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تستند رؤية الدولة للعمل األهيل إىل فلسفة داعمة الستمرار آليات الدمج الوظيفى، بل والتعمق 
فيها من خالل االعتامد عىل بعض الكيانات الكبرية لسد فجوة االحتياجات املجتمعية، وهذه 
حمفزة  غري  وبيئة  سياق  حيكمها  واملسئوليات،  واألدوار  األولويات  لطبيعة  العاكسة  الرؤية 
منظامت  وبعض  الدولة  بني  قائمة  ثقة  أزمة  فهناك  املدنى،  املجتمع  ومسئوليات  أدوار  لتوسيع 
املجتمع املدنى، وهناك حالة ضعف وعدم رسوخ ألدور ومسئوليات املجتمع املدين، فضاًل عن 
والرعائية  اخلريية  اجلهود  إىل  املستندة  األهيل  العمل  فلسفة ورؤية  واملامرسة حول  اخلربة  تركز 

واملساعدات االجتامعية.
هذه الرؤية والبيئة احلاضنة، يعربا بوضوح عن طبيعة عالقة الدولة واملجتمع، ومأزق قضيتا املشاركة 
واملسئولية املجتمعية، وإذا كنا نتحدث عن حاجة لعقد اجتامعي جديد يشمل عالقة الدول باملجتمع، وىف 
لعملية  األهلية كتنظيامت وسيطة داعمة  التنظيامت  النظر ىف دور  إعادة  فإن مسألة  املواطن،  منها  القلب 
تنظيم تفاعالت املواطنني واملجتمع، تبدو حتمية يف هذه املرحلة، لتفعيل متطلبات اإلصالح االقتصادي 
من ناحية، ومواجهة التداعيات املمتدة من ناحية أخرى، وذلك عرب إدارة كفء للموارد والقدرات املادية 

والبرشية للدولة واملجتمع.
للمواطنني،  التنموية  القدرات  وتنمية  لتحفيز  السبيل  هى  اخلريية،  وليس  التنموية  األدوار  فتعظيم 
يدعم  ما  واملقومات  الرؤية  من  متتلك  التى  احلديثة  الدولة  لبناء  املطلوب  اإلصالح  يف  دورهم  وتعظيم 

عملية حتويل القوة الكامنة إىل ثروة حقيقية ويف مقدمتها الثروة السكانية.
أواًل: مسئولية الدولة وحركة املجتمع

تعد مشكلة التنمية من أبرز مشاكل املجتمع املرصى الرتباطها الوثيق بالنواحي االقتصادية واالجتامعية 
والصحية والتعليمية، وهى تستند يف ذلك إىل مستويني من احلركة، أوهلام، يرتبط بكون التنظيامت األهلية 
ومؤسسات املجتمع املدين متثل حلقة وصل يف اجتاهني بني فئات املجتمع بكل فئاته من جانب، واحلكومة 

العمل األهلي وتعميق الدور التنموي
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من جانب آخر، وثانيهام، يتعلق بواقع رؤية الدولة حلدود دور تلك التنظيامت واملنظامت للتنمية، وهو ما 
القضايا االجتامعية  توسيع مسامهة اجلمعيات يف  أمهية  وتأكيده عىل  يتجىل بوضوح ىف خطاب احلكومة 
التى تزايدت حدهتا خالل العقود األخرية، مثل: قضايا اإلرهاب والتفكك األرسى والعنف والتسول 

واإلدمان، وهى األجندة التي تعمل الدولة عىل دفع القطاع األهيل إىل تبنيها.
واحلقيقة أن األجندة السابقة تعكس قدًرا من التطور يف دور القطاع األهىل يف مرص، يتواكب إىل حد 
ما مع تطور احتياجات املجتمع، ولكن تبقى املشكلة الرئيسية يف حتديد نمط العالقة بني كل من القطاع 
األهيل من جانب، والقطاعني اآلخرين )القطاع اخلاص واحلكومى( من جانب آخر، فام تزال هذه العالقة 
تعاين من غياب القواعد املحددة لنمط تفاعالهتا وحدودها، وإن كان ذلك ال يلغى التطور الذى شهده 
القطاع األهيل يف مرص خالل العقود الثالثة األخرية، والذي تواكب معه صعود للجمعيات العاملة يف 
جمال التنمية الشاملة، وهو تواكب فرضته وطأة األزمة االقتصادية واحلاجة إىل مشاركة القطاع األهيل لسد 

