية  كانت 
ــع تــأســيــس »اجلــمــعــيــة اخلــيــريــة  ــة، م ــري اخلــي
التي تأسست مبدينة اإلسكندرية  اإلسامية«، 
الــذي  الــنــدمي  اهلل  عبد  بجهود  1878م  سنة 
اجلمعية  تلك  تأسيس  كبير يف  بنصيب  شارك 
سراة  بعض  مع  بالتعاون  اإلسكندرية،  مبدينة 
احلرة  املدارس  تأسيس  بهدف  الثغر،  وأغنياء 
ــاق  األخـ وتــهــذيــب  ــات  ــن ــب وال الــبــنــني  لتعليم 
خدمة  أجل  من  ومساعدتهم،  الفقراء  وإعانة 
يقول  حيث  والعلم،  الثقافة  نور  ونشر  املجتمع 

الجمعيات األهلية.. 
تاريخ طويل من العمل الخيري

كانت االنطالقة األولى مع تأسيس
جمعية يونانية سنة 1821م

كتبت -رامي عطا صديق:

عرف املجتمع املصري 
ظاهرة اجلمعيات األهلية 

يف القرن التاسع عشر، 
حني اهتم بعض أبناء 

اجلاليات األجنبية، 
من املقيمني يف مصر، 

بإنشاء وتأسيس عدد 
من اجلمعيات األهلية 

اخليرية، حيث تأسست 
أول جمعية يونانية يف 
سنة 1821م، ثم تبعها 

عدد من اجلاليات 
األجنبية، اإلجنليزية 

واإليطالية والفرنسية، يف 
هذا املجال. 

الجمعيات والمؤسسات

كتبت- كريستينا عاطف:

الوظائف  ذات  املؤسسات  تلك  األهلية:  اجلمعيات 
املتنوعة،  واالجتماعية  الثقافية،  واألهداف  املتعددة، 
بشكل  تساهم  كما  محلية،  أو  قومية  تكون  قد  والتي 
وتعتمد  االجتماعية،  اخلــدمــات  مــجــال  يف  متميز 
سياستها،  وضع  يف  املتطوعني،  على  كبيرة  بدرجة 
متويلها  يف  تعتمد  مــا  وغــالــًبــا  بــرامــجــهــا،  وتنفيذ 
األهلية،  اجلمعيات  وتعتبر  املتطوعني،  هبات  على 
مستوى  حتقيق  إلى  تهدف  التي  املنظمات  أهم  من 
من  تقدمه  مبا  املجتمعات،  لسكان  أفضل  معيشي 

الشاملة. والتنمية  االجتماعية،  الرعاية  برامج 

ــة: مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة،  ــي املــؤســســات األهــل
خاص  مــال  رأس  ولديها  للربح،  هــدف  لديها  ليس 
تأسيس  يف  املساهمون  بتمويلها  يقوم  بحيث  بها 
املؤسسة الذي ميكن أن يكون شخص واحد أو عدة 
أشــخــاص، وهــنــاك الــعــديــد مــن املــوظــفــني واملـــدراء 
يف  العمل  أمور  تيسير  على  يقومون  الذين  واألمناء 
مشاريع  يف  املؤسسة  مال  رأس  واستثمار  املؤسسة 
وتقوم  املؤسسة،  على  بالنفع  وتعود  املجتمع  تخدم 
املؤسسات بعدة أهداف أُنشئت من أجلها املؤسسات 
على  واملحافظة  املجتمع  نهوض  يف  املساعدة  وهي 
مثل  املجتمع  ــى  إل تُــقــدم  الــتــي  املختلفة  األنــشــطــة 
واالجتماعية. والدينية  والتعليمية  اخليرية  األنشطة 
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»عصر  كتابه  يف  الرافعي  الرحمن  عبد  املؤرخ 
»الباعث  كــان  إنــه  األول«  اجلــزء  إسماعيل- 
النفوذ  بطغيان  اخلاصة  شعور  إنشائها  على 
األجنبي يف الباد، وتدخل األجانب يف شئونها، 

واستئثارهم مبرافقها«.
أول جمعية قبطية

-1879( توفيق  ذلك يف عهد اخلديوي  كان 
-1874( اخلامس  كيرلس  والبابا  1892م(، 

حني  1881م  سنة  يف  وبالتحديد  1927م(، 
التي  اخلــيــريــة«،  »املــســاعــي  جمعية  تأسست 
اخليرية  »اجلمعية  إلى  بعد  فيما  اسمها  تغير 
اجلمعيات  أولــى  فكانت  الــكــبــرى«،  القبطية 
القبطية، ويُذكر أنها تأسست يف اجتماع ُعقد 
القبيلة  بــشــارع  مفتاح  أفــنــدي  يوسف  مبنزل 
باألزبكية يوم 8 يناير 1881م حضره ثاثون من 
كبار األقباط، ومعهم مجموعة من رجال الفكر 
واإلصاح يتقدمهم الشيخ محمد عبده والشيخ 
محمد النجار وعبد اهلل الندمي وأديب إسحق، 
غالي  بطرس  إلــى  اجلمعية  رئاسة  وأُســنــدت 
اجلمعية  غــرض  وكــان  بعد(،  فيما  )باشا  بك 
من  وأدبّيًا  مادّيًا  واملحتاجني  الفقراء  مساعدة 
وباألخص  اخلدمية،  املشروعات  إقامة  خال 
غرارها  وعلى  والتعليم،  الصحة  مجالي  يف 
ألَّف بعض الغيورين جمعيات أدبية وإصاحية 
وأخرى دينية روحية ازدهر بها املجتمع وأفضى 
أن  ويضيف  والتطور،  النهضة  من  الكثير  إلى 

واملـــدارس  الكنائس  أنــشــأت  اجلمعيات  هــذه 
ــات واملـــاجـــئ  ــوصــف ــســت واملــســتــشــفــيــات وامل
واملشاغل والتقاومي واملجات واملطابع وغيرها 

من اخلدمات واألنشطة. 
بالعديد  القبطية  اخليرية  اجلمعية  قامت 
الوطنية،  واملشروعات  اخليرية  األنشطة  من 
واملشاغل  والبنات  للبنني  املاجئ  إنشاء  مثل 
إنشاء  ــى  إل بــاإلضــافــة  والــســيــدات،  للفتيات 
الــقــرن  عــشــريــنــيــات  يف  الــقــبــطــي  املستشفى 
العشرين، بفضل جهود الدكتور إبراهيم فهمي 

املنياوي باشا والدكتور جنيب باشا محفوظ.
)التوفيق  جمعية  تأسست  1891م  سنة  ويف 
اهتمت  ــاح، حــيــث  ــ بــهــدف اإلصـ الــقــبــطــيــة( 
ورعــاتــهــا  بالكنائس  الــنــهــوض  إلـــى  بــالــدعــوة 
بتأسيس  واالهتمام  التعليم  نشر  على  والعمل 
املرأة  وتزويد  والبنات  البنني  لتعليم  املــدارس 

بثقافة صاحلة.
والكاثوليكية اإلجنيلية  الكنائس 

والكنيسة  الكاثوليكية  الكنيسة  اهــتــمــت 
اإلجنيلية، بتأسيس عدد من اجلمعيات األهلية 
محو  وفصول  املــدارس  بتأسيس  اهتمت  التي 
فضًا  الطبية،  واملراكز  واملستشفيات  األمية 
لألسر  والعينية  املادية  املساعدات  تقدمي  عن 
املحتاجة من خال مكتب اخلدمة االجتماعية 
املذاهب  لتنوع  كان  الكنيسة، حيث  املوجود يف 
اجلمعيات  تنوع  يف  ــره  أث مصر  يف  املسيحية 

األهلية ورغبة كل مجموعة وأنصار كل مذهب 
ديني يف إنشاء جمعيات أهلية خيرية تُعبر عن 

أبناء املذهب الديني.
جمعيات األقباط الكاثوليك

الكاثوليك،  األقباط  املواطنني  بعض  اهتم 
بتأسيس  منهم،  واألثرياء  األغنياء  وباألخص 
ومن  اخلــيــريــة،  األهلية  اجلمعيات  مــن  عــدد 
لألقباط  اخليرية  اجلمعية  تأسست  أنه  ذلك 
أول  وكــان  1886م،  عــام  بالقاهرة  الكاثوليك 
كامل  وطوبيا  غالي  باشا  باغوص  مؤسسيها 
تويج باشا واألستاذ مرقس كابس بك، ومتثلت 
ــراض تــلــك اجلــمــعــيــة يف مــســاعــدة  ــ أهـــم أغـ
ــى مـــن األســــر الــفــقــيــرة  ــرضـ املــحــتــاجــني واملـ
ذلك  يف  إيراداتها  يف  تعتمد  وكانت  بالقاهرة، 
ــات والــتــبــرعــات، أمــا  ــراك ــوقــت عــلــى االشــت ال
أبواب مصروفاتها فهي مرتبات شهرية لألسر 
الظروف  ملواجهة  وقتية  ومساعدات  الفقيرة 
الطارئة كحاالت الزواج والوضع ونفقات عاج 

الفقراء. 
وأسس آخرون اجلمعية القبطية الكاثوليكية 
عام  بالقاهرة  الفقراء  أوالد  وتعليم  لرعاية 
بعض  أبـــنـــاء  تــعــلــيــم  هــدفــهــا  وكــــان  1904م 
على  إيراداتها  يف  واعتمدت  الفقيرة،  األســر 
اجلمعية  من  وإعانة  والتبرعات،  االشتراكات 
اخليري  واحلفل  الكاثوليك  لألقباط  اخليرية 
على  اإلنفاق  إلى  اجلمعية  واجتهت  السنوي، 

عبدالله النديم يؤسس الجمعية الخيرية واإلسالمية.. 
وبطرس غالي يؤسس الجمعية الخيرية القبطية
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مثل  املسيحية،  املـــدارس  يف  الفقراء  الطلبة 
بشبرا  والــفــريــر  باخلرنفش  الفرير  مــدرســة 

ومدارس راهبات الراعي الصالح وغيرها. 
جمعيات األقباط اإلجنيليني

اإلجنيلية  الكنائس  مــن  الكثير  يف  نــشــأت 
مبــبــادرات  بـــدأت  والــتــي  املــســاعــي،  جمعيات 
ثم  مصر،  إلى  أتــوا  الذين  األجانب  بعض  من 
تأسست  اإلجنيليون، حيث  األقباط  بها  التحق 
مس  بجهود  مصر  يف  للمساعي  جمعية  أول 
أخــرى  جمعية  تلتها  ثــم  1891م  عــام  طمسن 
1894م، ويف عام  عام  الدكتور هوايت  أسسها 
بالكنيسة  املساعي  جمعية  تأسست  1921م 
سنة  قانونها  صدر  والتي  باألزبكية  اإلجنيلية 
جمعية  تأسست  1923م  عــام  ويف  1922م، 
املساعي يف جمعية الشبان املسيحية بالقاهرة، 
وكذلك جمعية املساعي بكنيسة العباسية، ويف 
جمعيات  تأسست  العشرين  القرن  ثاثينيات 
كثيرة للمساعي، يف كنائس الطيبة وبني غني، 
عام  ويف  1932م،  عــام  ــوان  وأسـ اجلــيــزة  ويف 
محاضرات  بقاعة  جمعية  يف  أيــًضــا  1932م 
بــالــزيــتــون، ويف عــام 1936م  رادســتــوك هــول 
شبرا  كنائس  يف  للمساعي  جمعيات  تأسست 
وكرموز، ويف  الكبرى  واملحلة  الشرقية وحلوان 
»بيت  املساعي  جمعية  تأسست  1938م  عــام 
اجلمعيات  بعض  واهــتــمــت  ــوان،  حــل يف  إيـــل« 
حيث  االجتماعية  املشروعات  بعض  بتأسيس 

حي  يف  باملجان  الطفولة  رعاية  مركز  تأسس 
الفلكي، وافتتحت جمعية الفجالة عيادة خيرية 
املساعي  جمعية  يف  وتشكلت  األطفال،  لعاج 
ــدال« بــهــدف مــحــاربــة اخلــمــور  ــتـ »جلــنــة االعـ
ــى األخــاق  واملـــخـــدرات، وتــوجــيــه الــشــبــاب إل

احلميدة والصفات الكرمية. 
خيرية  جمعية  اإلجنيليني  لألقباط  وكـــان 
اجلمعية  أمــا  عشر،  التاسع  القرن  أواخــر  يف 
والتي  اآلن  القائمة  العامة  اإلجنيلية  اخليرية 
ــي بــشــبــرا فقد  ــل يــتــبــعــهــا املــســتــشــفــى اإلجنــي
للسيدات  ــان  وكـ 1937م.  عـــام  يف  تــأســســت 
حــضــورهــن االجــتــمــاعــي، فــفــي عـــام 1891م 
تأسست جمعية للسيدات بهدف منع املسكرات 
واملخدرات بجهود »مس آنا طمسن«، ويف عام 
للشابات  جمعية  هــوج«  »ريتا  أنشأت  1916م 
نواة  أصبحت  عاًما  عشرين  وبعد  املسيحيات، 

جلمعية الشابات املسيحيات.
املرأة املصرية والعمل االجتماعي

من جانبها لم تعش املرأة املصرية بعيدة عن 
اخليري  النشاط  حيث  األهلي،  العمل  مجال 
لها  وكــان  بقوة  فيه  شاركت  فقد  والتطوعي، 
حضور واضح ونشاط بارز، خصوًصا يف مجال 
ورعاية  بها  والنهوض  املصرية  املــرأة  ترقية 
األمومة والطفولة، وبرز من بني النساء الكثير 
ال  اجتماعي  دور  لهن  كــان  األســمــاء ممن  من 
للمصريني  االجتماعي  التاريخ  قارئ  يستطيع 

أن ينكره. 
ال حصًرا، جمعية  مثًا  اجلمعيات،  تلك  من 
»مبرة محمد علي«،  1919م،  »املرأة اجلديدة« 
»اجلمعية النسائية لتحسني الصحة«، 1936م، 
الهال األحمر« 1939م، »مبرة  »جلنة سيدات 
رعــايــة  »جمعية  ــا،  ســابــًق ــال  فــري الــتــحــريــر«، 
الذي  النيل«  بنت  »احتــاد  1948م،  األحــداث« 
1949م،  درية شفيق يف سنة  الدكتورة  أسسته 
مصر  عرفتها  التي  النسائية  اجلمعيات  ومن 
الطفولة،  لــرعــايــة  املــصــري  االحتـــاد  ــا:  ــًض أي
اجلمعية النسائية الوطنية، جمعية رعاية املرأة 
جمعية  االقتصادي،  التحرر  جمعية  والطفل، 
السيدات  جمعية  املصرية،  املسيحية  الشابات 
جمعية  ــادي،  ــعـ املـ طــفــل  جمعية  املــســلــمــات، 
الطفولة،  صديقات  جمعية  الشعب،  أصدقاء 
نادي  املحاميات،  احتاد  البيوت،  ربات  جمعية 
احتاد  املرأة،  حترير  جمعية  القاهرة،  سيدات 
نساء الدولة، جمعية سيدات مصر، جمعية أم 
خنان، جمعية خريجات كلية البنات األمريكية، 
جمعية السيدات القبطية، رابطة نساء الشرق 
والغرب، جمعية السيدة العذراء، جمعية رعاية 
جمعية  املــصــري،  بالقطر  واألطــفــال  األمــهــات 
صديقات الفتيات الفقيرات، جمعية املحافظة 
الكتاب  صديقات  جمعية  الكرمي،  القرآن  على 
املرأة،  القبطية، جمعية مصر حلماية  املقدس 

جمعية مصر حلماية املرأة والطفل.

