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وذلك انطالقًا من رؤية واقعية لطبيعة مكونات املجتمع 
هيكلية  اختالالت  من  يعانى  الذى  املرصى  املدنى 
والتنظيامت،  واملسئوليات  واألدوار  القيم  مستوى  عىل 
القطاعات  بني  االرتباطية  العالقة  قصور  عن  فضاًل 
عند  تقف  التى  واحلكومى(  واخلاص  )األهىل  الثالث 
بعض  تنفيذ  يف  بالتعاون  املرتبط  األدنى  احلد  مستوى 
املرشوعات والربامج. وحرصًا عىل تعميق احلوار وجنى 
مع  يتوافق  ما  وبقدر  متدرج  بشكل  ولو  وثامره،  فوائده 
فسوف  التغيري،  ومتطلبات  والقيود  املشكالت  عمق 
احلوار  من  املدنى  املجتمع  موقع  بتناول  الورقة  تبذأ 
واملشكالت اهليكلية ىف هذا الصدد ، مرورًا بمرتكزات 
احلل وتفكيك هذه املشكالت، وانتهاًء بمتطلبات إعادة 

تنظيم املجتمع املدنى وزيادة إسهامه وفاعليته.

املشكالت الهيكلية

املجتمع املدنى هو مرآة عاكسه للمجتمع املرصى، تلك 
النتيجة جيب أخذها يف االعتبار عند النظر ملوقع املجتمع 
وأيضًا  الوطنى،  احلوار  من  األهلية  والتنظيامت  املدنى 
عند النظر خلريطة مكوناته وتباين الوزن النسبى لفاعلية 
واالقتصادي  االجتامعي  إسهامها  وحجم  تنظيامته 
بالنخب  وارتباطها  السياسى،  ومردوها  والثقايف، 

السياسية واالجتامعية. 

عند النظر إىل خريطة املنظامت األهلية عىل سبيل املثال، 
سنجد أهنا جتسيد واقعى لدرجة تطور املجتمع التقليدى 
القوى  لواقع  وترمجة  السائدة،  والقيم  الثقافة  وطبيعة 
أمهية  تأتى  هنا  من  والثقافية.  واالقتصادية  االجتامعية 
املجتمع  جانب  من  الوطنى  للحوار  التحضريية  املرحلة 
عىل  أوهلام،  اجتاهني:  يف  تسري  أن  جيب  والتى  املدنى، 
بالبيئة  املدنى  املجتمع  بعالقة  ويرتبط  الوطنى،  املستوى 
والسياق احلاكم وحيز املجال العام واعتبار احلوار فرصة 
التي  الركود  مواطن  من  العديد  تنشيط  إلعادة  مواتية 
ومنطلق  حركته،  ومرتكزات  املجتمع  مقومات  أصابت 
املواطنني وألدوارهم ومسئولياهتم  لدور  فاعلة  لصياغة 

جتاه الدولة واملجتمع.

أطلقها  التي  الوطنى  للحوار  املفتوحة  الدعوة  تطرح 
التساؤالت  من  العديد  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس 
وأهدافه  ومكوناته  احلوار  بفلسفة  املرتبطة  والدالالت 
أهنا  كام  وخمرجات.  نتائج  من  عنه  سيسفر  وما  ورؤيته 
تطرح العديد من اآلمال واآلفاق املرهتنة بالقدرة عىل أن 
يمثل احلوار بداية وانطالقة للوقوف عىل حجم التغريات 
واملستجدات التي شهدها املجتمع املرصى منذ 2011، 
قضايا  لتداعيات  تعميق  من  املتغريات  تلك  فرضته  وما 
قديمة وممتدة، وما يعكسه الواقع الراهن من حتديات متس 
النسيج والبنيان االجتامعى. كذلك يمكن أن متثل أجندة 
املشرتكة  الرؤى  لبناء  املتعددة مدخاًل  بمحاورها  احلوار 
حول مقومات ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية املبنية عىل 
عمل  كمنهاج  واملؤسسات،  والقانون  املواطنة  أسس 
وطنى ملواجهة العديد من املظاهر املجتمعية السلبية وما 
التفاعالت  العديد من  يكتنفها من مظاهر خلل تعكسه 
والالدينى(  )الدينى  التطرف  قضايا  مثل:  االجتامعية، 
السياسى، والسيولةاالجتامعية،  والعنف، واالستقطاب 
عىل  املجتمعى  والتجزر  االنغالق  مؤرشات  وتنامى 
والثقاىف  والسياسى  واالقتصادى  االجتامعى  املستوى 
أجيال  بني  السيام  اجليلية  الفجوة  واتساع  والفكرى، 
األفكار  مستوى  عىل  والشباب  والنشء  املراهقني 
بمعنى  والدولة.  املجتمع   اىل  والنظرة  واالنتامء  واهلوية 
املجتمعى  والتامسك  التجانس  درجات  تراجع  إن  أدق 
السياسى  واالستقطاب  االقتصادية  التحديات  مع 
يتطلب بناء منظومة متكاملة من السياسات االقتصادية 
اىل  واملستندة  الفعالة  والتعليمية  والثقافية  واالجتامعية 

