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كلمـة المركـز

 محـــوري فـــي دفـــع العمليـــة التنمويـــة؛ وذلـــك باعتبارهـــا 
ٍ
تضطلـــع منظمـــات المجتمـــع المدنـــي بـــدور

شـــريًكا فـــي تنفيـــذ األهـــداف التنمويـــة، وفـــي هـــذا الســـياق جـــاء اإلعـــان عـــن عـــام 2022 باعتبـــاره “عـــام 

المجتمـــع المدنـــي”، والـــذي ُيعـــد بمثابـــة خطـــوة علـــى طريـــق إعـــادة بلـــورة العاقـــة االرتباطيـــة بيـــن 

الدولـــة والمجتمـــع المدنـــي، مـــن أجـــل خدمـــة المجتمـــع وتلبيـــة احتياجاتـــه، وإنجـــاز األهـــداف الطموحـــة 

الســـتراتيجية التنميـــة المســـتدامة: رؤيـــة مصـــر 2030.

وفـــي ضـــوء اإلدراك المتزايـــد ألهميـــة مأسســـة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المصـــري وإحـــداث 

ـــا  نقلـــة نوعيـــة متكاملـــة فـــي مجـــال المجتمـــع المدنـــي ونشـــاط المؤسســـات األهليـــة وإشـــراكها - جنًب

ـــص العـــدد الجديـــد مـــن دوريـــة  إلـــى جنـــب مـــع مؤسســـات الدولـــة - فـــي المشـــروعات التنمويـــة، ُخصِّ

“آفـــاق اجتماعيـــة” لمناقشـــة “2022.. عـــام المجتمـــع المدنـــي”، كمـــا ناقشـــت الدوريـــة مجموعـــة 

ـــراء النقـــاش الفكـــري بشـــأنها. ـــة، والتـــي يأمـــل المركـــز إث ـــرؤى االجتماعي متنوعـــة مـــن ال

هـــذا وقـــد شـــارك فـــي إثـــراء هـــذا العـــدد نخبـــة مـــن المفكريـــن والخبـــراء مـــن داخـــل مصـــر وخارجهـــا، 

إضافـــًة إلـــى مجموعـــة مـــن باحثـــي المركـــز.

كمـــا يدعـــو المركـــز الخبـــراء والمتخصصيـــن إلـــى المشـــاركة بمقترحاتهـــم وكتاباتهـــم فـــي إثـــراء 

ــة. ــن الدوريـ ــة مـ ــداد القادمـ األعـ

٤
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أ. فـــاروق جـويـــدة 

ــر والـــمـــفـــكـــــــــــر ــ ــاعـ ــ ــــ ــ ــشـ ــ الـ

ــر التـــي  ــا كثيـــر مـــن الظواهـ مـــن حيـــن آلخـــر تهبـــط علينـ

ـــح، وقـــد تجـــد  ـــى فـــي الفكـــر وتحركهـــا لغـــة المصال تتخّف

صداهـــا لـــدى قلـــة قليلـــة مـــن البشـــر الذيـــن تبهرهـــم 

األضـــواء، وال يفرقـــون بيـــن ضـــوء مصبـــاح وضـــوء آخـــر 

ق بيـــن  يبـــدو مـــن حريـــق، وقـــد قلـــت يوًمـــا إننـــي دائًمـــا ُأفـــرِّ

ق بيـــن  االنبهـــار الواعـــي واالنبهـــار األعمـــى، وهـــو مـــا ُيفـــرِّ

بصيـــرة واعيـــة وإبصـــار ال يـــرى. فقـــد هبطـــت علينـــا يوًمـــا 

منظومـــة غامضـــة أطلـــق عليهـــا دعاتهـــا وحواريوهـــا 

ـــوا إنهـــا دعـــوة لعالـــم وإنســـان جديديـــن،  العولمـــة، وقال

إنســـان عصـــر قـــادم يختلـــف تماًمـــا عـــن  وهـــذا هـــو 

مظاهـــر  كل  تماًمـــا  يلغـــي  ألنـــه  ســـبقت،  عصـــور 

االختـــاف بيـــن البشـــر، ألنـــه يقـــدم نموذًجـــا إلنســـان 

ـــه يتحـــدث لغـــة  ـــل؛ إن ـــم تعرفـــه البشـــرية مـــن قب ـــد ل فري

واحـــدة، وثقافـــة مشـــتركة، وال يختلـــف فـــي ســـلوكه 

ــة،  ــه الوراثيـ ــه وصفاتـ ــى مامحـ ــده وحتـ ــه وعقائـ وأخاقـ

كمـــا يديـــن بمعتقـــدات وأفـــكار وثوابـــت واحـــدة، إنـــه 

يكـــون  بـــد أن  بالضـــرورة ال  النمـــوذج، وهـــو  اإلنســـان 

ـــا فـــي ملبســـه وطعامـــه وأســـلوب حياتـــه  إنســـاًنا عصريًّ

ومعتقداتـــه.

وقـــد بـــدأ الترويـــج للعولمـــة مـــن خـــال دعـــوات اقتحمـــت 

عقـــول الماييـــن مـــن البشـــر، وكان هدفهـــا األساســـي 

الـــدول والشـــعوب الفقيـــرة التـــي ال تـــزال تعانـــي الفقـــر 

أن  منطلـــق  مـــن  البدايـــة  كانـــت  والتخلـــف.  والجهـــل 

ا أكثـــر حريـــة  العصـــر الـــذي نعيشـــه اآلن يســـتحق بشـــًر

وانطاًقـــا، ومفاهيـــم عصريـــة تتناســـب مـــع العصـــر 

الجديـــد »عصـــر العولمـــة«، ومـــن هنـــا بـــدأت حمـــات 

الترويـــج لهـــا، التـــي تنطـــوي علـــى إيجـــاد إنســـان متحـــرر 

مـــن كل الثوابـــت واألفـــكار والســـلوكيات التـــي عـــاش 

عليهـــا. إن الحريـــة هنـــا تعنـــي أن يتخلـــص اإلنســـان مـــن 

تاريخـــه القديـــم، ابتـــداء باألســـرة والـــزواج والعاقـــات 

ــة  ــا وزوجـ ــزواج ليـــس زوًجـ ــة، وأن الـ ــانية التقليديـ اإلنسـ

فقـــط، وهـــذا يعنـــي تفـــكك األســـرة، ونهايـــة العاقـــات 

التقليديـــة التـــي عـــاش عليهـــا البشـــر آالف الســـنين، وإن 

ــكالها.  تعـــددت واختلفـــت أشـ

فـــي  انطلـــق  الـــذي  الجـــواد  هـــي  التكنولوجيـــا  وكانـــت 

ســـماء الكـــون لتغييـــر العـــادات والتقاليـــد، وشـــهدنا 

الغـــزو الفضائـــي الـــذي اجتـــاح العالـــم وتحـــول علـــى إثـــره 

إلـــى قريـــة صغيـــرة، وكانـــت وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 

األفـــراد  بيـــن  التواصـــل  أســـاليب  كل  فتحـــت  التـــي 

والشـــعوب والبلـــدان، وألغـــت كل ضوابـــط العاقـــات 

اإلنســـانية، بمـــا فـــي ذلـــك األب واألم واألســـرة، وكان 

 الـعـولـمــــة..
بين استنساخ الُهوية وصراع المصالح

جـــواد  هـــي  التكنولوجيـــا  كانـــت 
ســـماء  فـــي  انطلـــق  الـــذي  العولمـــة 
والتقاليـــد،  العـــادات  لتغييـــر  الكـــون 
وشـــهدنا الغـــزو الفضائـــي الـــذي اجتـــاح 
قريـــة  إلـــى  إثـــره  علـــى  وتحـــول  العالـــم 

. ة صغيـــر
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مـــن الســـهل بعـــد ذلـــك أن يـــأكل العالـــم طعاًمـــا واحـــًدا، 

ـــًدا الســـتخدام  ـــا واحـــًدا، وكان ذلـــك كلـــه تمهي ويرتـــدي زيًّ

لغـــة واحـــدة وســـط هـــذا الغـــزو الـــذي تعـــددت أشـــكاله؛ 

فظهـــرت مواكـــب الحوارييـــن تحمـــل رســـالة العولمـــة 

وغيـــر  الســـماوية  األديـــان  ألن  جديـــًدا،  ديًنـــا  لتكـــون 

الجديـــد  الديـــن  انتشـــار  دون  حائـــًلا  تقـــف  الســـماوية 

ـــد البشـــر فـــي كل شـــيء، حتـــى تجـــيء اللحظـــة  الـــذي يوحِّ

التـــي يســـود فيهـــا جنـــس واحـــد ولغـــة واحـــدة وديـــن 

واحـــد، وتصبـــح العولمـــة هـــي الثقافـــة واللغـــة والديـــن 

ـــاة البشـــر.  ـــدة، وتهيمـــن علـــى كل شـــيء فـــي حي والعقي

ــن  ــرة بيـ ــارك كثيـ ــة دارت معـ ــنوات الماضيـ ــال السـ وخـ

ــد  ــر الجديـ ــذا الزائـ ــبب هـ ــة بسـ ــة والدينيـ ــب الثقافيـ النخـ

الـــذي اقتحـــم حيـــاة النـــاس داعًيـــا إلـــى نمـــوذج إلنســـان 

ــد، وكان مـــن الصعـــب أن تتقبـــل الشـــعوب هـــذه  جديـ

ــول  ــا كان التحـ ــرة، وهنـ ــت فقيـ ــو كانـ ــى ولـ ــزوات، حتـ الغـ

ــزوات. ــذه الغـ ــة هـ ــر فـــي مقاومـ الخطيـ

اتجهـــت  األفـــكار وجـــدت مقاومـــة،  هـــذه  ونظـــًرا ألن 

جـــاء  وهنـــا  المصالـــح،  لغـــة  إلـــى  العولمـــة  حشـــود 

ــركات  ــال الشـ ــن خـ ــعوب مـ ــات الشـ ــام اقتصاديـ اقتحـ

كانـــت  وهنـــا  الجنســـيات،  متعـــددة  والمؤسســـات 

الســـيطرة علـــى اإلعـــام فـــي كل مجاالتـــه، وتحولـــت 

الشـــعوب  تحاصـــر  أبـــواق  إلـــى  المؤسســـات  هـــذه 

فـــي كل مـــكان، فكانـــت عمليـــات التضليـــل والكـــذب، 

وبرامـــج العنـــف واإلرهـــاب، وأفـــام الجريمـــة، وتداخلـــت 

المصالـــح بيـــن جوانـــب االقتصـــاد المختلفـــة، واتجهـــت 

-أحياًنـــا- للسياســـة، وكان مـــن أخطـــر وســـائل اســـتنزاف 

ثـــروات الشـــعوب مـــن البتـــرول والمـــواد الخـــام.

وال شـــك أن دعـــوات العولمـــة حققـــت نجاحـــات فـــي 

لغـــة المصالـــح أكثـــر ممـــا حققـــت فـــي مجـــاالت الفكـــر 

والثقافـــة والهويـــة؛ فقـــد اعتمـــدت علـــى أبـــواق حملـــت 

ترويجهـــا،  فـــي  واختـــارت حوارييـــن شـــاركوا  دعواتهـــا، 

ولهـــذا كان دورهـــا فـــي االقتصـــاد أهـــم وأخطـــر مـــن 

نجاحهـــا فـــي تغييـــر الثوابـــت. ومـــن الصعـــب اآلن أن 

عـــي أن العولمـــة قـــد حققـــت مشـــروعها كامـــًلا -وإن  ندَّ

فـــي  المجـــاالت-؛ فقـــد فشـــلت  بعـــض  فـــي  حققتـــه 

تغييـــر الثوابـــت الدينيـــة، وُرغـــم الضغـــوط التـــي تعرضـــت 

ــويه  ــاوالت تشـ ــا قاومـــت كل محـ ــا الشـــعوب لكنهـ لهـ

ـــي  تبنِّ فـــي  شـــارك  البعـــض  أن  والغريـــب  األديـــان، 

مواقـــف تســـيء لقدســـية األديـــان مـــن بيـــن أبنائهـــا، إال 

أن هـــذه المحـــاوالت لـــم تتجـــاوز حـــدود أفـــراد وجماعـــات 

محـــدودة. وكمـــا فشـــلت العولمـــة فـــي تشـــويه األديـــان 

فشـــلت فـــي تغييـــر الهويـــة، بـــل إنهـــا جعلـــت الشـــعوب 

ـــا، وإن  تتمســـك وتحافـــظ علـــى هويتهـــا، ســـلوًكا وأخاًق

مارســـت دوًرا مشـــبوًها بيـــن أجيـــال الشـــباب مـــن خـــال 

ــة. ــلوك والثقافـ ــب السـ ــون، وبعـــض جوانـ الفنـ

صحيـــح أن االقتصـــاد هـــو أكثـــر المجـــاالت التـــي شـــهدت 

تحـــوالت كثيـــرة أمـــام اســـتخدام أســـاليب حديثـــة فـــي 

وُرغـــم  المتقدمـــة،  والتكنولوجيـــا  والصناعـــة  الزراعـــة 

العمـــل  مجـــاالت  تطويـــر  فـــي  العولمـــة  مشـــاركة 

فـــي  تنجـــح  أن  اآلن-  -حتـــى  تســـتطع  لـــم  واإلنتـــاج، 

تغييـــر هويـــة الشـــعوب فـــي كثيـــر مـــن أهدافهـــا؛ فـــا 

يـــزال هنـــاك ماييـــن مـــن البشـــر الذيـــن حافظـــوا علـــى 

هويتهـــم وثقافتهـــم ومعتقداتهـــم ُرغـــم كل األبـــواق 

ّحـــان: هـــل 
ِ
التـــي تحاصرهـــم. ويبقـــى هنـــاك ســـؤاالن ُمل

فشـــلت العولمـــة ولـــم تحقـــق هدفهـــا فـــي استنســـاخ 

إنســـان جديـــد لهـــذا العصـــر؟ وهـــل قدمـــت لإلنســـانية 

ـــة  ـــه؟ إن اإلجاب ـــه وثوابت ـــى عـــن ماضي ـــًدا تخلَّ ـــا جدي نموذًج

دارت  الماضيـــة  الســـنوات  خـــال 
الثقافيـــة  النخـــب  بيـــن  كثيـــرة  معـــارك 
الجديـــد  الزائـــر  هـــذا  بســـبب  والدينيـــة 
»العولمـــة«، الـــذي اقتحـــم حيـــاة النـــاس 
داعًيـــا إلـــى نمـــوذج إلنســـان جديـــد، وكان 
مـــن الصعـــب أن تتقبـــل الشـــعوب هـــذه 

الغـــزوات، حتـــى ولـــو كانـــت فقيـــرة.
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عـــن هذيـــن الســـؤالين تتطلـــب أن ننظـــر إلـــى أحـــوال العالـــم، هـــل 

أصبـــح أكثـــر أمًنـــا واســـتقراًرا وســـاًما؟ وفـــي أي شـــعب يمكـــن أن 

نجـــد هـــذا اإلنســـان؟

الحـــروب  واســـتنزفت  العالـــم،  فـــي  الفقـــراء  أعـــداد  ارتفعـــت  لقـــد 

ثـــروات الشـــعوب، وزاد العنـــف واإلرهـــاب، وزادت حشـــود الكراهيـــة 

ــة،  ــل مظلمـ ــة بـ ــورة قاتمـ ــدو الصـ ــد تبـ ــد. قـ ــن الواحـ ــاء الوطـ ــن أبنـ بيـ

ه فـــي كل شـــيء،  ألننـــا بعـــد كل هـــذه األحـــام نقـــف أمـــام عالـــم تشـــوَّ

ا وأمًنـــا، ومـــن أراد أن يعـــرف الحقيقـــة الُمـــرة عليـــه  حيـــاًة واســـتقراًر

أن يشـــاهد مـــا يحـــدث فـــي أوروبـــا، ومـــا وصلـــت إليـــه المعـــارك بيـــن 

روســـيا وأوكرانيـــا لكـــي يكتشـــف أن حلـــم العولمـــة كان وهًمـــا وانتهـــى.

إن أوروبـــا، التـــي تعيـــش - فـــي هـــذه اآلونـــة - أســـوأ تجربـــة حـــرب بعـــد 

ا مـــا أوهمـــت شـــعوبها بـــأن العولمـــة  الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، كثيـــًر

هـــي المنقـــذ والمـــاذ، وأن الســـام ســـوف يرفـــرف علـــى كل ربوعهـــا، 

وأن اإلنســـان األوروبـــي ســـوف ينعـــم بالرخـــاء. هـــذا اإلنســـان يبحـــث 

-اآلن- عـــن وطـــن يهـــرب إليـــه أمـــام أســـلحة الدمـــار وآخـــر مـــا وصلـــت 

إليـــه التكنولوجيـــا فـــي صنـــع أحـــدث أنـــواع القنابـــل العنقوديـــة والغـــازات 

الســـامة. هـــذه هـــي آخـــر معجـــزات العولمـــة بيـــن شـــعوبها وداخـــل 

أوطانهـــا، وال أحـــد يعلـــم مـــا ُتخفـــي األيـــام وحشـــود العولمـــة.

ـــت العولمـــة  كانـــت الحـــرب البـــاردة قـــد انتهـــت أشـــباحها حيـــن أطلَّ

لتكـــون حديـــث العالـــم فـــي صناعـــة واقـــع إنســـاني جديـــد أكثـــر رخـــاء، 

ولكـــن لألســـف الشـــديد تحـــول الحلـــم إلـــى كابـــوس ظهـــر واضًحـــا 

فيمـــا تعانيـــه أوروبـــا اآلن مـــن انقســـامات بيـــن شـــعوبها.

لقـــد ظهـــرت قـــدرات التكنولوجيـــا فـــي صناعـــة األســـلحة الحديثـــة 

التـــي اســـتخدمتها دول أوروبـــا فـــي الصـــراع بيـــن روســـيا وأوكرانيـــا، 

وفـــي الترســـانات العســـكرية التـــي تضـــم أنواًعـــا مـــن األســـلحة أشـــد 

ا، ووســـط هـــذه المعـــارك كانـــت هنـــاك شـــعوب أخـــرى  فتـــًكا ودمـــاًر

تعانـــي موجـــات الدمـــار والحـــروب األهليـــة فـــي العـــراق وســـوريا وليبيـــا 

واليمـــن، وقـــد تحولـــت العولمـــة إلـــى برامـــج للقتـــل وليـــس لصناعـــة 

إنســـان جديـــد، وكان األخطـــر مـــن ذلـــك كلـــه أن فيروًســـا اقتحـــم حيـــاة 

الشـــعوب وهـــو »كورونـــا«، وال أحـــد يعلـــم هـــل كان صناعـــة بشـــرية أم 

ــة.  إرادة إلهيـ

وختاًمــا، لعــل العالــم يفيــق مــن حلــم كاذب أنــه قــد امتلــك كل شــيء 

ُرغــم أنــه غــارق فــي مســتنقع مــن الــدم، ونصــف شــعوب العالــم 

ــي الفقــر والجــوع واإلرهــاب. تعان
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د. وحيـــد عبد المجيـــد

واالستراتيجية السياسية  لــلــدراســات  األهـــرام  مــركــز  مستشار 

أكثــر  واألحــدث  األقــدم  األجيــال  بيــن  التفاعــل  يبــدو 

كلــه،  العالــم  فــي  أي وقــت مضــى  صعوبــة اآلن مــن 

وإن كان بدرجــات متفاوتــة. وهــذا طبيعــي فــي ضــوء 

التحــوالت التكنولوجيــة الكبيــرة والســريعة، وأثرهــا فــي 

طــرق التفكيــر وأنمــاط الحيــاة. ويبلــغ التفاعــل اإليجابــي 

العربيــة،  المجتمعــات  فــي  المتدنيــة  مســتوياته  أحــد 

ُيعتــد بهــا مــن األجيــال األقــدم  ُتبــدي قطاعــات  إذ ال 

مــن  متزايــدة  فئــات  تفكيــر  كيفيــة  لفهــم  اســتعداًدا 

األحــدث. األجيــال 

اللذيــن  الجيليــن  علــى  خاصــة  بصفــة  هــذا  وينطبــق 

ــا جيــل »Z«، المولــود أبنــاؤه بيــن  ُيطلــق عليهمــا رمزيًّ

منتصــف التســعينيات وآخــر العقــد األول فــي القــرن 

ــذ  ــدوا من
ِ
ــذي يشــمل مــن ُول ــي، وجيــل »Alpha« ال الحال

أوائــل عقــده الثانــي. وهــؤالء هــم مــن فتحــوا أعينهــم 

علــى شاشــات الهواتــف الذكيــة، وعرفــوا التكنولوجيــا 

الجديــدة قبــل أن يتعلمــوا القراءة، األمر الذي يجعلهما 

مختلفيــن عــن األجيــال الســابقة، وإن ربطتهمــا فــي 

 »Y« الوقــت ذاتــه بعــض القواســم المشــتركة مــع جيــل

الــذي يســبقهما.

أوًلا: تحرير المصطلحات وتحديد الموضوع

يوجــد شــيء مــن االلتبــاس بشــأن بعــض المفاهيــم 

المتعلقــة باألجيــال األحــدث، كمــا هــو الحــال فــي غيــر 

قليــل مــن المفاهيــم االجتماعيــة؛ إذ يصعــب االتفــاق 

علــى كل جوانبهــا. وأكثــر مــا ال يوجــد اتفــاق كامــل عليــه 

هــو تحديــد المســاحة الزمنيــة للجيــل، أي عــدد الســنوات 

مانهايــم«  »كارل  إلــى  ويعــود  ونهايتــه.  بدايتــه  بيــن 

للبحــث  الموضــوع  هــذا  إخضــاع  فــي  األول  الفضــل 

العلمــي االجتماعــي، فــي دراســته المشــهورة )مشــكلة 

األجيــال(، وكان تصــوره أن الجيــل يضــم مجموعــة مــن 

ــرة يقــع بهــا حــدث  ــة فــي فت األفــراد ذوي أعمــار متقارب

كبيــر.  اجتماعــي  تغيــر  أو  بالماحظــة،  جديــر  تاريخــي 

الزمنيــة المعاصــرة  أن  هــذا  تعريفــه  مــن   وُيســتفاد 

ال تكفــي لخلــق مشــتركات تتيــح الحديــث عــن جيــل ذي 

ســمات معينــة. وكان هــو أول مــن الحــظ وجود فجوات 

بيــن األجيــال، وســعى إلــى دراســتها، وربطهــا بالثقافــة 

والقيــم والوعــي وطريقــة التفكيــر ونــوع االهتمامــات، 
وأســاليب التعبيــر عــن هــذا كلــه.)1(

يركــز  اآلن  الجيــل  تعريــف  فــي  العــام  االتجــاه  أن  غيــر 

علــى المعاصــرة الزمنيــة، أي األفــراد الذيــن يولــدون فــي 

مســاحة زمنيــة معينــة، بغــض النظــر عــن وقــوع حــدث 

تباينــات  ــة  أو تغيــر اجتماعــي كبيــر. غيــر أن ثمَّ تاريخــي 

جيــل؛  لــكل  الزمنيــة  المســاحة  تحديــد  كيفيــة   بشــأن 

إذ يعتقــد بعــض الدارســين أنهــا فــي حــدود 15 عاًمــا، 

فيمــا يذهــب آخــرون إلــى أنهــا تصــل إلــى 20 عاًمــا. وهــذا 

ا، ولعلــه أيًضــا طبيعي  الفــرق، علــى أيــة حــال، ليــس كبيــًر

دة التــي  بســبب صعوبــة االتفــاق علــى الســنة الُمحــدَّ

ــل. ــدأ وينتهــي عندهــا كل جي يب

بيــن  ــا  زمنيًّ يقــع  الــذي   »Z« جيــل  علــى  هــذا  وينطبــق 

جيليــن تجمعــه قواســم مشــتركة معهمــا، وتفصلــه 

فــي الوقــت نفســه اختافــات مــع كل منهمــا، وهمــا: 

الــذي يليــه.  »Alpha« الــذي يســبقه، وجيــل  »Y« جيــل

الجيل “Z”.. ومستقبل الفجوة بين األجيال
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وأهـــم مـــا يجمـــع األجيـــال الثاثـــة أنهـــا نشـــأت فـــي الزمـــن 

الرقمـــي، الـــذي ُتعـــد شـــبكة اإلنترنـــت أهـــم معالمـــه 

مطلـــع  بيـــن   »Y« الجيـــل  أبنـــاء  ُولـــد  ا.  تأثيـــًر وأكثرهـــا 

تســـعينياته،  ومنتصـــف  الماضـــي  القـــرن  ثمانينيـــات 

الرقمـــي.  العصـــر  فـــي  نشـــأ  جيـــل  أول  بالتالـــي  وهـــو 

منتصـــف  بيـــن  أبنـــاؤه  المولـــود   »Z« الجيـــل  ويليـــه 

التســـعينيات وآخـــر العقـــد األول فـــي القـــرن الحالـــي، 

إذا حســـبنا المتوســـط العـــام للتقديـــرات المتعـــددة 

بشـــأن المســـاحة الزمنيـــة لـــكل منهمـــا. ويشـــمل جيـــل 

ــع  ــذ مطلـ ــدون، منـ ــدوا، ويولـ ــن ُولـ ــي، مـ »Alpha«، بالتالـ

العقـــد الثانـــي فـــي هـــذا القـــرن.

وُتعنــى دراســة العاقــة بيــن األجيال -فــي األغلب األعم- 

بالجيــل األحــدث وطريقــة تفاعلــه مــع األجيــال األقــدم، 

كمــا ُتعنــى بأســلوب تعامــل هــذه األجيــال مــع األقــدم. 

ــا حتــى اآلن  لكــن جيــل »Alpha«، الــذي ُيعــد األحــدث زمنيًّ

لــم تكتمــل بعــد مســاحته الزمنيــة التــي ســتمتد إلــى 

ــوا  ــاءه مــا زال مــا بيــن عامــى 2025 و2030، بمــا يعنــي أن أبن

فــي مرحلــة الطفولــة، إذ ال يتجــاوز عمــر أكبرهــم 12 عاًمــا 

اآلن، األمــر الــذي ال يتيــح مجــاًلا كافًيــا لمتابعــة وتحليــل 

أنمــاط الحيــاة وأنســاق القيــم والثقافــة المجتمعيــة 

فــي أوســاطه.

ويختلــف األمــر بالنســبة إلــى الجيــل »Z«، الــذي تتــراوح 

أعمــار أبنائــه اآلن بيــن 13 و28 عاًمــا، أي إنــه الجيــل الــذي 

ــة القلــب لمرحلــة الشــباب فــي عالــم اليــوم. ُيعــد بمثاب

»Z« ثانًيا: السمات األساسية للجيل

أهــم مــا يتســم بــه هــذا الجيــل أنــه نشــأ خــال فتــرة 

ازديــاد  مســتوى  علــى  ليــس  ســريع،  رقمــي  توســع 

اإلقبــال علــى شــبكة اإلنترنــت، والتنامــي غيــر المســبوق 

فــي معــدالت اســتخدامها فقــط، ولكــن علــى مســتوى 

التطــور الســريع للغايــة فــي التكنولوجيــا التــي تعتمــد 

لــدى  بأنــه  بالتالــي،  الجيــل،  هــذا  ويتميــز  أيًضــا.  عليهــا 

الكثيــر مــن أبنائــه قــدرة كبيــرة علــى التواصــل الرقمــي، 

المعلومــات  إلــى  والســريع  الســهل  والوصــول 

والبيانــات ســواء صحيحــة أو خاطئــة. لكــن هــذا التحــول 

باتجــاه الرقمنــة ليــس المؤثــر الوحيــد فــي تكويــن الجيــل 

»Z«، وتشــكيل نظرتــه إلــى الحيــاة والمجتمــع والعالــم 

أبنــاءه  أن  ُتفيــد  شــواهد  وجــود  فــي  خاصــة  والكــون، 

أكثــر اهتماًمــا بالتواصــل الواقعــي، وليــس االفتراضــي 

ــذي  ــه األول ال ــذي ســبقه، برغــم أن ــل ال فقــط، مــن الجي

نشــأ فــي ظــل الثــورة الرقميــة وانغمــس فيهــا بقــوة، 

ولكــن بدرجــة أقــل مــن الجيــل الــذي يليــه ولــم تكتمــل 

مســاحته الزمنيــة بعــد.

الرأســمالية  ــش  زمــن توحُّ الجيــل »Z« فــي  لقــد نشــأ 

التــي  الجديــدة)2(،  الليبراليــة  أفــكار  فــي ظــل  العالميــة 

ريهــا والمؤمنيــن بهــا منــذ ثمانينيــات  تنامــى نفــوذ ُمنظَّ

الدوليــة،  الماليــة  المؤسســات  فــي  الماضــي  القــرن 

ومراكــز صنــع القــرار فــي كثيــر مــن دول العالــم، وكذلــك 

فــي غيــر قليــل مــن الجامعــات ومراكــز األبحــاث الغربيــة 

وغيرهــا. ومــا إن شــبَّ أبنــاء الجيــل »Z« عــن الطــوق 

باتجــاه  الرأســمالي  النظــام  فــي  التحــول  كان  حتــى 

المصــارف  وصــارت  اكتمــل،  قــد  الماليــة  الرأســمالية 

العصــب  هــي  الماليــة  والمؤسســات  والبورصــات 

األساســي لاقتصــاد، وأصبحــت معظــم المجتمعــات 

محكومــة بحركــة أســواق منفلتــة ال ترحــم.

االتجـــاه العـــام فـــي تعريـــف الجيـــل 
ــة، أي  ــرة الزمنيـ ــز علـــى المعاصـ اآلن يركـ
مســـاحة  فـــي  يولـــدون  الذيـــن  األفـــراد 
زمنيـــة معينـــة، بغـــض النظـــر عـــن وقـــوع 
حـــدث تاريخـــي أو تغيـــر اجتماعـــي كبيـــر. 
كيفيـــة  بشـــأن  تباينـــات  ثمَّـــة  أن  غيـــر 
تحديـــد المســـاحة الزمنيـــة لـــكل جيـــل؛ 
إذ يعتقـــد بعـــض الدارســـين أنهـــا فـــي 
ـــا، فيمـــا يذهـــب آخـــرون إلـــى  حـــدود 15 عاًم

أنهـــا تصـــل إلـــى 20 عاًمـــا.
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ا بيـــن أبنـــاء هـــذا الجيـــل لـــم يكـــن  وبرغـــم أن األكبـــر عمـــًر

ـــا عندمـــا ضربـــت األزمـــة الماليـــة -  ل تماًم وعيهـــم تشـــكَّ

ـــر  ـــم عـــام 2008، فقـــد شـــعر كثي ـــرى العال ـــة الكب االقتصادي

منهـــم بآثارهـــا التـــي امتـــدت إلـــى عـــدة ســـنوات فـــي دول 

أوروبيـــة وغيرهـــا، كمـــا فـــي الواليـــات المتحـــدة؛ حيـــث 

ــاري، وإفـــاس  ــن العقـ ــة الرهـ ــم أزمـ ــة تفاقـ ــدأت نتيجـ بـ

بعـــض المصـــارف الكبـــرى.

ولهـــذا أصبـــح لزاًمـــا علـــى أبنـــاء الجيـــل »Z« التكيـــف بأيـــة 

طريقـــة إيجابيـــة أو ســـلبية، مشـــروعة أو غيـــر مشـــروعة، 

مـــع متغيـــرات اقتصاديـــة واجتماعيـــة صعبـــة وقاســـية. 

ـــف  ومـــن الطبيعـــي أن تظهـــر فـــي ســـياق محـــاوالت التكيُّ

الصعـــب هـــذه ســـلوكيات وأنمـــاط حيـــاة وأنســـاق قيـــم 

ـــا  ـــال األقـــدم، وخصوًص ـــى األجي ـــر مألوفـــة بالنســـبة إل غي

ذوي النزعـــة المحافظـــة فـــي هـــذه األجيـــال.

 »Z« ــا: طبيعــة الفجــوة بيــن الجيــل ثالًث
واألجيــال األقــدم

ــن أن هنــاك فجــوة تفصــل بيــن الجيــل  ليــس صعًبــا تبيُّ

األحــدث - موضــوع هــذه المقالــة - واألجيال األقدم، ربما 

باســتثناء الجيــل »Y« الــذي يســبقه، وتوجــد مشــتركات 

الجيــل »Z«. فتحديــد  وأبنــاء  بيــن األصغــر عمــًرا فيــه 

مســاحة زمنيــة لــكل جيــل ال يحــول دون حــدوث تداخــل 

بيــن بعــض أبنــاء جيليــن متوالييــن، وخاصــة األصغــر فــي 

الجيــل الســابق، واألكبــر فــي الجيــل الاحــق.

قــد  متبادلــة  ســلبية  نظــرة  هنــا،  بالفجــوة،  وُيقصــد 

تعــود إلــى ســوء فهــم، أو عــدم اســتعداد للتفهــم. لكــن 

هــذه الفجــوة ليســت شــاملة، أو جامعــة مانعــة، ألن 

ــون فهــم،  ــال األقــدم مــن يفهمــون، أو يحاول فــي األجي

اختــاف الجيــل األحــدث عنهــم، كمــا أن فــي هــذا الجيــل 

مــن ال يشــعر بــأن األجيــال األقــدم هــي قديمــة إلــى حــدٍّ 

ــاة. ر معــه فهــم طريقتهــا فــي الحي يتعــذَّ

فـــا الجيـــل »Z«، وال األجيـــال األقـــدم، كتلـــة مصمتـــة. 

نجـــد فـــي هـــذا، وذاك، تنـــوع وتبايـــن هـــو مـــن طبائـــع 

عامـــة  ســـمة  وهـــذه  الحيـــاة.  ُســـنن  مـــن  أو  األمـــور، 

 فـــي األجيـــال بوجـــه عـــام منـــذ أن ُبـــدئ فـــي دراســـتها؛

ــم  ــب مواقعهـ ــون حسـ ــل يختلفـ ــاء الجيـ ــد أن أبنـ إذ ُوجـ

وبالتالـــي  وثقافاتهـــم،  وخلفياتهـــم  المجتمـــع  فـــي 
زوايـــا مختلفـــة.)3( مـــن  األحـــداث  إلـــى  ينظـــرون 

فأمــا التباُيــن فــي أوســاط األجيــال األقــدم فهــو يتركــز 

 Continuum فــي موقــع كل مــن أبنائهــا على المتواصــل

الــذي ُتمثــل النزعــة المحافظــة Conservationism أحــد 

 Libertarianism طرفيــه، فيمــا توجــد النزعــة التحرريــة

فــي طرفــه اآلخــر. فكلمــا ازدادت النزعــة المحافظــة قــلَّ 

النظــرة  األحــدث، وشــاعت  الجيــل  لفهــم  االســتعداد 

إليــه بوصفــه غريًبــا أو غيــر ســوي، وتوســعت بالتالــي 

الفجــوة. والعكــس، إذ يــزداد االســتعداد لفهــم الجيــل 

نظـرة  الجيليـة  بالفجـوة  يُقصـد 
سلبية متبادلة قد تعود إلى سوء فهم، 
هـذه  لكـن  للتفهـم.  اسـتعداد  عـدم  أو 
الفجوة ليسـت شـاملة، ألن في األجيال 
األقـدم مـن يفهمـون، أو يحاولـون فهم، 
أن  الجيـل األحـدث عنهـم، كمـا  اختـاف 
في هذا الجيل من ال يشـعر بأن األجيال 
األقـدم هـي قديمـة إلـى حـدٍّ يتعـذَّر معـه 

فهـم طريقتهـا فـي الحيـاة.
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ازدادت  كلمــا  اختافــه،  اســتيعاب  ومحاولــة  األحــدث، 

ــة. النزعــة التحرري

ــع  ــو أوسـ ــل »Z« فهـ ــاط الجيـ ــي أوسـ ــن فـ ــا التباُيـ وأمـ

أهمهـــا:  متعـــددة،  بمحـــددات  يرتبـــط  ألنـــه  نطاًقـــا، 

والمهـــارات  والقـــدرات  ونوعـــه،  التعليـــم  مســـتوى 

االقتصـــادي  المســـتوى  جانـــب  إلـــى  الشـــخصية، 

الطبقـــي  البنـــاء  فـــي  الموقـــع  أو  واالجتماعـــي 

 Ethnic اإلثنيـــة  االختافـــات  تأتـــي  ثـــم  للمجتمـــع، 

الدينيـــة والمذهبيـــة والعرقيـــة واللغويـــة وغيرهـــا فـــي 

مرتبـــة أقـــل مـــن حيـــث أهميتهـــا، وال ننســـى أثـــر الفـــروق 

بيـــن مـــن يعيشـــون فـــي الـــدول األكثـــر تقدًمـــا، وربمـــا 

الصاعـــدة،  االقتصـــادات  ذات  الـــدول  بعـــض  أيًضـــا 

ويحصلـــون بالتالـــي علـــى فـــرص ال ُيتـــاح مثلهـــا فـــي 

أقـــل تقدًمـــا. دول 

ــن مســتويات التعليــم وطبيعــة المهــارات  ــؤدي تباُي وي

 ،»Z« أبنــاء جيــل إلــى اختافــات كبيــرة فــي اهتمامــات 

ومــن َثــمَّ فــي أنمــاط حياتهــم واتجاهاتهــم الســلوكية 

وأنســاقهم القيميــة؛ فالحاصلــون علــى فــرص أفضــل 

فــي التعليــم منغمســون إمــا فــي إكمــال دراســتهم 

وتنميــة مهاراتهــم، أو فــي البحــث عــن عمــل يتطلعــون 

ألن يكــون الئًقــا بمــا لديهــم مــن إمكانات، أو منشــغلون 

كل  يؤدونهــا  أعمــال  أو  بهــا  التحقــوا  وظائــف  فــي 

بطريقتــه، األمــر الــذي يجعلهــم أكثــر ميــًلا إلــى التواصــل 

الواقعــي، وليــس الرقمــي فقــط. وممــا يميزهــم -أيًضــا- 

اهتمامهــم بالعمــل التطوعــي والمبــادرات االجتماعيــة 

فــي مجــاالت مختلفــة.)4( 

ا بينهــم إعجــاب األجيــال األقــدم،  كمــا يثيــر األكثــر تميــًز

خاصــًة أولئــك الذيــن يحققــون نجاحــات فــي مجــاالت 

تكنولوجيــا  علــى  اعتمــاًدا  األعمــال،  وريــادة  االبتــكار 

المعلومــات واالتصــاالت، أو التحــول الرقمــي ألنشــطة 

اســتخدام  فــي  براعتهــم  نتيجــة  متنوعــة،  اقتصاديــة 
الصغــر.)5( منــذ  اإلنترنــت 

وال ننسـى، هنـا، أن بدايـة دخـول هـذا الجيـل إلـى سـوق 

العمـل قريبـة، ألن أغلبهـم أنهـى تعليمـه الجامعي بين 

عامـي 2017 و2019. ولهـذا ُيعـد مـن حققـوا نجاًحـا بينهـم 

بالغـة  فتـرة  فـي  العمـل  بـدأوا  ألنهـم  التميـز،  بالغـي 

الصعوبـة فرضـت فيهـا جائحـة كورونا إغـاق االقتصاد 

بدرجـات متفاوتـة فـي كل بلـدان العالـم تقريًبـا، وحـدث 

ذلـك وهـم فـي بدايـة حياتهـم العمليـة. 

يكملـــوا  لـــم  ومـــن  ومهـــارة،  تعليًمـــا  األقـــل  أمـــا 

ا  ـــًر تعليمهـــم، فهـــم علـــى العكـــس يمضـــون جـــزًءا كبي

مـــن وقتهـــم إمـــا مســـتغرقين فـــي اتصـــاالت وتفاعات 

ـــر مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي أو فـــي  ـــدة عب ـــر مفي غي

النـــوادي أو المقاهـــي حســـب المســـتوى االجتماعـــي 

يدفـــع  فراًغـــا  يمـــأل  عمـــا  باحثيـــن  أو  منهـــم،  لـــكل 

ـــر مألوفـــة،  ـــاة وســـلوكيات غي ـــى أنمـــاط حي بعضهـــم إل

ــدم، . ــال األقـ ــى األجيـ ــبة إلـ ــة بالنسـ ــدو غريبـ وتبـ

الجيـــل  أبنـــاء  مـــن  تعليًمـــا ومهـــارة  األقـــل  ويســـلك 

ســـبيل  علـــى  منهـــا،  ألســـباب  الَمســـلك  هـــذا   »Z«

المثـــال، الشـــعور بأنهـــم مختلفـــون تعويًضـــا عـــن عـــدم 

تميزهـــم، أو ســـعًيا إلـــى مقاومـــة إحباطـــات، أو نتيجـــة 

شـــعور باالغتـــراب. وُيعـــد هـــذا الَمســـلك أهـــم عوامـــل 

الفجـــوة التـــي تفصـــل الجيـــل »Z« عـــن القطاعـــات األكثـــر 

محافظـــة فـــي األجيـــال األقـــدم.

التعليـــم  مســـتويات  تبايُـــن  يـــؤدي 
ــي  ــات فـ ــى اختافـ ــارات إلـ ــة المهـ وطبيعـ
اهتمامـــات أبنـــاء جيـــل »Z«، ومـــن ثــَـمَّ فـــي 
أنمـــاط حياتهـــم واتجاهاتهـــم الســـلوكية 
مـــن  هـــذا  ويُعـــد  القيميـــة،  وأنســـاقهم 
أهـــم عوامـــل الفجـــوة التـــي تفصـــل الجيـــل 
محافظـــة  األكثـــر  القطاعـــات  عـــن   »Z«

ــدم. ــال األقـ ــي األجيـ فـ
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رابًعا: هل ُيمكن تجسير الفجوة الجيلية؟

الفجــوات الجيليــة معروفــة منــذ أن ُبــدئ فــي دراســة 

م، لكــن هــذه الفجــوة  العاقــة بيــن األجيــال كمــا تقــدَّ

القــرن  منتصــف  منــذ  ــا  تدريجيًّ وتوســعت،  ازدادت، 

الماضــي، وبلغــت مســتويات مرتفعــة أكثــر منــذ الجيــل 

.»Z« وصــوًلا إلــى ذروة جديــدة فــي زمــن الجيــل ،»Y«

واألجيــال  الجيــل  هــذا  بيــن  بالفجــوة  الشــعور  ويــزداد 

الســابقة فــي أوســاط أصحــاب النزعــة األكثــر محافظــة 

م، ولكــن ال توجــد إحصــاءات  فــي هــذه األجيــال كمــا تقــدَّ

القــدر  كان  وإن  مجتمــع،  كل  فــي  هــؤالء  نســبة  عــن 

الُمتيقــن هــو أن نســبتهم تــزداد فــي المجتمعــات األكثــر 

محافظــة، والتــي توجــد دالئــل علــى أن أكثرهــا توجــد فــي 

البلــدان.  هــذه  معظــم  فلنقــل  أو  الشــرقية،  البلــدان 

وبرغــم أن نســبتهم تقــل فــي البلــدان الغربيــة، فإنهــا 

تتفــاوت مــن مجتمــع إلــى آخــر فــي هــذه البلــدان، مــع 

ماحظــة أن النزعــة المحافظــة ازدادت فــي كثيــر منهــا 

أيًضــا فــي العقديــن األخيريــن. 

واألجيـال   »Z« الجيـل  بيـن  الفجـوة  ـع  توسُّ أن  صـح  وإذا 

األقـدم يعـود إلـى أن هـذا الجيـل أكثـر اختاًفـا، إلـى جانـب 

ازديـاد النزعـة المحافظـة فـي أوسـاط تلـك األجيـال حتـى 

أن  هـو  لـي  األوَّ االسـتنتاج  يكـون  الغربيـة،  البلـدان  فـي 

التباعـد بيـن األجيـال سـيزداد أكثـر كلمـا مضى الزمـن. ولنا 

الـذي سـتبلغه هـذه  المـدى  الحالـة أن نتصـور  فـي هـذه 

الفجـوة خـال سـنوات، ال عقـود، فـي ظـل الثـورة الرقميـة 

اسـًما  ليكـون  ميتافيـرس  تعبيـر  اسـُتعير  التـي  الجديـدة 

لها، مع ماحظة أنها تتطور بسرعة بالغة، وتأخذ معها 

أعـداًدا متزايـدة مـن األجيـال األحـدث إلـى نمـط حيـاة جديد 

تماًمـا، يقـوم علـى امتـزاج غيـر مسـبوق بيـن االفتراضـي 

الـذي يكتسـب مضامين وأشـكاًلا متجـددة طول الوقت، 

والواقعـي الـذي ُيدمـج فـي عوالـم افتراضيـة.

ولهـذا يكتسـب السـؤال عـن إمـكان تجسـير الفجوة بين 

واألجيـال  فقـط،   »Z« الجيـل  وليـس  المقبلـة،  األجيـال 

األقـدم أهميـة كبرى وإلحاًحا غير مسـبوق، فيما يصوغه 

البعـض بطريقـة تنطـوي علـى حكـم بـأن هـذا التجسـير 

ـة فرصـة  بعيـد المنـال، عندمـا يسـألون عمـا إذا كانـت ثمَّ

باقيـة لوضـع حـدٍّ لتوسـع الفجـوة الجيليـة.

بشــيء  يحتفظــون  مــن  هنــاك  يظــل  ذلــك،  ومــع 

ا  مــن التفــاؤل، أو ُقــل األمــل، ويقــدم بعضهــم أفــكاًر

الفجــوة،  لتجســير  فعلــه  يمكــن  لمــا  تصــورات   أو 

أو علــى األقــل الحــد مــن توســعها. ولكــن الكثيــر مــن 

نصائــح  إلــى  أقــرب  هــو  التصــورات  أو  األفــكار   هــذه 

معظمهــا  فــي  وهــي  مواعــظ.  وأحياًنــا  إرشــادات،  أو 

افتــراض  مــن  انطاًقــا  األقــدم  األجيــال  إلــى  موجهــة 

ــع الفجــوة  أن األكبــر يســتطيع اســتيعاب أخطــار توسُّ

هــذه  تصنيــف  ويمكــن  األصغــر.  مــن  أكثــر  الجيليــة 

مجموعتيــن: فــي  اإلرشــادات  أو  النصائــح 

المجموعـة األولـى تتضمـن مـا يدخـل في إطـار التنبيه 

إلـى مـا قـد ال يكـون ُمنتبًهـا إليه، مثـل أن اختاف األجيال 

المرحلـة  علـى  ا  مقصـوًر ليـس  طبيعـي  أمـر  األحـدث 

مختلًفـا  منهـا  كل  كان  األقـدم  األجيـال  وأن  الراهنـة، 

قبـل  حتـى  منهـا،  األسـبق  عـن  الجوانـب  بعـض  فـي 

الثـورة الرقميـة التـي أدت إلـى ازديـاد االختـاف. وواضـح 

بيـن  الفجـوة  توسُّـع  أن  صـح  إذا 
الجيـل »Z« واألجيـال األقـدم يعـود إلـى 
أن هـذا الجيـل أكثـر اختاًفـا، إلـى جانـب 
أوسـاط  فـي  المحافظـة  النزعـة  ازديـاد 
تلـك األجيـال حتـى فـي البلـدان الغربيـة، 
يكـون االسـتنتاج األوَّلـي هـو أن التباعـد 
مضـى  كلمـا  أكثـر  سـيزداد  األجيـال  بيـن 
الزمـن. ولنـا فـي هـذه الحالـة أن نتصـور 
الفجـوة  هـذه  سـتبلغه  الـذي  المـدى 
خـال سـنوات، ال عقـود، فـي ظـل الثـورة 
تعبيـر  اسـتُعير  التـي  الجديـدة  الرقميـة 

لهـا. اسـًما  ليكـون  ميتافيـرس 
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هـو  المجموعـة  هـذه  ضمـن  ُيطـرح  ممـا  الهـدف  أن 

وأحفادهـم  أبنائهـم  سـماع  علـى  األقـدم  األجيـال  حـث 

فهمهـم.  إلـى  والسـعي  إليهـم،  واإلنصـات 

المجموعـة الثانيـة ترتبط التصورات المتضمنة فيها 

بالفجـوة الجيليـة فـي مجـال العمـل، أي فـي الشـركات 

والمؤسسـات والهيئـات العامـة والخاصـة التـي يعمل 

حديثـة  متعـددة  أجيـال  مـن  عاملـون   - عـادًة   - فيهـا 

وقديمـة، مـع اهتمـام خاص بكيفيـة التعامل مع الجيل 

ا.  »Z« الـذي يمثـل أبنـاؤه أصغـر هـؤالء العامليـن عمـًر

ومنهـا مـا هـو موجه إلى مسـؤولي الموارد البشـرية في 

الشـركات والمؤسسـات المختلفـة)6(، مثـل التنبيـه إلـى 

الواقعـي  بالتواصـل  أكثـر اهتماًمـا  الجيـل  أبنـاء هـذا  أن 

الجيـل  مـن  المحمولـة  فـي هواتفهـم  انغماًسـا  وأقـل 

»Y«، وأنهـم يفضلـون الوجـود في بيئـة متنوعة، وبالتالي 

فـي شـركات لديهـا قـدرة علـى االسـتفادة مـن االختاف 

بيـن موظفيهـا، وأن الكثيـر منهـم ُيقـدرون المسـؤولية 

مواهبهـم  وأن  التطوعيـة،  والمبـادرات  االجتماعيـة 

أن  غيـر  بذلـك.  تهتـم  التـي  الشـركات  فـي  أكثـر  تظهـر 

التعامـل  إمكانيـة  مـن  تعقيـًدا  أكثـر  الجيليـة  الفجـوة 

معهـا بمثـل هـذه النصائـح التـي ال تخلـو مـن فائـدة هنـا 

أو هنـاك، وبقـدر أو بآخـر.

وختاًمـا، إذا كان لنـا أن نفكـر بطريقـة مختلفـة ونحـاول 

التحـرر مـن التشـاؤم الغالـب بشـأن مسـتقبل الفجـوة 

الجيليـة، فليكـن عنصـر الزمـن مدخلنـا إلـى هـذا التفكيـر، 

بحيـث نكـف عـن النظـر إليـه باعتبـاره ذا ُبعـد واحـد. فـإذا 

ـع  كان الغالـب فـي حركـة الزمـن الرقمـي اليـوم هـو توسُّ

الكبيـرة  التكنولوجيـة  القفـزات  بفعـل  الجيليـة  الفجـوة 

إلـى  سـيصل  التوسـع  هـذا  أن  فاألرجـح  والسـريعة، 

سـقف قـد ال يبقـى بعـده مزيـد، وعندئـذ تتوافـر ظـروف 

مائمـة لتفاعـات مختلفـة عما هو سـائد اآلن، على نحو 

يـؤدي إلـى تقلـص الفجـوة. كمـا أن األجيـال األقـدم )مـن 

األجيـال Alpha, Z, Y( سـيقل عـدد المنتميـن إليهـا مـع 

الزمـن، فيمـا سـتصبح األجيـال األحـدث اآلن هـي األقدم، 

بـدًءا بالجيـل »Y«، فـي فتـرة قـد ال تزيـد علـى عقـد واحـد 

ا فـي هـذا الجيـل -بالفعـل-  بكثيـر، وقـد دخـل األكبـر سـنًّ

العقـد الخامـس فـي أعمارهـم، ألن أقدمهـم ُولـدوا فـي 

يكـون  مرحلـة  إلـى  نصـل  وعندمـا  الثمانينيـات.  مطلـع 

وقـت  فـي  الرقميـة  الثـورة  عرفـوا  فيهـا  البشـر  أغلـب 

مبكـر مـن حياتهـم، أو ُولـدوا فـي ظلهـا، سـتكون فرصـة 

تضييـق الفجـوة الجيليـة أكبـر ممـا يبـدو لنـا اآلن.
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د. هيثم الحاج علي

رئــــــــيــــــــس الــــــهــــــيــــــئــــــة الـــــــمـــــــصـــــــريـــــــة الــــــــعــــــــامــــــــة لــــلــــكــــتــــاب

لـــم تكـــن معـــارض الكتـــب حتـــى وقـــت قريـــب ســـوى 

مـــن  األول  المقـــام  فـــي  بهـــا  يهتـــم  ثقافيـــة  أحـــداث 

ُيمكـــن اعتبارهـــم نخبـــة ثقافيـــة للمجتمعـــات، باإلضافـــة 

واألدب،  والكتابـــة  الثقافـــة  بشـــؤون  المهتميـــن  إلـــى 

يشـــتغلون  مـــن  الحـــال  بطبيعـــة  إليهـــم  وُيضـــاف 

المعـــارض  هـــذه  كانـــت  حيـــث  المجـــاالت،  بهـــذه 

يلتقـــون  هـــؤالء،  لـــكل  الـــدوري  األساســـي  الُملتقـــى 

ــا ويتعارفـــون ويتناقشـــون فـــي شـــكل مؤتمـــرات  فيهـ

رســـمية. غيـــر  ُمصغـــرة 

ون  َيعـــدُّ الذيـــن  الناشـــرون  هـــؤالء  كل  إلـــى  وُيضـــاف 

معـــارض الكتـــب مكاًنـــا أصيـــًلا لهـــم، يتبادلـــون فيهـــا 

مـــع  االتفـــاق  فيهـــا  ويتـــم  النشـــر،  وحقـــوق  الكتـــب 

المؤلفيـــن، وربمـــا تكـــون فرصـــة لكـــي يتبـــادل الناشـــرون 

نفســـها. الصناعـــة  لتطويـــر  اآلراء 

ــارض  ــائد لمعـ ــوذج السـ ــي النمـ ــة هـ ــذه الحالـ كانـــت هـ

أماكـــن  كافـــة،  العالـــم  أرجـــاء  فـــي  الدوليـــة  الكتـــب 

لبيـــع الكتـــب ولعـــرض الناشـــرين لهـــا، وربمـــا تنعقـــد 

هنـــاك  أو  هنـــا  النـــدوات  مـــن  بعـــض  بعضهـــا  فـــي 

ـــج 
ِ
ــا فـــي المقـــام األول ُمنت فـــي موضوعـــات يهتـــم بهـ

وناقلهـــا. الثقافـــة 

القـــرن  مـــن  التســـعينيات  منتصـــف  فـــي  أنـــه  غيـــر 

ـــر أشـــكال  ـــدأت بعـــض المعـــارض فـــي تطوي الماضـــي ب

األنشـــطة الُمقامـــة علـــى هامشـــها، فتحـــول بعضهـــا 

فـــي  الصناعـــة  تســـتهدف  مهنيـــة  معـــارض  إلـــى 

فـــي  النشـــر  بالطبـــع صناعـــة  –نعنـــي  األول  مقامهـــا 

والمهنييـــن  الصنـــاع  إلـــى  وتتوجـــه  كافـــة–،  جوانبهـــا 

عـــن طريـــق تنظيـــم برامـــج لتبـــادل حقـــوق النشـــر بيـــن 

الناشـــرين مـــن األقطـــار المختلفـــة حيـــن كان اللقـــاء 

أو التواصـــل بينهـــم صعًبـــا، باإلضافـــة إلـــى ذلـــك كان 

االهتمـــام بإقامـــة ورش العمـــل والنـــدوات واللقـــاءات 

المهنيـــة التـــي تســـتهدف فـــي المقـــام األول تطويـــر 

صناعـــة النشـــر بـــكل جوانبهـــا، بـــل وقـــد زاد األمـــر لكـــي 

إلـــى  الكتـــب  معـــارض  مـــن  جـــزء  تحويـــل  إلـــى  يصـــل 

ـــواع  ـــات الطباعـــة مـــن آالت وأن معـــارض تختـــص بمكون

أوراق وأحبـــار وخافـــه، وهـــي األمـــور التـــي جعلـــت هـــذه 

المعـــارض مغلقـــة فـــي نمطهـــا العـــام علـــى صنـــاع 

ــة للجمهـــور إال فـــي فتـــرات ضيقـــة  ــر وغيـــر متاحـ النشـ

ُتعـــد قليلـــة بالنســـبة إلـــى فتـــرة إقامـــة المعـــرض، وربمـــا 

يكـــون معـــرض فرانكفـــورت ومعـــرض لنـــدن ُيمثـــان 

تلـــك الفتـــرة بالنســـبة لهـــذا  النموذجيـــن األهـــم فـــي 

النـــوع مـــن المعـــارض الـــذي يتوجـــه فـــي المقـــام األول 

إلـــى جمهـــور نوعـــي مهتـــم.

مـــن ناحيـــة أخـــرى اســـتهدفت معـــارض أخـــرى نوًعـــا 

ـــًرا مـــن النشـــاط؛ حيـــث عنيـــت بخلـــق حالـــة ثقافيـــة  مغاي

عامـــة، عـــن طريـــق إضافـــة األنشـــطة الثقافيـــة والفنيـــة 

التوســـع فـــي  إلـــى جـــداول أعمالهـــا، مـــع  المتعـــددة 

تعريـــف الثقافـــة لتشـــمل كل مـــا ُيمكـــن أن ينبـــع مـــن 

اهتمامـــات المجتمـــع، وهـــو األمـــر الـــذي بـــدأه معـــرض 

الفتـــرة  تلـــك  فـــي  ـــا  تدريجيًّ للكتـــاب  الدولـــي  القاهـــرة 

عـــن طريـــق اســـتحداث برنامـــج نشـــاط ثقافـــي متعـــدد 

النـــدوات والموضوعـــات، مـــع مجموعـــة مـــن الحفـــات 

ـــك شـــيًئا فشـــيًئا  ـــة، لتتوســـع بعـــد ذل ـــة، فـــي البداي الفني

ـــة والسياســـية واللقـــاءات  لتشـــمل المناظـــرات الفكري

معـــرض الكتـــــاب.. حالة خاصــة من القــوى 
الناعمة: سرد تاريخي واستثمار مستقبلي
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لقـــاءات  صـــورة  فـــي  واألدبـــاء  المفكريـــن  كبـــار  مـــع 

ـــا ال  مفتوحـــة شـــهدت رواًجـــا كبيـــًرا وأحدثـــت صخًبـــا ثقافيًّ

ُيضاهـــى فـــي تلـــك الفتـــرة، وهـــي الحالـــة التـــي اســـتحدثها 

هـــذه  مـــع  اللقـــاءات  كانـــت  فقـــد  الكتـــاب،  معـــرض 

النوعيـــة مـــن المتحدثيـــن قبـــل ذلـــك تتـــم فـــي حـــدود 

ضيقـــة وال يحضرهـــا ســـوى المدعويـــن أو عـــدد محـــدود 

مـــن جمهـــور نوعـــي مهتـــم.

النشـــاط فـــي الظهـــور  بـــدأ هـــذا الشـــكل مـــن  وقـــد 

أربعـــة  أو  أماكـــن  ثاثـــة  فـــي  الكتـــاب  داخـــل معـــرض 

علـــى أقصـــى تقديـــر كان مـــن بينهـــا قاعـــة للمناظـــرات 

مـــن  بعديـــد  لقـــاءات  شـــهدت  الكبـــرى  والنـــدوات 

األســـماء المهمـــة والامعـــة علـــى مســـتوى العالـــم 

فـــي مجـــاالت متنوعـــة، غيـــر أن الجمهـــور الحاضـــر ظـــلَّ 

ــف أو  ــداع الضيـ ــال إبـ ــن بمجـ ــر المهتميـ ــار دوائـ ــي إطـ فـ

الُمثـــارة. القضايـــا  بطبيعـــة 

وتتطـــور هـــذه الرؤيـــة شـــيًئا فشـــيًئا ليصبـــح البرنامـــج 

الثقافـــي المفتـــوح للجمهـــور واحـــًدا مـــن أهـــم أركان 

الثقافـــي  النشـــاط  هـــو  ويصيـــر  الكتـــاب،  معـــرض 

ـــا فـــي مكوناتـــه ليغطـــي اهتمامـــات  ـــرز واألكثـــر تنوًع األب

المثقفيـــن،  وغيـــر  منهـــم  المثقفيـــن  األفـــراد  كل 

ـــي ُيمكـــن معهـــا  ـــا بالصـــورة الت ـــر ازدحاًم ـــح األكث وليصب

قـــد  للكتـــاب  الدولـــي  القاهـــرة  معـــرض  إن  القـــول 

ل فـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة مـــن ذلـــك  تحـــوَّ

الحـــدث الثقافـــي النخبـــوي إلـــى حـــدث قومـــي يهتـــم 

بـــه كل أفـــراد المجتمـــع علـــى اختـــاف اهتماماتهـــم 

وأعمارهـــم، ويقـــدم فـــي داخـــل طياتـــه مائـــدة متنوعـــة 

مـــن الفعاليـــات باإلضافـــة إلـــى الكتـــب.

َيـــت هـــذه البرامـــج 
ِ
وقـــد كانـــت الرؤيـــة األساســـية التـــي ُبن

المعـــرض  تقديـــم  اســـتهداف  فـــي  تتمثـــل  عليهـــا 

ــي  ــع الكتـــب التـ ــة لبيـ ــوًقا متنوعـ ــه سـ ــور بوصفـ للجمهـ

ـــف ناشـــر مشـــارك فـــي المعـــرض  ـــر مـــن أل رهـــا أكث
ِ
ُيصد

مـــن جنســـيات عربيـــة وأجنبيـــة مختلفـــة، وأن الهـــدف 

– يكمـــن  بالمعـــرض  الثقافـــي  للنشـــاط  األساســـي 

باإلضافـــة إلـــى الرســـالة الثقافيـــة بالطبـــع– فـــي خلـــق 

حالـــة مـــن الجـــذب ألكبـــر عـــدد مـــن فئـــات الجمهـــور 

فـــي  الموجـــود  الكبيـــر  العـــدد  وأن  المعـــرض،  الرتيـــاد 

ومـــن  القـــراءة،  رواج  مـــن  حالـــة  ســـيخلق  المعـــرض 

َثـــمَّ رواج بيـــع الكتـــب، وهـــو مـــا ُيعـــد أولويـــة للمعـــارض 

التـــي تعمـــل علـــى نمـــط ســـوق الكتـــب فـــي األســـاس، 

كمـــا أن هـــذا الـــرواج سُيســـهم فـــي تنشـــيط الصناعـــة 

نفســـها، بمـــا يـــؤدي بطبيعـــة الحـــال إلـــى تطويرهـــا علـــى 

ــا  ــا، بمـ كل المســـتويات، وزيـــادة وتيـــرة االســـتثمار فيهـ

ـــة  ـــوى وحماي ـــج والمحت ـــر جـــودة المنت ُيســـهم فـــي تطوي

حقـــوق المؤلـــف.

فـــي  القاهـــرة  معـــرض  نجـــح  قـــد  األمـــور  هـــذه  كل 

تحقيقهـــا خـــال العقـــد األول مـــن األلفيـــة الجديـــدة؛ 

ــارض علـــى  ــر المعـ ــذا المعـــرض مـــن أكبـ ــار هـ حيـــث صـ

ـــزوار وطـــول المـــدة،  مســـتوى العالـــم مـــن حيـــث عـــدد ال

كمـــا نجـــح هـــذا المعـــرض فـــي الســـنوات التاليـــة لتلـــك 

الفتـــرة فـــي خلـــق حالـــة ثقافيـــة يمتـــد أثرهـــا علـــى مـــدار 

ـــا،  ـــا، وعلـــى امتـــداد الوطـــن العربـــي مكانيًّ العـــام زمنيًّ

وهـــي الحالـــة الثقافيـــة التـــي ُيمكـــن تشـــبيهها بالمـــرآة 

ــراك  ــا يـــدور فـــي المجتمـــع مـــن حـ التـــي تعكـــس كل مـ

الصـــورة  إظهـــار  إلـــى  أدى  بمـــا  العـــام،  مـــدار  علـــى 

الحقيقيـــة لحالـــة هـــذا المجتمـــع عبـــر وســـائل اإلعـــام 

المنتشـــرة علـــى مســـتوى العالـــم.

ففـــي منتصـــف العقـــد الثانـــي مـــن األلفيـــة الجديـــدة، 

اســـتطاع معـــرض الكتـــاب عبـــر هـــذا الزخـــم، وعـــن طريـــق 

الدولـــي  القاهـــرة  معـــرض  تحـــوَّل 
للكتـــاب فـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة 
حـــدث  إلـــى  نخبـــوي  ثقافـــي  حـــدث  مـــن 
المجتمـــع  أفـــراد  بـــه كل  يهتـــم  قومـــي 
ــم،  ــم وأعمارهـ ــى اختـــاف اهتماماتهـ علـ
ــة مـــن الفعاليـــات  ويقـــدم مائـــدة متنوعـ

باإلضافـــة إلـــى الكتـــب.
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زيـــادة عـــدد رواده ليصـــل إلـــى أكثـــر مـــن مليونـــي زائـــر، 

ــة فـــي ذلـــك  ــة الُمعاديـ ــاءات اإلعاميـ أن يدحـــض االدعـ

الوقـــت بكـــون مصـــر بلـــًدا غيـــر آمـــن بصـــورة تجعلهـــا غيـــر 

قـــادرة علـــى اســـتمرار حياتهـــا اليوميـــة العاديـــة، وذلـــك 

حيـــن ظهـــرت صـــور الزحـــام لتؤكـــد أن مصـــر تعيـــش فـــي 

أمـــان وأنهـــا قـــادرة علـــى تنظيـــم حـــدث بهـــذا القـــدر مـــن 

ــا  الضخامـــة فـــي وســـط العاصمـــة مـــع اســـتمراره لمـ

ر فـــي ذلـــك الوقـــت 
ِ

يقـــارب أســـبوعين، وهـــو مـــا اســـُتثم

ا  مـــن خـــال زيـــادة عـــدد الـــدول التـــي ُتشـــارك رســـميًّ

فـــي المعـــرض، وزيـــادة عـــدد المبدعيـــن والمفكريـــن 

العـــرب واألجانـــب الذيـــن حرصـــوا علـــى المشـــاركة فـــي 

ــرض. ــة للمعـ بـ
ِ
ــة المصاح األنشـــطة الثقافيـ

ــي  ــتطاع المعـــرض فـ ــدة، اسـ ــرى جديـ ــوة أخـ ــي خطـ وفـ

يوبيلـــه الذهبـــي –الـــدورة الخمســـين التـــي ُأقيمـــت فـــي 

ينايـــر 2019– والـــذي حظـــي بافتتـــاح فخامـــة الرئيـــس »عبـــد 

ــدم  ــه، اســـتطاع المعـــرض أن يقـ ــاح السيســـي« لـ الفتـ

نفســـه للعالـــم بوصفـــه حامـــًلا لداللـــة انتقـــال مصـــر 

إلـــى الجمهوريـــة الجديـــدة، وذلـــك عبـــر انتقالـــه إلـــى أرض 

ا  تجهيـــًز األكثـــر  وهـــي  بالتجمـــع  الجديـــدة  المعـــارض 

وتنظيًمـــا، باإلضافـــة إلـــى التركيـــز علـــى تطويـــر الرؤيـــة 

الثقافيـــة للمعـــرض وتعظيـــم االســـتفادة منهـــا، حيـــث 

بالكرنفـــال  أشـــبه  الـــدورة  هـــذه  فـــي  المعـــرض  كان 

الثقافـــي، وكان شـــعاره البســـيط العميـــق –متجمعيـــن 

ــا  فـــي القاهـــرة– عامـــة علـــى حالـــة الجـــذب التـــي خلقهـ

المعـــرض  زيـــارة  علـــى  تحفيـــزه  يتـــم  لكـــي  للجمهـــور 

ورؤيتـــه فـــي صورتـــه الحضاريـــة الحديثـــة، وهـــو بذلـــك 

قـــد اســـتطاع التعبيـــر عـــن روح الجمهوريـــة الجديـــدة 

ــا. ــة لهـ ــه الدولـ ـ وتوجُّ

باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد كان المعــرض رائــًدا فــي مجال 

أعقــاب  فــي  بــدأت  التــي  التعامــل مــع جائحــة كورونــا 

انتهــاء الــدورة الحاديــة والخمســين، فــي ينايــر 2020، ففــي 

الوقــت الــذي توقفــت فيــه كل معــارض العالــم عــن 

العمــل اســتطاع المعــرض أن يحســن التعامــل مــع 

ــَدت فــي يونيــو 
ِ
الموقــف فــي دورتــه االســتثنائية التــي ُعق

كان  وقــد  ينايــر،  فــي  الثابــت  خــاف موعــده  علــى   ،2021

ــق الصــارم الكامــل  ــك مــن خــال النجــاح فــي التطبي ذل

التقنيــات  كل  اســتغال  مــع  االحترازيــة،  لإلجــراءات 

بالصــورة  آمًنــا  بالمعــرض  للخــروج  الحديثــة  العلميــة 

معــارض  مــن  كثيــر  بــه  يحتــذي  نموذًجــا  التــي جعلتــه 

ا. الكتــاب فــي العالــم، بــل أكثرهــا شــهرة وتطــوًر

لقـــد كان اســـتغال التقنيـــات الرقميـــة الحديثـــة تماشـــًيا 

ــة عـــن طريـــق  ــو الرقمنـ ــة الحديـــث نحـ ــه الدولـ ـ مـــع توجُّ

ــراءات المعـــرض  ــة تنظـــم كل إجـ ــة رقميـ ــاء منصـ إنشـ

وآليـــات دخـــول الناشـــرين والجمهـــور وحجـــز التذاكـــر، 

ــه  ــرض بأحداثـ ــل المعـ ــتطاعت نقـ ــة اسـ ــل إن المنصـ بـ

وأنشـــطته وأجنحـــة الكتـــب فيـــه عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت 

ـــا. إلـــى مـــن لـــم يســـتطع زيارتـــه واقعيًّ

 معـــرض القاهـــرة بتطويـــر نفســـه بوصفـــه 
ِ

ولـــم يكتـــف

المتنـــوع  الثقافـــي  النشـــاط  يعتمـــد  للكتـــب  ســـوًقا 

ـــن فـــي دورتـــه  وســـيلة لجـــذب زواره فقـــط، بـــل إنـــه تمكَّ

األخيـــرة مـــن إيجـــاد تلـــك الحالـــة الفريـــدة التـــي تمـــزج 

بيـــن نمـــط ســـوق الكتـــب ونمـــط المعـــرض المهنـــي 

فـــي صـــورة جديـــدة مـــن صـــور معـــارض الكتـــب، وذلـــك 

ـــدأ فـــي إضافـــة ذلـــك الجـــزء المهـــم إلـــى نشـــاطه  حيـــن ب

لمعـــرض  المهنـــي  البرنامـــج  اســـتأثر  حيـــث  الثقافـــي، 

القاهـــرة الدولـــي للكتـــاب بنســـبة ال تقـــل عـــن الثاثيـــن 

بالمائـــة مـــن األنشـــطة الثقافيـــة الُمقامـــة بالمعـــرض 

ــددة. ــاالت متعـ ــي مجـ فـ

ــي  ــرة الدولـ ــرض القاهـ ــتطاع معـ اسـ
–الـــدورة  الذهبـــي  يوبيلـــه  فـــي  للكتـــاب 
 ،–2019 ينايـــر  فـــي  الُمقامـــة  الخمســـين 
أن يقـــدم نفســـه للعالـــم بوصفـــه حامـــًلا 
لداللـــة انتقـــال مصـــر إلـــى الجمهوريـــة 
الجديـــدة، وذلـــك عبـــر انتقالـــه إلـــى أرض 

بالتجمـــع. الجديـــدة  المعـــارض 
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الـذي  )برديـات(،  الترجمـة  بمؤتمـر  النشـاط  ذلـك  بـدأ 

اسـتضاف فـي جلسـته االفتتاحيـة كثيـًرا مـن األسـماء 

المهمـة مـن داخـل مصـر وخارجهـا، حيـث حضر جلسـته 

مجمـع  ورئيـس  والهجـرة،  الثقافـة  وزيـرا  االفتتاحيـة 

الناشـرين  اتحـاد  ورئيـس  المصـري،  العربيـة  اللغـة 

الدولـي، ورئيـس مركـز اللغـة العربيـة بأبو ظبـي، وممثل 

العراقـي،  الثقافـة  ووزيـر  المصـري،  األوقـاف  وزيـر  عـن 

األعـام  مـن  وغيرهـم  الجزائريـة،  الثقافـة  ووزيـرة 

والشـخصيات، وهـو المؤتمـر الـذي ناقـش قضايـا نقـل 

المحتـوى الثقافـي العربـي والمصري إلى لغـات العالم. 

مـن  بعًضـا  جلسـاته  فـي  المؤتمـر  اسـتضاف  كمـا 

المعـرض،  المشـاركين فـي أجنحـة  الناشـرين األجانـب 

وربمـا كانـت المشـاركة األبرز في هـذا الصدد تتمثل في 

الحلقة النقاشـية التي شـاركت بها الناشـرة البريطانية 

النشـر  دور  مـن  العديـد  وكيلـة  وهـي  هـاوس«،  »إيمـا 

اإلنجليزيـة؛ حيـث شـاركت بحلقـة نقاشـية تحدثـت فيها 

إلـى الناشـرين المصرييـن حـول مـا يهـم الناشـر األجنبـي 

العربيـة. للترجمـة مـن  حيـن يتصـدى 

وكان برنامـــج »القاهـــرة تنـــادي« Cairo Calling واحـــًدا 

ــن  ــي؛ حيـــث تمـــت مـ ــج المهنـ ــم جوانـــب البرنامـ ــن أهـ مـ

خالـــه اســـتضافة ناشـــرين مـــن ســـت عشـــرة جنســـية 

أجنبيـــة مختلفـــة، وتـــم تعريفهـــم بكثيـــر مـــن مظاهـــر 

ـــَدت مجموعـــة 
ِ
الثقافـــة المصريـــة والعربيـــة، كمـــا ُعق

الناشـــرين  وبيـــن  بينهـــم  اللقـــاءات  مـــن  منظمـــة 

ــوى  ــة المحتـ ــات ترجمـ ــد اتفاقـ ــن؛ بغـــرض عقـ المصرييـ

ــدأ  ــر الـــذي بـ ــو األمـ ــة، وهـ ــات المختلفـ ــى اللغـ ــي إلـ العربـ

يؤتـــي ثمـــاره تباًعـــا فـــي العديـــد مـــن مشـــروعات الترجمـــة 

ــور. ــي الظهـ ــدأت فـ ــي بـ ــة التـ ــن العربيـ عـ

ـــي نتجـــت  ـــرز المواقـــف الطريفـــة الت ولعـــل مـــن أهـــم وأب

عـــن هـــذا البرنامـــج بالـــذات هـــو تعـــرُّف الناشـــرات مـــن 

األجانـــب مـــن المشـــاركين فيـــه علـــى الكشـــري المصـــري 

وإعجابهـــن بـــه، بالدرجـــة التـــي جعلتهـــن ُيقمـــن فيمـــا 

بينهـــن مـــا يشـــبه المســـابقة بعـــد الرجـــوع إلـــى بادهـــن 

فـــي إعـــداد طبـــق الكشـــري، وقـــد قامـــت كل منهـــن 

بتصويـــر الطبـــق الـــذي أعدتـــه وقامـــت بوضـــع صورتـــه 

التواصـــل  مواقـــع  علـــى  مشـــتركة  صفحـــات  علـــى 

فهـــي  بســـيطة  بـــدت  وإن  واقعـــة  فـــي  االجتماعـــي، 

ـــر عـــن عمـــق األثـــر الـــذي تركتـــه  فـــي الوقـــت نفســـه تعبِّ

ـــرت  عبَّ مـــا  لديهـــن، وهـــو  المعـــرض  فـــي  المشـــاركة 

عنـــه »إيمـــا هـــاوس« فـــي مقولـــة واضحـــة الداللـــة حيـــن 

أشـــارت إلـــى أن مصـــر قـــد اكتســـبت ســـتة عشـــر ســـفيًرا 

لهـــا بدرجـــة ناشـــر.
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إن حالـــة معـــرض القاهـــرة الدولـــي للكتـــاب التـــي خلقهـــا 

فـــي  أبرزهـــا  والتـــي  الثـــاث والخمســـين،  عبـــر دوراتـــه 

ــي  ــوى الثقافـ ــم للمحتـ ــة تقديـ ــي حالـ ــرة، هـ ــه األخيـ دوراتـ

بتعريفـــات  الثقافـــة  تقييـــد  العالـــم دون  إلـــى  بكاملـــه 

قـــد شـــمل  التقديـــم  بـــل إن هـــذا  معجميـــة ضيقـــة، 

جميـــع جوانـــب الوعـــي المجتمعـــي ومظاهـــر ممارســـة 

هـــذا الوعـــي.