عبد الرحمن الرافعي: ازدان عصر إسماعيل بظهور 
الجمعيات العلمية ذات األغراض السامية والمقاصد الجليلة
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فوزي  أمنية  حتقيق: 

العالقة  املــدنــي  املجتمع  يتوسط    
خالله  فــمــن  والـــدولـــة،  ــن  ــواط امل ــني  ب
ــا  يــنــظــم املـــواطـــنـــون أنــفــســهــم طــوًع
إما  منظمات،  يف  اختيارهم  وبكامل 
أو  خاصة،  فئوية  مصالح  عن  للدفاع 
املجتمع  تهم  عامة،  قضية  عن  للدفاع 
العام،  النفع  غرضها  قطاعات  أو  ككل 
والدميوقراطية  التنمية  قضايا  مثل 
ــوق اإلنــســان  ــق ومــكــافــحــة الــفــقــر وح
الصلة  ذات  الــقــضــايــا  مــن  ــا  ــره ــي وغ

للمجتمع.  العام  بالصالح 

تنظيمية  أشــكــااًل  املــدنــي  املجتمع  يضم  كما 
ــدة مــثــل الــنــقــابــات املــهــنــيــة، والــعــمــالــيــة،  عــدي
والــصــيــاديــن، وغيرهم  املـــزارعـــني،  واحتــــادات 
أيًضا  يضم  كما  الفئوية،  املصالح  أصحاب  من 
يطلق  ما  أو  بأنواعها  حكومية  غير  منظمات 
عليها جمعيات أهلية سواء كانت تعمل يف مجال 
يف  أو  التنمية،  مجال  يف  أو  واإلغاثة،  الرعاية 
من  كثير  إلى  باإلضافة  اإلنسان،  حقوق  مجال 
االجتماعية  احلــركــات  مثل  األخـــرى  األشــكــال 
بسبب  نسبّيًا  حديثة  تعد  أشكال  من  وغيرها 
عملها  يف  واعتمادها  املعلومات  بثورة  ارتباطها 

على تكنولوجيا املعلومات.
نشأت فكرة املجتمع املدني عن مجموعة من 
التنظيمات واملؤسسات التطوعية غير الربحية، 
قواعد  من  ينطلق  محدًدا  عمًا  مُتــاِرس  التي 
ومرتبًطا  مــحــددة،  رؤيـــة  وفــق  مــحــددة  فكرية 
أو  كــكــل،  للمجتمع  ومــصــالــح  منافع  بتحقيق 
لبعض الفئات املهمشة التي ال حتظى باالهتمام 

املطلوب.
وتسعى هذه املؤسسات إلى نشر وتعزيز قيم 
محاربة  على  تعمل  كما  املجتمع،  يف  املواطنة 
ــوعــي الــثــقــايف، من  اجلــهــل واألمـــيـــة، ونــشــر ال
خال الكثير من الفعاليات والندوات التي تقوم 
القرى  تطوير  يف  املساهمة  إلى  باإلضافة  بها، 
البناء  يتم  فكما  الفقر،  ومــحــاربــة  ــاف،  ــ واألري
املقابل  يف  أيًضا  يتم  املجتمع،  يف  واإلنــشــاءات 
الوعي  بناء  يقل  وال  األفــراد؛  لدى  الوعي  بناء 
أهمية يف أحاديث السيد رئيس اجلمهورية، عن 
يف  تتم  آخر  وإعمار  إنشاءات  أي  عن  احلديث 
الغالب من قبل مؤسسات املجمع املدني، فيعتبره 
الدولة  تتحمل  أيًضا  إنشائية  عملية  الرئيس 
فاملجتمع  ــراد،  واألفـ واملؤسسات،  مسؤوليتها، 
املدني القوي قادر على صناعة الوعي واإلسهام 
يف التغيير والتطوير واملشاركة يف صناعة القرار 

لدى العديد من األفراد.  

يف إطار احلديث عن املجتمع املدني ودوره يف 
دعم الوعي وبناء شخصية املواطن، علق بعض 

اخلبراء موضحني رأيهم.
دعم جهود الدولة

تؤكد الدكتورة »أماني الطويل«، مستشار مركز 
واالستراتيجية  السياسية  للدراسات  األهــرام 
واخلبيرة يف الشئون اإلفريقية؛ أن املجتمع املدني 
بجميع أنواعه، األهلي واخليري واحلقوقي منها 
وعوًنا  للدولة،  داعمة  قــوة  كبيرة  بنسبة  متثل 
السكان؛  من  الهائل  الكم  هذا  مع  لها  أساسًيّا 
ألن الدولة يف حاجة إلى جميع وسائل اإلسناد 
بني  مــا  الوسيطة  بالوظائف  والقيام  والــدعــم 

مؤسسات الدولة والسكان.
على  كبير  دور  يقع  أنــه  »الطويل«  وأضــافــت 
التنمية،  عملية  يف  املدني  املجتمع  مؤسسات 
واألعمال اخليرية، واحلقوقية، واالجتماعية حلل 
واألخاقية  التربوية  التنشئة  وترجع  املشكات، 
واإلعامية  والتعليمية  الدينية  املؤسسات  إلى 

لتحسني السلوكيات وتكوين شخصية املواطن.
كما أعربت »أماني« عن أن مؤسسات املجتمع 
الطوائف،  بــني  مــا  خافية  طبيعة  لها  املــدنــي 

واألديان، والطبقات االجتماعية املختلفة.
مجهودات  املدني  للمجتمع  أن  إلى  وأشــارت 
يقوم بها من تنظيم حوارات مجتمعية باالستعانة 

بشكل  ومنظماته  مؤسساته  تكونت  الذي  املجتمع  هو  املدني:  املجتمع 
اختيارية  رابطة  بينها  فيما  يجمعها  حيث  الدولة؛  سلطة  عن  مستقل 

املصالح  لتحقيق  االجتماعي  العمل  على  يقوم  أّنه  كما  طوعية، 
احلكومية،  غير  واملنظمات  اخليرية،  واجلمعيات  كاألحزاب،  املشتركة؛ 
وغيرها،  اإلنسان،  حقوق  ومنظمات  والنقابات،  االجتماعية،  واحلركة 
وبني  بينه  احلدود  وضوح  لعدم  نظًرا  متجانًسا  مجتمًعا  ُيعّد  ال  أّنه  إال 

التجارية. اجلهات  أو  احلكومة 

د. عمرو هاشم ربيع: مؤسسات المجتمع المدني 
مثل مؤسسات التنشئة االجتماعية

خبراء يوضحون دور المجتمع المدني 
في دعم الوعي وبناء شخصية المواطن
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التحديات  بعض  حول  واملتخصصني،  باخلبراء 
أو  سياسية،  حتــديــات  كــانــت  ســـواء  باملجتمع 

اقتصادية، أو فكرية.
كما أشارت إلى أنه يجب على املجتمع املدني 
التعليم،  على  احلث  على  الضوء  تسليط  حالًيا 
للنساء،  السياسية  واملشاركة  الفتيات  ودعــم 
فيما  املــؤســســات  أداء  ترشيد  إلــى  بــاإلضــافــة 
والتقييم  والتنبيه  والشفافية،  باحلوكمة  يتعلق 
لبعض السياسات اخلاصة بسامة املواطن يف 

الشوارع.
دعم املواطن وتشكيل وعيه

 من جانبه قال الدكتور »محمد سيد محمد« 
مؤسسات  إن  السياسي؛  االجتماع  علم  أستاذ 
املجتمع املدني تُعد واحدة من املؤسسات املهمة 
والتنمية،  التوعية  يف  ا  مهّمً درًوا  تلعب  التي 
بجوار الدور الذي تقوم به الدولة، فعليها مهمة 
كبيرة يف دعم املواطن وتشكيل وعيه، باإلضافة 
أي  تنمية  يف  الدولة  جــوار  إلى  تعمل  أنها  إلى 
مجتمع، كما نعلم جيًدا أن كثيًرا من املؤسسات 
والثقافية،  واالقتصادية  والسياسية،  التعليمية، 
هي باألساس كانت مؤسسات للمجتمع املدني، 
املدني  للمجتمع  كان  كلما  املجتمع  تقدم  فكلما 
مع  شراكة  ويف  مواطنيه،  وعي  تشكيل  يف  دور 

مؤسسات الدولة.

املجتمع  تلعب مؤسسات  بالطبع  أنه  وأضاف 
املدني دوًرا يف نشر القيم الثقافية التي تساعد 
يف  تتمثل  كــمــا  ــن،  ــواطـ املـ شخصية  ــم  دعـ يف 
اجلمعيات األهلية، والنقابات املهنية، واألحزاب 
التي  األنشطة  من  كثير  وغيرها يف  السياسية، 
ل بشكل كبير وعيه  التي تشكِّ املواطن  ميارسها 

وثقافته.
املجتمع  مــؤســســات  أن  ــى  إل »ســيــد«  وأشـــار 
املدني منتشرة بكثرة يف بنية املجتمع ولها حرية 
احلركة والتواصل مع املواطنني، فما من منطقة 
أكثر،  أو  أهلية  جمعية  وبــه  إال  سكني  حي  أو 

وهكذا األندية واملراكز الرياضية والشبابية.
إن  قائًا  سيد«  »محمد  الدكتور  واستطرد   
على  الــضــوء  تسليط  يف  كبيًرا  دوًرا  لــإعــام 
بلده  مبشكات  املواطن  وتوعية  الوطن  قضايا 

وكيفية التعامل معها باعتبار أن وسائل اإلعام 
أحد أهم مؤسسات تشكيل الوعي لدى األفراد، 
التقليدية  اإلعــام  وسائل  دور  تراجع  موضًحا 
من صحف، وإذاعة، وتليفزيون يف مقابل انتشار 
وسائل التواصل االجتماعي »السوشيال ميديا« 
مصدًرا  واعتبارها  رقابة  عليها  يكن  لم  التي 
القضايا  الضوء على  تسليط  ا يف  مهًمّ إعامّيًا 
الوعي،  وتشكيل  األفــراد  سلوك  على  والتأثير 
لكن بشكل زائف من خال ما تقدمه من نشر 

الشائعات واألكاذيب.
ــطــالــب »مــحــمــد ســيــد«  ــذا اإلطـــــار ي يف هــ
مؤسسات  بــني  ــعــاون  ــت وال التنسيق  بــضــرورة 
ملا  للتصدي  املدني  املجتمع  ومؤسسات  الدولة 
رسائل  من  االجتماعي  التواصل  وسائل  تقدمه 
خاطئ  بشكل  املــوطــن  وعــي  تشكل  إلكترونية 
مبعوثة من أعداء الوطن أو أي تشكيات هدفها 
تفصيل وعي الشباب كما تريد، وهذا قد ينتج 
عنها تأثيرات سلبية وهدامة للدولة، من خال 
الوعي  تشكل  مضادة  إلكترونية  رسائل  إرسال 

وتكون شخصية املواطن.
دعم الوعي اإليجابي

هاشم  »عــمــرو  الــدكــتــور  يــوضــح  جانبه  مــن 
السياسية  الدراسات  مركز  مدير  نائب  ربيع«، 
واالستراتيجية باألهرام، أن مؤسسات املجتمع 
املدني مثلها مثل مؤسسات التنشئة االجتماعية؛ 
فلذلك عليها دور كبير يف نشر دعم الوعي وبناء 

شخصية املواطن.
وتــتــعــلــق مــؤســســات املــجــتــمــع الــدنــي يف 
بالقانون،  وصولها إلى األفراد بنسبة كبيرة 
فإذا أتاح لها اإلطار القانوني أن متارس هذا 
الدور من وصول إلى اجلمهور ستفعل، أما 
املجال  أو  متعثر،  القانوني  اإلطــار  كان  إذا 
الشلل  من  بنوع  يصيبها  فذلك  مغلق،  العام 
إذا كانت  واإلحباط يف تأدية دورها خاصة 
بنشر  مباشر  بشكل  معنية  املؤسسات  هذه 
القيم واألخاق، على سبيل املثال املؤسسات 
اخلاصة بالصحة، واملرأة، والتحرش، وذوي 

الهمم.
وحده  لإعام  ليس  أن  »هــاشــم«  واستكمل 
اخلاصة  بالقضايا  الوعي  نشر  الدور يف  كامل 
ذلك  يف  تساعده  بل  األخـــاق،  ودعــم  بالوطن 

املؤسسات التعليمية، والدينية، واألسرة.
املدني  املجتمع  مؤسسات  أن  إلى  أشــار  كما 
تقوم بتقدمي الرسائل املضادة للرسائل الهدامة 
املرسلة عبر وسائل التواصل االجتماعي وليس 
من دورها منع هذه الرسائل أو الرقابة عليها، 
بل يوجد جهات مختصة بهذا األمر من دورها 
إلى  تهدف  رســائــل  مــن  بثه  يتم  مــا  كــل  حجب 
وتشكيل  املــواطــن  شخصية  تكوين  أو  العنف، 

فكره بشكل غير صحيح.
واختتم »هاشم« أن ملؤسسات املجتمع املدني 
خالها  من  تعمل  بها  خاصة  إلكترونية  مواقع 
هذا  لــألفــراد،  الصحيح  الــوعــي  تشكيل  على 
باإلضافة إلى ما تقدمه من محاضرات وندوات 
تدعم  متنوعة  وأنشطة  توعوية،  عمل  وورش 

الوعي الصحيح واإليجابي. 