رؤية وقناعات جمتمعية داعمة لإلصالح والبناء.
املجتمع  دور  أمهية  تتجىل  الفرصة،  هذه  من  وانطالقًا 
تفعيل  يف  االجتامعية  والقوى  األهلية  واملنظامت  املدنى 
املختلفة  والرشائح  املستويات  اىل  وامتداده  احلوار  قوى 
والفاعلني  النخبة  عىل  يقترص  ال  وبحيث  املجتمع،  من 
بعض  طرح  الورقة  هذه  تستهدف  ولذا  الساحة.  عىل 
األفكار والتصورات املتعلقة برؤية ودور املجتمع املدنى 
شقها  يف  السيام  الوطنية،  األجندة  وتنفيذ  صياغة  يف 
للحقوق،  الواسع  باملعنى  احلقوق  إىل  املستند  التنموى 
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وثانيهام، يرتبط بالفاعلني والقائمني عىل التنظيامت األهلية 
وفلسفة  رؤية  بلورة  وأمهية  املدنى،  املجتمع  ومنظامت 
تنموية عىل قاعدة حقوقية تأخذ بعني االعتبار عددًا من 
املجتمع  شهدها  التي  التحوالت  حجم  منها:  النقاط، 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  التغيريات  وفرضتها 
خريطة  تنظيم  إعادة  من  ذلك  يقتىض  وما  والثقافية، 
فلسفة  مستوى  عىل  اختالالهتا  ومعاجلة  املدنى  املجتمع 
العمل ومنظومة القيم وميادين العمل والتوزيع اجلغراىف، 
جنبًا إىل جنب مع طرح رؤى متطلبات التنمية وتفعيل دور 
املجتمع املدنى يف تنفيذ األجندة التنموية الوطنية للدولة 
بالقدر الذى يتوافق مع زيادة القدرة عىل التكيف ومواجهة 

احتياجات واختالالت املجتمع يف كافة املجاالت.
مثل:  باحلوار،  املرتبطة  اإلجرائية  التفاصيل  عن  وبعيدًا 
والفرتة  أجندته،  ويضع  وينظمه،  احلوار  سيدير  من 
واملؤثرة،  الفاعلة  األطراف  لغالبية  وشموليته  الزمنية، 
فاعليته  وإظهار  احلوار  إلنجاح  وحتميتها  أمهيتها  رغم 
عدد  عىل  نركز  سوف  هنا  فإننا  الواقع،  عىل  ومردوده 
طرحها  الواجب  اهليكلية  واإلشكاليات  القضايا  من 
عىل مائدة احلوار، وخاصة أهنا متثل يف جوهرها اإلجابة 
عىل تساؤل رئيسى مفاده: هل نريد جمتمعًا مدنيًا حقيقيًا 
يف  احلكومة  تساعد  أهلية  تنظيامت  نريد  أم  راسخًا؟ 
األمن  تثبيت  يف  وتساعد  االجتامعية  املساعدات  توفري 
األدوار  ثم  ومن  والفلسفة  الرؤية  فتحديد  االجتامعى؟ 
واملسئوليات مسألة حتمية إلنجاح احلوار، مع األخذ يف 
االعتبار أن اإلجابة عىل التساؤلني تفرتض مراعاة تكلفة 
تنظيامت  بني  اجلمع  يف  القديمة  اخلربة  وأن  مسار،  كل 
أهلية وبعض مالمح ملجتمع مدنى أثبتت عدم فاعليتها 
التكلفة  رفعت  املدنى  املجتمع  ضعف  سامت  وأن 
عىل  الفوائد  جتاوز  الذى  بالقدر  والسياسية  االجتامعية 