ا  ــيًّ ــا أساسـ ــات المعـــرض ضيًفـ ــبب بـ ــذا السـ ــا لهـ وربمـ

ومواقـــع  التواصـــل  منصـــات  علـــى  انعقـــاده  وقـــت 

لمـــا  العالـــم،  أنحـــاء  عبـــر  التلفـــاز  وشاشـــات  األخبـــار 

ُيحدثـــه مـــن حالـــة ُيمكنهـــا أن تعكـــس حالـــة الوطـــن 

الـــذي صـــار أكثـــر اهتماًمـــا بالجـــودة، والســـامة، وحســـن 

التنظيـــم، وعمـــق األثـــر، وبنـــاء الوعـــي.

نقطـــة  الكتـــاب  معـــرض  جعـــل  الـــذي  األمـــر  وهـــو 

مهمـــة للتواصـــل بيـــن الثقافـــات المختلفـــة؛ حيـــث 

ارتفـــع عـــدد الجنســـيات المشـــاركة فيـــه مـــن متوســـط 

ـــرة  ـــه األخي ـــح فـــي دورت ســـبع وعشـــرين جنســـية ليصب

للزيـــادة  مرشـــح  والرقـــم  جنســـية،  وأربعيـــن  ا  ســـتًّ

باطـــراد، ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن األثـــر الكبيـــر الـــذي 

ــن  ــد مـ ــي العديـ ــن فـ ــدى المهتميـ ــرض لـ ــه المعـ أحدثـ

البـــاد العربيـــة واألجنبيـــة ومســـتوى جـــودة العمـــل 

ره هـــذا المعـــرض، كل ذلـــك كان مـــن شـــأنه  الـــذي صـــدَّ

الـــدول أن  الكتـــاب فـــي كثيـــر مـــن  تحفيـــز معـــارض 

تحـــذو حـــذوه، وُيضـــاف إلـــى ذلـــك اإلقبـــال علـــى دعـــوة 

مصـــر ممثلـــة فـــي معـــرض كتابهـــا لتكـــون ضيـــف 

ــدد مـــن  ــارض الكتـــب فـــي عـ ــد مـــن معـ شـــرف للعديـ

الـــدول، بلـــغ ســـبع دول: المغـــرب والجزائـــر والســـودان 

واألردن وكينيـــا وبوركينافاســـو وصربيـــا، فـــي الســـنوات 

اعتبـــاره  ُيمكـــن  مـــا  وهـــو  و2020،   2015 بيـــن  الخمســـة 

ظاهـــرة إيجابيـــة إذا الحظنـــا أن مصـــر علـــى مـــدار تاريـــخ 

ــي  ــرن الماضـ ــف قـ ــال النصـ ــي خـ ــب فـ ــارض الكتـ معـ

كانـــت ضيًفـــا فيمـــا ال يزيـــد علـــى أربعـــة معـــارض؛ 

حيـــث تتيـــح مشـــاركة ضيـــف الشـــرف عـــرض جوانـــب 

المعـــرض  جمهـــور  علـــى  وباتســـاع  بحريـــة  ثقافتـــه 

ــه. ــارك فيـ ــذي ُيشـ الـ

طلبـــات  فـــي  عكســـية  بصـــورة  يتكـــرر  ذاتـــه  واألمـــر 

فـــي  اســـتضافتها  تتـــم  لكـــي  تقدمهـــا  التـــي  الـــدول 

ــا ُيمكـــن معـــه  معـــرض القاهـــرة كضيـــف شـــرف، بمـ

القـــوى  لتجميـــع  مهمـــة  بـــؤرة  المعـــرض  اعتبـــار 

الناعمـــة المصريـــة، ونشـــر تأثيرهـــا فـــي محيطاتهـــا 

الخارجيـــة.

ـــا  وختاًمـــا، أصبحـــت معـــارض الكتـــاب معبـــًرا مهمًّ

للثقافـــات، ليـــس عـــن طريـــق تبـــادل الكتـــب ومحتواهـــا 

الثقافـــي واإلبداعـــي فقـــط، وإنمـــا كذلـــك عـــن طريـــق 

التواصـــل المباشـــر بيـــن صنـــاع النشـــر والمبدعيـــن، 

بـــل والجمهـــور الـــذي أصبـــح معتـــاًدا علـــى التفاعـــل 

مـــع مبـــدع أو مفكـــر أجنبـــي ومناقشـــة أفـــكاره، وهـــو 

األمـــر الـــذي ينســـحب كذلـــك علـــى األطفـــال مـــن زوار 

المعـــرض الذيـــن يتفاعلـــون مـــع األنشـــطة واألجنحـــة 

الكتـــب  معـــارض  صـــارت  لقـــد  لهـــم.  المخصصـــة 

للمجتمعـــات،  الثقافيـــة  للقـــوى  األمثـــل  االســـتثمار 

والقـــوة الكبـــرى فـــي مجـــال خلـــق جســـور متعـــددة بيـــن 

الشـــعوب والثقافـــات، وربمـــا تكـــون هـــذه المعـــارض 

فـــي القريـــب العاجـــل الَمحفـــل األهـــم لتعـــاُرف حقيقـــي 

بيـــن األمـــم.

ــاركة  ــيات المشـ ــدد الجنسـ ــع عـ ارتفـ
فـــي معـــرض القاهـــرة الدولـــي للكتـــاب 
مـــن متوســـط ســـبع وعشـــرين جنســـية 
ســـتًّا  األخيـــرة  دورتـــه  فـــي  ليصبـــح 
مرشـــح  والرقـــم  جنســـية،  وأربعيـــن 
للزيـــادة باطـــراد، وهـــو األمـــر الـــذي جعـــل 
المعـــرض نقطـــة مهمـــة للتواصـــل بيـــن 

المختلفـــة. الثقافـــات 
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م. رانــدة المنشـــاوي

الــمــتــابــعــة ــؤون  ــشــ ــ ل الــــــــــوزراء  رئـــيـــس مــجــلــس  مـــســـاعـــد أول 

إن التنميـــة العمرانيـــة تعـــد أحـــد المظاهـــر المهمـــة 

المعبـــرة عـــن تطـــور المجتمعـــات، وخـــال الســـنوات 

األخيـــرة شـــهدت مصـــر طفـــرة حقيقيـــة فـــي التنميـــة 

الحثيثـــة  الحكوميـــة  الجهـــود  عبـــر  تجّلـــت  العمرانيـــة، 

وتعميـــر  جديـــدة،  عمرانيـــة  مجتمعـــات  لتدشـــين 

وذلـــك  النيـــل،  وادي  خـــارج  الصحراويـــة  المناطـــق 

وتخفيـــف  المطـــردة،  الســـكانية  الزيـــادة  الســـتيعاب 

الضغـــط عـــن القاهـــرة والمـــدن المزدحمـــة بالســـكان، 

العشـــوائية. التجمعـــات  ظاهـــرة  ومواجهـــة 

هـــذا وقـــد احتلـــت قضايـــا التنميـــة العمرانيـــة صـــدارة 

وهـــو   ،2014 عـــام  منـــذ  المصريـــة  الحكومـــة  اهتمـــام 

متكاملـــة  اســـتراتيجية  مصـــر  ـــي  تبنِّ فـــي  تجّلـــى  مـــا 

للتنميـــة العمرانيـــة، تنبـــع مـــن إيمانهـــا بـــأن تحقيـــق 

حيـــاة  بجـــودة  باالرتقـــاء  يبـــدأ  المســـتدامة  التنميـــة 

المواطنيـــن علـــى مختلـــف األصعـــدة، ال ســـيما فيمـــا 

يخـــص توفيـــر المســـكن المناســـب، وتأهيـــل الحيـــز 

المعمـــور الســـتيعاب الزيـــادة الســـكانية المطـــردة، 

وفـــي ضـــوء ذلـــك جـــاءت رؤيـــة مصـــر 2030 لتســـتهدف 

فـــي أحـــد جوانبهـــا أن تكـــون »مصـــر بمســـاحة أرضهـــا 

علـــى  قـــادرة  موقعهـــا  وخصوصيـــة  وحضارتهـــا 

اســـتيعاب ســـكانها ومواردهـــا فـــي ظـــل إدارة تنميـــة 

المصرييـــن  طموحـــات  وتلبـــي  اتزاًنـــا  أكثـــر  مكانيـــة 

بجـــودة حياتهـــم«. وترتقـــي 

نصـــب  الدولـــة  وضعـــت  الرؤيـــة  هـــذه  إطـــار  وفـــي 

أعينهـــا تحقيـــق ثاثـــة أهـــداف رئيســـة لتحقيـــق التنميـــة 

خـــال: مـــن  وذلـــك  المتكاملـــة،  العمرانيـــة 

زيـــادة مســـاحة الحيـــز المعمـــور بمـــا يتناســـب . 1

مـــع توافـــر المـــوارد وحجـــم وتوزيـــع الســـكان: من 

خـــال تحديـــد نطـــاق التنميـــة المكانيـــة الســـتيعاب 

ـــادة الســـكانية المتوّقعـــة فـــي األعـــوام القادمـــة،  الزي

وينقســـم هـــذا الهـــدف إلـــى شـــقين: األول يتضمـــن 

تحقيـــق االتـــزان فـــي التوزيـــع الســـكاني بيـــن المناطـــق 

المعمـــورة الحاليـــة والمســـتقبلية، والثانـــي يرتبـــط 

الجديـــدة  بالمناطـــق  التنميـــة  عوائـــد  بتعظيـــم 

لتصبـــح جاذبـــة للســـكان.

االرتقـــاء بجـــودة البيئـــة العمرانيـــة: يرتبـــط هـــذا . 2

الهـــدف بمعالجـــة مشـــكات العمـــران المتفاقمـــة 

العشـــوائيات،  مشـــكلة  رأســـها  وعلـــى  والملحـــة، 

وليـــس أدل علـــى ذلـــك مـــن مشـــروع حـــي األســـمرات 

إلـــى  الوصـــول  فـــي  الدولـــة  نهـــج  يعكـــس  الـــذي 

تطويـــر  عـــن  فضـــًلا  عشـــوائيات«،  بـــا  »وطـــن 

خدمـــات البنيـــة التحتيـــة فـــي الريـــف والحضـــر علـــى 

ــاء  ــر تلـــك الجهـــود علـــى االرتقـ ــواء، ولـــم تقتصـ السـ

بجـــودة العمـــران القائـــم، بـــل امتـــدت إلـــى التوســـع 

فـــي إنشـــاء المـــدن الجديـــدة وفـــق مخطـــط عمرانـــي 

متطـــور ومســـتدام.

تـعـظـيــــم االســـتـفــــادة مــــن مـوقــــــع مـــصــــــــــر . 	

االســـتراتيجي إقليمًيـــا ودولًيـــا: عـــن طريـــق زيـــادة 

اتصـــال مصـــر مـــع العالـــم الخارجـــي، والتوســـع فـــي 

المشـــروعات االســـتراتيجية الجاذبـــة لاســـتثمارات 

ــة. ــة واألجنبيـ المحليـ

رؤية مصر للتنمية العمرانية المتكاملة
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تحديات التنمية العمرانية في مصر

علـــى الرغـــم مـــن الجهـــود الحكوميـــة الحثيثـــة لتحقيـــق 

النهضـــة العمرانيـــة، فإنـــه يوجـــد عـــدد مـــن اإلشـــكاليات 

التـــي تمثـــل تحدًيـــا أمـــام مســـاعي التنميـــة العمرانيـــة 

فـــي مصـــر، مـــن أبرزهـــا:

يظهـــر 	  مـــا  وهـــو  العمرانيـــة:  البيئـــة  تدهـــور 

بوضـــوح فـــي انتشـــار العشـــوائيات وأنمـــاط الســـكن 

تزايـــد معـــدل  الرســـمي، ال ســـيما فـــي ظـــل  غيـــر 

الهجـــرة مـــن الريـــف إلـــى الحضـــر؛ ممـــا يمثـــل ضغًطـــا 

ـــى المرافـــق األساســـية بالمـــدن نتيجـــة التكـــدس  عل

الســـكاني فـــي المناطـــق الحضريـــة.

تشـــكل 	  والتـــي  المطـــردة:  الســـكانية  الزيـــادة 

ا أمـــام إمكانيـــة توفيـــر الســـكن المائـــم  تحدًيـــا كبيـــًر

لـــكل مواطـــن، واالرتقـــاء بجـــوده حيـــاة المواطنيـــن، 

فـــي  التوســـع  الدولـــة  كاهـــل  علـــى  يضـــع  ممـــا 

الســـتيعاب  االجتماعـــي  اإلســـكان  مشـــروعات 

والمتوّقعـــة. الحاليـــة  الســـكانية  الزيـــادة 

فقـــد 	  للمدينـــة:  العمرانـــي  الطابـــع  فقـــدان 

الســـكانية  الزيـــادة  عـــن  الناتجـــة  اآلثـــار  امتـــدت 

ــر إلـــى حـــد فقـــدان  والهجـــرة مـــن الريـــف إلـــى الحضـ

المصريـــة. للمدينـــة  العمرانـــي  الطابـــع 

التعـــدي علـــى األراضـــي الزراعيـــة: رغـــم إصـــدار 	 

المخططـــات  وإعـــداد  والضوابـــط  التشـــريعات 

الزحـــف  ضبـــط  إلـــى  تهـــدف  التـــي  االســـتراتيجية 

العمرانـــي فـــي المـــدن والقـــرى، فـــإن ظاهـــرة التعـــدي 

ا  علـــى األراضـــي الزراعيـــة تمثـــل تحدًيـــا عمرانًيـــا كبيـــًر

ــي  ــف لألراضـ ــن تجريـ ــا مـ ــج عنهـ ــا ينتـ ــى مـ ــر إلـ بالنظـ

الزراعيـــة، وانتشـــار ألنمـــاط البنـــاء المخالـــف.

اســـــتـراتـيـجـيــــة الـتـنـمـيـــــة الـعـمـرانـيــــــة 
»مـصـــــــر 2052«

الحكومـــة  ســـعت  التحديـــات،  تلـــك  مواجهـــة  فـــي 

والنهضـــة  للتنميـــة  جديـــدة  آفـــاق  لوضـــع  المصريـــة 

العمرانيـــة، وذلـــك فـــي إطـــار تنفيـــذ مخرجـــات المخطـــط 

االســـتراتيجي القومـــي للتنميـــة العمرانيـــة »مصـــر 2052«، 

والـــذي يســـتهدف مضاعفـــة المعمـــور المصـــري مـــن 

7% إلـــى 14%، مـــن أجـــل توفيـــر فـــرص تنمويـــة جديـــدة، 

مجتمعـــات  إنشـــاء  خـــال  مـــن  الصحـــراء،  وتعميـــر 

جديـــدة كامتـــدادات للمـــدن القائمـــة )ظهيـــر صحـــراوي(، 

لجـــذب الزيـــادة الســـكانية إلـــى خـــارج الـــوادي، وخلـــق 

فـــرص عمـــل جديـــدة مناســـبة.

هـــذا وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن المخطـــط االســـتراتيجي 

لعـــام 2052 ال يقتصـــر علـــى إنشـــاء المـــدن فحســـب، 

المســـتدامة  التنميـــة  تحقيـــق  ليشـــمل  يمتـــد  بـــل 

القيـــادة  دفـــع  الـــذي  األمـــر  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 

السياســـية لتبنـــي مشـــروعات كبـــرى، مثـــل: العاصمـــة 

ـــدة، وغيرهـــا،  ـــة العلميـــن الجدي ـــدة، ومدين ـــة الجدي اإلداري

ـــا لتشـــمل مختلـــف  وتوزيـــع هـــذه المشـــروعات جغرافًي

وغيـــر  ملحـــوظ  اهتمـــام  إيـــاء  مـــع  المحافظـــات، 

التحتيـــة، وشـــبكة  البنيـــة  خدمـــات  بتطويـــر  مســـبوق 

ـــة، وتســـهيل  الطـــرق القوميـــة لتقليـــل الكثافـــة المروري

العمرانيـــة  والمجتمعـــات  المـــدن  إلـــى  الوصـــول 

للمســـتثمرين  الفرصـــة  إتاحـــة  عـــن  الجديـــدة، فضـــًلا 

ــة  ــيرة التنميـ ــتكمال مسـ ــن السـ ــن العقارييـ والمطوريـ

الجديـــدة. العمرانيـــة  التجمعـــات  بتلـــك 
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نموذًجــا  الجديــدة  اإلداريــة  العاصمــة 
المســتدامة الذكيــة  للمــدن 

تؤسـس العاصمـة اإلداريـة الجديـدة لحقبـة جديدة من 

ا  وإنسـانيًّ ـا  حضاريًّ نسـًقا  للعالـم  وتقـدم  مصـر،  تاريـخ 

لبيئـة حياتيـة بمفهـوم مبتكـر، وتنميـة عمرانيـة متكاملة 

متواصلـة،  اجتماعيـة  وعدالـة  كريمـة،  بحيـاة  تسـمو 

وخدمـات إنسـانية متكاملـة، وتنمية مسـتدامة صديقة 

ـد خطـة الدولـة المصريـة للتحول نحو  للبيئـة، كمـا تجسِّ

جيـل جديـد مـن »المـدن الذكيـة المسـتدامة والصديقـة 

مرافـق  وشـبكة  موحـدة،  رقميـة  بنيـة  وتوفيـر  للبيئـة« 

تعـد  التـي  المعرفـة  مدينـة  تسـتضيف  كمـا  ذكيـة، 

ـا يتـم مـن خاله دعـم البحوث  ـا رقميًّ مجتمًعـا معلوماتيًّ

واالبتـكار والتدريـب علـى التقنيـات المتقدمـة، مـن أجـل 

إعـداد أجيـال مـن المبدعيـن والموهوبيـن تقنًيـا.

»العاصمـــة  اختيـــرت  فقـــد  الجهـــود،  لتلـــك  وتكليـــًلا 

اإلداريـــة الجديـــدة«، لتكـــون العاصمـــة الرقميـــة العربيـــة 

ــدورة )24( لمجلـــس  ــال الـ ــال أعمـ ــام 2021، وذلـــك خـ لعـ

الـــوزراء العـــرب لاتصـــاالت والمعلومـــات المنعقـــدة 

ــاره مـــن أفضـــل المشـــروعات  فـــي ديســـمبر 2020، باعتبـ

العربيـــة التنمويـــة والعمرانيـــة التـــي تهـــدف لتحقيـــق 

بـــه  يحتـــذى  ـــا  عربيًّ ونموذًجـــا  المســـتدامة،  التنميـــة 

والتطويريـــة. االســـتثمارية  للمشـــروعات 

وإيماًنا من الدولة المصرية بأهمية التوسع في إنشاء 

العاصمـة  غـرار  علـى  المسـتدامة  الخضـراء  المـدن 

ـا  قوميًّ مشـروًعا  مصـر  تبّنـت  فقـد  الجديـدة،  اإلداريـة 

أجـل تحفيـز اسـتدامة ومرونـة  للتنميـة الحضريـة، مـن 

المدن، من خال التوسـع بالبناء األخضر، والمسـاحات 

الخضراء المفتوحة، واستثمار الطاقات المتجددة، مع 

تعزيـز أنمـاط الحيـاة الصحيـة، التـي تعتمـد بشـكل أكبـر 

علـى وسـائل النقـل غيـر اآلليـة، مثـل: المشـي، وركـوب 

الدراجـات، ومنظومـة النقـل الجماعـي الصديقـة للبيئـة، 

وهـو مـا تجّلـى فـي إنشـاء مدينـة العلميـن الجديـدة، و20 

مدينـة أخـرى، يتـم بناؤهـا جميًعـا فـي وقـت واحـد.

مشــروع حيــاة كريمــة نموذًجــا للتنميــة 
الريفيــة المتكاملــة

السـيد  أطلقهـا  التـي  كريمـة«  »حيـاة  مبـادرة  كشـفت 

عـن   ،2019 ينايـر  فـي  السيسـي«  الفتـاح  »عبـد  الرئيـس 

مسـؤولية حضارية للدولة المصرية وُبعد إنسـاني، حيث 

لـم تقتصـر أهـداف المبـادرة علـى توفيـر السـكن الكريـم، 

وبناء مجمعات سكنية في القري األكثر احتياًجا، وتطوير 

المسـتهدفة،  المصـري  الريـف  لقـرى  التحتيـة  البنيـة 

بـل امتـدت لتشـمل توفيـر فـرص عمـل، مـن خـال دعـم 

المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة ومتناهيـة الصغـر، 

مستشـفيات  بنـاء  خـال  مـن  طبيـة  خدمـات  وتقديـم 

تعليميـة  خدمـات  تقديـم  عـن  فضـًلا  صحيـة،  ووحـدات 

مرتبطـة ببنـاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة، 

والتوسـع فـي إنشـاء فصـول محـو األميـة، باإلضافـة إلـى 
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لارتقـاء  الازمـة  والبيئيـة  االجتماعيـة  بالتدخـات  القيـام 

المصـري. الريـف  بجـودة حيـاة مواطنـي 

هــذا وقــد اســتهدفت المرحلــة األولــى مــن المشــروع 

تنميــة القــرى األكثــر احتياًجــا، والتي تصــل معدالت الفقر 

بهــا إلــى 70% فأكثــر، وعددهــا 377 قريــة فــي 11 محافظــة، 

بإجمالي عدد أســر 756 ألف أســرة )3 مايين فرد( . وتم 

باســتثمارات  المشــروع  الثانيــة مــن  المرحلــة  إطــاق 

ا  ر بنحــو 9.6 مليــار جنيــه وتســتهدف 375 تجمًعا ريفيًّ تقــدَّ

فــي 14 محافظــة معظمهــا مــن صعيــد مصــر، حيــث 

تضــم محافظــات وســط وجنــوب الصعيــد مجتمعــة 

315 قريــة بنســبة 84% مــن إجمالــي القــرى المســتهدفة 

فــي المرحلــة الثانيــة، ومــن المخطــط إنهــاء العمــل فــي 

كافــة القــرى المســتهدفة فــي المبــادرة والبالــغ عددهــا 

1000 قريــة بنهايــة العــام المالــي 2023 / 2024 .

التـي  والمبـادرات  االسـتراتيجية  الخطـط  فـإن  وختاًمـا، 

المتكاملـة  العمرانيـة  التنميـة  لتحقيـق  الدولـة  اهـا  تتبنَّ

ال تهـدف إلـى بنـاء مـدن جديـدة فقـط، وإنمـا تسـتهدف 

رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب 

موقعهـا،  وخصوصيـة  وحضارتهـا  مصـر  مسـاحة  مـع 

العمرانيـة،  للتنميـة  شـاملة   اسـتراتيجية  وفـق  وذلـك 

جديـدة  ومـدن  مجتمعـات  وتشـييد  تأسـيس  تشـمل 

علـى الطـراز الحضـاري والمعمـاري الحديـث، إلـى جانـب 

تطويـر المناطـق السـكنية القائمـة بالفعـل على أسـس 

التغيـرات  مـع  تتناسـب  سـليمة،  وإنشـائية  تخطيطيـة 

ظاهـرة  علـى  القضـاء  عـن  فضـًا  والزمانيـة،  المكانيـة 

للشـوارع  الحضـاري  الشـكل  واسـتعادة  العشـوائيات، 

والمبانـي المصريـة، مـع إيـاء االهتمـام بتنميـة وتطويـر 

قرى الريف المصري، بما ُيسـهم في إحداث نقلة نوعية 

والمسـتقبلية،  القائمـة  العمرانيـة  المجتمعـات  فـي 

الكريـم.  العيـش  فـي  المواطنيـن  ويحقـق طموحـات 



27

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )3( - يونيـــــو 2022

أ. عصـــام شـيـحـــة

ــوق اإلنـــــــســـــــان  ــ ــقــ ــ ــحــ ــ ــ ــة ل ــ ــ ــري ــ ــصــ ــ ــمــ ــ ــ ــة ال ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ رئـــــــيـــــــس الـ

حاضـــر  حـــول  ا  جـــادًّ حديًثـــا  أن  أتصـــور  ال  حقيقـــًة 

ومســـتقبل الوطـــن إال وتحتـــل فيـــه »النخبـــة« موقًعا 

ـــا، يمكـــن أن ننطلـــق منـــه إلـــى دراســـة وتحليـــل  مركزيًّ

القضايـــا الوطنيـــة األساســـية كافـــة، وال أســـتثني 

ا كان  ـــا مـــن النخـــب الوطنيـــة، سياســـيًّ مـــن ذلـــك نوًع

ـــا ـــا، أو حتـــى دينيًّ ـــا أو علميًّ ـــا أو اقتصاديًّ  أو اجتماعيًّ

ـــا  ـــا. ذلـــك أن مجتمًعـــا نامًي ـــا أو نقابيًّ ـــا أو رياضيًّ أو فنيًّ

كمصـــر، تنهـــض فيـــه النخـــب بـــدور فاعـــل فـــي تكويـــن 

ــي.  ــي والدولـ ــام المحلـ ــرأي العـ ــه الـ ــكيل وتوجيـ وتشـ

فضـــًلا عـــن إســـهامات النخبـــة فـــي شـــق قنـــوات 

المجتمـــع  بيـــن  المشـــروع  التواصـــل  مـــن  آمنـــة 

المحلـــي والدولـــة بمؤسســـاتها الرســـمية. غيـــر أن 

َقه 
ِ
ــتب ــح أن أسـ ــة يصـ ــن »النخـــب« الوطنيـ ــي عـ حديثـ

بماحظـــات ســـريعة وموجـــزة، عســـاها ال تبتعـــد 

ــة  ــبيل المصلحـ ــن سـ ــا، عـ ــكنا بدالالتهـ ــا، إن تمسـ بنـ

الوطنيـــة. فأقـــول:

بـــل  حديثـــي دائًمـــا ســـُيعلي مـــن أهميـــة دور النخبـــة، 

ورقـــي  المجتمـــع  وتنميـــة  بنـــاء  فـــي  ومســـؤوليتها، 

ـــار  ـــًدا ال يناهـــض »الديمقراطيـــة« باعتب ـــه أب ـــة، إال أن الدول

ا إلـــى  األخيـــرة، عنـــدي، ســـبيًلا إلـــى التنميـــة يرقـــى كثيـــًر

مســـتوى الهـــدف ذاتـــه. فلســـت أســـتبدل مجموعـــة 

منتقـــاة »نخبـــة« بمشـــاركة شـــعبية حقيقيـــة، وإنمـــا 

أدفـــع بحديثـــي إلـــى تعزيـــز دور »النخبـــة« فـــي توســـيع 

القـــرار  صناعـــة  فـــي  المجتمعيـــة  المشـــاركة  دوائـــر 

الرئيـــس  دعـــوة  فـــي ظـــل  للدولـــة، خاصـــة  الرســـمي 

الوطنـــي. للحـــوار 

ال أميـــل إلـــى التقليـــل مـــن شـــأن األهـــداف والمصالـــح 

التـــي جمعـــت كل »نخبـــة« فـــي إطـــار نشـــاطها العـــام، 

سياســـة، اقتصـــاد، فـــن...، إال أن قناعـــة قويـــة ينبغـــي 

أن تســـود بيـــن أفـــراد النخبـــة مؤداهـــا أن المصلحـــة 

ــتقرار مصالـــح  ــة الحقيقيـــة السـ الوطنيـــة هـــي الضمانـ

ــع  ــة المجتمـ م وتنميـ ــدُّ ــتقرار وتقـ ــة بـــل اسـ ــراد النخبـ أفـ

ككل.  كذلـــك ال أنكـــر علـــى أفـــراد »النخـــب« مـــا »قـــد« 

نهـــم  يتميـــزون بـــه عـــن غيرهـــم مـــن كفـــاءة وموهبـــة، تمكِّ

مـــن القيـــام بـــأدوار بـــارزة فـــي المجتمـــع. إال أن حديًثـــا 

علـــى هـــذا النحـــو، يـــروق قطًعـــا ألهـــل »النخـــب«، ينبغـــي 

اســـتكماله باإلشـــارة بقـــوة إلـــى دور المجتمـــع فـــي إفـــراز 

هـــذه النخـــب. بـــل إن اعتـــراف المجتمـــع بهـــا لهـــو الجديـــر 

باالهتمـــام مـــن جانـــب أفـــراد النخـــب. وهنـــا علينـــا أن 

ننتبـــه إلـــى حتميـــة حركـــة التغييـــر فـــي حيـــاة المجتمعـــات، 

ومـــا يســـتتبعها مـــن تجديـــد، صحـــي ومنطقـــي، للنخـــب 

ال شـــك يقلـــق أفرادهـــا. ومهـــم هنـــا أن نـــدرك كيـــف أن 

هـــذا التجديـــد ال يأتـــي دائًمـــا مـــن الداخـــل، نتيجـــة الصـــراع 

والمنافســـة داخـــل »النخبـــة«، بـــل يلزمـــه شـــرعية ينالهـــا 

مـــن المجتمـــع. وعليـــه، فالنخبـــة »صنيعـــة مجتمعهـــا« 

ة  فـــي المقـــام األول، قبـــل أن تكـــون نتـــاج قـــدرات فـــذَّ

ومواهـــب فرديـــة ألفـــراد النخبـــة. 

ــم  ــى تنظيـ ــة« علـ ــدرة »النخبـ ــى أن قـ ــارة إلـ ــدر اإلشـ وتجـ

ا يســـتند إلـــى ضعـــف  نفســـها ال ينبغـــي أن تنتـــج احتـــكاًر

تحـــت  المجتمـــع  وتشـــتت  وتفـــرق  العامـــة،  تنظيـــم 

وطـــأة تحدياتـــه، كمـــا أن تحديـــد النخبـــة ألهدافهـــا ال 

أو يقفـــز عليهـــا،  المجتمـــع  أهـــداف  يحـــق أن يســـبق 

ــه أن ينســـحب مـــن  ــا ليـــس لـ ــة أولوياتهـ وترتيـــب النخبـ

النخبة والحـــوار الوطني
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ـــة ممـــا يســـتدعي االتفـــاق  ـــور المســـؤوليات الوطني طاب

الواســـع حـــول أولويـــات الحـــوار الوطنـــي. أقـــول هـــذا 

وقـــد رأينـــا كيـــف أن تنظيـــم بعـــض األحـــزاب مثـــًلا، وهـــم 

أدى  السياســـية«،  »النخبـــة  داخـــل  مهمـــة  شـــريحة 

إلـــى شـــيوع حكـــم القلـــة. يدهشـــنا إذن أن »األحـــزاب« 

مـــا نشـــأت فـــي األصـــل إال لتوســـيع مبـــدأ المشـــاركة 

السياســـية! ووجدنـــا أيًضـــا أن تحديـــد أهـــداف النخـــب 

يأتـــي وفًقـــا لمصالـــح ذاتيـــة يصعـــب عليهـــا ماقـــاة 

الطريـــق.  منتصـــف  فـــي  ولـــو  الوطنيـــة،  المصلحـــة 

تواُفـــق  إلـــى  للتوصـــل  المعانـــاة  فـــي  ذلـــك  ويتجلـــى 

رغـــم  الوطنـــي  الحـــوار  أجنـــدة  حـــول  واســـع  وطنـــي 

تشـــابه البرامـــج ووحـــدة األيديولوجيـــة. وعليـــه، يمثـــل 

أمامنـــا بوضـــوح كيـــف أن أولويـــات النخـــب قلمـــا تغـــادر 

مواقعهـــا الحصينـــة أمـــام مصالـــح ذاتيـــة. 

وعليـــه، أقـــول: إن حركـــة المجتمعـــات يلزمها ممارســـات 

ـــا، تختمـــر فيـــه تجاربهـــا  طبيعيـــة تشـــكل تراكًمـــا حقيقيًّ

وتنضـــج ُمصححـــة مـــن مســـارها. والتجربـــة المصريـــة، 

فـــي طورهـــا الثـــوري األخيـــر، 25 ينايـــر و30 يونيـــو، تحتـــاج إلـــى 

تعزيزهـــا بكثيـــر مـــن الصبـــر والتـــروي والحـــوار، إلـــى جانـــب 

، فـــإن  ـــمَّ القـــدرة علـــى اســـتيعاب دروس التاريـــخ. ومـــن َث

الدعـــوة إلـــى الحـــوار الوطنـــي يجـــب االشـــتباك معهـــا 

بقـــوة وموضوعيـــة تـــؤدي إلـــى نجـــاح الفكـــرة واإلســـهام 

الديمقراطيـــة  الوطنيـــة  المدنيـــة  الدولـــة  بنـــاء  فـــي 

الحديثـــة التـــي ننشـــدها جميًعـــا.

هـــذا وُتشـــير التجـــارب، فـــي العالَمْيـــن المتقـــدم والنامـــي، 

ــرا، إلـــى الهنـــد  ــا وإنجلتـ مـــن الواليـــات المتحـــدة وفرنسـ

وكوريـــا الجنوبيـــة وماليزيـــا...، إلـــى أن االقتصـــاد يعـــد 

ا للسياســـة؛ فمـــع نضـــج االقتصـــاد،  ُمحـــرًكا أساســـيًّ

ــح  ــات مصالـ ــكل جماعـ ــة، تتشـ ــاوره الرئيسـ ــوع محـ وتنـ

وتتبنـــى  عنهـــا  ـــر  ُتعبِّ أحـــزاب  عنهـــا  ينشـــأ  متباينـــة، 

الممارســـات،  وتراُكـــم  الوقـــت،  وبمـــرور  مصالحهـــا، 

تختفـــي أحـــزاب، وتظهـــر أخـــرى، وتكبـــر أحزاب فتســـتوعب 

الصغيـــر الـــذي يـــدور فـــي فلكهـــا. وعلـــى هـــذا النحـــو 

تنشـــأ توجهـــات سياســـية متنوعـــة قـــادرة علـــى إدارة 

صـــراع سياســـي صحـــي وحقيقـــي. وبماحظـــة الحركـــة 

االقتصاديـــة غيـــر المســـبوقة يمكـــن إدراك أن مصـــر 

تســـير علـــى الطريـــق الصحيـــح. فالمشـــكلة ليســـت فـــي 

كثـــرة األحـــزاب؛ فهـــي نتـــاج انفجـــار سياســـي طبيعـــي 

بفعـــل ثـــورة ينايـــر وموجتهـــا التصحيحيـــة فـــي الثاثيـــن 

مـــن يونيـــو، والممارســـة كفيلـــة بتهذيـــب التجربـــة، وفـــي 

أحزاًبـــا صغيـــرة هامشـــية، ال ضـــرر  نجـــد  العالـــم  كل 

ُيذكـــر منهـــا. المشـــكلة حقيقـــة فـــي األحـــزاب الكبيـــرة 

فيهـــا  النخبـــة  وافتقـــار  العاليـــة،  األصـــوات  صاحبـــة 

، فـــإن المشـــاركة فـــي الحـــوار  ـــمَّ للعلـــم والقـــدرة، ومـــن َث

ــا. ــزاب مـــن عدمهـ ــة األحـ الوطنـــي ســـوف تؤكــــد مكانـ

نبتغـــي ال  القادمـــة،  أحاديثنـــا  فـــي  ننطلـــق،  هنـــا   مـــن 

االضطـــاع  علـــى  قـــادرة  وطنيـــة  نخًبـــا  إال 

محكوميـــن  غيـــر  الوطنيـــة،  بمســـؤولياتها 

بأهـــواء شـــخصية، فـــا يســـحبنا ُمغـــرض 

الوطنيـــة،  التشـــكيك فـــي  إلـــى دوائـــر 

ـــا كل »نخبـــوي« حبيـــس  وال يلومن

ذاتـــه.    أســـير  مصالحـــه، 

تنظيـــم  علـــى  »النخبـــة«  قـــدرة  إن 
احتـــكاًرا  تنتـــج  أن  ينبغـــي  ال  نفســـها 
العامـــة،  تنظيـــم  ضعـــف  إلـــى  يســـتند 
تحـــت  المجتمـــع  وتشـــتت  وتفـــرق 
ــة  ــد النخبـ ــا أن تحديـ ــه، كمـ ــأة تحدياتـ وطـ
أهـــداف  يســـبق  أن  يحـــق  ال  ألهدافهـــا 

عليهـــا. يقفـــز  أو  المجتمـــع 
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األزهــــــــــــــر جـــــــامـــــــعـــــــة   - ــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ الـــــــــطـــــــــب  أســـــــــــتـــــــــــاذ 

لــم أكــد أعرفــه، فقــد انطفــأ بريــق عينيــه، وكان يجلــس 

مطرًقا ال يتحدث إال قليًلا وبكلمات هامشية - غالًبا - ال 

تحمــل معنــى أو رســالة، ولكنهــا توحــي بالعجــز واليــأس 

والســخرية  الصامــت  والتمــرد  والعزلــة  والغضــب 

الباهتــة، علــى الرغــم مــن أننــي كنــت أراه فــي مواقــف 

ثقافيــة  أو  سياســية  وفعاليــات  وأحــداث  ســابقة 

شــعلة مــن األمــل والحيويــة والنشــاط وطاقــة مــن 

الفكــر الجديــد الوّثــاب، وأحياًنــا االندفــاع والتهــور. ســألته 

بشــكل مفاجــئ: أيــن الشــباب؟ فــرد بابتســامة ســاخرة: 

»انشــقت األرض وبلعتهــم«!... قلــت علــى الفــور: هــذا 

بالضبــط مــا نشــعر بــه.. فبعــد أن كانــوا يملــؤون الدنيــا 

ــا وحركــة وحيويــة فــي أحــداث مهمــة، واستبشــرنا  صوًت

ومتطــورة  مســتنيرة  شــبابية  حقبــة  ببدايــة  ا  خيــًر

ومتناغمــة مــع العصــر فــي المجتمعــات العربيــة، إذ 

بالدائــرة تــدور ويختفــي الشــباب! ســألته: فيــم تفكــرون 

إعــان  وهالنــي  إجابتــه  صدمتنــي  شــيء!  ال  رد:  اآلن؟ 

الســؤال:  فأعــدت  يمثلــه  الــذي  الجيــل  وعجــز  عجــزه 

كيــف؟! قــال: هكــذا كمــا ســمعت.

انتهــى اللقــاء العابــر ولكــن لــم تنتــه تداعياتــه؛ إذ تكــرر 

الموقــف بأشــكال وســيناريوهات مختلفــة مــع أعــداد 

النتائــج  ولكــن  متباينــة،  توجهــات  ذوي  الشــباب  مــن 

إلــى حالــة مــن االغتــراب  كانــت متقاربــة، وهــي تشــير 

المجتمــع  إليهــا  ينتبــه  ال  ربمــا  الشــباب،  هــؤالء  لــدى 

عيشــه. بلقمــة  المنشــغل 

والمجتمــع يخســر كثيــًرا حيــن ُيصــاب شــبابه أو قطــاع 

كبيــر مــن شــبابه بهــذه الحالــة مــن االغتــراب، خاصــة 

وأن الشــباب )تحــت ســن 40 ســنة( يمثلــون نحــو %40 

مــن المجتمــع، ليــس هــذا فقــط، ولكنهــم يشــكلون 

المرحلــة األكثــر حيويــة ومبــادرة وعطــاًء وإبداًعــا وقــدرة 

علــى مواكبــة العصــر ودفــع عجلــة الحيــاة. 

ما االغتراب؟

ة تسـيطر على الفرد  االغتراب هو حالة نفسـية اجتماعيَّ

لـه إلـى شـخص  )والشـباب بشـكل خـاص(، بحيـث تحوِّ

فيصبـح  حياتـه،  جوانـب  مـن  كثيـر  عـن  وبعيـد  غريـب 

المحيـط  الواقـع  وعـن  نفسـه  عـن  انفصـال  حالـة  فـي 

الغربـة أو  االنفصـال  مـن  حالـة  هـو  آخـر  وبمعنـى   بـه. 

أو االسـتاب؛ يشـعر معهـا الشـخص بأنـه ليـس فـي 

عـن  يبحـث  ولـذا  زمانـه،  أو  مكانـه  أو  موطنـه  أو  بيتـه 

ـا، وقـد يكـون فـي منطقـة  واقـع آخـر قـد يكـون افتراضيًّ

جغرافيـة أخـرى، أو ربمـا فـي زمـن آخـر.

ينعـــزل  حيـــن  األســـرة،  مـــن  يبـــدأ  قـــد  واالغتـــراب 

بينهـــم،  بالغربـــة  لشـــعوره  أفرادهـــا  عـــن  الشـــخص 

ــد  ــم يمتـ ــم، ثـ ــع بعضهـ ــم أو مـ ــاد معهـ ــاف الحـ واالختـ

هـــذا االنعـــزال إلـــى المجتمـــع األوســـع، وقـــد يحـــدث 

الشـــخص بظلـــم مجتمعـــي  العكـــس حيـــن يشـــعر 

)حقيقـــي أو متخيـــل( فـــا يجـــد فرصـــة جيـــدة للدراســـة 

يضيـــق  أو  تشـــغله،  قضيـــة  يجـــد  وال  العمـــل،  أو 

أمامـــه أفـــق التعبيـــر عـــن الـــرأي أو الفكـــر أو الحركـــة، 

ا ـــه ســـرًّ  فينعـــزل عـــن المجتمـــع ويرفضـــه أو يتمـــرد علي

ا، ويمتـــد ذلـــك فيمـــا بعـــد إلـــى األســـرة، فينكفـــئ  أو جهـــًر

 فـــي النهايـــة علـــى ذاتـــه فاقـــًدا أيـــة رغبـــة فـــي التواصـــل

ظاهرة االغتراب ومستقبل الشباب
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أو االتصـــال بـــأي ممـــا يذكـــره بواقعـــه المؤلـــم، وحاضـــره 

المرفـــوض، ومســـتقبله الغامـــض. 

ومــن هنــا نــرى أنماًطــا عديــدة لاغتــراب؛ فقــد يكــون 

ــا، دينيًّ أو  ا،  سياســيًّ أو  ــا،  فكريًّ أو  ــا،  اجتماعيًّ أو  ــا،   عائليًّ

ا يجمع كل هذا.  ا، وقد يكون اغتراًبا كليًّ أو روحيًّ

العزلة،  منها:  وخطيرة،  متباينة  تداعيات  ولاغتراب 

والتطرف، وتعاطي المخدرات، والسلوكيات التدميرية، 

تحطيم  في  والرغبة  واإللحاد،  والتمرد،  والسخرية، 

الثوابت، والرغبة في التحلل من األخاق، وفقد االنتماء، 

وإدمان  اإلنترنت،  وإدمان  والحماس،  الشغف  وفقد 

المواقع اإلباحية، وإعان االنتماء لمجموعات جنسية 

يستهجنها المجتمع، إلخ.

مظاهر االغتراب

ــن فــي درجــة حدتهــا  ــراب وتتباي تتعــدد مظاهــر االغت

ــرز هــذه المظاهــر: وتأثيرهــا، ومــن أب

غيـاب الحلـم فـي العيـش الكريـم الهانـئ؛ سـواء 	 

في األسرة أو في المجتمع، ثم تظهر فكرة هجرهما، 

أو  أسـرته  حـدود  خـارج  الشـاب  حلـم  ينتقـل  بعدهـا 

وطنـه، فُيفكـر فـي الهجـرة ويسـعى إليهـا، وينفصـل 

ـا عـن الوطـن ومشـكاته وهمومـه. وجدانيًّ

ضعـف االنتمـاء؛ حيـث يشـعر الشـاب بأنـه ال يجـد 	 

نفسـه في هذه األسـرة أو هذا المجتمع، فيضعف 

انتماؤه أو يتاشـى. 

ه، وتفقد األهداف 	  الاهدف؛ إذ تضيع بوصلة التوجُّ

قيمتها وجاذبيتها. 

الامعنــى؛ حيــث تفقــد األشــياء واألحــداث وتفقــد 	 

الــروح  مــن  خاليــة  وتصبــح  معناهــا،  كلهــا  الحيــاة 

والبريــق. والجوهــر 

ضعــف الهويــة أو فقدانهــا؛ إذ لــم يعــد يعــرف 	 

الفــرد علــى وجــه اليقيــن مــن هــو؟ ومــاذا يريــد؟

العزلة االجتماعية؛ حيث ينفصل عن السياق االجتماعي 	 

وينكفئ على ذاته ألنه ال يتناغم مع هذا السياق.

الامعياريــة؛ وهــي تحــدث حيــن يتأكد للشــخص أن 	 

األمــور تســير بشــكل عشــوائي، وال تحكمهــا قواعــد 

أو قوانيــن أو ضوابــط، أو أنهــا تســير بقوانيــن القــوة 

والســيطرة والغلبــة، وليــس بقوانيــن األخــاق. 

التشــيُّؤ؛ أي شــعوره بأنــه فقــد قيمتــه وكرامتــه 	 

واليــأس  بالعجــز  والشــعور  كإنســان،  وحقوقــه 

الحيلــة واالتجــاه نحــو العدميــة، والاجــدوى  وقلــة 

وكراهيتــه.  رفضــه  رغــم  بالواقــع  الســلبي  والتســليم 

نوبــات التمــرُّد؛ وقــد تأخــذ شــكًلا صريًحــا فــي صورة 	 

لفظــي عنــف  أو  اســتهزاء  أو  ســخرية  أو   غضــب 

حالــة  إلــى  الوقــت  مــع  تتحــول  وقــد  جســدي،  أو 

مســتتبة مــن العــدوان الســلبي، حيــث يميل الشــاب 

عــن كل شــيء  والبعــد  إلــى مقاطعــة كل شــيء، 

العنــاد والتجاهــل«.  وهــو مــا نســميه »صمــت 

االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  عاقـــة 
وإيجاًبـــا باالغتـــراب ســـلًبا 

ال شــك أن اســتغراق الشــباب لســاعات طويلــة مــن 

يومهم على مواقع التواصل االجتماعي قد أســهم في 

خلــق حالــة االغتــراب؛ إذ ســرقت هــذه المواقــع الوقــت 

واالهتمــام مــن حاضــر فــي الزمان والمكان واألشــخاص 

كان أولــى بالرعايــة إلــى عالــم افتراضــي بديــل، يبتلــع كل 

ــة،  ــه الواقعي ــى حيات ــي عل ــد إيجاب ــه عائ ــه وليــس ل طاقت

وهــذا يفســر تنامــي ظاهــرة االضطــراب بعــد منتصــف 

االغتراب هو حالة نفســية اجتماعيَّة 
تســيطر علــى الفــرد )والشــباب بشــكل 
 

ٍ
 غريب

ٍ
خــاص(، بحيــث تحوِّلــه إلى شــخص

حياتــه،  جوانــب  مــن  كثيــر  عــن  وبعيــد 
فيصبــح فــي حالــة انفصــال عــن نفســه 

وعــن الواقــع المحيــط بــه.
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تســعينيات القــرن الماضــي فــي كثيــر مــن دول العالــم، 

ولكــن مــن ناحيــة أخــرى ال أحــد يســتطيع أن ينكــر أن 

مواقــع التواصــل االجتماعــي أتاحــت فرًصــا هائلــة لحريــة 

تكــون  ألن  فرصــة  شــاب  كل  لــدى  وأصبــح  التعبيــر، 

لديــه صحيفــة ومحطــة إذاعــة وقنــاة تلفزيونيــة خاصــة 

بــه، وال يحتــاج األمــر إال إلــى جهــاز الهاتــف المحمــول، 

كمــا أتاحــت مواقــع التواصــل االجتماعــي أيًضــا فرًصــا 

وتطلعاتــه  فكــره  تحمــل  مجموعــات  مــع  للتواصــل 

أنفســهما، وتشــجعه علــى التعبيــر بــا ســقف عــن كل 

مــا يجيــش فــي صــدره، متجــاوًزا كل القيــود السياســية 

أو االجتماعيــة أو حتــى األخاقيــة.

ويــرى البعــض أن مواقــع التواصــل االجتماعــي ليســت 

مســؤولة عــن ظاهــرة االغتــراب، وأن كل مــا فعلتــه 

هــو كشــف الغطــاء عنهــا حيــن أعطــت مســاحة هائلــة 

وتمردهــم  غضبهــم  عــن  للتعبيــر  الشــباب  لهــؤالء 

مجتمعاتهــم  وواقــع  واقعهــم  عــن  وانفصالهــم 

وغربتهــم عــن كل مــا يجــري حولهــم.

كيف عكس الفن حالة االغتراب

حالــة  إلــى  أنظارنــا  يلفــت  أن  ا  مــراًر الفــن  حــاول  لقــد 

مختلفــة  مســتويات  علــى  مجتمعنــا  فــي  االغتــراب 

الخصــوص،  وجــه  علــى  فكاهيــة  أعمــال  خــال  مــن 

نذكــر منهــا، علــى ســبيل المثــال، مســرحية »مدرســة 

الشــباب  اغتــراب  حالــة  عكســت  التــي  المشــاغبين« 

ــي انعكســت فــي رفــض  ــة، والت ــة التعليمي عــن العملي

المدرســين  رفــض  وفــي  منــه،  والســخرية  التعليــم 

إدارة  رفــض  وفــي  بهــم،  واالســتهزاء  والمدرســات 

المدرســة ووضعهــا فــي صــورة هزليــة علــى الرغــم ممــا 

تدعيــه مــن وقــار مصطنــع. وفــي مســرحية كوميديــة 

ــة حالــة  أخــرى هــي مســرحية »العيــال كبــرت« كانــت ثمَّ

الوالدْيــن  عــن  األبنــاء  انفصــل  حيــث  أســري،  اغتــراب 

وتمــردوا علــى الســلطة األبويــة، وانفصــل كل منهــم 

عــن اآلخــر، وصــار كل منهــم فــي طريــق، وكل منهــم 

يســخر مــن اآلخــر، وال يشــعر أحــد باالنتمــاء إلــى هــذه 

األســرة مــن حيــث أفــكاره أو أهدافــه، وال يربطهــم إال 

احتياجــات شــخصية ضيقــة يحاولــون الحصــول عليهــا 

مــن هــذا الكيــان األســري المترنــح، والــذي لــم يتبــق منــه 

ومحاولــة  وقــراره،  برأيــه  لاســتبداد  األب  محاولــة  إال 

ــة  األم االســتمرار فــي عاقتهــا بأبنائهــا مــن خــال رعاي

وغافلــة. ســاذجة  أموميــة 

ر  والنمــوذج الثالــث كان فــي فيلــم »اللمبــي«، الــذي صــوَّ

وفــي  عشــوائية  منطقــة  فــي  يعيــش  الــذي  الشــاب 

ظــروف ماديــة صعبــة وال يجــد عمــًلا أو عيًشــا بعــد 

أن فقــد والــده، وفــي هــذه الظــروف تتشــوه أفــكاره 

وتتشــوه طريقــة نطقــه للــكام، ويحــاول تغييــب وعيــه 

نفســه  مــن  بالســخرية  أو  المخــدرات  بتعاطــي  إمــا 

وممــن حولــه، ويتعامــل مــع األحــداث بعقــل ســاذج 

ومضطــرب يدعــو للســخرية وللشــفقة فــي آن واحــد، 

وينظــر إلــى المجتمــع وإلــى الثقافــة بشــكل اســتنكاري 

اغترابــي مســتهجن. والنمــوذج الرابــع كان فــي فيلــم 

»فبرايــر األســود«؛ حيــث يعكــس الفيلــم شــعور بعــض 

النتمائهــم  نظــًرا  لحقوقهــم،  بافتقادهــم  الشــباب 

أو  الحقــوق  مهــدورة  اجتماعيــة  فئــات  أو  لطبقــات 

ــة طبقــات  منســية أو غيــر معتَبــَرة، بينمــا يــرون أن ثمَّ

فــوق  وحقــوق  ومكانــة  حظــوة  لهــا  أخــرى  فئــات  أو 

العــادة، ومــن هنــا تحــدث حالــة االغتــراب عــن المجتمــع 

الــذي تغيــب فيــه معاييــر العدالــة، وتحــاول الطبقــات 

يـــرى البعـــض أن مواقـــع التواصـــل 
عـــن  مســـؤولة  ليســـت  االجتماعـــي 
ظاهـــرة االغتـــراب، وأن كل مـــا فعلتـــه 
هـــو كشـــف الغطـــاء عنهـــا حيـــن أعطـــت 
مســـاحة هائلـــة لهـــؤالء الشـــباب للتعبيـــر 
وانفصالهـــم  وتمردهـــم  غضبهـــم  عـــن 

عـــن واقعهـــم وواقـــع مجتمعاتهـــم.
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خيــارات  ــي  تبنِّ المنســية  أو  المهــدورة  أو  المغتربــة 

غريبــة عليهــا فــي محاولــة لاندمــاج مــع المجتمــع، أو 

علــى األقــل حمايــة نفســها مــن الصعوبــات واألزمــات، 

فتفشــل فــي ذلــك وتغــوص فــي رمــال االغتــراب.

مـش  »أنـا  فيلـم  فـي  فـكان  الخامـس  النمـوذج  أمـا 

ـي  ر حيـاة شـاب وفتـاة يحـاوالن تبنِّ معاهـم«، والـذي صـوَّ

منظومـات فكريـة أو دينيـة أو ثقافيـة معينـة لفتـرة مـن 

الزمن، ثم يتبين لهما أنهما قد ضّلا الطريق، فيتوجهان 

التـي  إلـى منظومـات أخـرى مخالفـة أو معاكسـة لتلـك 

تركاهـا، فيعيشـان فيهـا بعًضـا مـن الوقت ثم يشـعران 

بالغربـة، فيتحـوالن إلـى نسـق ثالـث أو رابـع، وهكذا. وفي 

أعمـال أخـرى كانت تنتهي حالة االغتراب باالنغماس في 

التطـرف أو العنـف أو اإلرهـاب أو اإلدمـان أو التجسـس 

وخيانـة الوطـن، وكلهـا مخـارج مضطربـة لحالة االغتراب 

خاصـة حيـن تصيـب الشـباب. 

البعد السياسي في ظاهرة االغتراب

الشــباب  لــدى  االغتــراب  حالــة  البعــض  يعــزو  قــد 

إلــى أبعــاد سياســية، مــن حيــث أنهــا نتيجــة لتقلبــات 

بفاعليــة  الشــباب  فيهــا  شــارك  سياســية  وأحــداث 

كبيــرة ولكــن نتائجهــا لــم تكــن علــى مســتوى تصوراتهــم 

وطموحاتهــم، فانصرفــوا عــن المشــاركة فــي أي شــيء 

الحالــة مــن االغتــراب هــي  تلــك  أو أن  غضًبــا وتمــرًدا، 

تســتبعد  سياســية  منظومــات  أو  ألنظمــة  نتيجــة 

فــي  المشــاركة  أو  بالــرأي  المشــاركة  مــن  الشــباب 

مواقــع التأثيــر، وتهميــش هــؤالء الشــباب، أو التحكــم 

فيهــم، أو إجبارهــم علــى القبــول بخيــارات ال يريدونهــا 

لصالــح الكبــار المتحكميــن فــي مصائرهــم، وهــذا أمــر 

مهــم نــراه حيــن يشــعر الشــاب بتهميشــه فــي األســرة 

وفــي المدرســة وفــي العمــل وفــي ســائر المؤسســات 

حمــاس  هــؤالء  ويفســر  المجتمعيــة،  والمنظومــات 

واندمــاج الشــباب حيــن شــارك فــي احتفاليــات الفــوز 

ثــم  هائلــة،  بأعــداد  الوطنيــة  الكرويــة  للمنتخبــات 

كبيــر  العربــي بحمــاس  الربيــع  ثــورات  فــي  المشــاركة 

ذلــك.  بعــد  المفاجــئ  انســحابه  ثــم  مليونيــة،  وأعــداد 

وال ينكــر أحــد أهميــة البعــد السياســي، ولكنــه ال يكفــي 

يــوم  تبتلــع كل  التــي  -وحــده- لتفســير حالــة االغتــراب 

أعــداًدا هائلــة مــن الشــباب.

طريق العودة من االغتراب

فـــي  عديـــدة  مؤسســـات  تكاتـــف  إلـــى  األمـــر  يحتـــاج 

المجتمـــع تضـــع يدهـــا علـــى المشـــكلة وتقتنـــع بوجودهـــا 

ـــم تقـــوم علـــى دراســـتها مـــن  ـــدرك حجـــم خطورتهـــا، ث وت

خـــال خبـــراء فـــي علـــم النفـــس وعلـــم االجتمـــاع، وعلـــم 

التربيـــة، وعلـــم السياســـة واالقتصـــاد، والعلـــوم الدينيـــة، 

والثقافـــة والفكـــر، ألن حالـــة االغتـــراب لـــدى الشـــباب 

العلـــوم، واألمـــر  بـــكل هـــذه  لهـــا عاقـــات متشـــعبة 

المواجهـــة،  علـــى  وقـــدرة  لشـــجاعة وصراحـــة  يحتـــاج 

يدرســـون  لمـــن  حصانـــة  وجـــود  يســـتدعي  قـــد  بـــل 

لديهـــم  تكـــون  لكـــي  االغتـــراب،  ظاهـــرة  يحللـــون  أو 

التـــي  العوامـــل  بـــكل  المجتمـــع  لمواجهـــة  الفرصـــة 

تدفـــع الغتـــراب الشـــباب دون الخـــوف مـــن حســـابات 

سياســـية أو اجتماعيـــة أو دينيـــة، قـــد تقـــف حاجـــًزا دون 

الرؤيـــة الموضوعيـــة لألســـباب والحلـــول، وذلـــك ألن 

ــاحات  ــن المسـ ــر مـ ــع الكثيـ ــابك مـ ــرة تتشـ ــك الظاهـ تلـ

الحساســـة فـــي حياتنـــا، والتـــي ربمـــا تمنـــع مـــن االقتـــراب 

مـــن عمـــق المشـــكلة وجوهرهـــا، أو تكتفـــي ببعـــض 

ـــا.  جوانبهـــا التـــي ال تثيـــر قلًقـــا مجتمعيًّ

تحتـــاج مواجهـــة ظاهـــرة االغتـــراب 
فـــي  عديـــدة  مؤسســـات  تكاتـــف  إلـــى 
المجتمـــع تضـــع يدهـــا علـــى المشـــكلة 
حجـــم  وتـــدرك  بوجودهـــا  وتقتنـــع 
خطورتهـــا، ثـــم تقـــوم علـــى دراســـتها مـــن 

مختلفـــة. مجـــاالت  فـــي  خبـــراء  خـــال 



3333

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )3( - يونيـــــو 2022

ــرة  ــم الظاهـ ــة حجـ ـــن مـــن دراسـ ــا، فحيـــن نتمكَّ وختاًمـ

بـطـريـقــــــة مـتـعــــــددة  وتـأثـيـراتـهــــــا ومـضـاعـفـاتـهـــــــا 

الخرائـــط  رســـم  فـــي  نبـــدأ  والجوانـــب،  المســـتويات 

السياســـية واالجتماعيـــة والدينيـــة والثقافيـــة؛ لتســـهيل 

عمليـــة العـــودة واإلدمـــاج لشـــبابنا المغتـــرب، وهـــذا 

ـــد مـــن المؤسســـات  يســـتدعي جهـــوًدا مشـــتركة للعدي

ثقافيـــة  علميـــة  نخبـــة  قيـــادة  تحـــت  والمنظومـــات 

فـــي  جذريـــة  تغييـــرات  تقتـــرح  قـــد  ومتجـــردة،  واعيـــة 

منظوماتنـــا وممارســـاتنا الفكريـــة والثقافيـــة والدينيـــة 

النخبـــة  تلـــك  ويشـــارك  والسياســـية،  واالجتماعيـــة 

الطبقـــات  مـــن  النابهيـــن  الشـــباب  مـــن  مجموعـــة 

مســـارات  لوضـــع  كافـــة،  المجتمعيـــة  والتيـــارات 

منطقيـــة وآمنـــة لعـــودة تلـــك الفئـــة شـــديدة األهميـــة 

ـــر المنظومـــة األســـرية  ـــي تتضمـــن تغيي للمجتمـــع، والت

والمجتمعيـــة القائمـــة علـــى اســـتئثار الســـلطة األبويـــة 

بالقـــرار، والقائمـــة علـــى الســـمع والطاعـــة مـــن الصغـــار 

والشـــباب، وتغييـــر المنظومـــات التعليميـــة بمـــا يضمـــن 

تقديـــم علـــوم حقيقيـــة بطريقـــة ُتســـّهل قبولهـــا لـــدى 

والمشـــاركة  للتفكيـــر  الفرصـــة  الطـــاب، وتعطيهـــم 

ـــا  منـــذ المراحـــل المبكـــرة للتعليـــم، فنخلـــق جيـــًلا إيجابيًّ

منظومـــات  تغييـــر  عـــن  فضـــًلا  وفّعـــاًلا،  متفاًعـــا 

العمـــل بمـــا يتيـــح الفرصـــة لمشـــاركة كل العامليـــن 

فـــي المؤسســـة فـــي اتخـــاذ القـــرارات المهمـــة، وعـــدم 

بـــكل  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  أو  المديـــر  اســـتئثار 

ــات  ــداع وإثبـ ــة لإلبـ ــباب الفرصـ ــاء الشـ ــرارات، وإعطـ القـ

المجتمعيـــة،  المواقـــع  كل  فـــي  والمشـــاركة  الـــذات 

ليـــس  ومشـــاركاتهم،  وإبداعاتهـــم  آرائهـــم  واحتـــرام 

منهـــم،  خاصـــة  وفئـــة  قليـــل  لعـــدد  رمـــزي  بشـــكل 

ـــح آفـــاق المشـــاركة  ـــر، وفت ولكـــن بشـــكل حقيقـــي ومؤث

السياســـية للشـــباب مـــع تعليـــة ســـقف حريتهـــم فـــي 

الفـــرص  وإتاحـــة  وتوجهاتهـــم،  آرائهـــم  عـــن  التعبيـــر 

ــة-  ــباب -دون تفرقـ ــل للشـ ــة والعمـ ــة للدراسـ المتكافئـ

فـــي ظـــل منظومـــة مـــن العدالـــة االجتماعيـــة.  

تســـتدعي عمليـــة العـــودة واإلدمـــاج 
مشـــتركة  جهـــوًدا  المغتـــرب  لشـــبابنا 
للعديد من المؤسســـات والمنظومات 
تحـــت قيـــادة نخبـــة علميـــة ثقافيـــة واعيـــة 
ومتجـــردة قـــد تقتـــرح تغييـــرات جذريـــة 
ــة  ــاتنا الفكريـ ــا وممارسـ فـــي منظوماتنـ
واالجـتـمـاعـيــــــة  والديـنـيـــــة  والثقافيــــة 

والسياســـية.
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د. خالد كاظم أبو دوح

أســتــاذ عــلــم االجــتــمــاع الــســيــاســي الــمــســاعــد - جــامــعــة ســوهــاج

عــام  األمريكيــة  الرئاســة  انتخابــات  تحليــل  خــال  مــن 

م »الزارســفيلد« Lazarsfeld وزمــاؤه نموذًجــا  1940، قــدَّ

المعلومــات  أن  ووجــدوا  المعلومــات،  تدفــق  حــول 

مــن  تتكــون  عمليــة  خــال  مــن  ُتنشــر  السياســية 

السياســيين،  الــرأي  قــادة  تشــمل  األولــى:  خطوتيــن، 

ــرأي، وهــم األشــخاص األقــل  ــاع ال ــة: تشــمل أتب والثاني

معرفــة بالمعلومــات واألقــل اســتنارة، وأشــاروا إلــى أن 

قــادة الــرأي )المؤثريــن( هــم األفــراد األكثــر اســتخداًما 

ووصــوًلا إلــى وســائل اإلعــام، واألكثــر انفتاًحــا عليهــا، 

ويــؤدون دوًرا مهيمًنــا بصفتهــم وســطاء معلومــات، 

وينقلــون الرســائل إلــى المواطنيــن العادييــن واألقــل 

العــام  الــرأي  صناعــة  مــن  يمكنهــم  ممــا  معرفــة؛ 

وتشــكيله حــول موضــوع مــا، مــن خــال تزويــد اآلخريــن 

بالمعلومــات، وبذلــك يتمكنــون مــن التأثيــر على ســلوك 

وتفضياتهــم.0 الجماهيــر 

وفــي عــام 1958، اقتــرح عالــم النفــس »هربــرت كيلمــان« 

Kelman، ثــاث عمليــات اجتماعيــة للتأثيــر االجتماعــي، 

وذلــك علــى النحــو التالــي:

االمتثـال: يبـدأ التأثيـر االجتماعـي علـى الفـرد عندما 	 

يمتثـل آلراء اآلخريـن المؤثريـن عليـه.

ا 	  التماهـي: يطـور الفـرد ارتباطـات عاطفيـة وصـوًر

مـن االنتمـاء ألصحـاب اآلراء المؤثـرة عليـه.

آراء 	  الفـــرد  يســـتوعب  والقبـــول:  االســـتيعاب 

عليهـــا. بنـــاءً  ويتصـــرف  ويتبناهـــا،  عليـــه،  المؤثريـــن 

بعــد كل هــذه الســنوات، ومــع التطــور التكنولوجي الذي 

حــدث ويحــدث كل يــوم، مــاذا عســى أن يكــون التأثيــر 

االجتماعــي؟ فــي الحقيقــة، وفــي ظــل المجتمــع الرقمي، 

االجتماعــي،  التواصــل  لمنصــات  الواســع  واالنتشــار 

وأصبحــت  تعقيــًدا،  أكثــر  المعلومــات  نشــر  أصبــح 

الشــبكات االجتماعيــة التــي تســهل عمليــة هــذا النشــر 

مهمــًة بشــكل متزايــد، وتســبب ذلــك فــي خلــق ظاهــرة 

 ،Influencers »المؤثريــن«  مصطلــح  عليهــا  ُيطلــق 

دورهــم  تنامــي  أســباب  ومــا  المؤثــرون؟  هــم  فمــن 

وفاعليتهــم؟ ومــا مســتقبل هــذه الظاهــرة؟ يســعى 

هــذا المقــال إلــى محاولــة اإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت 

التــي  المختصــرة،  اإلجابــات  بعــض  تقديــم  خــال  مــن 

ــر  ــن عب ــا لظاهــرة المؤثري ــا أوليًّ يمكــن أن تقــدم توصيًف

المختلفــة. التواصــل االجتماعــي  منصــات 

أوًلا: من هم المؤثرون (اإلنفلونسرز(؟

ــا  ــي بتداعياتهـ ــل االجتماعـ ــات التواصـ ــد ألقـــت منصـ لقـ

هـــذه  ومـــن  البشـــر،  مـــن  كبيـــر  قطـــاع  علـــى  القويـــة 

التداعيـــات، التأثيـــر علـــى طريقـــة بعـــض األفـــراد فـــي 

اتخـــاذ القـــرارات؛ حيـــث أصبـــح قطـــاع كبيـــر مـــن البشـــر، 

ال يمكنـــه أن يقـــرر بنفســـه تماًمـــا، ولكـــن أصبـــح يحتـــاج 

دائًمـــا إلـــى الرجـــوع لإلنترنـــت لجمـــع المعلومـــات حـــول 

أفضـــل  اختيـــار  جهـــاز،  أحـــدث  شـــراء  مثـــل:  مـــا،  أمـــر 

مدرســـة، حتـــى الوصـــول إلـــى عنـــوان جديـــد أصبـــح يتـــم 

ـــمَّ أصبـــح بعـــض  مـــن خـــال تطبيقـــات اإلنترنـــت، ومـــن َث

األفـــراد ال يعتمـــدون علـــى تصوراتهـــم وعواطفهـــم، 

جمعوهـــا  التـــي  الحقائـــق  علـــى  يعتمـــدون  مـــا  بقـــدر 

ــا  مـــن اإلنترنـــت وتطبيقـــات التواصـــل االجتماعـــي، وهنـ

ظاهرة المؤثرين )اإلنفلونسـرز(: األسـباب 
واآلثار والمستقبل
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أصبحـــت منصـــات التواصـــل االجتماعـــي بمثابـــة آلـــة 

جماعـــات  فـــي  وترتيبـــه  المجتمـــع  تجميـــع  إلعـــادة 

صغيـــرة )المتابعيـــن( تشـــبه العامـــة التجاريـــة، دون 

الحاجـــة إلـــى تدخـــل اإلنســـان.

وقـد خلـق هـذا التبـدل ظاهرة »المؤثريـن« عبر اإلنترنت، 

ومتابعـون  جمهـور  لديهـم  الذيـن  األشـخاص  وهـم 

االجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  علـى  كبيـرة  بأعـداد 

شـعبيتهم  مـن  االسـتفادة  علـى  القـدرة  ويمتلكـون 

إلقنـاع اآلخريـن بفكرة أو سـلعة، أي إنهم يسـتطيعون 

توجيـه شـعبيتهم ألغراض ترويجيـة، أو لتحقيق أهداف 

محـددة، سـواء ارتبـط هـذا الترويـج بفكـرة ما، أو سـلعة 

وسياسـية. اجتماعيـة  قضايـا  أو  معينـة، 

مجموعـــة  إلـــى  -أيًضـــا-  المؤثريـــن  مفهـــوم  ويشـــير 

المشـــاهير الذيـــن اكتســـبوا عـــدًدا كبيـــًرا مـــن المتابعيـــن 

مـــا  ا  وكثيـــًر االجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  علـــى 

االفتراضـــي  االجتماعـــي  رأســـمالهم  يســـتخدمون 

)شـــبكة متابعيهـــم( للوصـــول إلـــى المـــوارد الماليـــة، 

ورأس المـــال الرمـــزي )الشـــهرة(. والمؤثـــر وفـــق هـــذا 

علـــى  القـــدرة  لديـــه  الـــذي  الشـــخص  هـــو  المفهـــوم 

يجعـــل  مـــا  اإلقنـــاع  أســـاليب  مـــن  ويمتلـــك  التأثيـــر، 

تأثيـــره ماضًيـــا فـــي عـــدد كبيـــر مـــن األفـــراد، بمـــا يؤهلـــه 

معيـــن. ســـلوك  نحـــو  لتوجيههـــم 

هـــم  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  عبـــر  والمؤثـــرون 

ــم  ــال معارفهـ ــن خـ ــة مـ ــمعة طيبـ ــوا سـ ــخاص بنـ أشـ

معيـــن،  موضـــوع  فـــي  ومهاراتهـــم  وخبراتهـــم 

وينشـــرون مشـــاركات منتظمـــة حـــول هـــذا الموضـــوع 

ــى اإلنترنـــت،  ــة علـ ــم المفضلـ علـــى منصاتهـــم وقنواتهـ

الماييـــن مـــن  أو  لهـــم وألفكارهـــم اآلالف  ويجذبـــون 

المتابعيـــن الـــذي يهتمـــون بآرائهـــم عـــن كثـــب.

ثانًيا: تصنيفات المؤثرين

المؤثريـــن  مـــن  فئـــات  عـــدة  بيـــن  التمييـــز  يمكـــن 

الرقمييـــن، وذلـــك وفـــق عـــدد مـــن الطـــرق المختلفـــة، إال 

أننـــا ســـنركز علـــى أهـــم ثـــاث طـــرق:

ــف المؤثــرون . 1 حســب أعــداد المتابعيــن: ُيصنَّ
مشــاهدات  ومعــدل  متابعيهــم،  لعــدد  وفًقــا 

مشــاركاتهم، ووفــق هــذه الطريقــة نميــز بيــن عــدة 

أنــواع مــن المؤثريــن، علــى النحــو التالــي:

المشـاهير: وهـم الذيـن تتجـاوز أعـداد متابعيهـم 	 

)5 ماييـن متابـع(.

لهـم 	  المتابعيـن  عـدد  ويكـون  الكبـار:  المؤثـرون 

إلـى أقـل مـن 5 ماييـن متابـع(. )مـن مليـون متابـع 

عدد 	  يكون  الذين  وهم  الكليون:  المؤثرون 

100 ألف متابع إلى أقل من مليون  متابعيهم )من 

من  نوعين  الفئة  هذه  تتضمن  وقد  متابع(، 

الثانية،  الدرجة  من  المشاهير  الكبار:  المؤثرين 

الذين لم يصلوا بعد إلى الفترة المطلوبة لتكوين 

الخبراء  الثانية:  والفئة  المتابعين.  من  أكبر  عدد 

الناجحون عبر اإلنترنت، ويتمتع أصحاب هذه الفئة 

بمكانة عالية، ويمكن أن يكون الوصول إليهم أكثر 

سهولة من أصحاب الفئتين السابقتين.

المؤثـــرون متوســـطو المـــدى: وهـــم أصحـــاب 	 

تأثيـــر جزئـــي، وتتضمـــن هـــذه الفئـــة -غالًبـــا- أشـــخاًصا 

عادييـــن فـــي الحيـــاة، اشـــتهروا بمعرفتهـــم ببعـــض 

اكتســـبوا  ذلـــك  ومـــن  المتخصصـــة،  المجـــاالت 

الذيـــن  األشـــخاص  هـــم  المؤثـــرون 
لديهـــم جمهـــور ومتابعـــون بأعـــداد كبيـــرة 
االجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
االســـتفادة  علـــى  القـــدرات  ويمتلكـــون 
مـــن شـــعبيتهم إلقنـــاع اآلخريـــن بفكـــرة 
يســـتطيعون  إنهـــم  أي  ســـلعة،  أو 
توجيـــه شـــعبيتهم ألغـــراض ترويجيـــة، 

أهـــداف محـــددة. لتحقيـــق  أو 
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عـــدًدا مـــن المتابعيـــن يتـــراوح بيـــن 20 ألًفـــا إلـــى 100 

ألـــف متابـــع، وتتميـــز هـــذه الفئـــة بـــأن المؤثريـــن 

ضمنهـــا أكثـــر تفاعـــًلا مـــع المتابعيـــن، وهـــذا مصـــدر 

تأثيرهـــم الجزئـــي.