بها،  والعلم  لألشياء  اإلنسان  إدراك  مدى  عن  الوعي  ُيعّبر  الوعي: 
التي تدور حوله،  اّتصال مباشر مع كل األحداث  بحيث يكون يف وضع 
وإليها،  بها  ويتحّدث  ويسمعها،  فيبصرها،  اخلمس،  حواّسه  خالل  من 

الشخصي  الكيان  عالقة  ميثل  أّنه  أي  بأسبابها.  ويفّكر  رائحتها،  ويشّم 
واملعلومات،  األفكار،  مجموعة  ويضّم  وبيئته،  مبحيطه  والعقلي 

واملفاهيم،  واملصطلحات،  النظر،  ووجهات  واآلراء،  واألرقام،  واحلقائق، 
األنشطة  كاّفة  حتته  تندرج  تدريجي  فوقي  بناء  عن  عبارة  فالوعي 

اإلنسانية.

د. أماني الطويل: الدور األساسي للمجتمع 
المدني يتركز حول التنمية

د. محمد سيد محمد: 
المجتمع المدني طور 
من مؤسسات الدولة 

ويتقدم بتقدمها
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حوار- فريد 
إدوار

فرٌص كبيرٌة تلوح يف األفق مع إعالن 
الرئيس السيسي 2022 عاًما للمجتمع 

املدني، فدور العمل األهلي والعاملني 
باملجتمع املدني يتعاظم اآلن أكثر من 
أي وقت مضى. حول ما فعله املجتمع 

املدني ملصر يف السنوات املاضية، وما 
ميكن أن يقدمه للوطن يف املستقبل جاء 

حوارنا مع الدكتور طلعت عبد القوي، 
عضو مجلس النواب ورئيس االحتاد 

العام للجمعيات األهلية. 

كيف رأيت إعالن رئيس اجلمهورية 
عام 2022 عاًما للمجتمع املدني؟

رأيته من أكثر من زاوية، أولهم توّجه الرئيس 
واألهلي  املدني  للمجتمع  وانحيازه  السيسي 
رقم  بالقانون  العمل  أوقف  عندما   2019 يف 
بفتح  للحكومة  ومطالبته   2017 لــعــام   70
حوار مجتمعي عن قانون جديد يشارك فيه 
املجتمع ومنه االحتاد  وبالفعل نظم  الشباب، 
مجتمعًيّا  ــواًرا  حـ األهلية  للجمعيات  الــعــام 
االجتماعي،  التضامن  وزارة  مــع  بالتعاون 
وانتهى احلوار إلى مسودة مشروع قانون وافق 
عليه الرئيس، ثانًيا أن الرئيس اعلن بوضوح 
عن دعمه ووقوفه مع املجتمع األهلي، األمر 
الثالث هو األنشطة التي قامت بها اجلمعيات 
ــواء يف املـــبـــادرات الــرئــاســيــة أو  األهــلــيــة سـ
التنمية  مــشــروعــات  يف  املختلفة  األنــشــطــة 
لرئيس  أكـــدت  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
اجلمهورية جدية املجتمع املدني يف مصر، ما 
زاد من قناعته بأهمية املجتمع املدني، فيأتي 
إعان عام 2022 مبثابة شهادة تقدير، وذلك 
بعد عام املرأة وعام ذوي اإلعاقة، وهذه إشادة 
كبيرة، يف نفس الوقت حتّمل املجتمع املدني 
مسؤولية أن يكون جاهًزا باألنشطة والبرامج 
لتحقيق الهدف من هذا العام ويكون املجتمع 

مستفيًدا بها استفادة كاملة.

هل ترى أن قانون اجلمعيات األهلية 
اجلديد يلبي طموحات العاملني 

باملجتمع املدني؟
الدستور  يف   5 ــادة  املـ واضــعــي  أحــد  كنت 
املصري عندما كنت عضًوا يف جلنة اخلمسني 

إلعادة كتابة الدستور وهي مادة غير مسبوقة 
للمواطنني  إن  تقول  املصرية  الدساتير  يف 
احلق يف تكوين اجلمعيات األهلية على أساس 
دميقراطي، وحتصل اجلمعية على الشخصية 
االعتبارية مبجرد اإلخطار وال تتدخل اجلهات 
اإلدارية يف شؤونها وال يجوز حل اجلمعيات 
قضائي،  بحكم  إال  األهــلــيــة  املــؤســســات  أو 
سرية  أنشطة  اجلمعيات  تلك  متـــارس  وال 
قوية  بداية  ذلــك  كــان  وبالطبع  عسكرية،  أو 
القانون  إلى  تنظر  وعندما  قانون،  لتأسيس 
السابقة  القوانني  عن  يختلف  جتده  اجلديد 

ويؤكد ويؤثر أمور معينة، مثل حق املواطنني يف 
تنتظر  تكوين اجلمعيات مبجرد اإلخطار وال 
 34 رقــم  القانون  يف  يتم  كــان  مثلما  املوافقة 
أو  يتم حلها  أيًضا اجلمعيات ال  لعام 2002، 
إعادة صياغتها إال بحكم قضائي، وهذه نقلة 
كبيرة، أن تعمل اجلمعيات بحرية وال تتدخل 
اجلهات اإلدارية يف شؤونها، كما نظم عملية 
التمويل األجنبي والتمويل املحلي بشكل جيد، 
مع وضع باب جديد وهو باب التطوع، وهذه 

خطوة غير مسبوقة يف القوانني السابقة.

نسعى لتقديم استراتيجية وطنية للتطوع 
وأكاديمية للعمل األهلي المصري

د. طلعت عبد القوي:

المؤسسات األهلية مدارس لخلق الكوادر.. ويجب 
تجديد بناء المجتمع المدني بالشباب



يف  نــقــاش  مــثــار  زال  مــا  الــقــانــون  لكن 
أنه  ــرى  ت أال  ــداره..  ــ إصـ ــم  رغ املجتمع 
يلزمه بعد التعديالت ليلبي الطموحات 

املتوقعة منه؟ 
القوانني  لكن  أكبر،  طموحات  لنا  بالطبع 
والوضع  الــدولــة  مــع ظــروف  تتماشى  دائــًمــا 
قدمتها  املاحظات  بعض  وهناك  السياسي، 

ملجلس النواب، مع بعض املقترحات.
حدثنا عن هذه املاحظات واملقترحات..

مثا ما يخص موضوع مدة توفيق األوضاع، 
هناك بعض اجلمعيات لم يتم توفيق األوضاع 
بها حتى اآلن، رمبا 50% من اجلمعيات مت 
توفيق أوضاعها والـ50% األخرى لم يتم حتى 
تاريخه، ونحن نريد زيادة املدة التي ستنتهي 
يف 10 يناير 2022. أيًضا بالنسبة للمرافق 
والغاز  الكهرباء  تصبح  أن  أكثر  منيل  نحن 
واملياه بتخفيض 75% أسوة مبراكز الشباب 
الربح،  إلى  تهدف  كيانات ال  واألندية، ألننا 
مع  التعامل  مت  إذا  عائًقا  يسبب  رمبا  فهذا 
الــذي  املنزلي  االستهاك  مثل  اجلمعيات 
ــح عــالــيــة، وأيــًضــا إحــدى  يــدخــل يف شــرائ
اإلدارات  مجلس  مبصلحة  اخلاصة  ــواد  امل
فيها  نعدل  أن  نسعى  آخره  وإلى  واحلضور 

أن العضو يحصل على النفقات الفعلية التي 
وجهده  بوقته  يتطوع  العضو  ألن  يسددها، 
لكنه ال ميكن أن يتطوع مباله، وفيما يخص 
العقوبات نحتاج يف التطبيقات العملية نوًعا 
العقوبات،  القانون يف تطبيق  أنواع روح  من 
ونحتاج رفع كفاءة العاملني بوزارة التضامن 
التعامل مع اجلمعيات ألنهم  االجتماعي يف 
باألساس يجب أن يكونوا داعمني ومساندين 

وموجهني.
تركز الدولة على أهمية مشاركة 

املجتمع املدني يف املبادرات الرئاسية 
واحلمالت القومية.. كيف رأيت هذه 

املشاركة؟ 
بقوة،  ويشارك  فعال  دوره  األهلي  املجتمع 

األهلي  املجتمع  الصحة،  مثل  مجال  فمثًا 
بنسبة  االقتصادية  التنمية  خطة  يف  شــارك 
30% من جملة اخلدمات الصحية التي تقدم 
واملستشفيات  العيادات  صورة  يف  للمواطنني 
بهذا  بحًثا  أجــريــنــا  ونــحــن  واملــســتــوصــفــات، 
املشروعات  ويف  التعليم  يف  وأيــًضــا  املعنى، 
الهيئة  هو  منــوذج  ولدينا  والفقر،  التنموية 
التنمية  مجال  يف  تعمل  اإلجنيلية،  القبطية 
وغيرها  السكانية  والقضايا  املفاهيم  وتغيير 
من القضايا، املجتمع األهلي يقوم بدور مهم، 
ومبادرة  ذلــك،  من  أكثر  منه  تنتظر  والدولة 
حياة كرمية هي منوذج للتكامل بني احلكومة 
أطلقها  األهــلــي،  والقطاع  اخلــاص  والقطاع 
الواقع احلكومة  وينفذها على أرض  الرئيس 

بأجهزتها املختلفة واملجتمع اخلاص.
عقب يناير ويونيو مباشرًة كان 

املجتمع املدني أنشط من اآلن، هل نحن 
بحاجة إلى الزخم الذي كان به املجتمع 

املدني قبل ذلك؟
من  كثير  بطبعه،  ملتزم  املــدنــي  املجتمع 
منظمات الدولة كانت تطالب مبطالب فئوية 
املجتمع  ولكن  التوقيتات،  هــذه  يف  وطائفية 
فئوية،  ملطالب  الدعوة  يف  يشارك  لم  املدني 

9
5782021 ديسمبر العدد

إعالن 2022 عاًما 
للمجتمع المدني 

شهادة تقدير من 
الدولة
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على العكس كان يعمل يف األزمات بشكل جيد، 
ولم يسبب مشكات للبلد مثل الصراعات أو 
املطالب، حيث كان مؤيًدا للدولة وكيان الدولة.

بصفتك رئيس االحتاد العام 
للجمعيات األهلية.. حدثنا أكثر عن 

دور االحتاد وماذا ميكن أن يقّدم الفترة 
املقبلة؟

 84 رقم  القانون  عمله  ينظم  العام  االحتاد 
حد  إلــى  الــقــانــون  يف  دوره  كــان   2002 لعام 
ما مــحــدوًدا، ورغــم ذلك عمل االحتــاد العام 
ــنــص، كنا  ــارج عــن ال بــأســلــوب إبــداعــي وخــ
إجنــازات  ولنا  بالقانون،  مقّيدين  غير  نعمل 
كبيرة، منها القضية السكانية يف كل أبعادها 
ــع قــــدرات االحتــــادات  ــواء يف مــجــال رفـ ســ
واجلمعيات واملؤسسات، ويف مجال مساعدة 
مع  ومؤسسي،  تقني  دعم  وتوفير  اجلمعيات 
املجتمع،  تهم  التي  القضايا  كل  على  العمل 
وشــارك االحتــاد العام يف إعــداد جلنة الـ50 
اإلستراتيجية  الدستور، وشارك يف وضع  يف 
الوطنية للسكان، وأنشأ اللجنة العليا ملنظمات 
عن  ــا  أم الــفــســاد،  ملكافحة  املــدنــي  املجتمع 
القادم فالقانون اجلديد أعطى مساحة كبيرة 
أكبر  دور  لها  يكون  أن  اإلقليمية  لاحتادات 
مظلة  الــعــام  فــاالحتــاد  الــقــادمــة،  املرحلة  يف 
العمل األهلي وهو الذي يضع خريطة العمل 
األهلي واالجتماعي على مستوى الوطن، وهو 
واخلــارج سواء  الداخل  مُيثل مصر يف  الذي 
يف اللجان الوطنية أو اخلارجية، ويؤخذ منه 
فهو  األهلية،  اجلهات  ممثلي  دعــم  صندوق 
الذي يرّشح ممثلني آخرين، ومن حقه اآلن أن 
االحتاد  منها،  محروًما  كان  مشروعات  ينفذ 
العام سيبدأ يف تناول قضايا قانونية وطنية، 
وعندما يعاد تشكيله أتصور أنه سيقود مسيرة 
العمل األهلي ويبرزها، ويثّمن دور اجلمعيات 
صانع  على  لعرضها  القضايا  مختلف  يف 

القرار.
نحتاجه  مــاذا  نـــواب..  مجلس  كعضو 
طريقة  يف  تطّورا  لنشهد  تشريعات  من 

العمل األهلي يف مصر؟
وأكــادميــيــة  إستراتيجية  ــداد  إلعـ نسعى 
إستراتيجية  تتواجد  بحيث  األهلي،  للعمل 
والــبــرامــج،  اخلــطــط  تضع  للتطوع  وطنية 
حتى ال يرتبط املوضوع مبناسبات فحسب، 
ونطلب دائًما من الوزراء أن يكون هناك دمج 
خلطة التنمية االقتصادية، وأن توجد شراكة 
بني احلكومة واملجتمع الدولي واخلاص وال 
القطاع  فدمج  فقط،  احلكومة  على  تُبنى 
مفاهيم  لتغيير  ونسعى  ضـــروري،  األهلي 
مع  التعامل  نحو  احلكومية  اجلهات  بعض 
املجتمع املدني وهذه نقطة غاية يف األهمية، 
ما زال البعض يتعامل مع املجتمع األهلي أنه 

منافس له، لكنه ال ينافس أحًدا، هو يُكمل 
مسيرة الدولة.

