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ال ـت ـح ــدي ــات االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي ال ــوالي ــة ال ـثــان ـيــة
سالي محمود عاشور
مدرس العلوم السياسية ،باملركز القومي
للبحوث االجتامعية واجلنائية.

توىل الرئيس عبد الفتاح السييس رئاسة مجهورية مرص
العربية يف الثامن من يونيو عام  2014وشهدت فرتة واليته
األوىل اختاذ العديد من القرارات واإلجراءات السياسية
واالجتامعية واالقتصادية ،وكذلك البدء يف تنفيذ عدد
من املرشوعات القومية التي هتدف إىل النهوض بالوضع
االقتصادي واالجتامعي والثقايف يف املجتمع املرصي.
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وقد أشار اخلطاب الرئايس عىل مدى السنوات األربع
املاضية إىل أن أعباء تلك القرارات واإلجراءات سوف
تتحملها فئات املجتمع مجيعها دون استثناء ،ومع بداية
فرتة الوالية األوىل ثارت العديد من املشكالت االجتامعية
والثقافية التي تراكمت وتفاقمت عرب السنوات الفائتة،
ً
عاجل ،وبالرغم من التنبؤ بأن
عالجا جذر ًيا
واستدعت
ً
سبل عالج تلك املشكالت سوف يستغرق الكثري من
الوقت واملوارد ومن املمكن أن تشتد وطأهتا عىل الفئات
األكثر ضع ًفا وهشاشة يف املجتمع ،إال أهنا كانت حتمية ومن
دوهنا لن ينهض املجتمع وخيرج من عثرته .وهنا وجد النظام
السيايس نفسه أمام حتدي كبري فيام يتعلق بكيفية حتقيق التوازن
بني اإلجراءات اإلصالحية املتخذة والتعامل مع تبعيات تلك
اإلجراءات والتي عادة ما تظهر يف شكل مشكالت اجتامعية
مما يتطلب التعامل معها بشكل رسيع وفعال وإال مثلت حتد ًيا
قو ًيا وربام عرقلت اجلهود اإلصالحية املبتغاة.

ويواجه املجتمع املرصي حال ًيا عد ًدا من التحديات
االجتامعية والثقافية والتي يتوجب عىل مؤسسة الرئاسة -مع
بداية الوالية الثانية  -وضعها يف مقدمة أولوياهتا للتعامل
معها مثل احلراك االجتامعي السلبي ،حتسني إدارة ملف
احلامية االجتامعية للفئات الفقرية واهلشة ،عمل منظامت
العمل األهيل  ،إصالح منظومتي التعليم والصحة ،الزيادة
السكانية ،الطالق والتفكك األرسي ،باإلضافة إىل غياب
املؤسسات الثقافية وانتشار العديد من القيم السلبية والفكر
املتطرف والنزوع إىل العنف واللجوء للمخدرات واملسكرات
كوسيلة للهروب من الواقع ،وعدم حتمل املسئولية.
 -احلراك االجتامعي السلبي:

قبيل اعتامد موازنة  2015 /2014تم التأكيد عىل أن
اإلجراءات االقتصادية والتقشفية التي سوف تطبقها
احلكومة سوف يتم توزيع أعبائها عىل مجيع طبقات املجتمع
لتخطي األزمة االقتصادية التي يمر هبا االقتصاد املرصي
وتضمنت بنود املوازنة العامة ً
خفضا لدعم الوقود ،وضع حد
أقىص لألجور ،رضيبة  %5عىل ما يزيد عىل مليون جنيه سنو ًيا
من الدخل ،رضيبة عىل توزيعات أرباح البورصة ،ورضائب
عىل العقارات ،و لكن مع التطبيق الفعيل لتلك اإلجراءات
قامت احلكومة بخفض الدعم عن الوقود بينام جتاوزت باقي
اإلجراءات ،فالرضيبة عىل الدخل الذي يتجاوز مليون جنيه
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سنويا جرى الرتاجع عنها وتم ختفيض احلد األقىص للرضيبة
عىل الدخل من  %25إىل  ، 22.5أما رضائب البورصة فتم
تأجيل تطبيقها  ،واحلد األقىص من األجور تم تفريغه متا ًما
من أي مضمون ،وفقدت الرضيبة العقارية معناها وضعف
عائدها كنتيجة للتعقيدات اإلدارية .وواكب ذلك ً
أيضا
ظهور أزمة شديدة يف توفري العملة الصعبة وارتفاع يف سعر
الدوالر أمام اجلنيه ،مما استدعى احلكومة يف نوفمرب 2016
إىل حترير سعر رصف الدوالر واختاذ قرار « التعويم».