المؤثـــرون الصغـــار )النانـــو(: هـــذه أحـــدث فئـــة 	 

ف بهـــا، وُيطلـــق عليهـــا مصطلـــح المؤثريـــن 
ِ
اعُتـــر

لديهـــم  ليـــس  الذيـــن  األشـــخاص  وهـــم  النانـــو، 

ســـوى عـــدد قليـــل مـــن المتابعيـــن، ويميلـــون إلـــى 

أن يكونـــوا خبـــراء فـــي مجـــال غامـــض أو متخصـــص 

النانـــو  المؤثريـــن  فـــي  التفكيـــر  ويمكـــن  للغايـــة، 

علـــى أنهـــم ســـمكة كبيـــرة، ُيضـــرب بهـــا المثـــل 

أقـــل مـــن  فـــي بحيـــرة صغيـــرة، ويكـــون لديهـــم 

ألـــف متابـــع، ولكنهـــم متابعـــون متحمســـون   100

ومهتمـــون، وعلـــى اســـتعداد للتفاعـــل مـــع المؤثـــر 

وإعـــادة  بهـــا،  واألخـــذ  آلرائـــه  واالســـتماع  النانـــو، 

صياغـــة توجهاتهـــم وتصرفاتهـــم وفًقـــا آلرائـــه.

التمييـــز . 2 يمكـــن  التواصـــل:  منصـــة  حســـب 
ــم،  ــية لهـ ــة األساسـ ــب المنصـ ــن حسـ ــن المؤثريـ بيـ

ــات  ــة التطبيقـ ــبوك ومجموعـ ــوب، فيسـ ــل: يوتيـ مثـ

الخاصـــة بـــه )إنســـتجرام(، وتطبيـــق ســـناب شـــات، 

وهنـــاك المؤثـــرون األصغـــر ســـًنا الذيـــن يعتمـــدون 

علـــى تطبيـــق تيـــك تـــوك.

حســـب مســـتوى التأثيـــر: يمكـــن وفـــق هـــذه . 3
ــز بيـــن عـــدد مـــن فئـــات المؤثريـــن،  الطريقـــة، التمييـ

ــو التالـــي: ــى النحـ وذلـــك علـ

الـمـشـــاهـيــــــــر: وهــم المؤثــرون األصليــون )فــي 	 

الواقــع(، الذيــن اســتطاعوا إعــادة إنتــاج شــهرتهم 

وتأثيرهــم عبــر منصات التواصــل االجتماعي، وتضم 

هــذه الفئــة بعــض الفنانيــن والرياضييــن، وبالرغــم 

مــن أن هــؤالء المشــاهير قــد يكــون لديهــم العديــد 

ــن، فــإن مقــدار تأثيرهــم  ــن والمعجبي مــن المتابعي

يتابعونهــم  الذيــن  أولئــك  علــى  يمارســونه  الــذي 

أمــر قابــل للنقــاش )نظــًرا لضعــف تفاعلهــم مــع 

ــام. ــا- باألصن المتابعيــن(، ولذلــك ُيوَصفــوا -أحياًن

مـن 	  الفئـة  وتتكـون هـذه  والخبـراء:  الـرأي  قـادة 

األشـخاص المعتـرف بهـم كأصحـاب سـلطة فـي 

مهاراتهـم،  أو  معرفتهـم  بسـبب  معيـن،  مجـال 

مثـل:  الفكـر،  وقـادة  الصناعـة،  خبـراء  وتشـمل 

المرموقيـن. واألكاديمييـن  والمثقفيـن  الصحفييـن 

ـــر: وهـــم األشـــخاص 	  ـــرون متوســـطو التأثي المؤث

الذيـــن يكتســـبون شـــهرتهم فـــي مجـــال محـــدد، 

خاصـــة القضايـــا المرتبطـــة بأســـلوب الحيـــاة، مثـــل: 

التغذيـــة،  ونظـــم  والريجيـــم  والصحـــة  الموضـــة، 

الفئـــة  هـــذه  تضـــم  كمـــا  والديكـــور.  والرياضـــة، 

مثـــل:  محـــددة،  بقضايـــا  المهتميـــن  النشـــطاء 

ـــا المـــرأة  ـــة البيئـــة، أو حقـــوق األقليـــات )قضاي حماي

والطفـــل(، ويتشـــابه المؤثـــرون فـــي هـــذه الفئـــة 

ــرأي، ولكنهـــم يصنعـــون ســـمعتهم  ــادة الـ مـــع قـ

بشـــكل غيـــر رســـمي أكثـــر، ومـــن خـــال نشـــاطهم 

عبـــر اإلنترنـــت، وجـــودة منشـــوراتهم بشـــكل عـــام.

يمكــن  الســابقة  التصنيفــات  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

ذات  أنهــا  بمعنــى  الواقعيــة،  الناحيــة  مــن  تختلــف  أن 

ــار  جــدوى ألغــراض الدراســة والتحليــل، أخــًذا فــي االعتب

فئــة  فــي  يظهــرون  قــد  الذيــن  المؤثريــن  بعــض  أن 

منخفضــة بمعيــار معيــن، قــد يبــدون أكثــر تأثيــًرا عنــد 

النظــر إليهــم بمقيــاس آخــر.
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ثالًثـــا: صعـــود المؤثريـــن.. قـــراءة فـــي 
األســـباب

قنـوات  انفتحـت  االجتماعيـة،  الشـبكات  ظهـور  مـع 

وأسـرع،  أسـهل  التواصـل  جعلـت  جديـدة،  اتصـال 

ا،  ن بها األفراد عاقاتهم، وحاليًّ وتغيرت الطرق التي ُيكوِّ

ا،  ُتعـد وسـائل التواصـل االجتماعـي أسـرع الظواهر نموًّ

وقـد أحدثـت ثـورة فـي طريقـة نقل الرسـائل، وسـمحت 

وآرائهـم،  خبراتهـم  بمشـاركة  اإلنترنـت  لمسـتخدمي 

الوسـائط  محتويـات  ومجمـل  حياتهـم،  وتفاصيـل 

المتعـددة األخـرى، ومـع هـذا التطـور أصبـح المؤثـرون 

المزعومـون هـم الـرواد داخـل هذه البيئـة الرقمية؛ حيث 

اآلخريـن،  علـى  للتأثيـر  جديـدة  إمكانـات  يستكشـفون 

يرتبـط  ذلـك  ولعـل  وتفضياتهـم،  سـلوكياتهم  وعلـى 

التالـي: بعـدد مـن األسـباب علـى النحـو 

)1( انتشار منصات التواصل االجتماعي

ُيعــد اإلنترنــت مــن بيــن األشــياء القليلــة التــي ابتكرهــا 

بــدا كوســيلة لنقــل  ــا، فمــا  البشــر وال يفهمونهــا حقًّ

ل إلــى منفــذ دائــم الوجــود  ــا تحــوَّ المعلومــات إلكترونيًّ

ومتعــدد الوجــوه للطاقــة البشــرية والتعبيــر والتواصل، 

إنــه غيــر ملمــوس، وفــي حالــة تبــدل وتطــور وطفــرة فــي 

 واحــد، ويــزداد حجمــه ويتســع علــى مــدار اللحظــة، إنــه 
ٍ
آن

مصــدر للخيــر الهائــل والشــر المحتمــل.

وقـــد خلـــق اإلنترنـــت مجتمًعـــا متكامـــًلا هـــو مجتمـــع 

المنصـــات الـــذي يقضـــي فيـــه األشـــخاص المزيـــد مـــن 

الوقـــت لمشـــاركة أجـــزاء مـــن حياتهـــم اليوميـــة، فـــي 

ــت  نـ ــو أو نصـــوص، ومكَّ ــع فيديـ ــور أو مقاطـ ــكل صـ شـ

رقمنـــة االتصـــاالت كل فـــرد لديـــه هاتـــف ذكـــي وإمكانيـــة 

إلـــى جماهيـــر  إلـــى اإلنترنـــت، مـــن الوصـــول  الوصـــول 

ــل  ــر، ولعـ ــة التأثيـ ــا ممارسـ ــن خالهـ ــن مـ ــة، يمكـ ضخمـ

األشـــخاص  مـــن  كبيـــرة  نســـبة  جعـــل  التطـــور  هـــذا 

ون »المؤثـــر« مهنـــة أحامهـــم. َيعـــدُّ

عادييـــن  كمســـتخدمين  المؤثـــرون  يبـــدأ  مـــا  وغالًبـــا 

لإلنترنـــت، ومـــن َثـــمَّ يصبحـــون مؤثريـــن مـــن خـــال جـــذب 

وفـــي معظـــم  المختلفـــة،  لمنشـــوراتهم  المتابعيـــن 

ــددة،  ــات محـ ــي موضوعـ ــراء فـ ــرون كخبـ ــاالت يظهـ الحـ

مـــن  المؤثـــرون  يســـتفيد  االحترافيـــة  زيـــادة  ومـــع 

التســـويق ومواضـــع اإلعانـــات، ويحققـــون مـــن خالهـــا 

دخـــوًلا شـــهرية كبيـــرة.

وُيعـد تصميـم المنصـة عامـًلا رئيًسـا لظهـور المؤثريـن؛ 

فبالنسـبة للعديـد مـن مواقـع التواصـل االجتماعـي فـإن 

تقديـم الـذات هـو الهـدف الرئيـس لاسـتخدام؛ حيـث ُيعد 

الـرأي  عـن  التعبيـر  لنشـر  ـا  تحفيزيًّ عامـًلا  الـذات  عـرض 

فـي المجـال العـام، وينعكـس التركيـز علـى عـرض الـذات 

كجانـب ثقافـي، باإلضافة إلى التسـويق كوسـيلة لتحقيق 

الُمتزايـد  الترويـج  فـإن  نفسـه،  الوقـت  وفـي  الدخـل، 

مثـل:  أخـرى،  عوامـل  إلـى  إضافـة  والسـلع،  للمنتجـات 

اإلنتـاج االحترافـي والفاتـر وتحريـر الصـور، كل ذلـك يؤثـر 

المتابعيـن. لجـذب  المنصـة كعامـل  علـى مظهـر 

منصـــات  علـــى  المعلومـــات  تدفـــق  تزاُيـــد  أن  كمـــا 

مفهـــوم  اكتســـاب  إلـــى  أدى  االجتماعـــي  التواصـــل 

ـــة  المؤثريـــن كوســـطاء لنشـــر ونقـــل المعلومـــات أهمي

لمنصـــات  الجديـــدة  الميـــزات  أدت  فلقـــد  ُمتزايـــدة؛ 

التواصـــل إلـــى اتســـاع المفهـــوم الكاســـيكي لقيـــادة 

الـــرأي والتأثيـــر، ألنهـــا تســـمح لمجموعـــة أكثـــر تنوًعـــا 

التأثيـــر. بممارســـة  والجماعـــات  األفـــراد  مـــن 

صعـــود  أســـباب  إرجـــاع  يُمكـــن 
ظاهـــرة المؤثريـــن إلـــى: انتشـــار منصات 
ورســــمـلــــة  االجـتـمـاعــــــي،  الـتـواصــــــل 
تنامــــــي االســــــتخدام  المؤثريـــــــن مـــع 
أصـحــــــــــــاب  بيـــن  المتبـــادل  النفعـــي 
الســـلع والمؤثريـــن، وهشاشـــة الوجـــود 
اإلنســـاني وثقافـــة االستســـهال فـــي 

الرقمـــي. المجتمـــع  ظـــل 
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)2( رســملة المؤثريــن: االســتخدام النفعــي 
المتبــادل بيــن أصحــاب الســلع والمؤثريــن

الرأســـمالية  منظومـــة  فـــي  المؤثريـــن  تضميـــن  تـــم 

مـــن خـــال بـــاب التســـويق، وُيعـــد ذلـــك مـــن العوامـــل 

الحاســـمة فـــي صعـــود المؤثريـــن وزيـــادة فاعليتهـــم 

والشـــركات  الســـلع  فأصحـــاب  واســـتمراريتهم؛ 

تســـويق  فـــي  كبيـــر  بشـــكل  يعتمـــدون  أصبحـــوا 

منتجاتهـــم والترويـــج لهـــا علـــى المؤثريـــن ومشـــاهير 

يســـتفيد  وبالتبـــادل  االجتماعـــي،  التواصـــل  منصـــات 

التســـويقي،  الـــدور  بهـــذا  القيـــام  مـــن  المؤثـــرون 

طائلـــة. أمـــواًلا  ويكســـبون 

التواصــل  منصــات  أصبحــت  ل،  التحــوُّ ذلــك  ومــع 

االجتماعــي بالفعــل وســيلة اإلعــان المهيمنــة، وفــي 

ل فــي نظــام الترويــج واإلعــان، زادت  قلــب هــذا التحــوُّ

النظــام  ويتــاءم  المؤثريــن،  وجــود  وفاعليــة  أهميــة 

اإلعانــي الجديــد مــع المســتهلكين المتوقعيــن، الــذي 

ألنهــم  التســويقي،  النهــج  هــذا  مثــل  إلــى  يحتاجــون 

التواصــل  الكثيــر مــن الوقــت علــى منصــات  يقضــون 

األشــخاص  خاطــر  عــن طيــب  ويتابعــون  االجتماعــي، 

الذيــن يثقــون بهــم، لذلــك بــدأت المنظمــات التجاريــة 

فــي البحــث عــن طــرق بديلــة للتأثيــر علــى المســتهلكين، 

ــر«، الــذي يشــير  وهــو مــا ُأطلــق عليــه »التســويق المؤث

إلــى ممارســة تســويقية تســتفيد مــن المســتخدمين 

المتابعيــن جيــًدا لإلنترنــت، والمؤثريــن القادريــن علــى 

صنــع  وعمليــات  المســتهلكين،  مواقــف  فــي  التأثيــر 

التجاريــة. العامــات  الشــراء لصالــح  قــرارات 

وثقافــة  اإلنســاني  الوجــود  هشاشــة   )3(
الرقمــي المجتمــع  ظــل  فــي  االستســهال 

األمـــر الطبيعـــي فـــي البشـــر قدرتهـــم علـــى التعامـــل 

مـــع الرمـــوز والمعانـــي، واتخـــاذ خيـــارات فـــي اإلجـــراءات 

التـــي يشـــاركون فيهـــا، وال يحتـــاج غالبيـــة البشـــر إلـــى 

مـــن  عليهـــم  المفروضـــة  والرمـــوز  المعانـــي  قبـــول 

الخـــارج؛ فاإلنســـان لديـــه علـــى األقـــل حـــد أدنـــى مـــن 

ــدة  ــارات فريـ ــاذ خيـ ــى اتخـ ــادر علـ ــي، وقـ ــتقال الذاتـ االسـ

ــدى  ــة لـ ــك، خاصـ ــد كذلـ ــم َيعـ ــر لـ ــتقلة، إال أن األمـ ومسـ

بعـــض األشـــخاص المندمجيـــن بعمـــق فـــي اإلنترنـــت 

االجتماعـــي. التواصـــل  وتطبيقـــات 

البشـر  مـن  كبيـر  قطـاع  علـى  الصعـب  مـن  أصبـح  لقـد 

حيـث  والفعـل؛  الفكـر  فـي  اسـتقاليته  علـى  الحفـاظ 

أصبحـت الشـبكات االجتماعيـة ذات تأثيـر اجتماعي عميق، 

وأصبـح الوضـع اإلنسـاني علـى مسـتوى غيـر اعتيـادي من 

وأصبـح  الرقمـي،  المجتمـع  عبـر  والهشاشـة  الضعـف 

بعض األشخاص في حالة استسام لمنصات التواصل 

حالـة  معهـا  أصبحـت  التـي  للدرجـة  عليهـا،  والمؤثريـن 

ا للقلـق المجتمعـي، وتـزداد  الضعـف والهشاشـة مصـدًر

المنصـات  هـذه  يسـتغل  عندمـا  هـذه  الضعـف  نقـاط 

األخاقيـات،  مـن  األدنـى  الحـد  تفتقـد  وجماعـاٌت  أفـراٌد 

تفكيـر  طريقـة  علـى  التأثيـر  يتـم  األحيـان  مـن  كثيـر  وفـي 

لألشـياء  وتصوراتهـم  وسـلوكياتهم  األشـخاص  بعـض 

والمواقـف مـن حولهـم، وفـي حيـن أن هنـاك العديـد مـن 

حـاالت التأثيـر اإليجابـي، هنـاك -أيًضا- حـاالت أكثر من التأثير 

السـلبي، والتـي تـؤدي إلـى تداعيات ضـارة، وتقلل من قدرة 

بعـض األفـراد علـى التفكيـر واتخـاذ القـرارات، والحقيقـة 

أعـداد  وتنامـي  الرقميـة،  للمنصـات  المتزايـد  االنتشـار  أن 

المؤثريـن عليهـا، أدى إلـى تضخيـم القـوى االجتماعيـة التي 

الفـرد. يواجههـا 

منظومـــة  فـــي  المؤثريـــن  تضميـــن 
الرأســـمالية مـــن خـــال بـــاب التســـويق، 
فـــي  الحاســـمة  العوامـــل  مـــن  يُعـــد 
فاعليتهـــم  وزيـــادة  المؤثريـــن  صعـــود 
الســـلع  فأصحـــاب  واســـتمراريتهم؛ 
والشـــركات أصبحـــوا يعتمـــدون بشـــكل 
كبيـــر فـــي تســـويق منتجاتهـــم والترويـــج 

لهـــا علـــى المؤثريـــن.
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وفـــي هـــذا الســـياق، غالًبـــا مـــا يكـــون فهـــم الفـــرد للمواقـــف 

ًشـــا، خاصـــة عندمـــا يحـــاول اآلخـــرون التأثيـــر علـــى  مشوَّ

الروايـــات والســـلوكيات االجتماعيـــة، ويتـــم دفـــع جهـــود 

التأثيـــر مـــن خـــال قـــدرات منصـــات التواصـــل، وهنـــا يـــزداد 

دور المؤثريـــن، وأنشـــطة التاعـــب االجتماعـــي بالعقـــول 

وخياراتهـــم  وســـلوكياتهم  النـــاس  آراء  علـــى  للتأثيـــر 

المحـــاوالت  هـــذه  ـــن  تتضمَّ أن  ويمكـــن  وتفضياتهـــم، 

ـــة؛ ممـــا  ـــار مزيفـــة ومعلومـــات مضلل ـــج ألخب ـــا- التروي -أحياًن

يعـــزز حالـــة الضعـــف والهشاشـــة فـــي الوجـــود اإلنســـاني، 

ــق  ــن أن ُنطلـ ــا ُيمكـ ــال مـ ــن خـ ــة مـ ــذه الحالـ وتفاقمـــت هـ

عليـــه »ثقافـــة االستســـهال« التـــي يمكـــن تلخيصهـــا فـــي 

المـــاذ  أصبـــح  اإلنترنـــت  وكأن  جوجـــل«،  »اســـأل  فكـــرة 

مـــن  يحتويـــه  بمـــا  وعـــي  دون  للمعرفـــة،  واآلمـــن  األول 

مغالطـــات ومعلومـــات مضللـــة، ودون حـــرص مـــن غالبيـــة 

المســـتخدمين علـــى التحقـــق مـــن مصداقيـــة وموثوقيـــة 

ــر. ــل والتدبـ ــال العقـ ــاب إعمـ ــن بـ ــداَول مـ ــا ُيَتـ مـ

وختاًمـا، فقـد اسـتحوذ المؤثرون على مسـاحات كبيرة 

داخـل اإلنترنـت ومجتمـع المنصات، وعلـى أموال طائلة 

ومـن  والمنتجـات،  للسـلع  والترويـج  التسـويق  مـن 

ـع زيـادة فاعليتهـم وقوتهـم مسـتقبًلا فـي هـذا  المتوقَّ

الفضـاء، وزيـادة اصطفاف أصحـاب العامات التجارية 

والسـلع للعمـل معهـم، لاسـتفادة منهـم، ومـن هذه 

واإلعـان  للتسـويق  والمثيـرة  المسـتقبلية  الوسـائل 

هـذه العاقـة الطفيليـة التي سـتجعل المسـتقبل آمًنا 

ومجهـًزا السـتمرارية المؤثريـن وتنامـي دورهـم.

التواصـــل  تطبيقـــات  تغيـــر  احتمـــاالت  مـــن  وبالرغـــم 

االجتماعـــي فـــي المســـتقبل، واحتماليـــة تغيـــر المحتـــوى 

قائمـــة  ســـتظل  كظاهـــرة،  المؤثريـــن  فـــإن  الرقمـــي، 

ومتناميـــة بشـــكل مطـــرد. وإذا كان تزاُيـــد العوائـــد الماليـــة 

لـــدى المؤثريـــن مـــن خـــال التســـويق واإلعانـــات ســـيدعم 

اســـتمرارية الظاهـــرة، فمـــن ناحيـــة ثانيـــة، فـــإن تطـــور 

تقنيـــات االتصـــال وانتشـــارها بســـرعة غيـــر مســـبوقة، 

ـــادة الدائمـــة فـــي عـــدد األفـــراد المتصليـــن باإلنترنـــت  والزي

فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم - وصـــل هـــذا العـــدد وفـــق بيانـــات 

االتحـــاد الدولـــي لاتصـــاالت إلـــى 4.9 مليـــارات شـــخص 

عـــام 2021 - ســـتدعم اســـتمرارية وفاعليـــة المؤثريـــن.

المؤثـــرون علـــى مســـاحات  اســـتحوذ 
ومـجـتـمــــــــع  اإلنـتـرنــــــت  داخـــــــل  كـبـيـــــــرة 
أمــــــــوال طائلـــة مـــن  المنصـــــــات، وعلـــى 
التســـويق والترويـــج للســـلع والمنتجـــات، 
ومـــن المتوقَّـــع مســـتقبًلا زيـــادة فاعليتهـــم 
وزيـــادة  الفضـــاء،  هـــذا  فـــي  وقوتهـــم 
اصطفـــاف أصحـــاب العامـــات التجاريـــة 

منهـــم. لاســـتفادة  والســـلع 
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أ. د. إقـبال الســمالوطي
 أســـتـــاذ الــتــنــمــيــة ورئـــيـــس جــمــعــيــة حـــــواء الــمــســتــقــبــل
الكبار وتعليم  األمــيــة  لمحو  العربية  الشبكة  عــام  أمين 

ومـن  قومـي  أمـن  قضيـة  المـرأة  تمكيـن  أصبـح 

المسـلمات الازمـة للتنميـة المسـتدامة طبًقـا لرؤيـة 

الهـدف  عاقـة  الدراسـات  أثبتـت  وقـد   ،2030 مصـر 

الخامس )المساواة( وتحقيقه بجميع أهداف التنمية 

السـبعة عشـر. وُيشـار إلى تمكين المرأة على أنه »رفع 

الوعـي والقـدارت والتفهم واالسـتعداد للمرأة من أجل 

إحـداث تغييـر فـي المجتمـع، ننهـي بـه التمييـز والعنـف 

فالتمكيـن  العاقـات،  فـي  والامسـاواة  المـرأة  ضـد 

أداة تسـاعد الشـخص علـى المطالبـة بحقوقـه وتغييـر 

األوضـاع القائمـة إلـى األفضـل«. وُيعـد مدخـل تمكيـن 

المـرأة مـن أهـم المداخـل المسـتخدمة إلدمـاج المـرأة 

فـي التنميـة؛ حيـث يهـدف إلـى تمكيـن المـرأة مـن خـال 

والتعليـم  الثقافـة  طريـق  عـن  النفـس،  علـى  االعتمـاد 

تبعيـة  أنـواع  كل  علـى  والقضـاء  والتوظيـف،  والعمـل 

ُيعـد  ولذلـك  ا،  وسياسـيًّ ـا،  واقتصاديًّ ـا،  اجتماعيًّ المـرأة 

مـن أهـم المناهـج التـي يجـب اتباعهـا، واألكثـر تـداوًلا في 

الحاضـر.  الوقـت 

التعليـــم والتعلـــم مـــدى الحيـــاة وتمكيـــن 
المرأة

وفًقـــا لتعريـــف منظمـــة اليونســـكو، يشـــير مفهـــوم 

ـــة  ـــة للعملي ـــة الكلي ـــى البني ـــاة إل ـــار مـــدى الحي ـــم الكب تعلي

المنظمـــة لتنميـــة قـــدرات األشـــخاص الكبـــار الراشـــدين، 

الفنيـــة  بمؤهاتهـــم  واالرتقـــاء  معرفتهـــم،  وإثـــراء 

والمهنيـــة، أو تحويلهـــا نحـــو وجهـــة جديـــدة، وتغييـــر 

اتجاهاتهـــم وســـلوكهم، لتحقيـــق هدفيـــن مزدوجيـــن، 

فـــي  والمشـــاركة  الشـــامل،  الشـــخصي  النمـــو  همـــا: 

ا،  مســـتقلًّ نشـــاًطا  ُيعـــد  ال  الكبـــار  وتعليـــم  التنميـــة. 

والتعليـــم  للتربيـــة  خطـــة  مـــن  مكمـــل  جـــزء  ولكنـــه 

الحيـــاة.  مـــدى  المســـتمرين 

 - وفيمـــا يتعلـــق بالتعليـــم المســـتمر، قـــال هللا -عـــزَّ وجـــلَّ

يـــًلا﴾، 
ِ
لَّا َقل

ِ
 إ

ِ
ْلـــم

ِ
ـــَن اْلع يُتـــم مِّ

ِ
فـــي كتابـــه الحكيـــم: ﴿َوَمـــا ُأوت

وقـــال النبـــي محمـــد -عليـــه الصـــاة والســـام-: »طلـــب 

العلـــم فريضـــة علـــى كل مســـلم« وللمـــرأة »ارجعـــوا 

إلـــى أهليكـــم فعلموهـــم«. 

أن   )1670  –  1592( »كومينــوس«  المفكــر  ذكــر  كذلــك 

بعقلهــم  وتســمو  تحررهــم  البشــر  لــكل  »التربيــة 

العوامــل  أهــم  مــن  التعليــم  وُيعــد  وإنســانيتهم«. 

للمــرأة  التعليــم  يتيــح  حيــث  بالتمكيــن؛  المرتبطــة 

لهــا  تســمح  التــي  والقــدرات  المهــارات  اكتســاب 

بالمشــاركة بفعاليــة فــي أوجــه الحيــاة العامــة، كالتربيــة 

ــاء، واقتحــام ســوق العمــل، والمشــاركة  وتنشــئة األبن

السياســية، إضافــة إلــى الحفــاظ علــى الصحــة؛ إذ ُتجمع 

المتعلمــة تتمتــع بصحــة  المــرأة  الدراســات علــى أن 

هــا فــي  نهــا التعليــم مــن ممارســة حقِّ جيــدة، وكــذا ُيمكِّ

األســرة. بشــأن  والعامــة  الخاصــة  القــرارات  اتخــاذ 

أشـــكال  كافـــة  اســـتبعاد  اتفاقيـــة  أن  نجـــد  ـــا،  وعالميًّ

ــاواة  ــى تشـــجيع المسـ ـــت علـ ــرأة نصَّ ــد المـ ــز ضـ التمييـ

فـــي الحصـــول علـــى تعليـــم جيـــد للنســـاء والفتيـــات 

كحـــق أساســـي مـــن حقـــوق اإلنســـان، واقـــد أوصـــت 

لجنـــة حالـــة المـــرأة باتخـــاذ إجـــراءات إضافيـــة مـــن أجـــل 

زيـــادة معـــدالت التحـــاق النســـاء والفتيـــات بتعليـــم جيـــد 

فـــي كل المراحـــل التعليميـــة، مـــع التركيـــز علـــى االنتقـــال 

التعليم والتعلم مدى الحياة: مدخل 
لتمكين المرأة والمجتمع
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مـــن التعليـــم إلـــى فـــرص العمـــل المناســـبة، ودعـــت 

اللجنـــة الحكومـــات إلـــى حمايـــة حـــق النســـاء والفتيـــات 

ـــدول األعضـــاء فـــي األمـــم  ـــم، وقـــد اتخـــذت ال فـــي التعلي

المتحـــدة عـــدًدا كبيـــًرا مـــن اإلجـــراءات، تبلـــورت فـــي ثاثـــة 

اتجاهـــات رئيســـة، هـــي:

العمــل علــى إزالــة الحواجــز االقتصاديــة مــن أمــام 	 

الفتيــات، والتــي تحــول دون حصولهــن علــى التعليــم.

تزاُيـــد الجهـــود الراميـــة إلـــى تهيئـــة بيئـــة مدرســـية 	 

للنـــوع. مســـتجيبة 

تزاُيد الدعم لانتقال من المدرسة إلى العمل.	 

وعلـــى المســـتوى اإلقليمـــي العربـــي، شـــهدت الســـنوات 

الخمـــس األخيـــرة تقدًمـــا كبيـــًرا فـــي ســـد الفجـــوة النوعيـــة 

فـــي التعليـــم علـــى المســـتوى اإلقليمـــي؛ ممـــا يعكـــس 

ـــن الجنســـين؛  خطـــوة مهمـــة فـــي ســـبيل المســـاواة بي

حيـــث زاد التحـــاق الفتيـــات بالتعليـــم األساســـي بشـــكل 

غيـــر مســـبوق، فعلـــى مســـتوى التعليـــم االبتدائـــي تشـــير 

ـــغ  ـــن الجنســـين بل ـــى أن معـــدل المســـاواة بي ـــر إل التقاري

ــة  ــة الثانويـ ــا بلـــغ فـــي المرحلـ ــام 2015، بينمـ )93%( فـــي عـ

ـــن  ـــزواج المبكـــر والمنتشـــر بي ـــؤدي ال ـــث ي نحـــو )91%(، حي

األســـر الفقيـــرة إلـــى اســـتمرار الفجـــوة النوعيـــة علـــى 

مســـتوى التعليـــم الثانـــوي، ولكـــن هـــذه المؤشـــرات 

تخفـــي فروًقـــا بيـــن التجمعـــات اإلقليميـــة العربيـــة؛ حيـــث 

حققـــت دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي المســـاواة 

المؤشـــر  إن  بـــل  التعليـــم،  مراحـــل  كل  فـــي  الكاملـــة 

يميـــل إلـــى صالـــح اإلنـــاث فـــي بعـــض الـــدول، مثـــل: 

ا  ـــرة إنجـــاًز اإلمـــارات وقطـــر، وبشـــكل عـــام شـــهدت الفت

كبيـــًرا علـــى المســـتوى العربـــي لســـد الفجـــوة النوعيـــة 

فـــي مجالـــى التعليـــم والصحـــة، ولكـــن دون أن يـــؤدي 

هـــذا إلـــى ارتفـــاع مشـــاركة المـــرأة فـــي مجالـــي االقتصـــاد 

والسياســـة. لقـــد أدى ارتفـــاع معـــدل تعليـــم المـــرأة 

انخفـــاض  زيـــادة طلبهـــا لفـــرص العمـــل، وإلـــى  إلـــى 

بالضـــرورة  يعنـــي  ال  هـــذا  أن  إال  إنجابهـــا،  معـــدالت 

حصولهـــا علـــى فـــرص عمـــل متســـاوية بالرجـــال؛ حيـــث 

إلـــى  العالميـــة  التنافســـية االقتصاديـــة  تقريـــر  يشـــير 

ضعـــف مشـــاركة المـــرأة العربيـــة فـــي ســـوق العمـــل؛ 

للوطـــن  الملحـــوظ  التقـــدم  مـــن  الرغـــم  علـــى  إنـــه  إذ 

ــاء، وفـــي  ــة بيـــن النسـ ــاء علـــى األميـ العربـــي فـــي القضـ

فشـــل  فإنـــه  األساســـي،  بالتعليـــم  الفتيـــات  التحـــاق 

المـــرأة  إلـــى صحـــوة فـــي حيـــاة  يترجـــم ذلـــك  فـــي أن 

االقتصاديـــة واالجتماعيـــة؛ حيـــث يوضـــح التقريـــر الدولـــي 

للفجـــوة النوعيـــة 2015 ارتفـــاع مرتبـــة الـــدول العربيـــة علـــى 

المقيـــاس الفرعـــي للتعليـــم، وانخفـــاض المرتبـــة فـــي 

ــاركة  ــة للمشـ ــى المقاييـــس الفرعيـ ــه علـ ــت نفسـ الوقـ

االقتصاديـــة والسياســـية. وهـــو األمـــر الـــذي يدفعنـــا 

بشـــكل  التعليـــم  جـــودة  مـــدى  حـــول  للتســـاؤل  هنـــا 

عـــام، وكـــذا مـــا يرتبـــط بالماءمـــة وإدراج قضيـــة النـــوع 

االجتماعـــي ضمـــن محتـــواه وبيئتـــه، أضـــف إلـــى ذلـــك 

ــدواه. ــم وجـ ــر التعليـ ــول أثـ ــاؤل حـ التسـ

ونظـــًرا ألهميـــة العاقـــة بيـــن تمكيـــن المـــرأة والتعليـــم، 

ينـــصُّ الهـــدف الرابـــع مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، 

والخـــاص بالتعليـــم، علـــى أن »تكمـــل اإلنـــاث والذكـــور 

يتضـــح  وهكـــذا  تمييـــز«،  دون  األساســـي  التعليـــم 

ارتبـــاط الهـــدف الخامـــس والرابـــع مـــن أهـــداف التنميـــة 

المســـتدامة ارتباًطـــا وثيًقـــا، كمـــا يتضـــح أن التعليـــم 

عموًمـــا،  التمكيـــن  لتحقيـــق  حاســـًما  عامـــًلا  أضحـــى 

والتمكيـــن االقتصـــادي علـــى وجـــه الخصـــوص للمـــرأة. 

كمـــا تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن تعليـــم المـــرأة يعنـــي تعليـــم 

مكَّنـــت  األم  علَّمـــت  إذا  إنـــك 
ــال، وإذا  ــاة األطفـ ــرأة وأنقـــذت حيـ المـ
علَّمـــت المجتمعـــات المحليـــة تغيـــرت 

االقتصـــاد. ونمـــا  المجتمعـــات 

بـــان كـــي مـــون – أميـــن عـــام األمـــم 
التقريـــر  رســـالة  الســـابق  المتحـــدة 
2015 للجميـــع  التعليـــم  لرصـــد  العالمـــي 
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األســـرة بأكملهـــا، ومـــا يصـــدق علـــى األســـر يصـــدق 

كذلـــك علـــى المجتمعـــات، وفـــي النهايـــة علـــى الـــدول 

بأســـرها. كمـــا أنـــه ال توجـــد أداة تنمويـــة أعلـــى كفـــاءة 

مـــن تعليـــم المـــرأة، فـــا ُيمكـــن أليـــة سياســـة أخـــرى 

نســـبة  وتخفـــض  االقتصاديـــة  اإلنتاجيـــة  ترفـــع  أن 

ـــة وترفـــع  ـــات األطفـــال واألمهـــات وتحســـن التغذي وفي

مســـتوى الصحـــة، أي ال توجـــد سياســـة أقـــوى تأثيـــًرا 

مـــن زيـــادة فـــرص التعليـــم لصالـــح النســـاء. 

مـــن  واحـــدة  المســـتقبل  حـــواء  وُتعـــد جمعيـــة  هـــذا 

الكبـــار  الجمعيـــات المهتمـــة بمجـــال تعليـــم وتعلـــم 

بدايـــة  منـــذ  المـــرأة  تمكيـــن  وتحقيـــق  الحيـــاة،  مـــدى 

عملهـــا فـــي عـــام 1996، وقـــد نشـــأت الجمعيـــة نتيجـــة 

ـــًة لحاجـــات المجتمـــع المحلـــي  ـــاج مجتمعـــي، وتلبي الحتي

الـــذي بـــدأت بـــه فـــي منطقـــة المنيـــرة الغربيـــة بإمبابـــة، 

لخطتهـــا  وفًقـــا  نشـــاطها  فـــي  توســـعت  َثـــمَّ  ومـــن 

ـــة تغطـــي جميـــع  االســـتراتيجية، لتصبـــح جمعيـــة مركزي

أنحـــاء ومحافظـــات جمهوريـــة مصـــر العربيـــة.

أهمية تعليم الكبار بمفهومه الشامل 
المستدام

الرؤية: تعليم الكبار يعني:

التحول من التعليم إلى التعلم.	 

احتياجات المتعلم وليست احتياجات السوق. 	 

التحرر من النص. 	 

األولويـــة للفئـــات والمناطـــق الكثـــر احتياًجـــا )الاجئين، 	 

النازحيـــن، المـــرأة، األشـــخاص ذوي اإلعاقة(. 

شراكة فاعلة مع أصحاب المصلحة.	 

:2015 RALE مجاالت التعلم الثاث

القراءة والمهارات األساسية. . 1

استمرار التعلم والتطور المهني. . 2

التعليم الشعبي والمجتمعي )مهارات المواطنة . 3

الفاعلـة( ودعـم القيـم المشـتركة لبنـاء مجتمعات 

مسـتدامة تتسـم بالعدالة والشمول.

ونؤكـــد هنـــا التوصيـــة التـــي جـــاءت فـــي مؤتمـــر الشـــبكة 

ــع  ــاون مـ ــار، بالتعـ ــم الكبـ ــة وتعليـ ــو األميـ ــة لمحـ العربيـ

البيـــت العربـــي لتعلـــم الكبـــار AHAED، بتاريـــخ 22 أبريل2020، 

ــد  ــا بعـ ــر مـ ــمة عصـ ــاة سـ ــدى الحيـ ــم مـ ــوان )التعلـ بعنـ

تجميعـــي  مركـــز  إنشـــاء  تضمنـــت  والتـــي  الكورونـــا(، 

للتجـــارب والنمـــاذج الرائـــدة المبدعـــة باســـتخدام التعلـــم 

عـــن بعـــد والمســـتمر للكبـــار، وخاصـــة للفئـــات األكثـــر 

ـــن  ـــا )المـــرأة – األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة - الاجئي احتياًج

والنازحيـــن - إلـــخ(، واألولويـــة للبلـــدان العربيـــة فـــي حالـــة 

الصـــراع واألزمـــة.

نحـــو  المـــرأة..  وتمكيـــن  التكنولوجيـــا 
نمطـــي غيـــر  تعليـــم 

لتحقيـــق  ناجحـــة  وســـيلة  اإلنترنـــت  شـــبكة  تمثـــل 

المثـــال  ســـبيل  فعلـــى  للمـــرأة،  والمســـاواة  األمـــان 

ال الحصـــر، ُتســـتخدم التكنولوجيـــا فـــي مجـــال الرعايـــة 

الصحيـــة لتحقيـــق التواصـــل مـــع المرضـــى اإلنـــاث غيـــر 

القـــادرات علـــى زيـــارة األطبـــاء بالقـــدر المطلـــوب، كمـــا 

ـــا فـــي تثقيـــف المـــرأة  أن للتكنولوجيـــا الرقميـــة دوًرا مهمًّ

ورفاهيتهـــا،  صحتهـــا  علـــى  تقتصـــر  ال  مجـــاالت  فـــي 

تعليـم المـرأة يعنـي تعليـم األسـرة 
بأكملهـا، ومـا يصـدق على األسـر يصدق 
النهايـة  وفـي  المجتمعـات،  علـى  كذلـك 
على الدول بأسرها. كما أنه ال توجد أداة 
تنمويـة أعلـى كفـاءة مـن تعليـم المـرأة.

التعلم للحياة

To Live To Do To Be
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كذلـــك تشـــكل التكنولوجيـــا الرقميـــة أداة مهمـــة فـــي 

ــرأة وســـامتها؛ فالتطبيقـــات  الحفـــاظ علـــى أمـــان المـ

التكنولوجيـــة الخاصـــة بتحديـــد المواقـــع تتيـــح للمـــرأة 

ـــد موقعهـــا وطلـــب المســـاعدة، وتســـهل عليهـــا  تحدي

مغـــادرة المنـــزل للتســـوق أو الذهـــاب إلـــى المدرســـة أو 

العمـــل، ومـــن َثـــمَّ أصبـــح لديهـــا القـــدرة علـــى التحـــرك 

خـــارج المنـــزل مـــع ضمـــان ســـامتها. 

النســاء  أن  واإلقليميــة  الدوليــة  التجــارب  وتظهــر 

اكتســبن المزيــد مــن االحترام فــي مجتمعاتهن المحلية 

تكنولوجيــا  مجــال  فــي  المكتســبة  مهاراتهــن  بســبب 

اســتخدام  مــن  تعلَّ حيــث  واالتصــاالت؛  المعلومــات 

الكمبيوتــر وتجميــع المعلومــات ونشــرها بيــن الســكان 

المحلييــن؛ ممــا أدى إلــى اكتســابهن مزيــًدا مــن االحتــرام 

علــى مســتوى األســرة والمجتمــع. وهنــاك عــدد مــن 

تكنولوجيــا  لتفعيــل  الازمــة  والشــروط  المتطلبــات 

اجتماعيــة  تمكيــن  كأداة  واالتصــاالت  المعلومــات 

اآلتــي: تتضمــن  للمــرأة،  وسياســية  واقتصاديــة 

تحرير سوق االتصاالت.	 

بيـــن 	  تمييـــز  أي  دون  المعلومـــات  تـــداول  إمكانيـــة 

الجنســـين. 

حرية إنتاج المحتوى وحرية التعبير. 	 

االستثمار في تنمية الموارد البشرية. 	 

الحصول على خدمات االتصاالت بأسعار معقولة. 	 

التعليم والتدريب ونشر التوعية. 	 

تعليم وتعلم الكبار في ظل جائحة كورونا

اســـتخدام  بيـــن  الوثيقـــة  العاقـــة  إنـــكار  ُيمكـــن  ال 

ـــا؛  ـــار وأزمـــة فيـــروس كورون ـــا فـــي تعليـــم الكب التكنولوجي

يحتـــاج  عالمـــي  كمتغيـــر  نفســـها  األزمـــة  فرضـــت  إذ 

مائمـــة  أكثـــر  متعـــددة  ومداخـــل  تعليـــم  آليـــات  إلـــى 

يســـتدعي  ومـــا  االجتماعـــي،  التباعـــد  لمتطلبـــات 

التعايـــش مـــع الفيـــروس مـــن اتخـــاذ إجـــراءات وتدابيـــر 

محـــددة. احترازيـــة 

كورونـا  جائحـة  تسـببت  فقـد  العالمـي،  الصعيـد  وعلـى 

عـن  وشـاب  طفـل  مليـارات   6.1 مـن  أكثـر  انقطـاع  فـي 

التعليم في 161 دولة، أي ما يقرب من )80%( من الطاب 

العالـم.   بالمـدارس علـى مسـتوى  الملتحقيـن 

 - الدولـي  بالبنـك  الخـاص  التعلـم  فقـر  وُيظهـر مؤشـر 

نسـبة الطاب الذين ال يسـتطيعون القراءة أو الفهم 

في سـن العاشـرة - أن نسـبة هؤالء الطاب قد بلغت 

53% فـي البلـدان منخفضـة ومتوسـطة الدخـل، قبيـل 

تفشـي الفيـروس، وقـد ُتفضـي الجائحـة إلـى ازديـاد تلك 

النسـبة نتيجـة لألسـباب التاليـة:

وغيـــر 	  النظاميـــة  التعليميـــة  المؤسســـات  إغـــاق 

النظاميـــة.

زيادة معدالت التسرب من الدراسة.	 

زيادة أعداد األميين.	 

التـــي 	  التعليميـــة  النظـــم  فـــي  المســـاواة  انعـــدام 

الـــدول. معظـــم  باألســـاس  منهـــا  يعانـــي 

التحديـــات  مـــن  مجموعـــة  بـــرزت  ذلـــك،  ضـــوء  وفـــي 

ــارات  ــاءات ومهـ ــدرات وكفـ ــاء قـ ــة بنـ ــي كيفيـ ــت فـ تمثلـ

معلمـــي وميســـري تعليـــم الكبـــار فـــي ظـــل اســـتخدام 

ــورة التكنولوجيـــة  ــه الثـ ــا تتطلبـ ــة، ومـ ــارات الرقميـ المهـ

المبـــدع  اإلنســـاني  العقـــل  علـــى  ركـــزت  التـــي  الثالثـــة 

فـــي كل المجـــاالت الحياتيـــة، حتـــى أصبـــح الصـــراع اآلن 

ـــاج المعرفـــة وامتاكهـــا؛ ممـــا يســـتلزم  يتجســـد فـــي إنت

تســـببت جائحـــة كورونـــا فـــي انقطـــاع 
وشـــاب  طفـــل  مليـــارات   6,1 مـــن  أكثـــر 
عـــن التعليـــم فـــي 161 دولـــة، أي مـــا يقـــرب 
الملتحقيـــن  الطـــاب  مـــن   )%80( مـــن 

بالمـــدارس علـــى مســـتوى العالـــم.
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ا فـــي المعـــارف والمهـــارات. كذلـــك  تجديـــًدا مســـتمرًّ

ـــرز تحـــدي تحقيـــق الهـــدف الرابـــع مـــن أهـــداف التنميـــة  ب

المســـتدامة، وحـــق التعليـــم والتعلـــم فـــي ظـــل جائحـــة 

ــم  ــي العالـ ــان فـ ــار إنسـ ــود 1.6 مليـ ــل وجـ ــي ظـ ــا فـ كورونـ

إغـــاق  جانـــب  إلـــى  اإلنترنـــت،  إليهـــم خدمـــة  ال تصـــل 

المـــدارس والجامعـــات فـــي 191 دولـــة. 

مشروع منهج ومنهجية المرأة والحياة

ـــا  ـــاة نهًج ُيعـــد مشـــروع منهـــج ومنهجيـــة المـــرأة والحي

ــاح  ــو متـ ــا، وهـ ــة كورونـ ــار جائحـ ــتجابة آلثـ ــًلا لاسـ متكامـ

فـــي صـــورة رقميـــة وكذلـــك فـــي صـــورة نصيـــة مكتوبـــة، 

وقـــد وقـــع اختيـــار منظمـــة اليونســـكو ومايكروســـوفت 

أســـهم  وقـــد  رقمـــي.  منهـــج  إلـــى  لتحويلـــه  عليـــه 

ـــادة جـــذب الدارســـات وإقبالهـــن علـــى  المشـــروع فـــي زي

ـــة  ـــج إيجابي ـــى مـــا تحقـــق مـــن نتائ الفصـــول، باإلضافـــة إل

ــاة. ــرأة والفتـ ــم وتمكيـــن المـ ــوري التعلـ ــة بمحـ مرتبطـ

ـــا بتنميـــة الفـــرد  هـــذا ويرتبـــط تعليـــم الكبـــار ارتباًطـــا وثيًق

األساســـي  الســـبيل  هـــو  ذلـــك  باعتبـــار  والمجتمـــع 

التنميـــة  ولتحقيـــق  جيـــد،  تعليـــم  علـــى  للحصـــول 

المســـتدامة، ومـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة منهجيـــة تمكيـــن 

المـــرأة فـــي محـــو األميـــة وتعليـــم الكبـــار، والتـــي اســـتندت 

فـــي فلســـفتها إلـــى عـــدة مرتكـــزات تتمثـــل فيمـــا يلـــي:

أن تتمكن المرأة من صنع قراراتها بنفسها.. 1

نهـــا . 2 أن تتوفـــر لهـــا المصـــادر والمعلومـــات التـــي ُتمكِّ

مـــن صنـــع القـــرار المناســـب لهـــا.

إتاحـــة المهـــارات التـــي تســـاعدها علـــى تحســـين . 3

الشـــخصية. حياتهـــا وفًقـــا الختياراتهـــا 

التطويـــر . 4 عمليـــات  فـــي  االنخـــراط  علـــى  القـــدرة 

والتغييـــر المســـتمرة، وأن تملـــك زمـــام المبـــادرة 

الذاتيـــة.

ــا الذاتـــي لنفســـها، . 5 رهـ ــز تصوُّ أن تعمـــل علـــى تعزيـ

المغلوطـــة  الصـــورة  علـــى  التغلـــب  وعلـــى 

عنهـــا. المتصـــورة 

القـــرارات . 6 مواجهـــة  فـــي  قرارهـــا  علـــى  اإلصـــرار 

لحقوقهـــا. كـــة 
ِ
المنته الجماعيـــة 

التفكيـــر بموضوعيـــة فـــي المواقـــف التـــي تحتـــاج . 7

إلـــى إحـــداث تغييـــر.

التمكيـــن  إن  القـــول  ُيمكـــن  ســـبق،  مـــا  ضـــوء  وفـــي 

ــامل )اجتماعـــي –  ــة بالـــذات، وتأهيـــل شـ ــاج إلـــى ثقـ يحتـ

اقتصـــادي – سياســـي(، وإتاحـــة خيـــارات متعـــددة، فضـــًلا 

اجتماعيـــة داعمـــة  بيئـــة  الوعـــي، وتوافـــر  أهميـــة  عـــن 

للمـــرأة، وتنميـــة القـــدرات الذاتيـــة، وتفعيـــل المشـــاركة 

ــن أجـــل(.  ــع وليـــس مـ )نعمـــل مـ

هـــذا وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى ارتبـــاط المنهجيـــة باالحتياجـــات 

كنتـــاج  جـــاءت  والتـــي  والفتـــاة،  للمـــرأة  الفعليـــة 

ـــرت خالهـــا  لدراســـات ميدانيـــة حقيقيـــة وواقعيـــة عبَّ

التـــي  المهمـــة  الموضوعـــات  عـــن  المســـتهدفات 

يحتجـــن إليهـــا، وترتكـــز المنهجيـــة علـــى مبـــادئ التنميـــة 

المســـتدامة، بمعنـــى كيـــف تســـهم عمليتـــا التعليـــم 

والتعلـــم فـــي تنميـــة الجوانـــب المختلفـــة للدارســـات 

ا وإلـــخ، بمـــا ال  ـــا وسياســـيًّ ـــا وبيئيًّ ـــا واقتصاديًّ اجتماعيًّ

ــاة  ــا حيـ ــة فـــي أن تحيـ ــال القادمـ ينقـــص مـــن حـــق األجيـ

أفضـــل، كمـــا اعتمـــدت المنهجيـــة علـــى مبـــدأ ومفهـــوم 

تســـاعد  كيـــف  بمعنـــى  أساســـية،  كركيـــزة  التمكيـــن 

هـــذه المنهجيـــة الدارســـات مـــن النســـاء والفتيـــات فـــي 

خلـــق دور إيجابـــي لهـــن فـــي عمليـــات صنـــع القـــرارات 

والسياســـات وتنفيذهـــا، وهـــذا ال يتأّتـــى إال مـــن خـــال 

إزالـــة العوائـــق مـــن أمامهـــن، إلـــى جانـــب تعزيـــز قدراتهـــن 

الـــدور،  بهـــذا  القيـــام  يســـتطعن  حتـــى  ومهارتهـــن 

انطاًقـــا مـــن ثقتهـــن بذاتهـــن، والتـــي جـــاءت كنتيجـــة 

طبيعيـــة مـــن تعزيـــز وبنـــاء القـــدرات والمهـــارات.

اإلبداع في توفير الموارد

التمكين 

النفسي للكبار: 

مع استخدام 

التعلم عن بعد

مكتبة المعلم 

االفتراضية: استخدام 

وسائل التواصل وتنمية 

مهارات التعلم الذاتي

الفصـــول 

االفتراضية: 

موارد وأنشطة 

عبر اإلنترنت
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وجديـر بالذكـر أن المنهجيـة تسـتند إلـى فكـر وفلسـفة 

والفتيـات  النسـاء  تمتـع  خـال  مـن  فريـري«،  »باولـو 

بصـوت للتعبيـر عـن أنفسـهن، مـن خـال: بنـاء الوعـي 

واسـتثمار  المشـكات،  وتحليـل  الناقديـن،  والتفكيـر 

جديـدة  واتجاهـات  رؤى  وتكويـن  إعـادة  فـي  الفكـر  هـذا 

وجعلهـن  الحيـاة،  ظـروف  تحسـين  علـى  تسـاعدهن 

أشـخاًصا فاعـات فـي مجتمعاتهـن ال مفعـوًلا بهـن. 

لمـا  والمشـاركة؛  الحـوار  علـى  المنهجيـة  تعتمـد  كمـا 

للحـوار مـن أهميـة كأداة مـن أدوات التغييـر، وذلـك عـن 

طريـق مناقشـة القضايـا الحياتيـة المهمـة للدارسـات، 

مـع  شـنه، 
ِ

يع مـا  إلـى  أدت  التـي  األسـباب  وتحليـل 

والنتائـج  الحلـول  أفضـل  إلـى  للوصـول  مسـاعدتهن 

تبًعـا لقدراتهـن وإمكاناتهـن، أخـًذا فـي االعتبـار طبيعـة 

شن فيها، ومحاولتهن في إحداث 
ِ

المجتمعات التي يع

كأفـراد،  الشـخصي  مسـتواهن  علـى  سـواء   تغييـرات، 

شن فيه.
ِ

أو على المستوى المجتمعي الذي يع

التنـوع والخصوصيـة الثقافيـة  هـذا وتراعـي المنهجيـة 

بالمرونـة  تمتعهـا  خـال  مـن  وذلـك  والفتـاة،  للمـرأة 

طبيعـة  حسـب  المنهجيـة  تطويـع  علـى  تسـاعد  التـي 

تأكيـد  مـع  فيهـا،  التطبيـق  يتـم  منطقـة  كل  وظـروف 

بعـض المضاميـن المهمـة لمـا لهـا مـن أهميـة كبيـرة، 

مثل: التسامح وقبول اآلخر وغيرهما، وترسيخها داخل 

حلقـات محـو األميـة، مـع العمل على تبنيهـا ونقلها إلى 

تغيـرات حقيقيـة تسـاعد  المحيـط؛ إلحـداث  المجتمـع 

جانبيـن  المنهجيـة  تتبنـى  ا  وأخيـًر المجتمـع.  تنميـة  فـي 

مهميـن، همـا: الحـد مـن التسـرب، ومحـو األميـة للمرأة 

الهـدف  تحقيـق  إلـى  لانطـاق  وقائـي  والفتـاة كجانـب 

األكبـر، والـذي يتمثـل فـي محـو األميـة األسـرية، وذلـك 

مـن خـال تطبيـق ثـاث مداخـل رئيسـة، وهـي: المدخـل 

والتنمـوي. والعاجـي،  الوقائـي، 

لماذا منهج ومنهجية المرأة والحياة؟ 

ُيعــد المشــروع أول منهــج متخصــص ومعنــي بالمــرأة 

فــي جميــع المجــاالت الحياتيــة الخاصــة بهــا، باإلضافــة 

االحتياجــات  تقديــر  علــى  باألســاس  مبنــي  أنــه  إلــى 

المـرأة  ومنهجيـة  منهـج  مشـروع 
والحياة يُعد نهًجا متكامًلا لاستجابة آلثار 
جائحـة كورونـا، وهـو أول منهـج متخصـص 
المجـاالت  جميـع  فـي  بالمـرأة  ومعنـي 
أنـه  إلـى  باإلضافـة  بهـا،  الخاصـة  الحياتيـة 
االحتياجـات  تقديـر  علـى  باألسـاس  مبنـي 
الفعليـة للمسـتهدفات، وبتمثيل جغرافي 
متوازن للنساء في كل من الريف والحضر، 

والبحـري. القبلـي  بالوجهيـن 

متــوازن  جغرافــي  وبتمثيــل  للمســتهدفات،  الفعليــة 

للنســاء فــي كل مــن الريــف والحضــر، بالوجهيــن القبلــي 

ــي بشــكل علمــي بعــد عمــل دراســة 
ِ
والبحــري. وقــد ُبن

فــي  ــا( مســتخدًما  )تعليميًّ ــا  قرائيًّ منهًجــا   13 لتحليــل 

مــا  تنوعهــا  إلــى  إضافــة  المحافظــات،  مــن  العديــد 

بيــن مناهــج حكوميــة وأخــرى تنفذهــا جمعيــات أهليــة، 

ويأخــذ المشــروع بالمدخــل التكاملــي؛ حيــث يجمــع بيــن 

محــو األميــة األبجديــة بالتــوازي مــع إكســاب المهــارات 

الحياتيــة، وإضافــة أبعــاد التمكيــن المختلفــة )اجتماعــي 

– اقتصــادي – سياســي – ثقافــي(. ومــن َثــمَّ فهــو منهــج 

مفاهيــم  تطبيــق  ويتضمــن  المجتمــع،  علــى  قائــم 

المســتدامة. التنميــة 

محطات مضيئة لتطبيق المنهج

وقـــع االختيـــار علـــى المنهـــج كأفضـــل مبـــادرة لترســـيخ 

ـــًلا  مفاهيـــم الســـام المجتمعـــي ونبـــذ اإلقصـــاء، ممثِّ

ــام 2019،  ــوال لعـ ــدا – أنجـ ــي لوانـ ــكو ببينالـ ــج اليونسـ لبرنامـ

وقـــد أصـــدرت أمانـــة العقـــد العربـــي بجامعـــة الـــدول 

ـــا  عربيًّ المنهـــج  تعميـــم  بشـــأن  توصياتهـــا  العربيـــة 

ــع  ــاع الرابـ ــم )9( لاجتمـ ــة رقـ ــت التوصيـ ــي: تضمنـ كالتالـ

ـــة  ـــدول العربي ـــر 2018 بمقـــر جامعـــة ال المنعقـــد فـــي فبراي
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تأكيـــد »اســـتثمار منهـــج المـــرأة والحيـــاة لمحـــو أميـــة 

ـــا  المـــرأة مـــن خـــال العقـــد العربـــي لكونـــه منهًجـــا نوعيًّ

التوصيـــة  أشـــارت  والنســـاء«. كمـــا  للفتيـــات  ًهـــا  موجَّ

فبرايـــر  فـــي  المنعقـــد  الخامـــس  لاجتمـــاع   )7( رقـــم 

2020 بالريـــاض إلـــى »الترحيـــب بمبـــادرة جامعـــة الـــدول 

العربيـــة بإطـــاق التدريـــب علـــى منهـــج ومنهجيـــة المـــرأة 

والمتطوعـــات  الكشـــافة  مـــن  للمرشـــدات  والحيـــاة 

ـــه لفئـــة الاجئـــات  لمحـــو أميـــة المـــرأة وتمكينهـــا والموجَّ

ــبة  ــول نسـ ــى وصـ ــارة إلـ ــدر اإلشـ ــذا وتجـ ــات«. هـ والنازحـ

نجـــاح الدارســـات الملتحقـــات بـــدورات المنهـــج إلـــى %93، 

وحصولهـــن علـــى شـــهادات محـــو األميـــة مـــن هيئـــة 

تعليـــم الكبـــار المصريـــة. وتتمثـــل األهـــداف اإلجرائيـــة 

للمنهـــج والمنهجيـــة فـــي اآلتـــي:

نشر الوعي وبناء االتجاهات اإليجابية بشكل عام لدى 	 

النسـاء األميـات، وتزويدهـن بالمعـارف والمعلومات 

والمهـارات المتعلقـة بالعديد مـن الجوانب الحياتية، 

ومهـارات حـل المشـكات كمتطلبـات أساسـية فـي 

عمليـة التنمية المجتمعية. 

واسـتثمار 	  التعايـش،  علـى  األميـات  قـدرة  تنميـة 

التكنولوجيا الحديثة ووسائلها وأدواتها، واستيعاب 

كل جديـد تمهيـًدا لبنـاء مجتمـع المعرفـة. 

الوقايـــة مـــن المشـــكات االجتماعيـــة، مـــن خـــال 	 

أنشـــطة مختلفـــة تســـتهدف القضايـــا التـــي تهـــم 

المـــرأة، مثـــل: عاقـــة الزوجـــة والـــزوج داخـــل األســـرة، 

وتنميـــة  خدمـــة  فـــي  ودورهـــا  المـــرأة،  وحقـــوق 

والعاقـــات  الفتـــاة،  تعليـــم  وأهميـــة  المجتمـــع، 

المبكـــر،  والـــزواج  الزوجـــات،  وتعـــدد  األســـرية، 

والختـــان، وتنظيـــم األســـرة، والعنـــف المجتمعـــي 

وإلـــخ.  المـــرأة  واألســـري ضـــد 

ــة 	  ــة االقتصاديـ ــل والتنميـ ــد الدخـ ــارات توليـ ــاء مهـ بنـ

بأبعادهـــا المختلفـــة، وتطويـــر األدوات واألســـاليب 

وطـــرق  أســـاليب  وابتـــكار  اإلنتـــاج،  فـــي  التقليديـــة 

نســـاء  وإعـــداد  اإلنتـــاج،  نوعيـــة  لتحســـين  جديـــدة 

البرامـــج االقتصاديـــة  تكـــون  أن  ماهـــرات، بشـــرط 

ــوارد المجتمـــع  ــة ومـ ــة بخصوصيـ ــة مرتبطـ المقدمـ

األميـــات.  واحتياجـــات 

برامـــج 	  ضمـــن  وإدماجهـــا  البيئـــة،  علـــى  الحفـــاظ 

اكتســـاب  بهـــدف  الكبـــار،  وتعليـــم  األميـــة  محـــو 

الوعـــي البيئـــي واالتجاهـــات الازمـــة لحمايـــة البيئـــة 

وصيانتهـــا، لبنـــاء مســـتقبل مســـتدام آمـــن للجميـــع. 

المجتمعيـــة، 	  والمشـــاركة  المجتمـــع،  تنظيـــم 

وبنـــاء  واكتشـــاف  الذاتيـــة،  المـــوارد  واســـتثمار 

المجتمعيـــة.  القيـــادات 

بنـــاء قيـــم واتجاهـــات المواطنـــة، وقبـــول االختـــاف، 	 

وإدارة األزمـــة والوقـــت.

وختاًمــا، عمــل البرنامــج علــى ضمــان جــودة مدخاتــه 

مــا  وهــو  العمــل(،  فريــق   – متابعيــن   – )ميســرات 

العناصــر  لــكل مــن  اتضــح فــي وضــع معاييــر مقننــة 

آليــة  طريــق  عــن  االختيــار  إلــى  باإلضافــة  المذكــورة، 

محــددة  نمــاذج  اعتمــاد  مــع  الشــخصية،  المقابلــة 

للمتابعــة الدوريــة، واعتمــد البرنامــج علــى هيــكل إدارة 

يؤســس لفكــرة الشــراكة بيــن الحكومــة وهيئــة تعليــم 

األطــراف  مــن  قيــام كل طــرف  إلــى  باإلضافــة  الكبــار، 

بمهامــه بمــا يعمــل علــى تحقيــق أهــداف المشــروع، 

وتــم إعــداد األدوات العلميــة الازمــة للمتابعــة وقيــاس 

األثــر لعناصــر المنظومــة )المعلــم – جــذب الدارســات 

الحياتيــة  المهــارات  التعلــم –  وانتظامهــم – مســتوى 

– المشــاركة المجتمعيــة – التمكيــن(، كمــا تــم التركيــز 

علــى أنشــطة الرقمنــة والتمكيــن التكنولوجــي، مــن خال 

الشــريك الرئيــس للبرنامــج )مكتب اليونســكو اإلقليمي 

مــع مايكروســوفت  ــَدت شــراكة 
ِ
ُعق بالقاهــرة(؛ حيــث 

مصــر، وبرعايــة وزارتــي التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي 

واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، لتحويــل منهــج 

المــرأة والحيــاة إلــى تطبيــق إلكترونــي متــاح، مــن خــال 

الوســائط التكنولوجيــة المختلفــة، وقــد أســهم التطبيق 

فــي زيــادة جــذب الدارســات وإقبالهــن علــى الفصــول، 

إلــى مــا تحقــق مــن نتائــج إيجابيــة مرتبطــة  باإلضافــة 

للســيدات. التعلــم والتمكيــن  بمحــوري 
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )3( - يونيـــــو 2022

د. إسراء أحمد إسماعيل
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــقـــــضـــــايـــــا  إدارة   - تــــنــــفــــيــــذي   مــــــديــــــر 
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

اإلعـــام  ووســـائل  الغربيـــون  السياســـيون  تســـبب 

الغربيـــة فـــي إثـــارة حالـــة مـــن الهســـتيريا المناهضـــة 

لروســـيا فـــي أعقـــاب العمليـــة العســـكرية الروســـية 

فـــي أوكرانيـــا، ووصـــل األمـــر إلـــى ذروتـــه فـــي ظـــل قيـــام 

شـــركة Meta Platforms، بالســـماح بمنشـــورات تدعـــو 

ـــق عليهـــم »الغـــزاة الـــروس« 
ِ
للعنـــف ضـــد مـــن ُأطل

علـــى تطبيقاتهـــا »فيســـبوك وإنســـتجرام وواتـــس آب« 

فـــي مـــارس 2022، عـــاوة علـــى الســـماح بنشـــر تهديـــدات 

»فاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  إلـــى  موجهـــة  بالقتـــل 

بوتيـــن«، ونظيـــره البياروســـي »ألكســـندر لوكاشـــينكو«، 

آزوف«  »كتيبـــة  علـــى  بالثنـــاء  الســـماح  عـــن  فضـــًلا 

اليمينيـــة المتطرفـــة األوكرانيـــة )1( - وهـــي األبـــرز مـــن بيـــن 

العديـــد مـــن المجموعـــات شـــبه العســـكرية األوكرانيـــة 

الحـــرس  فـــي  اســـتيعابها  تـــم  التـــي  الجديـــدة  النازيـــة 

ـــي، وتضـــم قومييـــن متطرفيـــن، ســـبق  الوطنـــي األوكران

ـــم بعـــض أعضائهـــا بممارســـة العنـــف ضـــد 
ِ
وأن اتُّه

األوكرانييـــن الـــذي ينحـــدرون مـــن أصـــول روســـية )2(-

لـــت حيـــاًدا كبيـــًرا عـــن سياســـات الشـــركة  فـــي خطـــوة مثَّ

تجـــدر  كذلـــك  والتحريـــض.  الكراهيـــة  بشـــأن خطـــاب 

اإلشـــارة إلـــى قيـــام شـــركة جوجـــل بحظـــر اإلعانـــات 

فـــي روســـيا، وإزالـــة مقاطـــع الفيديـــو مـــن علـــى منصـــة 

ــت  ــا علقـ ــرب، كمـ ــأن الحـ ــن شـ ــل مـ ــي تقلـ YouTube التـ

TikTok جميـــع تحميـــات الفيديـــو فـــي روســـيا )3(. 

لـــدى  الروســـية  الســـفارة  طالبـــت  ذلـــك،  علـــى  ورًدا 

الواليـــات المتحـــدة واشـــنطن »بوقـــف أنشـــطة شـــركة 

ميتـــا المتطرفـــة، واتخـــاذ إجـــراءات لتقديـــم الجنـــاة إلـــى 

العدالـــة«، وقـــال بيـــان الســـفارة: »إن سياســـة ميتـــا 

العدوانيـــة واإلجراميـــة التـــي تـــؤدي إلـــى التحريـــض علـــى 

الكراهيـــة والعـــداء تجـــاه الـــروس هـــي سياســـة شـــائنة«، 

ــًلا آخـــر علـــى  ــرارات الشـــركة تعـــد دليـ وأّكـــد البيـــان أن قـ

حـــرب المعلومـــات التـــي يتـــم ممارســـتها بـــدون ضوابـــط 

ضـــد روســـيا، كذلـــك قامـــت روســـيا بحجـــب موقعـــي 

فيســـبوك وتويتـــر، رًدا علـــى حظـــر أوروبـــا لبـــث القنـــوات 

الحكوميـــة الروســـية، RT وSputnik فـــي أوروبـــا.)4(  

لقـــد أثـــار قـــرار شـــركة ميتـــا جـــدًلا حـــول كيفيـــة تعامـــل 

شـــركات وســـائل التواصـــل االجتماعـــي مـــع خطـــاب 

علـــى منصاتهـــا،  العنـــف  علـــى  والتحريـــض  الكراهيـــة 

ــات اإلنترنـــت بتكييـــف  ــر كيـــف قامـــت منصـ حيـــث أظهـ

سياســـات المحتـــوى التـــي مـــن المفتـــرض أنهـــا قائمـــة 

أثـــار  علـــى أســـاس مفهـــوم الحيـــاد السياســـي، كمـــا 

علـــى  فيســـبوك  موقـــع  قـــدرة  مـــدى  حـــول  تســـاؤًلا 

مراقبـــة حـــدود هـــذه السياســـة الجديـــدة، وتمييـــز الجنـــود 

ــزاة- عـــن  ــادة الـــروس -الذيـــن يعتبرهـــم الغـــرب غـ والقـ

المواطنيـــن الـــروس العادييـــن، والذيـــن قـــد يتمتعـــوا 

بـــآراء مناهضـــة للحـــرب.

خطاب الكراهية بين التسييس والتسليح

تســـببت الحـــرب األوكرانيـــة فـــي نشـــر خطـــاب الكراهيـــة 

والتحريـــض، ولفتـــت االنتبـــاه إلـــى توظيـــف وتســـليح 

فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  وتســـييس 

الصراعـــات )5(. وفـــي هـــذا اإلطـــار، أشـــار خبـــراء فـــي مجـــال 

الحقـــوق الرقميـــة إلـــى أن قـــرار فيســـبوك بالســـماح 

بنشـــر خطـــاب الكراهيـــة ضـــد القـــادة والعســـكريين 

الحرب األوكرانية وخطاب الكراهية
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ينتهـــك  أوكرانيـــا  فـــي  الحـــرب  خلفيـــة  علـــى  الـــروس 

قواعـــد المواقـــع الخاصـــة بالتحريـــض، وُيظهـــر ازدواجيـــة 

المعاييـــر المطبقـــة، األمـــر الـــذي قـــد يتســـبب فـــي إيـــذاء 

المســـتخدمين مـــن المنخرطيـــن فـــي صراعـــات أخـــرى 

حـــول العالـــم، فالمفتـــرض أن تتحمـــل تلـــك المنصـــات 

ودعـــم  مســـتخدميها،  وســـامة  حمايـــة  مســـؤولية 

حريـــة التعبيـــر، واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان دون تمييـــز، 

فـــي  المتبعـــة  اإلجـــراءات  تطبيـــق  فـــي  التبايـــن  لكـــن 

هـــذا الصـــراع مقارنـــة بالصراعـــات األخـــرى، كالصـــراع 

الفلســـطيني اإلســـرائيلي علـــى ســـبيل المثـــال، أو أي 

ــي  ــز التـ ــزز مـــن ســـمة التمييـ ــي، يعـ ــر غربـ ــر غيـ ــراع آخـ صـ

تتصـــف بهـــا مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي )6(. 

وفـــي هـــذا الســـياق، يعقـــد البعـــض مقارنـــة بيـــن العملية 

ــاكات  ــن االنتهـ ــا، وبيـ ــي أوكرانيـ ــية فـ ــكرية الروسـ العسـ

اإلســـرائيلية المتواصلـــة فـــي حـــق الفلســـطينيين  فـــي 

قطـــاع غـــزة والضفـــة الغربيـــة والقـــدس الشـــرقية منـــذ 

أكثـــر مـــن نصـــف قـــرن؛ بالنظـــر إلـــى أن التحريـــض ضـــد 

اإلســـرائيليين أو القـــادة اإلســـرائيليين يمكـــن أن يـــؤدي 

أي  علـــى  المحتـــوى  حـــذف  أو  الحســـاب  تعليـــق  إلـــى 

منصـــة يتـــم النشـــر عليهـــا، ففـــي العـــام الماضـــي علـــى 

ـــر بحـــذف  ـــال، قـــام موقعـــا إنســـتجرام وتويت ســـبيل المث

مئـــات المنشـــورات التـــي نشـــرها فلســـطينيون احتجاًجـــا 

علـــى عمليـــات اإلخـــاء القســـري التـــي قامـــت بهـــا قـــوات 

االحتـــال اإلســـرائيلي فـــي القـــدس الشـــرقية. وهنـــا يـــرى 

بعـــض المراقبيـــن أن الفـــارق الوحيـــد بيـــن الحالتيـــن 

إلـــى حـــد  هـــو أن الممارســـات اإلســـرائيلية مدعومـــة 

بـــل المؤسســـات السياســـية واإلعاميـــة 
ِ
كبيـــر مـــن ق

الغربيـــة، وبالتالـــي فـــإن الدعـــوات إلـــى العنـــف فـــي ســـياق 

الضـــوء  بتســـليط  تخاطـــر  اإلســـرائيلية  الممارســـات 

علـــى تواطـــؤ الغـــرب طويـــل األمـــد فـــي جرائـــم إســـرائيل، 

فـــي حيـــن أن خطـــاب الكراهيـــة ضـــد روســـيا والرئيـــس 

ـــة  ـــة الغربي »بوتيـــن« يدعـــم توجهـــات السياســـة الخارجي

التـــي طالمـــا ســـعت علـــى مـــدى أكثـــر مـــن عقديـــن إلـــى 

ـــع حلـــف شـــمال األطلســـي »الناتـــو« إلـــى الحـــدود  توسُّ

الروســـية.)7(  

كذلـــك تعـــّرض فيســـبوك النتقـــادات عـــّدة لفشـــله فـــي 

كبـــح التحريـــض علـــى الكراهيـــة فـــي الصراعـــات فـــي كل 

ـــرى محققـــون فـــي األمـــم  ـــث ي ـــا وميانمـــار؛ حي مـــن إثيوبي

نشـــر خطـــاب  فـــي  رئيًســـا  ا  دوًر لعـــب  أنـــه  المتحـــدة 

الكراهيـــة الـــذي غـــذى العنـــف ضـــد مســـلمي الروهينجـــا. 

ا أنهـــا بصـــدد إجـــراء  كمـــا ذكـــرت شـــركة ميتـــا مؤخـــًر

تقييـــم مســـتقل خـــاص بحقـــوق اإلنســـان فـــي عملهـــا 

فـــي إثيوبيـــا، بعـــد أن أوصـــى مجلـــس الرقابـــة التابـــع لهـــا 

بإجـــراء مراجعـــة.)8(   

بهـــذه  اإلشـــارة-  ســـبقت  -كمـــا  األمـــر  انتهـــى  وقـــد 

المنصـــات اإلعاميـــة الغربيـــة إلـــى حظـــر وســـائل اإلعـــام 

الحكوميـــة الروســـية فـــي أوروبـــا، واعتبـــر البعـــض أن 

هـــذه الخطـــوة جـــاءت امتثـــاًلا لطلبـــات االتحـــاد األوروبـــي 

ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي  أنـــه  غيـــر  األوروبيـــة،  والحكومـــات 

ظّلـــت بعـــض الحســـابات ووســـائل اإلعـــام نفســـها 

نشـــطة فـــي الواليـــات المتحـــدة علـــى بعـــض المنصـــات، 

تكـــن  لـــم  الحـــذف  عمليـــات  بـــأن  التصـــور  عـــزز  ممـــا 

ــد  ــابقة قـ ــع سـ ــر بوضـ ــف يخاطـ ــذا الموقـ ــة، وهـ اختياريـ

تعـــود لتطـــارد الشـــركات المالكـــة لهـــذه المواقـــع فـــي 

المســـتقبل عندمـــا تطالـــب الحكومـــات التـــي يصنفهـــا 

ــائل اإلعـــام  ــتبدادية بحظـــر وسـ ــا اسـ الغـــرب علـــى أنهـ

الخارجيـــة.)9(  

فــي  األوكرانيــة  الحــرب  تســببت 
والتحريــض،  الكراهيــة  خطــاب  نشــر 
ولفتــت االنتبــاه إلــى توظيــف وتســليح 
وتســييس وســائل التواصل االجتماعي 
ــى بوضــوح  فــي الصراعــات، وهــو مــا تجّل
بنشــر  الســماح  فيســبوك  قــرار  فــي 
الــروس  القــادة  الكراهيــة ضــد  خطــاب 

أوكرانيــا. فــي  الحــرب  خلفيــة  علــى 
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ومواجهـــة  اإلنترنـــت،  علـــى  الرقابـــة  مســـائل  تمثـــل 

خطابـــات الكراهيـــة، ونشـــر المعلومـــات المضللـــة أثنـــاء 

الصراعـــات أو إجـــراء االســـتحقاقات االنتخابيـــة، مصـــدر 

قلـــق كبيـــر للعديـــد مـــن الحكومـــات؛ نظـــًرا إلمكانيـــة 

تفاقـــم العنـــف وتقويـــض نزاهـــة االنتخابـــات بســـببها. 