الفجوة الناجتة عن تراجع دور الدولة يف العديد من القطاعات اخلدمية. 
وإن كان السياق السيايس والثقايف احلاضن حالًيا اليشجع عىل إعطاء مساحات أخرى، إلعادة تأسيس 
عىل  االعتامد  فإن  كثرية(،  ضعف  مواطن  من  ُيعاين  )الذى  املدنى  واملجتمع  الدولة  بني  متوازنة  عالقة 
الفلسفة القديمة الداعمة لتعزيز األدوار اخلريية والرعائية وتقديم املساعدات االجتامعية، لن تكون كافية 

لتفعيل مقومات املجتمع واالرتقاء بأدواره ومسئولياته التنموية. 
فتعظيم األهداف االجتامعية عىل حساب اجلوانب التنموية بمنظورها الشامل والواسع، تعني توجيه 
أيًضا هتميش  الكثري من  اإلمكانيات واملوارد باجتاه تسكني وسد بعض االحتياجات املجتمعية، وتعنى 

الكثري من قوى املجتمع وموارده، السيام باجتاه توسيع املشاركة واملسئولية املجتمعية.
واتساًقا مع هذه املفارقة القائمة حالًيا، بني واقع يتلمس توجيهه معظم قوى املجتمع لتلبية االحتياجات، 
ومستقبل يتطلب عقد اجتامعى جديد، داعم لبناء دولة حديثة تستند إىل عالقة رشيدة بني الدولة والفرد، 
ومسئولية وأدوار قائمة عىل الرشاكة واملسئولية املشرتكة يف بناء املستقبل، فإنه جيب التأكيد عىل جمموعة 

من الركائز الداعمة هلذا املستقبل املنشود:
الدولة . 1 بني  التعاقدية  العالقة  صياغة  إلعادة  الداعمة  السياسية  اإلرادة  بتوافر  ترهتن  البدء  نقطة 

احلاكمة عرب سلسلة من اإلصالحات  والبيئة  السياق  وترمجتها من خالل حتفيز  والفرد،  واملجتمع 
االستقطاب  وحالة  احلادة،  االجتامعية  التوترات  ملواجهة  اهلادفة  والثقافية،  والسياسية  الترشيعية 

املجتمعي، والتداعيات السلبية للواقع السيايس واحلزيب.
الربط بني التنظيامت األهلية ومنظامت املجتمع املدين عرب فلسفة حاكمة مستندة إىل منظور تنموي . 2

حتديثي تنويري، من شأنه أن يساعد عىل توفري السياق املحفز عىل: دعم بناء نموذج تنموي مرصي، 
واملسئولية  اجلامعي  العمل  آليات  وتفعيل  والسلبية،  املتطرفة  واألفكار  القيم  مواجهة  عىل  قادر 
املجتمعية،  كام من شأنه أن يساهم يف تفعيل قوى املجتمع، وإعادة تنظيم موارده وقدراته ومؤسساته، 

بالقدر الذى يساهم يف تعظيم قدرات الدولة وتفعيل أجندة اإلصالح والبناء.    
صياغة . 3 ُتعيد  أن  شأهنا  من  التى  املجتمعية،  املسئولية  تفعيل  إىل  بالتبعية  السابقتني  الركيزتني  تقود 

الكثري من املفاهيم واإلداركات السلبية التى تعكسها املامرسات احلياتية، وتزيد من منطلقات مقاومة 
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مايشهده املجتمع املرصي حالًيا من خماطر هتدده، بحيث تساعد عىل االنتقال من إدراك املخاطر إىل 
إدارة هذه املخاطر. 