أكرب وجتنيب الطبقة الوسطى التأثريات واألعباء الشديدة
للحيلولة دون انتقاهلا إىل الطبقة األدنى ،مع التأكيد أن دور
الدولة يف هذه املرحلة جيب أال يقترص عىل تقديم خدمات
فقط بل والعمل عىل إحداث تغيري نوعي للرشائح الدنيا يف
املجتمع.
-إدارة ملف احلامية االجتامعية للفئات الفقرية واهلشة:

سعت الدولة إىل تبني سياسية اجتامعية تعمل عىل عالج
مشكلة الفقر بشكل عام ،وكذلك تنفيذ برامج محاية اجتامعية
من شأهنا ختفيف اآلثار السلبية املحتملة لإلصالحات
االقتصادية عىل الطبقات الفقرية واهلشة ،ومنها عىل سبيل
املثال:

ارتفاعا غري
وقد نتج عن هذا أن شهد االقتصاد املرصي
ً
منضبط يف أسعار السلع واخلدمات كنتيجة خلفض الدعم عىل
الوقود وتطبيق قرار التعويم ،تالها ارتفاع شديد يف معدالت
التضخم وتأثرت بشدة الطبقتني الوسطى والفقرية وشهد
املجتمع املرصي تدهورا يف مستويات املعيشة ،وانخفاض تشكيل جلنة بناء وإدارة القاعدة القومية لشبكات األمان
ً
الطاقة اإلنتاجية للعديد من الصناعات والتي وصلت يف االجتامعي بموجب قرار رئيس الوزراء رقم  2443لسنة
بعض احلاالت إىل التوقف عن اإلنتاج ،واالستغناء عن  2015و التي هتدف – من خالل إنشاء قاعدة بيانات قومية
بعض العاملة مما زاد من معدالت البطالة ،وارتفاع معدالت – الوصول إىل تصنيف األرس املرصية من حيث احتياجاهتم
خلدمات احلامية االجتامعية وخدمات الدعم احلكومي ،
الفقر.
وتوفري آليات استهداف املستحقني واستبعاد غري املستحقني
صاحبت اإلجراءات االقتصادية التي اختذهتا احلكومة خلدمات الدعم احلكومي وبرامج احلامية االجتامعية ،وتوفري
خالل األربعة سنوات املاضية تأثريات مبارشة عىل بيانات كافية ملتخذي القرار فيام يتعلق بسياسات الدعم
كافة الطبقات االجتامعية ،ولكن ً
نظرا الختالف القدرة املستقبلية  ،وتوزيع موازنات الدعم بشكل عادل عىل
االستيعابية لكل طبقة تفاوتت نتائج هذا التأثري .فاملنتمون األرس املرصية ،وتوفري آليات التقييم واملراقبة لربامج احلامية
للطبقة الغنية كان لدهيم القدرة عىل استيعاب تلك اآلثار وخدمات الدعم احلكومية.
بشكل أكرب ،ولكن الطبقتني الفقرية واملتوسطة كان التأثري
أكرب وأشد ،فقد تضاعفت أسعار الوقود وارتفعت أسعار إطالق برنامج استكامل وربط قواعد البيانات القومية
استهالك الكهرباء واملياه والغاز واملواصالت العامة  ،وتم والذي يستهدف إنشاء رقم تعريفي واحد وبيانات أساسية
أيضا ارتفاع موحدة للمواطن واملستثمر مؤمنة التبادل بني اجلهات
فرض رضائب عىل االستهالك وصاحب ذلك ً
غري مسبوق وغري متوقع يف نسبة تضخم األسعار ،مما أدى احلكومية ،ويوفر معلومات دقيقة وحمدثة تساعد متخذي
إىل تغيري يف أنامط استهالك تلك الطبقتني وربام أدى استمرار القرار وذلك من خالل قواعد البيانات القومية وربطها
التأثريات الرتاكمية إىل حراك اجتامعي سلبي ،بحيث انتقلت ببعضها البعض.
فقرا واألكثر هشاشة من خالل
العديد من األرس من الطبقة املتوسطة إىل الطبقة األدنى أي استهداف الفئات األشد ً
الطبقة الفقرية.
تنفيذ وحتسني عدد من الربامج التي تستهدف دعم الفئات
فقرا مثل برنامج تكافل وكرامة من خالل الدعم
وهنا جيب عىل النظام السيايس يف فرتة الوالية الثانية أن األكثر ً
يراجع السياسة االجتامعية التي يتبناها وأن يويل اهتامما أكرب النقدي املرشوط ،أو برنامج دعم الغذاء «التموين» ،وبرنامج
ً
وأن يأخذ يف االعتبار أمهية إجياد آليات وأدوات وإجراءات التغذية املدرسية.
أكثر فعالية لتجنب احلراك االجتامعي السلبي ،والعمل عىل
توزيع أعباء اإلصالح االقتصادي عىل الطبقة الغنية بشكل

