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الوعى بالذات، مدخل أصيل لفهم مكنون الشخصية املرصية والوقوف عىل الكثري من ثوابتها 
 الوطنية، وتطورها عرب العديد من العصور التارخيية التى يرجعها البعض إىل أكثر من ستني قرًنا.
الداخلية  واملخاطر  التحديات  من  الكثري  مواجهة  ىف  املرصية  الذات  لتأكيد  املستمر  فامليل 
املرصية  الشخصية  حتصني  ىف  ساهم  املرصى  املجتمع  تطور  مراحل  كل  ىف  واخلارجية، 
ألمهية  يدفعنا  ما  وهو  املالمح،  ىف  وتغري  تطور  من  اكتنفها  ما  رغم  متامسك  واحد  ككيان 
عىل  والوقوف  والثقاىف  االجتامعى  وتطورها  املرصية  للجامعة  التارخيية  احلركة  دراسة  عىل  التأكيد 
واألحداث. األشخاص  عىل  الرتكيز  فقط  وليس  والشعب  باملجتمع  واالهتامم  واملتغري،   الثابت 
وبالطبع ال نستهدف ىف هذا العدد من جملة » أحوال مرصية« رسد التاريخ، وال التأكيد عىل أمهية ورضورة 
تناوله من منظور جمتمعى وعدم االكتفاء باألحداث واحلكام والزعامء وال حتى كونه حقًبا خمتلفة مرت عىل 
مرص، ولكن االهتامم باإلنسان املرصى وتطوره، والوقوف عىل بعض املكونات املؤثرة ىف حركة املجتمع 

واجلامعة املرصية والتأمل ىف بعض اآلليات التى وفرت قوة الدفع نحو التطور والتحول.

ولذا سعى عدد »أحوال مرصية« من خالل موضوعاته لرسم بعض مالمح التغيري التى اكتنفت حياة 
املجتمعية والثقافية  البنية  إعادة تشكيل  املتعددة، وسامهت ىف  املستويات واملجاالت  املرصيني عىل مجيع 
التى  التطور والبناء  انقطاع عملية  التى تولدت عن  الفجوة  الوقت حجم  والسياسية، وتعكس ىف نفس 
شملت العديد من جوانب احلياة، وحدود تأثري ذلك عىل عملية تشكيل الوعى الذاتى وحركة املجتمع، 

أهل مصر.. 
وثنائية الحراك المجتمعى والعمل األهلى
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وىف مقدمتها تغيري أنامط التنشئة االجتامعية، وعملية الغرس املعرىف واألخالقى والقيمى وتغري خصائص 
النخب وسامهتم، وفقا لتغيري حمصلة تفاعالت البنية الطبقية وبنية القوة ىف املجتمع.

التارخيية املتاحة ىف فرتة زمنية حمددة هى عرشينيتا   وكان تركيز »أحوال مرصية« عىل بعض املعطيات 
القرنني املاىض واحلارض، لرصد بعض مالمح التغري والتطور التى اكتنفت حياة املرصيني، وطرحها من 
خالل منرب »أحوال مرصية« التى أكملت عامها العرشين هذا العام، )وبعيدًا عن هذا الرتابط »العرشينى«( 
مستندا ملا شهدته فرتة العقد الثانى من القرن املاىض والقرن احلارض، من أحداث وحتوالت مهمة عاكسة 
لطبيعة العالقة بني الدولة واملجتمع واملواطن من جانب، والتأكيد عىل الذات والوطن من جانب آخر، كام 
عربت حركة املجتمع من خالل تكويناته ومكوناته االجتامعية عن جتسيد واضح ملرص ككيان حضارى 

وتارخيى متصل جمتمعا وشعبا.
وبالطبع ال متثل هذه الفرتات استثناء ىف التاريخ املرصى، الذى حيفل بالعديد من التحوالت الكربى 
التى سامهت ىف بناء حضارته وتأكيد هويته ورسوخ دولته املركزية، ولذا، كان اقتصارنا عىل بعض مالمح 
صور أهل مرص ذات الدالالت الواضحة عىل رسوخ حرية املرصيني وانتامئهم وارتباطهم باألرض سواء 
أو إضعافها وما عكسته هذه  أو طمسها  لتغيري هويته  تسعى  قوة  أى  اجتاه  أو ىف  املستعمر،  اجتاه  كان ىف 