هل ستشهد الفترة املقبلة إقبااًل على 
تأسيس جمعيات أهلية جديدة مبا أننا 

يف عام املجتمع املدني؟
تطوع،  يوجد  اآلن  نقول  نحن  ذلــك،  أمتنى 
وأصبح  األهلية،  اجلمعية  إلشهار  وتسهيل 
احلصول على جمعية أهلية مبوجب اإلخطار، 
إلى  يصل  أن  وميــكــن  زاد  املؤسسني  وعـــدد 
العام  بناء  جنــدد  أن  وأمتــنــى  ــراد،  أفـ عشرة 
األهلي وندفع بالشباب إلنشاء جمعيات أهلية 
ومؤسسات، حتى ال يُقال على املجتمع املدني 
إنه مقتصر على املعاشات وكبار السن، نحن 
ميكن  أنــه  خاصة  الشباب  يندمج  أن  نريد 
أكثر  العمل األهلي  للشاب أن يجد نفسه يف 
فرصة  وهذه  واحلزبي،  السياسي  العمل  من 

جيدة أن نرسي فلسفة التطوع والعمل يف هذا 
املجال املهم، فاجلمعيات واملؤسسات األهلية 
مدارس خللق كوادر تستطيع أن تقود املجتمع 
يف املراحل القادمة، من يدخل العمل األهلي 

ويتعلم فيه جيًدا، يصبح قيادة جيدة.
ما  األهلي..  العمل  مجال  يف  بخبرتك 
طرحها  أهمية  تــرى  التي  القضايا  هي 
وميكن أن يتبناها املجتمع املدني ويحقق 

فيها إجناًزا سريًعا؟ 
يف  غاية  فهي  االنتماء،  لقضية  أولوية  أرى 
وقضية  حتــديــًدا،  للشباب  بالنسبة  األهمية 
التطوع، فيمكن للمجتمع األهلي جتاوز حدود 
الوطن، وممكن أن ننشئ قانوًنا يسمح للجمعية 
أن يكون لها فرع جديد يف اخلارج، وممكن أن 
ودول  إفريقيا  يف  أهلية«،  »دبلوماسية  توجد 

حوض النيل والدول العربية.
أعطنا فكرة أكبر حول مصطلح 

»الدبلوماسية األهلية« ومدى فاعليته 
الدبلوماسية األهلية هي أن تبدأ عماً أهليًّا 
مجتمعات  إلــى  ليصل  يتخطاها  ثم  دولــة  يف 
مشترك  اهتمام  لديها  أخــرى  ودول  أخــرى 
مهمة يف  أراهــا  نقطة  وهــي  القضية،  بــذات 
يسمح  اجلــديــد  والــقــانــون  الــقــادمــة،  املرحلة 
بذلك، وله الئحة تنفيذية، ولبعض اجلمعيات 
احلق يف أن تعمل يف إثيوبيا أو يف السودان، 
يف  قوية  عاقات  بناء  على  سيساعد  وذلــك 
قضايا عاملية، مثل قضايا احلفاظ مع البيئة.

قانون الجمعيات األهلية الجديد خطوة غير 
مسبوقة.. وقدمت مالحظاتي للبرلمان

االتحاد للعام 
للجمعيات له إنجازات 
كبيرة وسيقود مسيرة 

العمل األهلي الفترة 
المقبلة
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حوار: أميرة عبدالفتاح 
التونسي  تصوير: عبدالرحمن 

»بيت العائلة املصرية« كان مجرد 
فكرة لدى فضيلة اإلمام األكبر 

األستاذ الدكتور »أحمد الطيب« 
شيخ األزهر، منذ نحو 10 سنوات 

ماضية، وما أن عرضها على قداسة 
البابا »شنودة الثالث« بابا الكنيسة 

القبطية األرثوذكسية آنذاك، إال 
وأن القت ترحيًبا شديًدا، وهي جتمع 

عددا من علماء اإلسالم يختارهم 
شيخ األزهر وعدًدا من رجال الكنيسة 

األرثوذكسية يختارهم البابا، ومثلني 
من املذاهب املسيحية مبصر وبعض 

املفكرين واخلبراء.
ويف يوم 8 نوفمبر من عام 2021 

كان االحتفال مبرور 10 سنوات على 
إنشاء بيت العائلة املصرية، سنوات من 
حتقيق األهداف العليا للوطن والقيام 
بأفضل واجب جتاه القضايا اإلنسانية 
والسلم املجتمعي، والتأكيد على أسس 

ومقومات احلوار املجتمعي والديني 
وجتنب املوروثات اخلاطئة، واملساعدة 

يف رفع الوعي املجتمعي بأهداف 
التنمية املستدامة وسبل حتقيقها.

يف السطور التالية يتحدث الدكتور 
محمد أبو زيد األمير، نائب رئيس 

جامعة األزهر للوجه البحري واملنسق 
العام لبيت العائلة املصرية، عن 

البداية والنشأة والدور الذي قام 
به بيت العائلة املصرية خالل الـ 10 

سنوات املاضية.

كيف كانت بداية »بيت العائلة 
املصرية«؟

جاءت فكرة إنشاء بيت العائلة املصرية يف 
من  احلبيبة  مصرنا  به  مرت  عصيب  وقت 
املنشئات  لبعض  وتفجيرات  إرهابية  أحداث 
الدينية، لزعزة االستقال الوطني بني أبناء 

والعداء  التفرقة  روح  وبــث  الــواحــد  الوطن 
بينهما، وهذا ما الحظه فضيلة اإلمام األكبر 
شيخ األزهر األستاذ الدكتور أحمد الطيب، 
مؤسسة  هناك  تكون  أن  فكرة  بعرض  وقــام 
ويقودها  بإنشائها  يقوم  اجتماعية  دينية 
مسيحيني  مـــن  ــد،  ــواحـ الـ الـــوطـــن  نــســيــجــا 
ومــســلــمــني، وعـــرض الــفــكــرة عــلــى قــداســة 
الــذي  الثالث  شــنــوده  األنــبــا  الــراحــل  البابا 
رحب بالفكرة، وأصدر رئيس الوزراء القرار 
العائلة  »بيت  بإنشاء   2011 لعام   1279 رقم 
فيها  يتشارك  مؤسسة  أول  ليكون  املصرية« 

األرثوذكسية  الكنيسة  مع  الشريف  األزهــر 
الوطني  النسيج  عــلــى  احلــفــاظ  أجـــل  مــن 
املصري، والتصدي ملحاوالت بث روح الفتنة 
الطائفية بني أطياف الشعب الواحد، وغرس 
األفكار  ونبذ  اآلخر،  وقبول  التسامح  ثقافة 
املجتمع  وجتــنــيــب  الــدوغــمــائــيــة  املــتــطــرفــة 

وياتها. 

ما هو التكوين اإلداري لـ«بيت العائلة 
املصرية«؟

مجلس  املصرية  العائلة  بيت  إدارة  يتولى 

10 سنوات على تأسيس »بيت العائلة المصرية« 

د. محمد أبو زيد األمير: 

دورات تدريبية وندوات ومطبوعات..
 وفي الطريق خطط جديدة
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األمناء واملجلس التنفيذي، والتكوين اإلداري مل

عــبــارة عــن أمــني عــام وأمـــني عــام مساعد 
معاون  ومكتب  العائلة  لبيت  عــام  ومنسق 
لتيسير  ــة  ــ واإلداريـ املــالــيــة  الــشــئــون  إلدارة 
مجموعة  من  األمناء  مجلس  ويتكون  العمل، 
األزهر  شيخ  يختارهم  اإلســام  العلماء  من 
يختارهم  الكنيسة  ــال  رجـ مــن  ومــجــمــوعــة 
الطوائف  جميع  من  وممثلني  البابا،  قداسة 
واخلــبــراء  املفكرين  مــن  وعـــدد  املسيحية، 
يختارهم باالتفاق بني اإلمام األكبر وقداسة 

البابا.
شيخ  فضيلة  املصرية  العائلة  بيت  يترأس 
أشهر   6 كل  بالتناوب  البابا  وقداسة  األزهر 
من  التنفيذي  املكتب  ويــتــكــون  الــســنــة،  يف 
األمني العام واألمني العام املساعد، وعندما 
يكون  الديانة  مسيحي  العام  األمــني  يكون 
األمني العام املساعد مسلم الديانة، وعندما 
يكون األمني العام مسلم الديانة يكون األمني 
العام املساعد مسيحي الديانة، ليسير األمر 

بالتناوب بني الطرفني.

ما هي اللجان املتفرعة من املجلس 
التنفيذي لـ«بيت العائلة املصرية«؟

اللجان املنبثقة من املجلس التنفيذي كانت 
رئيس  قـــرار  نــص  يف  وردت  كما  تـــزال  وال 
املصرية  العائلة  بيت  بإنشاء  الوزراء  مجلس 
عام 2011، وهي جلنة الرصد واملقترحات، 
جلنة  األسرية،  الثقافة  جلنة  التعليم،  جلنة 
والعاقات  اإلعــام  جلنة  الديني،  اخلطاب 
املجتمعية،  والتنمية  الشباب  جلنة  العامة، 

جلنة الطوارئ التنفيذية، جلنة املتابعة.

ما هو الدور الذي قام به »بيت 
العائلة املصرية« خالل 10 سنوات 

املاضية؟
قام بتنفيذ العديد من الفعاليات والندوات 
والرياضية  والتوعوية  التدريبية  ــدورات  وال
االجتماعية  الــنــوادي  يف  ثقافية  ــوارات  وحـ
بيت  ــروع  وف والكنائس  واملساجد  واألديـــرة 
بلغت  التي  املختلفة،  املحافظات  يف  العائلة 
16 فرًعا، باإلضافة إلى وجود فرعني حتت 

اإلنشاء.

كيف مت التعاون بني »بيت العائلة 
املصرية« واملؤسسات األخرى؟

العائلة املصرية مع عدد كبير  يتعاون بيت 
التعليمة  واملؤسسات  والهيئات  الوزارات  من 
املثال  على سبيل  املختلفة،  من خال جلانه 
 « و«بنها  »الــزقــازيــق«  جامعات  مع  التعاون 
والتعليم«  »التربية  ووزارة  الشيخ«،  و«كفر 
ــهــجــرة«، ومن  و«الــشــبــاب والــريــاضــة » و«ال
ــراف يف  ــازات الــتــي ملسها كــافــة األطـ اإلجنــ
ووزارة  التعليم  جلنة  بني  املشترك  التعاون 
ومستمر  دائــب  عمل  بعد  والتعليم،  التربية 
مر  على  عليها  والقائمني  اللجنة  قبل  من 

التربية  وزارة  قــامــت  املــاضــيــة،  الــســنــوات 
والتعليم بإصدار قرار بتعميم مقترح اللجنة 
العائلة  بيت  أصــدقــاء  ــرة  »أسـ إنــشــاء  وهــو 
خطة  يف  معتمد  رئيسي  كنشاط  املصرية« 
قبل  التعليم  مبــراحــل  االجتماعية  التربية 
وهذا  مصر،  محافظات  كافة  يف  اجلامعي 
املصرية ممثلة  العائلة  بيت  على جناح  دليل 
يف جلنة التعليم يف نشر أهدافها من إعاء 

قيمة املواطن وقبول اآلخر بني النشء.

ما هي طبيعة بيئة العمل داخل 
»بيت العائلة املصرية«؟

بيت  ــل  داخـ ونــعــيــش  نعمل  جميًعا  نــحــن 
الكل  ومسلمني،  مسيحيني  املصرية  العائلة 
شئونه،  يف  يتدخل  ال  اآلخــر،  عقيدة  يحترم 
وأن يف  املصريني  لكل  أن مصر  ونعلم جيًدا 

اختافنا رحمة.

ما دور »بيت العائلة املصرية« يف 
حتقيق رؤية 2030؟

يقوم بيت العائلة املصرية باملشاركة الفاعلة 
حتت  املــصــريــة  الــدولــة  بخطة  يتعلق  فيما 
قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهدفها 
وحتسني  املــصــري  املــواطــن  بحياة  االرتــقــاء 
مستوى املعيشة من خال ترسيخ الكثير من 
وبناء  البشر  االستثمار يف  تعزيز  مع  املبادئ 
القدرة اإلبداعية وهذا ما يتوافق مع الهدف 
املصرية،  العائلة  بيت  إنشاء  من  األساسي 
الوطني  النسيج  على  يتضمن احلفاظ  الذي 
املجتمعي  الوعي  مستوى  ورفع  مصر  ألبناء 
وسبل حتقيقها،  املستدامة  التنمية  بأهداف 
املنتشرة  والفروع  الفرعية  اللجان  من خال 
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املصرية  العائلة  بيت  ويقف  مصر،  ربوع  يف 
جنًبا إلى جنب مع الدولة املصرية يف العمل 
املواطنة  مبادئ  وإرساء  الصف  توحيد  على 
بناء  من  هو جزء  الــذي  اإلنسان  بناء  ودعــم 

اإلنسانية.

كيف يساعد »بيت العائلة املصرية« 
يف القضاء على ما يسمي بـ«التناحر 

الديني«؟
املصرية  العائلة  بيت  إنشاء  جتربة  أثبتت 
بني  والــتــعــاون  الــتــرابــط  جنــاحــه يف حتقيق 
أواصر  يعمق  حيث  الواحد،  الوطن  نسيجي 
األخوة والتعاون بني املصريني وخاصة جلنة 
من  نــوع  أول  خلق  ومت  الديني«،  »اخلــطــاب 
القساوسة  تضم  التي  التدريبية  الـــدورات 
حتت  التعليمي  املــحــتــوى  بنفس  واملــشــايــخ 
النموذج  مصر  تضرب  وبذلك  واحد،  سقف 
األمثل يف حتقيق مفهوم »املواطنة« من خال 
مبادرة »نعم من أجل مصر« التي قامت بها 
جلنة »اخلطاب الديني«، وما قام به الرئيس 
لكنيسة  األســاس  حجر  وضــع  من  السيسي 
يف  العليم«  »الفتاح  ومسجد  املسيح«  »مياد 
الكام  هذا  يدعم  الذي  واملوقف  واحد،  آن 
كلمة  بإلقاء  الثاني«  »تواضرس  البابا  قيام 
األكبر  اإلمــام  فضيلة  وقيام  املسجد،  داخل 
األستاذ الدكتور »أحمد الطيب« بإلقاء كلمة 
واضحة من  ما ميثل رسالة  الكنيسة،  داخل 
املصريني  لكل  مصر  أن  أجمع  للعالم  مصر 
ومسيحي  مسلم  بــني  تفرقة  أي  يوجد  وال 

وأننا نعيش مع بعض يف سام وأمن.