وهنا جيب التشديد عىل أن التخطيط لتطبيق السياسة
االجتامعية يف مرص عمو ًما وبرامج احلامية االجتامعية
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خصوصا مل يتسم بالتكاملية املطلوبة بني مكونات وبرامج
تلك السياسة من ناحية وبني الفاعلني املختلفني القادرين عىل
القيام بدور وإنجاح تلك السياسة وبراجمها من ناحية أخرى،
مثل التجارب الدولية الناجحة يف هذا املجال والتي هتدف
إىل محاية الطبقة الفقرية وتنميتها وحماولة النهوض بأفرادها
إىل طبقة اجتامعية أعىل ودجمهم يف عملية التنمية الشاملة عرب
برامج متنوعة تكمل بعضها البعض لتحقيق تنمية شاملة
اجتامعية واقتصادية وسياسية.
كام يتسم التطبيق الفعيل لتلك السياسات بوجود الكثري من
األخطاء التي تسببت يف بعض األحيان يف رفع مستوى عدم
رضاء املواطنني عن تلك الربامج بل وتشكيكهم يف جدية
خطاب الدولة يف هذا الصدد ،فعىل سبيل املثال:

برنامج التغذية املدرسية عانى من الكثري من املشكالت
بسبب سلسلة اإلمداد وكذلك جودة الوجبات املقدمة
والتي أدت إىل صدور قرارات بوقف الربنامج يف عدد من
املحافظات.
حصول اآلالف من غري املستحقني عىل معاش تكافل
وكرامة ،ومعاش الضامن االجتامعي.
استمرار حصول أعداد كبرية من غري املستحقني لدعم
الغذاء «التموين».

دورا ً
مهم يف معاجلة بعض املشكالت والتحديات االجتامعية
ً
التي يواجهها املجتمع املرصي .فاجلمعيات اخلريية واخلدمية
والتي تنترش يف حمافظات مرص تقدم املساعدات االجتامعية
(النقدية والعينية) واخلدمات لألرس الفقرية ،واجلمعيات
التنموية تتنوع جماالت عملها فيام بني التعليم والصحة
واإلقراض واملرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر والتدريب
املهني وبرامج التمكني .وقد تأثر عمل عدد كبري من تلك
اجلمعيات خالل العام  2017بشكل ملحوظ وخاصة تلك
اجلمعيات التي يمثل « التربع النقدي» من األفراد جز ًءا
ريا من مواردها ،وطب ًقا لترصحيات بعض العاملني يف تلك
كب ً
املنظامت فالنسبة األكرب من األفراد املنخرطني يف التربع ملثل
تلك اجلمعيات هم من أعضاء الطبقة الوسطى والتي تأثرت
ريا باإلجراءات اإلصالحية وربام أدى ذلك إىل انخفاض
كث ً
شديد يف مبالغ التربعات اخلاص هبم أو حتى توقفها متا ًما.
وقد أشار مؤرش العطاء العاملى 2017تراجع ترتيب مرص من
حيث حجم التربعات املالية للمركز العارش بعد املائة مقابل
املركز السادس والتسعني يف مؤرش العطاء العاملي .2016
وهنا جتدر اإلشارة إىل بعض التحديات التي تواجه عمل
اجلمعيات األهلية يف مرص بشكل عام والتي حتتاج تدخل
الدولة وهي:

عدم وجود تكامل وتنسيق بني عمل تلك اجلمعيات
وربام يرجع السبب الرئييس يف هذا إىل عدم استكامل
واخلطة التنموية للدولة وبام خيدم املجتمع ككل.
قاعدة البيانات القومية ،ضعف قدرات العاملني يف العديد
من أجهزة الدولة ،غياب آليات التقييم واملتابعة الفعالة ،استهداف نفس الفئات ويف كثري من األحيان نفس األفراد
وتفيش الكثري من مظاهر الفساد وغياب أدوات املحاسبة وهو األمر الذي ال يتيح الوصول ألكرب عدد من املستفيدين،
الرادعة والتي تسمح بالتالعب للحصول غري املستحقني عىل وذلك نتيجة لعدم وجود قواعد بيانات للمستفيدين وعدم
معاشات الضامن االجتامعي والدعم النقدي املرشوط ،ودعم مشاركة قواعد البيانات تلك مع أي من اجلهات احلكومية
أو غري احلكومية.
الغذاء.
 -عمل منظامت العمل األهيل:
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رغم أن قانون اجلمعيات األهلية رقم  84لسنة 2002
كان حمل انتقاد كثري من العاملني يف املنظامت األهلية ،إال أن
هذا مل يمنع زيادة أعداد املنخرطني يف العمل األهيل ،ففي عام
 2017وصل عدد اجلمعيات واملؤسسات األهلية املشهرة إىل
 .47580وتعمل أكثر من ثلثي تلك اجلمعيات يف جماالت
التنمية املحلية واملساعدات االجتامعية واخلدمات الثقافية
والعلمية والدينية .وتلعب املنظامت األهلية باختالف أنواعها

عدم وجود تنسيق بني أنشطة وبرامج ومرشوعات تلك
اجلمعيات األهلية وبعضها البعض ،ومالحظة تكرار نفس
األنشطة والربامج واملرشوعات .ويف أحيان أخرى قد ختتار
أنواعا من األنشطة والربامج واملرشوعات التي ال
اجلمعيات
ً
تتناسب مع احتياجات بعض الفئات االجتامعية واملناطق
اجلغرافية.
كام جاء قانون اجلمعيات األهلية اجلديد رقم  70لسنة
 ،2017ليثري الكثري من املخاوف حول مستقبل عمل
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اجلمعيات األهلية ،خاصة يف ظل تأخر صدور الالئحة
التنفيذية للقانون والتي مل تصدر رغم قرب انتهاء املدة املقررة
لصدورها وهي عام من صدور القانون.
-الزيادة السكانية والسياسات السكانية:

يزداد عدد السكان بشكل متسارع ،وبالرغم من تبني مرص
عىل مر السنوات السابقة للعديد من سياسات تنظيم األرسة،
مل تنجح اجلهود احلكومية من خالل سياسات تنظيم األرسة
يف احلد من الزيادة السكانية اهلائلة ،وقدر تعداد  2017عدد
السكان بـ 94798827نسمة بالداخل 9.4 ،مليون نسمة
باخلارج .وتتوقع األمم املتحدة أنه بحلول عام  ،2050سوف
يصل عدد سكان مرص إىل  150مليون نسمة ،وبحلول عام
 ،2100قد يصلوا إىل  200مليون.
وتُعد الزيادة السكانية من أهم التحديات التي تواجه النظام
السيايس خاصة بالنظر إىل كثافة املراكز السكانية .وعىل الرغم
من أن مساحة األرض يف مرص تبلغ حوايل مليون كيلومرت
نظرا لعدم قدرة السياسات العامة عىل مر العقود
مربع ،ولكن ً
الفائتة عىل حتقيق تنمية إقليمية متوازنة  ،نتج عن ذلك فجوة
كبرية بني األقاليم واملحافظات املختلفة وبني املناطق الريفية
واحلرضية وكانت النتيجة احلتمية ازدياد معدالت اهلجرة من
الريف للحرض وما نتج عليها من انشار ظواهر أخرى مثل
األحياء العشوائية واملهن اهلامشية فالسكان يرتكزون يف ٪8
فقط من املساحة الكلية ،يف دلتا النيل وعىل طول هنر النيل ،مما
جيعل مدن مرص من بني أكثر املدن ازدحا ًما يف العامل .وتؤدي
الزيادة السكانية املستمرة إىل:

الضغط عىل بعض املحافظات واملدن واملراكز احلرضية
املرصية لتوفري خدمات مثل اإلسكان واملرافق الصحية
والرعاية الصحية والتعليم لقاطنيها.
تعرض األرايض املنتجة الصاحلة للزراعة للضغط
للحصول عىل كميات متزايدة من املحاصيل الغذائية،
مما يؤدي إىل تفاقم النقص يف املياه بسبب اآلثار املتزايدة
للتغريات املناخية.
واملطلوب من النظام السيايس خالل فرتة الوالية الثانية
اختاذ قرارات أكثر رصامة فيام يتعلق بقضية الزيادة السكانية
ومراجعة كافة السياسات السكانية وكذلك برامج تنظيم
األرسة احلالية والتي تلتهم جز ًءا ال بأس به من ميزانية

الدولة دون أية نتائج إجيابية وكذلك العمل عىل إحداث
تنمية إقليمية متوازنة للحد من ظاهرة اهلجرة الداخلية غري
املنضبطة والعمل عىل إجياد قنوات رشعية ومقننة لتسهيل
عمل املرصيني يف اخلارج لتجنب اآلثار السلبية لظاهرة
اهلجرة غري الرشعية.
-الطالق والتفكك األرسي:

الطالق ظاهرة هلا نتائج سلبية عىل األرسة ،التي يعتربها
املجتمع أساس النظام االجتامعي ،وأشار الرئيس السييس
يف أكثر من مناسبة إىل تعبري «تآكل نسيج األرسة املرصية»
للداللة عىل مدى الرتاجع يف متاسك هذه األرس ،حيث شهد
املجتمع املرصي ارتفاع نسبة الطـالق يف مصـر من  %7إىل
 % 40خالل النصف األخري من القرن املايض ،وقد أسهم
ذلك يف ارتفاع معدالت ونسب املرأة املعيلة يف مرص ألكثر
من ثلث حجم األرس املرصية ،وزيادة عدد أطفال الشارع،
وكذلك املترسبني من التعليم  ،وارتفاع حاالت إدمان
املخدرات واملسكرات والكثري من املشاكل االجتامعية
األخرى  .وعىل الدولة أن تعمل عىل دراسة مسببات الطالق
ووضع حلول عاجلة هلا ووضع برامج متخصصة لتخفيف
اآلثار السلبية الناجتة عنه ،باإلضافة إىل العمل عىل تفعيل دور
مكاتب االستشارات األرسية املوجود حال ًيا والتي حتتاج إىل
التطوير لتقديم خدمات فاعلة للمرتددين عليها.
 -إصالح منظومتي الصحة والتعليم:

تدهورا شديدً ا عىل
عانى كل من قطاع الصحة والتعليم
ً
مدار العقود املاضية ،وقد وصل التدهور احلد الذي توجب
معها اختاذ إصالحات جدية لتحسني اخلدمات الصحية
والتعليمية للمواطن املرصي ،إذا ما كان هناك رغبة حقيقية
للنهوض باملجتمع املرصي اقتصاد ًيا أو سياس ًيا أو اجتامع ًيا.

واالهتامم بالصحة العامة والتعليم يمكن اعتباره حجر
األساس ومكو ًنا ً
مهم من مكونات السياسة االجتامعية
للدولة املرصية ،وقد ألزم دستور  2014احلكومة بإنفاق
نحو  %10من الناتج املحيل عىل قطاعات التعليم والصحة
والبحث العلمي عىل أن يكون نصيب قطاع الصحة %3
من الناتج اإلمجايل .ولكن بسبب استمرار خطة التقشف
احلكومية ،مل تلتزم احلكومة بتخصيص احلد األدنى الالزم
دستور ًيا لإلنفاق احلكومي عىل الصحة وعىل التعليم يف
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أولويات الفرتة الرئاسية الثانية

موازنة 2017/ 2016و .2018/2017وتواجه الدولة
ريا للعمل عىل توفري املخصصات املالية لقطاعي
حتد ًيا كب ً
التعليم والصحة طب ًقا ملا ورد يف دستور .2014
الصحة