مستوى املجتمع والدول. 
أول هذه اإلشكاليات، يتمثل يف حتديد املفاهيم وحتريرها، 
املدنى،  املجتمع  بمفهوم  املقصود  ما  نحدد  أن  جيب  وهنا 
وحتديدًا  األهىل  العمل  يف  له  البعض  اختزال  وحدود 
لباقى  املقصود  يمتد  أن  ودون  األهلية،  اجلمعيات  يف 
والنقابات  التعاونيات  مثل  املدنى  املجتمع  مكونات 

هيئات  ونوادي  االجتامعية،  واحلركات  والعاملية،  املهنية 
واالجتامعية،  الرياضية  والنوادي  باجلامعات،  التدريس 
التجارية  والغرف  الطالبية،  واالحتادات  الشباب  ومراكز 
الدفاعية  واملنظامت  األعامل،  رجال  ومجعيات  والصناعية 
والتنموية ومراكز حقوق اإلنسان، ومراكز الفكر والبحوث 
املنظامت  من  وغريها  الصوفية  واحلركات  والدراسات، 

واملؤسسات غري احلكومية والتي الهتدف إىل الربح. 
واملجتمع  املدين  املجتمع  بني  التفرقة  أمهية  وترجع 
األهيل يف هذه اللحظة مع بداية احلوار الوطنى، لتحديد 
العمل  اليها  يستند  سوف  التي  واملرتكزات  املحددات 
الوطنى وأجندته، ولتفهم طبيعة وحجم إسهام املنظامت 
التنظيمية.  املكونات  طبيعة  إىل  استنادًا  وذلك  األهلية، 
والثقايف  االجتامعي  التنوع  عىل  يقوم  املدين  فاملجتمع 
غري  والتحالفات  والروابط  التنظيامت  عىل  ويرتكز 
والسيايس  والثقايف  االجتامعي  بالتغيري  امللتزمة  الرسمية 
املدنية  للقيم  الرتويج  طريق  عن  وذلك  واالقتصادي، 
الفعالة)1(.  واملواطنة  املدنية  اإلنسان واملسئولية  وحقوق 
بينام غالبًا ما يرتكز املجتمع األهيل عىل االرتباط اإلثني 
الدول  يف  يتجىل  ما  وهو  التقليدية،  والروابط  والعرقي 
بخدمة  هتتم  أهلية  تنظيامت  تنشأ  ما  غالبًا  التي  النامية، 
أبناء قبيلة أو عائلة بعينها، أو فئة إثنية حمددة، األمر الذي 
يمكن معه القول إن املجتمع األهيل وما يرتبط بدوره هو 