ولطالمـــا شـــّكلت كيفيـــة اســـتجابة شـــركات وســـائل 

تـــم  مشـــكلة  الظاهـــرة  لتلـــك  االجتماعـــي  التواصـــل 

ــي   فـ
ٍ

ــكل كاف ــا بشـ ــم تناولهـ ــم يتـ ــا أو لـ ــي عنهـ التغاضـ

العديـــد مـــن الـــدول؛ حيـــث تتمثـــل المشـــكلة الرئيســـة 

فـــي أن العديـــد مـــن الحكومـــات ليـــس لديهـــا القـــدرة 

مـــن  النـــوع  هـــذا  مـــع  للتعاطـــي  الازمـــة  األدوات  وال 

إلـــى  القضايـــا بشـــكل فعـــال، لذلـــك غالًبـــا مـــا تلجـــأ 

قطـــع اإلنترنـــت. عـــاوة علـــى ذلـــك، يشـــير البعـــض إلـــى 

ــاوف  ا بالمخـ ــًر ــون كثيـ ــا ال يهتمـ ــة التكنولوجيـ أن عمالقـ

حمـــات  أو  الكراهيـــة  خطـــاب  بانتشـــار  المرتبطـــة 

األمـــر  الغربيـــة،  الـــدول غيـــر  فـــي  التضليـــل اإلعامـــي 

ـــة حاكمـــة  ـــى وجـــود مؤسســـة دولي ـــرر الحاجـــة إل ـــذي ُيب ال
لكبـــح خطـــاب الكراهيـــة أثنـــاء الصراعـــات.)10(

لقــد شــهدت الســنوات األخيــرة زيــادة الوعــي فــي جميــع 

أنحــاء القــارة األوروبيــة بشــأن التهديــدات التــي يشــكلها 

يقــوض  ممــا  المجتمعــات،  علــى  الكراهيــة  خطــاب 

القانــون،  وســيادة  والديمقراطيــة  اإلنســان  حقــوق 

 The No »وقــد ســاهمت حركــة »ال لخطــاب الكراهيــة

التــي جــاءت ضمــن حملــة   Hate Speech Movement

أطلقهــا مجلــس أوروبــا Council of Europe، للتصــدي 

لخطــاب الكراهيــة مــن خــال محاولــة تطويــر المعاييــر 

والمبــادرات المختلفــة للتصــدي لخطــاب الكراهيــة، بمــا 

فــي ذلــك علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، ووســائل 

اإلعــام المختلفــة. وفــي حيــن أن هــذه الجهــود جديــرة 

بالثنــاء، فــإن معطيــات الواقــع تبرهــن علــى الحاجــة إلــى 

نهــج شــامل ومتســق فــي إطــار احتــرام حقوق اإلنســان 
ــج مســتدامة.)11( لتحقيــق نتائ

تأســـيس  إلـــى  الدعـــوات  تعالـــت  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 

 Information المعلوماتـــي«  التدخـــل  »مجلـــس 

المتحـــدة  األمـــم  يتبـــع  بحيـــث   ،Intervention Council

أو المنظمـــات عبـــر الوطنيـــة، مثـــل االتحـــاد اإلفريقـــي، 

ونشـــر  اإلنترنـــت  عبـــر  الكراهيـــة  لخطـــاب  للتصـــدي 

الحـــروب  أوقـــات  فـــي  المضللـــة  المعلومـــات 

والصراعـــات، والتـــي مـــن شـــأنها تأجيـــج العنـــف، علـــى 

منصـــات  دور  فـــي  التحقيـــق  المجلـــس  يتولـــى  أن 

وســـائل التواصـــل االجتماعـــي فـــي نشـــر الكراهيـــة أثنـــاء 

ـــي تلعبهـــا وســـائل  الصراعـــات، والتحقـــق مـــن األدوار الت

يمكنـــه  كمـــا  المعنيـــة،  الـــدول  فـــي  األخـــرى  اإلعـــام 

أيًضـــا وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة لدفـــع شـــركات وســـائل 

التواصـــل االجتماعـــي لامتثـــال إلـــى معاييـــر محـــددة فـــي 

ــات  ــا للتوجهـ ــرف وفًقـ ــدم التصـ ــات، وعـ ــات الصراعـ أوقـ

يضـــم  أن  علـــى  أصحابهـــا،  أو  لدولهـــا  السياســـية 

المجلـــس ممثليـــن عـــن شـــركات التواصـــل االجتماعـــي 

العاملـــة فـــي مناطـــق الصراعـــات، وخبـــراء فـــي اإلعـــام، 

وأعضـــاء مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي. هـــذا، وتشـــير 

ــي  ــى التـ ــرة األولـ ــون المـ ــن تكـ ــذه لـ ــى أن هـ ــات إلـ التحليـ

ــائل  ــا الاعبـــون الدوليـــون لتقنيـــن دور وسـ يتدخـــل فيهـ

اإلعـــام خـــال الصراعـــات، فعلـــى ســـبيل المثـــال، أثنـــاء 

حمـــات اإلبـــادة الجماعيـــة فـــي روانـــدا فـــي التســـعينيات، 

تجاهلـــت القـــوات الدوليـــة الـــدور الـــذي لعبتـــه اإلذاعـــة فـــي 

ـــك عندمـــا اندلعـــت حـــرب البوســـنة  ـــف، ولذل ـــة العن تعبئ

أصبحـــت قـــوات حلـــف الناتـــو أكثـــر تدخـــًلا فـــي اســـتجابتها 

ـــًرا  ـــا كثي ال يهتـــم عمالقـــة التكنولوجي
ــار خطـــاب  ــة بانتشـ ــاوف المرتبطـ بالمخـ
الكراهيـــة أو حمـــات التضليـــل اإلعامـــي 
فـــي الـــدول غيـــر الغربيـــة، األمـــر الـــذي 
يُبـــرر الحاجـــة إلـــى وجـــود مؤسســـة دوليـــة 
أثنـــاء  الكراهيـــة  حاكمـــة لكبـــح خطـــاب 

الصراعـــات.
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للدعايـــة، واســـتهدفت وســـائل اإلعـــام، واســـتولت علـــى 

ـــن أنهـــا تعمـــل علـــى  أجهـــزة اإلرســـال اإلذاعـــي التـــي َتبيَّ

نشـــر خطـــاب تحريضـــي.)12( 

المساءلة القانونية.. تحديات رئيسة

إلـــى اســـتخدام  إن مفهـــوم خطـــاب الكراهيـــة يشـــير 

تســـتند  -التـــي  التعبيـــر  أشـــكال  مـــن  أكثـــر  أو  شـــكل 

 إلـــى الســـمات الفرديـــة التـــي تشـــمل: العـــرق أو اللـــون

ــا  أو اللغـــة أو الديـــن أو المعتقـــد أو الجنســـية، أو غيرهـ

الدعـــوة تتضمـــن  التـــي   - الشـــخصية  الســـمات   مـــن 

أو الترويـــج أو التحريـــض علـــى تشـــويه صـــورة شـــخص 

أو مجموعـــة مـــن األشـــخاص، أو كراهيتهـــم، أو تشـــويه 

ســـمعتهم، أو توجيـــه مضايقـــة أو إهانـــة لهـــم، أو قولبـــة 

صـــورة نمطيـــة ســـلبية، أو وصـــم، أو تهديـــد لشـــخص 

أو مجموعـــة مـــن األشـــخاص، أو أي تبريـــر ألي شـــكل 

مـــن هـــذه األشـــكال التعبيريـــة الســـلبية )13(. وفـــي ضـــوء 

ذلـــك، هنـــاك مجـــال واحـــد يطلـــب فيـــه القانـــون الدولـــي 

فعلًيـــا مـــن الـــدول حظـــر المحتـــوى باعتبـــاره ينطـــوي 

 )2(  20 للمـــادة  وفًقـــا  وذلـــك  كراهيـــة،  خطـــاب   علـــى 

المدنيـــة  بالحقـــوق  الخـــاص  الدولـــي  العهـــد  مـــن 

والسياســـية )ICCPR( التـــي تنـــص علـــى مـــا يلـــي: »يحظـــر 

القانـــون أيـــة دعـــوة إلـــى الكراهيـــة القوميـــة أو العنصريـــة 

أو الدينيـــة تشـــكل تحريًضـــا علـــى التمييـــز أو العـــداوة 

ــا أنـــه يتطلـــب  أو العنـــف« )14(. وُيفهـــم مـــن هـــذا عموًمـ

علـــى األقـــل مـــن الـــدول األطـــراف تبنـــي أحـــكام جنائيـــة 

معظـــم  فعلـــت  وقـــد  الكراهيـــة«،  »خطـــاب  بشـــأن 

ــوازن  ــان التـ ــن لضمـ ــل، لكـ ــات ذلـــك بالفعـ الديمقراطيـ

بيـــن أهـــداف المـــادة 20 )2(، التـــي تنطـــوي علـــى تعزيـــز 

المســـاواة وفـــرض النظـــام العـــام، وبيـــن تطبيـــق الحـــق 

فـــي حريـــة التعبيـــر، المكفـــول فـــي المـــادة 19 )2( مـــن 

العهـــد الدولـــي الخـــاص للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، 

فرضـــت المحاكـــم الدوليـــة واإلقليميـــة وغيرهـــا مـــن 

ـــى أحـــكام  ـــات حقـــوق اإلنســـان بعـــض الشـــروط عل هيئ

خطـــاب الكراهيـــة، وهـــي:)15(  

ال يتـــم حظـــر ســـوى األعمـــال التعبيريـــة التـــي ُترتكـــب 	 

بقصـــد محـــدد للترويـــج للكراهيـــة.
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بـــروز اإلحســـاس بالعـــداء؛ حيـــث يشـــير مصطلـــح 	 

 20 المـــادة  فـــي  مســـتخدم  هـــو  كمـــا  »الكراهيـــة«، 

ــة  ــاه المجموعـ ــلبية تجـ )2(، إلـــى عاطفـــة قويـــة وسـ

المســـتهدفة، تتجـــاوز مجـــرد الكراهيـــة أو التنميـــط، 

وتنطـــوي علـــى إحســـاس العـــداء. 

إلـــى 	  فقـــط  يـــؤدي  الـــذي  المحتـــوى  علـــى  التركيـــز 

الكراهيـــة. أو  التمييـــز  أو  العنـــف 

لكـــي تثبـــت تهمـــة التحريـــض ال بـــد أن تكـــون هنـــاك 	 

عاقـــة ســـببية مباشـــرة بيـــن الخطـــاب الـــذي يحـــض 

ـــه.  ـــذي جـــاء خال ـــة والســـياق ال ـــى الكراهي عل

عثـــرة  حجـــر  يقـــف  الـــذي  الرئيـــس  التحـــدي  ويتمثـــل 

ــة  ــاب الكراهيـ ــة خطـ ــة بتهمـ ــاءلة القانونيـ ــام المسـ أمـ

يمكـــن  التـــي  الخصائـــص  أو  األســـس  تقييـــد  فـــي 

ــا  ــا خطاًبـ ــتند إليهـ ــي تسـ ــة التـ ــال التعبيريـ ــار األعمـ اعتبـ

تحريضًيـــا، أي عـــدم تحديـــد شـــروط التحريـــض، كمـــا 

تعـــد المـــادة 20 )2( مقيـــدة نوًعـــا مـــا؛ ألنهـــا تناولـــت 

ثاثـــة أســـباب فقـــط، وهـــي: الجنســـية والعـــرق والديـــن، 

فـــي حيـــن أنـــه مـــن المحتمـــل أن تكـــون هنـــاك بعـــض 

ــة،  ــى الكراهيـ ــد تحـــض علـ ــي قـ ــرى التـ الخصائـــص األخـ
السياســـية.)16( التفضيـــات  مثـــل 

أن  رؤيـــة كل طـــرف للصـــراع علـــى  عـــن  ذلـــك فضـــًلا 

الطـــرف اآلخـــر هـــو مصـــدر الدعـــوة للكراهيـــة؛ حيـــث يـــرى 

الغـــرب أن الخطابـــات التـــي ألقاهـــا الرئيـــس »فاديميـــر 

بوتيـــن«، فـــي يومـــي 21 و24 فبرايـــر 2022، تعكـــس الشـــعور 

ــّرد  ــاره جـ ــعبها، باعتبـ ــا وشـ ــة واالزدراء ألوكرانيـ بالكراهيـ

ــي  ـــا فـ ــانيتهم، وأنكـــر حـــق أوكراني ــن إنسـ ـــن مـ األوكرانيي

الوجـــود، ممـــا اعتبـــره البعـــض تحريًضـــا للجنـــود علـــى 

الكراهيـــة والقتـــل ضـــد الشـــعب األوكرانـــي، وقـــد ظهـــر 

ذلـــك عبـــر األهـــداف الثاثـــة التـــي حددهـــا »بوتيـــن«، وهـــي: 

نـــزع الســـاح، ونـــزع النازيـــة، وتحقيـــق االســـتقرار. ففـــي 

تجريـــد  الســـاح،  مـــن  التجريـــد  يعنـــي  الســـياق،  هـــذا 

أوكرانيـــا مـــن وســـائل الدفـــاع عـــن نفســـها، بمـــا فـــي 

ذلـــك اســـتقالها وســـامتها اإلقليميـــة، فـــي حيـــن يعنـــي 

ـــا  ـــا المنتخـــب ديمقراطًي ـــل رئيـــس أوكراني ـــة قت ـــزع النازي ن

وأعضـــاء الحكومـــة اآلخريـــن، ويعنـــي االســـتقرار إقامـــة 

نظـــام دميـــة تحـــت ســـيطرة روســـيا )17(. وفـــي ضـــوء 

خاصـــة  إشـــكالية  األوكرانيـــة  الحـــرب  تطـــرح  ذلـــك، 

بمفهـــوم منصـــات التكنولوجيـــا عـــن الحيـــاد السياســـي 

والمعلومـــات المضللـــة، إذ لـــم تحـــدد هـــذه الشـــركات 

بوضـــوح المعاييـــر التـــي اتخـــذت علـــى أساســـها هـــذا 

الموقـــف، أو كيـــف يمكـــن تطبيـــق ذلـــك فـــي حـــاالت أخـــرى، 

ومـــن ثـــّم، تبـــرز الحاجـــة إلـــى مجموعـــة أكثـــر تماســـًكا مـــن 

المعاييـــر لاســـتجابة للنزاعـــات )18(.  

وختاًمـــا، فـــإن »المجتمعـــات تتعافـــى مـــن الحـــروب 

أســـرع بكثيـــر ممـــا تتعافـــى مـــن الكراهيـــة« )19(، ولســـنوات 

ســـلَّطت شـــركات وســـائل التواصـــل االجتماعـــي الضـــوء 

والتحريـــض،  الكراهيـــة  خطابـــات  قمـــع  أهميـــة  علـــى 

بـــل عمالقـــة 
ِ
وكان هـــذا دافًعـــا لقـــرار غيـــر مســـبوق مـــن ق

للرئيـــس  الشـــخصية  الحســـابات  التكنولوجيـــا بحظـــر 

األمريكـــي الســـابق »دونالـــد ترامـــب« مـــن منصاتهـــم 

حـــادت  أنهـــا  فُياَحـــظ  اآلن  أمـــا   ،2021 عـــام  أوائـــل  فـــي 

عـــن تطبيـــق هـــذه السياســـة)20(. األمـــر الـــذي يتطلـــب 

اســـتجابة عالميـــة ترتكـــز علـــى التوافـــق حـــول معاييـــر 

دوليـــة توفـــر مســـاًرا شـــرعًيا لمعالجـــة أهـــم المخـــاوف 

التواصـــل  وســـائل  توظيـــف  بكيفيـــة  المتعلقـــة 

االجتماعـــي خـــال الصراعـــات والحـــروب، وتحجيـــم دورهـــا 

فـــي نشـــر خطـــاب الكراهيـــة والعنـــف.

لســنوات ســلَّطت شــركات وســائل 
التواصــل االجتماعــي الضوء على أهمية 
والتحريــض،  الكراهيــة  خطابــات  قمــع 
أمــا اآلن فُياَحــظ أنهــا حادت عن تطبيق 
هــذه السياســة، ومــن المرّجــح أن يــؤدي 
ضــد  العــداء  مشــاعر  تأجيــج  إلــى  ذلــك 

روســيا فــي الغــرب.
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أ. أســـمـاء صـــــالح
ــة ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ الـــــقـــــضـــــايـــــا  إدارة   - قـــــســـــم  ــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ  رئـ
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

قـــد  بيولوجيـــة  وحقيقـــة  عمريـــة  مرحلـــة  الشـــيخوخة 

يصـــل إليهـــا الفـــرد متمتًعـــا بصحـــة جيـــدة، وقـــد يتعثـــر 

ويواجـــه عـــدًدا مـــن المشـــكات الصحيـــة والنفســـية 

واالجتماعيـــة، تجعلـــه بحاجـــة إلـــى رعايـــة اآلخريـــن؛ ممـــا 

يعرضـــه إلـــى مزيـــد مـــن المشـــكات؛ ولذلـــك تكمـــن 

ــتمرار التمتـــع  ــة« فـــي اسـ ــيخوخة الصحيـ ــة »الشـ أهميـ

مـــن  بمزيـــد  أطـــول  لفتـــرة  جيـــدة  بصحـــة  بالحيـــاة 

ــرد  ــرض الفـ ــر وتعـ ــدم العمـ ــع تقـ ــى مـ ــتقالية، حتـ االسـ

يكـــون  والنفســـية،  الجســـدية  التغيـــرات  مـــن  لمزيـــد 

علـــى وعـــي بالتعامـــل األنســـب مـــع تلـــك التغيـــرات؛ 

ممـــا يجعلـــه أكثـــر قـــدرة علـــى تلبيـــة االحتياجـــات الفرديـــة 

واســـتمرار العطـــاء وخدمـــة المجتمـــع.

ــار شـــخص،  ــم مليـ ــي العالـ ــن فـ ــار السـ ــدد كبـ ــاوز عـ يتجـ

بمـــا يمثـــل نحـــو 13.5% مـــن ســـكان العالـــم، وبحلـــول 

إلـــى العالـــم  ســـكان  ُســـدس  ســـيصل   2030  عـــام 

60 عاًمـــا فأكثـــر، أي أنـــه ســـيكون مـــن بيـــن كل 6 أشـــخاص 

شـــخص واحـــد عمـــره 60 ســـنة أو أكثـــر، وهـــو مـــا يتطلـــب 

مـــن الحكومـــات والمجتمـــع المدنـــي والـــوكاالت الدوليـــة 

أجـــل  مـــن  التعـــاون  ضـــرورة  األكاديميـــة  واألوســـاط 

رؤيـــة  وتبنـــي  وأســـرهم،  الســـن  كبـــار  حيـــاة  تحســـين 

واحـــدة نحـــو »عالـــم يتيـــح لجميـــع النـــاس أن يتمتعـــوا 

بعمـــر مديـــد وحيـــاة صحيـــة«، مـــع إشـــراك كبـــار الســـن 
ــة. )1( ــم الذاتيـ ــز قدراتهـ وتعزيـ

وفــي إطــار ذلــك، يكــون مــن األهميــة بمــكان توضيــح 

التعــرف  مــع  الصحيــة  بالشــيخوخة  المقصــود  مــا 

المصطلــح،  بهــذا  الصلــة  ذات  المفاهيــم  أهــم  علــى 

يهددهــا  ومــا  للصحــة  االجتماعيــة  المحــددات  ومــا 

مــن خطــر اإلصابــة ببعــض األمــراض، والكشــف عــن 

أهميــة التمتــع بصحــة جيــدة فــي مرحلــة الشــيخوخة، 

والتحديــات التــي تواجــه المجتمعــات فــي ســبيل تحقيــق 

مــن  التحديــات  تلــك  علــى  التغلــب  ومحــاوالت  ذلــك، 

خــال بعــض التحــركات التــي توضــح االهتمــام العالمــي 

الحالــة  علــى  الضــوء  إلقــاء  مــع  الســن،  كبــار  بقضايــا 

المصريــة والجهــود المبذولــة فــي هــذا الشــأن، وأخيــًرا 

محاولــة إلقــاء الضــوء علــى بعــض الخطــوات التــي مــن 

شــأنها أن تنيــر الطريــق نحــو شــيخوخة صحيــة.

أوًلا: ما المقصود بالشيخوخة الصحية؟

أحـــد  يتعلـــق بمصطلـــح »الشـــيخوخة«، فهـــو  فيمـــا 

المصطلحـــات المســـتخدمة لوصـــف »كبـــار الســـن«، 

والتـــي اختلفـــت اختاًفـــا كبيـــًرا حتـــى فـــي الوثائـــق الدوليـــة، 

فيقـــال لهـــم »المســـنون«، و »األكبـــر ســـًنا«، و »فئـــة 

العمـــر الثالثـــة«، كمـــا ُأطلـــق مصطلـــح »فئـــة العمـــر 

الرابعـــة« للداللـــة علـــى األشـــخاص الذيـــن تزيـــد أعمارهـــم 

ـــًرا وقـــع اختيـــار لجنـــة األمـــم المتحـــدة  ـــا. وأخي عـــن 80 عاًم

علـــى مصطلـــح »كبـــار الســـن« Older Persons، وهـــو 

مصطلـــح يشـــير إلـــى األشـــخاص البالغيـــن مـــن العمـــر 

التابعـــة  اإلحصـــاءات  إدارة  )تعتبـــر  فأكثـــر،  ســـنة   60

ــوا  ــار الســـن« هـــم الذيـــن بلغـ ــاد األوروبـــي أن »كبـ لاتحـ

ــي  ــن الــــ65 هـ ــر، حيـــث إن سـ ــنة أو أكثـ ــر 65 سـ ــن العمـ مـ

الســـن األكثـــر شـــيوًعا للتقاعـــد، وال يـــزال االتجـــاه العـــام 

ينحـــو نحـــو تأخيـــر ســـن التقاعـــد(. )2( 

الشـيـخـوخـــة الـصـحـيـــة.. 
إضافة الحياة إلى خريف العمر
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الصحـــة  منظمـــة  ُتعـــرف  اآلخـــر،  الجانـــب  وعلـــى 

العالميـــة )WHO( »الصحـــة« علـــى أنهـــا »حالـــة مـــن 

اكتمـــال الســـامة الجســـدية والعقليـــة واالجتماعيـــة 

ـــة، وليـــس مجـــرد انعـــدام المـــرض أو العجـــز« )3(.  الكامل

ــة  ويرتبـــط بذلـــك العديـــد مـــن المفاهيـــم، مثـــل: الصحـ

النفســـية )العقليـــة(، والصحـــة المعرفيـــة )اإلدراكيـــة(، 

وغيرهمـــا. وكلمـــا ازداد االهتمـــام بصحـــة األفـــراد زادت 

ـــد  ـــدة، وارتفعـــت الســـن عن فـــرص العيـــش ألعمـــار مدي

فـــي  نمـــًوا  البلـــدان  جميـــع  تشـــهد  وبالتالـــي  الوفـــاة؛ 

ـــار الســـن والنســـبة التـــي يمثلونهـــا فـــي الهـــرم  أعـــداد كب

الســـكاني، وبوتيـــرة أســـرع مـــن ذي قبـــل)4(. 

»الشـــيخوخة  لمفهـــوم  الحاجـــة  جـــاءت  هنـــا،  ومـــن 

الصحيـــة Healthy Ageing«، كمـــا صكتـــه منظمـــة 

الصحـــة العالميـــة ليأخـــذ بعيـــن االعتبـــار قـــدرة النـــاس 

مـــن جميـــع األعمـــار علـــى العيـــش بأســـلوب حيـــاة صحـــي 

ـــا، وهـــو مـــا يعـــزز العوامـــل التـــي  وآمـــن وشـــامل اجتماعيًّ

تتجـــاوز الرعايـــة الصحيـــة واالجتماعيـــة ولهـــا تأثيـــر كبيـــر 

علـــى تحقيـــق الرفاهـــة االجتماعيـــة. وفـــي إطـــار ذلـــك، 

تتبنـــى جميـــع القطاعـــات نهًجـــا مســـتداًما يعتـــرف بتأثيـــر 

تجـــارب الحيـــاة المبكـــرة علـــى الطريقـــة التـــي تتقـــدم بهـــا 

فئـــات الســـكان فـــي العمـــر.)5( 

للصـحـــة  االجتماعيـة  المحـددات  ثانًيا: 
وخطر اإلصابة بأمراض الشيخوخة

 )SDOH( للصحـــة  االجتماعيـــة  المحـــددات  ُتعـــرف 

بأنهـــا مجموعـــة الظـــروف المرتبطـــة باألماكـــن التـــي 

يولـــد فيهـــا األفـــراد ويعيشـــون ويتعلمـــون ويعملـــون 

ويلعبـــون، ويمكـــن أن يكـــون لهـــا تأثيـــر عميـــق علـــى 

اإلصابـــة  مخاطـــر  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الشـــخص،  صحـــة 

تســـاهم  إذ  والخـــرف،  الزهايمـــر  مثـــل  بأمـــراض 

فـــي  آلخـــر  مجتمـــع  مـــن  المحـــددات  تلـــك  اختافـــات 

تفاوتـــات انتشـــار األمـــراض المزمنـــة المرتبطـــة بســـن 

عبـــر  الصحيـــة  التفاوتـــات  تســـتمر  وقـــد  الشـــيخوخة، 

األجيـــال فـــي المجتمعـــات التـــي يتعـــذر حصولهـــا علـــى 

الرعايـــة الصحيـــة والفـــرص األخـــرى فـــي الحيـــاة. ومـــن 

أهـــم المحـــددات أو العوامـــل االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 

التـــي قـــد تســـاهم فـــي تقليـــل خطـــر إصابـــة الشـــخص 

 )6( بالخـــرف وغيـــره مـــن أمـــراض الشـــيخوخة: 

)1( التعليم

تشير الدراسات إلى وجود ارتباط بين المستوى التعليمي 

والصحـة الدماغيـة، فكلمـا ارتفـع مسـتوى تعليـم الفـرد 

تمتـع بصحـة دماغيـة أفضـل، فعلـى سـبيل المثـال، مـن 

بيـن المبحوثيـن في الفئـة العمرية )45 عاًما فأكثر(، جاءت 

»Healthy Ageing الشيخوخة الصحية«

رعايةدعم فنيضعفغذاء صحي مناسبنشاطتعلمتغذية

العمـــر

source: https://theirishbalance.com/2018/07/26/strength-and-balance-for-independence-maximising-healthy-ageing/
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )3( - يونيـــــو 2022

النسـبة األقـل مـن الذيـن يعانـون مـن التدهـور المعرفـي 

الشـخصي لخريجـي الجامعـات، فـي مقابل ثاثـة أضعاف 

العامـة.  الثانويـة  شـهادة  لديهـم  ليسـت  الذيـن  ألولئـك 

حـول  الباحثـون  يدرسـها  التـي  النظريـات  إحـدى  أن  كمـا 

سـبب تأثيـر مسـتويات التعليـم علـى اإلصابـة بالخـرف لها 

عاقـة باالحتياطـي المعرفي، ويشـير االحتياطي المعرفي 

األولـى  السـنوات  فـي  والتعليـم  المعرفـة  مسـتوى  إلـى 

الـذي قـد يحمـي ويعـوض عـن تدهـور الصحـة المعرفيـة 

فـي السـنوات الاحقـة.

)2( الحصول على الرعاية الصحية

يؤثر تمكين الفرد من الوصول إلى الرعاية الصحية على 

العديد من جوانب الصحة الجسـدية وصحة الدماغ، إذ 

يتيـح الوصـول المسـتمر إلـى خدمـات الرعايـة الصحيـة 

خدمـات  علـى  للحصـول  األشـخاص  أمـام  الفرصـة 

التشـخيص  إلـى  باإلضافـة  منتظمـة،  وقائيـة  صحيـة 

المبكـر للعديـد مـن الحـاالت الصحية، كمرض السـكري 

مـع  الرعايـة  تنسـيق  ويعـد  والخـرف،  القلـب  وأمـراض 

وشـركاء  بالمستشـفيات  الصحيـة  الرعايـة  مقدمـي 

تحسـين  فـي  ـا  ضروريًّ أمـًرا  بالمنـزل  األسـرية  الرعايـة 

النتائـج الصحيـة والحصـول علـى رعايـة أفضـل.

)3( البيئة المادية 

ــي يعيــش فيهــا األفــراد وهــم أطفــال  ــات الت ــر البيئ تؤث

-أو حتــى وهــم أجنــة- تأثيــرا طويــل المــدى علــى الكيفيــة 

البيئــات  وتشــمل  الســن،  فــي  بهــا  يتقدمــون  التــي 

ــة جميــع المســاحات التــي يعيــش  ــة واالجتماعي المادي

فيهــا األفــراد ويتعلمــون ويعملــون ويلعبــون، بمــا فــي 

ذلــك منازلهــم وأحياؤهــم ومجتمعاتهــم ومدارســهم 

وشــركاتهم والشــوارع وأرصفــة المشــاة والمســاحات 

للنقــل،  النــاس  أمــام  المتاحــة  والخيــارات  المفتوحــة 

العامــة  الصحــة  علــى  البيئــات  تلــك  تؤثــر  أن  ويمكــن 

للمجتمــع والســلوكيات الفرديــة، مثــل: النشــاط البدنــي 

واألكل الصحــي، كمــا يمكــن أن تســاهم البيئــات المبنيــة 

علــى االهتمــام بالصحــة بشــكل إيجابــي فــي تحســين 

الخدمــات  إلــى  والوصــول  الرياضــة  ممارســة  فــرص 

الصحــة  علــى  ينعكــس  بمــا  المجتمعــي،  والدعــم 

الجســدية والعقليــة والنفســية، وكذلــك تســاهم فــي 

الحــد مــن خطــر اإلصابــة باألمــراض، وتحســين القــدرة 

البدنيــة والعقليــة، وتأخيــر االعتمــاد علــى الرعايــة.

)٤( الوحدة والعزلة االجتماعية

يشـير عـدد مـن الدراسـات إلـى أن الحفـاظ علـى الروابط 

االجتماعيـة القويـة، والحفـاظ على النشـاط العقلي مع 

التقـدم فـي العمـر، قد يقلل من خطر التدهور المعرفي 

والخرف، ويحتاج الخبراء إلى مزيد من الدراسات الختبار 

إلـى  راجعـا  صحـة هـذا االرتبـاط، ولكـن قـد يكـون ذلـك 

تقويـة الروابـط بيـن الخايـا العصبيـة فـي الدمـاغ. وعلى 

الرغـم مـن صعوبـة القيـاس الدقيق للعزلـة االجتماعية 

أن  علـى  قويـة  أدلـة  هنـاك  فـإن  بالوحـدة،  والشـعور 

العديـد مـن البالغيـن الذيـن تتـراوح أعمارهم بيـن 50 وما 

ـا أو معزولـون بطـرق تعـرض  فـوق معزولـون اجتماعيًّ

صحتهـم للخطـر؛ حيث رصدت الدراسـات الحديثة عددا 

مـن النتائـج، أهمها:

تزيــد العزلــة االجتماعيــة من خطر تعرض الشــخص 	 

للوفــاة المبكــرة، وقــد تنافــس المخاطــر األخــرى فــي 

ذلــك كالتدخيــن والســمنة وقلــة النشــاط البدني.

ارتبطــت العزلــة االجتماعيــة بحوالــي 50% مــن الزيــادة 	 

فــي خطــر اإلصابــة بالخــرف.

ارتبطــت العاقــات االجتماعيــة الســيئة بزيــادة خطــر 	 

اإلصابــة بأمــراض القلــب بنســبة 29%، وزيــادة خطــر 

اإلصابــة بالســكتة الدماغيــة بنســبة %32.

ارتبــط الشــعور بالوحــدة بارتفــاع معــدالت االكتئــاب 	 

والقلــق واالنتحــار.

أخـرى يصعـب  المحـددات هنـاك عوامـل  تلـك  إلـى جانـب 

حصرهـا تفسـر بعـض االختافـات فـي صحـة كبـار السـن، 

والسـمات  والعـادات،  والسـلوكيات  الوراثيـة،  كالعوامـل 

توجـد مواصفـات  بأنـه ال  العلـم  الشـخصية، مـع ضـرورة 

البالغيـن  األشـخاص  فبعـض  السـن؛  كبـار  عنـد  موحـدة 

80 سـنة يتمتعـون بقـدرات بدنيـة وعقليـة مماثلـة لقـدرات 
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سـنة.   30 أعمارهـم  تبلـغ  الذيـن  األشـخاص  مـن  العديـد 

كبيـر  تراجـع  مـن  آخـرون  أشـخاص  يعانـي  المقابـل،  وفـي 

تتنـاول  أن  ويجـب  بكثيـر،  أصغـر  أعمـار  فـي  القـدرات  فـي 

االسـتجابة الشـاملة فـي مجـال الصحة العامـة هذا التنوع 

واحتياجاتهـم.)7(  السـن  كبـار  عنـد  الواسـع 

ثالًثا: أهمية الشيخوخة الصحية 

ا  أمـًر الشـيخوخة  مرحلـة  فـي  بالصحـة  التمتـع  أضحـى 

يهـم الجميـع، وهـو متعلـق بتهيئـة الفـرص التـي تمّكـن 

يرضونهـا  التـي  المكانـة  فـي  يكونـوا  أن  مـن  النـاس 

طـوال  قيمتـه  يقـدرون  مـا  يفعلـوا  وأن  ألنفسـهم، 

حياتهـم، وبذلـك تتمثـل أهميـة الشـيخوخة الصحية في 

تحقيـق الحـد األمثـل للقـدرة الوظيفيـة لكبـار السـن)8(. 

 10 مدتهـا  متكاملـة  خطـة  إعـداد  تـم  ذلـك،  إطـار  وفـي 

سـنوات )2020 – 2030(، »عقـد التمتـع بالصحـة فـي مرحلـة 

الشـيخوخة«، وهـي خطـة العمـل الثانيـة السـتراتيجية 

منظمـة الصحـة العالمية بشـأن الشـيخوخة والصحة، 

ومكملة لخطة عمل مدريد الدولية بشأن الشيخوخة، 

وتعمـل بالتـوازي مـع خطـة التنميـة المسـتدامة 2030، 

وتتماشـى مـع أهدافهـا. وذلـك علـى النحـو التالـي)9(:
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يتضـــح ممـــا ســـبق أهميـــة أن تشـــمل أهـــداف التنميـــة 

المســـتدامة قضايـــا كبـــار الســـن، مـــن جانـــب، وعلـــى 

تمتـــع  علـــى  بالعمـــل  االهتمـــام  فـــإن  اآلخـــر،  الجانـــب 

ـــق  ـــدة ســـوف يســـاعد فـــي تحقي ـــار الســـن بصحـــة جي كب

أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، والتـــي تســـعى إلـــى تهيئـــة 

المســـتقبل للنـــاس فـــي جميـــع األعمـــار، وبالتالـــي زيـــادة 

عـــدد كبـــار الســـن الذيـــن يتمتعـــون بنوعيـــة حيـــاة إيجابيـــة، 

ـــة،  ـــة واقتصادي ـــة وثقافي ويشـــاركون بأنشـــطة اجتماعي

قدراتهـــم  علـــى  المحافظـــة  مـــن  يمكنهـــم  ممـــا 

ــتقالية فـــي  ــة واالسـ ــة مـــع الشـــعور بالعافيـ الوظيفيـ

أداء احتياجاتهـــم اليوميـــة.

رابًعا: تحديات الشيخوخة الصحية

ثمـــة مجموعـــة مـــن العوامـــل التـــي تؤثـــر علـــى صحـــة كبـــار 

الســـن؛ فتعـــوق تمتعهـــم بشـــيخوخة صحيـــة، بعضهـــا 

بيئيـــة  أو   ،Lifestyle الحيـــاة عوامـــل فرديـــة كأســـلوب 

كجـــودة الحيـــاة Quality of Life، وبعضهـــا مشـــكات 

خاصـــة تختلـــف مـــن شـــخص آلخـــر، والبعـــض اآلخـــر 

مشـــكات عامـــة يشـــترك معظمهـــم فيهـــا، ولكـــن 

فـــي مجمـــل األمـــر يتغيـــر نمـــط حيـــاة األشـــخاص بعـــد 

ــا بعـــد ســـن التقاعـــد؛  ــر، وخصوًصـ تقدمهـــم فـــي العمـ

إلـــى جانـــب مـــا  النفســـية،  ممـــا يؤثـــر علـــى صحتهـــم 

يواجهـــون مـــن تغيـــرات فـــي مختلـــف وظائـــف الجســـم 

يوميـــة،  أنشـــطة  مـــن  بـــه  يقومـــون  مـــا  علـــى  تؤثـــر 

ويختلـــف إيقـــاع الحيـــاة وتنكمـــش دوائـــر التواصـــل مـــع 

اآلخريـــن بفقـــدان بعـــض األهـــل واألصدقـــاء المقربيـــن؛ 

ممـــا يزيـــد الشـــعور بالوحـــدة واالكتئـــاب والقلـــق مـــن 

ــل. ــت الرحيـ ــار وقـ انتظـ

ومــن منظــور بيولوجــي، يحــدث التقــدم فــي الســن نتيجة 

تراكــم طائفــة واســعة مــن أوجــه التلــف فــي الجزيئــات 

والخايــا مــع مــرور الزمــن؛ ممــا يــؤدي إلــى تراجــع تدريجي 

فــي القــدرات البدنيــة والعقليــة، وتزايــد احتمــال اإلصابــة 

التغييــرات وهــذه  النهايــة،  فــي  والوفــاة   باألمــراض 

ال تســير فــي تسلســل منتظــم وتــكاد ال ترتبــط بعمــر 

الشــخص بحســاب الســنوات)10(، وهــذا مــا ُيعلــي مــن 

مــع  التعامــل  فــي  األخــرى  الجوانــب  مراعــاة  أهميــة 

الشــيخوخة وعــدم التركيــز فقــط علــى جانــب التغيــرات 

البيولوجيــة، ورصــد جميــع التحديــات التــي تواجــه كبــار 

بهــم  تقــدم  كلمــا  جيــدة  بصحــة  التمتــع  فــي  الســن 

العمــر، وفيمــا يلــي عــرض ســريع ألهــم التحديــات:

)1( مشكات صحية شائعة:

يواجـــه كبـــار الســـن عـــدًدا مـــن المشـــكات الصحيـــة، 

بعضهـــا مزمنـــة ظهـــرت فـــي ســـن أصغـــر كضغـــط الـــدم 

والســـكري، والبعـــض اســـتحدثه الزمـــن مـــع التقـــدم 

ــم  ــراب الهضـ ــل واضطـ ــاب المفاصـ ــر كالتهـ ــي العمـ فـ

وســـقوط األســـنان، وضعـــف كفـــاءة الحـــواس كالبصـــر 

البدنيـــة  الصحـــة  تدهـــور  يصاحـــب  وقـــد  والســـمع... 

أمراضـــا عقليـــة ونفســـية، مثـــل: الخـــرف، والزهايمـــر، 

واالكتئـــاب، والهذيـــان... ومـــا يصاحـــب هـــذا مـــن أعـــراض 
ــا.)11( ــوم وغيرهـ ــات النـ ــة واضطرابـ مؤلمـ

)2( مشكات اجتماعية مكتسبة، ومنها:

الســـياق يشـــار 	  هـــذا  فـــي  العزلـــة االجتماعيـــة: 

ا  ــًر ــا كبيـ ــة وتحدًيـ ــا مشـــكلة اجتماعيـ ــا باعتبارهـ إليهـ

مـــن  يعانـــون  عندمـــا  الســـن،  كبـــار  يهـــدد صحـــة 

والنفســـية  الصحيـــة  بحالتهـــم  االهتمـــام  عـــدم 

ـــة، فينتـــج عـــن ذلـــك عجـــز فـــي التواصـــل  واالجتماعي

معهـــم، جيـــدة  عاقـــات  وإقامـــة  اآلخريـــن   مـــع 

إذ تتســـم العاقـــات االجتماعيـــة فـــي ظـــل العزلـــة 

والنبـــذ  باليـــأس  الشـــعور  مـــع  بالســـطحية، 

واالبتعـــاد عـــن اآلخريـــن، والشـــعور بأنهـــم ال يقبلـــون 
لـــه حاجاتـــه االجتماعيـــة.)12( بـــه وال يشـــبعون 

لفـــظ 	  ُيقـــرأ  عندمـــا  الســـن:  لكبـــار  اإلســـاءة 

إســـاءة قـــد يـــرد إلـــى الذهـــن »إســـاءة معاملـــة كبـــار 

الســـن« ولكـــن المقصـــود هنـــا ليـــس هـــذا المعنـــى 

فقـــط؛ إذ إن الجهـــل بمتطلبـــات المرحلـــة العمريـــة 

وقـــد  مقصـــودة،  غيـــر  إســـاءة  يشـــكل  أيًضـــا 

اعتبـــرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة كل أشـــكال 

اإلســـاءة التـــي يتعـــرض لهـــا كبـــار الســـن - ســـواء 

را، أو امتناعـــا عـــن  كانـــت موقفـــا وحيـــدا أو متكـــّر
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اتخـــاذ اإلجـــراء المناســـب - ُتمثـــل إيـــذاًء للمســـنين، 

ويشـــمل اإليـــذاء الجســـدي والجنســـي والنفســـي 

والعاطفـــي، واإليـــذاء المالـــي والمـــادي، والهجـــر، 
واإلهمـــال، وإهـــدار الكرامـــة واالحتـــرام.)13(

الذهنيـة السـلبية حـول كبـار السـن: 	  الصـورة 

حيـث تصويـر الشـخص المسـن علـى أنـه شـخص 

هـش وضعيـف وعـبء علـى األهـل ودائـم االعتماد 

الخاطئـة  المفاهيـم  مـن  وغيرهـا  اآلخريـن،  علـى 

عـن الصحـة والشـيخوخة، والتـي تعـد مـن أشـكال 

أن  الواقـع  يؤكـد  إذ  المسـنين؛  ضـد  التمييـز 

المسـتوى الصحـي لكبـار السـن ال يقـاس بالعمـر، 

والعديـد مـن األمـراض حتـى فقدان الذاكرة ليسـت 

نتيجـة حتميـة لزيـادة عـدد السـنوات التـي يعيشـها 

مـن  يحـد  ال  معيـن  عمـر  إلـى  ووصولـه  اإلنسـان، 

اعتـاد علـى ممارسـتها،  التـي  ممارسـته لألنشـطة 

الصـورة  تلـك  لتغييـر  كبيـرا  جهـدا  يتطلـب  وهـذا 

النمطيـة التـي ال يـدرك معظـم النـاس أنهـا عالقـة 

فـي  تظهـر  لكنهـا  المسـنين،  حيـال  أذهانهـم  فـي 

التعامـل معهـم وتؤثـر علـى الطريقـة التـي توضـع 

بهـا السياسـات والفـرص المتاحة لكبار السـن لكي 
التقـدم فـي السـن.)14( يحيـوا حيـاة صحيـة عنـد 

)3( أثر »كوفيد-19« على كبار السن:

لـــم تنـــُج أي فئـــة مـــن الفئـــات العمريـــة مـــن خطـــر اإلصابـــة 

بــــ »كوفيـــد-19« حـــول العالـــم، إال أن »كبـــار الســـن« أكثـــر 

عرضـــة للمضاعفـــات المســـببة للوفـــاة أو األمـــراض 

المســـتعصية بعـــد اإلصابـــة بالفيـــروس، إذ يتســـبب 

ـــد أعمارهـــم عـــن  ـــن تزي الفيـــروس فـــي وفـــاة أولئـــك الذي

80 عاًمـــا بمعـــدل أعلـــى خمســـة أضعـــاف مـــن الفئـــات 

ــدة  ــم المتحـ ــات األمـ ــير بيانـ ــا تشـ ــرى، كمـ ــة األخـ العمريـ

إلـــى أن نحـــو 66% مـــن األشـــخاص الذيـــن تزيـــد أعمارهـــم 

ــى  ــدة علـ ــة واحـ ــة مرضيـ ــن حالـ ــون مـ ــا يعانـ ــن 70 عاًمـ عـ

ـــة  ـــر فـــي خطـــر اإلصاب األقـــل؛ ممـــا يضعهـــم بشـــكل أكب

بالعـــدوى وتأثيراتهـــا الشـــديدة.)15( 

وفـي ظـل إجـراءات اإلغـاق والحظـر عانـى كبـار السـن 

مزيـًدا مـن العزلـة تحـت وطـأة التباعـد االجتماعـي، وهـم 

فـي أمـس الحاجـة إلـى الدعـم االجتماعـي والتواصل مع 

ا أولئك  األقارب، كما تشير البيانات إلى أن أكثرهم تضرًر

الذيـن يعانـون مـن الفقـر وانعـدام األمـن الغذائـي. ففي 

بعـض الـدول، واجهـوا التمييـز علـى أسـاس العمـر فـي 

تصرفـات تتعلـق بالرعايـة الطبيـة وتوفيـر األدويـة؛ ممـا 

يجـّذر انعـدام المسـاواة علـى النطـاق العالمـي، والـذي 

حيـث »كوفيـد-19«،  انتشـار  قبـل  بالفعـل  قائمـا   كان 

ال يحصـل نصـف كبـار السـن فـي بعض البلـدان النامية 

انتشـار  ويـؤدي  األساسـية.  الصحيـة  الخدمـات  علـى 

الوبـاء أيًضـا إلـى تقليـص فـرص توافر الخدمـات الطبية 

الطارئـة التـي ال عاقـة لهـا بــ »كوفيـد-19«؛ ممـا يزيـد مـن 
المخاطـر التـي تهـدد حياتهـم.)16(

تتســـبب جائحـــة كوفيـــد-19 فـــي مخـــاوف 
ومعانـــاة يعجـــز اللســـان عـــن وصفهـــا لـــدى 
 كـبــــار الســــــن فـــي جـمـيــــــع أنحـــــــاء العـــــــالم.
 وبصـــرف النظـــر عـــن الوقـــع الصحـــي المباشـــر
الـــذي تخلفـــه الجائحـــة علـــى كبـــار الســـن، فـــإن 
والعزلـــة  والتمييـــز  للفاقـــة  خطـــر تعرضهـــم 
مـــن جرائهـــا أعظـــم. وال ينبغـــي أن نعامـــل كبـــار 
 الســـن علـــى أنهـــم فئـــة غائبـــة عـــن األنظـــار
 أو فئـــة عاجـــزة.. فلهـــم نفـــس الحـــق فـــي الحياة
وفـــي التمتـــع بالصحـــة، مثلهـــم فـــي ذلـــك مثـــل 

غيرهـــم.
أنطونيو جوتيريش

األمين العام التاسع لألمم المتحدة
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مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

بقضايــا  العالمــي  االهتمــام  خامًســا: 
الســن كبــار 

العمـــر  فـــي متوســـط  كبيـــرة  زيـــادة   1950 عـــام  شـــهد 

ــر علـــى طـــول  ــا أثـ المتوقـــع فـــي بعـــض المناطـــق؛ ممـ

الجمعيـــة  أقـــرت   ،1978 ديســـمبر  وفـــي   ،)17( األعمـــار 

العامـــة لألمـــم المتحـــدة بالحاجـــة إلـــى لفـــت االنتبـــاه 

للشـــيخوخة  الخطيـــرة  المشـــاكل  إلـــى  العالمـــي 

كشـــريحة متزايـــدة مـــن ســـكان العالـــم، كمـــا قـــررت 

أن تنظـــم جمعيـــة عالميـــة للمســـنين فـــي عـــام 1982، 

منتـــدى  تكـــون  أن  منهـــا  الهـــدف  وكان  فيينـــا،  فـــي 

ــن  ــان األمـ ــى ضمـ ــدف إلـ ــي يهـ ــل دولـ ــج عمـ ــدء برنامـ لبـ

عـــن  فضـــًلا  الســـن،  لكبـــار  واالجتماعـــي  االقتصـــادي 

فـــرص المســـاهمة فـــي التنميـــة الوطنيـــة. وتضمنـــت 

الخطـــة 62 توصيـــة للعمـــل تشـــمل البحـــث، وجمـــع 

باإلضافـــة  والتعليـــم،  والتدريـــب  وتحليلهـــا،  البيانـــات 

إلـــى المجـــاالت القطاعيـــة التاليـــة: الصحـــة والتغذيـــة، 

ـــة،  ـــة المســـتهلكين المســـنين، واإلســـكان والبيئ وحماي

الدخـــل،  وتأميـــن  االجتماعيـــة،  والرعايـــة  واألســـرة، 

والتعليـــم)18(.  والتوظيـــف، 

حـــددت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي ديســـمبر 

1990 )بموجـــب القـــرار 45/ 106( إعـــان 1 أكتوبـــر مـــن كل عـــام 

ـــا لكبـــار الســـن، واعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة  يوًمـــا دوليًّ

بالحقـــوق  الخاصـــة  المتحـــدة  األمـــم  مبـــادئ   1991 فـــي 

االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة لكبـــار الســـن)19(. 

وفـــي أكتوبـــر 1992، عقـــدت الجمعيـــة العامـــة مؤتمـــًرا 

ــاد  ــرة العتمـ ــنوية العاشـ ــرى السـ ــبة الذكـ ــا بمناسـ ـ دوليًّ

خطـــة العمـــل الدوليـــة للشـــيخوخة، وتـــم االحتفـــال بعـــام 

1999 بوصفـــه عامـــا دوليـــا لكبـــار الســـن)20(. وفـــي عـــام 2002، 

اعتمـــدت الجمعيـــة العالميـــة الثانيـــة للشـــيخوخة خطـــة 

إلـــى  وتهـــدف   ،)21( للشـــيخوخة  الدوليـــة  عمـــل مدريـــد 

وضـــع سياســـات دوليـــة للشـــيخوخة موائمـــة للقـــرن 

الحـــادي والعشـــرين، كمـــا تعظـــم مـــن االســـتفادة مـــن 

الســـن وتمكينهـــم ورفـــع مســـتويات  كبـــار  إمكانـــات 

الصحـــة والرفاهـــة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة)22(.

مـــع  بالتعـــاون  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  أجـــرت 

لمكافحـــة  عالميـــة  حملـــة  عديـــدة  دوليـــة  منظمـــات 

وأهدافهـــا  رؤيتهـــا  ُحـــددت  المســـنين،  ضـــد  التمييـــز 

اســـتعرضت  و2019   2018 عامـــي  وبيـــن   ،2017 عـــام  فـــي 

المنظمـــة جميـــع البيانـــات المنشـــورة عـــن التمييـــز ضـــد 

ــة )23( . ــين الماضيـ ــنوات الخمسـ ــنين خـــال السـ  المسـ

العامـــة لألمـــم  الجمعيـــة  أعلنـــت  لذلـــك  واســـتكماًلا 

المتحـــدة الفتـــرة )2021 – 2030( عقـــًدا للنهـــوض بالصحـــة 

فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة، وطلبـــت مـــن منظمـــة الصحـــة 

العالميـــة أن تقـــود عمليـــة التنفيـــذ، وهـــو تعـــاون عالمـــي 

ـــوكاالت  ـــي وال ـــن الحكومـــات والمجتمـــع المدن يجمـــع بي

الدوليـــة ووســـائل اإلعـــام لمـــدة 10 ســـنوات مـــن العمـــل 

ـــاة أطـــول  ـــز حي ـــي لتعزي ـــزي والتعاون المتضافـــر والتحفي

وأوفـــر صحـــة، ويســـعى العقـــد إلـــى الحـــد مـــن أوجـــه 

عـــدم المســـاواة فـــي الصحـــة وتحســـين حيـــاة كبـــار 

الســـن وأســـرهم ومجتمعاتهـــم المحليـــة مـــن خـــال 

تغييـــر  هـــي:  أربعـــة مجـــاالت،  فـــي  إجـــراءات جماعيـــة 

الســـن  إزاء  والتعامـــل  والشـــعور  التفكيـــر  طريقـــة 

والتحيـــز ضـــد التقـــدم فـــي الســـن، وتنميـــة المجتمعـــات 

رعايـــة  وتقديـــم  الســـن،  كبـــار  قـــدرات  تعـــزز  بطـــرق 

متكاملـــة وخدمـــات صحيـــة أوليـــة تركـــز علـــى األشـــخاص 

وتســـتجيب الحتياجـــات كبـــار الســـن، وإتاحـــة رعايـــة جيـــدة 

ــار الســـن )24(.  ــا مـــن كبـ طويلـــة األجـــل لمـــن يحتاجونهـ

11 أكتـوبـــــــر .. اليوم العالمي لكبــــار الـســـــن أكتـوبـــــــر .. اليوم العالمي لكبــــار الـســـــن
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ــن  ــع الراهـ ــى الوضـ ــرة علـ ــا: نظـ سادًسـ
فـــي مصـــر

ــى أن  ــاءات إلـ ــير اإلحصـ ــابة، إذ ُتشـ ــة شـ ــر دولـ ــد مصـ ُتعـ

ـــر مـــن نصـــف ســـكانها تقـــل أعمارهـــم عـــن 25 ســـنة،  أكث

حيـــث تمثـــل الفئـــة العمريـــة مـــن )0 – 24( عامـــا نحـــو 

52.4%، ويمثـــل الشـــباب الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 20 

و39 عاًمـــا نحـــو 31.8% )25(، ومـــن المتوقـــع أن يســـتمر هـــذا 

التضخـــم الشـــبابي youth bulge الـــذي بـــدأ فـــي عـــام 1995 

حتـــى عـــام 2051 )26(، ممـــا يعنـــي أن مصـــر ســـوف تشـــهد 

»شـــيخوخة معتدلـــة« moderate ageing بيـــن عامـــي 

)2030 – 2050( مقارنـــة ببعـــض البلـــدان العربيـــة التـــي ســـتبدأ 

ــل  ــريعة قبـ ــيخوخة السـ ــى الشـ ــال إلـ ــة االنتقـ ــي مرحلـ فـ

عـــام 2030، وتشـــمل لبنـــان وتونـــس والمغـــرب والجزائـــر 

)27(. فوفًقـــا لتوقعـــات األمـــم المتحـــدة، مـــن المتوقـــع 

أن يشـــهد ســـكان الـــدول العربيـــة عمليـــة شـــيخوخة 

المقبلـــة،  الثاثيـــن  الســـنوات  مـــدار  علـــى  ســـريعة، 

ـــا 7% فقـــط مـــن ســـكان المنطقـــة  فبينمـــا يعيـــش حالي

العربيـــة الذيـــن تبلـــغ أعمارهـــم 60 عاًمـــا أو أكثـــر، ســـتزداد 

هـــذه الشـــريحة مـــن الســـكان بمعـــدل نمـــو ســـنوي 

قـــدره 3.8%. ومـــن المتوقـــع أن يـــؤدي هـــذا المعـــدل إلـــى 

زيـــادة نســـبة كبـــار الســـن إلـــى 15% مـــن إجمالـــي الســـكان 

فـــي الـــدول العربيـــة، أي 101 مليـــون شـــخص فـــي هـــذه 

النمـــو الســـريع لكبـــار  الفئـــة العمريـــة. ويحـــدث هـــذا 

ـــة  ـــرات االجتماعي ـــى جنـــب مـــع التغي ـــا إل الســـن أيًضـــا جنًب

واالقتصاديـــة الكبيـــرة؛ ممـــا يضـــع ضغوًطـــا كبيـــرة علـــى 

كلٍّ مـــن المجتمعـــات واألســـر لتلبيـــة احتياجاتهـــا بشـــكل 

كامـــل وفعـــال )28(. 

ـــى أي مـــدى يتمتـــع  ـــن نحـــن اآلن؟ وإل ويبقـــى الســـؤال: أي

المصريـــون بالصحـــة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة؟ وفـــي 

محاولـــة لإلجابـــة عـــن تلـــك التســـاؤالت يجـــب التعـــرف 

علـــى شـــكل الهـــرم الســـكاني المصـــري، مـــن ناحيـــة، 

والجهـــود المبذولـــة فـــي رعايـــة كبـــار الســـن فـــي مصـــر 

تمهيـــًدا للوصـــول إلـــى الشـــيخوخة الصحيـــة مـــن ناحيـــة 

أخـــرى، ويتضـــح ذلـــك فيمـــا يلـــي:

)1( الهرم السكاني المصري:

ـــا بطيًئـــا  يشـــهد المجتمـــع المصـــري تحـــوًلا ديموجرافيًّ

بعـــض الشـــيء، فبالنظـــر إلـــى التعـــدادات الخمســـة 

الشـــريحة  فـــي حجـــم  ارتفاًعـــا طفيًفـــا  نجـــد  األخيـــرة، 

العمريـــة لكبـــار الســـن )60 ســـنة فأكثـــر(، حيـــث زادت مـــن 

6.3% بحســـب تعـــداد 1976، إلـــى 6.7% مـــن حجـــم الســـكان 

فـــي تعـــداد 2017، وهـــي نفـــس النســـبة المعلنـــة بحســـب 

ـــة العامـــة واإلحصـــاء  ـــرات الجهـــاز المركـــزي للتعبئ تقدي

للســـكان فـــي ينايـــر 2022. ويشـــير الشـــكل التالـــي إلـــى 

المختلفـــة،  بالتعـــدادات  للســـكان  النســـبي  التوزيـــع 

وذلـــك وفًقـــا لفئـــات الســـن.

التوزيع النسبي للسكان بالتعدادات الخمسة األخيرة 
طبًقا لفئات السن

عــدد  تقديــر  واإلحصــاء،  العامــة  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  المصـــدر: 

.2022 ينايــر   ،2022 أرقــام  فــي  مصــر  نشــرة  والنــوع،  الســكان 

ســـــنـوات الـتـعــــــدادات

فئات السن:   أقل من 20    20 - 40       40 - 60          60فأكثر

%
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ويعكـس الشـكل السـابق انخفاًضـا ملحوًظـا فـي حجـم 

الفئـة العمريـة )أقـل مـن 20 سـنة(، وقـد يرجـع ذلـك إلـى 

تراجع الخصوبة، أو العمل على خفض الكثافة السكانية 

باتخـاذ تدابيـر تنظيـم األسـرة، أو غيرهـا مـن األسـباب التي 

ال تقـع فـي دائـرة االهتمـام، ولكـن مـا يهم هنا هـو اختاف 

يلـي  البعيـد، وفيمـا  المـدى  الهـرم السـكاني علـى  شـكل 

مقارنة بين الهرم السـكاني المصري بشـكله الحالي وما 
هـو متوقـع أن يصـل إليـه عـام 2052. )29(

الهرم السكاني المصري )مقارنة بين الوضع الحالي عام 2022 و المتوقع عام 2052(

فـــي ظـــل هـــذا التحـــول الديموجرافـــي الـــذي يعكســـه 

الشـــيخوخة  موضـــوع  يكتســـب  الســـابق،  الشـــكل 

الصحيـــة أهميتـــه الكبيـــرة، فمـــن المتوقـــع أن تتضاعـــف 

أعـــداد كبـــار الســـن، إلـــى جانـــب ارتفـــاع متوســـط العمـــر 

المتوقـــع عنـــد الرجـــال إلـــى 74 ســـنة، وعنـــد النســـاء 

التحديـــات  مـــن  مزيـــًدا  يفـــرض  ممـــا  ســـنة،   80 إلـــى 

الصحيـــة واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة، التـــي كلمـــا أمكـــن 

إلـــى  الوصـــول  مـــن  تمكنـــا  مبكـــًرا  لهـــا  االســـتعداد 

ـــار  ـــز وعـــي كب فهـــم معنـــى الشـــيخوخة الصحيـــة، وتعزي

الســـن وأســـرهم بفوائـــد ضمـــان العيـــش الصحـــي 

فـــي ســـن الشـــيخوخة، وتعزيـــز القـــدرة علـــى الرعايـــة 

الذاتيـــة، واســـتمرار العطـــاء باالســـتثمار المبكـــر فـــي 

ــن. ــار السـ كبـ

)2( رعاية كبار السن في مصر:

ــى  ــري 2014 علـ ــتور المصـ ــادة )83( مـــن الدسـ تنـــص المـ

أن »تلتـــزم الدولـــة بضمـــان حقـــوق المســـنين صحيـــا 

ــر  ــا، مـــع توفيـ ــا وترفيهيـ ــا وثقافيـ ــا واجتماعيـ واقتصاديـ

معـــاش مناســـب يكفـــل لهـــم حيـــاة كريمـــة، وتمكينهـــم 

مـــن المشـــاركة فـــي الحيـــاة العامـــة، وتراعـــى الدولـــة فـــي 

تخطيطهـــا للمرافـــق العامـــة احتياجـــات المســـنين، 

علـــى  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  تشـــجع  كمـــا 

المشـــاركة فـــي رعايـــة المســـنين، وذلـــك علـــى النحـــو 

ــون«.)30(  ــه القانـ ــذي ينظمـ الـ

وفـــي إطـــار ذلـــك، قدمـــت وزارة التضامـــن االجتماعـــي 

العديـــد مـــن الجهـــود فـــي هـــذا المجـــال، وذلـــك علـــى 

النحـــو التالـــي: )31( 

source: https://www.unfpa.org/data/demographic-dividend/EG
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )3( - يونيـــــو 2022

1. مجال الرعاية االجتماعية: 

إنشاء دور رعاية لكبار السن.	 

افتتاح أندية رعاية نهارية للمسنين.	 

افتتاح مكاتب خدمة للمسنين بالمنازل.	 

إعداد وتأهيل خدمة جليس للمسنين.	 

افتتاح وحدات للعاج الطبيعي لكبار السن.	 

2. مجال الرعاية التنموية:

تقوم وزارة التضامن االجتماعي بتقديم مشــروعات 

للمســنين تتمثــل في التالي:

)مشـــروعات 	  االجتماعـــي  الضمـــان  مشـــروعات 

تـــرد(. ال  منحـــة  الدخـــل  لمحـــدودي 

مشـــروعات األســـر المنتجـــة )وهـــي قـــروض تمنـــح 	 

ــروعات(. ــة مشـ إلقامـ

قروًضـا 	  تقـدم  حيـث  الريفيـة،  المـرأة  مشـروعات 

للمرأة الريفية المسـنة والمعيلة إلقامة مشـروعات 

بجانـب  معيشـتها،  مسـتوى  رفـع  علـى  تسـاعدها 

تدريـب بعـض كبـار السـن علـى بعـض الحـرف وفًقـا 

السـن. كبـار  رعايـة  بمؤسسـات  المهاريـة  لقدراتهـم 

	. خدمات الحماية االجتماعية والرعاية االقتصادية 

والخدمات المالية:

منح معاش تضماني لكبار السن ممن ال يتقاضون 	 

ا وليس لديهم دخل. معاًشا تأمينيًّ

منــح مســاعدات بنظــام الدفعــة الواحدة لكبار الســن، 	 

مؤسســة  مــن  شــهرية  مســاعدات  منــح  بجانــب 

التكافــل لكبــار الســن غيــر القادريــن ماديــا.

منح قروض بشـروط ميسـرة من مشـروعات األسـر 	 

المنتجة وبنك ناصر االجتماعي لتشـغيل مشـروعات 

الخدمـات  تتمثـل  فيمـا  الصغـر،  ومتناهيـة  صغيـرة 

ألصحـاب  تموينيـة  بطاقـة  اسـتخراج  فـي  العينيـة 

وأسـرهم. االجتماعـي  الضمـان  معـاش 

االجتماعـي 	  األمـان  شـبكات  بتطويـر  الـوزارة  تقـوم 

مـن  بدايـة  للمسـنين  معـاش  بمنـح  كرامـة  ببرنامـج 

عمـر 65 عاًمـا أو لمـن يعانـون من عجز أو مرض مزمن، 

وقـد بلـغ عـدد المسـتفيدين مـن برنامج كرامـة 260 ألفا 

و217 مسـتفيدا، في حين بلغ عدد أصحاب المعاشـات 

والمسـتحقين 10 ماييـن و27 ألًفـا و438 مسـًنا.

إلـــى جانـــب ذلـــك، هنـــاك العديـــد مـــن البرامـــج والمبـــادرات 

الحكوميـــة والخاصـــة، ومنهـــا برنامج »رفـيـــــق الـمـســــن« 

إلـــى  ويهـــدف  االجتماعيـــة،  الشـــؤون  لقطـــاع  التابـــع 

ـــى الترابـــط والتماســـك األســـري مـــن خـــال  الحفـــاظ عل

تقديـــم الرعايـــة الشـــاملة اليوميـــة للمســـن ومســـاعدته 

منزلـــه داخـــل  الحياتيـــة  ومهاراتـــه  وظائفـــه  أداء   فـــي 

ـــار الســـن)32(.  ـــي يتواجـــد بهـــا كب ـــره مـــن األماكـــن الت أو غي

وهنـــاك مبـــادرة »معانـــا«، التـــي قـــام بهـــا أحـــد الشـــباب 

فـــي  المشـــردين  المســـنين  رعايـــة  بهـــدف  المصـــري 

باليـــوم  االحتفـــال  إطـــار  وفـــي   .)33( القاهـــرة  شـــوارع 

»رد  وديعـــة  ناصـــر  بنـــك  أصـــدر  للمســـنين،  العالمـــي 

ــر(،  ــنة فأكثـ ــار الســـن )60 سـ ــة لكبـ الجميـــل« المخصصـ

وتبـــدأ قيمتهـــا مـــن 1000 جنيـــه ومضاعفتهـــا )34(.
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سابًعا: الطريق نحو الشيخوخة الصحية

الصحيـــة  للشـــيخوخة  الفـــردي  االســـتعداد  يبـــدأ 

مـــن عمـــر مبكـــر جـــًدا، فهنـــاك بعـــض األمـــور التـــي 

صحتـــه  علـــى  المحافظـــة  علـــى  الشـــخص  تســـاعد 

عـــادات  اتبـــاع  ومنهـــا:  العمـــر،  بـــه  يتقـــدم  عندمـــا 

ــذ  ــة، وأخـ ــة العامـ ــام بالصحـ ــليمة، واالهتمـ ــة سـ غذائيـ

 مـــن النـــوم، والمداومـــة علـــى القـــراءة 
ٍ

قســـط كاف

الســـلبية  الســـلوكيات  عـــن  واالمتنـــاع  واالطـــاع، 

والعـــادات الســـيئة كالتدخيـــن، والحـــرص علـــى القيـــام 

بالفحوصـــات الطبيـــة بشـــكل دوري، وعـــدم إهمـــال 

األمـــراض المزمنـــة، والتواصـــل مـــع اآلخريـــن، وتجنـــب 

العزلـــة ومســـبباتها، واالنخـــراط فـــي المجتمـــع، وأيًضـــا 

ممارســـة الهوايـــات القديمـــة، أو اكتســـاب مهـــارات 

جديـــدة، والمداومـــة علـــى التعلـــم، أو كتابـــة مذكـــرات 

عـــن تجـــارب الحيـــاة.

كل هـذا وأكثـر مـن النصائـح التـي مـن شـأنها مواصلـة 

التمتـع بالصحـة مـع التقـدم فـي العمـر، ولكـن كـم مـن 

الشـباب يشـيخون مبكـًرا بفعـل التعـرض لضغوطـات 

الحيـاة القاسـية، وكـم من األطفـال حول العالم يقعون 

فـي  يعانـي  ُمسـن  مـن  وكـم  التغذيـة،  لسـوء  فريسـة 

والرعايـة.  الدعـم  فـي  الحقـوق  أبسـط  مفتقـًدا  صمـت 

فوفًقـا لتقديـرات منظمـة الصحـة العالمية، هناك ما ال 

يقل عن 142 مليون ُمسـن حول العالم يفتقدون القدرة 

علـى تلبيـة احتياجاتهـم، وثـاث أربـاع البلدان حـول العالم 

لديهـا قـدر محـدود مـن البيانات أو ليس لديها أي بيانات 

عـن كبـار السـن ،  ممـا يعنـي تغييبهـم وعـدم االلتفـات 

لهـم عنـد وضـع السياسـات والبرامـج التنمويـة.

ــز  ــأنها تعزيـ ــن شـ ــتباقية مـ ــوة اسـ ــي خطـ ــا، وفـ وختاًمـ

التمتـــع بالصحـــة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة وتحســـين 

حيـــاة كبـــار الســـن وأســـرهم -ومـــن ثـــم تنميـــة المجتمـــع 

الـــدول األخـــرى  ككل- تجـــب االســـتفادة مـــن تجـــارب 

التـــي تعمـــل علـــى تحســـين القـــدرة الوظيفيـــة بحلـــول 

ـــة للشـــيخوخة  عـــام 2030، ومنهـــا خطـــة العمـــل اإلقليمي

الصحيـــة فـــي غـــرب المحيـــط الهـــادئ ، والتـــي تهـــدف 

إلـــى دعـــم الـــدول األعضـــاء بمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 

المســـنين  الســـكان  ورفاهيـــة  صحـــة  تحســـين  فـــي 

أفضـــل،  بشـــكل  فـــي مجتمعاتهـــم  يســـاهموا  حتـــى 

باإلضافـــة إلـــى تبنـــي اإلجـــراءات الازمـــة لذلـــك، وتطبيـــق 

مجـــاالت العمـــل األربعـــة الرئيســـة التـــي تناولهـــا العقـــد 

للتمتـــع بالصحـــة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة )2020 - 2030(، 

والتـــي تتمثـــل فيمـــا يلـــي :

تغييـــر طريقـــة التفكيـــر والتصـــورات والســـلوكيات 	 

المتعلقـــة بالتقـــدم فـــي العمـــر »الشـــيخوخة«.

ضمان تعزيز المجتمعات المحلية لقدرات كبار السن.	 

والخدمـــات 	  المتكاملـــة  الرعايـــة  خدمـــات  تقديـــم 

الشـــخص  علـــى  تركـــز  التـــي  األوليـــة  الصحيـــة 

الســـن. كبـــار  الحتياجـــات  وتســـتجيب 

ـــة األجـــل 	  ـــة طويل ـــة الحصـــول علـــى رعاي ـــر إمكاني توفي

ـــار الســـن. لمـــن يحتاجـــون إليهـــا مـــن كب
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أ. د. عبد المنعم سعيد
الـيـــــــوم، ورئـيـــــــس مـجـــلـــــــس   رئـيــــس مـجـلــــس إدارة المـصــــــــري 
المســـتـشـــارين بـالمـركـز المصـــري للفكر والدراسات االستراتيجية

السيسـي«  الفتـاح  »عبـد  الرئيـس  السـيد  إعـان  كان 

المدنـي  للمجتمـع  عاًمـا   2022 الجـاري  العـام  يكـون  أن 

المصـري  القومـي  الهـدف  مـن  مهـم  لجـزء  ا  إشـهاًر

األسـمى المقـرر فـي الدسـتور وهو أن تكـون مصر دولة 

وجهـان:  لـه  الهـدف  وهـذا  حديثـة.  ديمقراطيـة  مدنيـة 

وجـه فكـري ونظـري، يجسـد دولـة المواطنـة وشـعبها 

األشـكال  فـي  يتجسـد  ووجـه عملـي،  المواطنيـن،  مـن 

والتنظيمـات المختلفـة للمجتمـع المدنـي، والتـي تقـف 

جنًبـا إلـى جنـب مع مؤسسـات الدولة العامة، وما يقوم 

اقتصـادي  نشـاط  مـن  الخـاص  القطـاع  أو  األفـراد  بـه 

واجتماعـي. ومـن هنـا تكمـن أهميـة المجتمـع المدنـي 

نهضـة  تشـكل  التـي  الرئيسـة  الثاثـة  األعمـدة  كأحـد 

المجتمعات بالشـراكة بيـن القطاعين العام والخاص؛ 

فتعميق دوره وإسـهاماته وحل المشـكات المرتبطة 

تحقيـق  شـأنها  مـن  تواجهـه،  التـي  والمعوقـات  بـه 

نقـات نوعيـة علـى أرض الواقـع، كونـه أقـرب للمواطـن 

وأقـدر علـى التعـرف علـى احتياجاتـه ومشـكاته، ودعـم 

شـبكات الحمايـة االجتماعيـة وتوطيد روابطها بشـكل 

الدوليـة؛  التجـارب  أثبتتـه  مـا  وهـو  وفعـال،  مسـتدام 

فالـدول التـي تعمـل بالشـراكة مع منظمـات المجتمع 

فعاليـة  أكثـر  وسياسـاتها  اسـتجابتها  تكـون  المدنـي 

وسـرعة مـن غيرهـا. 

التفكير في الدولة المدنية

الجمهوريـة،  رئيـس  وخطـب  المصـري،  الدسـتور  إن 

ووفـق  البرلمانيـة،  المنتديـات  فـي  الدائـم  والحديـث 

األحـزاب  وأصـوات   ،»2030 مصـر  »رؤيـة  تضمنتـه  مـا 

جماعـات  عـن  ـر  المعبِّ المدنـي  والمجتمـع  السياسـية 

وروابـط مختلفـة، جميعهـا ترفـع شـعار أن تكـون مصر 

دولـة مدنيـة ديمقراطيـة حديثـة. ومـع ذلـك فإنـه وفًقـا 

للواقـع العملـي وسـلوكيات البشـر وأعمـدة الصحـف 

القصـص  وفـي  التلفزيونيـة  المسلسـات  فـي  وحتـى 

اليومية نجد ذلك التوتر ما بين الهدف األسمى ومنابع 

السياسـية  الحيـاة  فـي  التعامـل  لشـرعية  مختلفـة 

بالتقاليـد  تنتهـي  الديـن ولكنهـا  تبـدأ مـن  واالجتماعيـة، 

تفسـيرات  إلـى  أصولـه  مـن  الديـن  تأخـذ  التـي  والقيـم 

واجتهـادات جـرت فـي عصـور قديمـة، واسـتمرت معنـا 

القمـر.  إلـى  اإلنسـان  حتـى وصـل 

الفتـاوى  فيـه  تتطايـر  تطاحـن  مـن  يجـري  مـا  إن 

واالجتهادات السـحيقة بدًلا من المناقشـات القانونية. 

