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تنمية القرية املصرية .. اإلشكاليات واآلفاق                                                                                                                 د. هويدا عدلي

حتوالت القرية املصرية وحدود فعالية جهود التطوير                                                                                      أ. د.  كامل كمال 

تؤكد املؤرشات التنموية يف مرص عىل التفاوت القائم بني احلرض والريف، وباألخص ريف الوجه القبيل. وتأيت يف مقدمة اإلشكاليات 
إىل  باإلضافة  األساسية،  اخلدمات  توزيع  مستوى  عىل  وجتلياهتا  والطرف  املركز  إشكالية  املرصي،  الريف  تنمية  أمام  عائًقا  تقف  التي 
الفجوة اجلغرافية املركبة، وكذلك حمدودية تنوع قطاعات اإلنتاج. لذلك فإن املنهجية املقرتحة لتنمية الريف، يمكن أن تستند إىل ركيزتني 
اخلدمات  تطوير  عىل  تعتمد  والثانية؛  واالستثامر.  للعاملة  جاذب  قطاع  إىل  حتويله  أجل  من  الزراعة،  قطاع  حتديث  األوىل؛  أساسيتني، 
األساسية، خاصة يف الصحة والتعليم واملياه والرصف الصحي باعتبارها أحد املداخل األساسية للحد من الفقر وحتقيق العدالة املكانية؛ 
وذلك عىل أساس ضامن معايري اإلتاحة واجلودة وقدرة الفئات املهمشة عىل االستفادة منها واالستدامة. كام يمكن القول إن التحول نحو 

الالمركزية اإلدارية واملالية، يظل وفًقا ملا ورد يف دستور عام 2014 إطاًرا أساسًيا لإلصالح اإلداري واملؤسيس. 

شهد الريف املرصي عددًا من التحوالت اإليكولوجية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، التي تزامن معها حدوث تغري يف نسق القيم، 
الفقر، والبطالة، وتدين مستوى  البناء الطبقي، فضاًل عن تنامي العديد من املشكالت املجتمعية مثل؛  ونوعية املهن، وكذلك خلل يف 
اخلدمات احلكومية والبنية األساسية. وقد تسبب ذلك يف هتميش رشائح اجتامعية وجمتمعات حملية بأكملها، حتى باتت تناضل من أجل 
احلفاظ عىل وجودها البيولوجي بعد أن فقدت وجودها االجتامعي. وشكلت تلك األوضاع يف جمملها بيئة مواتية النتشار العديد من 
الظواهر االجتامعية املرضية. وعىل الرغم من اجلهود املبذولة من جانب مؤسسات املجتمع املدين واحلكومة من أجل تطوير الريف، إال 
أن املؤرشات اإلحصائية توضح حمدودية استفادة الريفيني من تلك اجلهود، كام أنه يغلب عليها التوجه نحو التدخل الرعائي واخلدمي، 
ويغيب عن معظمها برامج التمكني االقتصادي واالستثامر يف رأس املال البرشي، كذلك تفتقد للتنسيق والتكامل. وقد دفع ذلك القيادة 

السياسية نحو تنفيذ املرشوع القومي لتطوير وتنمية القرية املرصية ملعاجلة اآلثار املختلفة املصاحبة لتلك التحوالت. 

٥

٩
الالمركزية وتطوير اإلدارة احمللية كآلية لتنمية الريف املصري                                                   د. خالد زكريا أمني

والربامج  املرشوعات  من  عددًا  تبنت  حيث  األخرية؛  السنوات  يف  املرصية  احلكومة  جانب  من  واضح  باهتامم  الريفية  التنمية  حظيت 
وسعت بصورة جادة إىل التغلب عىل الفجوات التنموية بني املحافظات املختلفة. وجتدر اإلشارة إىل أن التحول نحو الالمركزية يساهم 
يف تعزيز التنمية بوجه عام والتنمية الريفية بشكل خاص، بحيث ال تقترص عىل التنمية الريفية، بل تشمل التنمية املحلية بوجه عام، واحلد 
اسرتاتيجية  تتامشى يف طياهتا مع  الريفية  للتنمية  اسرتاتيجية  تتبنى مرص  أن  املقرتح  فمن  لذلك،  البطالة.  الفقر، وخفض معدالت  من 
التحول نحو الالمركزية، وخاصة فيام يتعلق بالقدرات املحلية سواء؛ املؤسسية أو البرشية يف تطبيق اسرتاتيجية التنمية الريفية. وجيب 
أن تقوم هذه االسرتاتيجية بجمع كافة الربامج واملبادرات املوجهة للتنمية الريفية حتى تسري يف اجتاه واحد متكامل. وأن تشتمل عىل 
سياسات تراعي خمتلف القطاعات الزراعية والصناعية واخلدمية، مع تأكيدها عىل السياسات االجتامعية بجانب االقتصادية، وأن تأخذ 
يف اعتبارها العالقات بني املناطق الريفية واحلرضية، وكذلك األبعاد اإلقليمية، وهتدف إىل تعزيز العدالة اجلغرافية واملساواة بني اجلنسني.
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أوضاع املرأة في القرية املصرية .. أدوار متعددة ومعاناة مركبة                                                                د.  مروة  نظير