كيف يساهم »بيت العائلة املصرية« 
يف جتديد اخلطاب الديني؟

الديني يجب أن تتظافر  لتجديد اخلطاب 
ــر  فــيــه كــافــة اجلــهــود مــن الــتــعــلــيــم واألزهــ
تستطيع  فلن  اإلعـــام،  ووســائــل  والكنيسة 

مؤسسة بعينها القيام بهذا مبفردها، ويجب 
بني  املشتركات  ــراز  إب اإلعــام  وسائل  على 

األديان من قيم ومثل إنسانية عليا.

ما هو الدور الذي يقوم به »بيت 
العائلة املصرية »يف احلفاظ على 

الشباب من التأثر مبوجة املصطلحات 
الغربية مثل اإلحلاد والشذوذ واملثلية؟

اللجان الفرعية داخل بيت العائلة املصرية 
تضم خبراء ومختصني يف شتى أنواع العلوم 
املختلفة، ونقوم بعمل دورات وندوات نسعى 
ــن خــالــهــا لــدعــم وتــعــزيــز ونــشــر الفكر  م
أثناء  اخلاطئة  املفاهيم  وتصحيح  الصحيح 
شهر  يف  يقام  الــذي  الوطني  »الفطار«  يــوم 
»القديسة  بعيد  واالحتفال  املبارك  رمضان 

دميانة« مبحافظة الدقهلية.

ما اإلجنازات األدبية التي قام بها 
»بيت العائلة املصرية«؟

العائلة  ــة  رحــل عــن  مــؤلــف ضــخــم  صـــدر 
املـــزارات  أهــم  يضم  مصر  داخــل  املقدسة 
رحلتها  يف  املقدسة«  »العائلة  زارتــهــا  التي 
عميد  عجبان«  إبراهيم  »إســحــاق  للدكتور 

بيت  ويستعد  القبطية،  ــدراســات  ال معهد 
قصة  يـــروي  فيلم  إلنــتــاج  املصرية  العائلة 
توعية  أجــل  مــن  املــقــدســة«،  »العائلة  رحلة 
أبنائنا وبناتنا يف مصر بقدسية تلك الرحلة 

للمصريني جميًعا.

كيف مت االحتفال مبرور 10 سنوات 
على إنشاء »بيت العائلة املصرية«؟ 

االحتفال هذا العام مختلف فهو االحتفال 
مبرور عقد كامل لبيت العائلة املصرية، وكان 
محبة  املصرية  العائلة  »بيت  عــنــوان  حتــت 
هذا  فعاليات  وجــاءت  نبني«،  مًعا  وتعاون.. 
يقوم  الــذي  الوطني  للدور  امــتــداًدا  املؤمتر 
القيادة  توجهيات  ظــل  يف  العائلة  بيت  بــه 
الفتاح  عبد  الرئيس  يف  ممثلة  السياسية 
املــواطــنــة  ســبــل  وتــعــزيــز  دعــم  يف  السيسي 
املؤمترات  كل  ودعم  الصحيح،  الفكر  ونشر 
والفعاليات التي تدفع إلى احلوار والتواصل 
املشترك،  العيش  سبل  ودعــم  اآلخــريــن  مع 
وطــرح  مناقشة  املــؤمتــر  جلسات  وتضمنت 
بعض املوضوعات التي تتعلق بطبيعة ورسالة 
وطني  نسيج  خلق  من  املصرية  العائلة  بيت 
متكامل يقوم على احترام االختاف، واجلمع 
ــوطــن الـــواحـــد عــلــى اخــتــاف  ــاء ال ــن ــني أب ب
من  املحمودة  بــاألخــاق  والتحلي  أديــانــهــم، 
بغض  اآلخر،  وقبول  ومحبة  وتعاون  تسامح 
إلى  الدعوة  ونبذ  الدين  أو  اللون  النظر عن 

الطائفية.
العائلة  »بيت  التي يضعها  ما هي اخلطط 

املصرية » للـ 10 سنوات القادمة؟
أصيًا  منهًجا  املصرية  العائلة  بيت  يتبنى 
يف التوعية وبناء اإلنسان، وهذا ما سيقوم به 
ليستكمل خطته التي بدأها منذ 10 سنوات 
ماضًيا يف دوره الذي تأسس من أجله حيث 
العيش املشترك وحتقيق املساواة يف املواطنة 

واحلقوق والواجبات.

هدفنا التوعية 
وبناء اإلنسان من 

أجل عيش مشترك 
وتحقيق المساواة في 

الحقوق والواجبات
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االهتمام باملجتمع املدني من قبل 
الدولة املصرية بات أمًرا غاية يف 

األهمية، حيث يسعى املجتمع املدني إلى 
القيام بدور فعال يف العديد من القضايا 
املختلفة التي قد تواجه الدولة، وأصبح 
للمجتمع املدني دور كبير يف رعاية املرأة 
ومتكينها، وحتى نتعرف على الدور الذي 

تلعبه مؤسسات املجتمع املدني يف دعم 
قضايا املرأة ومتكينها، أجرينا حواًرا مع 
الدكتورة حنان يوسف أستاذة اإلعالم 

بجامعة عني شمس، وعميدة كلية 
اإلعالم باألكادميية البحرية بالقرية 

الذكية، واملؤسس والرئيس التنفيذي 
للمؤسسة العربية للحوار إحدى 

منظمات املجتمع املدني.

هل للمجتمع املدني دور فعال يف دعم 
قضايا املرأة؟

دعم  يف  وفّعال  قوي  دور  املدني  للمجتمع 
وقدرته  باالستقالية،  لتمتعه  املــرأة،  قضايا 
على التحرك يف أرض الواقع، وبالتالي فرصة 
كبيرة،  فرصة  املــرأة  قضايا  مبلف  اهتمامه 
تساعد يف متكني  برامج  تنفيذ  على  لقدرته 
احلصول  يف  مساعدتها  يف  وذلـــك  ــرأة،  ــ امل
ومحو  التعليم  الصغيرة، يف  املشروعات  على 
اجلهات  مــع  تعاونه  إلــى  باإلضافة  األمــيــة، 
احلكومية يف تفعيل املشاركة السياسية للمرأة 

يف االنتخابات واستخراج الرقم القومي.
كيف ميكن ملؤسسات املجتمع املدني 
االستفادة من اعتبار عام 2022 عاًما 

للمجتمع املدني؟
عبد  الرئيس  طرحها  التي  املبادرة  تعطي 
للمجتمع  واضــحــة  رســالــة  السيسي  الفتاح 
على  والــدولــي  اإلقليمي  واملجتمع  املصري 
املدني،  باملجتمع  املصرية  الــدولــة  اهتمام 
األهلية،  اجلمعيات  وتكوين  التعبير  وحرية 
املصرية  الدولة  بأن  أخرى  رسالة  تقدم  كما 
تـــقـــّدر املــجــتــمــع املـــدنـــي اجلــــاد والــوطــنــي 
رؤية مصر 2030، فيمكن  لتنفيذ  واملخلص، 
املدني االستفادة من عام  ملؤسسات املجتمع 
من  العديد  يف  املــشــاركــة  خــال  مــن   2022
تستهدف  والتي  الوطنية  املصرية  املبادرات 

بناء اإلنسان.

كيف حتسنت أوضاع املرأة خالل عام 
2021؟

املستوى  كثيًرا على  املرأة  حتسنت أوضاع 
بعد  والثقايف خاصة  والسياسي  االجتماعي 
»عظيمات  بوصفهن  للنساء  الرئيس  تقدير 
النساء،  لـــدور  كبير  تقدير  وهـــذا  مــصــر«، 
وأصبحت املرأة يف مواقع مرموقة من صنع 
هناك  فأصبحت  مــتــزايــدة،  بنسب  الــقــرار 
املصري  البرملان  يف  املــرأة  متثيل  من  نسبة 
املرأة  وأصبحت  والشيوخ،  الشعب  ومجلس 
يتعلق  فيما  وممــتــازة  كبيرة  بدرجة  حتظى 
بتمكينها يف مواقع صنع القرار يف كثير من 
هناك  أن  كما  املصرية،  الــدولــة  مؤسسات 
تستهدف  التي  الرئاسية  ــادرات  ــب امل بعض 
احلالة الصحية واالهتمام بصحة املرأة مثل 
أن  اعتبار  على  صحة،  مليون   100 مبادرة 
املرأة املصرية ركيزة أساسية يف بناء األسرة، 
الدولة املصرية بتحسني أوضاع  تهتم  لذلك 
كانت  سواء  املبادرات  هذه  كل  ولكن  املــرأة، 
تؤتي  لــم  رسمية  غير  أو  رسمية  مــبــادرات 
بثمارها املرجوة التي نتمناها، إال من خال 
املصرية،  املــرأة  الوعي جتاه  ــادة  وزي تكثيف 

وتصحيح صورة املرأة يف اإلعام التي تضر 
بكل هذه املبادرات الطموحة والبناءة لصالح 

املرأة.
ما هو الدور الذي ميكن أن تلعبه 
مؤسسات املجتمع املدني يف مجال 

التنمية؟
يف  األســاســي  الشريك  هو  املدني  املجتمع 
أن  يثبت  املــصــري  والــتــاريــخ  التنمية،  عملية 
للمجتمع املدني مساهمات كثيرة على مستوى 
التنمية وامللفات االجتماعية، وعلى سبيل املثال 
جامعة القاهرة، هي يف األساس جامعة أهلية، 
وإميانه  املصري  املجتمع  ألداء  انعكاس  وهي 
من  عقود  منذ  املصري  املجتمع  يف  برسالته 
املدني هم شركاء  املجتمع  الدولة مع  الزمان، 
يف عملية التنمية، ال تستطيع الدولة مبفردها 
أن تقوم بدور يف إحداث التنمية وبناء اإلنسان 
الحظناه  ما  وهــذا  املدني،  املجتمع  بــدور  إال 
يف الفترة األخيرة أن كل املبادرات أو امللفات 
التنمية تسعى  تنشغل بقضايا  التي  احلكومية 
سواء  بها،  املدني  املجتمع  إشــراك  يف  الدولة 
الريف  يف  التنمية  أو  الشباب  قضية  كانت 

املصري.

الدكتورة حنان يوسف- عميدة كلية اإلعالم باألكاديمية البحرية:

المرأة هي رمانة الميزان في األسرة المصرية 
وأوضاعها تحسنت في عام 2021م
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ما أهم املبادرات التي تقوم بها منظمات 
املجتمع املدني لدعم قضايا املرأة؟

ــبـــادرات الــتــي تقوم  هــنــاك الــعــديــد مــن املـ
مواجهة  مثل  املــدنــي  املجتمع  منظمات  بها 
التحرش، والتنمر، ومنع ختان اإلناث، مواجهة 
ا  العنف ضد النساء بصفة عامة باعتباره حّقً
من حقوق اإلنسان، املبادرات اخلاصة بصحة 
النساء  لــدى  القانوني  الوعي  وزيـــادة  املـــرأة، 
بواجبهن،  يقمن  أن  يستطعن  حتى  بحقوقهن 
التي  ــادرات  ــب امل مــن  العديد  هناك  وبالتالي 
يستطيع أن يقوم بها املجتمع املدني يف مجال 

دعم قضايا املرأة، والتوعية بحقوق املرأة.
هل للمجتمع املدني دور يف دعم املرأة 

ا؟ سياسّيً
املــرأة  وعــي  زيـــادة  نــاحــظ  نحن  بالطبع، 
البرملان،  يف  املــرأة  متثيل  السياسي،  بدورها 
املرأة  وصــول  للمرأة،  السياسي  املوقف  دعم 
السياسي  التمثيل  دعــم  الــقــرار،  صنع  ملواقع 
كصوت  تُستخدم  املــرأة  كانت  قدمًيا  للمرأة، 
رئيًسا  شريًكا  أصبحت  اآلن  ولكن  انتخابي، 
قبة  حتــت  دور  ولها  االنتخابية،  العملية  يف 
البرملان، واملجتمع املدني كان له دور كبير على 
املشرفة  النسائية  النماذج  على  الضوء  إلقاء 

وتقدميها للمجتمع وصناع القرار.
ما دور اجلمعيات األهلية يف متكني 

املرأة يف مجال التعليم والصحة، وما هي 
أشهر املبادرات يف هذا الشأن؟

الصحة  مجال  يف  املبادرات  من  عدد  لدينا 
جزء  وهي  املصرية،  املــرأة  مبادرة صحة  مثل 
منظمات  لدى  مليون صحة،   100 مبادرة  من 
املجتمع املدني عدد من األنشطة واالهتمامات 
تتعرض  قد  والتي  الغارمات  مشكلة  حل  مثل 
للحبس بسبب التزاماتها املادية جتاه أسرتها، 
كما تساهم اجلمعيات األهلية يف متكني املرأة 
مبحو أمية النساء ورفع الوعي للمرأة، وإدماج 
املرأة وإشراكها يف عملية الصناعات الصغيرة، 