وبينمـا يحـدث كل ذلـك فـي إطـار الطبقة الوسـطى في 

إلـى االعتمـاد  المجتمـع، فـإن بعـض العامـة يتجهـون 

علـى مـا هـو غيبـي، أو مـا يعتقـدون أنـه أصـل الحكمـة 

التسـليم  فيكـون  الحيـاة  علـى  ذلـك  وينطبـق  اإللهيـة، 

مجهولـة  قـوى  علـى  واالعتمـاد  االختيـار،  عـن  بديـًلا 

وليـس علـى النفـس، ومـن َثـمَّ فـإن »التـواكل« فـي أمور 

مصيريـة، مثـل: اإلنجـاب، وقـرار العمـل، والمضـي فـي 

تلـك  علـى  تعتمـد  كلهـا  بالصحـة،  والعنايـة  الدراسـة، 

والمدهـش  مضنيـة،  ألقـدار  االستسـام  مـن  الحزمـة 

فـي كل ذلـك أن كثـرة مـن الكتـاب والمفكرين والعلماء 

يلقـون باللـوم فـي ذلـك على المؤسسـات الدينية وعلى 

ممثليهـا فـي أماكن العبـادة، باعتبارهم المصدر الوحيد 

ليسـت  الحقيقـة  العـام.  الجمهـور  علـى  المؤثـر  للفكـر 

كذلك، فمصادر التسـليم والتقليد ليسـت واحدة فهي 

نظرة على المجتمع المدني في مصر
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الصالحيـن،  هللا  أوليـاء  موالـد  ومـن  األسـرة،  مـن  تأتـي 

سياسـية  دينيـة  منظمـات  مـن  األخيـرة  العقـود  وفـي 

تمـارس نوًعـا مـن الهندسـة االجتماعيـة لمسـار الحيـاة 

ومـا  المسـلمين  اإلخـوان  فجماعـة  المواطنيـن؛  بيـن 

ع عنهـا وتخرَّج فـي حضانتها من جماعات، جميعها  تفـرَّ

عملـت علـى تشـكيل الخريطة الذهنية لإلنسـان، بحيث 

تكـون بسـيطة للغايـة تنحـو إلـى تأكيـد الماضـي وليـس 

المسـتقبل؛ ممـا يعنـي االنتصـار الكامـل لمـا كان. 

إن العالـم الحديـث ال يجعـل ذلـك سـهًلا، وفـي بعـض 

نوًعـا  أخـرى  مجتمعـات  إلـى  الهـروب  يكـون  األحيـان 

ذيوًعـا  األكثـر  التعامـل  أدى  مـا  كثيـًرا  ولكـن  الحـل،  مـن 

االزدواجيـة فـي  إلـى  المعاصـرة  الحيـاة  مـع مقتضيـات 

نـوع  إلـى  ويـؤدي  ممـا،  االجتماعـي،  والنفـاق  السـلوك 

الدولـة  أن  يـرون  الذيـن  الحداثييـن  مـن  السـخط  مـن 

بدورهـا  وهـذه  والحداثـة،  المواطنـة  تعنـي  المدنيـة 

واضًحـا  والرقـي  والتجديـد  التغييـر  فـي  الحـق  تجعـل 

االنحـراف  إال  يفسـده  مـا  يوجـد  وال  وناصًعـا،  وظاهـًرا 

مـن  تعقيـًدا  أكثـر  الحقيقـة  إن  المعاصـر.  العالـم  عـن 

تقـوم  المواطنـة  ودولـة  والحداثـة  المدنيـة  ألن  ذلـك، 

العقـل ينتصـر  العقـل، وال  انتصـار   فـي األسـاس علـى 

إال بالعلم، وال ينتصر العلم في المجال العام إال عندما 

عـدم  هنـا  والمقصـد  الـازم.  المعرفـي  التراكـم  يحقـق 

االقتصـار علـى تعلـم المواطنيـن فقـط، وإنما اكتسـاب 

تغيـرت  إذا  إال  ذلـك  يتحقـق  ولـن  العلميـة،  المهـارات 

خرائطهـم الذهنيـة فيكـون االختيـار فائـًزا على التسـليم، 

التـواكل،  علـى  متفوًقـا  التغييـر  علـى  بالقـدرة  واإليمـان 

ومعرفـة أن كل أمـر يتغيـر، وكل حيـاة تتطور، وأن الزمن 

يحمـل معـه االنتقـال مـن البسـاطة إلـى التعقيـد، ومن 

الكـم إلـى النـوع، ومن المسـار الخطي لحركـة التاريخ إلى 

مسـارات أخـرى مركبـة. 

تتمثـل  وبينمـا  الكبيـر،  السـؤال  هـو  ذلـك؟  يحـدث  كيـف 

أولـى الخطـوات فـي التعليـم وانتشـار العلـم والمعرفـة، 

فـإن وجـود الجمعيـات والجماعـات المدنيـة التـي تجسـد 

الحيـاة المدنيـة أمـر ال غنـى عنـه لألخـذ بيـد المجتمعـات 

إلى األمام. وُيعد المجتمع الصناعي أكثر قدرة بكثير من 

المجتمـع الزراعـي، وهـو أكثـر قـدرة علـى إقامـة مجتمـع 

إلـى تنظيمـات وليـس عائـات ممتـدة.  حضـري يسـتند 

وهنـا تجـدر اإلشـارة إلـى أن التكنولوجيـات الحديثـة تصنع 

مجتمعـات  علـى  التعـرف  فـي  وتسـاعد  سـريًعا،  ـا  رقيًّ

وتقاليـد أخـرى، بمـا يسـهم فـي توسـيع نطـاق االختيـار 

الثقافـة  بدائـل واختيـارات ال حـد لهـا. هنـا ال تضيـع  إلـى 

أوعيـة  مـن  لديهـا  مـا  توسـع  وإنمـا  الوطنيـة،  والهويـة 

ومسـتدامة  منتظمـة  أشـكال  فـي  واالنتشـار  للتعبيـر 

هـو  مـا  بيـن  محتـدم  التوتـر  فـإن  مصـر،  وفـي  وحديثـة. 

تقليـدي ومـا هـو حديـث، والمعضلـة تزيـد عندمـا يتحـول 

تبشـير الحداثييـن إلـى صـراخ وسـخط وليـس إلـى حركات 

خـال  مـن  تبـدأ  مـا  كثيـًرا  اجتماعيـة  وروابـط  سياسـية 

حلقـات علـى تطبيـق »واتـس آب« وال تنتهـي بتنظيمـات 

اجتماعيـة تقـرأ الكتب. وفي ضوء ما تتيحه المشـروعات 

فـرص  مـن  كريمـة«،  »حيـاة  مشـروع  مثـل  االجتماعيـة، 

كبيـرة، فـإن الحيـاة المدنيـة تنتقـل من مطـاردة »ترييف« 

المـدن إلـى معاصـرة الريـف. 

تعريف المجتمع المدني

يشير مصطلح المجتمع المدني إلى كل أنواع األنشطة 

التطوعيـة التـي تنظمهـا الجماعـات حـول مصالـح وقيـم 

المدنـي  المجتمـع  يمثـل  وبالتالـي  مشـتركة،  وأهـداف 

شـبكة كثيفـة مـن الجماعـات والشـبكات والروابـط التـي 

تصـل بيـن الفـرد والدولـة الحديثـة. وأصبـح هـذا التعريف 

ودولـــة  والحداثـــة  المدنيـــة  تقـــوم 
المواطنـــة فـــي األســـاس علـــى انتصـــار 
العقـــل، وال ينتصـــر العقـــل إال بالعلـــم، 
وال ينتصـــر العلـــم فـــي المجـــال العـــام 
التراكـــم المعرفـــي  إال عندمـــا يحقـــق 

الـــازم لذلـــك.
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للخيـوط  مألوًفـا  مكوًنـا  المدنـي  للمجتمـع  الحديـث 

المعاصـر.  والديمقراطـي  الليبرالـي  للتنظيـر  الرئيسـة 

يحمـل مصطلـح  الوصفيـة،  إلـى خصائصـه  وباإلضافـة 

المجتمـع المدنـي سلسـلة مـن التطلعـات والمضامين 

المدافعيـن  لبعـض  وبالنسـبة  والسياسـية،  األخاقيـة 

عنهـا، فـإن تحقيـق مجتمـع مدنـي مسـتقل هـو شـرط 

مسـبق ضـروري لديمقراطيـة صحيـة، وغيابـه أو تراجعه 

النسـبي غالًبـا مـا ُيستشـهد به كسـبب ونتيجة ألمراض 

اجتماعيـة سياسـية معاصـرة مختلفـة.

المدنـي  المجتمـع  تعريـف  الدولـي  البنـك  اعتمـد  وقـد 

وهـو:  الرائـدة،  البحـوث  مراكـز  مـن  عـدد  طـوره  الـذي 

»مجموعة واسـعة من المنظمات غير الحكومية وغير 

الهادفـة إلـى الربـح التـي لهـا حضـور فـي الحيـاة العامـة، 

ـر عـن اهتمامـات وقيـم أعضائهـا أو غيرهـم، علـى  وتعبِّ

أسـاس االعتبـارات األخاقيـة أو الثقافيـة أو السياسـية 

أو العلميـة أو الدينيـة أو الخيريـة. لذلـك تشـير منظمات 

المجتمع المدني إلى مجموعة واسعة من المنظمات: 

المجموعـات المجتمعيـة، والمنظمـات غيـر الحكوميـة، 

والنقابـات العمالية، والمنظمـات الخيرية، والمنظمات 

الدينيـة، والجمعيـات المهنيـة«.

مـن  عـدًدا  المدنـي  المجتمـع  مصطلـح  حمـل  وقـد  هـذا 

الـدالالت المختلفـة فـي تاريـخ الفكـر السياسـي، حيـث كان 

معنـاه األصلـي فـي الفكـر الغربـي مختلًفـا إلـى حـدٍّ مـا عـن 

وضعه الحالي، فبالنسبة للمؤلف الروماني »شيشرون«، 

فـإن المجتمـع المدني يشـير إلى مجتمع سياسـي يحكمه 

ـر  غيَّ وقـد  التمـدن،  مـن  بدرجـة  ويتميـز  القانـون،  سـيادة 

بعـد ذلـك مفكـرون أوروبيـون مختلفـون هـذا االسـتخدام 

المفاهيمـي خـال القرنيـن السـابع عشـر والثامـن عشـر؛ 

مما أدى إلى اكتساب المجتمع المدني مجموعة مختلفة 

مـن الـدالالت. لكـن هنـاك نمًطا مختلًفا من األفكار بشـأن 

القـرن  فـي  األلمانـي  الفكـر  فـي  تجّلـى  المدنـي،  المجتمـع 

التاسـع عشـر، حيـث فصـل المجتمـع المدنـي عـن الدولـة، 

واعتبـر االثنيـن منفصليـن وربمـا متناقضيـن.

واسـتمد االهتمـام المتزايـد بالمجتمـع المدنـي قوتـه مـن 

جـذوره األوروبيـة، التـي تعـود إلـى أواخـر القرن الثامن عشـر 

وأوائـل القـرن التاسـع عشـر، وهـي الفتـرة التـي بـرز خالهـا 

التمييز بين المجتمع المدني والدولة. وخال التسعينيات 

مـن القـرن الماضي سـعى العديد من السياسـيين إليجاد 

حلـول لعـدد مـن المشـكات التـي تواجـه البلـدان الناميـة، 

ووجـدوا فـي المجتمـع المدنـي نوًعـا مـن العـاج الشـافي. 

ومـن ناحيـة أخـرى، أصبح هذا المصطلـح ركيزة مفاهيمية 

للتفكيـر األكاديمـي بشـأن التحـوالت الديمقراطيـة، وجـزًءا 

مألوًفـا مـن خطـاب المؤسسـات العالميـة والمنظمـات 

الطابـع  وأصبـح  الغربيـة،  والحكومـات  الحكوميـة  غيـر 

أكثـر  األفـكار  لهـذه  السياسـية  واآلثـار  األيديولوجـي 

وضوًحـا بمـرور الوقـت، وسـاعد هـذا التفكيـر فـي اسـتمرار 

مـن  المدنيـة  المجتمعـات  لبـدء  المختلفـة  المحـاوالت 

»أعلـى« فـي بلـدان إفريقيـة مختلفـة، علـى سـبيل المثـال، 

علـى  الشـرعية  إضفـاء  علـى  عمـل  ذاتـه،  الوقـت  وفـي 

األفـكار الغربيـة حـول أنـواع الهيـاكل السياسـية والنظـم 

الناميـة.  للـدول  المناسـبة  االقتصاديـة 

تطور المجتمع المدني

خلقـت التكنولوجيـا والجغرافيـا السياسـية واألسـواق 

المجتمـع  منظمـات  إنشـاء  حفـزت  وضغوًطـا  فرًصـا 

المدنـي فـي جميـع أنحـاء العالـم، وأدى ذلـك إلـى ظهـور 

نماذج مثيرة لتعبير المواطنين عن آرائهم واحتياجاتهم، 

المدنــي  المجتمــع  مصطلــح  يحمــل 
والمضاميــن  التطلعــات  مــن  سلســلة 
وبالنســبة  والسياســية،  األخاقيــة 
لبعــض المدافعيــن عنهــا، فــإن تحقيــق 
مجتمع مدني مســتقل هو شــرط مســبق 
وغيابــه  صحيــة،  لديمقراطيــة  ضــروري 
أو تراجعــه النســبي غالًبــا مــا يُستشــهد 
اجتماعيــة  ونتيجــة ألمــراض  بــه كســبب 

مختلفــة. معاصــرة  سياســية 
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وولَّد مشاركة متزايدة في عمليات الحوكمة العالمية. 

بالقطـاع  مقارنـة  المـوارد  محدوديـة  مـن  الرغـم  وعلـى 

الخـاص والحكومـة، فقـد نما تمويل أنشـطة المجتمع 

المعلومـات  تكنولوجيـا  وفتحـت  كبيـر،  بشـكل  المدنـي 

واالرتبـاط  والتأثيـر  للقـوة  مسـاحات  واالتصـاالت 

بتشـكيات جديـدة؛ ممـا أدى إلـى نمـو كبيـر فـي نشـاط 

المجتمـع المدنـي عبـر اإلنترنت، وتمكين الشـبكات التي 

يمكـن بناؤهـا عبر االنقسـامات الجغرافية واالجتماعية 

مـن  أكبـر  ألعـداد  الشـبكات  هـذه  وتسـمح  والماديـة. 

للتحديـات  الجماعـي  والتصـدي  بالتجمـع  المواطنيـن 

المجتمعيـة. هـذا وقـد أصبحـت مجموعـات المجتمـع 

المدنـي أكثـر ذكاًء مـن الناحيـة التقنيـة، ألنهـا تسـتخدم 

وأشـكالها  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  منصـات 

الوعـي  لزيـادة  والبودكاسـت،  الفيديـو  المختلفـة، مثـل: 

هنـا  ومـن  الخيريـة.  التبرعـات  وتشـجيع  بقضاياهـا، 

يشـمل  أنـه  علـى  المدنـي  المجتمـع  تعريفـات  ـرت  تغيَّ

أكثـر بكثيـر مـن مجـرد »قطـاع« يهيمـن عليـه مجتمـع 

اليـوم  يشـمل  وأصبـح  الحكوميـة،  غيـر  المنظمـات 

نطاًقـا أوسـع وأكثـر حيويـة مـن المجموعـات المنظمة 

فـي  الجـدد  الفاعلـون  يطمـس  حيـث  المنظمـة،  وغيـر 

ويجربـون  القطاعـات،  بيـن  الحـدود  المدنـي  المجتمـع 

أشـكاًلا تنظيميـة جديـدة، سـواء عبـر اإلنترنـت أو خارجه. 

حيـث  عالميـة؛  ظاهـرة  المدنـي  المجتمـع  أصبـح  وقـد 

يعمـل المجتمـع المدنـي العالمـي فـي سـياق التنميـة 

العالميـة، ومواجهـة األخطـار التـي يتعـرض لهـا كوكـب 

األرض، سـواء فـي مواجهـة األوبئـة، أو مجـاالت اإلنقـاذ 

االحتبـاس  لمواجهـة  الطاقـات  حشـد  أو  واإلغاثـة، 

جنًبـا  الغربيـة  المدنيـة  المجتمعـات  وتعمـل  الحـراري. 

إلـى جنـب مـع المجتمعات المدنية الشـريكة عبر قارات 

علـى  يعمـل  ـا  مدنيًّ مجتمًعـا  معهـا  وتشـكل  العالـم، 

الوطنيـة.  الحـدود  يتجـاوز  نطـاق عالمـي 

خصائص المجتمع المدني

الخصائــص،  مــن  بعــدد  المدنــي  المجتمــع  يتميــز 

مثــل قــدرة المنظمــات علــى التعــاون والعمــل مًعــا 

والمشــاركة، وبالتالــي، يختلــف جوهــر المجتمــع المدنــي 

عــن القطاعيــن الرئيســين اآلخريــن في المجتمــع، العام 

والخــاص، كمــا أن المجتمــع المدنــي قــادر علــى التكيــف 

مــع آمــال واحتياجــات ورغبــات المواطنيــن، باإلضافــة 

إلــى التغيــرات فــي البيئــة المحيطــة. ويــؤدي عــدم وجــود 

عاتــق  علــى  رســمية  مســؤوليات  وقــوع  أو  واجبــات 

وتعزيــز  اإلصاحــات،  تســهيل  إلــى  المدنــي  المجتمــع 

قدرتــه علــى االســتجابة. كذلــك تجــدر اإلشــارة إلــى أن 

فــي ظــل  الجديــدة  لإلبــداع واالبتــكارات  هنــاك مجــاًلا 

م األنشــطة والخدمــات  المجتمــع المدنــي؛ حيــث ُتقــدَّ

المنتجــة لألعضــاء والعمــاء فــي إطــار روح غيــر ربحيــة، 

كمــا أن أحــد األركان األيديولوجيــة المهمــة للمجتمــع 

وهنــاك  ألنشــطته.  الخيريــة  الطبيعــة  هــو  المدنــي 

ســمة خاصــة أخــرى ترتبــط بالمجتمــع المدنــي تتمثــل 

فــي الجمــع بيــن األشــخاص العادييــن والمهنييــن. كمــا 

أن دور المجتمــع المدنــي يشــمل رفــع مســتوى الوعــي 

بقضايــا المجتمــع وتحدياتــه، وبنــاء القــدرات مــن خــال 

لتلبيــة  الخدمــات  وتقديــم  والتدريــب،  التعليــم  توفيــر 

القضايــا،  أنــواع  ومختلــف  المجتمعيــة،  االحتياجــات 

مثــل: التعليــم والصحــة والغــذاء واإلســكان والرياضــة 

ورعايــة المســنين.

ــرة  ــي ظاهـ ــع المدنـ ــح المجتمـ أصبـ
عالميـــة تتجـــاوز الحـــدود الوطنيـــة؛ حيث 
يعمـــل المجتمـــع المدنـــي العالمـــي فـــي 
ســـياق التنميـــة العالميـــة ومواجهـــة 
كوكـــب  لهـــا  يتعـــرض  التـــي  األخطـــار 
ــة،  ــة األوبئـ ــي مواجهـ ــواًء فـ األرض، سـ
واإلغاثـــة، اإلنقـــاذ  مجـــاالت  فـــي   أو 
أو حـشــــــــد الـطـاقـــــــــات لـمـواجـهــــــــــة 

الحـــراري. االحتبـــاس 
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المجتمع المدني المصري 

كان لمصـر السـبق فـي تكويـن أولـى الجمعيـات األهلية 

والتـي   ،1821 عـام  فـي  العربيـة  المنطقـة  داخـل  ـا  تاريخيًّ

فت وقتها بالجمعية اليونانية باإلسكندرية، وبعدها 
ِ
ُعر

توالـى تأسـيس الجمعيـات حتـى بلـغ عددهـا مـا يقـرب 

مـن 58 ألـف جمعيـة عـام 2021، وهـو العـدد األكبـر داخـل 

الـدول العربيـة. ورغـم هـذا العـدد الكبيـر مـن الجمعيات 

لكـن العديـد منهـا يـكاد يفتقـر إلـى الحضـور علـى أرض 

الواقـع، أو غيـر مقنـن، وهـو مـا دفـع الدولـة إلـى التفرقـة 

بيـن الجمعيـات األهليـة النشـطة والجمعيـات األهليـة 

ر بنصـف العـدد الكلـي. وبالرغـم  غيـر النشـطة التـي ُتقـدَّ

المدنـي المجتمـع  فـإن  وعمقهـا،  التجربـة  عراقـة   مـن 

ال يلعب الدور المنوط به تأديته بشكل فعال ومستدام، 

فـا يوجـد رقـم محـدد إلسـهام قطاع المجتمـع المدني 

فـي الدخـل القومـي أو الناتـج المحلى اإلجمالي. ورغم أن 

العديـد مـن التقاريـر الدوليـة أشـارت إلـى أن هناك دالئل 

علـى األهميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة للقطـاع األهلي 

فإنـه »لألسـف  الناميـة،  الـدول  مـن  فـي مصـر وغيرهـا 

تراكـم علمـي وبيانـات لهـا مصداقيـة تمكننـا  ال يتوافـر 

الدكتـورة  لمـا ذكرتـه  مـن تحديـد هـذا اإلسـهام« وفًقـا 

الرائـدة أمانـي قنديـل عـام 2014 فـي مطبوعتهـا »قيـاس 

اإلسـهام االقتصـادي واالجتماعـي للمنظمـات األهليـة 

فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي«.

وختاًمـــا، وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق فـــإن هـــذا العـــدد مـــن 

دوريـــة »آفـــاق اجتماعيـــة« ســـوف يشـــكل إســـهاًما فـــي 

ســـدِّ هـــذا النقـــص. 

هنـاك مـجــــال لإلبــــداع واالبتكــــارات 
الجديـدة فـي ظـل المجتمع المدني؛ حيث 
المنتجـة  والخدمـات  األنشـطة  تُقـدَّم 
غيـر  روح  إطـار  فـي  والعمـاء  لألعضـاء 
ربحيـة، إضافـًة إلـى دور المجتمـع المدنـي 
في رفع مستوى الوعي بقضايا المجتمع 
وتحدياتـه، وبنـاء قـدرات المواطنيـن مـن 

خـال توفيـر التعليـم والتدريـب.
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أ. د. حسين محمد أباظة
مستشار دولي للتنمية المستدامة واالقتصاد األخضر - ومدير برنامج 
االقتصاد والتجارة الدولية بمنظمة األمم المتحدة للبيئة )سابًقا(

الــذي  المجتمــع  بأنــه  المدنــي  المجتمــع  ُيعــرف 

بشــكل  تعمــل  ومنظمــات  مؤسســات  يشــمل 

الدولــة، وبصــورة طوعيــة  عــن مؤسســات  مســتقل 

المجتمــع  خدمــة  وتســتهدف  الربــح،  إلــى  تهــدف  ال 

وتنميــة  الوعــي  المجــاالت، ومنهــا نشــر  فــي مختلــف 

ويشــكل  المســتدامة.  التنميــة  مجــال  فــي  القــدرات 

الشــريكة  الرئيســة  الدعائــم  إحــدى  المدنــي  المجتمــع 

والتعــاون  بالتنســيق  المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق 

والقطــاع  الحكومــة  وهــم  المســؤولية،  شــركاء  مــع 

الهيئــات  كل  المدنــي  المجتمــع  ويشــمل  الخــاص. 

نشــاطها  يقــوم  التــي  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 

الجمعيــات  مثــل:  التطوعــي،  العــام  العمــل  علــى 

واألحــزاب  والعماليــة،  المهنيــة  والنقابــات  األهليــة، 

والصناعيــة،  التجاريــة  الغــرف  واتحــادات  السياســية، 

والجمعيــات  والتعاونيــات،  الخيريــة،  والمؤسســات 

حقــوق  وجمعيــات  التطوعيــة،  والهيئــات  المدنيــة، 

اإلنســان، وجمعيــات حقــوق المــرأة، وجمعيــات حمايــة 

شــابهها  ومــا  المتخصصــة،  والروابــط  المســتهلك، 

تلــك  مــن المؤسســات التطوعيــة. ورغــم أن نشــاط 

المنظمــات غيــر الحكوميــة يقــوم علــى أســاس العمــل 

التطوعــي، فإنــه يمكــن القــول إنــه مجتمــع مســتقل إلى 

حــد كبيــر، ولكنــه يعمــل تحــت إشــراف الدولــة، ووفًقــا 

الدولــة. تشــرعها  التــي  والقوانيــن  للتشــريعات 

ويختـــص هـــذا المقـــال بالجمعيـــات األهليـــة المهتمـــة 

بالمجـــال التنمـــوي ونشـــر الوعـــي فـــي مجـــال التنميـــة 

المجتمـــع  إلـــى  اإلشـــارة  فـــإن  وعليـــه  المســـتدامة، 

المدنـــي فـــي ســـياق هـــذا المقـــال يكـــون المقصـــود بـــه 

الجمعيـــات األهليـــة العاملـــة فـــي مجـــال الحفـــاظ علـــى 

البيئـــة والتنميـــة المســـتدامة.

وفـــي إطـــار أهـــداف األمـــم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة 

َقـــت عـــام 2015، فـــإن المجتمـــع المدنـــي ُيعـــد 
ِ
2030 التـــي ُأطل

شـــريًكا رئيًســـا فـــي وضـــع خطـــط التنميـــة المســـتدامة 

وتنفيذهـــا وتقويمهـــا، وتنظيـــم المشـــاركة المجتمعيـــة 

أن  كمـــا  واســـتدامتها،  المـــوارد  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 

المجتمـــع المدنـــي ُيعـــد أداة للتواصـــل بيـــن المواطنيـــن 

ـــا  ـــا حقيقيًّ ومتخـــذي القـــرار، بمـــا يضمـــن حـــواًرا مجتمعيًّ

مـــع المواطنيـــن علـــى المســـتوى المحلـــي، ليحقـــق بنـــاء 

ـــة المســـتدامة. ـــذ برامـــج التنمي الوعـــي والقناعـــة لتنفي

تهـــا  ـــا مـــن حقـــوق اإلنســـان التـــي أقرَّ وُتعـــد التنميـــة حقًّ

شـــراكة  ظـــل  فـــي  الدوليـــة  والمواثيـــق  األعـــراف 

المدنـــي  والمجتمـــع  الدولـــة  بيـــن  تجمـــع  مؤسســـية 

والقطـــاع الخـــاص، وفـــي إطـــار تشـــريع ونظـــام يحقـــق 

العدالـــة االجتماعيـــة والنمـــو االقتصـــادي المســـتدام، 

تحـــت مظلـــة من القيـــم والمبادئ المجتمعيـــة الثقافية، 

وذلـــك مـــن خـــال تعزيـــز برامـــج تنمويـــة وطنيـــة تتوحـــد 

عليهـــا رؤى كل مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي التـــي 

تعمـــل فـــي مجـــال العمـــل العـــام مـــع شـــرائح الشـــعب 

كافـــة، بديـــًلا عـــن العمـــل فـــي ُجـــزر منعزلـــة، مرتكـــزة علـــى 

نقـــاط تميـــز وقـــوة لـــكل منهـــا. وعلـــى هـــذا النحـــو، يجـــب 

أن تكـــون هـــذه البرامـــج القوميـــة قائمـــة علـــى مشـــاركة 

المجتمـــع المحلـــي، وذات رؤيـــة واضحـــة لســـبل تنفيـــذ 

ــات  ــة المعلومـ ــة إتاحـ ــد أهميـ ــع تأكيـ ــط، مـ ــذه الخطـ هـ

والبيانـــات والشـــفافية وبنـــاء القـــدرات لجميـــع الشـــركاء 

المجتمع المدني والتنمية المستدامة
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وتنميـــة المهـــارات الحياتيـــة للمواطنيـــن التـــي تمكنهـــم 

ــا يضمـــن لهـــم  مـــن التمتـــع بســـبل التنميـــة كافـــة، بمـ

مســـتوى حيـــاة كريمـــة، وإتاحـــة الفـــرص لتبـــادل الخبـــرات 

لقيـــادات العمـــل العـــام والمجتمـــع المدنـــي، علـــى أن 

تكـــون لديهـــم القـــدرة علـــى تطبيـــق الحوكمـــة بشـــكلها 

الصحيـــح بمـــا يخـــدم خطـــط الدولـــة التنمويـــة.

ثـاث  إطـار  فـي  اإلنسـانية  المجتمعـات  وتعمـل  هـذا 

تتبـادل  متفاعلـة،  متداخلـة،  أساسـية،  منظومـات 

التأثيـر والتأثـر، وهـي المنظومـات األساسـية للمجتمـع 

بالنظـام  المرتبطـة  الطبيعيـة  كالمنظومـة  اإلنسـاني 

ويتكـون  اإلنسـان  أنشـأه  الـذي  المحيـط  ثـم  الكونـي، 

مـن النظـام السياسـي، والنظـام التكنولوجـي، والبيئـة 

العمرانية، ثم المحيط االجتماعي الذي يشمل النظام 

الحضاريـة  البيئـة  فـي  الثقافـي  والنظـام  االجتماعـي 

تاريـخ اإلنسـان. المتطـورة علـى مـدى قـرون مـن 

ومـــن المفتـــرض أن ينتـــج عـــن التفاعـــات التـــي تحـــدث 

بيـــن هـــذه المنظومـــات الثـــاث بأقســـامها الفرعيـــة، 

منظومـــة للتنميـــة المســـتدامة، وتوفيـــر فـــرص عمـــل 

جديـــدة الئقـــة، وتحســـين جـــودة حيـــاة المواطـــن، وهـــو 

ـــر القـــدرات  ـــة والدخـــل وتطوي ـــادة اإلنتاجي ـــب زي مـــا يتطل

البشـــرية. وهنـــا تتضـــح أهميـــة إدمـــاج المجتمـــع المدنـــي 

فـــي اســـتراتيجية التنميـــة المســـتدامة، وفـــي ضـــرورة 

وجـــود دور فاعـــل لمؤسســـاته فـــي دعـــم مجهـــودات 

االقتصـــادي  النظـــام  بيـــن  تـــوازن  إليجـــاد  الدولـــة 

واالجتماعـــي، والنظـــام البيئـــي؛ وذلـــك للحفـــاظ علـــى 

المـــوارد الطبيعيـــة فـــي ظـــل التحديـــات والتطـــورات 

التـــي يشـــهدها العالـــم؛ حيـــث أصبـــح وجـــود دور فّعـــال 

للحكومـــة  أساســـي  كشـــريك  المدنـــي  للمجتمـــع 

وفـــي  المســـتدامة  التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  ومســـاهم 

ـــا. المشـــاركة فـــي تحمـــل المســـؤولية أمـــًرا حتميًّ

ولذلـــك فللمجتمـــع المدنـــي دور محـــوري فـــي عمليـــة 

االقتصاديـــة،  التنميـــة  الثاثـــة:  بمحاورهـــا  التنميـــة 

واالجتماعيـــة، والبيئيـــة، بـــل إن دور المجتمـــع المدنـــي 

للمتغيـــرات  نتيجـــة  األخيـــرة  العقـــود  فـــي  تعاَظـــم 

والسياســـية،  والبيئيـــة  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

فـــي منظماتـــه  المدنـــي  المجتمـــع  أهميـــة  وتتجســـد 

التـــي تســـتطيع أن ُتســـهم فـــي التنميـــة المســـتدامة 

ـــا إذا نجحـــت فـــي بنـــاء الوعـــي التنمـــوي  إســـهاًما حقيقيًّ

واســـتقراره وتوظيفـــه مـــن خـــال مشـــاركة حقيقيـــة 

التنمويـــة. وفاعلـــة فـــي العمليـــة 

الوضــع الراهــن والسياســات العامــة 
المتعلقــة بالمجتمــع المدنــي

ـــة ومؤسســـة  ـــف جمعي ـــر مـــن 50 أل يوجـــد فـــي مصـــر أكث

أهليـــة تعمـــل فـــي مجـــاالت مختلفـــة وتشـــمل:

مجـــاالت الرعايـــة: )رعايـــة الطفولـــة واألمومـــة - 	 

رعايـــة األســـرة - المســـاعدات االجتماعيـــة - رعايـــة 

ــن  ــة والمعوقيـ ــات الخاصـ ــة الفئـ ــيخوخة - رعايـ الشـ

أربـــاب   - األســـرة  تنظيـــم   - المســـجونين  رعايـــة   -

المعاشـــات - حقـــوق اإلنســـان(.

المجــاالت الثقافيــة: )الخدمــات الثقافية والعلمية 	 

والدينيــة - النشــاط األدبي(.

المجــاالت التنمويــة: )تنميــة المجتمعــات المحليــة 	 

لألســرة  االقتصاديــة  التنميــة   - واإلدارة  التنظيــم   -

وتنميــة الدخــل - حمايــة المســتهلك(. 

مجال حماية البيئة والحفاظ عليها. 	 

مجال حقوق اإلنسان وبناء الوعي التنموي. 	 

للمجتمـــع المدنـــي دور محـــوري فـــي 
الثاثـــة:  بمحاورهـــا  التنميـــة  عمليـــة 
واالجتماعيـــة،  االقتصاديـــة،  التنميـــة 
والبيئيـــة، وتعاَظـــم دوره فـــي العقـــود 
األخيـــرة نتيجـــة للمتغيـــرات االقتصاديـــة 

والسياســـية. والبيئيـــة  واالجتماعيـــة 
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إال أن هنــاك نســبة كبيــرة مــن الجمعيــات األهليــة ليــس 

لديهــا رؤيــة متوافــق عليهــا للبرامــج التنمويــة الوطنيــة 

المتســقة مــع األهــداف األمميــة للتنميــة المســتدامة، 

كمــا يوجــد نقــص فــي المعلومــات التحليليــة الموثقــة 

ــة المطروحــة.  ــة واالقتصادي ــا المجتمعي ألهــم القضاي

المجتمــع  عمــل  خطــط  تجاُنــس  عــدم  يــؤدي  كمــا 

المدنــي واألطــر السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة 

التــي تعمــل فيهــا هــذه المؤسســات إلــى عــدم تحقيــق 

التقــدم المرجــو منــه فــي مجــال التنميــة المســتدامة؛ 

ممــا يتطلــب بلــورة فلســفة جديــدة للعمــل بالمجتمــع 

المدنــي تقــوم علــى أســاس تأهيــل ورفــع قــدرات كــوادر 

المجتمــع المدنــي؛ إذ إن هنــاك ضعًفــا فــي القــدرات 

ال  بمــا  الرشــيدة،  الحوكمــة  ومبــادئ  المؤسســية 

المجتمــع  وأولويــات  وآمــال  مــع طموحــات  يتناســب 

الريفيــة،  المناطــق  فــي  وخاصــة  كافــة،  بشــرائحه 

والحدوديــة،  البدويــة  والمناطــق  مصــر  صعيــد  وفــي 

فــي  المدنــي  المجتمــع  دور  أهميــة  مــن  الرغــم  علــى 

الحكوميــة  الجهــات  بيــن  كوســيط  المناطــق  تلــك 

والمواطنيــن لضمــان مشــاركة تلك الفئــات في تحقيق 

التنميــة بمجتمعاتهــم، وفًقــا ألولوياتهــم واحتياجاتهــم 

الفعليــة، حتــى يمكــن للجهــات التنفيذيــة تضمينهــا فــي 

البرامــج والخطــط الوطنيــة.

الفــرص والتحديــات التــي تواجــه تفعيــل 
تحقيــق  فــي  المدنــي  المجتمــع  دور 

مصــر فــي  المســتدامة  التنميــة 

المجتمـــع  دور  لتفعيـــل  المتاحـــة  الفـــرص  تتمثـــل 

المدنـــي فـــي التنميـــة المســـتدامة فـــي العـــدد الكبيـــر 

فـــي مختلـــف  تعمـــل  التـــي  األهليـــة  الجمعيـــات  مـــن 

المجـــاالت، بمـــا فيهـــا التنميـــة المجتمعيـــة والبيئيـــة 

والتنميـــة المســـتدامة، والتوجـــه العـــام للدولـــة نحـــو 

إفســـاح المجـــال للجمعيـــات األهليـــة لدعـــم مجهـــودات 

الجمعيـــات  ووجـــود  المجـــاالت،  شـــتى  فـــي  الدولـــة 

ــر العربيـــة. وتنـــدرج  ــاء جمهوريـــة مصـ األهليـــة فـــي أنحـ

التحديـــات التـــي تواجـــه المجتمـــع المدنـــي تحـــت أربعـــة 

أبعـــاد: مؤسســـية، واقتصاديـــة، واجتماعيـــة، وتحديـــات 

خاصـــة بالعمـــل البيئـــي.

1. التحديات المؤسسية:

بيـــن  والتكامـــل  التنســـيق  آليـــات  غيـــاب  تشـــمل 

 / المدنـــي  المجتمـــع   / )الحكومـــة  التنميـــة  شـــركاء 

ـــع أدوار محـــددة  القطـــاع الخـــاص / المموليـــن(، وتوزي

بيـــن الشـــركاء فـــي إطـــار اســـتراتيجية مصـــر للتنميـــة 

المســـتدامة لتحقيـــق األثـــر التنمـــوي المســـتهدف، 

كذلـــك فـــإن القانـــون المنظـــم ال يوضـــح دور المجتمـــع 

المدنـــي باعتبـــاره شـــريًكا مكمـــًلا لـــدور الحكومـــة، ليـــس 

ــى  ــي الســـعي إلـ ــا فـ ــة فقـــط، وإنمـ ــة التنميـ ــي عمليـ فـ

ــواء  ــا، سـ ــة أيًضـ ــات المعطلـ ــوارد والطاقـ ــة المـ تعبئـ

ــاج  ــرى، تحتـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــرية. ومـ ــة أو البشـ االقتصاديـ

بنـــاء  إلـــى  المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات  أغلـــب 

المشـــروعات  إدارة  علـــى  عليهـــا  القائميـــن  قـــدرات 

للدخـــل،  المولـــدة  األعمـــال  وريـــادة  التنمويـــة، 

والمشـــروعات الصغيـــرة والمتوســـطة، وأســـاليب 

ـــر. وذلـــك فضـــًلا عـــن  ـــاس األث ـــم والمتابعـــة وقي التقيي

عـــدم وجـــود أو إتاحـــة قاعـــدة بيانـــات لرصـــد الجمعيـــات 

األهليـــة وتصنيفهـــا مـــن حيـــث المجـــال الجغرافـــي 

والنوعـــي والكفـــاءة والجـــودة، وعـــدم تحديـــد مجـــاالت 

مـــن بيـــن الفـــرص المتاحـــة لتفعيـــل دور 
المجتمـــع المدنـــي فـــي التنميـــة المســـتدامة، 
التـــي  األهليـــة  للجمعيـــات  الكبيـــر  العـــدد 
تنتشـــر فـــي أنحـــاء البـــاد، وتعمـــل فـــي جميـــع 
المجـــاالت، بمـــا فيهـــا التنميـــة المجتمعيـــة 
والتوجـــه  المســـتدامة،  والتنميـــة  والبيئيـــة 
المجـــال  إفســـاح  نحـــو  للدولـــة  العـــام 
مجهـــودات  لدعـــم  األهليـــة  للجمعيـــات 

الدولـــة فـــي شـــتى المجـــاالت.
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ــاون  ــة للتعـ ــوزارات واإلدارات المحليـ ــع الـ ــاون مـ للتعـ

وافتقـــاد  المدنـــي،  المجتمـــع  وبيـــن  بينهـــا  فيمـــا 

قنـــوات مؤسســـية ثابتـــة لتبـــادل المعلومـــات بيـــن 

المؤسســـات األهليـــة والحكوميـــة؛ ممـــا يـــؤدي إلـــى 

إلـــى  باإلضافـــة  للمـــوارد.  الجيـــد  االســـتخدام  عـــدم 

التحديـــات اإلداريـــة والمؤسســـية والتنظيميـــة فـــي 

علـــى  المشـــرف  اإلداري  الجهـــاز  وحـــدات  بعـــض 

المؤسســـات األهليـــة؛ ممـــا يـــؤدي فـــي بعـــض األحيـــان 

الصحيـــح  التوجيـــه  غيـــات  أو  العمـــل،  عرقلـــة  إلـــى 

المطلـــوب لهـــا.

2. التحديات االقتصادية:

علـــى  الحصـــول  فـــرص  تســـاوي  عـــدم  فـــي  تتمثـــل 

ـــدة المائمـــة،  ـــا الجدي ـــة، والتكنولوجي المـــوارد االقتصادي

والخدمـــات الماليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك التمويـــل متناهـــي 

الصغـــر، وبنـــاء قـــدرة الفقـــراء، وذلـــك لصعوبـــة انطبـــاق 

معاييـــر القـــدرات المؤسســـية التـــي تتطلبهـــا الجهـــات 

المانحـــة علـــى جميـــع الجمعيـــات األهليـــة، وتركيـــز عمـــل 

بعـــض مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي علـــى العمـــل 

الخيـــري، وإغفـــال بعـــض المجـــاالت المهمـــة، مثـــل: 

المجـــال االقتصـــادي والثقافـــي والبيئـــي واالجتماعـــي 

والتعليمـــي ومحـــو األميـــة، وضعـــف التمويـــل الذاتـــي 

تدعـــم  التـــي  المدنـــي  المجتمـــع  لبعـــض مؤسســـات 

ونقـــص  الصغـــر،  متناهيـــة  أو  خدميـــة  مشـــروعات 

علـــى  تعمـــل  التـــي  المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات 

وتقـــوم  مســـتدام،  بمفهـــوم  االقتصاديـــة  التنميـــة 

ألصحـــاب  الفنـــي  والدعـــم  االستشـــارات  بتقديـــم 

األعمـــال والـــورش البســـيطة لتطويـــر أعمالهـــم، حتـــى 

يمكنهـــم تحقيـــق التنافســـية والتواكـــب مـــع متطلبـــات 

عائـــًدا  وتحقيقهـــا  المهـــن  تلـــك  لصالـــح  الســـوق 

ـــا أكبـــر، وتحولهـــا لتكنولوجيـــات صديقـــة للبيئـــة.  اقتصاديًّ

إضافـــة إلـــى نقـــص التشـــريعات المنظمـــة لألنشـــطة 

االقتصاديـــة، ســـواء غيـــر الرســـمية أو داخـــل الجمعيـــات، 

باإلضافـــة إلـــى التشـــريعات المقننـــة للخدمـــات التـــي 

تقدمهـــا بعـــض هـــذه الجمعيـــات. 

3. التحديات االجتماعية:

فـــي عمليـــة  المجتمـــع  بعـــض فئـــات  عـــدم إشـــراك 

والمســـنين،  الخاصـــة  القـــدرات  ذوي  مثـــل:  التنميـــة، 

الفئـــات  لبعـــض  الصحيـــة  الرعايـــة  شـــمول  وعـــدم 

المجتمعيـــة، مثـــل العمالـــة المهمشـــة غيـــر المنتظمة. 

وتقلـــص مفهـــوم ثقافـــة العمـــل التطوعـــي والمشـــاركة 

العمـــل  مجـــاالت  أغلـــب  فـــي  المحليـــة  المجتمعيـــة 

الجانـــب  عكـــس  علـــى  التنمـــوي  وخاصـــة  االجتماعـــي 

الخيـــري والمســـاعدات، وغيـــاب دور اإلعـــام فـــي إلقـــاء 

الضـــوء علـــى مبـــادرات وبرامـــج المجتمـــع المدنـــي. وهـــو 

مـــا يجـــب علـــى مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي التصـــدي 

لـــه مـــن خـــال برامـــج نشـــر الوعـــي عبـــر مختلـــف وســـائل 

التأثيـــر، ســـواء اإلعاميـــة أو الدينيـــة، أو غيرهـــا.

٤. التحديات الخاصة بالبيئة:

ـــة أو  ـــة فـــي المراقب ـــات األهلي ضعـــف مشـــاركة الجمعي

اإلبـــاغ عـــن التعديـــات البيئيـــة بالرغـــم مـــن نـــص قانـــون 

البيئـــة علـــى حقهـــا فـــي ذلـــك، ولكـــن تتـــم اإلباغـــات 

المواطنيـــن،  مـــن  المتضرريـــن  مـــن  فرديـــة  بصـــورة 

ــاء وعـــي  ــة فـــي بنـ ــاركة الجمعيـــات األهليـ ونقـــص مشـ

بأهميـــة تغييـــر أنمـــاط االســـتهاك واإلنتـــاج األخضـــر، 

وخاصـــة للمـــرأة؛ ممـــا ُيســـهم فـــي تشـــجيع األســـواق 

ا علـــى البيئـــة، وتحقيـــق كفـــاءة فـــي  لمنتجـــات أقـــل ضـــرًر

اســـتغال المـــوارد وترشـــيد االســـتهاك.
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التنمية المستدامة وأهداف األمم المتحدة 

مـن المسـلمات أن يكـون للمجتمـع المدنـي دور فعـال 

فـي تحقيـق األهـداف األمميـة للتنمية المسـتدامة ورؤية 

المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  مـن  وانطاًقـا   ،2030 مصـر 

لألمـم المتحـدة فإنـه ال بـد مـن توظيـف المـوارد بصـورة 

مـن  والحـد  المعيشـة،  رفـع مسـتوى  أجـل  مـن  رشـيدة 

الخدمـات  مسـتوى  رفـع  أجـل  مـن  والسـعي  الفقـر، 

الريـف والعشـوائيات،  الصحيـة والتعليميـة، خاصـة فـي 

وحمايـة المـوارد الطبيعية، واالسـتخدام األمثل لألراضي 

الزراعيـة والمـوارد الطبيعيـة، وإحـداث التنميـة التـي تنقـل 

المجتمـع إلـى عصـر الصناعـات والتقنيـات النظيفـة التـي 

الحـد  وتنتـج  المـوارد،  مـن  ممكـن  قـدر  أقـل  تسـتخدم 

األدنـى مـن الغـازات الملوثة و الضـارة باألوزون. وفي هذا 

والتوجهـات  المبـادئ  علـى  الضـوء  إلقـاء  يمكـن  اإلطـار، 

تحقيـق  فـي  المدنـي  المجتمـع  دور  لتفعيـل  الرئيسـة 

تشـمل: حيـث  المسـتدامة،  التنميـة 

اتســـاق أنشـــطة المجتمـــع المدنـــي مـــع اســـتراتيجية 	 

التنميـــة المســـتدامة 2030.

تكامــل أنشــطة المجتمــع المدنــي بعضهــا وبعــض 	 

وعــدم تعارضهــا، وتأكيــد أهميــة أنمــاط االســتهاك 

واإلنتــاج المســتدامين لتحقيــق اإلدارة المســتدامة، 

واالســتخدام الكــفء للمــوارد الطبيعيــة.

تشــجيع مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى اعتمــاد 	 

ممارســات مستدامة، وإدراج معلومات االستدامة 

فــي تقاريرهــا الدوريــة، وتعزيــز ممارســات الشــراء 

العــام المســتدامة.

األهـــداف االســتـراتـيـجـيـــة ومـدى تحقيقها 
ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

فــي خلــق  األهليــة علــى اإلســهام  الجمعيــات  تعمــل 

تحقيــق  أجــل  مــن  المشــاركة  علــى  قــادر  مجتمــع 

القادمــة  لألجيــال  تكفــل  التــي  المســتدامة  التنميــة 

حقهــا فــي عوائــد التنميــة، وتحقــق لهــا أمنهــا الغذائــي 

ورفاهيتهــا وســعادتها مــن خــال عمليــة تشــاركية بيــن 

والقطــاع  والحكومــة  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 

والتنميــة  عامــة  بصفــة  التنميــة  لتحقيــق  الخــاص، 

المســتدامة بصفــة خاصــة، وأن يكــون هــدف التنميــة 

ليــس مجــرد زيــادة الناتــج المحلــي بــل تمكيــن المواطــن 

القــدرات،  بتطويــر  خياراتــه،  نطــاق  توســيع  مــن 

وتحســين جــودة الحيــاة، وتعظيــم المنفعــة والرفاهيــة 

االقتصاديــة واالرتقــاء بالمســتوى الثقافــي واالجتماعــي 

واالقتصــادي دون إهــدار للمــوارد الطبيعيــة، أو اإلضــرار 

تعظيــم  علــى  الدولــة  وتعمــل  اإليكولوجيــة.  بالنظــم 

الجمعيـات األهليـة فـي خلـق  تُسـهم 
مجتمـع قـادر علـى بـذل الجهـود مـن أجـل 
تكفـل  التـي  المسـتدامة  التنميـة  تحقيـق 
لألجيـال القادمـة حقها في عوائد التنمية، 
ورفاهيتهـا  الغذائـي  أمنهـا  لهـا  وتحقـق 
وسعادتها من خال عملية تشاركية بين 
مؤسسـات المجتمـع المدنـي والحكومـة 

الخـاص. والقطـاع 
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دور المجتمــع المدنــي لتحقيــق التنميــة بصفــة عامــة 

والتنميــة المســتدامة بصفــة خاصــة؛ حيــث أصبحــت 

الحاجــة إلــى المجتمــع المدنــي وكــذا إلــى منظماتــه لحــل 

المشــكات واألزمــات، وكــذا لنشــر الوعــي البيئــي بيــن 

أفــراد المجتمــع غايــة ملحــة.

تحقيـــق  فـــي  األهليـــة  الجمعيـــات  دور  ويتمثـــل 

األهـــداف االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة للتنميـــة 

اآلتـــي: النحـــو  علـــى  المســـتدامة 

البعـد االقتصـادي: العمـل على توظيـف الموارد . 1

مسـتوى  رفـع  أجـل  مـن  والبشـرية  الطبيعيـة 

المعيشـة، والحـد مـن الفقر، وتحسـين جودة حياة 

المواطنيـن، وإيجـاد آليات للتواصل والتنسـيق بين 

الجهـات الحكوميـة والقطـاع الخاص والمنظمات 

المدنـي،  المجتمـع  تمثـل  التـي  والمحليـة  الدوليـة 

المسـاس  دون  الحاليـة  األجيـال  احتياجـات  لتلبيـة 

المسـتقبلية. األجيـال  بمتطلبـات 

البعـد االجتماعـي: اسـتقرار النمـو السـكاني ورفع . 2

مسـتوى الخدمات في جميع األنشـطة والمجاالت 

البيئيـة واالقتصاديـة والثقافية الصحية والتعليمية 

واالجتماعيـة، وخلـق فـرص عمل الئقة.

البعد البيئي: حماية الموارد الطبيعية وتعظيمها، . 	

والمـوارد  الزراعيـة  لألراضـي  األمثـل  واالسـتخدام 

المائيـة والمناطـق السـاحلية، ومراعـاة البعـد البيئي 

فـي المشـروعات التنمويـة، ونشـر ثقافـة االقتصـاد 

التنمويـة  المشـروعات  فـي  واألخضـر  المسـتدام 

والقوميـة. والمتوسـطة  الصغيـرة 

فـي  المدنـي  المجتمـع  أولويـات  تحديـد  يمكـن  وختاًمـا، 

التحـول لاقتصـاد األخضـر  الدولـة فـي  دعـم مجهـودات 

فـي  الفّعـال  اإلسـهام  خـال  مـن  المسـتدامة  والتنميـة 

األنشـطة والمجاالت اإلنتاجية والخدمية المختلفة؛ مما 

ينتـج عنـه زيـادة للناتج المحلي القومـي، وتحفيز االقتصاد 

وتنويـع مصـادر اإلنتـاج، وخلـق فرص ومجاالت وأنشـطة 

إنتاجيـة وخدميـة جديـدة، مـع ضمـان زيـادة الكفـاءة فـي 

اسـتخدام المـوارد الطبيعيـة، ومدخـات اإلنتـاج األخـرى، 

للمنتـج  التنافسـية  زيـادة  وبالتالـي  التكاليـف،  وخفـض 

وإدراًكا  والخارجيـة.  الداخليـة  األسـواق  فـي  المصـري 

ألهميـة دور المجتمـع المدني فـي دعم مجهودات الدولة 

فـي تحقيق تنمية مسـتدامة وعادلـة؛ فلقد أعلنت الدولة 

المصريـة عـام 2022 عاًمـا للمجتمـع المدنـي، ويتزامن ذلك 

ـه الدولـة لتفعيل دور المجتمـع المدني والقطاع  مـع توجُّ

فـي  المؤسسـات  لتلـك  المجـال  وإفسـاح  الخـاص، 

اإلسـهام الفّعـال فـي دعـم مجهودات الدولـة في تحقيق 

التنميـة الشـاملة المسـتدامة والعادلـة.

إدراًكا ألهميــة دور المجتمــع المدنــي 
فــي دعــم مجهــودات الدولــة فــي تحقيــق 
تنميــة مســتدامة وعادلــة؛ أعلنــت الدولة 
للمجتمــع  عاًمــا   2022 عــام  المصريــة 
المدنــي، ويتزامــن ذلــك مــع توجُّــه الدولــة 
المدنــي  المجتمــع  دور  تفعيــل  نحــو 
المجــال  وإفســاح  الخــاص،  والقطــاع 

المؤسســات. لتلــك 
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أ.د. محمد صفي الدين خربوش
ــرة، ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ ال ــة  ــ ــعـ ــامـــ ــ جـ  - الــــســــيــــاســــيــــة  ــوم  ــ ــ ــل ــ ــعــ ــ ــ ال  أســـــــتـــــــاذ 
وعــــــــــــــضــــــــــــــو مــــــــــجــــــــــلــــــــــس الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــواب الــــــــــمــــــــــصــــــــــري

تضطلـــع عمليـــة التنشـــئة االجتماعيـــة والسياســـية 

بيـــن  المواطنـــة  بـــدور محـــوري فـــي ترســـيخ قيـــم 

اإليجابيـــة  القيـــم  نقـــل  وفـــي  والشـــباب،  النـــشء 

هـــذا،  الاحقـــة،  األجيـــال  إلـــى  الحالـــي  الجيـــل  مـــن 

فـــي  ـــا  محوريًّ دوًرا  السياســـية  التنشـــئة  وتلعـــب 

فـــي  القيـــادة  الشـــباب لاضطـــاع بمهـــام  إعـــداد 

تـــؤدي  التـــي  المؤسســـات  وتتعـــدد  المســـتقبل. 

االجتماعيـــة  التنشـــئة  عمليـــة  فـــي  رئيســـة  ا  أدواًر

والسياســـية، وفـــي مقدمتهـــا األســـرة، وجماعـــات 

)المـــدارس،  التعليميـــة  والمؤسســـات  الرفـــاق، 

ُدور  إلـــى  باإلضافـــة  والجامعـــات(،  والمعاهـــد، 

العبـــادة )المســـاجد والكنائـــس(، ووســـائل اإلعـــام 

والصحافـــة،  والتلفزيـــون،  )اإلذاعـــة  الجماهيـــري 

ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي(، وُيضـــاف إلـــى مـــا 

تلـــك  وهـــي  المدنـــي،  المجتمـــع  منظمـــات  ســـبق 

المنظمـــات الوســـيطة بيـــن المواطـــن والســـلطة، 

مثـــل: األحـــزاب السياســـية، والجمعيـــات األهليـــة، 

العماليـــة. واالتحـــادات  المهنيـــة،  والنقابـــات 

وتنتشـــر فـــي مصـــر مجموعـــات متنوعـــة مـــن منظمـــات 

السياســـية،  األحـــزاب  مثـــل:  المدنـــي،  المجتمـــع 

والنقابـــات المهنيـــة، واالتحـــادات العماليـــة، وجمعيـــات 

التجاريـــة  الغـــرف  إلـــى  باإلضافـــة  األعمـــال،  رجـــال 

والصناعيـــة، والجمعيـــات األهليـــة، فضـــًلا عـــن األنديـــة 

الخيريـــة.  والجمعيـــات  الشـــباب،  ومراكـــز  الرياضيـــة، 

عشـــرات  عضويتهـــا  فـــي  المنظمـــات  تلـــك  وتضـــم 

المصرييـــن.  المواطنيـــن  مـــن  الماييـــن 

ورغــم التبايــن الشــديد بيــن تلــك المنظمــات مــن حيــث 

حجــم العضويــة، وطبيعــة المهــام، ودرجــة االنتشــار، 

وحجــم اإلنفــاق، ودرجــة التســييس، وغيــر ذلــك من صور 

ا فــي عمليــة التنشــئة  االختــاف؛ فــإن لــكل منهــا دوًر

بمــكان األهميــة  ومــن  والسياســية.   االجتماعيــة 

أال تتناقــض الرســائل التــي ترســلها تلــك المنظمــات 

بعضهــا مــع بعــض. وال يعنــي مــا ســبق تحويــل عمليــة 

التنشــئة إلــى عمليــة تعبئــة ســلطوية فــي اتجــاه واحــد، 

ومــا  والفاشــية  النازيــة  النظــم  فــي  الحــال  كان  كمــا 

شــابهها، بــل إلــى وجــود قــدر مــن التناغــم حــول القيــم 

المتوافــق عليهــا بيــن فئــات المجتمــع. 

أهميتهـــا  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  وتكتســـب 

مـــن تمتعهـــا بدرجـــة مـــن االســـتقال عـــن الحكومـــة، 

وكذلـــك مـــن قدرتهـــا علـــى الوصـــول إلـــى فئـــات مـــن 

المواطنيـــن يصعـــب، إن لـــم يســـتحل، علـــى الجهـــات 

ـــق أي  ـــب فـــي أن تحقي ـــة الوصـــول إليهـــا. وال ري الحكومي

عمليـــة تنشـــئة ألهدافهـــا يســـتلزم التناغـــم بيـــن كل مـــن 

المؤسســـات التـــي تديرهـــا الحكومـــة، أو تشـــرف عليهـــا 

ـــر مباشـــرة )مثـــل: المؤسســـات  بصـــورة مباشـــرة أو غي

التعليميـــة، ووســـائل اإلعـــام المملوكـــة للدولـــة، وُدور 

ــي.   ــع المدنـ ــات المجتمـ ــادة(، ومنظمـ العبـ

ومـــن المقـــرر أن تكـــون الحكومـــة قـــادرة إلـــى حـــد 

االجتماعيـــة  التنشـــئة  عمليـــة  توجيـــه  علـــى  بعيـــد 

والسياســـية داخـــل المؤسســـات المشـــرفة عليهـــا، 

وفـــي مقدمتهـــا المؤسســـات التعليميـــة، ويدعـــم 

ذلـــك أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن النـــشء والشـــباب 

دور المجتمع المدني المصـري في عملية 
التنشئة االجتماعية والسياسية
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والثانـــوي،  األساســـي،  تعليمـــه  يتلقـــى  المصـــري 

والجامعـــي، فـــي المـــدارس والجامعـــات الحكوميـــة، 

خـــاص  عـــام وجامعـــي  تعليـــم  وجـــود  مـــن  بالرغـــم 

المقـــررات  خـــال  مـــن  للدولـــة  ويمكـــن  وأجنبـــي. 

ما فـــي اللغـــة العربيـــة، والدراســـات  الدراســـية، ال ســـيَّ

الوطنيـــة،  والتربيـــة  الدينيـــة،  والتربيـــة  االجتماعيـــة، 

ومـــن خـــال البيئـــة المدرســـية التأثيـــر فـــي عمليـــة 

التنشـــئة االجتماعيـــة والسياســـية. ومـــع ذلـــك، قـــد 

تســـعى بعـــض منظمـــات المجتمـــع المدنـــي لغـــرس 

قيـــم مناوئـــة لنظيراتهـــا التـــي تســـعى المؤسســـات 

الحكوميـــة لبثهـــا بيـــن النـــشء والشـــباب. 

المصريـــة  الوطنيـــة  للدولـــة  االنتمـــاء  قيمـــة  وُتعـــد 

واحـــدة مـــن أهـــم القيـــم التـــي يجـــب أن يلتـــزم بهـــا جميـــع 

المواطنيـــن المصرييـــن، وخـــال عقـــدي الخمســـينيات 

علـــى  التركيـــز  تـــمَّ  الماضـــي  القـــرن  مـــن  والســـتينيات 

وإن  نفســـها،  الظاهـــرة  وتكـــررت  العربـــي،  االنتمـــاء 

كانـــت بصيغـــة مختلفـــة فـــي مراحـــل الحقـــة، وبينمـــا 

حقبـــة  خـــال  المصريـــة  الوطنيـــة  عـــن  االبتعـــاد  كان 

ـــا باألســـاس،  الخمســـينيات والســـتينيات توجًهـــا حكوميًّ

فقـــد اضطلعـــت - حديًثـــا - بعـــض منظمـــات المجتمـــع 

المدنـــي ذات التوجهـــات المعاديـــة للدولـــة المصريـــة 

ــاء  ــراف عـــن قيمـــة االنتمـ بـــدور رئيـــس فـــي ذلـــك االنحـ

للدولـــة الوطنيـــة المصريـــة.

المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  ـــف  ُتصنَّ مـــا  وعـــادة 

المعاييـــر، وُيعـــد تصنيفهـــا وفًقـــا  مـــن  لعـــدد  وفًقـــا 

لمعيـــار درجـــة التســـييس، أي وفًقـــا لدرجـــة اهتمامهـــا 

بالقضايـــا السياســـية والســـعي للتأثيـــر فيهـــا، المعيـــار 

األكثـــر أهميـــة عنـــد الحديـــث عـــن دور تلـــك المنظمـــات 

ــع  ــات المجتمـ ــم منظمـ ــئة. وتنقسـ ــة التنشـ ــي عمليـ فـ

المدنـــي وفًقـــا لهـــذا المعيـــار إلـــى ثاثـــة أنـــواع: يضـــم 

النـــوع األول المنظمـــات السياســـية، أي التـــي تتســـم 

األحـــزاب  وُتعـــد  التســـييس،  مـــن  مرتفعـــة  بدرجـــة 

السياســـية، ومنظمـــات الدفـــاع عـــن حقـــوق اإلنســـان، 

ــات  ــة تلـــك المنظمـ ــة مـــن أمثلـ ــات الحقوقيـ والمنظمـ

التـــي يغلـــب الطابـــع السياســـي علـــى أنشـــطتها. 

ويشـمل النـوع الثانـي المنظمـات شـبه السياسـية، 

باألسـاس  تسـعى  التـي  المنظمـات  بهـا  ويقصـد 

للتعبيـر عـن مصالـح أعضائهـا، لكنهـا تكون مسـتعدة، 

خـال ممارسـة أنشـطتها غيـر السياسـية باألسـاس، 

للدفـاع  إلـى ممارسـة أنشـطة سياسـية فـي سـعيها 

عـن مصالـح أعضائهـا، وُتعد معظـم النقابات المهنية 

والمعلميـن  والصحفييـن،  المحاميـن،  نقابـات  )مثـل: 

وغيرهـا(، واتحـادات أو نقابـات العمـال، وجمعيات رجال 

هـذه  أمثلـة  مـن  والصناعـة  التجـارة  وغـرف  األعمـال، 

المنظمـات. وتزيـد درجـة احتمـال قيام تلـك المنظمات 

علـى  سـيطر  حـال  فـي  سياسـي  طابـع  ذات  بأنشـطة 

وجعلوهـا  سياسـية،  توجهـات  ذوو  أشـخاص  إدارتهـا 

فرًعـا أو وحـدة مـن حزب سياسـي، وهو مـا يتناقض مع 

واالتحـادات. للنقابـات  األساسـية  المهمـة 

السياسـية،  غيـر  المنظمـات  الثالـث  النـوع  ـن  ويتضمَّ

ا مـا تمـارس نشـاًطا ذا طبيعـة سياسـية، ومـن  والتـي نـادًر

ومـن  هـذا  الخيريـة.  الجمعيـات  أو  المنظمـات  أمثلتهـا 

ع أن يتزايد دور تلك المنظمات في عملية التنشئة  المتوقَّ

التسـييس،  درجـة  ارتفـاع  مـع  والسياسـية  االجتماعيـة 

غيـر  المنظمـات  لـدور  التـام  االنتفـاء  ذلـك  يعنـي  أن  دون 

االجتماعيـة.     التنشـئة  عمليـة  فـي  ما  السـيَّ السياسـية، 

تتعدد المؤسســـات التي تؤدي أدواًرا 
ـــة التنشـــئة االجتماعيـــة  رئيســـة فـــي عملي
والسياسيـــــــة، وفـــي مقدمتهـــا األســــــــرة 
وجـمـاعــــــات الـرفـــــــاق، والـمـؤسـســــــــات 
ــادة،  ــى ُدور العبـ ــة إلـ ــة، باإلضافـ التعليميـ
ووســـائل اإلعـــام الجماهيـــري، ويُضـــاف 
إلـــى مـــا ســـبــــق مـنـظـمـــــــات الـمـجـتـمــــــع 
المدنـــي، مثـــل: األحــــــــزاب السياسيـــــــة، 

والجمعيـــات األهليـــة.
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المنظمـــات  مـــن  الثاثـــة  األنـــواع  مصـــر  وتضـــم 

الســـابق اإلشـــارة إليهـــا، ففيمـــا يتعلـــق بالمنظمـــات 

السياســـية، توجـــد العشـــرات مـــن األحزاب السياســـية 

متباينـــة التوجهـــات، إلـــى جانـــب عـــدد مـــن المنظمـــات 

الحقوقيـــة ومنظمـــات الدفـــاع عـــن حقـــوق اإلنســـان، 

توجـــد  السياســـية،  شـــبه  المنظمـــات  حيـــث  ومـــن 

عشـــرات النقابـــات المهنيـــة )مثـــل نقابـــات: المحاميـــن، 

والصحفييـــن، والمعلميـــن، واألطبـــاء، والمهندســـين، 

هـــذه  بعـــض  وتضـــم  والزراعييـــن(،  والتجارييـــن، 

إلـــى  ويضـــاف  عضـــو.  مليـــون  مـــن  أكثـــر  النقابـــات 

النقابـــات المهنيـــة نقابـــات العمـــال، وجمعيـــات رجـــال 

األعمـــال، والغـــرف التجاريـــة والصناعيـــة.

 وتزخـــر مصـــر بعشـــرات اآلالف مـــن الجمعيـــات الخيريـــة 

ــات  ــات أو جمعيـ ــن منظمـ ــوع مـ ــة، وتتنـ ــر المسيسـ غيـ

كبـــرى ذات أنشـــطة واســـعة قـــد تمتـــد إلـــى معظـــم 

ـــر، واألورمـــان، ورســـالة،  ـــل: مصـــر الخي المحافظـــات )مث

وجمعيـــات الشـــبان المســـلمين، والشـــبان المســـيحية، 

ــابات المســـيحية، والهيئـــة القبطيـــة اإلنجيليـــة(،  والشـ

إلـــى منظمـــات صغيـــرة فـــي القـــرى والنجـــوع. 

وفـــي ظـــل تعـــدد تلـــك المنظمـــات، وتبايـــن توجهاتهـــا، 

ـــة عـــدد مـــن التســـاؤالت  ـــر عنهـــا، ثمَّ والمصالـــح التـــي تعبِّ

ومنهـــا:  الصـــدد،  هـــذا  فـــي  تبـــرز  التـــي  األهميـــة  ذات 

كيـــف يمكـــن تجنـــب تكـــرار ظاهـــرة االنحـــراف بهويـــة 

الدولـــة بعيـــًدا عـــن هويـــة الدولـــة الوطنيـــة المصريـــة 

ــن  ــد؟ وكيـــف نضمـ ــور أو البعيـ ــتقبل المنظـ ــي المسـ فـ

انتشـــار القيـــم اإليجابيـــة وتراجـــع القيـــم الســـلبية لـــدى 

معظـــم أبنـــاء المجتمـــع المصـــري؟ وكيـــف نتفـــادى 

التعـــارض وربمـــا التناقـــض بيـــن القيـــم المكتســـبة مـــن 

مؤسســـات التنشـــئة المتعـــددة؟

يكمـــن الحـــل - مـــن وجهـــة نظرنـــا - فـــي ضـــرورة التوافـــق 

علـــى  والمجتمـــع  الدولـــة  مؤسســـات  جميـــع  بيـــن 

ـــن  يتضمَّ والسياســـية،  االجتماعيـــة  للتنشـــئة  دليـــل 

ـــى ترســـيخها  ـــع المجتمـــع إل ـــي يتطل ـــة الت ـــم اإليجابي القي

لـــدى األجيـــال القادمـــة، والتـــزام جميـــع المؤسســـات 

بهـــا.  المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات  الحكوميـــة 

فمـــن الخطـــورة بمـــكان أن تتناقـــض قيـــم التنشـــئة 

االجتماعيـــة والسياســـية التـــي تتبناهـــا المؤسســـات 

ــا لـــدى منظمـــات  الحكوميـــة مـــن ناحيـــة، مـــع نظيراتهـ

بيـــن  أو  األخـــرى،  الناحيـــة  مـــن  المدنـــي  المجتمـــع 

وبعضهـــا.  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات 

وعلينـــا أن نعتـــرف بـــأن الدولـــة المصريـــة قـــد تســـاهلت 

إلـــى حـــد بعيـــد، خـــال العقـــود الثاثـــة أو األربعـــة األخيـــرة، 

ـــت توجهـــات تتنافـــى  مـــع منظمـــات مجتمـــع مدنـــي تبنَّ

مـــع قيـــم الدولـــة الوطنيـــة، ســـواء مـــن خـــال ســـيطرة 

توجـــه سياســـي علـــى تلـــك المنظمـــات، وتحويلهـــا إلـــى 

مـــا يشـــبه وحـــدات تتبـــع تلـــك المنظمـــات )مثـــل: عـــدد 

مـــن النقابـــات المهنيـــة(، أو مـــن خـــال ملكيـــة تلـــك 

المنظمـــات وإدارتهـــا لمؤسســـات تنشـــئة اجتماعيـــة 

وسياســـية شـــديدة األهميـــة والتأثيـــر )مثـــل: المـــدارس، 

والصحـــف والقنـــوات الفضائيـــة(.                  

ومـــرة أخـــرى، ال يعنـــي ذلـــك اتبـــاع األســـلوب الســـلطوي 

الزمـــن، ولكـــن  تجـــاوزه  الـــذي  التعبئـــة والحشـــد  فـــي 

الوطنيـــة  الدولـــة  قيـــم  علـــى  الحفـــاظ  هـــو  الهـــدف 

المصرييـــن  جميـــع  إليهـــا  ينتمـــي  التـــي  المصريـــة 

التجربـــة  مـــن  االســـتفادة  ويمكـــن  والمصريـــات، 

األلمانيـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، حيـــث توجـــد 

مؤسســـة مركزيـــة مســـؤولة عـــن صياغـــة الخطـــوط 

مـــن  والسياســـية،  االجتماعيـــة  للتنشـــئة  العريضـــة 

جميـــع  بيـــن  للتوافـــق  ضـــرورة  هنـــاك 
مؤسســـات الدولـــة والمجتمـــع علـــى دليـــل 
ـــن  للتنشـــئة االجتماعيـــة والسياســـية يتضمَّ
القيـــم اإليجابيـــة التـــي يتطلـــع المجتمـــع إلـــى 
ــزام  ــة، والتـ ــال القادمـ ــدى األجيـ ــيخها لـ ترسـ
جميـــع المؤسســـات الحكوميـــة ومنظمـــات 

ــا. المجتمـــع المدنـــي بهـ
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المدنـــي للتعليـــم  دليـــل  تســـميته  يمكـــن  مـــا   خـــال 

المواطنـــة،  علـــى  والتدريـــب  المدنيـــة،  التربيـــة  أو 

بـــه جميـــع مؤسســـات  والتثقيـــف السياســـي، تلتـــزم 

والمؤسســـات  المـــدارس  مـــن  والمجتمـــع؛  الدولـــة 

العمـــال.    ونقابـــات  الكنيســـة  إلـــى  التعليميـــة، 

ــرف  ــّض الطـ ــد غـ ــن المفيـ ــم وال مـ ــن المائـ ــد مـ ــم َيعـ لـ

عـــن قيـــام بعـــض منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، بذريعـــة 

والشـــباب  النـــشء  مـــن  جماعـــات  بتنشـــئة  الحريـــة، 

علـــى قيـــم ســـلبية، مثـــل: التمييـــز أو عـــدم المســـاواة، 

أو التعصـــب وعـــدم التســـامح، أو »كراهيـــة الوطـــن«، 

أو االعتقـــاد بالـــوالء األســـمى لغيـــر الهويـــة المصريـــة. 

ومـــن األهميـــة بمـــكان التأكـــد مـــن عـــدم تســـلل مثـــل 

ذلـــك النمـــط مـــن التنشـــئة إلـــى المؤسســـات التعليميـــة 

الوقـــت  مـــن  لفتـــرة  بعضهـــا  اعتـــاد  والتـــي  الخاصـــة، 

ــي  ــام الوطنـ ــزف السـ ــري وعـ ــم المصـ ــة العلـ ــدم تحيـ عـ

ــي.  ــوم الدراسـ ــدء اليـ ــل بـ ــة قبـ ــر العربيـ ــة مصـ لجمهوريـ

ولـــم يكـــن الشـــباب الـــذي شـــبَّ علـــى كراهيـــة الوطـــن، 

وأقـــدم فـــي أثنـــاء أحـــداث ينايـــر 2011، علـــى حـــرق مؤسســـات 

مصريـــة عريقـــة يفخـــر بهـــا المصريـــون، مثـــل المجمـــع 

نتـــاج تنشـــئة اجتماعيـــة وسياســـية غيـــر  العلمـــي، إال 

ــة.     ــى كارثـ ــن إلـ ــود الوطـ ــوية، كادت تقـ سـ

وقـــد يكـــون مـــن المائـــم االقتـــداء بالتجربـــة األلمانيـــة، 

وذلـــك مـــن خـــال قيـــام خبـــراء متخصصيـــن بإعـــداد 

دليـــل يتضمـــن أهـــم القيـــم اإليجابيـــة التـــي يجـــب االلتـــزام 

ببثهـــا لـــدى النـــشء، والشـــباب، وجميـــع المؤسســـات 

ــة  ــي، بالطريقـ ــع المدنـ ــات المجتمـ ــة، ومنظمـ الحكوميـ

ـــي تتســـق مـــع مهـــام وأســـاليب عمـــل كل مـــن تلـــك  الت

المؤسســـات والمنظمـــات.  
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د. ســامح فـوزي

كـــــــبـــــــيـــــــر الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــيــــــــن بــــــمــــــكــــــتــــــبــــــة اإلســـــــــكـــــــــنـــــــــدريـــــــــة 

ُيقصـــد بالمجتمـــع المدنـــي التكوينـــات التـــي يؤسســـها 

مصالحهـــم،  عـــن  للتعبيـــر  الحـــرة  بإرادتهـــم  األفـــراد 

فهـــي ليســـت مؤسســـات حكوميـــة يلجـــأ إليهـــا جميـــع 

أنهـــا ليســـت تكوينـــات  ـــا، كمـــا  المواطنيـــن اضطراريًّ

أوليـــة مثـــل األســـرة، ينضـــم إليهـــا المـــرء بســـبب واقعـــة 

الميـــاد، لكنهـــا أشـــكال مؤسســـية ينشـــئها األفـــراد 

ا عـــن آرائهـــم أو مصالحهـــم.  تعبيـــًر

اإلدراك  المدنـــي،  المجتمـــع  لمفهـــوم  إدراكان  هنـــاك 

األول -كمـــا تذهـــب األدبيـــات المعَتبـــَرة فـــي هـــذا الشـــأن- 

يميـــل إلـــى توســـيع أرجـــاء المفهـــوم بحيـــث يشـــمل 

األحـــزاب، واألنديـــة، والنقابـــات، والجمعيـــات األهليـــة، 

اإللكترونيـــة،  والشـــبكات  االجتماعيـــة،  والحـــركات 

مفهـــوم  مـــن  ـــق  ُيضيِّ الثانـــي  واإلدراك  وغيرهـــا. 