املالمح من تشكيل للبنية القومية للمجتمع ثقافيا وإداريا وحقوقيا.
والدافع  الوجود،  قضية  لب  مثلت  قد  اهلوية  قضية  أن  جيد  وجمتمع،  كدولة  مرص  لتاريخ  واملتابع 
احلراك  ىف  بوضوح  يتجىل  ما  وهو  الوطنى،  اجلامعى  احللم  عن  واملعربة  جمتمعى،  حراك  لكل 
يالحظ  كام   .2013 يونيه  وىف   ،2011 يناير  وىف   ،1952 يوليو  وىف   ،1919 عام  ىف  الشعبى 
الفرعونية  للحقبة  القديمة  الدولة  من  املرصى  املجتمع  عىل  الثقافات  من  العديد  توايل  بوضوح 
وأصالته. هويته  متس  أن  دون  املرصى،  املجتمع  تشكيل  ىف  العميقة  املتباينة  وتأثرياهتا  اآلن،   وحتى 
املجتمعى وتنظيمه  احلراك  للعمل األهىل ودوره، كأحد جوانب  تتبعنا  النتيجة بوضوح ىف  وتتجىل هذه 

وتطور مؤسساته االجتامعية.
إحدى  من كوهنا  انطالقا  وذلك  املرصية،  احلياة  ىف  وثابًتا  رئيسًيا  دورا  األهلية  املنظامت  لعبت  فقد 
العمل  توجيه  ىف  وحموريتها  السياسية  البيئة  حيوية  توضحها  النتيجة  هذه  السياسية.  التنشئة  مؤسسات 
االجتامعى الطوعى ىف مرص، الذى بدأت إرهاصاته مع خضوعها للحكم األجنبى وللظروف االجتامعية 

غري املواتية كحافز عىل تكاتف أفراد الشعب والتنظيامت الشعبية الدنيا.
 فكان رشوع العديد من اجلمعيات األهلية مثل: اجلمعية اخلريية اإلسالمية ومجعية الدعوة واإلرشاد  ىف 
إقامة املدارس الوطنية ورفع شعار التعليم كأداة ملواجهة النفوذ األجنبى جنًبا اىل جنب مع مرحلة حتديد 
املرصية  احلضارة  تاريخ  ىف  مرص« للبحث  معهد  »مجعية  مثل  مجعيات  ىف  بدأت  التى  والتنوير  اهلوية 
)تـأسست عام 1859( واجلمعية اجلغرافية ومجعية املعارف. وكانت للمعارك التى خاضتها شخصيات 
وطنية كالشيخ حممد عبده وأمحد لطفى السيد وقاسم أمني والسيد رشيد رضا وغريهم، أثرها الواضح 
القومى واالجتامعى.  الوعى  إيقاظ  نحو  السعى  أوهلام:  املجتمعى نحو هدفني أساسني  احلراك  بلورة  ىف 

وثانيهام: حتريك وتغيري جمموعة القيم واألفكار التقليدية املنافية للعمل االجتامعى الطوعى. 
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كذلك ارتبط النشاط االهىل ىف جمال الرعاية االجتامعية قديام وحديثا بنشأة املجتمع املرصى، بمعنى أنه 
سبق الترشيعات والقوانني املنظمة له، التى جاءت ىف مرحلة تالية لقيام اجلمعيات االهلية  )بالشكل الذى 
نعرفه اآلن( فقد نشآت أول مجعية أهلية ىف مرص عام 1821 مع قيام اجلمعية اخلريية اليونانية باإلسكندرية 
املجتمع إىل دعم  التاريخ شهادة ميالد حلركة اجلمعيات األهلية، كمؤسسات اجتامعية تقود  ليشكل هذا 
عمليتى املشاركة والتوزيع والسيام بعد احلرب العاملية األوىل وقيام ثورة 1919، التى أدخلت العمل األهىل 
القيادة اجلامعية واملؤسسية، من خالل مدرستى اخلدمة االجتامعية باإلسكندرية والقاهرة )عامى  مرحلة 