معرب عن تطور املجتمع ذاته الذي يعمل فيه)2(.
ولذا يبقى التكامل بني منظامت املجتمع األهيل ومنظامت 
املجتمعية  املشاركة  لتعزيز  حتميًا  أمرًا  املدين  املجتمع 
من  يعظم  الذى  بالقدر  مكوناهتا  وتفعيل  وتنظيمها 
قدرات الدولة عىل تنفيذ خططها التنموية واإلصالحية، 
واألفقي  القاعدي  اإلطار  متثل  األهلية  فاملنظامت 
وأدوارها  تكوينها  عملية  عنه  تعرب  ملا  نظرًا  للمجتمع، 
تكامل  قيم  من  حتمله  وما  البسيطة،  واخلريية  الرعائية 
وتضامن. وبالتايل تبقى أدوار ومنظامت املجتمع املدين يف 
طابعها ووظائفها وقيمها ممثلة لإلطار الرأيس للمجتمع 
املتعددة  فالوظائف  وفئاته،  رشائحه  لكل  واملخرتق 
وتبلور  ونخبويًا،  جمتمعيًا  وعيًا  تتطلب  املدين  للمجتمع 
املجتمع  مكونات  تنظيم  إعادة  عىل  قادرة  مدنية  قوى 
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التنموية  أدواره  لعب  من  يمكنه  الذي  بالقدر  املدين 
واحلقوقية والرعائية والتوعوية.

املجتمع  مفهوم  إىل  االستناد  أن  إىل  هنا،  اإلشارة  وجتدر 
واملجتمع  الدولة  بني  العالقة  لتوصيف  كأساس  األهيل 
الطابع األهىل  الراهن ويعرب عن غلبة  الواقع  يقرتب من 
لألنشطة والربامج، كام أنه يتوافق مع درجة تطور املجتمع 
ومنظامته، إذ تذهب بعض اآلراء للتأكيد عىل أمهية املجتمع 
األهيل، السيام يف تلك املجتمعات التي مل تدخل مرحلة 
واحلداثة  التقليدية  قضية  تزال  وما  كامل  بشكل  احلداثة 
تتنازعها. فضاًل عن أن املفهوم األهيل سوف يوفر إطارًا 
أكثر اتساعًا ليشمل القوى املوصوفة بـ“املدنية” جنبًا إىل 
جنب مع القوى الريفية والتقليدية دونام إثارة للحساسيات 
واملدنية  “الريفية”  والثقافات  القوى  بني  واملواجهات 
تشهدها  التي  املدن”  “ترييف  مسألة  إطار  يف  وبخاصة 

العديد من دول العامل ومنها مرص.
املكونات  حتديد  عىل  القدرة  يف  ذلك  أمهية  وتكمن 
عند  وإمكانيات  وكموارد  جمتمعية  كقوى  وقدراهتا 
السيام  القومية،  واملرشوعات  التنمية  خطط  إعداد 
والتقاليد  والعادات  االجتامعية  باألبعاد  املرتبطة  تلك 
تأثري  من  املكونات  هذه  متثله  ملا  السائدة،  والثقافة 
سلبى  بشكل  سواء  واملعتقدات  األفكار  جتاه  فاعل 
األرسى،  والتفكك  السكانية،  القضايا  مثل  إجيابى  أو 
واملساواة،  املواطنة،  وحقوق  املرأة،  ومتكني  والعنف، 
والتطرف، فهذه القضايا التي تتطلب معاجلتها مشاركة 
املسئوليات  حتديد  تفرض  جمتمعية،  ومسئوليات 
التشاركى  النهج  تعزيز  مع  جنب  إىل  جنبًا  واألدوار 
املنظامت  فإن حتديد موقع  وبالتايل،  التخطيط.  بدءًا من 
غاية يف  تبدو  املدين  باملجتمع  االرتباط  األهلية وحدود 

األمهية، السيام يف حلظات اإلصالح والبناء.
اإلدراكات  وتباين  الثقة  بأزمة  تتعلق  الثانية،  اإلشكالية 
يف  واضح  بشكل  اإلشكالية  هذه  وتتجسد  لألدوار، 
واخلاص  )احلكومى  الثالثة  للقطاعات  املتباين  اإلدراك 
إىل  تنظر  فاحلكومة  واملسئوليات،  لألدوار  واألهىل( 
امتدادًا وأداة  املدنى والتنظيامت األهلية بكوهنا  املجتمع 

منظور  من  اخلاص  للقطاع  تنظر  حني  يف  أدواهتا،  من 
املسئولية االجتامعية وقصوره يف تأديتها بالقدر املطلوب، 
بينام يفضل القطاع اخلاص التعامل مع القطاع األهىل من 
بينام  األجنبى،  التمويل  عىل  واملنافسة  احلكومة،  خالل 
يمثل القطاع األهىل الطرف األضعف يف معادلة التعاون 