المجتمـــع المدنـــي، ويجعلـــه مرادًفـــا للجمعيـــات األهليـــة 

أو مـــا ُيطلـــق عليـــه أحياًنـــا المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة. 

وتميـــل الخبـــرة المصريـــة إلـــى اإلدراك الثانـــي لمفهـــوم 

المجتمـــع المدنـــي، حيـــث نجـــده حاضـــًرا علـــى صعيـــد 

الثقافـــة والخطـــاب السياســـي والنشـــاط المجتمعـــي 

ســـيما  وال  األهليـــة،  للجمعيـــات  تجســـيًدا  بوصفـــه 

أن المجتمـــع المصـــري يعـــرف الجهـــود األهليـــة فـــي 

شـــكلها المنظـــم منـــذ أكثـــر مـــن قرنيـــن مـــن الزمـــن، 

عـــام  تخصيـــص  المصريـــة  الدولـــة  إعـــان  كان  وقـــد 

2022 للمجتمـــع المدنـــي تأكيـــًدا ألهميـــة العمـــل األهلـــي 

بعـــد ســـنوات مـــن النظـــرة الملتبســـة للمفهـــوم ذاتـــه، 

واعتبـــاره مـــن جانـــب البعـــض أداة للتدخـــل الخارجـــي، 

وفـــي ســـياق رد االعتبـــار إلـــى المجتمـــع المدنـــي يأتـــي 

دوره فـــي تعزيـــز منظومـــة القيـــم. 

إذكاء رابطة المواطنة

يلتقـــي فيهـــا  المدنـــي مجـــاالت  المجتمـــع  يوفـــر 

المواطنـــون، مســـلمين ومســـيحيين، فـــي خدمـــة 

ـــا. وقـــد  ـــا، وثقافيًّ ـــا، واقتصاديًّ المجتمـــع، اجتماعيًّ

ا  كانـــت نشـــأة الجمعيـــات األهليـــة ذاتهـــا تعبيـــًر

أصيـــًلا عـــن التقـــاء المواطنيـــن مًعـــا. نذكـــر - علـــى 

غالـــي«  باشـــا  »بطـــرس  قيـــام   - المثـــال  ســـبيل 

)1846 - 1910( بإنشـــاء الجمعيـــة الخيريـــة القبطيـــة 

ــام  ــين اإلمـ ــن المؤسسـ ــن ضمـ ــام 1881، وكان مـ عـ

»محمـــد عبـــده« و »عبـــد هللا النديـــم«، وآخـــرون، 

وكان الغـــرض مـــن الجمعيـــة مســـاعدة الفقـــراء، 

ــر مـــن  ـــت الجمعيـــات األهليـــة علـــى مـــدار أكثـ وظلَّ

قرنيـــن مـــن الزمـــن تخـــدم المجتمـــع دون تفرقـــة 

 بيـــن المواطنيـــن علـــى أســـاس الديـــن أو الجنـــس

اللتقـــاء  ـــا  حيويًّ مجـــاًلا  لت  وشـــكَّ النـــوع،  أو 

أن  التاريخيـــة  الخبـــرة  وتفيـــد  مًعـــا.  المواطنيـــن 

ـــي بمـــا امتلـــك مـــن مستشـــفيات  المجتمـــع المدن

ـــذل مـــن جهـــود لمواجهـــة الفقـــر  ومـــدارس وبمـــا ب

ـــا للحفـــاظ  ـــأ مجـــاًلا مهمًّ وتطويـــر نوعيـــة الحيـــاة، هيَّ

مـــن  ـــق  وعمَّ المصـــري،  المجتمـــع  وحـــدة  علـــى 

وتشـــير  ببعـــض،  بعضهـــم  المواطنيـــن  ارتبـــاط 

بعـــض الدراســـات األوليـــة إلـــى أن قـــرى الصعيـــد 

ـــدت بخدماتهـــا  ـــة امت ـــي شـــهدت تدخـــات تنموي الت

ومســـيحيين،  مســـلمين  المواطنيـــن  كل  إلـــى 

توتـــرات  أي  تشـــهد  ولـــم  الوئـــام،  بهـــا  يســـود 

طائفيـــة.

دور المجتمع المدني في إحياء منظومة القيم
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تعزيز المشاركة

إحـــدى الوظائـــف البـــارزة التـــي تقـــوم بهـــا منظمـــات 

ســـواء  المشـــاركة،  تعزيـــز  هـــي  المدنـــي  المجتمـــع 

اتســـاعه،  علـــى  المدنـــي،  المجتمـــع  بمفهـــوم  أخذنـــا 

الـــذي يشـــمل األحـــزاب والنقابـــات واألنديـــة والحـــركات 

علـــى  يقتصـــر  بحيـــث  منـــه  قنـــا  ضيَّ أو  االجتماعيـــة، 

الجمعيـــات األهليـــة فحســـب. وُيعـــد رفـــع معـــدالت 

ــي  ــع المدنـ ــات المجتمـ ــداف منظمـ ــد أهـ ــاركة أحـ المشـ

البـــارزة، حتـــى قبـــل أن يظهـــر المصطلـــح ذاتـــه، وقـــد 

ــا أســـماه  ســـبق أن تحـــدث »إليكـــس دي توكفـــل« عمـ

Associational Life داللـــة علـــى أهميـــة المشـــاركة فـــي 

ســـياق منظمـــات يؤسســـها األفـــراد فـــي المجتمـــع. 

وتتمتـــع منظمـــات المجتمـــع المدنـــي بقدرتهـــا علـــى 

بلـــورة مطالـــب أعضائهـــا، والتعبيـــر عنهـــا؛ األمـــر الـــذي 

يســـاعد علـــى تنظيـــم المجتمـــع، ويحـــول دون الصـــدام 

أو العشـــوائية فـــي المجـــال العـــام. وتمتـــاز المشـــاركة 

بالديمومـــة،  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  فـــي 

واالســـتمرارية، خاًفـــا لألنمـــاط التقليديـــة للمشـــاركة 

مثـــل التصويـــت فـــي االنتخابـــات، هـــذا باإلضافـــة إلـــى 

ـــث،  ـــة فـــي المجتمـــع الحدي أنهـــا تجســـد قيمـــة المواطن

إذ ال تتحقـــق المواطنـــة الكاملـــة فقـــط بإقـــرار صفـــة 

ـــا، وإنمـــا بمـــا ُيتـــاح للمواطنيـــن مـــن  المواطنـــة قانونيًّ

فـــرص للمشـــاركة الجـــادة. 

نشر ثقافة الديمقراطية

قبـــل أن تكـــون الديمقراطيـــة قيًمـــا وآليـــات، هـــي ثقافـــة 

أي أســـلوب حيـــاة، وفـــي أروقـــة منظمـــات المجتمـــع 

المدنـــي، ســـواء كانـــت أحزاًبـــا أو نقابـــات أو جمعيـــات 

أهليـــة ُيـــدار العمـــل الداخلـــي عبـــر آليـــات ديمقراطيـــة، 

القـــرار؛  واتخـــاذ  لـــإلدارة  منتخـــب  هيـــكل  وجـــود  مثـــل 

ــل  ــائدة داخـ ــة سـ ــة ثقافـ ــن الديمقراطيـ ــل مـ ــا يجعـ ممـ

منظمـــة المجتمـــع المدنـــي أوًلا، وفـــي المجتمـــع العـــام 

ـــات أن  ـــدة اســـتطاعت االنتخاب ـــة عدي ـــاك أمثل ـــا. وهن ثانًي

تحســـم اتجاهـــات العمـــل فـــي منظمـــات المجتمـــع 

المدنـــي، وبالرغـــم مـــن ذلـــك تشـــير الخبـــرة العمليـــة 

ا فـــي الممارســـة الديمقراطيـــة  إلـــى أن هنـــاك قصـــوًر

داخـــل شـــريحة كبيـــرة مـــن الجمعيـــات األهليـــة، خاصـــة 

ذات الطابـــع العائلـــي، أو الجهـــوي، حيـــث ُيعـــد ذلـــك 

أحـــد مظاهـــر الوجاهـــة فـــي المجتمـــع المحلـــي، وليـــس 

ا عـــن اختيـــار بيـــن متنافســـين. مـــن هنـــا فـــإن  تعبيـــًر

ــبة  ــل مناسـ ـ ــي يمثِّ ــع المدنـ ــام المجتمـ ــن عـ ــث عـ الحديـ

للجمعيـــات األهليـــة إلصـــاح هياكلهـــا الداخليـــة، وتعزيـــز 

ـــث  ـــة بهـــا، دون االكتفـــاء بالحدي الممارســـة الديمقراطي

ـــات التـــي تواجهـــا المنظمـــات األهليـــة فـــي  عـــن الصعوب

عاقتهـــا بالحكومـــة. 

توسيع فرص التعليم

التــي  المجــاالت  مــن  ــا-  -تاريخيًّ التعليــم  نشــر  ُيعــد 

اهتمــت بهــا الجمعيــات األهليــة منــذ مرحلــة مبكــرة، 

حيــث جــاء إنشــاء المــدارس، وخاصــة مــدارس تعليــم 

الفتيــات مــن الغايــات التــي انتظمــت حولهــا الكثيــر مــن 

الجهــود األهليــة. نذكــر علــى ســبيل المثــال مــا قــام بــه 

»أحمــد باشــا المنشــاوي« )1834 - 1904(، حيــث كان مــن 

ا فــي مجلــس شــورى النــواب عــام  األعيــان وعضــًوا بــارًز

تفيـــد الخبـــرة التاريخيـــة أن المجتمـــع 
ــفيات  ــا امتلـــك مـــن مستشـ ــي بمـ المدنـ
جهـــود  مـــن  بـــذل  وبمـــا  ومـــدارس 
لمواجهـــة الفقـــر وتطويـــر نوعيـــة الحيـــاة، 
ــا للحفـــاظ علـــى وحـــدة  ــالًا مهمًّـ ــأ مجـ هيَّـ
بعـــض  وتشـــير  المصـــري،  المجتمـــع 
الدراســـات األوليـــة إلـــى أن قـــرى الصعيد 
ــة امتـــدت  التـــي شـــهدت تدخـــات تنمويـ
بخدماتهـــا إلى كل المواطنين مســـلمين 
ومســـيحيين، يســـود بهـــا الوئـــام، ولـــم 

تشـــهد أي توتـــرات طائفيـــة.
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1866، وهــو أول برلمــان فــي الخبــرة المصريــة. وقــد أنشــأ 

ــة،  ــد مــن المــدارس خاصــة فــي محافظــة الغربي العدي

ذا  وكان  طنطــا،  فــي  والبنــات  للبنيــن  مــدارس  منهــا 

وعــي بأهميــة التصنيــع؛ فأســس مدرســة »المنشــاوي 

بجمــرك  الشــيالين  جمعيــة  ومدرســة  الصناعيــة«، 

اإلســكندرية لتعليــم أبنــاء العامليــن فــي الجمــرك، هــذا 

هــذا  وفــي  بالمنصــورة.  االتحــاد  مــدارس  عــن  فضــًلا 

الصــدد، نذكــر كذلــك الجهــود التــي قامــت بهــا جمعيــة 

المنوفيــة،  محافظــة  فــي  المشــكورة«  »المســاعي 

ســها عــدد مــن األعيــان وُمــاك األراضــي عــام  والتــي أسَّ

1892، وراحــت تنشــئ مدارســها فــي محافظــة المنوفيــة، 

ثــم انتشــرت خارجهــا فــي كل األنحــاء، وبلغــت نســبة 

الطــاب فــي مــدارس الجمعيــة عــام 1904 نحــو 15% مــن 

إجمالــي عــدد الطــاب فــي التعليــم آنــذاك. 

وهنـــاك أيًضـــا جمعيـــة »الصعيـــد للتربيـــة والتنميـــة«، 

التـــي ُأنشـــئت عـــام 1940، بجهـــود مـــن اآلبـــاء اليســـوعيين، 

أبنـــاء الفقـــراء مـــن  وكان هدفهـــا األساســـي تعليـــم 

المســـيحيين والمســـلمين، وبلـــغ عـــدد المـــدارس التـــي 

أنشـــأتها عـــام 1950 نحـــو 122 مدرســـة. وهنـــاك تجـــارب 

ـــات أنشـــأت المـــدارس بهـــدف مواجهـــة  ـــدة لجمعي عدي

الطبقيـــة فـــي التعليـــم فـــي النصـــف األول مـــن القـــرن 

العشـــرين، ومـــا قبلـــه، ولكـــن مـــع قيـــام ثـــورة 1952، ومـــع 

اتجـــاه الدولـــة نحـــو التوســـع فـــي التعليـــم بالمجـــان، 

تراجـــع دور الجمعيـــات األهليـــة فـــي هـــذا الصـــدد، واتجـــه 

بعضهـــا إلـــى تســـليم مدارســـها للحكومـــة مـــع االحتفاظ 

بأســـمائها مثـــل جمعيـــة المســـاعي المشـــكورة. وبعـــد 

أخـــرى دور  مـــرة  قـــرن، ظهـــر  مـــن نصـــف  يقـــرب  مـــا 

للجمعيـــات األهليـــة فـــي مجـــال النهـــوض بالتعليـــم، 

مـــن خـــال تدريـــب المعلميـــن، والمســـاعدة فـــي تطويـــر 

ــة  ــا إضافيـ ــر دروًسـ ــا يوفـ ــية، وبعضهـ المناهـــج الدراسـ

للطـــاب والطالبـــات فـــي المناطـــق األكثـــر احتياًجـــا. 

وقـــد يتطلـــب تطـــور المجتمـــع فـــي الفتـــرة الراهنـــة عـــودة 

الجمعيـــات األهليـــة إلـــى إنشـــاء مؤسســـات تعليميـــة 

علـــى أســـس مختلفـــة منهـــا االهتمـــام بالتعليـــم الفنـــي، 

بمســـتوى  ترتقـــي  التـــي  العصريـــة  المـــدارس  وبنـــاء 

تعليـــم الفقـــراء، وتقديـــم العـــون إلـــى الحكومـــة فـــي 

ـــر الخدمـــات التعليميـــة، حيـــث يظـــل  ســـعيها إلـــى تطوي

هنـــاك تـــازم بيـــن النهـــوض بالتعليـــم والحـــد مـــن الفقـــر؛ 

المجتمعـــات  فـــي  مهمـــة  فرًصـــا  التعليـــم  يوفـــر  إذ 

المهمشـــة لكســـر حلقـــة الفقـــر المفرغـــة، التـــي ُيشـــار 

إليهـــا بمصطلـــح توريـــث الفقـــر أو تأبيـــد الفقـــر، وذلـــك 

مـــن خـــال تمكيـــن أبنـــاء الفقـــراء مـــن االرتقـــاء فـــي 

ــم.   ــال التعليـ ــن خـ ــي مـ ــلم االجتماعـ السـ

دعم ثقافة التطوع

يرتبـــط العمـــل األهلـــي بالتطـــوع، ثقافـــة وممارســـة، 

والوقـــت  الجهـــد  باذليـــن  األفـــراد  عليـــه  ُيقبـــل  حيـــث 

فـــي ســـبيل تحقيـــق أهـــداف إنســـانية مشـــتركة مثـــل 

ــي  ــوع فـ ــدالت التطـ ــاع معـ ــد ارتفـ ــر، وُيعـ ــة الفقـ مواجهـ

المجتمعـــات داللـــة علـــى رقـــي العاقـــات اإلنســـانية 

بهـــا، وتزايـــد الشـــعور بمعانـــاة الفئـــات األكثـــر احتياًجـــا. 

وتعـــرف الـــدول المتقدمـــة تزايـــًدا فـــي أعـــداد المتطوعين 

لت  مـــن كل األعمـــار لتقديـــم خدمـــات عامـــة، وقـــد شـــكَّ

إلظهـــار  مهمـــة  مناســـبة  كوفيـــد-19  وبـــاء  مواجهـــة 

إنســـانية المجتمعـــات فـــي خدمـــة احتياجـــات األفـــراد 

فـــي ظـــل ظـــروف ضاغطـــة، وغيـــر طبيعيـــة، تحمـــل 

ــا  ــا نابًعـ ـ ــا أن التطـــوع يأتـــي تلقائيًّ ــر عديـــدة. وكمـ مخاطـ

يُعـــد نشـــر التعليـــم مـــن المجـــاالت 
التـــي اهتمـــت بهـــا الجمعيـــات األهليـــة 
يتطلـــب  وقـــد  مبكـــرة،  مرحلـــة  منـــذ 
الراهنـــة  الفتـــرة  فـــي  المجتمـــع  تطـــور 
عـــودة الجمعيـــات األهليـــة إلـــى إنشـــاء 
أســـس  علـــى  تعليميـــة  مؤسســـات 
بالتعليـــم  االهتمـــام  منهـــا  مختلفـــة 
الفنـــي، وبنـــاء المـــدارس العصريـــة التـــي 

الفقـــراء. تعليـــم  بمســـتوى  ترتقـــي 
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مـــن قناعـــات األفـــراد أنفســـهم، فإنـــه يحتـــاج إلـــى نظـــام 

وبرنامـــج يجعـــل منـــه خبـــرة مثمـــرة، وفائـــدة تعـــود علـــى 

ــاك  ــه، وهنـ ــان الـــذي يخدمـ ــد الكيـ ــا تفيـ ــوع مثلمـ المتطـ

اقتراحـــات كثيـــرة إلثـــراء ثقافـــة التطـــوع فـــي المجتمـــع 

المناهـــج  فـــي  التطـــوع  تضميـــن  منهـــا:  المصـــري، 

الثانويـــة  المرحلتيـــن  طـــاب  وتشـــجيع  التعليميـــة، 

والجامعيـــة علـــى المشـــاركة فـــي األنشـــطة االجتماعيـــة 

إلـــى  االقتراحـــات  ببعـــض  األمـــر  ويصـــل  والتنمويـــة، 

جعـــل المشـــاركة إلزاميـــة؛ حتـــى يتســـنى للفـــرد، خاصـــة 

ـــرب مـــن  ـــي والنفســـي، أن يقت ـــه الذهن فـــي مراحـــل تكوين

احتياجـــات المجتمـــع، ويـــدرك أهميـــة تلبيتهـــا. 

تجسير الفجوات االجتماعية

تتفــاوت فــي كل المجتمعــات حظوظ األفراد في الثروة 

ــَذل الجهــود مــن أجــل تجســير الفجــوات  ــة، وُتب والمكان

ا لعــدم  ــح مصــدًر ــى ال تصب ــاس حت ــن الن ــة بي االجتماعي

االســتقرار، أو الشــعور بالغضــب، أو الحقــد االجتماعــي، 

ويوفــر العمــل األهلــي مجــاًلا واســًعا لتخطــي العديــد 

ناحيــة  فمــن  المجتمــع،  فــي  التفــاوت  مظاهــر  مــن 

أولــى، يوفــر مجــااًل لارتقــاء بقــدرات البشــر مــن خــال 

التدريــب، والعمــل الميدانــي، والعاقــات االجتماعيــة؛ 

ممــا يســاعد علــى تحســين ظــروف األفــراد، وانتقالهــم 

ــة أخــرى، يعــزز  ــا. ومــن ناحي ــى وضــع أفضــل اجتماعيًّ إل

العمــل األهلــي مــن فــرص التقــاء األفــراد المختلفيــن 

ــل:  ــا عامــة، مث ــا، حــول قضاي ــا أو ثقافيًّ ــا أو اجتماعيًّ دينيًّ

ومواجهــة  المجتمــع،  وتطويــر  البيئــة،  علــى  الحفــاظ 

العنــف ضــد المــرأة، والتصــدي للممارســات الســيئة، 

ــاث، وغيرهــا.  ــان اإلن ــل خت مث

رفع الوعي االجتماعي

يرتبـــط تفشـــي العديـــد مـــن المشـــكات فـــي المجتمـــع 

بمـــا نســـميه انخفـــاض الوعـــي االجتماعـــي، وبالتالـــي، 

وبالقـــدر نفســـه مـــن االرتبـــاط، إذا ارتفع منســـوب الوعي 

المشـــكات،  انتشـــار  معـــدل  تراجـــع  المجتمـــع  فـــي 

ومـــن األمثلـــة الدالـــة علـــى ذلـــك: تلـــوث البيئـــة، وانتشـــار 

غيـــر  والهجـــرة  الســـكان،  وزيـــادة  الضـــارة،  العـــادات 

الشـــرعية، وعـــدم إدراك المخاطـــر االجتماعيـــة الناجمـــة 

القضايـــا  مـــن  وغيرهـــا  الخاطئـــة،  الممارســـات  عـــن 

متزايـــًدا.  ـــا  اجتماعيًّ وعًيـــا  مواجهتهـــا  تتطلـــب  التـــي 

المناطـــق  فـــي  خاصـــة  األهليـــة،  الجمعيـــات  وتوفـــر 

الريفيـــة والعشـــوائية، مجـــاًلا لبنـــاء الوعـــي االجتماعـــي، 

ــج  ــن برامـ ــه مـ ــوم بـ ــا تقـ ــا فيمـ ــة دائًمـ ــن الحكومـ وتراهـ

طبيـــة واجتماعيـــة علـــى دور الجمعيـــات األهليـــة فـــي 

ــاليب  ــن أسـ ــك مـ ــا تمتلـ ــا، بمـ ــور بهـ ــي الجمهـ ــع وعـ رفـ

التواصـــل مـــع النـــاس حســـب مســـتواهم الثقافـــي فـــي 

البيئـــات المتعـــددة. 

تدعيم الشراكة والتعاون

ا  أساسـيًّ شـريًكا  المدنـي  المجتمـع  منظمـات  ُتعـد 

همـا:  آخريـن  ضلعيـن  يضـم  الـذي  الشـراكة  مثلـث  فـي 

المدنـي  بالمجتمـع  وُينـاط  الخـاص،  والقطـاع  الحكومـة 

فـي  والمشـاركة  عنهـا،  والتعبيـر  األفـراد،  جهـود  تعبئـة 

تنفيذ السياسات العامة، وتلجأ الحكومة إلى الجمعيات 

األهليـة؛ نظـًرا لقدرتهـا المتزايـدة علـى التغلغـل فـي ثنايـا 

المجتمـع، والوصـول إلـى أكثـر الفئـات تهميًشـا، وتحديـد 

وتوصيـل  وواقعيـة،  موضوعيـة  بصـورة  احتياجاتهـا 

الخدمـات العامـة لهـا. وقـد ظهـرت الجمعيـات األهليـة 

يرتبــط العمــل األهلي بالتطــوع، ويُعد 
ارتفــاع معــدالت التطــوع فــي المجتمعــات 
اإلنســانية  العاقــات  رقــي  علــى  داللــة 
إلثــراء  كثيــرة  اقتراحــات  وهنــاك  بهــا، 
ثقافــة التطــوع فــي المجتمــع المصــري، 
المناهــج  فــي  التطــوع  تضميــن  منهــا: 
التعليميــة، وتشــجيع طــاب المرحلتيــن 
ــى المشــاركة فــي  ــة عل ــة والجامعي الثانوي

والتنمويــة. االجتماعيــة  األنشــطة 
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التـي  الكبـرى  المبـادرات  فـي  األخيـرة  السـنوات  فـي 

أطلقتهـا الدولـة المصريـة مثل حملـة »100 مليون صحة«، 

الكبـرى  الجهـود  مـن  وغيرهـا  كريمـة«،  »حيـاة  ومبـادرة 

التـي شـهدت شـراكة بيـن الحكومـة والمجتمـع المدنـي. 

ومشـروعات  برامـج  يدعـم  فهـو  الخـاص،  القطـاع  أمـا 

الجمعيـات األهليـة انطاًقا من المسـؤولية المجتمعية 

لرجـال األعمـال. وتعـرف المجتمعـات الرأسـمالية هـذه 

الظاهـرة علـى نطـاق واسـع؛ حيث تمول كبرى الشـركات 

منظمـات  خـال  مـن  اجتماعيـة  مبـادرات  الخاصـة 

الطبقـة  بـدأت  عندمـا  مصـر  وفـي  المدنـي.  المجتمـع 

القـرن  األول مـن  النصـف  الظهـور فـي  الرأسـمالية فـي 

العشـرين نزع كثير منها إلى تبنِّي مشـروعات لمسـاعدة 

واسـتمر  والمـدارس،  المستشـفيات  وإنشـاء  الفقـراء، 

تتبناهـا  وتنمويـة  إنسـانية  مبـادرات  هنـاك  واآلن  الحـال، 

المجتمـع  فـي  وتجاريـة  وصناعيـة  ماليـة  مؤسسـات 

هـذه  تحتضـن  جمعيـات  ـس  أسَّ بعضهـا  المصـري، 

الدعـم  تقديـم  علـى  يعتمـد  اآلخـر  وبعضهـا  المبـادرات، 

تقـوم  مشـروعات  وهنـاك  األهليـة.  للجمعيـات  المالـي 

أهـداف، بخـاف غاياتهـا  فـي جوهرهـا علـى تحقيـق عـدة 

التنمويـة، مثـل: تعزيـز المواطنـة، وتمكيـن المجتمعـات 

ومثـال  لألفـراد.  اإلنتاجيـة  القـدرات  وتطويـر  الريفيـة، 

األهليـة  الجمعيـات  إحـدى  أطلقتـه  مشـروع  ذلـك،  علـى 

يقـوم علـى بنـاء شـبكة عاقـات كثيفـة بيـن األفـراد الذيـن 

يتمتعـون بتنـوع االنتمـاءات )المسـلمين، المسـيحيين، 

الرجال، النسـاء، إلخ(، ويمارسـون أنشـطة إنتاجية )جمع 

خـال  مـن  بتسـويقها  يقومـون  ثـم  إلـخ(،  زراعـة،  ألبـان، 

الجمعيات األهلية. ويحقق هذا النمط من المشروعات 

وبنـاء  المواطنـة،  عاقـات  تدعيـم  منهـا:  أهـداف،  عـدة 

عاقـات مصالـح بيـن المواطنيـن، والحفـاظ علـى السـلم 

األهلـي، وتمكيـن المجتمـع الريفـي من خـال دعم الزراعة 

والتجـارة، وإيجـاد مصـادر دخـل لألفـراد فـي المجتمعـات 

الزراعيـة، بمـا َيحملهـم علـى البقـاء فيهـا دونمـا حاجـة إلى 

الهجـرة إلـى المـدن، أو اللجـوء إلـى الهجـرة غيـر الشـرعية. 

الحكومـة  بيـن  الشـراكة  عـن  الحديـث  سـياق  وفـي 

التجـارب  مـن  العديـد  هنـاك  فـإن  المدنـي،  والمجتمـع 

المنظمـات  مـن  تجعـل  التنميـة  مجـال  فـي  الحديثـة 

األهليـة شـريًكا للحكومـة فـي المشـروعات العامـة، مـن 

خـال المشـاركة فـي التخطيـط، والرقابة علـى تنفيذ هذه 

المحلـي.  المجتمـع  علـى  أثرهـا  وتقييـم  المشـروعات، 

نداء التنمية واإلبداع 

مـن  الحـد  فـي  األهليـة  الجمعيـات  مهـام  إحـدى  تتمّثـل 

الفقـر، وتمكيـن األفـراد، وتطويـر نوعيـة الحيـاة، كل ذلـك 

التنميـة؛ إذ إن  يمكـن اختصـاره فـي مصطلـح واحـد هـو 

الجمعيات األهلية تصل إلى أكثر الفئات فقًرا وتهميًشا، 

المجتمعـات،  فـي  والضعـف  القـوة  عاقـات  وتـدرك 

وتسـتطيع أن تصل ببرامجها إلى المسـتفيدين، وتتنوع 

وثقافيـة،  واجتماعيـة،  اقتصاديـة،  مـن  التنميـة  صـور 

وهـي بحكـم تكوينهـا غيـر البيروقراطـي تتسـم بالمرونـة 

المؤسسـية والقابليـة للتعديـل والتكيف، وتسـتطيع أن 

المتغيـرة.  المجتمـع  احتياجـات  مـع  تتـواءم 

طرًفـا  األهليـة  الجمعيـات  إن  القـول  يمكـن  وختاًمـا، 

أصيـًلا فـي دعـم نـداء المجتمـع المعاصـر الـذي يبحـث 

القيـم  وهـي  والمشـاركة،  والهويـة،  المواطنـة،  عـن 

الحديـث.  المجتمـع  إليهـا  يسـتند  التـي  األساسـية 

المدنـي  المجتمـع  منظمـات  تُعـد 
الشـراكة  مثلـث  فـي  أساسـيًّا  شـريًكا 
همـا:  آخريـن،  ضلعيـن  يضـم  الـذي 
الحكومـة والقطـاع الخـاص، وقـد ظهـرت 
الجمعيات األهلية في السـنوات األخيرة 
أطلقتهـا  التـي  الكبـرى  المبـادرات  فـي 
الدولـة المصريـة مثـل حملـة »100 مليـون 
صحـة«، ومبادرة »حياة كريمة«، وغيرها 
من الجهود الكبرى التي شـهدت شـراكة 

المدنـي. والمجتمـع  الحكومـة  بيـن 
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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )3( - يونيـــــو 2022

د. أيـمـــن ُزْهـــــري

خـــــــــبـــــــــيـــــــــر الــــــــــــســــــــــــكــــــــــــان ودراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــهـــــــــجـــــــــرة

فـــي  المدنـــي  المجتمـــع  بمؤسســـات  نقصـــد  مـــاذا 

القـــول  يمكننـــا  والاجئيـــن؟  اللجـــوء  طالبـــي  ســـياق 

الســـياق  هـــذا  فـــي  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  إن 

المنظمـــات  مـــن  كبيـــرة  طائفـــة  تضمـــن  أن  يمكـــن 

تعمـــل  التـــي  المختلفـــة  والكيانـــات  والمؤسســـات 

فـــي مجـــاالت تعزيـــز الصالـــح العـــام لطالبـــي اللجـــوء 

والاجئيـــن مـــن حيـــث المســـاعدة فـــي إجـــراءات الحمايـــة 

تلـــك  تتضمـــن  لاجئيـــن.  المقدمـــة  والمســـاعدات 

واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  الخدمـــات  توفيـــر  الجهـــود 

الحمايـــة  توفيـــر  المباشـــرة لاجئيـــن، وكذلـــك جهـــود 

واإلقليميـــة  المحليـــة  الســـياقات  فـــي  القانونيـــة 

ــائع حـــول  وعلـــى الصعيـــد الدولـــي. وعلـــى عكـــس الشـ

ــي  ــط فـ ــر فقـ ــي ُتحَصـ ــي التـ ــع المدنـ ــات المجتمـ منظمـ

االتحـــاد  مظلـــة  تحـــت  العاملـــة  األهليـــة  الجمعيـــات 

تنـــدرج  األهليـــة،  والمؤسســـات  للجمعيـــات  العـــام 

تحـــت مظلـــة مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي طائفـــٌة 

ــارك فـــي تقديـــم الدعـــم  ــات التـــي تشـ ــرٌة مـــن الكيانـ كبيـ

الكيانـــات  تلـــك  تشـــمل  والاجئيـــن.  اللجـــوء  لطالبـــي 

المؤسســـات والمنظمـــات الدينيـــة ومنظمـــات رجـــال 

ــات  ــة ومنظمـ ــادات المهنيـ ــات واالتحـ ــال والنقابـ األعمـ

حقـــوق اإلنســـان ومؤسســـات المســـاعدة القانونيـــة 

وغيرهـــا.  البحثيـــة  والمراكـــز 

المدنـي  المجتمـع  منظمـات  عـن  الحديـث  سـياق  فـي 

رئيسـة  أنـواع  أربعـة  عـن  الحديـث  يمكننـا  والاجئيـن، 

لمنظمـات المجتمـع المدني تعمـل في مجال تقديم الدعم 

لطالبـي اللجـوء والاجئيـن وَمـن هـم فـي وضعيـة مشـابهة 

ـح فـي الشـكل رقـم 1  فـي السـياق المصـري كمـا هـو موضَّ

أدنـاه؛ حيـث يمكـن الحديـث عـن أربعـة أنـواع مـن منظمـات 

الوطنيـة  األهليـة  المنظمـات   )1( المصـري، هـي:  المجتمـع 

 ،National non-governmental organizations NGOs

International non- الدوليـة  األهليـة  المنظمـات  و)2( 

المنظمـات  و)3(   ،governmental organizations INGOs

التـي ينشـئها الاجئـون Refugee-led Organizations، و)4( 

المراكـز البحثيـة. نتنـاول فـي هـذا المقـال دور كلٍّ مـن هـذه 

الفئـات فـي التعاطـي مع قضايا اللجوء والاجئين في مصر، 

ولكـن قبـل الحديـث عـن دور المنظمـات األهليـة فـي قضايـا 

فـي مصـر.  الاجئيـن  نبـذة مختصـرة عـن  م  اللجـوء سـنقدِّ

دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم 
الاجئين: حالة مصر

تضطلـــع مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي بـــدور مهـــم فـــي ســـبيل تمتُّـــع الاجئيـــن وطالبـــي اللجـــوء ومـــن 
ُهـــم فـــي وضعيـــات مشـــابهة بالعديـــد مـــن الحقـــوق االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والثقافيـــة التـــي تكفلهـــا 
اآلليـــات الدوليـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة، وذلـــك مـــن خـــال اإلســـهام فـــي توفيـــر الخدمـــات والتنســـيق 

والتواصـــل المجتمعـــي وحشـــد الدعـــم والتأييـــد وإرشـــاد السياســـات وكذلـــك الدراســـات والبحـــوث.

        المنظمات 
األهلية 
الوطنية

منظمات 
الاجئين

المراكز 
البحثية

المنظمات  
 األهلية

         الدولية

شكل رقم )1(

أنواع منظمات المجتمع 
المدني العاملة في مجال دعم 
الاجئين في السياق المصري
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الاجئون في مصر

ــي  ــن وطالبـ ــن الاجئيـ ــًرا مـ ــدًدا كبيـ ــر عـ ــتضيف مصـ تسـ

اللجـــوء والمهاجريـــن، ويبلـــغ عـــدد الاجئيـــن وطالبـــي 

الســـامية  المفوضيـــة  لـــدى  المســـجلين  اللجـــوء 

لشـــؤون الاجئيـــن نحـــو 280 ألًفـــا، ينتمـــون ألكثـــر مـــن 

60 دولـــة. ويمثـــل الاجئـــون الســـوريون نصـــف أعـــداد 

 141( الاجئيـــن  مفوضيـــة  لـــدى  المســـجلين  الاجئيـــن 

ثـــم  ألًفـــا(،   55( الســـودانيون  الاجئـــون  يليهـــم  ألًفـــا(، 

ـــا  الاجئـــون اإلريتريـــون والســـودانيون الجنوبيـــون )21 ألًف

لـــكل جنســـية(، ثـــم الاجئـــون اإلثيوبيـــون )16 ألًفـــا(. وتجـــدر 

اإلشـــارة إلـــى أنـــه ال توجـــد فـــي مصـــر حواجـــز فاصلـــة بيـــن 

الاجئيـــن والمواطنيـــن؛ إذ ال توجـــد معســـكرات لجـــوء، 

ويعيـــش غالبيـــة الاجئيـــن فـــي المناطـــق الحضريـــة التـــي 

تمثـــل الحاضنـــة األولـــى لهـــم. ويتركـــز معظـــم الاجئيـــن 

فـــي محافظـــات القاهـــرة الكبـــرى )القاهـــرة والجيـــزة 

والقليوبيـــة(؛ حيـــث تضـــم هـــذه المحافظـــات مجتمعـــة 

ـــزة و97 ألـــف  نحـــو 220 ألـــف الجـــئ )100 ألـــف الجـــئ فـــي الجي

ـــة(. هـــذا  ـــف الجـــئ فـــي القليوبي الجـــئ فـــي القاهـــرة و21 أل

أكبـــر  اإلســـكندرية  محافظـــة  فـــي  الاجئـــون  ويمثـــل 

تجمـــع لاجئيـــن خـــارج القاهـــرة؛ إذ يبلـــغ عددهـــم نحـــو 26 

ألـــف الجـــئ. 

شكل رقم )2(

الاجئون وطالبو اللجوء المسجلون لدى مفوضية الاجئين في مصر، 31 مارس 2022

المضيفة  المجتمعات  التي تقدمها  العون  أوجه  وتتمثل 

االجتماعية  والخدمات  الحماية،  خدمات  في  لاجئين 

والتعليم  الغذاء  في  باألساس  المتمثلة  واالقتصادية 

التي  التحفظات  من  الرغم  وعلى  والعمل.  والصحة 

المتحدة  األمم  اتفاقية  بنود  بعض  على  مصر  وضعتها 

لاجئين )اتفاقية 1951(، تلك التحفظات الخاصة بـ »خضوع 

بباده«،  الخاصة  الشخصية  األحوال  لقوانين  الاجئ 

و«مساواة الاجئ بالمواطن فيما يتعلق بتوزيع المؤن«، 

و«مساواة الطالب الاجئ بالمصري في مجانية التعليم 

االبتدائي«، وكذلك البند رقم 23 الذي يساوي بين الاجئين 

والبند  العامة،  والمساعدة  اإلغاثة  حق  في  والمواطنين 

رقم 24 أيًضا الذي يساوي المواطنين والاجئين في العمل 

الواقع  أن  إال  االجتماعي،  والتعويضات والضمان  واألجور 

التحفظات،  جزئيتين في هذه  أهم  بالفعل  تجاوز  العملي 

إتاحة  ت  التعليم والحق في العمل؛ إذ تمَّ وهما الحق في 

مصر  التزام  من  كجزء  الاجئين  ألبناء  التعليم  في  الحق 

الدول  كل  بالتزام  تقضي  والتي  الطفل،  حقوق  باتفاقية 

األطفال  جميع  بحصول  االتفاقية  هذه  على  عة  الموقِّ

وبالنسبة  العام.  التعليم  على  أراضيها  على  المقيمين 

ا في سوق العمل  للحق في العمل، ينخرط الاجئون فعليًّ

خيرية  جمعيات  تعمل  كما  الرسمي،  غير  القطاع  في 

عديدة في مجال التدريب وخلق فرص عمل لاجئين.
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دور منظمات المجتمع المدني

مـن  أنـواع  أربعـة  مصـر  فـي  تعمـل  الذكـر،  سـلف  كمـا 

الاجئيـن.  مجـال  فـي  المدنـي  المجتمـع  منظمـات 

األنـواع  هـذه  والتفصيـل  بالعـرض  يلـي  فيمـا  نتنـاول 

األربعـة وإسـهاماتها المختلفـة فـي مجاالت مسـاعدة 

وضعّيـات  فـي  هـم  ومـن  والاجئيـن  اللجـوء  طالبـي 

م الخدمات والمسـاعدات لاجئين  مشـابهة. هـذا وُتقـدَّ

-عـادة- فـي عـدة مجـاالت تشـمل، علـى سـبيل المثـال 

القانونيـة،  والمسـاعدة  الحمايـة  خدمـات  الحصـر،  ال 

َنـح التعليم، والخدمـات الصحية، والتدريب 
ِ
وخدمـات وم

الصحـة  وخدمـات  الـرزق،  كسـب  وسـبل  المهنـي، 

باإلضافـة  واالجتماعـي،  النفسـي  واإلرشـاد  النفسـية 

إلـى المسـاعدات الخاصـة بتلبية االحتياجات األساسـية 

لاجئيـن؛ حيـث تقـدم كل جهـة عـادة واحـدة أو أكثـر مـن 

الخدمـات. هـذه 

1. المنظمات األهلية الوطنية

منظمـات  الوطنيـة  األهليـة  بالمنظمـات  ُيقَصـد 

الجمعيـات  تشـمل  والتـي  المصريـة  المدنـي  المجتمـع 

االجتماعـي،  التضامـن  بـوزارة  لة  المسـجَّ والمؤسسـات 

للجمعيـات  العـام  االتحـاد  مظلـة  تحـت  تنضـوي  والتـي 

الجمعيـات  إلـى  باإلضافـة  األهليـة،  والمؤسسـات 

لة  والمؤسسـات الوطنيـة األخـرى التـي قـد ال تكـون مؤهَّ

لإلشـهار كجمعيـات أو مؤسسـات وطنيـة لكنهـا تـؤدي 

أعماًلا تصبُّ في مصلحة الاجئين، مثل بعض شركات/

مؤسسـات  أو  جمعيـات  توجـد  وال  المحامـاة.  مكاتـب 

أهليـة مصريـة تقـدم خدماتهـا لاجئيـن بشـكل حصـري 

سـوى جمعيـات قليلـة قـد ال يتجـاوز عددهـا أصابـع اليـد 

الواحـدة، وال يعنـي وجـود عـدد قليـل مـن الجمعيـات التي 

الجمعيـات األهليـة  أن  ـا لاجئيـن  تقـدم خدماتهـا حصريًّ

بشـكل عـام غيـر مهتمـة بقضايـا الاجئيـن؛ إذ إن هنـاك 

العديـد مـن الجمعيـات التي تقـدم خدماتها لاجئين دون 

إلـى وضعيتهـم كاجئيـن.  اإلشـارة 

ومـن أهـم الجمعيـات والمؤسسـات األهليـة المصريـة 

العاملة في مجال دعم الاجئين »المؤسسة المصرية 

لدعـم الاجئيـن«، وكذلـك مؤسسـة »المجلـس العربي 

المثـال،  سـبيل  فعلـى  بالقاهـرة،  اإلنسـان«  لحقـوق 

تقـدم المؤسسـة المصريـة لدعم الاجئين المسـاعدة 

القانونيـة لاجئيـن في ثاثـة مجاالت: في حاالت القبض 

اإلعـادة  الحتمـاالت  تعرضهـم  أو  سـجنهم  أو  عليهـم 

أو  لجرائـم،  كضحايـا  وقوعهـم  حالـة  وفـي  القسـرية، 

مواجهتهـم لمحاكمـات بسـبب مخالفـات قانونية. كما 

تقـدم المؤسسـة أيًضـا المسـاعدة القانونيـة لاجئيـن 

المتعلقـة  القانونيـة  واألمـور  اإلداريـة  اإلجـراءات  فـي 

الشـخصية  األحـوال  وتسـجيل  والتوظيـف،  بالسـكن، 

)المواليـد والـزواج والطـاق والوفـاة(، وغيرهـا.

الجمعيـات  مـن  العديـد  هنـاك  الذكـر،  سـلف  وكمـا 

وعينيـة  نقديـة  مسـاعدات  تقـدم  التـي  والمؤسسـات 

فـي  الاجئيـن  ألسـر  واجتماعيـة  طبيـة  خدمـات  وكذلـك 

ربـوع مصـر كافـة كجـزء من أنشـطة تلـك الجمعيات في 

خدمـة المجتمـع المحلـي، هـذا وال تهتـم هـذه الجمعيات 

َتعدهـا  إذ  األنشـطة؛  تلـك  عـن  تقاريـر  بإعـداد  ا  كثيـًر

ـا فـي نطـاق عملهـا. وهنـاك أيًضـا  ـا عاديًّ التزاًمـا مناطقيًّ

المؤسسـات غيـر المسـجلة كجمعيـات أو مؤسسـات 

مثـل  لاجئيـن،  مهمـة  خدمـات  تقـدم  لكنهـا  أهليـة 

مـــن  قليـــل  عـــدد  وجـــود  يعنـــي  ال 
الجمعيـــات التـــي تقـــدم خدماتهـــا حصريًّـــا 
لاجئيـــن أن الجمعيـــات األهليـــة بشـــكل 
الاجئيـــن؛  بقضايـــا  مهتمـــة  غيـــر  عـــام 
الجمعيـــات  مـــن  العديـــد  هنـــاك  إن  إذ 
والمؤسســـات التـــي تقـــدم مســـاعدات 
نقديـــة وعينيـــة وكذلـــك خدمـــات طبيـــة 
فـــي  الاجئيـــن  ألســـر  واجتماعيـــة 
إلـــى  اإلشـــارة  دون  كافـــة  مصـــر  ربـــوع 

كاجئيـــن. وضعيتهـــم 
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مكتـب  مـن  بدعـم  المتحـدون«،  »المحامـون  مؤسسـة 

حيـث  بمصـر،  الاجئيـن  لشـئون  السـامية  المفوضيـة 

القانونيـة  المسـاعدة  بتقديـم  المؤسسـة  هـذه  تقـوم 

هـذه  وتشـمل  اللجـوء،  وطالبـي  الاجئيـن  لجميـع 

مثـل:  وثائـق،  علـى  الحصـول  فـي  المسـاعدة  الخدمـات 

الاجئيـن  وتمثيـل  والطـاق،  والـزواج  الميـاد  شـهادات 

تقديـم  إلـى  باإلضافـة  والمحاكـم،  السـلطات  أمـام 

أيًضـا  المؤسسـة  تقـدم  كمـا  القانونيـة،  االستشـارات 

لاجئيـن. قانونيـة  توعيـة  وجلسـات  تدريبيـة  دورات 

كذلك توجد بعض المؤسسات الخدمية التابعة لهيئات 

دينيـة، مثـل مؤسسـة »مصـر الملجـأ« التابعـة لكاتدرائية 

»جميـع القديسـين اإلنجليكانيـة« بالقاهـرة، والتـي تقـدم 

العديـد مـن الخدمـات لاجئيـن وطالبـي اللجـوء، بمـا فـي 

ذلـك الخدمـات الصحيـة واالجتماعيـة والتدريـب المهنـي. 

الاجئيـن  لخدمـات  أنـدروز«  »سـانت  مؤسسـة  وتنـدرج 

تحـت هـذا التصنيـف؛ إذ تنتمـي لكنيسـة »سـانت أنـدروز« 

بالقاهـرة والتـي تقـدم العديـد مـن أوجـه الدعـم القانونـي 

واالجتماعـي واالقتصـادي لاجئيـن وطالبـي اللجـوء. كمـا 

فـرد«،  »مؤسسـة  إلـى  اإلطـار  هـذا  فـي  اإلشـارة  تجـدر 

وهـي مؤسسـة مصريـة أهليـة مسـجلة بـوزارة التضامن 

االجتماعـي، تعمـل علـى تقديـم العديـد مـن المسـاعدات 

تعتمـد  إذ  الخارجـي؛  الدعـم  عـن  بعيـًدا  السـورية  لألسـر 

بشـكل أساسـي على دعم وتبرعات المصريين، وتشـمل 

)الغـذاء  العينيـة  المسـاعدات  المسـاعدات:  هـذه 

بالسـكن،  الخاصـة  المسـاعدات  وكذلـك  والملبـس(، 

لاجئيـن. االقتصـادي  والتمكيـن 

2. المنظمات األهلية الدولية

تتعـــدد وتتداخـــل أنشـــطة المنظمـــات األهليـــة الدوليـــة 

التـــي تعمـــل فـــي مجـــال اللجـــوء بيـــن منظمـــات أهليـــة 

دوليـــة لهـــا فـــروع فـــي مصـــر، وبعـــض المؤسســـات 

مؤسســـة  تأتـــي  الســـياق،  هـــذا  وفـــي  التطوعيـــة. 

»كاريتـــاس مصـــر« علـــى رأس المؤسســـات التـــي تقـــدم 

ــر  ــر الدعـــم المقـــدم لألطفـــال غيـ ــا لاجئيـــن عبـ خدماتهـ

المصحوبيـــن والمنفصليـــن عـــن ذويهـــم، مـــن خـــال 

الصحيـــة،  والخدمـــات  التســـجيل واإلعاشـــة  خدمـــات 

كمـــا تقـــدم كذلـــك خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة، 

وكبـــار  الخاصـــة،  االحتياجـــات  لـــذوي  أخـــرى  وخدمـــات 

الســـن، وتتولـــى تقديـــم المســـاعدات الماليـــة األساســـية 

نيابـــة عـــن المفوضيـــة الســـامية لشـــؤون الاجئيـــن.
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وبخـــاف مؤسســـة »كاريتـــاس« هنـــاك العديـــد مـــن 

خدماتهـــا  تقـــدم  التـــي  الدوليـــة  األهليـــة  المنظمـــات 

لاجئيـــن فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت؛ ففـــي المجـــال 

العيـــش  لكســـب  الاجئيـــن  وتأهيـــل  االقتصـــادي 

ســـبيل  علـــى  االقتصاديـــة،  الحيـــاة  فـــي  والمشـــاركة 

المثـــال، تقـــوم »هيئـــة اإلغاثـــة الكاثوليكيـــة« بمجهـــودات 

كبيـــرة فـــي ســـبيل مســـاعدة الاجئيـــن وطالبـــي اللجـــوء 

االقتصاديـــة  أعمالهـــم  توســـيع  أو  ببـــدء  المهتميـــن 

الخاصـــة، كمـــا تقـــدم برامـــج تدريبيـــة لتأهيـــل الراغبيـــن 

منهـــم فـــي االلتحـــاق بســـوق العمـــل. كذلـــك تعمـــل 

ــن  ــم الاجئيـ ــى دعـ ــيونال« علـ ــان إنترناشـ ــة »بـ مؤسسـ

الســـوريين مـــن خـــال العديـــد مـــن البرامـــج التـــي تهـــدف 

إلـــى تعزيـــز مشـــاركتهم االقتصاديـــة. 

الطفولـــة«  إنقـــاذ  »هيئـــة  تقـــدم  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 

المعرضيـــن  لألطفـــال  الخدمـــات  مـــن  العديـــد 

المعاملـــة  لســـوء  المعرضيـــن  واألطفـــال  للخطـــر، 

واإلهمـــال واالســـتغال، واألطفـــال غيـــر المصحوبيـــن 

هـــذه  إلـــى  وباإلضافـــة  ذويهـــم.  عـــن  والمنفصليـــن 

الهيئـــات، توجـــد العديـــد مـــن المنظمـــات األهليـــة الدولية 

ــي  ــهاماتها فـ ــا لعـــرض إسـ ــال هنـ ــع المجـ ــي ال يتسـ التـ

هـــذا الملـــف المهـــم، مثـــل: منظمـــة أطبـــاء بـــا حـــدود، 

وهيئـــة كيـــر مصـــر، ومعهـــد دون بوســـكو اإليطالـــي، 

المنظمـــات  تلـــك  بالذكـــر أن غالبيـــة  وغيرهـــا. وجديـــر 

لشـــؤون  الســـامية  المفوضيـــة  خـــال  مـــن  تعمـــل 

الاجئيـــن فـــي مصـــر.

3. منظمات الاجئين

تمثـــل منظمـــات الاجئيـــن حلقـــة وصـــل مهمـــة بيـــن 

مجتمعـــات الاجئيـــن؛ إذ توفـــر لهـــم فرصـــة االلتقـــاء 

ـــاء الوطـــن فـــي الشـــتات، وتســـاعد الاجئيـــن  مجـــدًدا بأبن

علـــى تجـــاوز صدمـــة اللجـــوء، خاصـــة فـــي المراحـــل األولـــى، 

وتدعـــم التـــآزر االجتماعـــي بيـــن الاجئيـــن، كمـــا ُتســـهم 

ســـوق  فـــي  الاجئيـــن  إدمـــاج  فـــي  الجمعيـــات  هـــذه 

العمـــل، مـــن خـــال بعـــض البرامـــج التدريبيـــة، والتعريـــف 

بســـوق العمـــل المحلـــي والفـــرص المتاحـــة لاجئيـــن، 

لتحســـين ظروفهـــم المعيشـــية فـــي بلـــدان اللجـــوء. 

وُتعـــد هـــذه المنظمـــات أيًضـــا حلقـــة وصـــل بيـــن الاجـــئ 

وبلـــده األم، خاصـــة فـــي ظـــل اللجـــوء طويـــل األجـــل 

ـــا. وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى  الـــذي تشـــهده المنطقـــة حاليًّ

ـــه علـــى الرغـــم مـــن أن اللجـــوء إلـــى مصـــر مـــن األقاليـــم  أن

الجنوبيـــة فـــي إفريقيـــا أقـــدم مـــن اللجـــوء الســـوري، لكـــن 

أكثـــر  الســـوريون  ســـها  التـــي أسَّ الاجئيـــن  منظمـــات 

وأعـــم وأنشـــط مـــن منظمـــات نظرائهـــم القادميـــن مـــن 

البلـــدان اإلفريقيـــة المجـــاورة.

مـــن  لإلغاثـــة«  الغـــد  وُتعـــد مؤسســـة »ســـوريا  هـــذا 

َســـت  أقـــدم منظمـــات الاجئيـــن الســـوريين التـــي ُأسِّ

حلقـــة  الاجئيـــن  منظمـــات  تمثـــل 
وصـــل مهمـــة بيـــن مجتمعـــات الاجئيـــن؛ 
إذ توفـــر لهـــم فرصـــة االلتقـــاء مجـــدًدا 
كمـــا  الشـــتات،  فـــي  الوطـــن  بأبنـــاء 
تســـاعد الاجئيـــن علـــى تجـــاوز صدمـــة 
اللجـــوء، خاصـــة فـــي المراحـــل األولـــى، 
وتدعـــم التـــآزر االجتماعـــي بيـــن الاجئيـــن، 
م أيًضـــا فـــي إدمـــاج الاجئيـــن فـــي 

ِ
وتُســـه

ســـوق العمـــل.
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فـــي مصـــر عـــام 2011 فـــي بدايـــة األزمـــة الســـورية، ومـــع 

اســـتمرار األزمـــة الســـورية، وزيـــادة عـــدد الاجئيـــن اللذيـــن 

قدمـــوا إلـــى مصـــر وزيـــادة االحتيـــاج، تمـــت مأسســـة هـــذه 

المنظمـــة، ففـــي مـــارس عـــام 2013 حصلـــت المؤسســـة 

علـــى ترخيصهـــا فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة )برقـــم 

لتبـــدأ عملهـــا بشـــكل رســـمي، وقـــد نشـــطت   ،)4846

تلـــك المؤسســـة بيـــن أوســـاط الاجئيـــن الســـوريين فـــي 

مدينـــة الســـادس مـــن أكتوبـــر ومدينـــة العبـــور، وأنشـــأت 

جانـــب  إلـــى  وذلـــك  المناطـــق.  تلـــك  فـــي  لهـــا  فروًعـــا 

العديـــد مـــن التنظيمـــات الســـورية األخـــرى فـــي مناطـــق 

تجمـــع الاجئيـــن الســـوريين، والتـــي تعمـــل علـــى تعزيـــز 

التواصـــل بيـــن الاجئيـــن، وتقديـــم الخدمـــات االجتماعيـــة 

الاجئيـــن  رابطـــة  مثـــل  واالقتصاديـــة،  والتعليميـــة 

ــر. ــادس مـــن أكتوبـ ــة السـ ــوريين فـــي مدينـ السـ

ا  وبالنســبة لاجئيــن مــن الــدول اإلفريقية األخــرى، ونظًر

المصريــة  والعاقــات  مصــر  فــي  إقامتهــم  لطــول 

اإلفريقيــة التاريخيــة، تنشــط التنظيمــات غيــر الرســمية 

تكــون  تــكاد  التــي  المقاهــي  فــي  والمتمثلــة  لاجئيــن، 

ــا لجنســيات معينــة، والتــي تمثــل بديًلا  مخصصــة حصريًّ

عــن الروابــط والمنظمــات الرســمية وشــبه الرســمية، 

المدينــة  وســط  مناطــق  فــي  المقاهــي  هــذه  وتكثــر 

)عابديــن والعتبــة وغيرهمــا(، وكذلــك فــي مناطــق الحــي 

ــة نصــر بشــكل عــام. ــة نصــر، ومدين العاشــر بمدين

٤. المراكز البحثية

التـي  الـذراع  بالاجئيـن  الخاصـة  البحثيـة  المراكـز  تمثـل 

تحـت  توضـع  أن  الاجئيـن  لقضايـا  يمكـن  خالهـا  مـن 

وتحليـل  رصـد  أجـل  مـن  األكاديمـي،  البحثـي  المنظـار 

بنتائـج  للخـروج  أكاديمـي  منظـور  مـن  القضايـا  تلـك 

السياسـات.  صانعـي  عـادة  تسـتهدف  وتوصيـات 

وعلـى الرغـم مـن أهميـة المراكـز البحثيـة، فـإن وجودهـا 

بعـض  خـال  مـن  إال  ُيذَكـر،  ال  يـكاد  الواقـع  أرض  علـى 

قائمـة  رأس  علـى  ويأتـي  القليلـة،  البحثيـة  المراكـز 

المراكـز البحثيـة العاملـة فـي مجـال الاجئيـن فـي مصـر 

مركـز دراسـات الهجـرة والاجئيـن بالجامعـة األمريكيـة 

التـي  األنثروبولوجيـا  عالمـة  سـته  أسَّ والـذي  بالقاهـرة، 

كرَّسـت حياتهـا لخدمـة الاجئيـن فـي إفريقيـا الدكتـورة 

»بربـرا هـارل بونـد« عـام 2000، كبرنامج لدراسـات الاجئين 

ل البرنامـج إلـى  والهجـرة القسـرية، وفـي عـام 2008 تحـوَّ

والاجئيـن.  الهجـرة  لدراسـات  مركـز 

هـذا وقـد قام المركز خـال الفترة الماضية بإعداد العديد 

مـن الدراسـات فـي مجـال الاجئيـن فـي مصـر، لعـل مـن 

والتـي  الاجئيـن فـي مصـر،  أهمهـا دراسـة اسـتحقاقات 

ُتعـد بمثابـة مسـح شـامل لجميع اسـتحقاقات الاجئين 

والحقـوق  القانونيـة،  الحقـوق  ذلـك:  فـي  بمـا  مصـر،  فـي 

واألوضـاع  والسـكن  والعمـل  بالصحـة  المرتبطـة 

االجتماعية واالقتصادية، كما يقوم المركز أيًضا بالتعاون 

مـع الجمعيات والمؤسسـات الخاصـة بالاجئين لتقديم 

الدعـم لهـذه المؤسسـات فيمـا يتعلـق بالتدريـب وبنـاء 

القـدرات، كمـا يتعـاون المركـز مـع المؤسسـات الدوليـة 

وباإلضافـة  الهجـرة.  حوكمـة  يخـص  فيمـا  والوطنيـة 

بعـض  هنـاك  والاجئيـن،  الهجـرة  دراسـات  مركـز  إلـى 

بحثيـة  بجهـود  تقـوم  التـي  والمؤسسـات  الجمعيـات 

مهمـة فـي مجـال الاجئيـن وطالبـي اللجـوء ومـن هم في 

وضعيتهـم فـي مصـر، مثـل مؤسسـة »ماعـت للسـام 

والتنميـة وحقـوق اإلنسـان«، وكذلـك مؤسسـة »ملتقـى 

وغيرهمـا. اإلنسـان«،  للتنميـة وحقـوق  الحـوار 

الخاصــة  البحثيــة  المراكــز  تمثــل 
خالهــا  مــن  التــي  الــذراع  بالاجئيــن 
يمكــن لقضايــا الاجئيــن أن تُوضــع تحــت 
أجــل  مــن  األكاديمــي؛  البحثــي  المنظــار 
رصــد وتحليــل تلــك القضايــا مــن منظــور 
وتوصيــات  بنتائــج  والخــروج  أكاديمــي، 
تســتهدف -عــادة- صانعــي السياســات. 
ورغــم أهميــة هــذه المراكز، فــإن وجودها 

علــى أرض الواقــع يــكاد ال يُذَكــر.
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رؤية مستقبلية 

منظمـات  بـه  تقـوم  الـذي  البـارز  الـدور  إنـكار  يمكـن  ال 

وتلبيـة  الاجئيـن  قضايـا  مناصـرة  فـي  المدنـي  المجتمـع 

الحاجـات األساسـية لهـم وتيسـير سـبل شـمولهم فـي 

العديـد  تقـدم  حيـث  فيهـا؛  يعيشـون  التـي  المجتمعـات 

مـن الخدمـات المرتبطـة باإلعاشـة والخدمـات التعليميـة 

والصحية والنفسـية واالجتماعية، وكذلك تيسـير انخراط 

الاجئين في مشروعات وأعمال منتجة، حتى يستطيعوا 

إعالـة أنفسـهم وذويهـم وال تتوقـف حياتهـم عنـد انتظـار 

المعونـات مـن الجهـات المانحـة، ويمكـن القـول إنـه فـي 

المدنـي  المجتمـع  منظمـات  تلعـب  المصريـة  الحالـة 

ـا فـي رعايـة الاجئيـن ومـن  بأطيافهـا المختلفـة دوًرا مهمًّ

هـم فـي وضعيـات مشـابهة لهـم، إال أنـه فـي الوقـت ذاتـه 

ـظ بعـض النقـاط التـي يجـب أن تؤخـذ بعيـن االعتبـار 
ِ
ُناح

لتعظيـم االسـتفادة مـن تلـك الكيانـات، كالتالـي:

أولًا: ُياَحـــظ أن غالبيـــة منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 
بالمفوضيـــة  ـــا  ارتباًطـــا عضويًّ ترتبـــط  النشـــيطة 
الدوليـــة  الاجئيـــن والهيئـــات  الســـامية لشـــؤون 
المانحـــة، وأنهـــا ال يتوافـــر لـــدى غالبيتهـــا فـــرص 
تبـــدو  كذلـــك-  -والحـــال  فهـــي  للتمويـــل؛  أخـــرى 

وكأنهـــا أجهـــزة طرفيـــة تتبـــع تلـــك الهيئـــات. 

ثانًيـا: أن هنـاك العديد مـن الجمعيات األهلية العاملة 
المجموعـة  نطـاق  خـارج  الاجئيـن  مجـال  فـي 
القريبـة مـن الهيئـات الدوليـة المانحـة تقـوم بجهـد 
متميـز فـي مسـاعدة الاجئيـن، إال أنهـا خـارج دائـرة 
أو شـبه دوريـة  تقاريـر دوريـة  االهتمـام، وال تصـدر 

عـن أنشـطتها فـي هـذا المجـال، وال ُترَصـد.

ثالثًـــا: أن اهتمـــام منظمـــات المجتمـــع المدنـــي البحثيـــة 
فـــي مصـــر بقضايـــا الاجئيـــن ضعيـــف، ويحتـــاج إلـــى 

دعـــم فـــي المرحلـــة القادمـــة.

ختاًمـــا، وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق ال ُبـــد مـــن العمـــل علـــى 

والمؤسســـات  للجمعيـــات  نوعـــي  اتحـــاد  تأســـيس 

األهليـــة العاملـــة فـــي مجـــال الاجئيـــن ضمـــن منظومـــة 

االتحـــاد العـــام للجمعيـــات والمؤسســـات األهليـــة؛ حتـــى 

ـــز التواصـــل األفقـــي والتكامـــل بيـــن منظمـــات  يتـــم تعزي

المجتمـــع المدنـــي العاملـــة فـــي هـــذا المجـــال.
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أ. هـــدى البكـــر

ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــشــبــكــة الـــعـــربـــيـــة لــلــمــنــظــمــات األهــلــيــة ــديـ ــمـ الـ

»الجمهوريـــة الجديـــدة« هـــذا المصطلـــح الواعـــد الـــذي 

أنـــه  يبـــدو  السيســـي«،  الفتـــاح  »عبـــد  الرئيـــس  أطلقـــه 

ـــه مـــن البحـــث والتأصيـــل وتحديـــد داللتـــه،  لـــم يأخـــذ حقَّ

والتـــي - بـــا شـــك - كانـــت واضحـــة فـــي ذهـــن الرئيـــس 

لحظـــة إطاقـــه، وهـــو مـــا دفـــع الكثيريـــن للنظـــر إليـــه مـــن 

زاويـــة ضيقـــة، عبـــر الربـــط بينـــه وبيـــن العاصمـــة اإلداريـــة 

الجديـــدة، وهـــي بالتأكيـــد خطـــوة عماقـــة، ولكنهـــا ال تمثـــل 

ـــر عمـــا  ـــح، وال ُتعبِّ ـــة لهـــذا المصطل ـــة الكامل وحدهـــا الدالل

جـــال فـــي ذهـــن الرئيـــس لحظـــة إطاقـــه.

إلـــى  الرئيـــس  دعـــا  التـــي  الجديـــدة«  »الجمهوريـــة  إن 

تشـــييدها، حملـــت فـــي رحمهـــا أكثـــر بكثيـــر مـــن التطويـــر 

التحتيـــة، وبنـــاء شـــبكات  البنـــى  العمرانـــي، وتحديـــث 

غيـــر مســـبوقة مـــن الطـــرق والمواصـــات، وغيـــر ذلـــك. 

ومـــع أهميـــة كل مـــا ســـبق، إال أن المدقـــق فـــي حجـــم 

التـــي  والمشـــروعات  والبرامـــج  المبـــادرات  ونوعيـــة 

تطلقهـــا القيـــادة السياســـية كل يـــوم، ســـيأخذ هـــذا 

المصطلـــح إلـــى آفـــاق أرحـــب وأوســـع بكثيـــر ممـــا هـــو 

ــان البعـــض. ــي أذهـ فـ

ـــر عـــن مشـــروع قومـــي إلعـــادة  ـــح ُيعبِّ إن هـــذا المصطل

بنـــاء الدولـــة المصريـــة علـــى أســـس جديـــدة، وبعقـــد 

اجتماعـــي جديـــد يســـتند إلـــى أن المواطـــن هـــو هـــدف 

ـــة وموضوعهـــا األساســـي، مســـتلهًما فـــي ذلـــك  التنمي

منطـــق وبنيـــة أجنـــدة التنميـــة المســـتدامة 2030، والتـــي 

يـــَغ بنـــاًء عليهـــا رؤيـــة مصـــر 2030.
ِ

ص

هـــذا المشـــروع القومـــي الخـــاص بتأســـيس »جمهوريـــة 

جديـــدة«، والـــذي يتبّنـــى رؤيـــة تنمويـــة جديـــدة مســـتدامة، 

بيـــن  العاقـــات  صياغـــة  إعـــادة  بالضـــرورة  تصاحبـــه 

ــة، وهـــي: المواطـــن والدولـــة  ــة التنمويـ ــراف العمليـ أطـ

والمجتمـــع المدنـــي والقطـــاع الخـــاص، والتـــي ينبغـــي 

التنميـــة  منطـــق  إلـــى  تشـــكيلها  فـــي  تســـتند  أن 

المســـتدامة، وهـــو المنطـــق الـــذي تـــم التعبيـــر عنـــه 

ـــه  ـــذي يؤكـــد أن ـــدة، وال بوضـــوح فـــي الهـــدف 17 مـــن األجن

»ليـــس بمقـــدور منظمـــة واحـــدة أو حكومـــة بمفردهـــا أن 

ـــل ُبعـــًدا  تحقـــق التنميـــة المســـتدامة، فالشـــراكات تمثِّ

ا فـــي ســـبيل بلـــوغ أهـــداف األمـــم المتحـــدة  أساســـيًّ

للتنميـــة المســـتدامة«.

مــن هنــا فإننــا فــي ظــل »الجمهوريــة الجديــدة« بصــدد 

مرحلــة مهمــة ُتعــاد فيهــا صياغــة العاقــة بيــن المواطــن 

علــى  الخــاص  والقطــاع  المدنــي  والمجتمــع  والدولــة 

أســاس الشــراكة المتوازنــة والفاعلــة، التــي من المفترض 

أن يلتــزم كل طــرف فيهــا بالقيــام بالــدور المنــوط بــه فــي 

ــى نحــو مســتدام. ــة عل ــق التنمي تحقي

نحــو  المدنــي.. خطــوة  المجتمــع  عــام 
عصــر جديــد

داللـــة  لضبـــط  بمحاولـــة  المقـــال  نبـــدأ  أن  ينبغـــي  ال 

الوقـــت  وفـــي  الجديـــدة«،  »الجمهوريـــة  مصطلـــح 

نفســـه ال نقـــدم بوضـــوح تعريًفـــا محـــدًدا لمـــا نعنيـــه 

إليـــه  ننظـــر  والـــذي  المدنـــي،  المجتمـــع  بمصطلـــح 

الحـــرة  التطوعيـــة  التنظيمـــات  »مجموعـــة  باعتبـــاره 

والدولـــة،  األســـرة  بيـــن  العـــام  المجـــال  تمـــأل  التـــي 

وتنشـــأ لتحقيـــق مصالـــح أفرادهـــا، أو لتقديـــم خدمـــات 

نحو خريطة طريق لمجتمع مدني فاعل 
في “الجمهورية الجديدة” 
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للمواطنيـــن، أو لممارســـة أنشـــطة إنســـانية متنوعـــة، 

ومعاييـــر  بقيـــم  ونشـــاطها  وجودهـــا  فـــي  وتلتـــزم 

االحتـــرام والتراضـــي والتســـامح والمشـــاركة واإلدارة 

واالختـــاف«. للتنـــوع  الســـلمية 

فـــي هـــذا اإلطـــار يمكـــن القـــول إن األمـــر األساســـي 

االعتـــراف  هـــو  قيـــام مجتمـــع مدنـــي  فـــي  والحاســـم 

المتبـــادل بيـــن الدولـــة مـــن جهـــة والمجتمـــع المدنـــي 

العمـــل  فـــي  ـــه  حقِّ ومشـــروعية  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 

ضمـــن  معوقـــات،  دون  كافـــة  أنشـــطته  ومزاولـــة 

ومعلومـــة. محـــددة  مجـــاالت 

بالمجتمـع  المصريـة  الدولـة  اعتـراف  تأكيـد  تجـدد  وقـد 

ـه فـي العمـل، عبـر إعـادة بنـاء العاقـة بيـن  المدنـي، وحقِّ

تخـدم  جديـدة  أسـس  علـى  المدنـي  والمجتمـع  الدولـة 

أهـداف الرؤيـة التنمويـة المسـتدامة للدولـة المصريـة؛ 

المجتمـع  عـام  هـو   2022 عـام  أن  الرئيـس  أعلـن  حيـث 

المدني، وذلك ضمن توصيات منتدى شباب العالم في 

نسـخته الرابعـة فـي شـرم الشـيخ، والمتابـع لتوجهـات 

مـدار  علـى  المدنـي  المجتمـع  نحـو  السياسـية  القيـادة 

لـم  اإلعـان  هـذا  أن  ياحـظ  سـوف  السـابقة،  األعـوام 

مـن  لمجموعـة  تتويًجـا  جـاء  وإنمـا  اللحظـة،  وليـد  يكـن 

لـه. الطريـق  التـي مهـدت  والخطـوات  اإلجـراءات 

ال يخفـــى علـــى المراقبيـــن والمهتميـــن بالعمـــل األهلـــي 

ــد  ــي قـ ــع المدنـ ــن بالمجتمـ ــة والمواطـ ــة الدولـ أن عاقـ

شـــابها الكثيـــر مـــن التوتـــر وعـــدم الثقـــة فـــي أعقـــاب ثـــورة 

ـــن المنظمـــات  ـــذي حـــدث بي ـــط ال ـــر، خاصـــة مـــع الخل يناي

السياســـي  العمـــل  منهـــا  القليـــل  مـــاَرس  التـــي 

مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  وبيـــن  للقانـــون،  بالمخالفـــة 

القانـــون،  التـــي كانـــت تعمـــل فـــي إطـــار  المنظمـــات 

وهـــو مـــا أســـفر عـــن إصـــدار القانـــون 70 لعـــام 2017، والـــذي 

كان يفـــرض قيـــوًدا ويضـــع معوقـــات أمـــام انطـــاق 

عمـــل الجمعيـــات والمؤسســـات العاملـــة فـــي مجـــال 

ـــة،  ـــات ســـالبة للحري ـــن عقوب ـــي، كمـــا تضمَّ العمـــل األهل

العامليـــن  قلـــق  أثـــارت  ضخمـــة،  ماليـــة  وغرامـــات 

بالقطـــاع، وخلقـــت حالـــة مـــن الضبابيـــة حـــول مســـتقبل 

القطـــاع األهلـــي.

ســـادت حالـــة مـــن عـــدم الرضـــا عـــن القانـــون 70، ومـــا تبعـــه 

مـــن تجميـــد عـــدد مـــن الجمعيـــات األهليـــة ألنشـــطتها، 

فـــي انتظـــار وضـــوح الرؤيـــة، ومحاولـــة فهـــم موقـــف الدولـــة 

مـــن المجتمـــع المدنـــي، هـــذه الحالـــة دفعـــت القيـــادة 

السياســـية التـــي تؤمـــن بأهميـــة بنـــاء شـــراكة حقيقيـــة مـــع 

المجتمـــع المدنـــي لتحقيـــق رؤيـــة مصـــر 2030، إلـــى الدعـــوة 

لحـــوار مجتمعـــي حـــول القانـــون بدايـــة مـــن نوفمبـــر 2018، 

ــة  ــة حاكمـ ــة رئيسـ ــي بتوصيـ ــوار المجتمعـ ــرج الحـ ــد خـ وقـ

لـــروح القانـــون المأمـــول، وهـــي »االتفـــاق علـــى ضـــرورة 

إعـــادة صياغـــة العاقـــة بيـــن الدولـــة والجمعيـــات األهليـــة 

علـــى أســـاس مـــن الشـــراكة الحقيقـــة والثقـــة المتبادلـــة 

ـــة المســـتقبلية، بمـــا  ـــن؛ لدعـــم خطـــط التنمي بيـــن الطرفي

يضمـــن تحقيـــق التـــوازن الـــازم بيـــن حريـــة العمـــل األهلـــي 

يـــؤدي  بمـــا  القومـــي،  األمـــن  ومقتضيـــات  المســـؤول، 

إلـــى تعزيـــز الهويـــة المصريـــة والحفـــاظ علـــى االســـتقرار 

واألمـــن االجتماعـــي والمشـــاركة المجتمعيـــة واحتـــرام 

حقـــوق اإلنســـان«.

أعــدت  المجتمعــي،  الحــوار  وتأسيًســا علــى مخرجــات 

وزارة التضامــن االجتماعــي مشــروًعا لقانــون تنظيــم 

ــى مجلــس النــواب  يــل إل
ِ
ــي، وُأح ممارســة العمــل األهل

الــذي وافــق عليــه فــي جلســته العامــة فــي 15 يوليــو 2019، 

ــر القانــون الــذي حمــل رقــم 149 لســنة 2019 فــي 
ِ

وقــد ُنش

19 أغســطس 2019، وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد تمــت 

مصطلـــح »الجمهوريـــة الجديـــدة« 
قومـــي  مشـــروع  عـــن  تعبيـــًرا  يمثِّـــل 
علـــى  المصريـــة  الدولـــة  بنـــاء  إلعـــادة 
أســـس جديـــدة، وبعقـــد اجتماعـــي جديـــد، 
هـــدف  هـــو  المواطـــن  أن  إلـــى  يســـتند 

األساســـي. وموضوعهـــا  التنميـــة 
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التــي  والدســتورية  القانونيــة  اإلشــكاليات  معالجــة 

صاحبــت عمليــة تشــريع وإصــدار القانــون 70 لســنة 2017.