1936 و1937 عىل التواىل( وقد شهدت تلك الفرتة قفزة ىف أعداد اجلمعيات من 65 إىل 300 مجعية. 
الزمن،  من  طويلة  لفرتة  االجتامعية  اخلدمات  توفري  ىف  املبادرة  زمام  األهلية  اجلمعيات  امتلكت  كام 
فكانت السباقة ىف بدء مرشوعات اإلصالح االجتامعى ىف الريف حيث أنشئت اجلمعية املرصية للدراسات 
االجتامعية، كام قامت بتجربة إصالح القرية )ىف قرى املنايل وشطانوف والعجايزه( التى اقتبستها احلكومة 
عقب إنشاء وزارة الشئون االجتامعية، كام كان للجمعية املرصية للدراسات االجتامعية ومجاعة املشتغلني 
القاهرة واإلسكندرية،  االجتامعية ىف  اخلدمة  إنشاء مدرستى  الفضل ىف  باإلسكندرية  االجتامعية  باخلدمة 
إلعداد االخصائيني االجتامعيني ومواجهة مشكالت املجتمع االجتامعية ىف وقت مل تظهر اجلهود احلكومية 
ىف هذا املجال إال ىف عام 1946 )أى بعد عرش سنوات(، وكذلك كان لتحرك اجلمعية املرصية للدراسات 
االجتامعية أثره ىف تعديل قانون األحداث املنحرفني واملناداة بإدخال اخلدمة االجتامعية ىف حماكم األحداث، 
والدافع لظهور قانون الضامن االجتامعى عام 1950 بعد توقيع مرص عىل اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان. 
وهو مايعنى أن نشأة اجلمعيات األهلية جاءت قوية وأكثر توفيقا من اجلهود احلكومية خاصة ىف الريف، اىل 

جانب أثارهتا مسألة ضبط العمل االجتامعى من خالل ترشيعات خاصة بدورها )1(.
وىف هذا اإلطار، يمكن حتديد جمموعة من السامت العامة التى رسمتها مرحلة ماقبل ثورة يوليو ، فنجد 
اجلمعيات  نمو  للدولة، وأن  التدخىل  الدور  األهلية وحمدودية  اجلمعيات  بازدهار عمل  اتسمت  قد  أهنا 
اليسار،  املحافظ،  االسالمى  الليرباىل،  )االجتاه  السائد  والسياسى  الثقاىف  للمناخ  انعكاسا  كان  وتنوعها 
االجتامعية(.  الشئون  وزارة  إلحصاءات  )وفقا  مجعية   1301 اجلمعيات  عدد  بلغ  إذ  العربى(،  القومى 
الثقافة  ىف  الدينى  املكون  وزن  عن  كتعبري  تزايد  قد  والقبطية(  )اإلسالمية  الدينية  اجلمعيات  وزن  وأن 
العلامنى  النشاط  واختالط  بالسياسة  اجلمعيات  هذه  عمل  أن  هنا  بالذكر  واجلدير  املرصية)2(.  السياسية 
يومنا هذا،  باإلضافة  املرصية حتى  السياسية  الثقافة  االستمرارية ىف  له صفة  الدينى هو ملمح  بالنشاط 
حلرص اجلمعيات األهلية عىل تأكيد مفهوم املواطنة والتسامح الدينى والتنوع املذهبى وإعالء قيمة الوالء 
التبشريية  اإلرساليات  ملواجهة  الوقت  ذلك  ىف  ساد  وثقاىف  سياسى  مناخ  من  جزءا  باعتبارها   ، الوطنى 
مايتجىل بوضوح ىف مشاركة عدد من  الوطنية، وهو  والثقافة  بالذات  والغزو األجنبي وحماولة االحتامء 

1 -   د. يحيي حسن درويش، »تاريخ العمل األهلى التطوعى فى مصر«، ورقة مقدمة إلى مؤتمر التنظيمات األهلية 
العربية، القاهرة، في الفترة من ١٣ أكتوبر – ٣ نوفمبر ١٩٨٩، ص ص ٨٥ – ٨٦.