بني القطاعات الثالث.
ضعف  الثالثية،  العالقة  يف  اخللل  هذا  مع  يتوازى 
باملشاركة،  التنمية  نموذج  وحمدودية  الرشاكة،  أطر 
لألدوار  والسياسى  الدينى  التوظيف  دور  وتنامى 
االجتامعية واخلدمية التي تقدمها بعض املنظامت األهلية 
ومؤسسات املجتمع املدنى وخاصة يف فرتتى الثامنينيات 
والتسعينيات من القرن املاىض )والتى ماتزال قائمة وإن 
الثقة من جانب  أزمة  والتي عمقت  أقل(  بدرجة  كانت 
املدنى ومثلت هتديدًا لألمن  املجتمع  احلكومة جتاه دور 
العامل  تزايد  مع  السيام  جوانبها،  بعض  ىف  القومى 
اخلارجي وتوظيف ملف حقوق اإلنسان وإقدام بعض 

املنظامت احلقوقية عىل حماولة االستئساد عىل الدولة.
مكونات  لباقى  كاشفة  حالة  األهلية  اجلمعيات  ومتثل 
من  تعانى  التي  املهنية  النقابات  وخاصة  املدنى  املجتمع 
ليقترص  املهنة  باملحافظة وتطوير  املتعلقة  أدوارها  قصور 
معظمها  عانت  كام  اخلدمات،  بعض  تقديم  عىل  دورها 
من عملية تسييس واضحة للدور النقابى وعدم التفرقة 
السياسى  والدور  املهنة  ألصحاب  احلقوقى  الدور  بني 
التي  النقابية  للتعددية  السلبى  الدور  برز  كام  للنقابات، 
من  املمتدة  الفرتة  خالل  العاملية  النقابات  انتهجتها 

2011 وحتى 2014.
قانون  تعديل  يكشف  التعاونيات،  مستوى  وعىل 
وبالتنمية  بالفالحني  الواضح  االهتامم  عن  التعاونيات 
رغم  يظل  اهتامم  ولكنه  احلكومة،  جانب  من  الزراعية 
االهتامم  هذا  يمتد  أن  جيب  حيث  منقوصًا،  إجيابيته 
الزراعية  التعاونيات  وليس  التعاونيات  كافة  ليشمل 
فقط، كام جيب أن ينظر إىل التعاونيات بشكل تكامىل مع 
باقى منظامت املجتمع املدنى فيام يتعلق بالدور التنموى 
يصل  التعاونيات  وأن  السيام  احلكومة،  مع  والرشاكة 
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عددها إىل 12609 ألف مجعية وتأيت يف املرتبة الثانية بعد 
حيث  األوضاع  توفيق  مرحلة  )قبل  األهلية  اجلمعيات 
مجعية(.  ألف   57 نحو  األهلية  اجلمعيات  أعداد  كانت 
وتتوزع خريطة التعاونيات عىل مخس أنامط هى: 6682 
تعاونية إسكانية،  تعاونية زراعية، و2846 مجعية  مجعية 
و2527 مجعية تعاونية استهالكية، و453 مجعية تعاونية 

إنتاجية، و100 مجعية تعاونية الثروة املائية.
التعاونيات وإن كان ُينظر إليها عىل أهنا أقرب للجمعيات 
للمواطنني  املبارشة  االحتياجات  تلبى  التى  القاعدية 
النظرة  تتسع  أن  حاليًا  املطلوب  فإن  اخلدمات،  وتقدم 
إىل البعد التنموى، وربام متثل بعض التعديالت اخلاصة 
وتعديل   2014 لعام   204 )قانون  التعاونيات  بقانون 
 )1981 122 لعام  الزراعى  التعاون  بعض مواد قانون 
خطوة ىف هذا االجتاه. وجتدر اإلشارة إىل أن هناك نحو 
ثامين قوانني صدرت منذ الثامنينات وحتى 2014 حتكم 
اقتصادى  سياق  عن  تعرب  كانت  ولكنها  التعاونيات 
بالتبعية  يتطلب  ما  وهو  خمتلف،  وثقاىف  واجتامعى 
املرتبطة  تلك  وخاصة  التعاونيات،  دور  ىف  النظر  إعادة 
باملشاركة  التنمية  بمفهوم  وربطها  واالستثامر  بالتصدير 