ــية فـــي  ــة التأسيسـ ــة اللبنـ هـــذه الخطـــوة جـــاءت بمثابـ

الدولـــة والتنظيمـــات  بيـــن  العاقـــة  تصحيـــح مســـار 

األهليـــة، وكانـــت بمثابـــة فتـــح صفحـــة جديـــدة فيمـــا 

بيـــن الجانبيـــن، أساســـها الثقـــة المتبادلـــة واالعتـــراف 

مـــن جانـــب الدولـــة بـــأن التنظيمـــات األهليـــة شـــريك 

تنمـــوي رئيـــس، ومـــن المهـــم تهيئـــة البيئـــة التشـــريعية 

والقانونيـــة الممكنـــة لهـــا لتقـــوم بدورهـــا التنمـــوي.

ولــم يكــن صــدور القانــون 149 لســنة 2019 الــذي القى قبوًلا 

ــي  ــة منظمــات المجتمــع المدن واستحســاًنا مــن غالبي

للقيــادة السياســية،  الوحيــدة  المبــادرة اإليجابيــة  هــو 

ولكنــه كان مبــادرة تأسيســية، ســبقتها وتوالــت بعدهــا 

مــن  العديــد  ــق 
ِ
ُأطل فقــد  اإليجابيــة،  اإلشــارات  أيًضــا 

إلــى  بلورتهــا  فــي  اســتندت  التــي  التنمويــة  المبــادرات 

وجــود المنظمــات األهليــة كشــريك أساســي.

مبــادرات  الجديــدة..  الجمهوريــة  نحــو 
تشــاركية تنمويــة 

إن المتابـــع لحزمـــة المبـــادرات والبرامـــج والمشـــروعات 

التنمويـــة التـــي طرحتهـــا القيـــادة السياســـية، يرصـــد 

طبيعتهـــا التشـــاركية منـــذ اللحظـــة األولـــى، فالمجتمـــع 

المدنـــي بتنظيماتـــه المتنوعـــة شـــريك أساســـي فـــي 

هـــذه المشـــروعات والمبـــادرات، والتـــي مـــن بينهـــا علـــى 

ســـبيل المثـــال ال الحصـــر:

مبــادرة 100 مليــون صحــة: للقضــاء علــى فيــروس 	 

ســي والكشــف عــن األمــراض غيــر الســارية.

مبـــادرة نـــور حيـــاة: لمكافحـــة ضعـــف وفقـــدان 	 

المبكـــر. التشـــخيص والكشـــف  اإلبصـــار مـــن خـــال 

مبــادرة تطوير مؤسســات الرعايــة االجتماعية: 	 

والمؤسســات  الجمعيــات  كفــاءة  رفــع  بهــدف 

رعايــة  مؤسســات  بتطويــر  المعنيــة  األهليــة 

المســنين، مــن حيــث البنيــة التحتيــة، ودعــم مهــارات 

مقدمــي الرعايــة واإلدارة التنفيذيــة، مــن أجــل تنفيــذ 

للمســنين  آمنــة  بيئــة  توفيــر  إلــى  تهــدف  تدخــات 

المجتمــع. داخــل  ودمجهــم 

تحســـين 	  إلـــى  تهـــدف  متطوًعـــا:  كـــن  مبـــادرة 

جميـــع األعمـــال التطوعيـــة، مـــن خـــال إطـــاق بوابـــة 

إلكترونيـــة ودليـــل إجرائـــي للتطـــوع ييســـر العمـــل 

التطوعـــي فـــي مصـــر.

مبــادرة ســكن كريــم: لتوفيــر ســكن آدمــي لألســر 	 

الفقيــرة واأَلولــى بالرعايــة فــي قــرى مصــر.

مبــادرة مصــر بــا غارمين: لســداد ديــون الغارمين 	 

والغارمــات، وهــم المحبوســون بســبب ديــن تعثــروا 

فــي ســداده نتيجــة للظــروف االقتصادية.

مبـادرة فرصـة: لتحسـين دخـل األسـر المسـتهدفة، 	 

عمـل  فـرص  وتوفيـر  االقتصـادي  التمكيـن  خـال  مـن 

بـدًلا مـن االعتمـاد علـى المسـاعدات االجتماعيـة. منتجـة 

مبـــادرة بـــر أمـــان: لتنميـــة صيـــادي اإلســـكندرية، 	 

لهـــم،  الصيـــد  أســـاليب  بتحســـين  تهتـــم  كونهـــا 

الصيـــد. معـــدالت  وزيـــادة  الصحيـــة،  ورعايتهـــم 

مبــادرة اتحضــر لألخضــر: تعديــل الســلوك عبــر 	 

وبخاصــة  المواطنيــن  وحــّث  البيئــي،  الوعــي  نشــر 

الشــباب علــى المشــاركة فــي الحفــاظ علــى البيئــة 

الطبيعيــة. والمــوارد 

الـمـبـــــــــادرات  لـحـزمــــــة  الـمـتـابــــع  إن 
التـــي  التنمويـــة  والمشـــروعات  والبرامـــج 
يرصـــد  السياســـية،  القيـــادة  طرحتهـــا 
طبيعتهـــا التشـــاركية منـــذ اللحظـــة األولـــى، 
ــة  ــه المتنوعـ ــي بتنظيماتـ ــع المدنـ فالمجتمـ

فيهـــا. أساســـي  شـــريك 
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مبــادرة حيــاة كريمــة: أكبــر مبــادرة تنمويــة ليــس 	 

مــن  ــا  عالميًّ وإنمــا  فقــط،  الوطنــي  الصعيــد  علــى 

حيــث حجم المســتفيدين، وحجــم اإلنفاق، واألهداف 

الطموحــة لهــا، فهــي تتوجــه لتطويــر القــرى األكثــر 

احتياًجــا، وتوفيــر جميــع المرافق والخدمــات الصحية 

والتعليميــة واألنشــطة الرياضيــة والثقافيــة.

هـــذه المبـــادرات وغيرهـــا الكثيـــر الـــذي ال يتســـع المجـــال 

ــتراتيجية  ــة اسـ ــة تنمويـ ــى خطـ ــتناًدا إلـ ــي اسـ ــره، تأتـ لذكـ

هـــي رؤيـــة مصـــر 2030، وتخاطـــب التحديـــات التنمويـــة 

وبمنطـــق  الوطنيـــة،  لألولويـــات  طبًقـــا  الرئيســـة 

التدخـــات المتشـــابكة المركبـــة التـــي تأخـــذ فـــي اعتبارهـــا 

ــة  ــة والثقافيـ ــة والبيئيـ ــة واالجتماعيـ ــاد االقتصاديـ األبعـ

 واحـــد، بـــدًلا مـــن اقتـــراب التدخـــات المتوازيـــة 
ٍ
فـــي آن

بيـــن  والتشـــابكات  العاقـــات  تراعـــي  تكـــن  لـــم  التـــي 

التنمويـــة. األهـــداف 

هـــذه  أن  التأكيـــد   - أيًضـــا   - المقـــام  هـــذا  فـــي  يهمنـــا 

حيـــاة  جـــودة  تحســـين  الرئيـــس  هدفهـــا  المبـــادرات 

المواطـــن المصـــري، عبـــر بنـــاء شـــراكة فعالـــة بيـــن 

تحليـــل  فعنـــد  التنمويـــة،  العمليـــة  أطـــراف  مختلـــف 

معمـــق لـــكل مبـــادرة ســـنجد أنفســـنا أمـــام مجموعـــة 

مـــن الشـــركاء يمثلـــون الحكومـــة والقطـــاع الخـــاص 

المدنـــي. والمجتمـــع 

الدولـــة  تتبناهـــا  التـــي  التشـــاركية  المقاربـــة  هـــذه 

المصريـــة لتنفيـــذ الخطـــط التنمويـــة، تعكـــس بوضـــوح 

رغبـــة حقيقيـــة مصحوبـــة بتحـــرك علـــى أرض الواقـــع 

جانـــب،  مـــن  الحكومـــة  بيـــن  العاقـــة  بنـــاء  إلعـــادة 

وأطـــراف العمليـــة التنمويـــة مـــن جانـــب آخـــر، وعلـــى وجـــه 

الخصـــوص المجتمـــع المدنـــي بتنظيماتـــه المختلفـــة.

وهـــذه المقاربـــة لكـــي ُيكتـــب لهـــا النجـــاح واالســـتدامة 

مـــن  عاليـــة  درجـــة  علـــى  مدنـــي  مجتمـــع  إلـــى  بحاجـــة 

التنمويـــة  بالتحديـــات  والوعـــي  والمعرفـــة،  التنظيـــم 

الراهنـــة والمحتملـــة، وقـــادر علـــى توســـيع مســـاحات 

جانـــب،  مـــن  الحكومـــة  وبرامـــج  خطـــط  علـــى  التأثيـــر 

 آخـــر.
ٍ

وتنظيـــم وحشـــد المواطنيـــن مـــن جانـــب

حقوق اإلنسان.. نحو مرحلة جديدة

في خضم تأسيس الجمهورية الجديدة، سعت القيادة 

السياسـية إلـى فتـح صفحـة جديـدة -أيًضـا- علـى صعيد 

حقوق اإلنسـان؛ حيث تم إطاق االسـتراتيجية الوطنية 

إلـى  تهـدف  والتـي   ،2026-2021 اإلنسـان  لحقـوق  األولـى 

والسياسـية  واالقتصاديـة  االجتماعيـة  الحقـوق  تعزيـز 

والثقافيـة للمواطـن المصـري، وتتضمن االسـتراتيجية 

أربعة محاور رئيسـة، هي: الحقوق المدنية والسياسـية، 

والحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة، وحقـوق 

المـرأة والطفـل وذوي اإلعاقـة والشـباب وكبـار السـن، 

وأهـم  اإلنسـان.  حقـوق  فـي  القـدرات  وبنـاء  والتثقيـف 

مصـر  التـزام  تأكيـد  هـو  االسـتراتيجية  هـذه  يميـز  مـا 

حقـوق  مجـال  فـي  واإلقليميـة  الدوليـة  باالتفاقيـات 

ـي المقاربـة الحقوقية فـي التنمية، بمعنى  اإلنسـان، وتبنِّ

والتمتـع  الشـاملة  التنميـة  تحقيـق  فـي  المشـاركة  أن 

بعوائدهـا هـي حـق مـن حقـوق اإلنسـان.

أساسـيين،  أمريـن  تؤكـد  المفصليـة،  الخطـوة  هـذه 

المدنـي  للمجتمـع  عاًمـا  ليـس   2022 عـام  أن  أولهمـا: 

العاقـة  فـي  جديـدة  لمرحلـة  بدايـة  هـو  وإنمـا  فقـط، 

بيـن الدولـة والمجتمـع المدنـي فـي مصـر، وثانيهمـا: أن 

علـى المجتمـع المدنـي أن يعيـد تنظيـم صفوفـه وبنـاء 

قدراته وتوسـيع تخومه؛ السـتثمار هذه المرحلة لطرح 

ومؤثـر. فاعـل ومنظـم  تنمـوي  نفسـه كشـريك 

المقاربـــة التشـــاركية التـــي تتبناهـــا 
الخطـــط  لتنفيـــذ  المصريـــة  الدولـــة 
التنمويـــة، تعكـــس رغبـــة حقيقيـــة فـــي 
الحكومـــة  بيـــن  العاقـــة  بنـــاء  إعـــادة 
التنمويـــة، وأبرزهـــا  العمليـــة  وأطـــراف 

المدنـــي. المجتمـــع 
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المجتمع المدني.. إشكاليات متجددة

اآلن تبــدو الفرصــة ســانحة أمــام المجتمــع المدنــي فــي 

مصــر إلعــادة ترتيــب أوراقــه، وتحديــد أولوياتــه التنمويــة، 

مــن  االســتفادة  لتعظيــم  المؤسســي  بنائــه  وتعزيــز 

لتحقيــق  الدولــة  تطرحهــا  التــي  التشــاركية  المقاربــة 

اإلشــارة  تجــدر  وهنــا  مســتدام.  نحــو  علــى  التنميــة 

المكــون  باعتبارهــا  األهليــة  الجمعيــات  عــدد  أن  إلــى 

الرئيــس للمجتمــع المدنــي، تبلــغ 32 ألــف جمعيــة، وهــي 

الجمعيــات التــي قــد انتهــت مــن التســجيل اإللكترونــي 

لتوفيــق أوضاعهــا، ومع مــد فترة توفيق األوضاع لمدة 

عــام آخــر، فــإن هــذا العــدد بــا شــك مرشــح للزيــادة، إمــا 

إلتاحــة الفرصــة أمــام المزيــد مــن الجمعيــات القائمــة 

تســجيل  أمــام  المجــال  لفتــح  أو  أوضاعهــا،  لتوفيــق 

العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الناشــئة.

هــذا العــدد الهائــل مــن الجمعيــات والتنظيمــات األهلية 

يعانــي قطــاع كبيــر منــه مــن عــدة إشــكاليات، منها:

عـدم التجانـس بيـن مكونـات القطاع األهلـي، وتباين 	 

مرجعيـات ودوافـع االنخـراط فـي العمل األهلي.

غياب ثقافة التخصص في مجال نشاط محدد.	 

ـــي التدخـــات التنمويـــة التقليديـــة، مـــع ضعـــف 	  تبنِّ

رفـــع  مـــن  بالرغـــم  المســـتدامة،  التنميـــة  ثقافـــة 

الســـاعة. حديـــث  باعتبارهـــا  شـــعاراتها 

مـــن 	  كثيـــر  فـــي  واإلغاثـــي  الخيـــري  الطابـــع  غلبـــة 

األحيـــان علـــى تدخـــات وبرامـــج قطـــاع كبيـــر مـــن 

األهليـــة. الجمعيـــات 

االبتـــكار 	  ونـــدرة  الذاتـــي،  التعلـــم  ثقافـــة  ضعـــف 

التنمـــوي. العمـــل  فـــي  والتجديـــد 

التكنولوجيـــة 	  العصـــر  أدوات  توظيـــف  محدوديـــة 

القطـــاع  إســـهام  تعزيـــز  لصالـــح  والمعلوماتيـــة 

التنمويـــة. العمليـــة  فـــي  األهلـــي 

الماليـــة 	  البنـــاء المؤسســـي واالســـتدامة  ضعـــف 

للكثيـــر مـــن الجمعيـــات األهليـــة.

طْرح ما سبق من إشكاليات، ال يعني بحال من األحوال 

التقليـل مـن شـأن الجهـود الهائلـة للجمعيـات األهليـة 

فـي مصـر، والتـي قامـت -وال تـزال تقـوم- بـأدوار شـديدة 

األهميـة لدعـم المهمشـين فـي المجتمعـات المحليـة، 

والتـي  كوفيـد-19،  جائحـة  خـال  بوضـوح  ـت  تجلَّ وقـد 

القـت تقديـًرا مـن القيـادة السياسـية والمواطـن علـى 

حـدٍّ سـواء، وإنمـا يأتـي كمدخـل لوضـع خريطـة طريـق 

للمجتمـع المدنـي فـي مصـر إلعـادة ترتيبـه مـن الداخـل، 

ليطـرح نفسـه بقـوة كشـريك تنمـوي مؤثـر وفاعـل فـي 

مـن  االسـتفادة  ولتعظيـم  الجديـدة«،  »الجمهوريـة 

اإلمكانـات والكـوادر الهائلـة لهـذا القطـاع، والتـي يمكـن 

وصفهـا بأنهـا أكبـر مـن إسـهامه حتـى اللحظـة.

خريطة طريق لمجتمع مدني جديد

علينـــا  الخريطـــة،  لهـــذه  عامـــة  مامـــح  تقديـــم  قبـــل 

بنـــاء مجتمـــع مدنـــي جديـــد  أن نعـــي أن اســـتراتيجية 

للجمهوريـــة الجديـــدة، تهـــدف إلـــى تعزيـــز المشـــاركة 

المدنيـــة وبنـــاء مجتمـــع مدنـــي منظـــم ونشـــط، وقـــادر 

علـــى التأثيـــر فـــي سياســـات وبرامـــج الحكومـــة مـــن جهـــة، 

وضبـــط أنشـــطة وممارســـات القطـــاع الخـــاص مـــن 

ـــة المواطنيـــن مـــن  ـــم وتوعي ـــة، وحشـــد وتنظي جهـــة ثاني

ــتدامة تراعـــي  ــة ثالثـــة، لصالـــح تحقيـــق تنميـــة مسـ جهـ

مصالـــح األجيـــال الحاليـــة والقادمـــة. وهـــو مـــا يتطلـــب 

مبـــادرة القطـــاع األهلـــي بتصحيـــح أوضاعـــه مـــن الداخـــل 

ــا: ــراءات والخطـــوات، منهـ ــر تبنـــي حزمـــة مـــن اإلجـ عبـ
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تعزيـــز ثقافـــة التنميـــة المســـتدامة، ونشـــر المعرفـــة 	 

العلميـــة المبســـطة عـــن منطـــق بنـــاء أجنـــدة 2030، 

ــا هـــو أبعـــد مـــن أهـــداف األجنـــدة  والتعـــرف علـــى مـ

الكونيـــة الســـبعة عشـــر.

تأسـيس كوادر تنموية تتمتع بالكفاءات األساسـية 	 

نهـم مـن التعامـل مـع التحديـات التنمويـة  التـي تمكِّ

والتفكيـر  المعرفـة،  كفـاءات  ومنهـا:  المعقـدة، 

المؤسسـي،  والتفكيـر  بالـذات،  والوعـي  النقـدي، 

االسـتراتيجية،  والكفـاءة  المسـتقبلي،  والتفكيـر 

المتكاملـة. المشـكات  وحـل 

المسـتدامة، 	  التنميـة  لقيـم  األهليـة  الجمعيـات  ـي  تبنِّ

وفي مقدمتها: العدالة والحرية والكرامة والمساواة 

واعتمادهـا  الطبيعـة،  واحتـرام  واإلبـداع  والتضامـن 

داخـل  العاقـات  لتنظيـم  أخاقـي  شـرف  كميثـاق 

المسـتهدفة  الفئـات  وبيـن  بينهـا  وفيمـا  الجمعيـة، 

مـن جهـة، وفيمـا بينهـا وبيـن الشـركاء مـن جهـة أخـرى.

داخـــل 	  وتطبيقهـــا  الحوكمـــة  بمبـــادئ  االلتـــزام 

الجمعيـــات األهليـــة، بمـــا يعـــزز فـــرص االســـتدامة 

لهـــا. والمؤسســـية  الماليـــة 

التوسـع فـي برامـج تشـجيع وتحفيـز المواطنيـن، خاصـة 	 

الشـباب، علـى االنخـراط فـي العمـل المجتمعـي والتطـوع.

ـــي فهـــم جديـــد للشـــراكة 	  تشـــكيل ذهنيـــة جديـــدة وتبنِّ

ـــا،  بشـــكل أكثـــر اتســـاًعا، وبأطـــراف جديـــدة أكثـــر تنوًع

وبنـــاء قـــدرات التواصـــل مـــع الشـــركاء المحتمليـــن، 

الشـــراكات  ببنـــاء  الخاصـــة  المهـــارات  واكتســـاب 

إلـــى  الشـــراكة  تضيفهـــا  التـــي  القيمـــة  لزيـــادة 

أطرافهـــا وعملهـــم التنمـــوي.

للجمعيـــات، 	  الجديـــدة  الذهنيـــة  بنـــاء  إطـــار  فـــي 

ينبغـــي أن تكـــون التكنولوجيـــا وتعظيـــم اســـتخدامها 

لصالـــح العمـــل التنمـــوي والتحـــول األخضـــر أحـــد 

عناصـــر هـــذه الذهنيـــة الجديـــدة.

الكـوادر 	  انخـراط  ينبغـي  أيًضـا،  نفسـه  اإلطـار  فـي 

مسـتمرة  ذاتـي  وتثقيـف  تعلـم  عمليـة  فـي  التنمويـة 

المسـتقبل. لمؤسسـات  األساسـية  السـمات  كإحـدى 

إلـى مربـع 	  القـدرات  التدريـب وبنـاء  االنتقـال بعمليـات 

جديـد، يعنـي باألسـاس بتعظيـم قـدرة الـكادر التنمـوي 

على االبتكار، واإلبداع في طرح حلول مبتكرة للتحديات 

التنمويـة المعقـدة، والتوسـع فـي تأسـيس مختبـرات 

أمـام  الفرصـة  بإتاحـة  تعنـي  التـي  االجتماعـي  االبتـكار 

الكـوادر التنمويـة الختبـار الحلـول االبتكاريـة علـى نطـاق 

محـدود وبنـاء نمـاذج أوليـة قابلـة للتكـرار والتوسـع.

ـــي  ـــدو الحاجـــة ماســـة أمـــام المجتمـــع المدن ـــا، تب وختاًم

المصـــري إلـــى االنخـــراط فـــي العمـــل التنمـــوي بذهنيـــة 

جديـــدة تتناغـــم مـــع توجهـــات وتطلعـــات »الجمهوريـــة 

الجديـــدة« التـــي َتُعـــد المواطـــن المصـــري هـــدف التنميـــة 

المســـتدامة وموضوعهـــا األساســـي.

تبــدو الحاجــة ماســة أمــام المجتمــع 
فــي  االنخــراط  إلــى  المصــري  المدنــي 
العمــل التنمــوي بذهنيــة جديــدة تتناغــم 
مــع توجهــات وتطلعــات »الجمهوريــة 
الجديــدة« التــي تَُعــد المواطــن المصــري 

هــدف التنميــة المســتدامة.
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د. أيمن السيد عبد الوهاب
مـديـر  ونـــائـــب   - مــصــريــة  أحــــــوال  مــجـلــة  تـــحـــريـــــــر  رئـــيــــس 
ــيــجــيــة ــات الــســيــاســيــة واالســتــرات ــدراســـ ـــ ــل ـــ ــز األهـــــــــــــــــــرام ل ــركـــ مـــ

منظمـات  علـى  الرهـان  فـرص  توسـيع  يمكـن  كيـف 

العمـل األهلـي فـي مصـر دون تحديـد حجـم إسـهامها 

االقتصادي واالجتماعي والثقافي، وقياس درجة تأثيرها 

وفاعليتهـا، وتحديـد اتجاهاتهـا، والوقـوف على منظومة 

التـي  األسـئلة  جملـة  مـن  سـؤال  الحاكمـة؟  القيـم 

ارتبطـت بإشـكالية وضعيـة المجتمـع المدنـي المصري 

منـذ نشـأته وحتـى اآلن، ورغـم كثـرة الدراسـات الراصـدة 

لمسـارات التطـور والتعثـر، وتناولهـا للعديـد مـن الزوايـا 

وأطـر المعالجـة السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة 

باإلسـهام  المرتبطـة  الدراسـات  نـدرة  فـإن  والثقافيـة، 

علـى  واضحـة  عامـة  تظـل  واالجتماعـي  االقتصـادي 

الدولـة  البحثـي ومؤسسـات  المجتمـع  ضعـف قـدرات 

مشـاركة  وطبيعـة  لحجـم  متكامـل  تصـور  رسـم  علـى 

علـى  للدولـة،  العامـة  الميزانيـة  فـي  المدنـي  المجتمـع 

دول  مـن  العديـد  فـي  حـادث  هـو  كمـا  المثـال،  سـبيل 

العربيـة. منطقتنـا  دول  وبعـض  العالـم 

بـل إن نمطيـة المسـؤوليات واألدوار الخاصـة بالعمـل 

األهلي وما يحكمه من قيم وثقافة وموروث مجتمعي 

حركـة  وبـطء  التطـور،  محدوديـة  إلـى  بوضـوح  تشـير 

العمـل األهلـي بشـكل عـام، وأن القفـزات الكميـة التـي 

شـهدها فـي تسـعينيات القـرن الماضـي وبدايـة القـرن 

ا بوضوح على أجندته ومسـار  الحالـي لـم تنعكـس إيجابيًّ

عاقتـه، سـواء باتجـاه الدولـة أو القطـاع الخـاص.

التـي ارتبطـت بمنظمـات  وبعيـًدا عـن مظاهـر الضعـف 

المجتمـع المدنـي المصـري، وحالت دون رسـوخه وقوته، 

علـى  قدرتـه  وعـدم  هشاشـته  اسـتمرار  علـى  وسـاعدت 

الدولـة  تلبيـة االحتياجـات والتكيـف مـع متطلبـات تطـور 

بـل  مصـر  علـى  تقتصـر  ال  ظاهـرة  وهـي  والمجتمـع، 

بدرجـات  كانـت  وإن  ككل،  العربيـة  المنطقـة  إلـى  تمتـد 

متفاوتـة، فـإن أبـرز هـذه األسـباب يكمـن فـي عـدم انتقـال 

مجتمعاتنـا التقليديـة إلـى مجتمعـات حديثـة، بـل إن غلبـة 

الطابـع التقليـدي لمجتمعاتنـا واسـتمراره ومـا اكتسـبته 

المجتمـع  أركان  هـزِّ  فـي  أسـهمت  تحديـث،  قشـور  مـن 

لـم  الـذي  الوقـت  فـي  مؤسسـاته  وإضعـاف  التقليـدي 

تتوافر متطلبات بناء وتأسيس مؤسسات حديثة قادرة 

المجتمعيـة.   والمسـتجدات  التغييـرات  مواجهـة  علـى 

ارتبطـــت  التـــي  األســـباب  مـــن  وغيـــره  الســـبب  هـــذا 

ـــة، هـــي  ـــا العربي ـــة والمجتمـــع فـــي منطقتن بتطـــور الدول

ــا لتشـــخيص  ــة االنطـــاق التـــي يجـــب البـــدء منهـ نقطـ

ولكـــن  وســـماته،  مظاهـــره  علـــى  والوقـــوف  الواقـــع 

لـــه،  المعالجـــة  ومتطلبـــات  الموضـــوع  لكبـــر  ا  نظـــًر

ومحاولـــة لمســـايرة الهـــدف مـــن هـــذا التقريـــر، وهـــو 

تشـــخيص ومعالجـــة القصـــور المؤسســـي لمنظمـــات 

هنـــا  المعالجـــة  نقصـــر  فســـوف  المدنـــي،  المجتمـــع 

علـــى مكـــون واحـــد هـــو الجمعيـــات األهليـــة، خاصـــة 

ــاء  ــد انتهـ ــدة بعـ ــة الجديـ ــات األهليـ ــة الجمعيـ أن خريطـ

ـــر 2022، تشـــير إلـــى عـــدد  مرحلـــة توفيـــق األوضـــاع فـــي يناي

مـــن الـــدالالت والمعانـــي الواجـــب دراســـتها وتقييمهـــا 

ووضعهـــا فـــي ســـياق أوســـع مـــن مجـــرد رصـــد لألعـــداد، 

ولكـــن مـــا يجـــب أخـــذه فـــي االعتبـــار هـــو مردودهـــا علـــى 

ـــم دورهـــا  ـــى تعظي ـــة التطـــور، وطبيعـــة الرهـــان عل عملي

ومســـؤولياتها واتجاهـــات عملهـــا. 

العمل األهلي واإلطار المؤسسي.. 
مؤشرات القياس والتقييم
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واتســـاًقا مـــع هـــذه الرؤيـــة فســـوف تقتصـــر المعالجـــة 

ببعـــض  يتعلـــق  أولهـــا  رئيســـة،  محـــاور  ثاثـــة  علـــى 

اإلشـــكاليات المفاهيميـــة والنظريـــة، وثانيهـــا يرتبـــط 

ودالالتهـــا،  الجديـــدة  الجمعيـــات  خريطـــة  بمامـــح 

ــز علـــى  ــا مؤشـــرات قيـــاس الفاعليـــة مـــع التركيـ وثالثهـ

المؤسســـية.  مؤشـــر 

أوًلا: اإلشكاليات النظرية والمفهومية

والمنهجيـــة  النظريـــة  األطـــر  بيـــن  التكامليـــة  النظـــرة 

بدورهـــا  تشـــير  ـــا،  وعمليًّ ـــا  تطبيقيًّ اختبارهـــا  ومحاولـــة 

المرتبطـــة بطبيعـــة  إلـــى مجموعـــة مـــن اإلشـــكاليات 

المصـــري  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  نشـــأة 

)والعربـــي(، وعاقاتهـــا بالدولـــة، وتأثيـــر البيئـــة الحاضنـــة 

للعمـــل األهلـــي، وطبيعـــة النخبـــة القائمـــة علـــى هـــذه 

المنظمـــات، وحـــدود الوعـــي بمتطلبـــات دورهـــا التنمـــوي 

والدفاعـــي فـــي إطـــار خبـــرة اســـتندت إلـــى العمـــل الخيـــري 

والرعائـــي بقـــدر أكبـــر. هـــذه اإلشـــكاليات التـــي تمثـــل قيـــوًدا 

فـــي  أيًضـــا  التقييـــم، تعكـــس  أمـــام عمليـــة  أو عوائـــق 

ــي الحاكـــم لعمـــل  ــد الثقافـــي والقيمـ ــا البعـ ــد جوانبهـ أحـ

بعمليـــة  وعاقتـــه  مصـــر،  فـــي  األهليـــة  المنظمـــات 

تحديـــد  تفتـــرض  كمـــا  بمـــردوده،  واالهتمـــام  التقييـــم 

حجـــم اإلســـهام وقيـــاس األثـــر )impact(، والتعـــرف علـــى 

درجـــة تطـــور تلـــك المنظمـــات بالتبعيـــة فـــي ظـــل غيـــاب 

ــر  ــتناد إليـــه، وتبايـــن المعاييـ النمـــوذج الـــذي يمكـــن االسـ

التقييـــم علـــى أساســـها، وحاجـــة بعـــض  التـــي يمكـــن 

المعاييـــر الدوليـــة إلـــى إعـــادة النظـــر فيهـــا؛ حتـــى يمكـــن أن 

ـــا يمكـــن  تتوافـــق مـــع الواقـــع االجتماعـــي والثقافـــي. وهن

تنـــاول خمـــس إشـــكاليات رئيســـة أبرزهـــا العديـــد مـــن 

الدراســـات التقييميـــة والميدانيـــة، وهـــي كاآلتـــي:

األولـــى: ترتبـــط بأهميـــة توافـــر البيانـــات والمعلومـــات 

المجتمـــع  مؤسســـات  بـــأداء  الخاصـــة  التفصيليـــة 

المدنـــي، للوقـــوف علـــى حـــدود إســـهامه وفاعليتـــه فـــي 

مجـــاالت العمـــل األهلـــي كافـــة، فضـــًلا عـــن القـــدرة علـــى 

تحديـــد طبيعـــة هـــذه المؤسســـات ودرجـــة تطورهـــا. 

لتطـــور  مراحـــل  ثـــاث  بيـــن   التفرقـــة  يمكـــن  وهنـــا 

األولـــى  المرحلـــة  المدنـــي،  المجتمـــع  مؤسســـات 

هويتهـــا  علـــى  بالتعـــرف  المنظمـــات   فيهـــا  وتبـــدأ 

ـــا ودورهـــا فـــي المجتمـــع المحلـــي، ثـــم تتطـــور  تدريجيًّ

فـــي مرحلـــة ثانيـــة للتوســـع خـــارج مجتمعهـــا المحلـــي، 

المجتمـــع  فـــي  تثبـــت  وأخيـــرة  ثالثـــة  مرحلـــة  وفـــي 

ـــز بهـــا فـــي ظـــل  كمؤسســـة مـــن مؤسســـاته التـــي يتمي

تنامـــي دور األنشـــطة األهليـــة بشـــكل عـــام، واتســـاع 

حيـــز مشـــاركتها بشـــكل خـــاص، مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار 

مـــع  الحقيقيـــة  التفاعـــل  مقومـــات  توافـــر  حتميـــة 

المجتمعـــات المحليـــة، وتقديـــم العديـــد مـــن أشـــكال 

مـــن  انطاًقـــا  المجتمـــع،  لهـــذا  الحقيقيـــة  الخدمـــات 

قاعـــدة مؤداهـــا أن دور هـــذه الجمعيـــات ال بـــد أن يكـــون 

مؤسًســـا علـــى قواعـــد اقتصاديـــة حقيقيـــة.

والجديـــر بالذكـــر هنـــا، أن إشـــكالية قضيـــة البيانـــات 

والمعلومـــات فـــي الواقـــع المصـــري ال تقتصـــر علـــى 

محدوديـــة البيانـــات والمعلومـــات المتاحـــة، ولكـــن 

فضـــًلا  والمرجعيـــة،  الحســـابية  المعاييـــر  تعـــدد 

مـــن  الكيفـــي  القيـــاس  مؤشـــرات  تتطلبـــه  عمـــا 

معاييـــر ال تتضمنهـــا البرامـــج واألنشـــطة الخاصـــة 

األهليـــة.  بالمنظمـــات 

التقليـــدي  الطابـــع  غلبـــة  إن 
لمجتمعاتنـــا واســـتمراره ومـــا اكتســـبته 
ــزِّ  ــي هـ ــور تحديـــث، أســـهمت فـ ــن قشـ مـ
وإضعـــاف  التقليـــدي  المجتمـــع  أركان 
مؤسســـاته فـــي الوقـــت الـــذي لـــم تتوافـــر 
ــاء وتأســـيس مؤسســـات  متطلبـــات بنـ
حديثـــة قـــادرة علـــى مواجهـــة التغييـــرات 

المجتمعيـــة. والمســـتجدات 
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ــتوى  ــة ومسـ ــة: تتعلـــق بتبايـــن درجـ ــكالية الثانيـ اإلشـ

ــة  ــه عمليـ ــا توضحـ ــو مـ ــة، وهـ ــات األهليـ ــور المنظمـ تطـ

تحليـــل ورصـــد جملـــة مـــن الســـمات العامـــة، نذكـــر منهـــا: 

الخصائـــص الذاتيـــة للجماعـــة القائمـــة علـــى مؤسســـات 

واإلطـــار  االســـتقال،  ودرجـــة  المدنـــي،  المجتمـــع 

والثقافـــة  العامـــة،  السياســـات  ونـــوع  السياســـي، 

ــيين،  ــرين أساسـ ــا يمكـــن تأكيـــد مؤشـ ــية. وهنـ السياسـ

أولهمـــا يتعلـــق بالتطـــور الكمـــي، أمـــا المؤشـــر الثانـــي، 

ـــور  ـــى تبل ـــط بالتطـــور النوعـــي وحـــدود انعكاســـه عل فيرتب

دور ومســـؤوليات المنظمـــات األهليـــة وزيـــادة فاعليتهـــا؛ 

حيـــث ترافـــق مـــع هـــذا التطـــور علـــى المســـتوى الكمـــي 

تطـــور كيفـــي فـــي أنشـــطة وفاعليـــة هـــذه المنظمـــات؛ 

ــي  ــة التـ ــات الدفاعيـ ــن المنظمـ ــد مـ ــل جديـ ــرز جيـ ــد بـ فقـ

تقـــوم بـــدور تنويـــري ونشـــط فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان 

والمـــرأة والطفـــل والفئـــات المهمشـــة، إلـــى جانـــب ذلـــك 

تزايـــد االهتمـــام بمكافحـــة الفقـــر وتبنـــي منهـــج جديـــد 

للتعامـــل مـــع المشـــكلة، يســـتند إلـــى فكـــرة التمكيـــن، 

ــاط  ــرت أنمـ ــا ظهـ ــات، كمـ ــم الخدمـ ــرد تقديـ وليـــس مجـ

مـــن المنظمـــات تهـــدف إلـــى مـــلء الفـــراغ الـــذي تركتـــه 

الدولـــة، وبخاصـــة فـــي مجـــال التعليـــم والصحـــة. ورغـــم 

توجًهـــا  تمثـــل  ال  فإنهـــا  اإليجابيـــة،  المؤشـــرات  هـــذه 

ــى  ــة علـ ــا الغلبـ ــة لهـ ــات الخيريـ ــزال التوجهـ ــا تـ ــا؛ فـ ـ عامًّ
نشـــاط المنظمـــات األهليـــة.)1(

أجنـدة  اتسـاع  عمليـة  تفرضهـا  الثالثـة:  اإلشـكالية 

الداعـي  الجديـد،  دوره  ومتطلبـات  األهلـي  العمـل 

قبـل؛  ذي  مـن  أكبـر  بقـدر  التقييـم  بعمليـة  لاهتمـام 

ومـا  والحقوقيـة،  البشـرية  التنميـة  لقضايـا  فالتصـدي 

تعقيـدات  مـن  القضايـا  مـن  النوعيـة  هـذه  تفرضـه 

يتطلبـه  الـذي  البسـيط  األداء  يتجـاوزان  وصعوبـات، 

والتأييـد  الطاقـات  فحشـد  والرعائـي؛  الخيـري  العمـل 

السـمة  ذات  التنمويـة  القضايـا  لمواجهـة  المجتمعـي 

االجتماعيـة علـى أرضيـة حقوقيـة يتطلـب درجـة عاليـة 

والشـفافية  والمحاسـبية  والفعاليـة  الكفـاءة  مـن 

المجتمـع  اتفـاق  ضمـان  يمكـن  حتـى  والمؤسسـية؛ 

أن  كمـا  بهـا.  والوثـوق  المنظمـات  هـذه  أدوار  حـول 

قضايـا مـن نوعيـة مكافحـة األميـة والحـد مـن البطالـة 

ومواجهـة العنـف والتفـكك األسـري واإلدمان، تفترض 

يتحقـق ال  مـا  وهـو  وآلياتهـا،  المنظمـات  رؤيـة   تطويـر 

إال مـن خـال تقييـم األداء وحجـم اإلسـهام، مقارنـة بمـا 

يتوافـر مـن إمكانـات ومـوارد لـدى هـذه المنظمـات، وما 

المجتمعيـة  االحتياجـات  لتقليـص  تحقيقـه  يمكنهـا 

ودفـع عجلـة اإلصـاح والتنميـة. 

اإلشـكالية الرابعـة: ترتبـط برؤيـة المجتمـع المدنـي، 

وزيادة تأثير دور منظماته استناًدا إلى تفعيل مجموعة 

مـن اآلليـات التـي يمثـل التقييـم قاسـًما مشـترًكا بينهـا، 

نذكـر منهـا: الدفـع نحو تغيير الصورة واإلدراك السـلبي 

لـدى غالبيـة المواطنيـن عـن بعـض قطاعاتـه، وخاصـة 

تلـك العاملـة فـي المجـال الدفاعـي والحقوقـي، وأيًضـا 

بيـن  القائمـة  الخافـات والصراعـات  لحـل  آليـات  إيجـاد 

بعـض المنظمـات، سـواء فيمـا بينهـا أو فـي داخلهـا، 

بحيث يمكن تجاوز منطق الشـللية ومواطن الضعف، 

والسـلوكيات  القيـم  بعـض  تأكيـد  مطلـوب  وكذلـك 

وتوفيـر  التطـوع،  نحـو  أكثـر  النـزوع  مثـل:  اإليجابيـة، 

مواهـب إداريـة ومـوارد اقتصاديـة. 

اإلشـكالية الخامسـة: تتعلـق بالقـدرات والربـط بيـن 

الرؤيـة والمسـؤوليات مـن جانـب، واإلطـار المؤسسـي 

ينعكـس  أن  شـأنه  مـن  الربـط  فهـذا  آخـر،  جانـب  مـن 

علـى الفاعليـة والتأثيـر بشـكل كبيـر. ولـذا مـن الضـروري 

األهـلـيـــــــة  الـمـنـظـمــــــات  شـهــــــدت 
تطـــوًرا واضًحـــا؛ حيـــث بـــرز جيـــل جديـــد 
مـــن المنظمـــات الدفاعيـــة التـــي تقـــوم 
بـــدور تنويـــري ونشـــط فـــي مجـــال حقـــوق 
والفئـــات  والطفـــل  والمـــرأة  اإلنســـان 
تزايـــد  ذلـــك  جانـــب  إلـــى  المهمشـــة، 

الفقـــر. بمكافحـــة  االهتمـــام 
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حيـث  مـن  واضحـة  المنظمـة  ورسـالة  رؤيـة  تكـون  أن 

الوصـول إلـى الفئـات المسـتهدفة مـن جانـب، والقـدرة 

علـى تقديـم خدمـة جيـدة وقيـاس األثـر مـن جانـب ثـان، 

ومـردود ذلـك علـى بنـاء قدراتهـا وهياكلها المؤسسـية 

توظيفهـا  حـدود  إلـى  باإلضافـة  ثالـث،  جانـب  مـن 

علـى  القـدرة  لهـا  يوفـر  بمـا  وقدراتهـا،  إلمكاناتهـا 

ودورهـا. نشـاطها  واسـتمرار  االسـتدامة، 

هذا وترتبط اإلشكاليات السابقة في مجملها بما يمكن 

وفـي  األهلـي،  العمـل  لـدور  المحفـزة  بالبيئـة  تسـميته 

األداء وتحسـين  التقييـم؛ فتقييـم  القلـب منهـا عمليـة 

السياسـات االقتصاديـة واالجتماعيـة سـواء كانـت علـى 

المسـتوى القومـي أو علـى مسـتوى المنظمات األهلية 

التقييـم، ومـا يتلوهـا مـن تطويـر لـألداء  يرتبـط بعمليـة 

والهياكل والسياسـات. هذه المنظومة المتكاملة من 

شـأنها تحديـد المسـؤوليات واألدوار فـي عملية التحول 

االجتماعـي واإلصـاح االقتصـادي، كمـا أنهـا ُتسـهم فـي 

التفاوتـات  عـن  الناتجـة  االجتماعيـة  التوتـرات  مـن  الحـد 

واألمـن  االسـتقرار  فـرص  وتعزيـز  الحـادة  االجتماعيـة 

االجتماعـي. فـإذا كان المطلـوب هـو تحويـل المجتمـع 

يدفـع  وأن  المجتمعيـة،  الحركـة  يشـبه  مـا  إلـى  المدنـي 

العمـل االجتماعـي الجماعـي، فـا ُبـد مـن أن تتوافـر لـه 

بنيـة مؤسسـية قويـة قـادرة علـى إعمـال آليـات الرقابـة، 

والُمسـاءلة، وضمـان فاعليـة الشـفافية، وأن يتوافـر لـه 

الذاتـي؛ وذلـك حتـى يمتلـك القـدرة علـى  أيًضـا التمويـل 
االسـتمرار والقيـام بالمهـام المنـوط بـه القيـام بهـا.)2(

األهليـــة..  الجمعيـــات  خريطـــة  ثانًيـــا: 
والـــدالالت المامـــح 

اســتناًدا إلــى تلــك الصعوبــة وأهميــة بنــاء قاعــدة بيانات 

توفــر الرؤيــة لصياغــة سياســات عامــة داعمــة لخطــط 

الشــراكة بيــن القطاعــات الثاثــة )الحكومــي واألهلــي 

والخــاص( كفلســفة وعمليــة مســتدامة، وليــس مجــرد 

تعــاون وتنســيق فــي برامــج بعينهــا، فمــن الضــروري 

مــع  األهليــة  الجمعيــات  خريطــة  مامــح  قــراءة  هنــا 

ــد 149  ــون الجدي ــق األوضــاع مــع القان ــرة توفي انتهــاء فت

لعــام 2019 والائحــة التنظيميــة، والخلــوص إلــى عــدد مــن 

النتائــج والــدالالت المرتبطــة بنمــو الجمعيــات ودورهــا 

ومســؤولياتها ومجــاالت عملهــا، نذكــر منهــا:

م مــن الجمعيــات األهليــة للتســجيل ولتوفيــق . 1 َتقــدَّ

ــة ومؤسســة، توزعــت  أوضاعهــا نحــو 34.444 جمعي

و%0.8  مؤسســات،  و%11  جمعيــات،   %88 بيــن  مــا 

كيانــات مقيــدة، ســواء شــركات أو هيئــات، بجانــب 

ــا.  93 مؤسســة واتحــاًدا نوعيًّ

الموافقــة علــى نحــو 26 ألــف جمعيــة منهــا تتوافــر . 2

فيهــا الشــروط واســتيفاء أوراق التســجيل، وبذلــك 

يكــون نحــو 45.2% مــن إجمالــي الجمعيــات، هــي مــن 

اســتطاعت أن توفــق أوضاعهــا مــن إجمالــي 57.600 

ــى 2020.  ــة ومؤسســة كانــت مشــهرة حت جمعي

شــهدت الفتــرة الحاليــة إشــهار 2700 جمعيــة ألول . 3

لت كجمعيــات  مــرة، و40% مــن هــذه الجمعيــات ُســجِّ

ذات أنشــطة حقوقيــة ودفاعيــة، حيــث يغلــب علــى 

وذوي  والطفولــة  األســرة  مجــاالت  أنشــطتها 

اإلعاقــة وحقــوق اإلنســان.

خريطــة توزيــع الجمعيــات والمؤسســات األهليــة . 4

ــد؛ إذ  ــى تصــدر محافظــات الصعي ــا تشــير إل جغرافيًّ

بلغــت نســبة التنظيمــات األهليــة المســجلة نحــو 

41%، تليهــا محافظــات القنــاة %16.   

رؤيـــة  تكـــون  أن  الضـــروري  مـــن 
ورســـالة المنظمـــة واضحـــة مـــن حيـــث 
الوصـــول إلـــى الفئـــات المســـتهدفة مـــن 
جانـــب، والقـــدرة علـــى تقديـــم خدمـــة جيـــدة 
، ومـــردود 

ٍ
وقيـــاس األثـــر مـــن جانـــب ثـــان

وهياكلهـــا  قدراتهـــا  بنـــاء  علـــى  ذلـــك 
المؤسســـية مـــن جانـــب ثالـــث.
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ــات  ــع الجمعيـ ــة توزيـ ــة لخريطـ ــح األوليـ ــير المامـ وتشـ

األهليـــة إلـــى أهميـــة اســـتكمال بنـــاء الخريطـــة المعرفيـــة 

التفصيليـــة؛  البيانـــات  وتوفيـــر  األهليـــة،  للتنظيمـــات 

للوقـــوف علـــى حجـــم التطـــور والتغيـــر فـــي الســـمات 

تشـــخيص  علـــى  القـــدرة  تنامـــي  َثـــمَّ  ومـــن  واألدوار، 

الواقـــع ومواطـــن الضعـــف والقـــوة الخاصـــة بالمجتمـــع 

المدنـــي ومنظماتـــه.

ثالًثـــا: مـؤشـــــــرات قـيــــــاس فـاعـلـيـــــة 
المدنـــي المجتمـــع 

ُتعـــد بنيـــة المجتمـــع ذاتـــه محـــدًدا رئيًســـا لبنـــاء مجتمـــع 

مجتمـــع  لبنـــاء  اســـتراتيجية  وضـــع  فعمليـــة  مدنـــي؛ 

مدنـــي فاعـــل تتـــم فـــي إطـــار متكامـــل تحـــدده مجموعـــة 

سياســـات عامـــة تشـــمل المجتمـــع بأســـره، ســـواء عـــن 

ــادة تكويـــن القـــوى االجتماعيـــة أو المســـتوى  طريـــق إعـ

الفكـــري الضـــروري للعمـــل الثقافـــي والسياســـي، وُتعـــد 

التنافـــس  إلدارة  حتميـــة  ضـــرورة  السياســـات  هـــذه 

المشـــكلة  فـــإن  لـــذا،  المجتمعيـــة.  والتناقضـــات 

فـــي  وليـــس  المجتمـــع  بنيـــة  فـــي  تكمـــن  األساســـية 

ــد أي تناقـــض  ــي ال يوجـ ــا فقـــط، وبالتالـ ــة وأجهزتهـ الدولـ

الدولـــة  وبقـــاء  المدنـــي  المجتمـــع  تدعيـــم  فكـــرة  بيـــن 

كســـلطة مركزيـــة ومنظـــم لتفاعـــات هـــذا المجتمـــع. 

وفـــي هـــذا الســـياق يمكـــن اإلشـــارة إلـــى مجموعـــة مـــن 

ـــي يمكـــن مـــن خالهـــا  ـــة الت ـــر الدولي المؤشـــرات والمعايي

ــي، مثـــل:  ــة وقـــوة أي مجتمـــع مدنـ قيـــاس حـــدود فاعليـ

الثقافـــي،  والمؤشـــر  والسياســـي،  القانونـــي  المؤشـــر 

وقـــع  وقـــد  واالجتماعـــي)3(.  االقتصـــادي  والمؤشـــر 

التقريـــر علـــى مؤشـــر المؤسســـية؛  اختيارنـــا فـــي هـــذا 

أهليـــة منظمـــات  لبنـــاء  وحتميتـــه  ألهميتـــه   نظـــًرا 

علـــى  وقـــادرة  قويـــة  مدنـــي  مجتمـــع  منظمـــات  أو 

االســـتدامة، وترســـيخ منظومـــة مـــن القيـــم الخاصـــة 

بالشـــفافية والمحاســـبية والحوكمـــة. إن مـــا تطرحـــه 

تشـــير  الســـابقة  والخبـــرات  األوضـــاع  توفيـــق  قضيـــة 

بدورهـــا إلـــى أهميـــة إعطـــاء أولويـــة لألبعـــاد المؤسســـية 

مثـــل:  الســـلبية  المظاهـــر  مـــن  العديـــد  لمواجهـــة 

الشـــخصنة، ومحدوديـــة ثقافـــة العمـــل الجماعـــي، وتجاوز 

الشـــللية، ومتطلبـــات التخطيـــط والبنـــاء المؤسســـي، 

والعضويـــات المغلقـــة فـــي بعـــض المنظمـــات، فضـــًلا 

عـــن إمكانيـــة تطبيـــق مؤشـــرات قيـــاس الفاعليـــة واألثـــر.  

مؤشر المؤسسية:

المؤشـــرات  أحـــد  المؤسســـية  الســـمة  تأكيـــد  ُيعـــد 

البـــارزة لوجـــود مجتمـــع مدنـــي قـــوي، وتتحـــدد هـــذه 

الســـمة وفًقـــا لتوافـــر أربعـــة معاييـــر أساســـية للحكـــم 

تدلـــل علـــى مـــدى التطـــور الـــذي بلغتـــه مؤسســـة أو 

ــل  ــي مقابـ ــى التكيـــف فـ ــدرة علـ ــي: القـ ــا، وهـ ــة مـ منظمـ

ـــة والخضـــوع،  ـــل التبعي الجمـــود، واالســـتقال فـــي مقاب

ـــل الضعـــف التنظيمـــي، والتجانـــس  والتعقـــد فـــي مقاب

المعاييـــر  مـــن  كل  ويضـــم  االنقســـام.  مقابـــل  فـــي 

األربعـــة مؤشـــرات فرعيـــة يمكـــن مـــن خالهـــا دراســـة 

خصائـــص المجتمـــع المدنـــي، وذلـــك فيمـــا يلـــي)4(:

أـ القدرة على التكيف:

مــع  التكيــف  علــى  المؤسســة  قــدرة  بذلــك  يقصــد 

التطــورات فــي البيئــة التــي تعمــل مــن خالهــا، فكلمــا 

ارتفعــت درجــة التوافــق مــع اإلطــار المحيــط زادت درجــة 

فاعليتهــا. وهنــا يمكــن اإلشــارة إلــى ثاثــة مســتويات 

مــن التكيــف أو التوافــق مــع المجتمــع:

لخريطـــة  األوليـــة  المامـــح  تشـــير 
ــة  ــى أهميـ ــة إلـ ــات األهليـ ــع الجمعيـ توزيـ
المعرفيـــة  الخريطـــة  بنـــاء  اســـتكمال 
ــات  ــر البيانـ ــة، وتوفيـ ــات األهليـ للتنظيمـ
حجـــم  علـــى  للوقـــوف  التفصيليـــة؛ 
التطـــور والتغيـــر فـــي الســـمات واألدوار، 
ومـــن ثَـــمَّ تنامـــي القـــدرة علـــى تشـــخيص 

والقـــوة. الضعـــف  ومواطـــن  الواقـــع 
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عاقـــة  فهنـــاك  بالزمـــن،  يتعلـــق  األول  المســـتوى 

ارتباطيـــة واضحـــة بيـــن طـــول الفتـــرة الزمنيـــة للمنظمـــة 

ــي  ــتوى الثانـ ــا المسـ ــيتها. أمـ ــة مؤسسـ ــة ودرجـ األهليـ

فيرتبـــط بتعاقـــب األجيـــال وقـــدرة المؤسســـة علـــى 

تجـــاوز مشـــكلة تـــداول الســـلطة الداخليـــة واســـتمرارها 

مـــع تعاقـــب األجيـــال؛ إذ تعكـــس هـــذه االســـتمرارية 

باإلضافـــة إلـــى الدرجـــة العاليـــة مـــن المؤسســـية مرونـــة 

واضحـــة فـــي مواجهـــة متطلبـــات التطـــور االجتماعـــي 

واالقتصـــادي. فـــي حيـــن يســـتند المســـتوى الثالـــث مـــن 

ــية إلـــى درجـــة الوظيفيـــة، وقـــدرة المنظمـــة  المؤسسـ

األهليـــة علـــى إجـــراء تعديـــات فـــي أنشـــطتها. 

ب ـ االستقال:

ترتبــط درجــة اســتقال مؤسســات المجتمــع المدنــي 

عــن الدولــة بالقــدرة علــى توافــر عــدد مــن العوامــل التــي 

يمكــن قياســها مــن خــال عــدة مؤشــرات، منهــا:

وحــدود  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  نشــأة   )1(

تدخــل الدولــة فــي هــذه العمليــة، فاألصــل هــو أن تتمتع 

المؤسســات بهامــش مــن االســتقالية عــن الدولــة.

خـــال  مـــن  ذلـــك  ويظهـــر  المالـــي:  االســـتقال   )2(

المجتمـــع  مؤسســـات  تمويـــل  مصـــادر  تحديـــد 

وذلـــك  الممولـــة؛  للجهـــات  النســـبي  والـــوزن  المدنـــي 

الـدولــــــة مـــن  جـــــــزًءا  تتلقـــى  كانـــت  إذا  مــــا   لتحديـــــد 

بصـــورة  تعتمـــد  أم  الخارجيـــة،  الـجـهـــــــات  بعـــض  أو 

مـســـــــاهمات  علـــى  الذاتـــي  التمويــــــل  فـــي  كاملـــة 

التبرعـــات أو  العضويـــة  رســـوم  شـــكل  فـــي   األعضـــاء 

ـــث  ـــة؛ حي ـــة أو اإلنتاجي ـــد بعـــض أنشـــطتها الخدمي أو عوائ

ُيعـــد التأســـيس االقتصـــادي أهـــم عناصـــر االســـتقالية، 

ا للحركـــة السياســـية المســـتقلة،  كمـــا أنـــه يشـــكل إطـــاًر

وعنصـــًرا مـــن عناصـــر اســـتمراريتها.

إلـــى  يشـــير  والتنظيمـــي:  اإلداري  االســـتقال   )3(

مـــدى اســـتقال مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي فـــي 

الداخليـــة طبًقـــا للوائحهـــا وقوانينهـــا  إدارة شـــؤونها 

ـــي انخفـــاض  ـــة، وبالتال ـــًدا عـــن تدخـــل الدول ـــة، بعي الداخلي

هـــذا  وفـــي  التنفيذيـــة.  للســـلطة  تبعيتهـــا  درجـــة 

الســـياق، يمكـــن رصـــد بعـــض اإلجـــراءات التـــي تعـــزز 

مـــن اســـتقالية مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، والتـــي 

تتمثـــل فـــي:

بيــن 	  والتفاعــل  لاتصــال  واضحــة  قواعــد  إيجــاد 

المدنــي. المجتمــع  مؤسســات 

للتضامـــن 	  قواعـــد  خـــال  مـــن  بينهـــا  التكافـــل 

حركتهـــا. مكونـــات  ضمـــن  كأولويـــة  والتماســـك 

الداخليـــة، 	  الممارســـة  تأســـيس قواعـــد لعمليـــة 

وتجنـــب  الشـــفافية  قيـــم  تعزيـــز  علـــى  تعتمـــد 

الفســـاد واالنحـــراف واالســـتبداد، وذلـــك ألن فســـاد 

يـــؤدي  ســـوف  للمؤسســـة  الداخليـــة  التكوينـــات 

ــا  ـ ــا، وبالتالـــي ســـهولة اختراقهـــا داخليًّ إلـــى ضعفهـ

ـــا. وخارجيًّ

جـ ـ الـتـعـقـــــد:

داخـــل  واألفقيـــة  الرأســـية  المســـتويات  د  تعـــدُّ أي 

المؤسســـة، بمعنـــي تعـــدد هيئاتهـــا التنظيميـــة مـــن 

جانـــب، ووجـــود مســـتويات إداريـــة داخليـــة مـــن جانـــب 

ـــا علـــى أوســـع نطـــاق ممكـــن  ثـــان، وانتشـــارها جغرافيًّ

داخـــل المجتمـــع مـــن جانـــب ثالـــث. فالمؤسســـة التـــي 

يكـــون لهـــا أهـــداف عديـــدة تكـــون أكثـــر قـــدرة علـــى تكييـــف 

ـــا مـــن أهدافهـــا، وبالتالـــي تتنـــوع  أوضاعهـــا حيـــن تفقـــد أيًّ

ــي. ــدف النهائـ ــق الهـ ــا لتحقيـ بدائلهـ
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د ـ الـتـجـانـــس:

وُيقصـــد بـــه عـــدم وجـــود صراعـــات داخـــل المؤسســـة 

مـــرد  كان  فكلمـــا  نشـــاطها.  علـــى  تؤثـــر  ذاتهـــا، 

االنقســـامات بيـــن قيـــادات المؤسســـة إلـــى أســـباب 

ـــق بنشـــاط المؤسســـة، وكانـــت طريقـــة  ـــة تتعل جوهري

تســـوية الخافـــات ســـلمية، كان ذلـــك مؤشـــًرا علـــى 

مـــرد  كان  كلمـــا  المقابـــل،  وفـــي  المؤسســـة.  تطـــور 

شـــخصية،  أســـباب  إلـــى  واالنقســـامات  الخافـــات 

ا  ذلـــك مؤشـــًر أســـلوب تســـويتها عنيًفـــا، كان  وكان 

المؤسســـة فتجانـــس  المؤسســـة.  ضعـــف   علـــى 

بـــه  يوجـــد  ال  جامـــد  تشـــكيل  إلـــى  تحولهـــا  يعنـــي  ال 

التناقضـــات  لتلـــك  أهميـــة  هنـــاك  إن  بـــل  تباينـــات، 

ــة  ــي حركـ ــة، وبالتالـ ــة المنظمـ ــع لحركـ ــة كدافـ والتعدديـ

منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، وقدرتهـــا علـــى اإلبـــداع 

والتغييـــر فـــي المجتمعـــات. كمـــا أن تلـــك التناقضـــات 

ــا زادت  ــل، فكلمـ ــكل كامـ ــود تجانـــس بشـ ــي وجـ ال تعنـ

التعـــاون  أســـس  علـــى  القائمـــة  العاقـــات  أنمـــاط 

ـــر ذلـــك مؤشـــًرا علـــى حيويـــة المجتمـــع 
ِ
والتنافـــس، اعُتب

المدنـــي بالمعنـــى اإليجابـــي.

هـــذا وتشـــير الخصائـــص األربـــع الســـابقة إلـــى أهميـــة 

مجتمـــع  ألي  المؤسســـية  الخريطـــة  علـــى  التعـــرف 

كأمـــر حتمـــي لتحديـــد فاعليتـــه وقـــوة تأثيـــره إلـــى جانـــب 

تحديدهـــا للتكوينـــات االجتماعيـــة. األمـــر الـــذي يقتضـــي 

النواحـــي  جميـــع  مـــن  المؤسســـات  هـــذه  دراســـة 

المحـــددة لفاعليتهـــا، مثـــل: حجـــم العضويـــة، وأعـــداد 

المؤسســـات، والخصائـــص الذاتيـــة، ودرجـــة االســـتقال، 

ودرجـــة التضامـــن، وإلـــى غيـــر ذلـــك مـــن المؤشـــرات 

ــع  ــات المجتمـ ــع منظمـ ــات واقـ ــن تناقضـ ــفة عـ الكاشـ

ـــات تتجـــاوز  ـــرة الحديـــث عـــن رهان ـــي المصـــري، وكث المدن

رؤيتهـــا وأدوارهـــا.

فبإعمـــال الخصائـــص الســـابقة علـــى الواقـــع الحالـــي 

األوضـــاع،  توفيـــق  وعمليـــة  الجديـــد  القانـــون  قبـــل 

يمكـــن الوصـــول إلـــى عـــدد مـــن النتائـــج التـــي توضحهـــا 

بعـــض الدراســـات المحليـــة الميدانيـــة، نذكـــر منهـــا)5(: 

افتقـــار غالبيـــة المنظمـــات إلـــى هيـــكل إداري ومالـــي 

الداخليـــة،  المؤسســـية  الثقافـــة  وضعـــف  قـــوي، 

وعـــدم االهتمـــام بمعرفـــة اللوائـــح واألطـــر التنظيميـــة 

ــاء الجمعيـــات بتســـديد قيمـــة  ــزام أعضـ الداخليـــة، والتـ

اشـــتراكاتهم ال يتحقـــق ســـوى بنســـبة 60% تقريًبـــا فـــي 

الجمعيـــات  عـــن محدوديـــة  األحـــوال، فضـــًلا  أحســـن 

التـــي تمتلـــك حســـابات منتظمـــة، إلـــى جانـــب افتقارهـــا 

إلـــى الموظفيـــن المتفرغيـــن أو المتطوعيـــن المؤهليـــن؛ 

ممـــا يعـــوق عملهـــا، ويجعلهـــا غيـــر قـــادرة علـــى تنميـــة 

مواردهـــا أو تحقيـــق التعـــاون الفعـــال مـــع مجتمعاتهـــا 

المحليـــة أو مـــع المؤسســـات الحكوميـــة، ُيضـــاف إلـــى 

ذلـــك غلبـــة الشـــخصنة علـــى عمـــل الجمعيـــة، بمعنـــى 

هـــم  العـــادة  )فـــي  بعينهـــم  بأشـــخاص  ترتبـــط  أنهـــا 

علـــى  تقتصـــر  األحيـــان  بعـــض  فـــي  أو  المؤسســـون 

ـــررات الحـــل  ـــة(، كمـــا تشـــير مب شـــخص رئيـــس الجمعي

اإلداري للجمعيـــات األهليـــة إلـــى أن عـــدم انتظـــام عقـــد 

الجمعيـــة العموميـــة يشـــكل نســـبة كبيـــرة مـــن مبـــررات 

الحـــل. كذلـــك الحـــال بالنســـبة لمســـألة »دوران النخبـــة« 

ـــر القيـــادات فـــي مجالـــس إدارات عـــدد كبيـــر مـــن  أو تغيُّ

ــًدا. ــدود جـ ــر محـ ــدل تغييـ ــم بمعـ ــات؛ إذ يتسـ الجمعيـ

وختاًمـــا، يمكـــن القـــول بـــأن حالـــة غالبيـــة المنظمـــات 

األهليـــة، ومـــا يكتنفهـــا مـــن ســـمات ضعـــف مؤسســـية، 

مـــن   %50 علـــى  يزيـــد  مـــا  قـــدرة  عـــدم  كمـــا أظهرتهـــا 

الجمعيـــات األهليـــة علـــى توفيـــق أوضاعهـــا، يفـــرض 

تجانـــس المؤسســـة ال يعنـــي تحولها 
إلـــى تشـــكيل جامـــد ال يوجـــد بـــه تباينـــات، 
بـــل إن هنـــاك أهميـــة لتلـــك التناقضـــات 
المنظمـــة،  لحركـــة  كدافـــع  والتعدديـــة 
المجتمـــع  منظمـــات  حركـــة  وبالتالـــي 
المدنـــي، وقدرتهـــا علـــى اإلبـــداع والتغييـــر 

ــات. ــي المجتمعـ فـ
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أهميـــة مواجهـــة ســـمات الضعـــف هـــذه مـــن جانـــب 

الجهـــة اإلداريـــة المنـــوط بهـــا تنظيـــم عمـــل الجمعيـــات 

األهليـــة، ومـــن جانـــب المنظمـــات نفســـها، حتـــى يمكـــن 

أن تتوافـــق أدوارهـــا مـــع متطلبـــات اتســـاع أجندتهـــا 

ــاركة  ــة المشـ ــي مرحلـ ــول فـ ــة، والدخـ ــة والتنمويـ الرعائيـ

ــتناًدا  ــات، اسـ ــا واالحتياجـ ــات القضايـ ــة أولويـ ــي صياغـ فـ
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اإلسهام  قنديل،  أماني  في  مصر،  في  األهلية  للمنظمات  واالجتماعي  االقتصادي  اإلسهام  الوهاب،  عبد  السيد  أيمن   )5(
االقتصادي واالجتماعي للمنظمات األهلية في الدول العربية، القاهرة الشبكة العربية للمنظمات األهلية، 1999.

لمجـــاالت  وتعميًقـــا  التنمويـــة،  الدولـــة  أجنـــدة  إلـــى 

االجتماعيـــة  والتنميـــة  الفقـــر  قضايـــا  تجـــاه  عملهـــا 

وتنميتهـــا  القـــدرات  ببنـــاء  فاالهتمـــام  واالقتصاديـــة؛ 

علـــى المســـتوى الفـــردي أو المســـتوى المؤسســـي أمـــر 

ال مفـــرَّ منـــه إذا مـــا أردنـــا تعظيـــم مســـؤوليات وأدوار 

المنظمـــات األهليـــة فـــي مصـــر.
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أ. د. هـويـــدا عــدلي
الـــــــمـــــــركـــــــز   - الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة  الــــــــــعــــــــــلــــــــــوم  أســــــــــــتــــــــــــاذ 
ــة ــ ــ ــي ــ ــ ــائ ــ ــ ــن ــ ــجــ ــ ــ الــــــــقــــــــومــــــــي لــــــلــــــبــــــحــــــوث االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة وال

الركــب«  عــن  أحــد  يتخلــف  أن  يجــب  »ال  شــعار  كان 

ــى الفلســفة الحاكمــة  )Leave no one Behind( دالًّا عل

ألهــداف التنميــة المســتدامة، والتــي تشــير إلــى االلتــزام 

الجميــع  تمتــع  تكفــل  حيــث  االحتوائيــة؛  بالتنميــة 

والضعيفــة،  الهشــة  الفئــات  وباألخــص  بثمارهــا 

والتــي طالمــا تخلفــت عــن الركــب. وكان هــذا التزاًمــا 

بأهــداف  والملتزمــة  عــة  الموقِّ البلــدان  جميــع  علــى 

التنميــة المســتدامة. وعلــى قــدر نبــل الفلســفة، تأتــي 

التحديــات جســاًما، ويصبــح الســؤال كيــف تســتطيع 

ــع  ــة المســتدامة شــمول الجمي برامــج وخطــط التنمي

وباألخــص الفئــات والجماعــات األكثــر هشاشــة، والتــي 

تعانــي مــن االســتبعاد التاريخــي مــن جهــود التنمية؟! إن 

فهــم شــركاء التنميــة، وفــي القلــب منهم المؤسســات 

الحكوميــة المعنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ذات 

لفئــات  االجتماعــي  االســتبعاد  لديناميكيــات  الصلــة، 

اجتماعيــة بعينهــا، وعلــى أي أســاس يحدث االســتبعاد، 

هــو حجــر الزاويــة فــي ضمــان أال يتخلــف أحــد عــن الركــب. 

وربمــا يكــون هــذا األمــر أكثــر أهميــة للمجتمــع المدنــي 

المعنــي بالتنميــة بحكــم تعريفــه. 

وفــي مصــر يقــوم المجتمــع المدنــي بمهــام متعــددة 

فيهــا  ينخــرط  والتــي  التنمويــة،  المهــام  أبرزهــا  مــن 

المجتمــع  تشــكيات  مــن  كبيــر  قطــاع  باألســاس 

بأنماطهــا  األهليــة  الجمعيــات  وبالتحديــد  المدنــي، 

النقابــات  مثــل:  أخــرى،  تشــكيات  توجــد  كمــا  كافــة. 

العماليــة والمهنيــة، واتحــادات الفاحيــن والصياديــن، 

لــة لفئــات  والتعاونيــات، وغيرهــا مــن التنظيمــات الممثِّ

مهنيــة محــددة، والتــي تقــوم بمهــام تنمويــة ذات صلــة 

بالفئــات التــي تمثلهــا تحديــًدا مــن جانــب، كمــا أنهــا ُتعــد 

القنــوات الشــرعية للتعبيــر عــن مصالــح مــن تمثلهــم، 

 آخــر. 
ٍ

ومــن َثــمَّ الدفــاع عنهــا مــن جانــب

تنــاول  إلــى  المقــال  هــذا  يســعى  الســياق،  هــذا  فــي 

اإلشــكاليات التــي تواجــه المجتمــع المدنــي فــي مهامــه 

التنمويــة، مــن حيــث أســبابها وكيفيــة التعاطــي معهــا؛ 

بغيــة طــرح رؤيــة مختلفــة تكــون قــادرة علــى تعظيــم 

الــدور التنمــوي للمجتمــع المدنــي فــي مصــر. 

المجتمـــع المدنـــي وتحقيـــق أهـــداف 
المســـتدامة التنميـــة 

الــدور  لتؤكــد  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  جــاءت 

التنميــة،  فــي  المدنــي  المجتمــع  يلعبــه  الــذي  المهــم 

أن  االتفــاق علــى فكــرة أساســية مفادهــا  خــال  مــن 

المجتمــع المدنــي طــرف وشــريك أصيــل فــي تنفيــذ 

مــن  بعــدد  القيــام  يســتطيع  وأنــه  األهــداف،  هــذه 

الصــدد، ســواء  فــي هــذا  األدوار والمهــام األساســية 

ــي خطــط ســليمة  ــة مــن أجــل تبن ــر الجهــود الدفاعي عب

حرماًنــا  األكثــر  للفئــات  أساســي  بشــكل  هــة  وموجَّ

الرصــد  فــي  جهــوده  خــال  مــن  أو  المجتمــع،  فــي 

توصيــل  فــي  أدواره  عــن  والتقييــم، فضــًلا  والمتابعــة 

مؤسســات  إلــى  والمهمشــين  الفقــراء  أصــوات 

صنــع السياســة، وكذلــك دوره فــي تقديــم الخدمــات. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك يظــل أمــر المشــاركة الحقيقيــة 

ــرز  ــر مضمــون، ولذلــك ب ــي غي ــة للمجتمــع المدن الفعال

تأكيــد ضــرورة أن تتــم هــذه المشــاركة بشــكل رســمي 

من أجل تعظيم الدور التنموي للمجتمع المدني 
وزيادة فاعليته.. إشكاليات ال بد من التعاطي الخاق معها



116

مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

مــن خــال أطــر مؤسســية تضمــن ذلــك، وتوفــر ســاحة 

للمشــاورات مــع الحكومــات فــي خطط تنفيــذ األهداف 

المســتدامة.)1(  اإلنمائيــة 

هـذا ويواجـه المجتمـع المدنـي جملة مـن التحديات التي 

تؤثـر بالسـلب علـى كفـاءة وفاعليـة دوره رغـم أهميـة ما 

يقـوم بـه، والحقيقـة أن األمر األشـد خطـورة هو ضعف 

االسـتبعاد  صناعـة  ديناميكيـات  مواجهـة  علـى  قدرتـه 

مربـع  فـي  دوره  حصـر  فـي  يتسـبب  ممـا  االجتماعـي؛ 

التخفيـف مـن حـدة الفقـر وليـس اجتثـاث جـذوره. 

تحديات وإشكاليات يجب التعامل معها

1. المجتمــع المدنــي بيــن الرعايــة والتنميــة: 
تحــدي التعامــل مــع أســباب الفقــر

إن نقطـــة البـــدء فـــي تحليـــل األدوار التنمويـــة للمجتمـــع 

المدنـــي ال بـــد مـــن أن يكـــون محـــل تركيزهـــا األساســـي 

مصـــر،  فـــي  األهليـــة  الجمعيـــات  بـــه  تقـــوم  مـــا  هـــو 

ــا  ــي وأكثرهـ ــع المدنـ ــكيات المجتمـ ــر تشـ ــا أكبـ باعتبارهـ

ـــه للفئـــات  ا واهتماًمـــا بالعمـــل التنمـــوي الموجَّ انتشـــاًر

األضعـــف واألكثـــر هشاشـــة فـــي المجتمـــع. وفـــي هـــذا 

األهليـــة  الجمعيـــات  دور  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر  اإلطـــار، 

الكبيـــرة)2(، والتـــي يقصـــد بهـــا الجمعيـــات التـــي يمتـــد 

المحافظـــات،  مـــن  ا  كبيـــًر عـــدًدا  ليشـــمل  نشـــاطها 

وأيًضـــا التـــي تتمتـــع بضخامـــة التمويـــل، وكذلـــك أعـــداد 

المســـتفيدين. وعلـــى الرغـــم مـــن محدوديـــة عـــدد هـــذه 

النوعيـــة مـــن الجمعيـــات، لكـــن تأثيرهـــا يتجـــاوز بكثيـــر 

عددهـــا بســـبب تغطيتهـــا لنطاقـــات جغرافيـــة كبيـــرة، 

ــتفيدين،  ــدة المسـ ــاع قاعـ ــل، واتسـ ــم التمويـ ــر حجـ وكبـ

واعتمادهـــا فـــي تنفيـــذ مشـــروعاتها، خاصـــة الخيريـــة 

القاعديـــة  الجمعيـــات  علـــى  والتنمويـــة،  واإلغاثيـــة 

الصغيـــرة والتـــي تنتشـــر فـــي الريـــف. ومـــن أبـــرز نمـــاذج 

هـــذه النوعيـــة مـــن المنظمـــات: بنـــك الطعـــام – جمعيـــة 

الصعيـــد – مصـــر الخيـــر – كاريتـــاس – األورمـــان – الهيئـــة 

تشـــكل  بذلـــك  وهـــي  وغيرهـــا.  اإلنجيليـــة  القبطيـــة 

مامـــح التيـــار الرئيـــس للعمـــل التنمـــوي.

مـن جهـة، ُيعـد كلٌّ من بنك الطعـام وجمعية األورمان 

باألسـاس،  الرعائيـة  للجمعيـات  مثالييـن  نموذجيـن 

والتـي تتعامـل مـع قضيـة الجـوع بشـكل مباشـر، وإن 

كان هـذا ال ينفـي وجـود مسـحة تنموية تكسـو جـزًءا آخر 

األساسـية  السـمة  فـإن  وبالطبـع  أنشـطتهما.  مـن 

األورمـان  الطعـام وجمعيـة  بنـك  مـن  ا  كلًّ تجمـع  التـي 

هـي التمويـل الكبيـر الذي تحصـان عليه عبر تلقي الزكاة 

والتبرعـات، سـواء مـن أفـراد أو شـركات خاصـة ورجـال 

أعمـال. كمـا أنـه فـي المناسـبات الدينية، خاصـة األعياد، 

تنـوب عـن األفـراد فـي القيـام ببعـض الواجبـات الدينيـة 

األساسية، من خال إطعام الفقراء وكسائهم وغيره. 