٢- د. أماني قنديل، الجمعيات التطوعية والثقافة والتنشئة السياسية فى مصر، ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوي 
السابع للبحوث السياسية، الثقافة السياسية في مصر بين االستمرار والتغيير، القاهرة: مركز البحوث والدراسات 

السياسية – جامعة القاهرة، في الفترة ٤ – ٧ ديسمبر ١٩٩٣، ص ص ٢٣ – ٢٤.
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الشخصيات اإلسالمية مثل حممد عبده وعبداهلل النديم وآخرين ىف تأسيس مجعية املساعى اخلريية القبطية 
التنافس بني هذه اجلمعيات  انتفت سمة الرصاع أو  القبطية عام 1881 .وبالتاىل فقد  القيادات  مع كبار 
وهى السمة التى تركز عليها بعض الدراسات التى تناولت ظاهرة اجلمعيات ذات السمة الدينية لتفسري 

الزيادة العددية هلا ىف فرتات الستينيات والسبعينيات.
القانون رقم 384 لسنة  تنظيم اجلمعيات بشكل كامل من خالل  ُأعيد  قيام ثورة يوليو 1952،  ومع 
أكرب  مساحة  وإعطاء  األهىل  النشاط  عىل  الدولة  إرشاف  مبدأ  بني  التوفيق  بمحاولة  اتسم  الذى   1956
العام  النفع  حلركة اجلمعيات، وذلك باستحداث عدد من األحكام اجلديدة خصت هبا اجلمعيات ذات 
العام )3(. ونفعها  اجلمعية  لصالح  امللكية  بنزع  الدولة  قيام  وجواز  أمواهلا  عىل  احلجز  جواز  عدم   منها: 
ـ 1964( شهدت مرص جمموعة  مابني عامى 1956  املمتدة  الفرتة  ثامين سنوات )هى عمر  مدار  وعىل 
من التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية، ألقت بظالهلا عىل السياسة العامة للدولة بتحوالهتا 
االشرتاكية وىف مقدمتها قرارات يوليو 1961، وميثاق العمل الوطنى 1962، وبدء اخلطة اخلمسية األوىل 
للتنمية االقتصادية، وبالتاىل كان صدور القانون رقم 32 لسنة 1964 امتدادا طبيعيا هلذه التحوالت التى 

تكتنف املجتمع.
ومن املالحظ أن اخلط العام الذى حكم العالقة  بني الدولة واملجتمع قد مر بعدة مراحل: املرحلة األوىل، 
وتلك جتسدها فرتة ماقبل عام 1952 حيث اكتسبت منظامت املجتمع حيزا كبريا من احلركة مكنها من 
االستناد إىل مبادراهتا وتنشيط آلياهتا ودورها ىف املجتمع رغم التدخل اإلرشاىف والرقابى من قبل الدولة، 
اما مرحلة مابعد ثورة يوليو فقد غلب عىل العالقة السمة الوظيفية من جانب الدولة وبام يتفق وتوجهاهتا 
االشرتاكية ولكن مع اجتاه الدولة  ىف السبعينيات نحو التعددية السياسية واالنفتاح االقتصادى، أخذت 
الثامنينيات  بوضوح ىف  برزت مالحمها  التدرجيى، حتى  التزايد  واملجتمع ىف  الدولة  بني  الثقة  أزمة  فجوة 
والتسعينيات، كسمة غالبة عىل حركة التطور االجتامعى، وقد ارتبطت هذه الفجوة  ـ إىل حد كبريـ  بصعود 
األهلية  اجلمعيات  مقدمتها  الوسيطة، وىف  التنظيامت  العديد من  إىل  النفاذ  التيار اإلسالمى وقدرته عىل 