وتوفير فرص عمل للنساء.
كيف ترين الشراكة بني أجهزة الدولة 

واملجتمع املدني؟ وكيف تصب يف صالح 
النساء؟

الدولة  الشراكة بني املجتمع املدني وأجهزة 
إال  تقدم  أي  يوجد  فا  حتمية،  شراكة  هي 
للحكومة وأجهزة  املدني شريًكا  املجتمع  وكان 
الدولة يف صناعة هذا النجاح، املجتمع يسير 
املتمثلة  ــة  ــدول ال أجــهــزة  وهــمــا  قــدمــني  على 
غير  والقطاعات  احلكومية  القطاعات  يف 
كل  املــدنــي،  املجتمع  يف  املتمثلة  احلكومية 
املبادرات الرئاسية والطموحات السياسية البد 
مؤسسات  مع  الشراكة  خال  من  تتحقق  أن 
املــجــتــمــع املـــدنـــي يف كـــل قــطــاعــاتــهــا، وهــي 
مصر  لرؤية  وفًقا  املختلفة  التنمية  قطاعات 
املستفيدين  مقدمة  يف  النساء  وتأتي   ،2030
عامة هي  بصفة  املــرأة  ألن  الشراكة  هذه  يف 
أو  تغيير  أي  ضحية  وهــي  األضــعــف  احللقة 
يف  الحظنا  فكما  املجتمع،  يف  استقرار  عدم 
من  عــدد  يف  النساء  أن  كورونا  جائحة  أزمــة 
أو  عملهن  من  لإقصاء  تعرضن  املجتمعات 
الفصل أو اإلبعاد نتيجة الظروف االقتصادية 
والهيكلية التي هزت العالم بأجمعه، ويف هذه 
احلالة يستطيع املجتمع املدني أن يقوم بدور 
وضع  دعــم  أو  النساء  قضايا  دعــم  يف  كبير 
املرأة بصفة عامة، فقد الحظنا جناًحا كبيًرا 

للنساء يف فترة كورونا يف قطاعات األون الين 
والتعليم واالقتصاد والصناعات الصغيرة، وما 
ساعد جناحها هو الشراكة بني املجتمع املدني 

وأجهزة الدولة.
ما رأيك يف الدور الذي تلعبه القيادات 

النسائية يف املجالس النيابية؟
فهي  كبيًرا  دوًرا  النسائية  القيادات  تلعب 
التي تقدم صوتها نيابة عن صوت النساء يف 
امليزان  رمانة  أو  الدعامة  هي  املرأة  املجتمع، 
تلعبه  دور  أي  وبالتالي  املصرية،  األســرة  يف 
أو  النيابية  املجالس  يف  النسائية  القيادات 
الهيئات يعود بالنفع على األسرة املصرية التي 
فأصبح  املصري،  للمجتمع  األولــى  النواة  هي 
اخلاصة  القوانني  تشريع  يف  كبير  دور  عليها 
يف  دور  وعليها  واالقتصاد،  والصحة  بالتعليم 
تتعرض  قد  مشكات  أي  ومواجهة  مناقشة 
لها املرأة يف املجتمع، فحينما توضع املرأة يف 
تثبت  ألن  السبل  بكل  تسعى  فإنها  ما  موضع 
يتردد من صور منطية  جناحها مقابل ما قد 
خاطئة جتاه وضع املرأة ومكانتها وقدرتها على 
يف  إيجابي  تأثير  وإحــداث  والتحقق  التمكني 

البيئة التي تنطلق منها.
هل من أفكار ملبادرات ميكن أن تفيد 

املرأة، وما هو اجلانب الذي نحتاج دعمه 
بصورة أكبر؟

أعتقد أن من أهم امللفات التي يجب العمل 
يتحدث  التي  الوعي  الوعي، معركة  عليها هو 
إيجابية، وخصوًصا  معركة  الرئيس هي  عنها 
تكثيف  إلــى  حاجة  يف  نحن  ــرأة،  املـ ملف  يف 
واالجتماعي  والــثــقــايف  اإلعــامــي  اخلــطــاب 
الداعم لوضع املرأة يف املجتمع، لدينا مشكلة 
تــعــرقــل أي قــطــاعــات أو أي  ــت  ــ كــبــيــرة الزال
املوروث  مشكلة  وهي  املــرأة،  لنجاح  محاوالت 
ــرأة  الــثــقــايف اخلــاطــئ الـــذي يعرقل وضــع امل
وانطاقها داخل املجتمع، يحتاج هذا املوروث 
وتوعوية  وثقافية  إعامية  إلى حملة  اخلاطئ 
مكثفة وعلى وعي ودراية ومتتلك كل األدوات 
املجتمع  يف  املـــرأة  صــورة  تصحيح  سبيل  يف 
التي  اخلاطئة  واملـــوروثـــات  املفاهيم  وإزالـــة 

تعرقل جهود التنمية.
رسالة من الدكتورة حنان يوسف 

للقيادات السياسية قبيل بدء عام 2022 
عام املجتمع املدني

ــات الــثــقــافــيــة  ــي ــع ــم اجلــم ــ ــى دع ــ ــو إل ــ أدعـ
واإلعامية التي تختص بتعزيز الوعي املجتمع 
أهمية  من  انطاًقا  الرئيسة،  القضايا  جتاه 
أو  اقــتــصــاديــة  كــانــت  ــواء  سـ التنمية  قضايا 
اجتماعية أو سياسية وكل هذه الفئات، ولكن 
كل هذا األمر لن يتحقق إال بدعم حقيقي من 
قبل الدولة لكل منظمات املجتمع املدني التي 
تنخرط يف الشأن التوعوي، ألنه بدون الوعي 
واملعرفة لن يتحقق التقدم الكبير الذي نأمله، 
العديد  للحوار  العربية  املؤسسة  يف  ولدينا 
نحو  الطموحة  واملبادرات  اإلستراتيجيات  من 
تفعيل دور املجتمع املدني يف التنمية الثقافية 
املبادرات  تلك  لتحقيق  ونسعى  الوعي،  وزيادة 

بالتعاون مع أجهزة الدولة.

الدولة المصرية ال تستطيع أن تقوم بدورها في 
التنمية إال بتعاون المجتمع المدني

المجتمع يسير على 
قدمين.. أجهزة 

الدولة ومؤسسات 
المجتمع المدني 



الجمعيات األهليةالجمعيات األهلية
 وتطوير القرى المصرية وتطوير القرى المصرية

علي  مصطفى  أحمد  حتقيق: 

تزداد أهمية تطوير القرى ملواجهة 
التحديات العاملية واملحلية، كاإلصالح 

االقتصادي والثورة الرقمية وانتصارات 
الشركات الكبرى، حيث الغالء واندثار 
املهن البسيطة وزيادة الفقر والبطالة، 

ورغم مشروع الدولة لتطوير القرى “حياة 
كرمية” بـ800 مليار جنيه، إال أن هناك 

ضرورة ملشاركة اجلمعيات األهلية وتفعيل 
دورها كما طالب رئيس اجلمهورية، إذ 

تعاني غالبية القرى من ضعف األنشطة 
االقتصادية والصحية والتعليمية 

واالجتماعية، بجانب قصور البنية 
التحتية، لتنعكس على إنتاجية الريف 

والتخلف مقارنة باحلضر، ما تكشف عنه 
بيانات جهاز التعبئة العامة واإلحصاء 

األخيرة حيث نسبة األمية بالقرى 
32% مقابل 17% باملدن، والتفاوت بنسب 

األمراض الصحية والبطالة... إلى حد 
تفاوت نسب الفقر بني محافظات احلضر 

مقارنة باملحافظات الريفية، فنسبة الفقر 
بأسيوط 66.7%، سوهاج 59.6%، األقصر 

55.3%، املنيا 54%، وقنا 41%، وهناك 
236 قرية بسوهاج ضمن أفقر ألف قرية 

مصرية، بنسبة 87% من سكانها.
يحدث ذلك رغم زيادة تعداد اجلمعيات األهلية 
مليون   60 الـــ  من  فأين هي  ألــف،   50 من  ألكثر 
مواطن، حيث الريف 57.8% من السكان، وملاذا؟ 
إلى  نستمع  املستقبل  صناعة  أجــل  ــن  وم لـــذا، 
يف  رغبة  املاضي،  من جتارب  لنستفيد  اخلبراء، 
تطوير  نحو  األهلية  للجمعيات  فاعلة  مساهمة 

القرى.
ا من الريف املدن أكثر حّظً

التنمية  الريف يف فرص  ا من  أكثر حًظّ “املدن 
يوسف  رامــي  يشرح  هكذا  اخلــدمــات”  وتطوير 
ومدير  االجتماعية  التنمية  اســتــشــاري  صـــادق 
بجمعية  األضــعــف  الــفــئــات  عمل  دعــم  مــشــروع 
جمعيات  أن  ُمضيًفا  والتنمية،  للتربية  الصعيد 
القرى حتتاج لتدريبات ودعم فني لبناء قدراتهم 
شبابية  ــوادر  كـ وخــلــق  فــعــال،  بشكل  وتنظيمهم 
تستطيع قيادة التغيير اإليجابي يف املجتمع، فضًا 
االقتصادية  كــورونــا  آلثــار  التصدي  ضــرورة  عن 

واالجتماعية.

احلكومة ومشاركة اجلمعيات
كورونا، حيث  بعد جائحة  تعقيًدا  الوضع  ازداد 
باليومية  كالعاملني  األضــعــف  الفئات  تعرضت 
وأصحاب الدخل املنخفض إلى موجة غاء وأصبح 
على اجلمعيات الصمود ومواصلة تقدمي اخلدمات 
يف ظروف غاية يف الصعوبة، ليظل للجمعيات دور 
على  احلياة  حدة ضغط  من  التخفيف  يف  حيوي 
أهالينا يف الريف، وعبر مشروعات توليد الدخل، 

وخصوًصا للفئات املهمشة.
ورغــم مشروع “حياة  أنه  يوسف  رامــي  أضــاف 
كرمية” لكن احلكومة لن تستطيع أن تفعل كل شيء 
دون مشاركة قوية من اجلمعيات األهلية، واإلميان 
بدورها يف تنمية وتطوير املجتمع، لذا فالضرورة 
تقتضي تقدمي املزيد من الدعم للجمعيات األهلية 

يف القرى والريف. 
القرى املحظوظة

مدني  مجتمع  ناشط  حسني،  محمود  يوقفنا 

عند  للسكان،  املتحدة  األمم  بصندوق  ومـــدرب 
إشــكــالــيــة الــتــمــويــل، فــالــقــرى املــحــظــوظــة لديها 
الدولية  للمنح  وجاذبة  محترفة  أهلية  جمعيات 
منح،  وبا  خدمات  با  قرى  مقابل  يف  واملحلية، 
رغم أنها األشد احتياًجا، ليمكنك بسهولة أن جتد 
يف  املنح،  عشرات  لديها  تتكرر  وجمعيات  قرية 
مقابل عشرات القرى التوابع لم يحدث بها مشروع 
ارتياح  واحــد، جراء  بها مشروع  أو حدث  واحــد، 
عاقات  ونشأة  بعينها  املانحة جلمعيات  اجلهات 

قوية معها، مما أوجد “قرى با خدمات”.
صعوبات أمام التطوير

يضيف أن التطوير يقابله صعوبات بيروقراطية 
كترخيص وحدة عاجية متنقلة أو ثابتة، أو مدرسة 
كطبيعة  مجتمعية  صعوبات  بجانب  مجتمعية، 
التوعية،  بحمات  تتأثر  ال  التي  املغلقة  القرى 
لنجد  والتعليم وبعدها اجلغرايف،  الثقافة  لضعف 
بالزواج  املساس  ترفض  عنيفة  وتقاليد  عــادات 

املبكر وتنظيم األسرة وغيرها.
مغادرة اجلهات املانحة 

املركز  أنشطة  مدير  املنفلوطي،  شعبان  يشير 
الثقايف جلمعية أصدقاء بهاء الدين بقرية الدوير، 
ولسنوات طويلة  املشروعات مكررة  أغلب  أن  إلى 
مثل  األدوات  أو  الــرؤى،  تطوير  دون  تفعيلها  يعاد 
ختان اإلناث، ومن ثم ينصب االهتمام على الندوات 
واملهرجانات وتأثيرها محدود، خصوًصا وطريقة 
أدوات  أو  كرتونة مساعدات  عبر  حشد اجلمهور 
واإلقناع،  بالنقاش  اهتمام  أو  وعي  دون  تنظيف، 
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القبلية للقرى المنغلقة



رؤية  أو  إمكانيات  با  اجلمعيات  معظم  أن  كما 
ومحدود  ثابت  عدد  مع  لاتفاق  وتلجأ  منظمة، 
الفرصة على  يفوت  واملدربني مبا  املتطوعني  من 
االستفادة من الرؤى املختلفة، فضًا عن صعوبات 
العمل بالصعيد ببنيته التحتية وثقافته، إلى جانب 
أن كثيًرا من اجلهات املانحة غادرت لدول أخرى 

بسبب العراقيل اإلدارية والقانونية.
حروب تشويه السمعة

تشير الدكتورة منى العربي، استشاري وناشطة 
السمعة  تــشــويــه  ــروب  حــ ــى  إلـ مــدنــي،  مجتمع 
وتواجد  الناجحة،  اجلمعيات  ضــد  والتشكيك 
العزب  بينما  األم  القرى  يف  األهلية  اجلمعيات 
والنجوع والقرى التوابع محرومة، فأكثر من %60 
من القرى با خدمات، كذلك غياب التنسيق بني 
التي  األسر  بعض  احتيال  ييسر  اجلمعيات، مما 
حرمان  مقابل  الــدعــم  على  احلــصــول  حتــتــرف 
أو  يعلمون  ال  أو  يتقدمون  ال  الذين  املستحقني 

يصيبهم احلرج.
املقترحات واحللول

شبكة  بتكوين  العربي  منى  الــدكــتــورة  تطالب 
لتوحيد جهود اجلمعيات األهلية للتكامل والتنظيم 
باملشروعات  للوصول  املعلومات،  وتبادل  املشترك 
للمستحقني،  والسعي  القرى،  ملختلف  واخلدمات 
واستغال  اخلــبــرات،  وتــبــادل  التطوع  وتشجيع 
ــشــروع املــائــم،  الــطــاقــات املـــهـــدرة، واخــتــيــار امل
فمشروعات تربية املاشية والدواجن ال تائم بعض 
القرى، لعدم وجود مكان وزراعة، ولهذا فقد قامت 
مدربات  مبعاونة  العربي  النول  مشروع  بابتكار 
متطوعات، وانتشرت بعدة محافظات، لاستفادة 
من مخلفات ورش اخلياطة كالقصاصات، لتصير 

