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7 املجتمع املدنى فى مصر .. وأزمة كورونا

منذ أن أعلنت منظمة الصحة العاملية ىف مطلع عام 2020 اجلارى، اعتبار فريوس »كوفيد –19« املعروف باسم »كورونا املستجد« وباءا عامليا، 
باتت الدول أمام جائحة وبائية حادة وقاتلة وضاغطة ىف الوقت نفسه عىل إمكانيات بنيتها الصحية واملجتمعية من ناحية، وضاغطة عىل اقتصادياهتا 
من ناحية ثانية. وأصبحت جائحة فريوس »كوفيد -19« متثل اختبارا حقيقيا ملدى قدرة الدول- بمؤسساهتا الصحية واالجتامعية واالقتصادية 
التعاون  من  إطار  السلبية، ىف  املجتمعية  تداعياهتا  واستيعاب  األزمة  احتواء  املجتمعية- عىل  واملبادرات  املدنى،  املجتمع  الرسمية، ومؤسسات 
املجتمعى اإلنسانى بني العمل الرسمى الذى تقدمه الدولة، وبني العمل األهىل الذى تقدمه منظامت املجتمع املدنى، من خالل التفاعل بني مسار 
عمل اجلانبني لتنفيذ »إسرتاتيجية االحتواء« التى أقرهتا منظمة الصحة العاملية ملواجهة اجلائحة وطالبت الدول بتطبيقها، والتى ترتكز عىل أربعة حماور 

هى: التأهب واالستعداد، الكشف واحلامية والعالج، احلد من انتقال األفراد، االبتكار والتعلم واالستفادة من جتارب اآلخرين .  
وإعامال لذلك قامت احلكومة املرصية برسم مسار للتعاون مع منظمة الصحة العاملية ملنطقة رشق املتوسط لتنفيذ إسرتاجتية منظمة الصحة العاملية 
بمحاورها األربعة سابقة الذكر، فضال عن التحسب واالستعداد لالستجابة اإلقليمية ألية متطلبات احرتازية من شأهنا توسيع نطاق التأهب 
لوباء»كوفيد-19« والوقاية منه والكشف املبكر عنه. وذلك عرب عدة إجراءات تتضمن الرشاكة والتنسيق بني الدول، وإدارة املعلومات الوبائية 
والصحية، ومراقبة املوانئ واملطارات باعتبارها نقاط الدخول الرئيسية للدول، مع توفري فرق صحية للتدخل الرسيع، ...الخ. هذا املسار الذى 
تعاملت به احلكومة مع أزمة فريوس »كورونا« مكن الدولة من الصمود ىف مواجهة األزمة وإدارهتا بصورة رشيدة إىل حد كبري، مما يدفع إىل 
التساؤل بشأن مدى استمرارية النجاح ىف سياسة احتواء تداعيات الوباء خالل املرحلة القادمة التى تشهد -حتى كتابة تلك السطور- ازدياد ىف 

معدالت اإلصابة باملرض فيام ُيطلق عليه بمرور الدولة بمرحلة الذروة ىف انتشار املرض.  
الواقع يشى بأنه وبعد ستة أشهر عىل تفشى فريوس »كورونا املستجد« ال تزال احتاملية اخلروج عن السيطرة ىف قطاع البنية الصحية اخلاص بمواجهة 
الوباء قائمة وبقوة، نتيجة الرتفاع معدالت اإلصابة الناجتة عن تراجع ما يمكن أن نسميه »حالة احلامسة اجلامهريية« ىف مواجهة الوباء، حتت وطأة 
الضغوط االقتصادية التى باتت تعانى منها معظم األرس، السيام األرس التى تصنف ضمن العاملة املوسمية والعاملة غري الرسمية والعاملة اليومية 
فضال عن العاطلني عن العمل. وأيضا حتت وطأة االنعكاسات االقتصادية السلبية عىل حالة االقتصاد بقطاعاته املختلفة. وهو ما يدفع إىل القول بأن 
استمرارية النجاح ىف استيعاب تداعيات جائحة فريوس »كورونا املستجد« باتت عىل املحك، وباتت مرهتنة ألمرين: األول، مدى الوعى البرشى 
ىف التعامل مع األزمة باعتبارها أزمة هلا تداعياهتا طويلة األمد. والثانى، مدى قدرة قطاع الصحة ببنيته املنهكة احلالية عىل االستمرار ىف سياسات 
االستيعاب واالحتواء الصحى للوباء. وبام أن حالة اإلصابة بالفريوس اتسعت بشدة من حيث النطاق اجلغراىف، ومن حيث عدد املصابني والوفيات 
فإن فرص النجاح ىف املرور من عنق الزجاجة -ذروة انتشار املرض- باتت ىف أمس احلاجة إىل تفعيل دور » املسئولية اجلامعية« بني ما هو رسمى وغري 