أن استناد السياسات العامة إىل فلسفة يكون أحد ركائزها، دعم مثلثات التنمية القائمة عىل األمن . 4
الغدائي وأمن الطاقة واألمن املائى، كام تعكسه اآلن الكثري من التوجهات واإلجراءات احلكومية، 
يقتىض أيًضا جتاوز املنظور الضيق للسياسات االجتامعية واحلامئية إىل منظور أوسع وأعمق، يعتمد 

عىل تفعيل نمط التنمية باملشاركة كأيرس الطرق النجاح خطط التنمية املستدامة. 
املستند . 5 التنموي  للعمل  داعمة  وسياسية  ترشيعية  منظومة  عرب  األهيل  للعمل  احلاضنة  البيئة  حتفيز 

هبا  تقوم  التي  والتمكينية  التنموية  اجلهود  لبعض  الراهنة  املالمح  ُتّعمق  أن  شأهنا  من  احلقوق،  إىل 
وهنا  جمتمعي،  وفاعل  تنموي  كرشيك  التنظيامت  هذه  يرى  باجتاه  األهلية  والتنظيامت  اجلمعيات 
املحليات،  وقانون  التعاونيات،  وقانون  األهلية،  اجلمعيات  قانون  مثل:  قوانني  إىل  اإلشارة  ُيمكن 

وقانون الرضائب، وقانون االستثامر. 
ثانًيا: عالقة العمل األهىل باملجتمع املدين..تعظيم االرتباط 

مل  أهلية(،  أعداد اجلمعيات األهلية )نحو 48 ألف مجعية  التنظيامت األهلية، وتزايد  اتساع أجندة  إن 
يواكبه تزايد االحتياجات التنموية للمجتمع من جانب، كام أن اخللل القائم يف جماالت العمل االجتامعي 
لصالح األنشطة اخلريية والرعائية واملساعدات االجتامعية، مل يعط فرصة لتقوية بنيان اجلمعيات التنموية 
يف  مالحمها  تلمس  ُيمكن  والتي  التنموية،  القضايا  االستهداف  وترية  من  تزيد  بحيث  أخر،  جانب  من 
مرشوعات التنمية املحلية التي تؤدهيا كثري من اجلمعيات األهلية، وتصدهيا لعدد من القضايا االقتصادية 
واالجتامعية كقضايا البطالة والفقر، وامتداد أنشطتها ملجاالت إعادة التأهيل، ومكافحة األمية، ورعاية 

مرشوعات القروض الصغرية، إىل غري ذلك من جماالت ترتبط مبارشة بعملية التنمية الشاملة.
اهليكلية  التشوهات  معاجلة  يف  فاعل  بدور  األهيل  القطاع  قيام  بإمكانية  اخلاصة  الطموحات  ورغم 
االقتصادية واالجتامعية عن طريق خلق فرص عمل، أو عرب برامج للتمكني هتدف إىل زيادة الدخل، إال 
أن هذا الطموح يظل مرهتًنا بقدرات اجلمعيات األهلية عىل تطوير دورها الراهن الذي يقترص يف أغلب 

األحيان عىل املسامهة اجلزئية يف تنفيذ جانب أو أكثر من جوانب عملية التنمية.
لتنظيم  داعم  تعبوي  للقطاع األهيل كإطار  القائمة  القدرات  كيفية دعم  للتساؤل عن  يقودنا،  ما  وهو 
املواطنني من أجل املشاركة الفعالة يف عملية التنمية، ومواكبة التغريات االجتامعية واالقتصادية القائمة، 
األهيل  القطاع  بني  للتشبيك  الداعمة  اخلاصة  املقرتحات  من  عدد  إىل  اإلشارة  ُيمكن  اإلطار،  هذا  ويف 

ومنظامت املجتمع املدين، منها:
للتنظيامت األهلية ومنظامت املجتمع املدين، بحيث تستهدف: حتديد مواردها . 1 رسم خريط معرفية 

أكرب  حتديد  اخلريطة  تستهدف  كام  تتبناها،  التي  القضايا  جتاه  وتأثريها  إسهامها  وحجم  وإمكانياهتا 
الكيانات من حيث اإلسهام االقتصادى واالجتامعى والتوزيع اجلغرايف بحيث ُيمكن هلذه الكيانات 
أن تلعب دور املظلة الداعم واملنظم واملخطط للتنظيامت األهلية القاعدية والتى تفتقر لإلمكانيات.