مع كافة تنظيامت ومنظامت املجتمع املدنى.
الدوىل مللف حقوق  بالتوظيف  الثالثة، تتصل  اإلشكالية 
إحدى  متثل  احلقوقية  املنظامت  تظل  حيث  اإلنسان، 
أدوار  تفعيل  دون  حتول  التى  الكربى  اإلشكاليات 
املجتمع املدنى املرصى عىل أسس حقوقية. فبغض النظر 
عن طبيعة النشاط الذى تقوم به التنظيامت األهلية فمن 
تقوم  التى  والربامج  األنشطة  كافة  تستند  أن  الرضورى 
تظل  ولكن  احلقوقى،  النمط  عىل  األهلية  املنظامت  هبا 
برصاحة  مناقشتها  الواجب  القضايا  من  جمموعة  هناك 
اعتامد  ومنها:  العقبة،  هذه  جتاوز  يمكن  حتى  ووضوح 
100 ىف  بنسبة  التمويل األجنبي  احلقوقية عىل  املنظامت 
املائة، والتدخل الدوىل املرتبط بتسييس القضايا احلقوقية، 
وحتديد متطلبات املحافظة عىل األمن القومى، واستمرار 
الطابع النخبوي للعمل احلقوقى، وضعف انتشار الثقافة 
احلقوقية. وهنا يمكن للمجلس القومى حلقوق اإلنسان 

أن يكون هو املظلة الراعية هلذه اجلمعيات .

والديني  السيايس  بالتوظيف  تتعلق  الرابعة،  اإلشكالية 
التوظيف  عملية  صبغت  حيث  املدين،  املجتمع  ملنظامت 
من  العديد  وتعقد  تزايد  اىل  أدت  سلبية  ورؤية  منهاجًا 
األهلية  التنظيامت  من  العديد  أصبحت  بحيث  القضايا، 
جزءًا من املشكلة واالختالالت املجتمعية، وليست سبياًل 
أو آلية ملواجهة املشكلة أو حلها. واألمثلة هنا كثرية وىف 
مقدمتها قضية التطرف واالستقطاب واستغالل الفئات 
املهمشة.  بل إنه يمكن القول إن املجتمع املدين املرصي 
بعض  وخربة  عمره  طول  رغم  تبلوره،  وعدم  لضعفه 
منظامته، كان أداة من أدوات الرصاع السيايس واالجتامعي 
اإلخوان  املاضية، السيام يف مرحلة حكم  املرحلة  خالل 
األهلية  نمو اجلمعيات  ما جتىل يف مؤرش  املسلمني، وهو 
ذات السمة الدينية بأعداد تزيد عن باقى اجلمعيات التي 
تأسست خالل الثالث سنوات التالية عىل يناير 2011، 
حيث تشري التقديرات إىل إشهار نحو 4 آالف مجعية ذات 
سمة دينية )يناير 2011 - 2013(. ورغم حل العديد من 
اجلمعيات األهلية املحسوبة عىل تيار اإلخوان املسلمني، 
األوضاع،  توفيق  مرحلة  يف  األهلية  اجلمعيات  ودخول 
أن  اإلشارة-  سبقت  كام  مالحظة-  الرضورى  من  فإنه 
املجتمع،  وقيم  ألفكار  عاكسة  مرآة  األهلية  اجلمعيات 
عىل  املجتمعية  االختالالت  بعض  معاجلة  فإن  وبالتاىل 
يف  النظر  تقتىض  التنمية  ومتطلبات  األفكار  مستوى 
مسألة القناعات والتوجهات التي تطرحها بعض القوى 
االجتامعية والسياسية من خالل اجلمعيات األهلية، حيث 
األهلية  والتنظيامت  املدنى  املجتمع  مكونات  بعض  متثل 
السياسات واالجتاهات  أو حتفظ جتاه بعض  قوى رفض 
لقضايا  حتديدًا  اإلشارة  يمكن  وهنا  للمجتمع،  التنموية 
املبكر  الزواج  مثل  االجتامعية  والقضايا  التطرف  مثل 