مصدر توظيف ودخل للفقراء.
حترير الروابط وجماعات املصالح

حسن،  عبدالرحمن  محمود  الدكتور  يحدثنا 
ــي لــلــخــدمــة االجــتــمــاعــيــة  ــال ــع وكــيــل املــعــهــد ال
باإلسكندرية، عن ضرورة حتول اجلمعيات األهلية 
واملسائلة،  الشفافية  التي حتكمها  املؤسسية  إلى 
وضغوط  والعائلية،  القرابية  الــروابــط  وحترير 
ما  واالقتصادية،  السياسية  املصالح  جماعات 
للريف،  السكانية  باخلصائص  االرتــقــاء  يتطلب 
لتصل  األهلية  اجلمعيات  قـــدرات  بناء  ــادة  وإعـ

للفئات األولى بالرعاية.
صنع القرار التنموي احلكومي

حتقق  برامج  بتطبيق  الرحمن”  “عبد  يطالب 
املكاسب السريعة للمواطن الريفي كاألسر املنتجة 
والتشغيل والتمكني االقتصادي، إلى جانب التعاون 
والشراكة مع مؤسسات الدولة ملواجهة املشكات 
واملبادرات  القومية  املشروعات  من  واالستفادة 
الرئاسية، وصواًل ألن تؤدي دورها الفاعل يف صنع 

القرار التنموي للحكومات.
مواجهة اخللل القائم وتلبية االحتياجات

ــوس زكــي  ــان يــقــتــرح الـــدكـــتـــور الــقــس إســطــف
إسطفانوس، األمني العام للمجلس اإلجنيلي، مبا 
له من خبرة مجتمعية، ضرورة أن تهتم جمعيات 
احتياجات  وتلبية  القائم  اخللل  بعاج  الــقــرى 
التي  املشروعات  بعض  ذلك  ويف  والقرية،  الفرد 
يجدر التدخل والبدء بها لوقف اخلسائر البشرية 
واملادية، وحتسني جودة احلياة، ومنها توزيع السلع 

التموينية بأسعار مخفضة، وتشجيع الشباب على 
وإقامة  ميسرة،  بقروض  الصغيرة  املشروعات 
مراكز صحية متطورة إلى جانب حمات التوعية 
الصحية والسياسية واملواطنة وغيرها، إلى جانب 
البنية التحتية كاملساهمة يف تطوير شبكات املياه 
الطرق،  ورصــف  ومتهيد  الصرف  شبكات  ومــد 
لتتجاوز  الكهرباء،  أســاك  تغطية  إلــى  وصـــواًل 
املشكات القائمة، ولإحالة دون املخاطر، وإيجاد 

مناخ مائم لتطور القرى فعلّيًا.
احلكومة واجلمعيات هدف مشترك

يقول الدكتور عصام العدوي استشاري التنمية 
التضامن،  لوزيرة  السابق  واملستشار  االجتماعية 
هدف  لديهم  األهلية  واجلمعيات  احلكومة  إن 
حياة  وحتسني  متماسك  مجتمع  لبناء  مشترك 
شــؤون  إدارة  تتطلب  لهذا  املحلية،  املجتمعات 
املجتمع عاقة صحية متوازنة بني القوى النشطة 
التي تشكل ثاثية احلكم وهي: احلكومة والقطاع 

اخلاص والقطاع األهلي.
املناخ الداعم للعمل األهلي

يضيف د. عصام أن قانون تنظيم ممارسة العمل 
ليتافى  صــدر  2019م  لسنة   149 رقــم  األهلي 
االنتقادات املوجهة للقانون رقم 70 لسنة 2017م، 
األهلي،  العمل  على  شديدة  قيوًدا  فــرض  الــذي 
كقيود تلقي متويل، وفرض عقوبات سالبة للحرية، 
“املسجلني  مبنطق  األهلي  القطاع  مع  والتعامل 
أن  موضًحا  التنمية،  يف  شريًكا  وليس  خطر” 
قانون 149 لسنة 2019م خلق مناًخا داعًما للعمل 
األهلي، على قاعدة “التنظيم وليس التحكم”، وهو 
أقصى ما ميكن احلصول عليه، لكن ليس أقصى 
ما كنا نتوقعه، ومن أهم املكتسبات: إلغاء العقوبات 
السالبة للحرية، وتأسيس اجلمعيات واملؤسسات 

فروع خارج مصر  فتح  باإلخطار، وجواز  األهلية 
اجلمعيات  حــل  وأن  املختص،  الــوزيــر  مبوافقة 
كذلك  قضائي،  حكم  مبوجب  إال  يتم  ال  األهلية 
املعلومات  كافة  بإتاحة  الشفافية  ركائز  تضمني 
بشأن أنشطة اجلمعيات وبرامجها إلمكان تطبيق 

مبادئ املساءلة واملحاسبة بواسطة أعضائها.
الرقمي  بالتحول  يطالب  القانون  أن  وأضــاف 
الــوزارة،  تقدمها  التي  العمليات  لكافة  وامليكنة 
وتفاعلية  إلــكــتــرونــيــة  بــيــانــات  ــاعــدة  ق وإنـــشـــاء 
وبرامج  بأنشطة  اخلاصة  املعلومات  كافة  تشمل 
بينها،  والتكامل  للتنسيق  اجلمعيات  ومشروعات 
إلى جانب حرية اتباع الضوابط التجارية وتأسيس 
صناديق االستثمار اخليرية أو الشركات لتحقيق 
إلى  اخليرية،  أغراضها  لتنفيذ  للجمعيات  أرباح 
جانب حماية املتطوعني، كما أجاز إطاق وتنفيذ 
مبادرة أو حملة لألشخاص الطبيعية أو االعتبارية 

مبوافقة اجلهة اإلدارية فقط.
الــوزراء أن  وقد أوضح مركز معلومات مجلس 
هناك 4.5 مليار جنيه تبرعات أسرية وفق، الذي 
بلغ  األهلية  باجلمعيات  اإلنفاق  حجم  أن  أوضح 
52 مليار جنيه، وهناك 12 جمعية فقط تنفق 10 
مليار جنيه سنوًيّا، كما ينبغي اإلشارة إلى مشكلة 
العدد والكيفية، فإذا كان لدينا أكثر من 50 ألف 
وفرنسا  جمعية،  مليون   2 بريطانيا  ففي  جمعية 
1.5 مليون جمعية، ويف بريطانيا يبلغ تقدير 90 
مليون ساعة تطوع بنحو 40 مليار جنيه استرليني، 
ووفق برنامج األمم املتحدة للمتطوعني مصر يف 
املرتبة 50 من بني 68 دولة، إذ يتطوع مليون و700 
املتطوعني  انخفاض  ورغــم  لكن  مــصــري،  ألــف 
والعائد، يجدر املطالبة بإنشاء هيئة عامة إلدارة 

املتطوعني مثل السعودية وتوغو.
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كتب- بيتر عادل وديع:

املجتمع املدني هو أحد املفاهيم 
امُلرتبطة بعلم االجتماع، والذي ُيعرف 
بأنه مجموعة األفراد الذين َيعيشون 

مًعا داخل مجتمع واحد، ولكل منهم 
حريته الشخصية، وال يحق ألي فرد 

من أفراد املجتمع التدخل بُحرية 
غيره، أو التطفل عليها، أو تقييدها، 
ويعتمد املجتمع املدني على العيش 
بتسامح بني كافة مكونات املجتمع، 

والتعامل مع األفراد بناًء على صفاتهم 
اإلنسانية فقط، دون النظر إلى دينهم، 
أو ثقافتهم، أو لونهم، وباملقابل يحرص 
كافة األفراد داخل املجتمع املدني على 

التعاون مًعا، من أجل حتقيق املصلحة 
العامة واملشتركة للنهوض مبجتمعهم، 

والعمل على تطوره، وازدهاره يف كافة 
املجاالت التي تقوم عليها امُلجتمعات.

ُمنظمات املجتمع املدني
هيكل  عن  عبارة  املدني  املجتمع  ُمنظمات 
لتحقيق  بدميقراطّية  يعمل أعضاؤه  تنظيمي 
واملُواطنني،  العاّمة  لطات  السُّ بني  املصلحة 
جماعية  تطوعّية  أنشطتها  جميع  تكون  إذ 
املصالح  حتقيق  بهدف  األعــضــاء؛  ميارسها 
ومواطنيها،  ــة  الــدول بــني  املشتركة  والــقــيــم 
فهي  تــطــوعــّيــة؛  أنشطتها  جميع  أن  ومبـــا 
ربحّية؛  وغير  حكومّية  غير  منظمات  تعّد 
األفراد  من  مجموعة  من  مكونون  أعضاؤها 
املُنفصلني عن الدولة وسوق العمل، واملُهتمني 

باملجال االجتماعي.

الهيئة القبطية اإلجنيلّية للخدمات 
االجتماعّية

للخدمات  اإلجنيلّية  القبطّية  الهيئة  تأتي 
أكثر  منذ  التي نشأت يف مصر  االجتماعّية، 
أهم  مــن  كــواحــدة  تقريًبا،  عــام  سبعني  ــن  ِم
منظمات املجتمع املدني املصري، والتي تقوم 
بخدمة املجتمع ككل، واإلنسان كإنسان، دون 
النظر إلى اللون أو الدين أو العرق أو اجلنس، 
املجتمعات  تطوير  يف  كــبــيــًرا  دوًرا  وتلعب 
من  الكثير  قــدرات  وبناء  والفقيرة،  املُهمشة 

املواطنني يف مجاالت مختلفة.  
املحلّية  املجتمعات  يف  الهيئة  عمل  ويتركز 
الــفــقــيــرة واملــهــمــشــة، يف املــنــاطــق الــريــفــّيــة 
القاهرة  والعشوائّية، مبحافظات  واحلضرّية 

وبني  والفيوم  والبحيرة  والقليوبية  واجليزة 
سويف واملنيا وسوهاج، لتحسني نوعية احلياة 
للمواطنني الفقراء، بالتركيز على املجموعات 
ــر ضــعــًفــا كــالــنــســاء والــشــبــاب  ــث الــهــشــة األك
واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال املعرضني 
ــاء املــتــانــة واملــرونــة  ــن ــال ب لــلــخــطــر، مــن خـ
واملؤسسات  واملجموعات  لألفراد  املجتمعية 
التغييرات  ملــواجــهــة  املــحــلــيــة،  واملــجــتــمــعــات 
عة، ملحاربة الفقر  والتهديدات احلالية واملتوقَّ
وحتقيق التنمّية املستدامة والعادلة والدامجة. 
 وانطاًقا من رؤية ورسالة الهيئة، واتساًقا 
الــدولــة  تتبناها  الــتــي  التنموّية  ــة  ــرؤي ال مــع 
املصرّية، مّت االستجابة للتعامل مع املتغّيرات 
املصري  املجتمع  واجــهــت  التي  والتحديات 
بشكل خاص،  العمل  ومجتمعات  عام،  بشكل 
بسبب جائحة كورونا وبعض األزمات األخرى 
األوضاع  تردي  على  انعكاسات  لها  كان  التي 
االقتصادّية واالجتماعّية للمواطنني، وخاًصة 

للفئات األكثر هشاًشة. 
املجتمع  بها  ــرَّ  م الــتــي  الــظــروف  ظــل  ويف 
املصري  املجتمع  تــأثــر  2020م،  مـــارس  يف 
والتي  األزمـــة  بهذه  القطاعات  مختلف  يف 
منطلق  ومن  بالهيئة،  العمل  سير  على  أثرت 
مسؤوليتها ودورها جتاه الوطن مت التخطيط 

املجتمعات  يف  املبادرات  من  مجموعة  لعمل 
لتعزيز  ووحــداتــهــا،  قطاعاتها  بكل  املحلّية، 
انتشار  حتــديــات  ملواجهة  الــازمــة  احلماية 
وبــاء فــيــروس كــوفــيــد-19. وحتــركــت الهيئة 
املتكاملة  التنموّية  املــســارات  من  العديد  يف 

لتحقيق أهدافها، والتي شملت:
 تعزيز قدرة املجتمعات املحلّية مبا تشمله 
من أفراد ومجموعات وتنظيمات ومؤسسات 
آليات  تطوير  جتــاه  القطاعات،  مختلف  من 
املجتمعّية  واملتانة  الصمود  يف  تساهم  فاعلة 
والتغيرات  والــتــهــديــدات  املــخــاطــر  ملــواجــهــة 
احلالّية واملحتملة يف كافة النواحي االقتصادّية 
وهشاشة  ضعف  ملنع  واملناخّية  واالجتماعّية 

املجتمعات املحلية.
  االستمرار يف تنفيذ املشروعات التنموّية 
خال  مــن  التنموّية،  القضايا  تتبنى  الــتــي 
التنمّية  مـــجـــاالت  يف  املــخــتــلــفــة  بــرامــجــهــا 
االقتصادّية والصحة والعيون والزراعة والبيئة 
واإلسكان، كذلك القضايا النوعّية التي تخص 
ــرأة والــشــبــاب  ــامل الــفــئــات األكــثــر هــشــاًشــة ك
واألطفال املعرضني للخطر واألشخاص ذوي 

اإلعاقة وغيرهم.
  االستجابة مع االحتياجات اآلنية للفئات 
كورونا  بجانحة  تأثرت  التي  هشاشة  األكثر 

الجمعيات والمؤسسات األهلية تواجه التحديات الجمعيات والمؤسسات األهلية تواجه التحديات 
بصالبة وقوة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية بصالبة وقوة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية 

المجتمع المدني في مواجهة األزمات
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الدعم  تقدمي  من خال  املناخّية،  والتغيرات 
من  متكينهم  أجــل  مــن  العاجلة  والــتــدابــيــر 
التي  احلالية  املخاطر  من  والتعايف  املواجهة 

تواجههم.  
  املشاركة يف املبادرات الرئاسية والقومية 
ــادة  ــاة«، »حــيــاة كــرميــة«، »إعـ ــور حــي مثل »نـ

عمارة«، »املواطنة«. 
مبادرات محلية

يف املجتمعات املحلية كانت لوحدات الهيئة 
وأســالــيــب  ــادرات  ــبـ املـ مــن  مجموعة  هــنــاك 

مختلفة ملواكبة األحداث كما يلي: 
قطاع التنمّية املحلّية

من  للتخفيف  متت  التي  التدخات  أواًل: 
آثار سيول 12 مارس

الزرايب  ملنطقه  والطعام  املابس  توفير 
ألكثر من 1100 مواطن ومواطنة.        