حتفيز ودعم مجعيات املظلة عرب تشجيع وجود كيانات وتنظيامت أهلية كبرية، السيام وأن العدد احلايل . 2
هلذا النمط من اجلمعيات قليل جًدا، بحيث يتوافر هلا السبل للدخول يف رشاكات حقيقية وكربى مع 
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القطاع احلكومي والقطاع اخلاص مرتكزة لنمط التنمية باملشاركة.
املدين . 3 املجتمع  العمل األهيل ومنظامت  تنظيامت  والتكامل بني  التعاون  توسيع منظومة  العمل عىل 

من مجعيات أهلية وتعاونيات وروابط أهلية، بحيث ُتّشكل هذه املنظومة مكون أسايس من خطط 
االستثامر والتنمية، عرب دعمها للمرشوعات الصغرية، ومتناهية الصغر، والشمول املايل. 

ثالًثا: أجندة حتديد األولويات
تفرض أجندة بناء الدولة املرصية احلديثة القادرة عىل صياغة مستقبلها، باالنطالق من مواقعها وحتدياهتا 
الراهنة، الكثري من املتطلبات والعمل والتخطيط، الداعم لتعزيز املشاركة املجتمعية، ودفع عملية التنمية 
البرشية، واإلرساع بعملية اإلصالح، فبناء املجتمعات يف ظل عمليات اإلصالح تتطلب توافر حالة من البناء 

املتوازن حتى ُيمكن جتاوز العديد من الظواهر االجتامعية السلبية ومواطن الضعف االقتصادية والسياسية.
ويف هذا السياق، ورغبة يف قرص املعاجلة عىل حمور الدور التنموي للقطاع األهيل، فإنه ُيمكن التأكيد عىل 

عدد من املحددات احلاكمة، منها:
األهيل . 1 الطابع  وغلبة  املدين،  املجتمع  ملنظامت  والسيايس  الديني  التوظيف  مشكلة  معاجلة  رضورة 

وأدواره الداعمة لألعامل اخلريية، وضعف املكون الثقايف وحمدودية الدور احلقوقي والتنموى.
التي . 2 اإلزدواجية  حالة  دعم  إىل  ضعفها  يؤدي  حيث  املجتمع،  يف  احلداثة  أنامط  تقوية  عيل  العمل 

يواجهها املجتمع وقواه املجتمعية، ما بني متطلبات احلداثة وتنمية الوعي االجتامعى والثقايف عرب 
جتديد املوروث الثقاىف، كام جيب بذل املزيد من اجلهد إلعادة بناء الثقافة الشعبية بام يتوافق مع نسق 

القيم اخلاص باملواطنة والتعددية عرب تعميق املشاركة الشعبية.
جيب أن تلعب النخبة املثقفة والسياسية دوًرا يف تفعيل وإحياء عملية النهوض بعنارص املجتمع، من . 3

خالل طرح خطاب يّعرب عن طبيعة احتياجات املجتمع ونبضه، فضاًل عن امتالك أدوات من شأهنا 
أن ُتثري حالة من حاالت التجديد الفكري النهضوي.

بمعنى أدق، أن عملية النهوض بالقطاع األهىل يف مرص، تتطلب رؤية جديدة وإرادة سياسية وجمتمعية 
داعمة ملقومات النهوض هبذا القطاع كرشيك يف عملية التنمية، فال يمكن الرهان عىل تنظيامته كمؤسسات 
اجتامعية وتنموية تقود املجتمع إىل دعم قضيتا املشاركة والتوزيع بدون توافر جمموعة من العوامل، نذكر 
الثقافة  العامة،  السياسات  نوع  السياسى،  اإلطار  االستقالل،  درجة  للجامعة،  الذاتية  اخلصائص  منها: 
السياسية، ومع أعامل هذه العوامل عىل الواقع احلاىل للقطاع األهيل واملجتمع املدين، نجد أننا أمام واقع 

رسّخته العديد من االعتبارات التارخيية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية.
ولذا سعت أحوال مرصية من خالل تناوهلا هلذا املوضوع املهم واحليوي إىل إلقاء الضوء عىل واحد من 
القضايا الشائكة واحلاسمة يف عملية التنمية، أماًل يف تقديم بعض األفكار واملقرتحات الداعمة، إلعادة 
تنظيم قوى املجتمع، وموارده عرب دمج القطاع األهيل واملجتمع املدين يف منظومة تنموية متكاملة، تتكامل 

فيها األدوار واملسئوليات.

د. أمين السيد عبد الوهاب