وبإلقاء نظرة رسيعة حول اإلجراءات ا ُملتخذة يف هذا
املجال ،ال يمكننا القول إنه خالل فرتة الوالية األوىل
استطاعت احلكومة املرصية تنفيذ ما نص عليه الدستور ،وقد
جاءت موازنة العام اجلاري  2018/2017بعيدة كل البعد
عن حتقيق هذا اهلدف ،بل شهد اإلنفاق عىل القطاع الصحي
تراجعا ،فنسبة اإلنفاق من الناتج املحيل اإلمجايل بلغت
ً
 %1.34مقابل  % 1.43يف موازنة .2017/2016
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إنشاء املجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب املهني
والذي ُأنشئ بموجب قرار رئايس رقم  706لسنة 2014
هبدف إجياد مظلة موحدة للتخطيط والتنسيق ملنظومة التعليم
الفني والتدريب املهني بمؤسسات الدولة التعليمية .كام تم
استحداث وزارة للتعليم الفني والتدريب املهني بموجب
قرار رئيس اجلمهورية رقم  189لسنة  ، 2014ونظمت
بموجب قرار رئيس الوزراء رقم  1050لسنة  ، 2015إىل
أن تم دمج وزارة التعليم و التعليم الفني يف وزارة واحدة
بموجب قرار رئيس الوزراء رقم  2623لسنة . 2015
وجاء تعداد مرص  2017ليتضمن بعض األرقام حول
التعليم يف مرصوالتي متثل حتد ًيا جديدً ا للرئاسة خالل
األعوام األربعة القادمة و إنذارا برضورة اختاذ إجراءات
خصوصا وللنهوض
عاجلة إلصالح نظام التعليم يف مرص
ً
باملجتمع عمو ًما ،فعىل سبيل املثال:

وقد شهد الشهر األخري من العام  2017صدور قانون
التأمني الصحي االجتامعي الشامل ،وسوف تواجه الرئاسة
حتدي الدفع لترسيع تطبيق هذا القانون وإعامله وتفعيله
ومتابعة تنفيذه عن كثب إذا ما رغبت يف اختاذ خطوات فعلية نسبة األمية  % 25.8بني سكان مرص ارتفعت النسبة بني
من شأهنا إصالح منظومة الصحة وما يرتتب عىل ذلك من اإلناث  % 30.8باملقارنة بالذكور.
شعور املواطن املرصي بتحسني اخلدمات الصحية املقدمة  %18.8حاصلني عىل مؤهل أقل من املتوسط.
له قبل انتهاء الفرتة الثانية للرئاسة  -واملفرتض أن حتدث بلغت نسبة املترسبني من املراحل التعليمية االبتدائية
كنتيجة لتطبيق القانون -خاصة وأن احلكومة مازالت تعمل واإلعدادية والثانوية  ،% 7.3كام أن  %26.8مل يلتحقوا
حال ًيا عىل حماور التطبيق التنفيذي لقانون التأمني الصحي ،بالتعليم مطل ًقا.
كام رشعت يف اختاذ بعض اخلطوات بشأن تطبيق القانون
ويف ضوء تلك األرقام وما سبق أن ُذكر يف تقرير التقدم
اجلديد ،مثل إعداد تشكيل اهليئات الثالث املنصوص عليها
يف القانون وهي هيئة التمويل ،والرقابة ،والرعاية الصحية ،ا ُملحرز يف حتقيق األهداف اإلنامئية لأللفية لعام 2015
ولكنها مازالت تناقش اآلليات املقرتحة ملتابعة التطبيق العميل الصادر عن األمم املتحدة بأن  ٪35من األطفال املرصيني
للقانون ،سواء من حيث مراجعة أسعار اخلدمات ،أو متابعة يف املدارس ال يعرفون القراءة والكتابة ،فهذا يؤكد عىل أن
ال عن نظام التعليم املدريس يف مرص غري قادر عىل إعداد الطالب
جتهيز وحدات الرعاية الصحية ،أو متابعة اجلودة ،فض ً
للتعليم العايل والتدريب املهني ،وبالتايل إعدادهم لدخول
النواحي املالية ،وإعداد قواعد البيانات ،وميكنة املنظومة.
سوق العمل.
التعليم
وبالنظر إىل خطوات احلكومة ا ُملتخذة عىل أرض الواقع
ُ
اتذت العديد من اإلجراءات خالل فرتة الوالية األوىل نجد أنه بالرغم من أن ختفيض الدعم التدرجيي عىل الوقود،
والتي استهدفت النهوض بمنظومة التعليم عمو ًما فعىل كان اهلدف منه ختصيص بعض األموال التي تم توفريها
سبيل املثال:
للربامج االجتامعية املتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية .إال
تم تشكيل جلنة تطوير مناهج التعليم ،بموجب قرار رئيس أن إعادة ختصيص املوارد هذه مل يكن هلا تأثري عىل قطاع
الوزراء رقم  467لسنة  2015والتي ختتص بوضع آليات التعليم ،واستمر انخفاض اإلنفاق احلكومي للتعليم،
ملراجعة التعليم اجلامعي ووضع خطة شاملة لتقييم املناهج وتزامن ذلك مع إعالن وزير التعليم طارق شوقي عن
جمموعة من اإلصالحات الطموحة ملنظومة التعليم والذي
وتطويرها وجتديدها.