وعاملة األطفال والعنف األرسى والزيادة السكانية.
من  أخرى  حزمة  هناك  اإلشكاليات،  هلذه  وباإلضافة 
اإلشكاليات املتعلقة بالثقافة املجتمعية مثل غلبة الطابع 
الشخىص وليس املؤسسى، وضعف ثقافة التطوع مقابل 
أعداد  وقلة  التنموية،  الكوادر  وضعف  التربع،  ثقافة 
املشكالت  من  ذلك  غري  إىل  والشبكات  املظلة  منظامت 

والقيود التى حتد من تطوير األدوار التنموية.
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مرتكزات تفعيل وبناء املجتمع املدني

1 - الرؤية والفلسفة الرسمية للمجتمع املدين: استندت 
مقارنته  مع  وخاصة  والتقييم  املراجعة  منهاج  إىل  الدولة 
اهليكىل  الربط  آليات  وحفزت   ،2017 لعام   70 بقانون 
بني أدوار املنظامت األهلية ومسئولياهتا وأولويات الدولة 
واملبادرات،  التنموية  األدوار  ودعمت  واحتياجاهتا، 
وحرصت عىل التواكب مع اللغة واملعايري الدولية احلاكمة 
بوضوح  جتىل  ما  وهو  كبري،  حد  إىل  القوانني  هذه  ملثل 
للمجتمع  عامًا   2022 عام  اجلمهورية  رئيس  إعالن  يف 
اإلنسان،  حلقوق  الوطنية  االسرتاتيجية  وإطالق  املدنى، 
ومن  اإلنسان،  حلقوق  القومى  املجلس  تشكيل  وإعادة 
والئحته   2019 لعام   149 اجلديد  القانون  إصدار  قبل 
للنهج  الداعم  الرسمى  اخلطاب  وتنامى  التنفيذية، 
التشاركى ىف جماالت التنمية، وخاصة املبادرات الرئاسية 
املتعلقة بحياة كريمة )تنمية القرية املرصية وتنمية األرسة 

املرصية وغريها(. 
املجتمع  باقى مكونات  لتشمل  أن متتد  الرؤية جيب  هذه 
سامت  جتاوز  عىل  قادرة  واحدة  كمنظومة  ليعمل  املدنى 
الضعف التي مّحلت الدولة واملجتمع الكثري من التكلفة 
الدافعة  املقومات  توفر  ومل  واالجتامعية،  السياسية 

للمشاركة يف عملية التنمية الشاملة واملستدامة.
عىل  قدرته  ظل  يف  املدين:  املجتمع  مكونات  تفعيل   -  2
منظامته  تساعد  ناحية  فمن  التوزيع،  عدالة  فلسفة  حتقيق 
املواطنني،  تفاعالت  وتنظيم  املشاركة  نطاق  توسيع  عىل 
لتنشيط  آلية  بمثابة  مؤسساته  تبدو  ثانية،  ناحية  ومن 
القدرة  يوفر  ذلك  فأن  ثالثة،  ناحية  ومن  ككل.  املجتمع 
عىل إحداث حراك اجتامعي يساعد عىل مشاركة وفعالية 
بتقريب  اخلاص  دوره  إىل  باإلضافة  الدنيا،  الطبقات 
هذه  وجتزئة  العاديني  املواطنني  من  العامة  السياسات 
السياسات إىل جمموعة من القضايا النوعية بشكل جيعلها 

أقرب للتناول من جانب املواطنني.
3 - الفاعلية ليست بالقانون فقط: ذلك أن العالقة بني 
عىل  تقترص  ال  ربام  ممتدة  إشكالية  متثل  والتطبيق  النص 
تارخيى،  بمرياث  ترتبط  األهلية، ألهنا  اجلمعيات  قانون 