والنقابات. 
كام جتلت بوضوح عىل مستوى املجتمع ككل من خالل طرح قضية اهلوية، بدرجة كبرية السيام خالل 
العام الذي حكم فيه اإلخوان املسلمون، حيث طرحت  عىل مستوى الدولة وتوجهاهتا السياسية وعىل 
مثل  قضايا  فطرحت  التفاصيل(،  من  كثري  يف  الدخول  )وبدون  والقيمي،  الثقايف  ومنظوره  املجتمع 
اخلالفات املذهبية، »وأسلمة« املجتمع والدولة، وثار اجلدل حول قيم مثل: احلرية والتسامح والوسطية 
واملواطنة ومعانيها وسقفها املجتمعي لتتعدد تفسرياهتا وتغليفها بتوجهات سياسية حاكمة لعالقة الدولة 
اهلوية  الذي طرح معه قضايا  األمر  النهاية،  السيايس يف  تيار اإلسالم  باملجتمع، ولكى تصب يف صالح 
بالدولة  املرتبطة  تلك  السيام  والقيمي،  الثقايف  ومنظورها  بنائها  وقواعد  الدولة  شكل  وطبيعة  واالنتامء 

املرصية احلديثة.

الخطوات اإلجرائية والمنهجية«،  الكبرى:  القاهرة  التطوعية فى  الجهود  العاطى، »دراسة ميدان  محمد عبد   - ٣
)القاهرة: وزارة الشئون االجتماعية، 1990(، ص ٣ – ٥.
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انطالًقا من رؤية ملا مرت به الدولة واملجتمع من حراك شعبى منذ عام  2011 وحتى اآلن، وانطالقا من 
كون القانون ُيعنى بإرساء القواعد املحددة للنسق الفكري والسيايس للمجتمع، جاء القانون اجلديد رقم 
149 لعام 2019 ليعكس التوافق عىل الرؤية املشرتكة املحددة لطبيعة عالقة الدولة باملنظامت والتنظيامت 
األهلية، وهو ماعربت عنه الدعوات الرافضة واملتحفظة عىل القانون رقم 70 لعام 2017، ودعوة رئيس 
اجلمهورية إىل إعادة النظر يف قانون اجلمعيات األهلية ووصفه بأنه »به عوار«، من حيث توافر رضورة 
القانون اجلديد معربا عن رؤية  ليظهر  تغيريها،  املطلوب  والبنود  التعديالت  حوار جمتمعى حول طبيعة 
مع  ومتوافقة  القائمة،  واخلربة  للفلسفة  ومسايرة  القومى،  واألمن  التنمية  متطلبات  مع  ومتسقة  متوازنة 
– وهو مايتجىل بوضوح عند مقارنته  – وإن كان بدرجة أقل  السمة الوظيفية لعالقة الدولة باجلمعيات 
بسلسلة القوانني املنظمة للعمل األهىل )قانون رقم 49 لسنة 1949، ورقم 66 لعام 1951، ورقم 384 
لعام 1956، ورقم 32 لعام 1964، ورقم 153 لعام 1999، ورقم 84 لعام 2002، ورقم 70 لعام 
2017( حيث حرصت غالبية تلك القوانني عىل تنظيم عالقة الدولة باجلمعيات وليس عالقة اجلمعيات 

باملجتمع كام جيب أن تكون.
واملالحظ أن التنامى الكمي ألعداد اجلمعيات التى بلغت 55 الف مجعية أهلية، يشري إىل أمهية السياق 
وهو  االجتامعى،  العمل  وحركة  الترشيعى  التطور  بني  االرتباطية  العالقة  يف  احلاضنة  والبيئة  السياسى 
أعداد اجلمعيات األهلية إىل 50572 مجعية  العرش األخرية حيث قفزت  السنوات  مايتجىل بوضوح ىف 
 ،%67 الـ  تتجاوز  بزيادة  أي   ،2010 عام  يف  مجعية   30214 كانت  حني  يف   ،2019 إلحصائيات  وفًقا 
وكذلك شهدت الفرتة البينية ما بني صدور القانون رقم 70 لعام 2017 والقانون اجلديد زيادة مقدارها 