حتسني إنتاجّية 250 فداًنا لعدد 250 من 
صغار املزارعني باملنيا وبني سويف. 

من   10000 لعدد  معرفية  خدمات  تقدمي 
صغار املزارعني يف قرابة 30 قرية عن طريق 
املنصات اإللكترونية باالستعانة باالستشاريني 

املتخصصني لكل محصول. 
ثانًيا: التدخات التي متت يف مجال مواجه 

تداعيات »أزمة« فيروس كرونا   
املبادرات الرئاسية 

لتنفيذ  مصر  حتيا  صندوق  مع  الشراكة 
ي األزمة« لتوزيع املواد  مبادرة »نتشارك هنعدِّ
الغذائية واللحوم واملابس، لتخفيف األعباء 
واألكثر  بالرعاية  األولى  األسر  عن  املعيشية 
احتياًجا، وقد استفاد من هذه الشراكة بشكل 

مباشر 21000 أسرة مبتوسط 105000 فرد 
ومّت  وسوهاج،  والبحيرة  املنيا  محافظات  يف 
 48 يف  غذائية،  مــواد  كرتونة   27000 توزيع 

قرية، ومبشاركة 350 متطوًعا.  

قطاع التمويل متناهي الصغر
اتخذ قطاع التمويل املتناهي الصغر بعض 
اإلجراءات التي متت خال أزمة كورونا وذلك 
ــة يف هذا  األزمـ حــدة  مــن  التخفيف  بــهــدف 
املجال، وِمن أبرز القرارات التي مت إصدارها 

هي:
إعفاء العماء الراغبني يف تعجيل السداد 

من رسوم السداد املعجل.
إعفاء من غرامات تأخير السداد عن شهور 
مارس وابريل ومايو بشرط السداد قبل نهاية 

مايو 2020م.

تخفيض 50% من رسوم اإلصدار.
إيقاف إصدار التمويل اجلماعي حيث كان 

أغلب التعثر من هذه الفئة.
تركيز التمويل على العماء القدامى.

ــل بــعــض املـــشـــروعـــات مثل  إيـــقـــاف متــوي
واجليم  الــنــت  وسيبر  ــس  واملــاب الــكــوافــيــر 

والكافيات.
وضع حدود حلجم التمويات اجلديدة.

تخفيض حجم اإلصدار للحفاظ على جودة 
املحفظة.

قطاع منتدى حوار الثقافات
اعتمد املنتدى توجهني رئيسني للعمل خال 

هذه الفترة هما: 
كافة  مع  والتواصل  احلــوار  استمرار   –  1
حيث  معها،  يعمل  التي  والفئات  املجموعات 
مت عقد ورش العمل واللقاءات مع مجموعات 
املــشــاركــني مــن الـــقـــادة مــن شــبــاب علماء 
واإلعاميني  والقساوسة  اإلســامــي  الدين 
املحلي  املستوى  على  واملفكرين  واألكادمييني 
والعربي والدولي، باستخدام وسائل التواصل 
 ZOOM، تــطــبــيــقــات  مــثــل  ــيــة  ــرون ــكــت اإلل
MICROSOFT TEAM، SKYPE وغيرها. 
2- التضامن مع املجتمعات املحلّية ملواجهة 
ــة كــورونــا، ِمــن خــال تنفيذ: املــبــادرات  أزم
املجتمعية مبشاركة القادة والشباب املشاركني 
املهم  الـــدور  هــذا  للعب  واملؤهلني  باملنتدى 
املواطنة  تعلموه عن  ويترجم ما  الذي يعكس 
االيجابية،  واملشاركة  املجتمعي  والتماسك 
مببادرات  للقيام  املشاركني  تشجيع  وأيًضا 

ذاتية »غير ممولة من املنتدى«. 
املــدنــي  املجتمع  يلعب  الــنــحــو  هـــذا  عــلــى 
والتحديات  األزمــات  مواجهة  يف  مهًمّا  دورًا 
دوًرا  املجتمع  منظمات  تلعب  كما  املجتمعّية، 
املجتمعّية،  ــة  واملــرون املتانة  بناء  يف  كبيًرا 
مواجهة  على  قــادرة  املجتمعات  تصبح  لكي 
أن  وتسطيع  وقــوة،  صابة  بأكثر  التحديات 

تستعيد متاسكها وقوتها.
يعمل  مــن  لكل  بالفضل  نــديــن  نحن  لــذا 
أيًضا  ندين  كما  املجتمعي،  العمل  مجال  يف 
فكلهما  احلكومي،  املجال  يف  يعمل  من  لكل 
يُكّمل اآلخر، يف تكامل وتناغم لبناء املجتمع، 

وتطويره نحو األفضل. 

مبادرات الهيئة

التدخالتاملستفيدوناسم املبادرة

مبادرة نقدر نحميها 

القاهرة – القليوبية- 
الفيوم – اجليزة 

82324    أسرة 

   474000
فرد 

تنفيذ حمالت للوقاية ورفع الوعي عن طريق وسائل 	 
التواصل االجتماعي والسيارات املتنقلة.

توزيع عدد 4900 حقيبة مطهرات ووقاية. 	 
تنفيذ حمالت الرش والتطهير للمباني والشوارع 	 

واملنازل، وغيرها.   
تنفيذ مبادرات تنظيمهم أثناء صرف املعاش ألصحاب 	 

التأمينات واملعاشات حلوالي 34000 فرد.

مبادرة مجتمعات 
آمنة من فيروس 

كورونا

سوهاج – املنيا – بني 
سويف 

 163000
أسرة

800000 فرد      

تسجيل عدد 1000 سيدة من العمالة غير املنتظمة على 	 
قاعدة بيانات الدولة للحصول على املنحة املقررة من 

الدولة
تنفيذ عدد 64 حملة رش وتطهير للمنازل والشوارع 	 

واملؤسسات يف املنيا وسوهاج وبني سويف. 
توفير وتوزيع عدد 3115 حقيبة طبية لعدد 3115 أسرة.	 
مساعدة عدد 5000 من املواطنني من أصحاب املعاشات 	 

واملستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بقرية قمن 
العروس ببني سويف.  

مبادرة حياة كرمية 

سوهاج – الدقهلية – 
البحيرة 

174 أسرة 
870 فرًدا
5 قرى 

رفع كفاءة عدد 117 منزاًل وبناء بالكامل لعدد 7 منازل. 	 
 تركيب سقف عدد 50 منزاًل. 	 
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كتب- فريد إدوار:

عليك التوجه إلى وزارة التضامن االجتماعي 
اإلجراءات  واتباع  االجتماعية  الشؤون  قطاع 

التالية:
نشاط  ملمارسة  ومائم  مستقل  مقر  ر  توفُّ

اجلمعية األهلية موثق يف الشهر العقاري.
احلساب  جنيه يف   100 بقيمة  مبلغ  إيــداع 

اخلاص بصندوق دعم اجلمعيات.
إدارة  مــجــلــس  أعــضــاء  ــدد  عـ يـــتـــراوح  أن 
أن  بشرط  15 عضًوا،  إلى   5 بني  اجلمعيات 
يكون عدد األعضاء فردًيّا، مع توافر الصحيفة 

اجلنائية اخلاصة بكل عضو من األعضاء.
للجمعية  املؤسسني  األعضاء  عدد  يقل  ال   

األهلية عن 10 أفراد.
القيد  إجــراءات  باتخاذ  ليقوم  تفويض فرد 

باجلهة اإلدارية.
اإلجراءات

بتأسيس  اخلاصة  األوراق  على  احلصول 
األهلية، وميكن احلصول عليها من  اجلمعية 
االحتاد اإلقليمي للجمعيات من خال الدائرة 

التابعة ملقر اجلمعية.
سند متضمن اسم املفوض إلجراءات القيد 

باجلهة اإلدارية.
اختيار اسم للجمعية األهلية مع التأكد من 
عدم اختيار ذلك االسم ألي جمعية أخرى يف 
نفس الدائرة، وميكن التأكد من إتاحة االسم 
اإلداريــة،  باجلهة  املختص  املوظف  من خال 
فيقوم بدروه يف البحث عن االسم املختار يف 

قاعدة بيانات وزارة التضامن.
بعد  اإلداريــة  للجهة  اجلمعية  ملف  تسليم 
ــشــروط  ــن صــحــة اإلجــــــراءات وال الــتــأكــد م

السابقة.
تقوم اجلهة اإلدارية بقيد اجلمعية األهلية 
واملوافقة  بها  البيانات اخلاصة  ضمن قاعدة 
على إنشائها وذلك خال 60 يوًما من تاريخ 

تقدمي الطلب من قبل الفرد املفوض.
املستندات املطلوبة

كشف بأسماء مجلس اإلدارة يتضمن االسم 
الرباعي– اللقب– السن– اجلنسية– املهنة- 
محل اإلقامة– الرقم القومي– رقم التليفون.

األهلية  للجمعية  املؤسسني  بأسماء  كشف 
ويتضمن عدد املؤسسني– االسم الرباعي لكل 
فرد– اللقب- السن– املهنة– اجلنسية– رقم 

التليفون– الرقم القومي– محل اإلقامة.
القانون اجلديد

التنفيذية  أقرت احلكومة املصرية الائحة 
لقانون تنظيم ممارسة العمل األهلي رقم 149 
للمتحدث  تصريحات  وحسب   ،2019 لسنة 
الرسمي ملجلس الوزراء، املستشار نادر سعد، 
نقلة  ميثان  التنفيذية  والئحته  القانون  فإن 
نوعية يف تاريخ العمل األهلي يف مصر، كونه 

ملنظمات  بالدور احليوي  الدولة  إميان  يعكس 
التنمية يف مختلف  املدني يف حتقيق  املجتمع 

املجاالت.
االستجابة  ــني  ب ــد  اجلــدي الــقــانــون  يجمع 
مصر  والتزام  الدستوري  لاستحقاق  الكاملة 
بتعهداتها الدولية من جهة، واالحتياج الوطني 
املتنامي لدور القطاع األهلي يف تعزيز فرص 
احلياة الكرمية من جهة أخرى، من خال بناء 
والقطاع  الدولة  بني  ومستدامة  قوية  شراكة 
أهدافه  حتقيق  لكليهما  يسمح  مبا  األهــلــي، 
وقيم  مبادئ  واحترام  الشفافية  من  إطار  يف 
املعنيني  كافة  إشـــراك  ومت  اإلنــســان،  حقوق 
بالقانون والئحته التنفيذية يف صياغتهما من 
موسع مبشاركة  مجتمعي  حوار  إجــراء  خال 
مصر  أقاليم  متثل  أهلية  جمعية   1300 نحو 
بأوراق مكتوبة،  املختلفة، تقدمت 1164 منها 

مت أخذها جميًعا بعني االعتبار.
املختصة  ــوزارة  الـ ــة  اإلداريـ باجلهة  يقصد 
»التضامن  األهلي  والعمل  اجلمعيات  بشئون 
يف  املختصة  املحكمة  وتتمثل  االجتماعي«، 
القضاء  محكمة  هــي  األهــلــي  العمل  شـــؤون 

اإلداري.
اجلمعية،  تأسيس  خطوات  القانون  وحــدد 
بأن يتم تقدمي إخطار للجهة اإلدارية املختصة، 
عليها،  املنصوص  املستندات  كافة  مستوفًيا 
مبجرد  االعــتــبــاريــة  الشخصية  لــهــا  وتــكــون 
معنوي  أو  طبيعي  شخص  ولــكــل  اإلخــطــار، 
حق االنضمام إليها أو االنسحاب منها، وفًقا 
ألحكام هذا القانون وال يعتبر إخطاًرا منتًجا 
كافة  يستوف  لم  إخطار  كل  القانونية  آلثــاره 
للنموذج  وفًقا  املطلوبة  واملستندات  البيانات 

املعد لذلك.

يحدد القانون املستندات التي يجب أن تكون 
مصحوبة باإلخطار فيما يلي:

أ( أربع نسخ من النظام األساسي للجمعية 
موقًعا عليها من جميع املؤسسني.

الداخلي  النظام  الئحة  مــن  نسختان  ب( 
للجمعية  واإلداريـــة  املالية  األمــور  تنظم  التي 
االســتــرشــادي  للنموذج  وفــًقــا  بها  والعاملني 

املرفق بالائحة التنفيذية لهذا القانون.
ج( صحيفة احلالة اجلنائية لكل عضو من 
قوائم  على  إدراجـــه  بعدم  وإقـــرار  املؤسسني 

اإلرهاب.
لرئاسة  االختيار  عليهم  وقع  من  كشف  د( 
جماعة  مــن  األول  اإلدارة  مجلس  وعضوية 

املؤسسني.
هـ( سند قانوني بشغل مقر اجلمعية.

ال  مقداره  مقابل خدمة  ســداد  يفيد  ما  و( 
نظام  قيد  مقابل  جنيه  آالف  خمسة  يجاوز 
اإلدارية  باجلهة  اخلاص  السجل  اجلمعية يف 
تؤول حصيلته إلى الوحدة املركزية للجمعيات 

والعمل األهلي.
ز( قواعد وشروط التطوع للعمل يف أنشطة 
املتطوعني  وحــقــوق  وجــــدت،  إن  اجلــمــعــيــة 

وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
ح( حتديد ممثل جماعة املؤسسني يف اتخاذ 

إجراءات التأسيس.
ط( موقع إلكتروني للجمعية وعنوان البريد 

اإللكتروني. 
يرغب  التي  اجلهة  من  كتابية  موافقة  ي( 
تسميتها  أو  إليها  اجلمعية  بنسبة  املؤسسون 

باسمها.
وتبني الائحة التنفيذية املستندات األخرى 

التي يجب تقدميها.

كيف تؤسس جمعية أهلية؟كيف تؤسس جمعية أهلية؟
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