رسمى للوصول إىل مرحلة »األمن الصحى واالجتامعى« ىف مواجهة الوباء والتغلب عليه.         
فالتعاون بني ما هو حكومى رسمى من مؤسسات الدولة، وبني ما هو غري رسمى من منظامت املجتمع املدنى واألهىل، كفيل بإنجاح مسار 
مواجهة الوباء والوصول إىل مرحلة اآلمان الصحية. فبإمكان املجتمع املدنى القيام بالعديد من املهام واخلدمات الطبية واالجتامعية بأبعادها 
اإلنسانية التى من شأهنا املسامهة بفاعلية ىف إدارة أزمة جائحة فريوس »كورونا املستجد« إدارة جيدة قادرة عىل إخراج املجتمع من كبوته الصحية 

وتداعياهتا االقتصادية واالجتامعية .   
يتطلب  املستجد« عىل وجه اخلصوص،  أزمة وباء »كورونا  املدنى عىل مواجهة األزمات عموما، ومواجهة  املجتمع  لكن دعم قدرة منظامت 
التحديات  ناحية، ومعاجلة  بالدولة من  املدنى  املجتمع  ارتباط مؤسسات  النامجة عن اجلدل بشأن مدى  بل ويفرض حتمية حل اإلشكاليات 

دور املجتمع املدنى فى مواجهة األزمات
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اإلدارية والتنظيمية املرتبطة بغياب الشفافية واملساءلة التى تعانى منها 
ذلك  يعنى  ال  أن  ثانية.عىل  ناحية  من  نفسها  املدنى  املجتمع  منظامت 
املدنى  الرسمية وبني املجتمع  الدولة ومؤسساهتا  تداخل األدوار بني 
بام  برشية  وكوادر  موارد  من  املتاحة  إلمكانياته  وفقا  كل  ومنظامته، 

يمكن من ختطى األزمة. 

العلوم  -مدرس  عاشور  ساىل  الدكتورة  تقدم  سبق  ما  سياق  ىف 
السياسية باملركز القومى للبحوث االجتامعية واجلنائية- العدد احلاىل 
املرصى  املدنى  املجتمع  منظامت  دور  بدراسة حول  بدائل  دورية  من 
الرسمية وغري الرسمية ىف مواجهة واحتواء تداعيات جائحة فريوس 

» كوفيد - 19 / كورونا املستجد« عىل املجتمع املرصى. 

تستهدف  التى  السيناريوهات  أو  البدائل  بعض  الدراسة  وتقرتح 
خالهلا  ومن  الوباء،  انتشار  مواجهة  يف  املدنى  املجتمع  دور  تعظيم 
التي تواجه عمل تشكيالت املجتمع  التعامل مع اإلشكاليات  يمكن 
املدنى، هبدف بناء رشاكات أكثر فاعلية مع احلكومة والقطاع اخلاص 
-يف تلك الظروف التي تتعاظم فيها املخاطر االجتامعية واالقتصادية- 
املجتمع املرصى، وذلك من خالل وضع  إجيابا عىل  تنعكس  بصورة 
خريطة ملنظامت املجتمع املدنى العاملة ىف مواجهة انتشار الوباء، والتى 
وتعكس  املدنى،  املجتمع  منظامت  وقدرات  وموارد  أدوار  تعكس 

كذلك مواطن قوة وضعف تلك املنظامت.

ىف هذا السياق تغطى الدراسة ستة حماور رئيسية: األول، يقدم مدخال 
نظريا عاما ملكونات املجتمع املدنى وتعريف املنظامت العاملة ىف إطاره 
وفقا لألدبيات. والثانى، يستعرض بعض التجارب الدولية التى ساهم 
املجتمع املدنى فيها بدور فعال ىف جماهبة الوباء.  والثالث، يتناول احلالة 
املرصية ىف التعامل مع وباء »كورونا« عرب خريطة املجتمع املدنى. أما 
الرابع، فيتناول دور منظامت املجتمع املدنى الرسمية ىف مواجهة أزمة 
انتشار وباء »كورونا«. بينام يستعرض املحور اخلامس، دور تشكيالت 
املجتمع املدنى غري الرسمية ىف مواجهة األزمة عرب ما يسمى باملبادرات 
املجتمعية. وأخريا، يطرح املحور السادس بعض البدائل والسيناريوهات 
املتاحة التى يمكن أن يقدمها املجتمع املدنى من خالل دوره املجتمعى 

ىف مواجهة األزمة عرب املراحل املختلفة النتشار الوباء.  
أزمة  بمواجهة  الدولة  قيام  صعوبة  عىل  بالتأكيد  الدراسة  وختتتم 
منظامت  عن  بعيدا  منفردة  بصورة  املستجد  »كورونا«  فريوس  انتشار 
املجتمع املدنى،  فثمة رضورة ملحة ملزيد من التضافر والتنسيق الفعال 
عىل  واحلفاظ  األزمة،  تداعيات  احتواء  أجل  من  الطرفني  جهود  بني 
إمكانيات وموارد الدولة املتنوعة من اإلهدار وهو ما يستدعى -وفقا 
عىل  التأكيد  شأهنا  من  قرارات  باختاذ  القرار  صانع  قيام  للدراسة- 
بشقيها  املدنى  املجتمع  ومنظامت  ناحية،  من  احلكومة  جهود  تضافر 
الرسمى وغري الرسمى من ناحية ثانية ، ىف مواجهة تلك األزمة احلادة 

وتداعياهتا السلبية عىل املجتمع املرصى بكافة فئاته ومكوناته.