2992 مجعية مقارنة بأعداد اجلمعيات لعام 2017 حيث كانت 47580 مجعية.
املكونات  وغلبة  األهىل،  العمل  دفع  بآلية  املرتبطة  الدالالت  من  الكثري  حيمل  الكمى  التطور  هذا 
املرتبط  والدينى  السياسى  التوظيف  وترية  تنامى  عن  فضال  منظامته،  عىل  وثقافتها  التقليدية 
الدولة.  مؤسسات  مع  ووظيفيا(  )تنظيميا  االندماجية  السياسات  وحمدد  السياسى،   بالسياق 
واحلقيقة، أن قراءة خريطة اجلمعيات األهلية عىل مستوى التوزيع اجلغراىف أو جماالت العمل األهىل أو 
للدولة  العامة  السياسة  بضعف  تتعلق  أساسية  نتيجة  إىل  تشري  املدنى،  املجتمع  مكونات  بباقى  عالقاهتا 
االجتامعية،  اهلياكل  وضعف  واخلاص،  األهىل  القطاعني  مع  باملشاركة  التنمية  أطر  دعم  عىل  وقدرهتا 
وحمدودية املوروث الثقاىف الداعم لتنظيامت أهلية حديثة قادرة عىل استيعاب قوى وواقع جديد ومتغريات 

أخذت سبيلها داخل املجتمع.
وهى نتيجة تقودنا إىل نتيجة أخرى تتعلق بدرجة تطور املجتمع املدين يف مرص وغلبة الطابع األهيل عىل 
واعتامد  املؤسسية،  الشخصية، وضعف  التطوع، وغلبة  العشوائية، وضعف عملية  املدين، وغلبة  الطابع 
ذات  أهلية  ملنظامت  »العريب«  التمويل  ودعم  باملائة،  مئة  بنسبة  األجنبي  التمويل  عىل  احلقوقية  املنظامت 
املاضية(، وبالتايل فمظاهر  القليلة  السنوات  التضييق عليها ىف  بعينه )قبل  تياًرا سياسًيا  دينية تدعم  سمة 
الضعف هذه مل تساعد املجتمع املدين عىل تفعيل أدواره وتنمية مسئولياته، كام مل متكنه من مواجهة حاالت 
االستقطاب وصهر اخلالفات يف بوتقته، وال إدارة التنوع الثقايف والتنافس املجتمعي بعيدًا عن الرصاعات 
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العنف  الداعمة للتسامح واحلوار والكرامة ونبذ  السياسية واملجتمعية، وال تغليب قيمه احلاكمة السيام 
ومواجهة اإلرهاب بكل أشكاله.

املجتمع املرصى معرًبا عن واقعه وعرصه  يبدو  القرن احلادى والعرشين،  الثالث من  العقد  بداية  مع 
العوملى، ولكنه أيضا حيمل بني جوانبه وداخل وجدانه الكثري من السامت والصفات األصيلة املعربة عن 
أصالته، ومعرًبا عن الكثري من التناقضات والتحوالت التى متس عصب الشخصية املرصية، إىل احلد الذى 
وحقيقة  العوملة،  زمن  املرصية ىف  الشخصية  حقيقة ومكنون  واجلدل حول  النقاش  من  الكثري  معه  يثور 

الثابت واملتغري ىف سامت تلك الشخصية وحجم ما اكتنفها من تغيري وما هو قابل للثبات.
وتقودنا الصورة السابقة بكل جوانبها التارخيية واملعارصة، إىل أمهية طرح الكثري من األسئلة املحرجة 
املجتمعية، حتى  تقوية مقوماتنا  بذاتنا وهويتنا وأحالمنا، وأن نحافظ عىل  املتعلقة  الصعبة،  والتحديات 

يبقى هناك أمل بأن تستمر ثوابت الشخصية املرصية الوطنية ىف تشكيل مستقبلنا.

د. أمين السيد عبد الوهاب