امللف املرصى  -العدد  - 45مايو ٢٠١٨

يصعب حتقيقها من دون توفري التمويل الالزم ،خاصة وأن
مرص كانت ومازالت ختصص مبالغ متواضعة للتعليم مقارنة
بالبلدان األخرى يف املنطقة .كام أن إصالح منظومة التعليم
يتطلب العمل عىل حماور متعددة يف نفس الوقت مثل تطوير
املناهج ،النهوض بوضع العاملني يف جمال التعليم ،وزيادة
عدد املدارس.
 -التحديات الثقافية:

وبالنظر ملجمل التحديات االجتامعية السابق اإلشارة
ً
ارتباطا وثي ًقا بغياب الثقافة
إليها نجد أن البعض منها يرتبط
لدى قطاعات عريضة من املجتمع املرصي ،خاصة يف ظل
عدم اضطالع املؤسسات الثقافية يف مرص بالدور املنوط
هبا ،فاملالحظ الغياب التام للمؤسسات الثقافية املسئولية
عن تنمية ورفع ثقافة املواطنني وخاصة الشباب والنشء.
فالكثري من األرس التي ينشغل فيها الوالدان بتوفري املتطلبات
األساسية ومع ضعف نظام التعليم وعدم وجود مؤسسات
ثقافية فاعلة ،أصبحت القنوات الفضائية ،وشبكة املعلومات
الدولية (اإلنرتنت) ،والسينام هي الرافد األسايس للثقافة
لدى النشء والشباب وأصبح التعرض لقدر كبري من حمتوى
القنوات الفضائية ،واإلنرتنت ،والسينام والتي يطغى عليها
مشاهد العنف والتحدي ،اإلدمان ،اخلمور ،واالنفالت
رئيسا يف اكتساب الشباب والنشء
األخالقي واإلغراء ،سب ًبا ً
ً
 وحتى الكبار يف كثري من األحيان  -قيم ثقافية هي يفكثري من األحيان خارجة عن التقاليد واآلداب وغري مقيدة
بالروابط االجتامعية التقليدية من أرسة أو مدرسة.

كام يسود املجتمع املرصي ً
أيضا انتشار بعض القيم الثقافية
السلبية حول قضايا أساسية مثل التعليم الفني واملهني
والوظائف املهنية والرتويج لفكرة العمل املكتبي وكذلك
استمرار ثقافة العمل احلكومي (املريي) ،والنظر بدونية
لبعض املهن وتفضيل البطالة والرتدد عىل املقاهي عن امتهان
بعضها.
هذا باإلضافة إىل ظهور والرتويج لألفكار املتطرفة (دينية
أو اجتامعية)  -والتي عادة ما تكون من مدخل املشكالت
السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي يعاين منها املجتمع-
ً
حلول متطرفة لتلك املشكالت باحلث عىل
والتي تقدم
النزوع إىل العنف والترصفات احلادة .وكذلك ازدياد ثقافة
الالمباالة واالستسهال والفهلوة ،وعدم حتمل املسئولية
واهلروب باستخدام املخدرات واملسكرات.

ويتوجب عىل الدولة أن تويل اهتام ًما أكرب باملؤسسات
الثقافية (مثل قصور الثقافة) برفع كفاءة العاملني هبا والرتكيز
عىل املخرجات الثقافية وإبعادها عن التعقيدات البريوقراطية
والتي تسببت إما يف اإلغالق التام لتلك املؤسسات أو
استمرار تواجدها كمباين وموظفني دون القيام بالعمل
املنوط به ،والعمل عىل إتاحة الكتب ذات املحتوى اجليد
للجميع وتوفريها يف املكتبات العامة والنظر يف إعادة فكرة
املكتبات املتنقلة ،ودعم أسعار الكتب .هذا باإلضافة إىل
رضورة إجياد آليات وحلول للتعامل مع املحتويات ا ُملسفة
واهلابطة للقنوات التليفزيونية واإلذاعية الرسمية والفضائية
واملسلسالت وأفالم السينام ،ودعم ومساعدة النامذج اجليدة
وحثها عىل تقديم املزيد من املحتويات اهلادفة.
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