وتوافقات جمتمعية، وخربات إدارية ومؤسسية، وسياق 
اقتصادى واجتامعى وثقاىف وسياسى، جتعل من انتقائية 
سبياًل  املتعددة  والتفسريات  وإلزامياته،  التطبيق، 
للتعامل مع القانون، وحمددًا ملقومات العمل األهىل من 
ناحية. كام أن ضعف األطر املؤسسية واهلياكل اإلدارية 
متثل  االجتامعية  واملساعدات  اخلريية  لألعامل  وامليل 
القانون وحده  يوفر  أن  إمكانية  احلديث عن  أمام  قيودًا 
ألجندهتا  وحمفزًا  األهلية  للمنظامت  داعمة  نوعية  نقلة 
التنموية احلقوقية من ناحية ثانية، أو احلديث عن فرص 
تعزيز النهج التشاركى بني الدولة والقطاع األهىل بدون 
التوافق عىل خطوات هذا النهج الذى جيب أن يبدأ من 
التخطيط، وأن يشمل بناء قدرات ومهارات غالبية تلك 
املنظامت بحيث تتعمق أدواهتا التنموية من ناحية ثالثة، 
وأن تتجىل بوضوح آليات مواجهة اختالالت التوظيف 
السياسى للمنظومة احلقوقية، والتوظيف الدينى للعمل 
ناحية  من  املرصى  القومى  باألمن  وعالقتهام  األهىل 

رابعة.

املجتمع املدني ومتطلبات اللحظة

املدين  املجتمع  تنظيم  وإعادة  تفعيل  إطار  يف  املهم  من 
حتقيق ما ييل: 

املرتبطة  - 1 والترشيعات  القوانني  كافة  صياغة  إعادة 
منظومة  تشكل  بحيث  املدنى،  املجتمع  بمكونات 
السياسات  تنفيذ  يف  واملسئوليات  لألدوار  متكاملة 

العامة.
تفعيل العالقة بني املجلس القومي حلقوق اإلنسان  - 2

بحيث  احلقوقية،  واملنظامت  األخري،  تشكيله  بعد 
دعمها  يف  احلقوقية  للمنظامت  ومظلة  جهة  يمثل 

وتدريبها وتوفري بعض التمويل.
بمنظومة  - 3 التنموية  االحتياجات  ربط  عىل  العمل 

األبعاد  لتشمل  املنظور  توسيع  يمكن  احلقوق حتى 
السيايس،  عىل  تقترص  وال  واالجتامعية  االقتصادية 
كبرية  تنموية  منظامت  وجود  دعم  يمكن  ثم  ومن 
من  للكثري  وموجهة  داعمة  تكون  أن  عىل  وقادرة 
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املنظامت وحمددة لألولويات واالحتياجات، كام يمكن التوسع يف منظامت حقوق املستهلك، واملنظامت اإلغاثية 
لتتوافق مع االحتياجات اجلديدة للمجتمع.

واخلاص(  - 4 واحلكومى  )األهىل  الثالثة  القطاعات  بني  للعالقة  حاكمة  كفلسفة  باملشاركة  التتنمية  مفهوم  حتفيز 
اجتذاب  يف  ويساهم  األهلية،  التنظيامت  وأنشطة  برامج  ىف  التنموى  املكون  زيادة  عىل  يساعد  الذى  وبالقدر 

الشباب وتفعيل املنهاج احلقوقى التنموى للفئات املهمشة ويرسخ مفهوم املواطنة الفعالة.
الدفع نحو مزيد من التوعية ملخاطر هتديد األمن القومي املرصي، مع تقديم النامذج واملعلومات الداعمة لذلك،  - 5

عرب وسائل اإلعالم وعرب املنظامت األهلية نفسها، مع رشح مفهوم األمن القومي وحمددات هتديده من منظوره 
الواسع وعالقته بمتطلبات التنمية وبناء الوعى واملعرفة.
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