تأثير ظاهرة الهجرة إلى اخلليج وأوروبا على الريف املصري                                                                         د.  أمين ُزهري

الريفية، إال أهنا تعاين من مشكالت عديدة ذات طابع اجتامعي باألساس، تأيت يف  التي تقوم هبا املرأة  عىل الرغم من ضخامة األدوار 
إشكالية  ثم  والنفيس،  واالقتصادي،  واجلنيس،  واللفظي،  اجلسدي،  العنف  يشمل  والذي  النوع،  عىل  القائم  العنف  مشكلة  مقدمتها؛ 
التمييز ضد النساء وباألخص ضد الفتيات يف إطار مؤسسة األرسة؛ حيث ينظر إىل الفتى عىل أنه الساعد األيمن لوالده، وبالتايل توجه 
األرس الريفية ُجل اهتاممها بالذكر دون األنثى. وعىل املستوى االقتصادي، فهناك عدة عوامل تساهم يف تأنيث الفقر، وتسقط االعرتاف 
بدور املرأة يف االقتصاد الزراعي، وكذلك تسقط حقوقها يف املجتمع الذي تعيش فيه .  باإلضافة ملا سبق، فإن انخراط املرأة يف الشئون 
العامة بالقرية يكاد يكون معدوًما؛ عىل اعتبار أن ذلك ال خيصها وأن الشئون العامة من اختصاص الرجال. ومن ثم فإن جتسري الفجوة 
بني األدوار املتعددة التي تضطلع هبا النساء الريفيات والتحديات املركبة التي تعوقها عن القيام هبذه األدوار، يتطلب تدخاًل ممنهًجا هيدف 

نحو حتسني أوضاع املرأة يف القرية املرصية.

القرية  جمتمع  عىل  واالقتصادية  االجتامعية  التأثريات  خالل  من  وأوروبا،  اخلليج  إىل  املرصية  للهجرة  والسلبية  اإلجيابية  اآلثار  تتعدد 
الفائض  امتصاص  يف  سامهت  فقد  اإلجيابية؛  لآلثار  فبالنسبة  والبيئية.  السياسية  التأثريات  بعض  إىل  أيًضا  تتجاوزها  وربام  املرصية، 
من  أحدثته  وما  التحويالت  أمهية  تأيت  كام  اخلارج.  يف  أخرى  عمل  أسواق  إىل  وحتويله  الريف،  يف  الزراعية  العاملة  وفائض  السكاين، 
نقلة نوعية يف الظروف املعيشية للريف املرصي، من حيث حتسني ظروف السكن ومكافحة الفقر وزيادة اإلنفاق عىل الصحة والتعليم. 
وينطبق ذلك عىل هجرة أبناء الريف إىل اخلليج وأوروبا. أما بالنسبة لآلثار السلبية؛ فقد انعكست يف البنية الثقافية واملجتمعية للقرية 
املرصية، من خالل التحويالت االجتامعية التي صاحبت هجرة املرصيني إىل اخلليج، والتي أصابت القيم والعادات املرصية يف مقتل، 
وأحلت حملها قيم التشدد والتطرف، وتسببت يف نقل عادات غريبة عن املجتمع املرصي، مثل؛ عادات املأكل وامللبس. كام انترشت أيًضا 
بسبب اهلجرة، قيم املجتمع االستهالكي وانتشار ثقافة اهلجرة وانخفاض قيمة التعليم، مقابل الكسب الرسيع من خالل العمل باخلارج.   
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