الرئيـس لبنـك الطعـام  الرغـم مـن أن االهتمـام  وعلـى 

هـو القضـاء علـى الجـوع ومـا يعنيـه ذلـك مـن التعاطـي 

مـع حـق أصيـل مـن الحقـوق االقتصاديـة واالجتماعيـة 

لإلنسـان وهـو حـق الغـذاء، فإنـه لـم يتـم التعامـل مـع 

هـذه القضيـة كقضيـة تنمويـة مـن مدخـل حقوقـي مـن 

القضـاء  مـن  الدولـة  ـن  تمكِّ التـي  الـرؤى  تقديـم  خـال 

علـى الجـوع كأهـم أبعـاد مكافحـة الفقـر في مصـر، إذ إن 

ـه خيـري وإغاثـي  ـه هـذه النوعيـة مـن الجمعيـات توجُّ توجُّ

باألسـاس، يتعامـل مـع مظاهـر الفقـر، وليـس أسـبابه 

وجـذوره ممـا يجعـل جهودهـا – مـع التأكيـد ألهميتهـا – 

المجتمـــع المدنـــي طـــرف وشـــريك 
التنميـــة  أهـــداف  تنفيـــذ  فـــي  أصيـــل 
القيـــام  يســـتطيع  حيـــث  المســـتدامة؛ 
األساســـية، ســـواء  األدوار  مـــن  بعـــدد 
عبـــر الجهـــود الدفاعيـــة مـــن أجـــل تبنـــي 
بشـــكل  وموجَّهـــة  ســـليمة  خطـــط 
فـــي  حرمانًـــا  األكثـــر  للفئـــات  أساســـي 
فـــي  جهـــوده  خـــال  مـــن  أو  المجتمـــع، 

والتقييـــم. والمتابعـــة  الرصـــد 



117117

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )3( - يونيـــــو 2022

تنحصـر فـي تخفيـف عـبء الفقـر علـى الفئـات الهشـة 

والضعيفـة، وليـس اجتثـاث جـذوره. كمـا يضاعـف هـذا 

الجمعيـات وحاجاتهـا  تبذلهـا هـذه  التـي  الجهـود  الـدور 

طـوال الوقـت لتقديـم العـون والمسـاعدة للفقراء مع 

توسـيع دائـرة المسـتفيدين عاًمـا بعـد عـام.

وعلــى الجهــة الثانيــة مــن النهــر تأتي الجمعيــات التنموية، 

الصحيــة  الخدمــات  وتوفيــر  بتحســين  تهتــم  والتــي 

والصــرف  للشــرب  الصالحــة  والميــاه  والتعليميــة 

الفقيــرة  القــرى  تنميــة  عــن  فضــًلا  وغيــره،  الصحــي 

وتوفيــر القــروض الصغيــرة، وهــي كلهــا أنشــطة تنمويــة 

وتحســين  الفقــراء،  تمكيــن  إلــى  تســعى  باألســاس 

ــة حياتهــم، وإمدادهــم بفــرص للخــروج مــن الفقــر.  نوعي

كمــا تتبنــى بعــض هــذه الجمعيــات المدخــل الحقوقــي 

فــي التنميــة، مــن خــال توعيــة المواطنيــن بحقوقهــم، 

وتعريفهــم بكيفيــة الحصــول عليهــا. وتجــدر اإلشــارة إلى 

أنــه يوجــد العديــد مــن األمثلــة فــي هــذا الســياق، مثــل: 

والهيئــة  وكاريتــاس،  الصعيــد،  وجمعيــة  الخيــر،  مصــر 

وكذلــك  االجتماعيــة،  للخدمــات  اإلنجيليــة  القبطيــة 

مــن  الرغــم  األورمــان. وعلــى  مــن جهــود جمعيــة  جــزء 

ذلــك، فــإن هــذه الجمعيــات لــم تختلــف عــن الجمعيــات 

الرعائيــة فــي إحجامهــا عــن االشــتباك مــع السياســات 

العامــة، وباألخــص فــي القضايــا التــي تهتــم بهــا، مثــل 

وغيرهــا.  والتعليــم  الصحــة  قضايــا 

وربمـا السـؤال األهـم هو لمـاذا ُيعد االشـتباك اإليجابي 

باالشـتباك  يقصـد  ـا؟  مهمًّ العامـة  السياسـات  مـع 

الحقيقـي  النقـاش  العامـة  السياسـات  مـع  اإليجابـي 

ة،  حول دور السياسات في حل القضايا التنموية الُملحَّ

وكيفيـة أن يـؤدي هـذا النقـاش إلـى فتـح أبـواب لطـرح 

خيـارات وبدائـل سياسـية غيـر تقليديـة فـي التعامل مع 

هـذه القضايـا، وكيـف يمكـن أن يتيـح هـذا النقـاش رؤية 

التحديـات  كيفيـة مواجهـة  أطرافـه حـول  لـكل  جامعـة 

بمعالجـة  االكتفـاء  وليـس  جذورهـا،  مـن  التنمويـة 

مزيـًدا  الثانـي  للتحـدي  االنتقـال  يلقـي  وربمـا  أعراضهـا، 

مـن الضـوء علـى هـذه القضيـة.

2. المجتمع المدني وتحدي الشراكة الحقيقية 
ذات الطابع المؤسسي)3(:

ُيقصــد بالشــراكة الحقيقيــة ذات الطابــع المؤسســي 

الحكومــة  بيــن  الوثيــق  التعــاون  التنميــة  عمليــة  فــي 

والمجتمــع المدنــي فــي مناقشــة السياســات العامــة 

لهــا  التمويــل  تدبيــر  وكيفيــة  التنمويــة،  والخطــط 

توفيــر  مــن  ذلــك  يتطلبــه  ومــا  وتنفيذهــا ومتابعتهــا، 

إجــراءات  وتبنــي  الشــراكة،  لبنــاء  للحــوار  منتديــات 

فــي  المدنــي  المجتمــع  اشــتراك  لتســهيل  سياســية 

وصياغــة  التنمويــة،  الخطــط  ورصــد  وتنفيــذ  صياغــة 

إطــار مشــترك للعمــل المشــترك، وتأســيس مبــادئ 

مــع  بدقــة،  طــرف  كل  أدوار  تحــدد  للتعــاون،  حاكمــة 
واقعيــة.)4( التوقعــات  تكــون  أن  مراعــاة 

وُتعــد »الشــراكة هــي االســتخدام األمثــل للفــرص«)5(، 

هــذه جملــة واحــدة تلخــص كل فوائــد الشــراكة، فعلــى 

إلــى  الشــراكة  تــؤدي  والمفاهيمــي،  الكلــي  المســتوى 

التوافــق  وتحقيــق  السياســة،  صنــع  عمليــة  ترشــيد 

وســبل  التنميــة  أهــداف  حــول  المجتمــع  فــي  العــام 

تحقيــق هــذه األهــداف. وعلــى المســتوى اإلجرائــي، فــإن 

الشــراكة تــؤدي إلــى توســيع نطــاق تغطيــة الخدمــات، 

وتوصيلهــا إلــى قطاعــات ُوْســعى مــن الســكان، كمــا 

ملكيــة  تعزيــز  خــال  مــن  االســتدامة  تضمــن  أنهــا 

المجتمعــات المحليــة للمشــروعات التنمويــة، ومــن َثــمَّ 

الحــرص علــى متابعتهــا وضمــان اســتمرارها.

لمنظمـــات  اإليجابـــي  االشـــتباك 
المجتمـــع المدنـــي مـــع السياســـات العامة 
دور  حـــول  حقيقـــي  نقـــاش  بلـــورة  تعنـــي 
السياســـات فـــي حـــل القضايـــا التنمويـــة 
الُملحَّـــة، بمـــا يـــؤدي إلـــى فتـــح أبـــواب لطـــرح 
خيـــارات وبدائـــل سياســـية غيـــر تقليديـــة 

فـــي التعامـــل مـــع هـــذه القضايـــا.
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الـوزارات  بيـن  التعـاون  مـن  أشـكال  هنـاك  وبالفعـل 

المعنيـة بالتنميـة فـي مصـر وكثيـر من الجمعيـات األهلية، 

أشـكال  مـن  شـكًلا  التعـاون  هـذا  اعتبـار  يمكـن  ال  ولكـن 

الشـراكة، ولكنـه تعـاون قائـم علـى تكليفـات مـن الحكومـة 

أن  دون  التدخـات،  بعـض  لتنفيـذ  األهليـة  للجمعيـات 

يصـل إلـى مسـتوى الشـراكة الـذي يتيـح لهـذه الجمعيـات 

وصياغتهـا،  التدخـات  هـذه  مناقشـة  فـي  المشـاركة 

وكذلك تخصيص الموارد والتنفيذ، ثم المتابعة والتقييم. 

والتساؤل المطروح هنا بشكل بديهي هو »ما التكلفة 

المترتبـة علـى غيـاب الشـراكة المؤسسـية«؟ واإلجابـة 

التـي  المحليـة  المجتمعـات  واقـع  فحـص  فـي  تكمـن 

تعمـل فيهـا هـذه الجمعيـات. فعلـى الرغم مـن كل هذا 

الجهـد التنمـوي المبذول، تظل هناك أسـئلة مشـروعة 

عـن مـردود أو أثـر ذلـك علـى المجتمعـات المسـتهدفة. 

تعمـل غالبيـة الجمعيـات الكبيـرة التـي سـبقت اإلشـارة 

إليهـا فـي الصعيـد، بـل وبعضهـا يعمل هنـاك منذ عدة 

ا،  األكثـر فقـًر يـزال الصعيـد هـو  عقـود، ومـع ذلـك، فـا 

متراجعـة؛  فيـه  البشـرية  التنميـة  مؤشـرات  تـزال  وال 

ممـا يطـرح سـؤاًلا مشـروًعا وهـو »لمـاذا لـم يـؤد الجهـد 

فـي  طويلـة  زمنيـة  فتـرات  َمـر  علـى  المبـذول  التنمـوي 

تحسـين أحـوال الصعيـد؟«. 

تؤكد المؤشرات التنموية في مصر التفاوت القائم بين 

الحضـر والريـف، وباألخـص ريـف الوجـه القبلـي. ووفًقـا 

ُيعـد   ،2020-2019 واالسـتهاك  واإلنفـاق  الدخـل  لمسـح 

ريـف الوجـه القبلـي هـو اإلقليـم األفقـر فـي مصـر؛ حيـث 

تصـل نسـبة الفقـر فيـه إلـى 48.15%، يليـه الريـف عموًمـا 

بنسـبة 34.78%، وفـي مراتـب تاليـة تأتـي باقـي األقاليـم 

إلـى  الحضـر  فـي  الفقـر  الجغرافيـة؛ حيـث تصـل نسـبة 

أنـه رغـم االختـاف الطفيـف فـي  )6(. والحقيقـة   %22.95

تقديـرات الفقـر عبـر السـنوات، فـإن االتجـاه لـم يتغيـر، 

فـي  الطفيـف  االنخفـاض  رغـم  القبلـي  الوجـه  فريـف 

نسـبة الفقـر فيـه مقارنـة بسـنوات سـابقة، فإنـه ُيعـد 

األفقـر علـى مـدار هـذه السـنوات.

بالطبـع تتعـدد اإلجابـات عـن السـؤال المطـروح أعـاه، 

أن  يأتـي علـى رأسـها سـبب أساسـي وهـو  ومـع ذلـك 

التعامـل  هـو  الجمعيـات  لهـذه  األساسـي  اإلسـهام 

االنشـغال  خـال  مـن  الفقـر  مشـكات  مـع  الجزئـي 

بمعالجـة أعراضـه أكثـر مـن أسـبابه، هذه األسـباب التي 

أمـًرا  المدنـي  والمجتمـع  الدولـة  بيـن  الشـراكة  تجعـل 

لهـذه  الجيـدة  العاقـة  مـن  الرغـم  وعلـى  منـه.  مفـر  ال 

فـي  تسـع  لـم  فإنهـا  الدولـة،  بمؤسسـات  الجمعيـات 

يـوم مـن األيـام إلـى التأثيـر علـى السياسـات العامـة ومـا 

معروًفـا  وليـس  المـوارد،  تخصيـص  مـن  بهـا  يرتبـط 

سـبب ذلـك: هـل هـو غيـاب الرؤيـة لديهـا عـن العاقـة 

معـدالت  وزيـادة  المـوارد  تخصيـص  سياسـات  بيـن 

المناطـق،  هـذه  فـي  العامـة  الخدمـات  وتـردي  الفقـر 

مناقشـة  فـي  االنخـراط  علـى  الفنيـة  القـدرة  عـدم  أم 

سياسـات وطـرح بدائـل وخيارات سياسـية أخرى نابعة 

مـن احتياجـات المجتمعـات المحليـة. األمـر الثاني يرتبط 

ونقـاش  حـوار  فتـح  الدولـة ألهميـة  برؤيـة مؤسسـات 

حقيقـي حـول السياسـات المعنيـة بالقضـاء على الفقر 

المعنيـة.  األهليـة  الجمعيـات  مـع  التنميـة  وتحقيـق 

3. تحــدي وضــوح األولويــات وفهــم العاقات 
المتشــابكة بين المشــكات التنموية:

التحديـــات  مـــن  مجموعـــة  إلـــى  التحـــدي  هـــذا  يتفـــرع 

ــى  ــا علـ ــن بعضهـ ــا عـ ــن فصلهـ ــي ال يمكـ ــة، والتـ الفرعيـ

الواقـــع، وهـــي كالتالـــي: مســـتوى 

بيـن  التعـاون  مـن  أشـكال  هنـاك 
الـوزارات المعنيـة بالتنمية في مصر وكثير 
يمكـن  ال  ولكـن  األهليـة،  الجمعيـات  مـن 
أشـكال  مـن  شـكًلا  التعـاون  هـذا  اعتبـار 
الشـراكة، فهـو تعـاون قائـم علـى تكليفات 
فقـط  األهليـة  للجمعيـات  الحكومـة  مـن 

الشـراكة. مسـتوى  إلـى  يصـل  أن  دون 
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عدالـة توزيـع الجهود التنموية للجمعيات األهلية ذات 	 

الثقـل بيـن القـرى األم - والتـي يسـهل الوصـول إليهـا 

والعمـل فيهـا لتركـز خدمـات الدولـة األساسـية فيهـا 

 
ٍ

جانـب مـن  المحليـة  اإلدارة  ومؤسسـات  جانـب،  مـن 

علـى  والحواجـر  والعـزب  والكفـور  النجـوع  وبيـن  آخـر- 

حـواف الصحـراء، والتـي ال تحصـل إال على النذر اليسـير 

مـن كل مـن الخدمـات الحكوميـة وتدخـات الجمعيات 

األهليـة. والحقيقـة أن هـذه المناطـق الطرفيـة، والتـي 

هـي  األخيـرة  العقـود  خـال  كبيـر  بشـكل  عددهـا  زاد 

المناطـق التـي يتركـز فيهـا أفقـر الفقـراء.

دقة اإلحصاءات؛ فالحقيقة أنه رغم سهولة العمل 	 

خطيرة،  إحصائية  مشكلة  هناك  األم،  القرى  في 

وهي بساطة اإلحصاءات التي تنظر للريف كوحدة 

المسوح  في  ُيْقَتصر  حيث  تباينات؛  دون  واحدة 

اإلحصائية القومية على قياس الفوارق بين الحضر 

الفقر  واحدة، فمعدالت  كتلة  الريف  وكأن  والريف، 

ع بين الريف والحضر وبين المحافظات، ويدخل  ُتوزَّ

والعزب،  والكفور  النجوع  بالطبع  الحساب  في 

وهكذا تخفي المتوسطات القيم المتطرفة للفقر، 
والتي تتركز في االمتدادات الجغرافية الصغيرة.)7(

ـب األولويـات االسـتراتيجية ذات الوجهـة الهيكليـة 	  تجنُّ

لصالـح أولويـات فرعيـة وجزئيـة؛ حيـث تركـز الجمعيـات 

األهليـة علـى التدخات ذات العاقة بالصحة والتعليم 

والتشـغيل وغيرهـا، دون إيـاء اهتمـام إلحـداث تحـول 

هيكلي في اقتصاد الريف المصري من خال االهتمام 

الجهـود  وتركيـز  الزراعـي  بالقطـاع  االسـتراتيجي 

التنمويـة عليـه، باعتبـاره القطـاع االقتصـادي الرئيـس 

فـي الريـف. والجديـر بالذكـر أن هـذا القطـاع يعانـي مـن 

ـة ناتجـة عـن تقليديتـه، وعـدم االهتمـام  مشـكات جمَّ

بتحديثـه علـى المسـتوى القومـي؛ ممـا أدى إلـى تراجـع 

اإلنتاجـي  الزراعـي  القطـاع  نمـو  فمعـدالت  إنتاجيتـه، 

منخفـض  معـدل  وهـو   ،%3.4 إلـى  وصلـت   2021  -  2020

أخـرى،  بقطاعـات  قـورن  إذا  خاصـة  عامـة،  بصفـة 

نمـوه  معـدل  يبلـغ  والـذي  االتصـاالت  قطـاع  مثـل: 

والتشـييد  البنـاء  وكذلـك   ،%16.7 نفسـها  الفتـرة  فـي 

القطـاع  هـذا  أن  فـي  ذلـك  خطـورة  وتتمثـل   .)8(  %6.1

هـو الموفـر األساسـي لفـرص العمـل فـي الريـف، كمـا 

أنـه يتميـز بتعـدد وعمـق تشـابكاته بقطاعـات إنتاجيـة 

والصناعـة  والتجـارة  والتخزيـن  النقـل  مثـل:  أخـرى، 

كثيـر  مـن  الزراعـي  القطـاع  ويعانـي  هـذا  التحويليـة. 

مـن القيـود المتعلقـة بالقـدرة التنافسـية للمنتجـات 

ا، وتدني كفـاءة النظم الزراعية،  ـا ودوليًّ الزراعيـة إقليميًّ

الفاقـد  وارتفـاع  الميـاه،  اسـتخدام  كفـاءة  وانخفـاض 

 %15 مـن  يقـرب  فمـا  القيمـة،  األغذيـة وساسـل  فـي 

مـن المحاصيـل ُتفَقـد فـي عمليـات الحصـاد والتخزيـن 

والنقـل. وُتعـد هـذه التحديـات مـن أكثـر األسـباب التـي 

جعلـت هـذا القطـاع طـارًدا للعمالة )9(. كما تسـود في 

ريـف مصـر الحيـازات الصغيـرة، فثاثـة أربـاع الحيـازات 

أقـل مـن هكتـار )10(.

العمالـة 	  الغالبيـة العظمـى مـن  يتزامـن مـع ذلـك أن 

الحمايـة  مـن  قـدر  بـأي  تتمتـع  ال  عمالـة  الزراعيـة 

االجتماعيـة، سـواء كانـت تأمينـات اجتماعيـة أو تأميًنـا 

القطـاع  ضمـن  باألسـاس  تقـع  عمالـة  فهـي  ـا،  صحيًّ

غيـر الرسـمي؛ فنحـو 63% مـن إجمالـي المشـتغلين في 

قطـاع الزراعـة يقعـوا فـي إطار القطاع غير الرسـمي)11(، 

ومـن الضـروري اإلشـارة إلـى أن العمالـة فـي القطـاع 

الرماديـة  المنطقـة  فـي  دوًمـا  تقـع  الرسـمي  غيـر 

إلـى  المسـتندة  االجتماعيـة  الحمايـة  شـبكات  بيـن 

اشـتراكات ومسـاهمات المستفيدين، مثل: التأمينات 

علـــى  األهـلـيــــــة  الـجـمـعـيــــــــات  تـركــــز 
بالصحـــة  العاقـــة  ذات  المشـــكات 
والتعليـــم والتشـــغيل وغيرهـــا، دون إيـــاء 
اهتمـــام إلحـــداث تحـــول هيكلـــي فـــي اقتصاد 
االهتمـــام  خـــال  مـــن  المصـــري  الريـــف 
االســـتراتيجي بالقطـــاع الزراعـــي، وتركيـــز 

عليـــه. التنمويـــة  الجهـــود 
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وشـبكات  جانـب،  مـن  الصحـي،  والتأميـن  االجتماعيـة 

اشـتراكات  إلـى  تسـتند  ال  التـي  االجتماعـي  األمـان 

المسـتفيدين، مثـل »تكافـل وكرامـة«، مـن جانـب آخـر؛ 

فهـي عمالـة ال تتمتـع بتغطيـة التأمينـات االجتماعيـة 

وال التأميـن الصحـي الشـامل، وألنهـا تعمل وتتكسـب 

األمـان  بشـبكات  مشـمولة  غيـر  أيًضـا  فإنهـا  دخـًلا 

االجتماعـي مثـل معاشـات »تكافـل وكرامـة« وغيرهـا؛ 

ممـا يزيـد مـن درجـة هشاشـتها. وعلـى جانـب آخـر، فـإن 

تتعـرض  التـي  اإلنتاجيـة  القطاعـات  مـن  القطـاع  هـذا 

لصدمـات جماعيـة نتيجـة انخفـاض سـعر المحاصيـل 

ـع، أو تغيـرات مناخيـة معينـة، وغيرهـا مـن  غيـر المتوقَّ

الظروف التي تؤثر بالسلب على المحاصيل المزروعة. 

ا، ُيعـد ضعـف تنظيـم العامليـن في هـذا القطاع  وأخيـًر

سـواء فـي تعاونيـات أو روابـط مـن أكثـر العوامـل التـي 

الدفـاع عـن مصالحهـم.  علـى  تضعـف قدرتهـم 

ــادة  ــرورة إعـ ــبق، يتضـــح ضـ ــا سـ ــوء مـ ــا، فـــي ضـ وختاًمـ

النظـــر فـــي التوجهـــات التنمويـــة للجمعيـــات األهليـــة 

تجـــاه تصميـــم تدخـــات تهـــدف إلـــى تحســـين أحـــوال 

القطـــاع الزراعـــي، عبـــر تطبيـــق تجـــارب مثـــل الزراعـــة 

ـــط مـــن العمـــل  ـــن فـــي رواب ـــم الفاحي ـــة، وتنظي التعاقدي

الزراعيـــة،  الجمعيـــات  قـــدرات  وبنـــاء  المشـــترك، 

وتشـــكيل التعاونيـــات، ودعـــم القـــدرات الفنيـــة للفاحيـــن 

توعيتهـــم  وكذلـــك  والتصديـــر،  اإلنتاجيـــة  لتحســـين 

االجتماعيـــة  التأمينـــات  لمظلـــة  االنضمـــام  بضـــرورة 

ا، إذا  والتأميـــن الصحـــي الشـــامل. وأخيـــًرا وليـــس آخـــًر

كانـــت كل الحقـــوق مهمـــة، فـــإن الحـــق فـــي العمـــل الائق 

ـــاح للمواطـــن  ـــه أت ـــت كفالت ـــذي إذا تمَّ يظـــل هـــو الحـــق ال

مســـاحات فضفاضـــة للتمتـــع بحقوقـــه وحقـــوق أبنائـــه 

فـــي الصحـــة والتعليـــم وغيرهـــا مـــن الحقـــوق. وعلـــى 

هـــذا النحـــو، فـــإن قـــدرة المجتمـــع المدنـــي علـــى إحـــداث 

تحـــول اســـتراتيجي فـــي جهـــوده التنمويـــة ورغبـــة الدولـــة 

فـــي االســـتفادة مـــن قـــدرات هـــذا المجتمـــع مـــن أجـــل 

ـــة يجعـــان إحـــداث هـــذا  ـــز مـــردود التدخـــات التنموي تعزي

ــا.  ـ ــًرا ضروريًّ ــول أمـ التحـ
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أ. خالد يحيى يوسف

لــــــــإلعــــــــام الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة  الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة   - عــــــــــــــــام  مــــــــــديــــــــــر 

مـن  للعديـد  المدنـي  المجتمـع  منظمـات  تتعـرض 

العوامـل والمتغيـرات المعاصـرة التـي تؤثـر على أدائها، 

وعـادة مـا تقـوم أي منظمـة غيـر حكوميـة بتقييـم أدائها 

أهدافهـا،  تحقيـق  مـدى  لتحديـد  فتـرة  كل  نهايـة  فـي 

منظمـات  أداء  تقييـم  فـي  ُتسـتخدم  التـي  والنمـاذج 

المجتمـع المدنـي ال ُتحـدد بدقـة التأثيـرات المسـتقبلية 

تركـز  مـا  غالًبـا  النمـاذج  هـذه  فمعظـم  الحالـي؛  لـألداء 

علـى تقييـم نتائـج المنظمـة أكثـر مـن قيـاس تأثيراتهـا 

مـا  عـادة  المدنـي  المجتمـع  فمنظمـات  المسـتقبلية؛ 

إيجابيـة  تأثيـرات  إحـداث  علـى  أساسـي  بشـكل  تعمـل 

مـا  وعـادة  النتائـج،  تحقيـق  مجـرد  مـن  أكثـر  بيئتهـا  فـي 

تكـون أهـداف منظمـات المجتمـع المدنـي اجتماعيـة أو 

إنسـانية؛ فهـي تعمـل علـى تحسـين وتطوير مسـتقبل 

مجتمعهـا، لذلـك يجـب تقييـم أدائهـا مـن خـال نمـاذج 

تأثيـر  مـدى  لقيـاس  قويـة  مسـتقبلية  مؤشـرات  ذات 

المسـتقبل. علـى  الحالـي  أدائهـا 

أداء  تقييــم  فــي  الشــائعة  األســاليب 
المدنــي المجتمــع  منظمــات 

َمت أسـاليب عديـدة فـي تقييـم أداء منظمـات 
ِ
اسـُتخد

المجتمـع المدنـي، وتركـز معظمهـا علـى قيـاس مـدى 

األهـداف  )تحقيـق  بكفـاءة  المنظمـة  أهـداف  تحقيـق 

َم 
ِ
بأقل قدر من اإلمكانات(، على سـبيل المثال، اسـُتخد

Kaplan  و نمـوذج بطاقـات األداء المتـوازن بواسـطة 

Norton لقيـاس األداء المؤسسـي اعتمـاًدا علـى أربـع 

العمـاء،  ومنظـور  المالـي،  المنظـور  نظـر:  وجهـات 

ومنظـور العمليـات الداخليـة، ومنظـور التعلـم والنمـو. 

الهرمـي،  التسلسـل  أعلـى  فـي  المالـي  المنظـور  يقـع 

ولكـن فـي المنظمـات غيـر الحكوميـة، يجـب وضـع هدف 

ناحيـة  ومـن  الهرمـي.  التسلسـل  أعلـى  فـي  المنظمـة 

فـي  للمسـاعدة  المتـوازن  األداء  بطاقـة  َرت  ُطـوِّ أخـرى، 

األداء  ـم  ُيقيَّ حيـث  أهـداف؛  إلـى  االسـتراتيجية  ترجمـة 

مـن خـال مقاييـس ُتصـاغ مـن األهـداف االسـتراتيجية 

لمنظمـات المجتمـع المدنـي. هـذا وقد أنشـأ »سـومرز« 

 )SEBC( بطاقة األداء المتوازن للمؤسسات االجتماعية

كتطويـر لنمـوذج بطاقـة األداء المتـوازن األصلـي؛ إذ إن 

الرئيـس. المنظـور  ُيعـد  االجتماعـي  المنظـور 

 Benchmarking المعياريـــة  المقارنـــة  أســـلوب  أمـــا 

فيعتمـــد علـــى مقارنـــة أداء المنظمـــة بـــأداء منافســـيها، 

أو أي معاييـــر خارجيـــة أخـــرى، وتهـــدف هـــذه المقارنـــة 

أفضـــل  علـــى  بنـــاًء  المنظمـــة  أداء  تحســـين  إلـــى 

منظمـــات  فـــي  تطبيقـــه  ويمكـــن  للمنافســـين،  أداء 

المجتمـــع المدنـــي مثـــل المؤسســـات األخـــرى، وهـــي 

وفـــي  والغايـــات،  األهـــداف  تحديـــد  فـــي  فعالـــة  آليـــة 

المصلحـــة. وأصحـــاب  العمـــاء  احتياجـــات  تحقيـــق 

3E أيًضـــا هـــي طريقـــة أخـــرى تســـتخدم فـــي تقييـــم األداء، 

ـــة مؤشـــرات: الكفـــاءة والفعاليـــة  وتعتمـــد 3E علـــى ثاث

ـــم المنظمـــات  والجانـــب االقتصـــادي، وعـــادة مـــا ُتقيَّ

ــات  ــى المجتمعـ ــا علـ ــال تأثيرهـ ــن خـ ــة مـ ــر الحكوميـ غيـ

المســـتهدفة، وبالتالـــي فـــإن طريقـــة 3E فعالـــة فـــي 

ـــي؛ فهـــي ال تركـــز  ـــم أداء منظمـــات المجتمـــع المدن تقيي

علـــى المؤشـــرات االقتصاديـــة لـــألداء فقـــط، بـــل وتركـــز 

ــا. علـــى الكفـــاءة وفعاليـــة األداء أيًضـ

تقييم أداء منظمات المجتمع المدني: 
اآلثار المستقبلية لألداء الحالي
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أمـــا العائـــد االجتماعـــي علـــى االســـتثمار )SROI( فهـــو 

أســـلوب يقيـــس األثـــر االجتماعـــي واالقتصـــادي والبيئـــي 

ـــا للتكلفـــة  للمنظمـــات، ويعـــد تحليـــًلا شـــامًلا وواقعيًّ

والعائـــد، وال ُيســـتخَدم لتقييـــم نتائـــج وتأثيـــرات المنظمة 

فقـــط، وإنمـــا للتنبـــؤ بمـــدى تحقيـــق المنظمـــة للقيمـــة 

االجتماعيـــة المســـتهدفة أيًضـــا.

أداء  تقييــم  فــي  المســتقبلي  الُبعــد 
للربــح الهادفــة  غيــر  المنظمــات 

أداء  تقييـم  فـي  المسـتخدمة  النمـاذج  معظـم  تركـز 

علـى  أساسـي  بشـكل  المدنـي  المجتمـع  منظمـات 

تقييـم النتائـج النوعيـة واآلثـار اإليجابية، وعادة ما ُتقاس 

النتائـج مـن خـال المقارنـة مـع األهـداف، وقيـاس رضـا 

العميل أو المسـتهلك، وتحسـين آفاق الحياة، وهناك 

ـم أداء منظمـات المجتمـع المدنـي  أسـاليب أخـرى ُتقيِّ

المجتمـع  )منظمـات  المنافسـين  مـع  بالمقارنـة 

المجـال نفسـه(. التـي تعمـل فـي  المدنـي 

وتجدر اإلشـارة إلى أن التغييرات السـريعة في العوامل 

المجتمـع  منظمـات  أداء  علـى  تؤثـر  التـي  والمتغيـرات 

المدنـي تجعـل تحليـل التطـور التاريخـي لـألداء وتأثيراتـه 

ا رئيًسا في عملية التقييم،  على األداء المستقبلي عنصًر

 
ٍ

ولكـن هـذا الُبعـد المسـتقبلي ال ُينَظـر فيـه بشـكل كاف

فـي معظـم أسـاليب التقييـم المسـتخدمة؛ ممـا دفـع 

إلـى البحـث عـن أداة إضافيـة تسـاعد فـي تحليـل التطـور 

التاريخـي ألداء منظمـات المجتمـع المدنـي، ومـدى تأثيـر 

هـذا التطـور علـى األداء المسـتقبلي.

االتجاهات الرئيسة لتقييم أداء منظمات 
المجتمع المدني

ــي،  ــع المدنـ ــات المجتمـ ــم أداء منظمـ ــة تقييـ ــي عمليـ فـ

ميـــن العديـــد مـــن األســـاليب  يســـتخدم معظـــم المقيِّ

التـــي تعتمـــد علـــى المقارنـــة بيـــن نتائـــج األداء الفعلـــي، 

وأحـــد األســـس الثاثـــة الرئيســـة: األداء المســـتهدف، 

توضيـــح  ويمكـــن  األداء.  ونتائـــج  المنافســـين،  وأداء 

ــي: ــو التالـ ــى النحـ ــات الثـــاث علـ ــذه المقارنـ هـ

)1( مقارنة األداء الفعلي بالمستهدف

تقـــارن أي منظمـــة غيـــر ربحيـــة أداءهـــا الفعلـــي بأدائهـــا 

تحقيـــق  فـــي  نجاحهـــا  مـــدى  لتحديـــد  المســـتهدف 

مـــدى  د  وُيحـــدَّ لـــه.  المخطـــط  الوقـــت  فـــي  أهدافهـــا 

نجـــاح أو فشـــل المنظمـــة عـــن طريـــق قيـــاس تلـــك 

النســـبة، فـــإذا كانـــت النســـبة قريبـــة مـــن 100% فهـــذا 

يعنـــي أن المنظمـــة قـــد نجحـــت فـــي تحقيـــق أهدافهـــا، 

وإذا كانـــت النســـبة قريبـــة مـــن الصفـــر فهـــذا يعنـــي أن 

ـــق  ـــق أهدافهـــا. وُتطبَّ المنظمـــة قـــد فشـــلت فـــي تحقي

هـــذه النســـبة ال علـــى إجمالـــي األداء الفعلـــي وحســـب، 

وإنمـــا علـــى األداء الجزئـــي والمرحلـــي أيًضـــا، لذلـــك فهـــي 

ُتســـتخَدم بشـــكل أساســـي فـــي معظـــم طـــرق تقييـــم 

أداء منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، وخاصـــة بطاقـــات 

المتـــوازن. األداء 

وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه المقارنـــة تقـــدم المؤشـــر 

الرئيـــس لقيـــاس نجـــاح منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، 

كان  إذا  فعـــاًلا  يكـــون  ال  قـــد  المؤشـــر  هـــذا  فـــإن 

منظمـــات  أداء  نتائـــج  مـــن  أقـــل  المســـتهدف  األداء 

ــة، أو أقـــل مـــن نتائـــج األداء  المجتمـــع المدنـــي المماثلـ

كان  إذا  أو  المنظمـــة،  فـــي  الســـابقة  الفتـــرات  خـــال 

والبشـــرية  الماليـــة  للقـــدرة  بالنســـبة  مناســـب  غيـــر 

. للمنظمـــة

ــل  ــي العوامـ ــريعة فـ ــرات السـ التغييـ
أداء  علـــى  تؤثـــر  التـــي  والمتغيـــرات 
تجعـــل  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات 
تحليـــل التطـــور التاريخـــي لـــألداء وتأثيراتـــه 
ــا  ــًرا رئيًسـ ــتقبلي عنصـ ــى األداء المسـ علـ

فـــي عمليـــة التقييـــم.
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)2( مقارنـة األداء الفعلـي للمنظمـة غيـر الربحية 
باألداء الفعلي للمنظمات غير الربحية المماثلة

ُتعـــد هـــذه المقارنـــة مـــن أهـــم المقاييـــس المســـتخدمة 

فـــي تقييـــم أداء منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، ففـــي 

عالـــم األعمـــال عـــادة مـــا تقـــارن أي منظمـــة أداءهـــا بـــأداء 

المنافســـين، لتحديـــد أوجـــه القصـــور فـــي أدائهـــا مقارنـــة 

باآلخريـــن، لكـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي تختلـــف 

عـــن منظمـــات األعمـــال؛ حيـــث قـــد تعمـــل منظمـــات 

المجتمـــع المدنـــي بشـــكل منفصـــل أو تتعـــاون فـــي 

تنفيـــذ أهدافهـــا، وإذا كانـــت منظمـــة المجتمـــع المدنـــي 

تقـــارن  مـــا  عـــادًة  فإنهـــا  منفصـــل  بشـــكل  تعمـــل 

أداءهـــا بـــأداء منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المماثلـــة 

 ألداء 
ٍ
لتحديـــد مـــدى أدائهـــا: أقـــل أو أفضـــل أو مســـاو

تتنافـــس  ال  عـــام،  وبشـــكل  األخـــرى.  المنظمـــات 

بعـــض  مـــع  بعضهـــا  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات 

كمنظمـــات األعمـــال، ولكـــن يمكنهـــا مقارنـــة أدائهـــا 

بعضهـــا مـــع بعـــض. وأفضـــل نتيجـــة مقارنـــة تلـــك التـــي 

َمـــت أفضـــل  توضـــح أن نتائـــج أداء المنظمـــة التـــي ُقيِّ

إذا  أمـــا  األخـــرى.  المنظمـــات  أداء جميـــع  نتائـــج  مـــن 

كانـــت نتائـــج المنظمـــة أســـوأ مـــن نتائـــج واحـــدة أو أكثـــر 

ـــي األخـــرى فيجـــب علـــى  مـــن منظمـــات المجتمـــع المدن

ــي األداء  ــز فـ ــباب التميـ ــد جوانـــب وأسـ ميـــن تحديـ المقيِّ

األفضـــل، كمـــا يجـــب عليهـــم تحديـــد أوجـــه القصـــور فـــي 

ـــة بهـــذا األداء األفضـــل، وأســـباب  أداء المنظمـــة مقارن

القصـــور، وكيفيـــة عاجهـــا. وجديـــر بالذكـــر أن المقارنـــة 

المجتمـــع  منظمـــة  كانـــت  إذا  مفيـــدة  تكـــون  ال  قـــد 

المدنـــي قـــد حققـــت الحـــد األقصـــى مـــن أهدافهـــا عبـــر 

ــن  ــة مـ ــا المتاحـ ــا وإمكاناتهـ ــى طاقاتهـ ــتخدام أقصـ اسـ

ــا. ــرة لهـ ــوارد المتوفـ خـــال المـ

الفعلــي  بــاألداء  الفعلــي  األداء  مقارنــة   )3(
الســابقة للفتــرات 

ُتعـــد هـــذه اآلليـــة واحـــدة مـــن أكثـــر األدوات شـــيوًعا 

وقابليـــة لاســـتخدام فـــي تقييـــم أداء المنظمـــات؛ حيـــث 

ـــج أداء المنظمـــة  ـــى قيـــاس مـــدى تطـــور نتائ تعتمـــد عل

أو تدهورهـــا مـــن فتـــرة إلـــى أخـــرى. وتختلـــف طريقـــة 

التحليـــل مـــن حالـــة إلـــى أخـــرى؛ حيـــث يقـــارن بعـــض 

الفتـــرة  بنتائـــج  معينـــة  فتـــرة  أداء  نتائـــج  ميـــن  المقيِّ

مـــون آخـــرون نتائـــج  الماضيـــة فقـــط، بينمـــا يقـــارن مقيِّ

أداء فتـــرة معينـــة بجميـــع الفتـــرات الســـابقة أو جـــزء 

ـــن، وأفضـــل نتيجـــة يمكـــن  مي ـــة المقيِّ منهـــا حســـب رؤي

تحقيقهـــا هـــي تطـــور نتائـــج األداء مـــن فتـــرة ألخـــرى، كمـــا 

أن أســـوأ نتيجـــة هـــي انخفـــاض نتائـــج األداء مـــن فتـــرة 

ألخـــرى، وبيـــن هاتيـــن الحالتيـــن هنـــاك حـــاالت متعـــددة 

نتائـــج  مـــع  الســـابقة  الفتـــرات  نتائـــج  فيهـــا  تتقلـــب 

ـــم أداء الفتـــرة المعنيـــة  الفتـــرة قيـــد التقييـــم. هـــذا وُيقيَّ

ــة  ــد علـــى طبيعـ ميـــن الـــذي يعتمـ ــا لتحليـــل المقيِّ وفًقـ

منظمـــات  علـــى  تؤثـــر  التـــي  والمتغيـــرات  النشـــاط 

مـــون  المقيِّ يتمتـــع  لـــذا يجـــب أن  المدنـــي،  المجتمـــع 

ــوا  ــي يكونـ ــعة؛ لكـ ــة واسـ ــرة، ورؤيـ ــن الخبـ ــر مـ ــدر كبيـ بقـ

قادريـــن علـــى تقييـــم وتحليـــل تطـــور األداء.

وهـــذه المقارنـــة ليســـت كافيـــة وحدهـــا لتقييـــم أداء 

المنظمـــات غيـــر الربحيـــة، ألنهـــا ال تحـــدد مـــدى نجـــاح 

المنظمـــة فـــي تحقيـــق أهدافهـــا، وال توضـــح جـــودة أداء 

ــة.  ــات المماثلـ ــة بجـــودة أداء المنظمـ ــة مقارنـ المنظمـ

التـــي  الثـــاث  المقارنـــات  اســـتخدام  يمكـــن  وبالتالـــي، 

َشـــت بشـــكل منفصـــل أو متكامـــل وفًقـــا لطبيعـــة 
ِ
ُنوق

ميـــن. المنظمـــة وبيئتهـــا ورؤيـــة المقيِّ

منظمـــات  أداء  تقييـــم  عمليـــة  فـــي 
معظـــم  يســـتخدم  المدنـــي،  المجتمـــع 
األســـاليب  مـــن  العديـــد  المقيِّميـــن 
التـــي تعتمـــد علـــى المقارنـــة بيـــن نتائـــج 
األداء الفعلـــي، وأحـــد األســـس الثاثـــة 
وأداء  المســـتهدف،  األداء  الرئيســـة: 

األداء. ونتائـــج  المنافســـين، 
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النظـــر واألســـاليب  اســـتعراض وجهـــات  خـــال  مـــن 

والمؤشـــرات لتقييـــم أداء منظمـــات المجتمـــع المدنـــي، 

وكذلـــك الـــدور الـــذي يمكـــن أن يلعبـــه تحليـــل اتجـــاه أداء 

وجهـــات  تراعـــي  منهجيـــة  اقتـــراح  يمكـــن  المنظمـــة 

تبـــدأ  الخطـــوات،  مـــن  عـــدًدا  تتضمـــن  التقييـــم  نظـــر 

الخطـــوة األولـــى بإعـــداد البيانـــات التـــي تشـــمل )نتائـــج 

األداء الفعلـــي لمنظمـــة المجتمـــع المدنـــي - ونتائـــج 

ـــج األداء الفعلـــي لمنظمـــات  األداء المســـتهدف - ونتائ

مجتمـــع مدنـــي مماثلـــة - والسلســـلة الزمنيـــة لنتائـــج 

األداء الفعليـــة(. وتنطـــوي الخطـــوة الثانيـــة علـــى إعـــداد 

المقارنـــات )مقارنـــة نتائـــج األداء الفعليـــة بنتائـــج األداء 

المســـتهدف وتحديـــد االنحرافـــات اإليجابيـــة أو الســـلبية 

- ومقارنـــة نتائـــج األداء الفعلـــي للمنظمـــة مـــع نتائـــج 

 - المماثلـــة  الربحيـــة  غيـــر  للمنظمـــات  الفعلـــي  األداء 

ومقارنـــة نتائـــج األداء الفعلـــي للفتـــرة المعنيـــة بنتائـــج 

ــوة  ــي الخطـ ــم تأتـ ــابقة(، ثـ ــرات السـ ــي للفتـ األداء الفعلـ

نتائـــج  اتجـــاه  حســـاب  فـــي  تتمثـــل  والتـــي  الثالثـــة 

فـــي  المتوقعـــة  نتائـــج األداء  الفعلـــي، وتحديـــد  األداء 

ا، مقارنـــة نتائـــج األداء المتوقعـــة  المســـتقبل. وأخيـــًر

وتحديـــد  المســـتهدف  األداء  نتائـــج  مـــع  المحســـوبة 

االنحرافـــات اإليجابيـــة أو الســـلبية.

وفـــي ضـــوء ذلـــك يمكـــن القـــول: إن هـــذه المنهجيـــة قـــد 

ــات المجتمـــع المدنـــي  ــم أداء منظمـ ــي تقييـ ــاعد فـ تسـ

إمـــا عـــن طريـــق قيـــاس مـــدى تحقيـــق األداء الحالـــي 

لألهـــداف المخططـــة، أو درجـــة أداء المنظمـــة مقارنـــة 

أو  المنظمـــة  أداء  اتجـــاه  أو  المماثلـــة،  بالمنظمـــات 

األداء المتوقـــع وفًقـــا لـــألداء الحالـــي ومـــدى توافقـــه 

مـــع األهـــداف المخططـــة.

المتغيـــرات  مـــن  العديـــد  لوجـــود  ا  ونظـــًر ختاًمـــا، 

ــع  ــات المجتمـ ــى أداء منظمـ ــر علـ ــي تؤثـ ــة التـ المختلفـ

ــد  ــي تحديـ ــاه فـ ــل االتجـ ــتخدام تحليـ ــإن اسـ ــي، فـ المدنـ

ــع  ــى توقـ ــرار علـ ــاع القـ ــاعد صنـ ــد يسـ ــا قـ ــاه أدائهـ اتجـ

ــد  ــتقبلي، وتحديـ ــر األداء الحالـــي علـــى األداء المسـ تأثيـ

القـــرارات  اإليجابيـــة والســـلبية، واتخـــاذ  االنحرافـــات 

بكفـــاءة  االنحرافـــات  هـــذه  لمعالجـــة  المناســـبة 

وفاعليـــة.
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د. قيـاتي عاشـــور

ــــف ــويـ ــ بــــــنــــــي سـ جــــــامــــــعــــــة   - االجــــــــتــــــــمــــــــاع  عــــــلــــــم  مــــــــــــــدرس 

تطــورت المفاهيــم وثيقــة الصلــة بالمجتمــع المدنــي 

والمجــال العــام فــي أوائــل العصــر الحديــث لإلشــارة إلى 

قــدرات التنظيــم الذاتــي االجتماعــي والتأثيــر علــى الدولــة. 

المؤسســات  إلــى  –عــادة-  المدنــي  المجتمــع  ويشــير 

بيــن  االجتماعيــة  الحيــاة  تنظــم  التــي  والعاقــات 

الدولــة واألســرة. أمــا المجــال العــام فهــو واحــد مــن 

الفضــاء  ذلــك  فــي  بمــا  مترابطــة  مصطلحــات  عــدة 

العــام أو العموميــة أو االنفتــاح، والتــي تشــير إلــى بيئــة 

حــول  والتركيــز  االتصــال  بانفتــاح  تتميــز  مؤسســية 

السياســية  واالهتمامــات  العامــة  المصلحــة  قضايــا 

المشــتركة، حيــث يقــع االتصــال فــي المجــال العــام فــي 

المجتمــع المدنــي، وقــد يخاطــب الدولــة أو قــد يســعى 

ــى المجتمــع. وتتعلــق األســئلة الرئيســة  ــر عل ــى التأثي إل

بمــدى استرشــادها بالعقــل النقــدي، وكيفيــة التوســط 

فــي الحــدود بيــن العــام والخــاص.

في مفهوم المجتمع المدني

المدنـي،  المجتمـع  لتعريـف  متنوعـة  اجتهـادات  ـة  ثمَّ

إلـى  وتشـير  الدولـة،  عـن  المجتمـع  تميـز  جميعهـا  لكـن 

منظومـة األطـر االجتماعيـة الطوعيـة التـي تتوسـط بيـن 

الدولـة مـن ناحيـة والمكونـات األساسـية للمجتمـع مـن 

الناحيـة األخـرى )األفـراد، األسـرة، الشـركات(. لـذا يمكـن 

قبـول التعريـف التالـي للمجتمـع المدنـي، بوصفـه تعريًفا 

يختـزل ويجمـع التعريفات العديدة التي حاول المفكرون 

والباحثـون إعطاءهـا لـه: المجتمـع المدنـي هـو مجموعـة 

العـام  المجـال  تمـأل  التـي  الحـرة  التطوعيـة  التنظيمـات 

وتربـط بيـن األسـرة والدولـة، أي بيـن مؤسسـات القرابـة 

ومؤسسـات الدولـة التي ال مجـال لاختيار في عضويتها. 

هـذه التنظيمـات التطوعيـة الحرة تنشـأ لتحقيق مصالح 

لممارسـة  أو  للمواطنيـن  خدمـات  لتقديـم  أو  أفرادهـا 

أنشـطة إنسـانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشـاطها 

بقيم ومعايير االحترام والتراضي والتسـامح والمشـاركة 

واإلدارة السـلمية للتنـوع واالختـاف.

وفــي إطــار مــا تقــدم يمكــن القــول إن األمــر األساســي 

االعتــراف  هــو  مدنــي  مجتمــع  قيــام  فــي  والحاســم 

المدنــي  والمجتمــع  جهــة،  مــن  الدولــة  بيــن  المتبــادل 

مــن جهــة أخــرى، ومشــروعية حقــه فــي العمــل ومزاولــة 

أنشــطته كافــة دون معوقــات. ويقــوم المجتمع المدني 

علــى شــكل منظمــات، وبذلــك يمكــن اعتبــار الجمعيــات 

الرياضيــة،  النــوادي  مثــل:  واالتحــادات،  التطوعيــة 

وجمعيــات رجــال األعمــال، وجماعــات الرفــق بالحيــوان، 

وجمعيــات حقــوق اإلنســان، واتحــادات العمــال، وغيرهــا، 

أمثلــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي.

فكرة المجال العام

عـــرَّف الفيلســـوف وعالـــم االجتمـــاع المعاصـــر »يورجـــن 

حياتنـــا  مـــن  حيــــز  بأنـــه:  العـــام  المجـــال  هابرمـــاس« 

ــيء قريـــب  ــكيل شـ ــه تشـ ــن خالـ ــن مـ ــة يمكـ االجتماعيـ

إليـــه  الوصـــول  إمكانيـــة  أن  كمـــا  العـــام،  الـــرأي  مـــن 

مـــن  جـــزء  ينشـــأ  حيـــث  المواطنيـــن؛  لـــكل  مكفولـــة 

المجـــال العـــام مـــع إجـــراء كل محادثـــة بيـــن مجموعـــة 

ــان  ــن كيـ ــاص لتكويـ ــال الخـ ــن المجـ ــن مـ ــراد منحدريـ أفـ

ــار »هابرمـــاس« إلـــى أن المجـــال العـــام هـــو  عـــام. وأشـ

المجتمع المدني والمجال العام: حدود 
التقارب والتماهي
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واألفـــراد  الجماعـــات  فيهـــا  يجتمـــع  التـــي  »األماكـــن 

حـــول  يتناقـــش  ا  جمهـــوًر بوصفهـــم  المســـتقلون 

بغـــرض  والقيـــم،  والقوانيـــن  المشـــتركة  الشـــؤون 

الســـعي إلـــى صياغـــة السياســـات والحلـــول لمواجهـــة 

المجتمـــع«، »وبصفـــة عامـــة  تواجـــه  التـــي  التحديـــات 

يمكـــن اعتبـــار المجـــال العـــام شـــبكة للتواصـــل وتبـــادل 

ـــي  ـــك الت المعلومـــات ووجهـــات النظـــر واآلراء ســـواء تل

ـــر عـــن مواقـــف إيجابيـــة أو ســـلبية«.  تعبِّ

وهناك ثاث سمات رئيسة للمجال العام ألداء وظيفته 

كمنتـدى لتشـكيل الـرأي العـام، األولـى: هـي االسـتقال؛ 

عـن  مسـتقلة  آليـة  هـو  العـام  المجـال  أن  يعنـي  ممـا 

كل مـن الحكومـة والمجتمـع، بحيـث يقـف محايـًدا بيـن 

اهتماماتهمـا. والثانيـة: هـي التغاضـي عـن الوضـع؛ ممـا 

يعنـي أنـه ينبغـي النظـر إلـى المشـارك فـي المجـال العام 

، بغـض النظـر عن الوضـع االجتماعي أو 
ٍ
كعضـو متسـاو

اللقـب المهنـي. والثالثـة: هـي الشـمولية، أي إن المجـال 

أي  منـع  مـع  المختلفـة،  األصـوات  بيـن  يجمـع  العـام 

احتـكار أو هيمنـة. وكان المجـال العـام أيًضـا عامـة علـى 

الحداثـة، ووفًقـا لـ »هابرماس« كان ظهور المجال العام 

مجتمعـات  لتحديـث  ـا  محوريًّ الليبرالـي  الديمقراطـي 

الرائـد،  ومنـذ عمـل »هابرمـاس«  التاسـع عشـر.  القـرن 

الخصائـص  هـذه  أهميـة  المؤلفيـن  مـن  العديـد  أدرك 

ألنهـا  والمسـاواة،  بالتمثيـل  المتعلقـة  تلـك  وخاصـة 

التعبيـر عـن مجموعـة متنوعـة مـن  احتماليـة  مـن  تزيـد 

التـداول. فـي عمليـات  األصـوات، ومسـاءلتها 

ـــز فـــي المجـــال العـــام والمجتمـــع  التماُي
المدنـــي

ترجمـــة  أن  بالماحظـــة  الجديـــرة  المفارقـــات  مـــن 

ــام:  ــال العـ ــاب »هابرمـــاس« »التحـــول البنائـــي للمجـ كتـ

دراســـة فـــي بنيـــة المجتمـــع البرجـــوازي«، الـــذي ُكتـــب 

باأللمانيـــة عـــام 1962 وُترجـــم إلـــى اإلنجليزيـــة عـــام 1989، 

أســـهمت فـــي تنشـــيط قـــراءة جديـــدة شـــكلها ســـقوط 

ــي  ــرة فـ ــة المنتشـ ــروعات الخصخصـ ــيوعية ومشـ الشـ

ــيوعية  ــات الشـ ــل المجتمعـ ــاد داخـ ــاد النقـ ــرب. وأعـ الغـ

إحيـــاء مفهـــوم المجتمـــع المدنـــي مـــن أجـــل التحـــدث 

عـــن العالـــم خـــارج ســـيطرة الدولـــة وغيابـــه النســـبي فـــي 

المجتمعـــات الشـــيوعية.

السياســة  تحليــل  فــي  المدنــي  المجتمــع  فُيشــير 

علــى  االجتماعيــة  الحيــاة  تنظيــم  إلــى  المعاصــرة 

أســاس العاقــات الشــخصية، وتشــكيل المجموعات، 

نطــاق  خــارج  النــاس  تربــط  التــي  التبــادل  وأنظمــة 

علــى  االعتمــاد  ودون  الحميمــة  األســرية  العاقــات 

الحكومــة.  بــل 
ِ
ق مــن  التوجيــه 

ا للمدافعين عن الحرية،  كما كان المجتمع المدني مهمًّ

م  واقتصاديات السـوق، ألنه يدعم مزايا االقتصاد، وُتنظَّ

مـن  بـدًلا  مصالحهـم  خـال  مـن  المشـاركين  اختيـارات 

مكانتهـم الرسـمية. ومثـل هـذا االقتصاد قـادر على إنتاج 

السـلع وتداولهـا بشـكل فعـال علـى أسـاس األسـعار، 

المجتمـع  كان  كمـا  الحكوميـة.  التوجيهـات  مـن  بـدًلا 

لمناصـري  األهميـة  مـن  نفسـه  القـدر  علـى  المدنـي 

علـى  المواطنيـن  قـدرة  إلـى  يشـير  ألنـه  الديمقراطيـة، 

علـى  جديـدة  قضايـا  لطـرح  الازمـة  الجمعيـات  إنشـاء 

المدنيـة  الحقـوق  عـن  والدفـاع  العـام،  األعمـال  جـدول 

فـي  فعـال  جماعـي  صـوت  وتوفيـر  اإلنسـان،  وحقـوق 

العمليـة السياسـية. وهـذا يشـمل صحافة حـرة وتعبئة 

المصالـح. وجماعـات  األحـزاب  خـال  مـن  سياسـية 

مجموعـــة  هـــو  المدنـــي  المجتمـــع 
التنظيمـــات التطوعيـــة الحـــرة التـــي تمـــأل 
األســـرة  بيـــن  وتربـــط  العـــام،  المجـــال 
والدولـــة، أي بيـــن مؤسســـات القرابـــة 
مجـــال  ال  التـــي  الدولـــة  ومؤسســـات 

عضويتهـــا. فـــي  لاختيـــار 
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لمفهـوم  الحديـث  االسـتخدام  »هابرمـاس«  ويلخـص 

المجتمـع المدنـي، حيـث يتألـف المجتمـع المدنـي مـن تلك 

الجمعيات والمنظمات والحركات الناشئة بشكل أو بآخر 

بشـكل عفوي، والتي تتواءم مع كيفية ظهور المشـكات 

الخاصـة، وتقطيـر هـذه  الحيـاة  فـي مجـاالت  المجتمعيـة 

العـام؛  للمجـال  مضخـم  شـكل  فـي  ونقلهـا  التفاعـات 

مـن  شـبكة  مـن  المدنـي  المجتمـع  جوهـر  يتكـون  حيـث 

الجمعيـات التـي تضفـي الطابع المؤسسـي على خطابات 

حل المشـكات حول المسـائل ذات االهتمام العام داخل 

إطـار المجـاالت العامـة المنظمـة. 

المجتمع المدني وبنية المجال العام

ــم المجــال  ــا، ُيقسِّ يقتــرح »هابرمــاس« مخطًطــا هيكليًّ

إلــى قســمين عريضين، هما: »المجــال الخاص، ومجال 

الخــاص  المجــال  يشــكل  حيــث  العامــة«؛  الســلطة 

ــه المجتمــع المدنــي المرتبــط بــكل مــن )تبــادل  ــا ل وفًق

الســلع األساســية والعمــل االجتماعــي(، والمثقفيــن 

البورجوازييــن. ومــن ناحيــة أخــرى يتألَّــف مجــال الســلطة 

ة والمحكمــة  العامــة مــن الدولــة بمهامهــا الشــرطيَّ

ــف مــن المجتمــع النبيــل. التــي تتألَّ

وأشـــار »هابرمـــاس« إلـــى قســـم فرعـــي آخـــر فـــي ســـياق 

ـــل  الـــذي يشـــكله عالـــم األدب، وتتمثَّ العـــام  المجـــال 

مؤسســـاته فـــي: المقاهـــي، والصالونـــات، وجمعيـــات 

الجـــزء األكثـــر حيويـــة  الطاولـــة والصحافـــة، ويشـــكل 

فـــي المجـــال العـــام؛ حيـــث يتكـــون فيـــه الـــرأي العـــام 

فـــي المقـــام األول، ويتخـــذ شـــكله مـــن خـــال حلقـــات 

المناقشـــات وتفنيـــد الُحجـــج؛ وبالتالـــي يمكـــن القـــول 

المقاهـــي  مثـــل  العـــام،  المجـــال  مؤسســـات  بـــأن 

ـــة( للتعبيـــر عـــن  والصالونـــات، توفـــر )مرحلـــة( أو )منصَّ

ــد  ــام الـــذي يجـ ــرأي العـ ــي، وكان للـ ــام الحقيقـ ــرأي العـ الـ

ــا:  امتـــداًدا فـــي هـــذه المقاهـــي صفتـــان محددتـــان، همـ

عـــدم التجانـــس، والنقـــد العقانـــي.

وفي ضوء ما سبق، يتضح أن المجتمع المدني يشكل 

عـن  يختلـف  بالتأكيـد  وهـو  الخـاص،  المجـال  مـن  جـزًءا 

الدولـة؛ إذ يشـمل المؤسسـات االجتماعيـة واألهليـة، 

التـي تعمـل وفـق قوانينهـا الخاصـة، وتسـتطيع تمثيل 

مصالحهـا أمـام الدولـة عـن طريـق المجـال العـام.

لت األسـرة أول بناء اجتماعي واقتصادي مهم؛  وقد مثَّ

حيـث توفـر األسـرة المؤهـات االقتصاديـة والمعنويـة 

الازمـة للمشـاركة فـي المجـال العـام، والبنـاء الرئيـس 

الثانـي بعـد األسـرة هـو المجـال العـام األدبي، الـذي ُيعد 

بمثابـة جسـر بيـن العموميـة التمثيليـة والمجـال العام؛ 

للتفكيـر  األفـراد  يؤهـل  األدبـي  العـام  المجـال  إن  حيـث 

السياسـي، مـن خـال منحهـم فرصًة لمناقشـة اآلداب 

المجال العام بين المجال الخاص ومجال السلطة العامة

مجال السلطة العامةالمجال العامالمجال الخاص

المجتمع المدني

)مجال التبادل السلعي والعمل 
االجتماعي(

المساحة الداخلية لألسرة 
والحياة الزوجية )المثقفون 

البرجوازيون(

المجال العام في المجال 
السياسي

المجال العام األدبي

)النوادي والصحافة(

ة( )سوق المنتجات الثقافيَّ

)المدينة(

الدولة )عالم الشرطة(

المحكمة )الباط( المجتمع 
النبيل
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تقـوم  حتـى  األمـر  يتطـور  ثـم  ناقـد،  بشـكل  والفنـون 

التـي  المختلفـة  االجتماعيـة  والهيـاكل  المؤسسـات 

تنمـو داخـل المـدن بتعزيـز النقـاش النقـدي.

وُيشـير »هابرمـاس« فـي مؤلَّفـه إلـى أن المجـال العـام 

بـل يحتفـظ كذلـك  البرجوازييـن فقـط؛  ـل  ُيمثِّ األدبـي ال 

النقـد  فـن  تعلمـوا  الذيـن  األميـر،  بـاط  ُيمثلـون  بمـن 

العقانـي، هـذا االلتقـاء بيـن الطبقـة البرجوازيـة وطبقة 

النبـاء التـي تنتمـي إلـى حاشـية الملـك، والتـي بـدأت فـي 

الخـروج شـيًئا فشـيًئا مـن بـاط الملـك إلـى مـا يسـمى 

ـل قلـب المجتمـع المدنـي  بــ )المدينـة( town التـي ُتمثِّ

العـام، مـن خـال الصالونـات والمقاهـي، هـذا االلتقـاء 

ا بيـن بقايـا ما انهـار من البـاط والمثقفين  ل جسـًر شـكَّ

الُجـدد: المجـال العـام البرجـوازي.

العـام  المجـال  دور  والصالـون  المقهـى  ز  عـزَّ وقـد 

والسياسـي  األدبـي  النقـد  مراكـز  حيـث ظهـرت  األدبـي؛ 

بظهـور المقاهـي فـي القـرن السـابع عشـر فـي إنجلتـرا، 

والتـي كانـت تحظـى بشـعبية كبيـرة فـي القـرن الثامـن 

 المقاهـي سـبًبا فـي نشـر الثقافـة 
ِ

عشـر، وقـد أصبحـت

الصالونـات  أسـهمت  كمـا  الوسـطي،  الطبقـات  بيـن 

ن األرسـتقراطيين والطبقة 
ِ
الفرنسـية في التقاء كل م

البرجوازيـة والمثقفيـن علـى قـدم المسـاواة؛ فقـد كان 

فـي  وأعمالهـم  أنفسـهم  ُيعرِّفـون  أوًلا  ـاب  الُكتَّ أغلـب 

نشـرها. قبـل  الصالـون 

العـام  المجـال  تحويـل  فـي  الرئيـس  العامـل  وكان 

بـدأت  حيـث  الصحافـة؛  هـو  سياسـية  قـوة  إلـى  األدبـي 

المجـات النقديـة تنشـر مقـاالت سياسـية، وفـي نهايـة 

السياسـية،  والمجـات  الصحـف  ظهـرت  المطـاف 

الـذي  المدنـي  المجتمـع  الوعـي السياسـي فـي  وتطـور 

المصـدر  بصفتـه  العامـة  القوانيـن  بمناقشـة  طالـب 

الشـرعي لهـذه القوانيـن، أمـا الوظائـف السياسـية فـي 

المجـال السياسـي فقـد نشـأت ألول مـرة فـي بريطانيـا 

فـي مطلـع القـرن الثامـن عشـر، ويـرى »هابرمـاس« أن 

ـدت دور المؤسسـة المنـوط  الصحافـة اإلنجليزيـة جسَّ

النقـدي  النقـاش  خـال  مـن  العـام  الـرأي  تشـكيل  بهـا 

تأثيـره  وتطـور  العـام  الـرأي  نمـا  حيـث  اآلراء؛  لمختلـف 

وكانـت  إنجلتـرا،  فـي  مطـرد  بشـكل  السياسـة  علـى 

ارتباًطـا  مرتبطـة  العـام  والـرأي  البرلمـان  بيـن  العاقـة 

ا، ألن األحـزاب البرلمانيـة فـي القـرن التاسـع عشـر  كبيـًر

بالنسـبة  وأصبـح  الجمهـور،  تعبئـة  علـى  تعتمـد  بـدأت 

لهـا مصـدر قـوة وأهميـة. 

يـرى  »هابرمـاس«  أن  إلـى  النهايـة  فـي  نشـير  وختاًمـا، 

أو  منظمـة  أو  مؤسسـة  ليـس  العـام  المجـال  أن 

ا تحكمـه كفـاءات أو قواعـد تنظيميـة للمشـاركة  إطـاًر

فيـه،  داخليـة  حـدود  رسـم  يمكـن  أنـه  رغـم  والعضويـة، 

العـام  فالمجـال  ر.  ومتطـوِّ وديناميكـي  منفتـح  لكنـه 

ببسـاطة هو أي مسـاحة مادية أو افتراضية يمكن ألي 

فرد أيًّا كان مسـتواه االقتصادي واالجتماعي والثقافي، 

ر فيها  وباختـاف توجهاتـه الفكريـة والسياسـية، أن ُيعبِّ

بحريـة -منفـرًدا أو فـي جماعة- عن رأيه، دون قيود ودون 

تأثيـر طـرف أو جهـة رسـمية أو غيـر رسـمية.

ـا  إصاحيًّ متماهيـة  العـام  المجـال  فكـرة  تكـون  وقـد 

فـي  بـرزت  التـي  المدنـي  المجتمـع  فكـرة  مـع  ـا  وتاريخيًّ

خضـم اإلنتـاج الفلسـفي السياسـي حـول فكـرة العقـد 

ا  ل المجتمـع المدنـي آنذاك مجـاًلا عامًّ االجتماعـي، وشـكَّ

مقابـل السـلطة السياسـية أو الدولـة، إال أن صيـرورة 

فـي  ينكمـش  جعلتـه  المدنـي  المجتمـع  فكـرة  تطـور 

للمجـال  المفاهيميـة  الحـدود  عـن  النظـري  مفهومـه 

أو  متماهًيـا  وليـس  األخيـر  مـن  جـزًءا  ليكـون  العـام؛ 

مطابًقـا لـه، ومـا حـدث أن مصطلـح المجتمـع المدنـي 

األهليـة  المؤسسـات  فـي  األخيـرة  العقـود  فـي  ل 
ِ
اخُتـز

والمدنيـة، باإلضافـة إلـى الـدور الـذي تقـوم بـه فـي التأثيـر 

أمـام  آخـر  الدولـة وحيًنـا  أمـام  العـام، حيًنـا  المجـال  علـى 

المدنـي  المجتمـع  نشـاط  أصبـح  فبالتالـي  المجتمـع، 

ل مسـاحة مهمـة مـن المجـال العـام، بمـا ُيسـهم  ُيشـكِّ

بـه مـن دور فـي توعيـة عمـوم النـاس أو فئـات محـددة 

منهـم، أو تحريكهـم أو الدفـاع عـن حقوقهم، ومن ناحية 

أخـرى إذا كان المجـال العـام ال يرتبـط فـي وجـوده بإطـار 

مؤسسي محدد أو جامد، فإنه يمكن اعتبار مؤسسات 

أدوات  مـن  مهمـة  تنظيميـة  أداة  المدنـي  المجتمـع 

العـام  المجـال  بيـن  العاقـة  وتتحـول  العـام.  المجـال 

والمجتمـع المدنـي مـن عاقـة احتـواء إلـى عاقـة ترابط، 

بحيـث يصبـح المجـال العـام محفـًزا للمجتمـع المدنـي، 

الدولـة. بينـه وبيـن  ويكـون بمثابـة وسـيط 
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د. أسماء فريد الرجال
مديـــر وحـــدة النشـــر العلمي بمركز البحـوث والدراسات االجتماعية، 
المصرية بــالــجــامــعــات  ومــحــاضــر  الــقــاهــرة،  جــامــعــة  اآلداب  كلية 

بلــغ معــدل البطالــة فــي مصــر عــام 2021 نحــو 4.7% مــن 

ــي عــدد متعطليــن يصــل  ــي قــوة العمــل، بإجمال إجمال

إلــى 2.2 مليــون نســمة، وفًقــا لإلحصــاء الســنوي الصادر 

واإلحصــاء،  العامــة  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  مــن 

ولذلــك تقــوم الحكومــة بوضــع سياســات لمواجهــة 

مشــكلة البطالــة، التــي ظهــرت نتيجــة النمــو الســكاني 

التعليــم،  مخرجــات  بيــن  التوافــق  وعــدم  الهائــل، 

العمــل.)1(  ســوق  ومتطلبــات 

وُتعـد قضيـة البطالـة فـي الوقـت الراهـن مـن القضايـا 

المهمـة المطروحـة علـى السـاحة العالميـة والمحليـة 

باعتبارهـا مشـكلة أساسـية تكتسـب صفـة العالميـة؛ 

المجتمعـات،  مـن  مجتمـع  أي  منهـا  يخلـو  ال  حيـث 

ومـع الظـروف االقتصاديـة التـي يمـر بهـا العالـم بأثـره 

مـن  كثيـر  خسـر  فقـد  كورونـا  جائحـة  اجتيـاح  بسـبب 

العامليـن أشـغالهم وُأجبـروا على التعطـل عن العمل، 

الشـركات عـن جـزء مـن موظفيهـا  واسـتغنت بعـض 

لعدم قدرتها على االستمرار، ومن َثمَّ ارتفعت معدالت 

ظـلِّ  فـي  ولكننـا  المتعطليـن،  نسـبة  وزادت  البطالـة 

العصـر المعلوماتـي الـذي نعيـش فيـه نجـد أن منصات 

ا في حياتنا اليومية  التواصل االجتماعي تلعب دوًرا مهمًّ

والمهنيـة، وهـو مـا تجّلى خال جائحة كورونا؛ حيث زادت 

ـَئت على منصات 
ِ

أعـداد الصفحـات التسـويقية التي ُأنش

نتيجـة  والشـراء،  البيـع  بغـرض  االجتماعـي  التواصـل 

لجـوء بعـض المتعطليـن عـن العمـل بشـكل إجبـاري 

إلـى البحـث عبـر منصـات التواصـل االجتماعـي عـن طرق 

للعمـل، وقيامهـم بعمـل مشـروعات حـرة أعلنـوا عنهـا 

مـن خـال تلـك المنصـات.

وُتعد منصات التواصل االجتماعي مظهًرا من مظاهر 

متشـابك  العالـم  جعلـت  التـي  المعاصـرة  العولمـة 

والشـبكات  المنصـات  هـذه  طريـق  عـن  ومترابـط 

فـي  مهـم  بـدور  تقـوم  أنهـا  مـن  وبالرغـم  االجتماعيـة، 

التواصـل، فإنهـا تثيـر القلـق داخـل األسـر بشـأن تأثيرهـا 

على التنشـئة االجتماعية للنشء؛ حيث ال تسـمح هذه 

المنصـات بفتح حسـابات شـخصية لألطفـال، ولكنهم 

يتحايلـون علـى ذلـك بتزويـر أعمارهـم مـن أجـل امتـاك 

حسـابات خاصـة بهـم؛ ممـا يجعلهم عرضة لمشـاهدة 

يرتبـط  عمـا  فضـًلا  ألعمارهـم.  مناسـب  غيـر  محتـوى 

الحمايـة  أو  األمـن  علـى  مخاطـر  مـن  المنصـات  بتلـك 

الشـخصية لألفـراد؛ حيـث يعـرض مسـتخدمو منصات 

الشـخصية  وصورهـم  بياناتهـم  االجتماعـي  التواصـل 

عنهـم  المعلومـات  وجميـع  البنكيـة  وحسـاباتهم 

باإلضافـة إلـى نشـر الكثيـر مـن المعلومـات الشـخصية 

حـول السـكن والجامعـة والوظيفـة، فيمـا يقوم بعض 

البتزازهـم.  المعلومـات  هـذه  بسـرقة  المحتاليـن 

التســاؤالت،  بعــض  تثــار  النقــاش  هــذا  وعلــى خلفيــة 

االجتماعــي؟  التواصــل  منصــات  واقــع  مــا  ومنهــا: 

تلــك  وســلبيات  إيجابيــات  حــول  القائــم  الجــدل  ومــا 

المنصــات؟ ومــا طبيعــة تأثيرهــا علــى أوضــاع الشــباب 

بشــكل عــام وقضيــة البطالــة بشــكل خــاص؟ وتحــاول 

هــذه الورقــة اإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت مــن خــال 

لمنصــات  اإليجابيــة  بالجوانــب  األخــذ  فرضيــة  طــرح 

فــرص  خلــق  فــي  ُتســهم  التــي  االجتماعــي  التواصــل 

الفرضيــة  هــذه  ضــوء  وفــي  للشــباب،  بديلــة  عمــل 

التاليــة:  المحــاور  المقــال  يتنــاول 

منصات التواصل االجتماعي وخلق فرص 
عمل بديلة
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أوًلا: واقع منصات التواصل االجتماعي 
(حقائق وأرقام(

مـــن  فتـــرة  منـــذ  معلوماتيـــة  نقلـــة  العالـــم  يعيـــش 

ـــا جديـــًدا لـــه خصائصـــه  الزمـــن أفـــرزت لنـــا نمًطـــا اقتصاديًّ

ووســـائله التـــي تتواكـــب مـــع تطـــورات العصـــر، حيـــث بـــزغ 

ــير  ــي تشـ ــة والتـ ــارة اإللكترونيـ ــي والتجـ ــاد الرقمـ االقتصـ

اإلحصـــاءات إلـــى أن حجـــم إيـــرادات التجـــارة اإللكترونيـــة 

فـــي مصـــر ســـجل 6.57 مليـــار دوالر فـــي عـــام 2021، ومـــن 

عـــام  بحلـــول  دوالر  مليـــار   13.18 يســـجل  أن  المتوقـــع 

2025. وفـــي خضـــم الطفـــرة التكنولوجيـــة التـــي يشـــهدها 

ـــر  ـــى التواصـــل عب ـــم، فقـــد زادت قـــدرات األفـــراد عل العال

الكثيـــر مـــن الوســـائط التكنولوجيـــة الحديثـــة، ووفـــرت 

جديـــدة  إمكانـــات  االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 

المهنـــي  المســـتوى  علـــى  اســـتخداماتها  انعكســـت 

بشـــكل  المعلوماتيـــة  الثـــورة  أثـــرت  كمـــا  والحياتـــي. 

متســـارع علـــى العديـــد مـــن المعامـــات االقتصاديـــة، 

العمـــل  أنمـــاط  تغييـــر  علـــى  انعكـــس  مـــا  وهـــو 

الشـــرائية. والســـلوكيات 

الدافـــع  هـــي  المعلوماتيـــة  الثـــورة  كانـــت  وقـــد  هـــذا 

الرئيـــس للتغيـــرات فـــي المجتمـــع، وكذلـــك فـــي مـــكان 

العمـــل عبـــر العقـــود الثاثـــة الماضيـــة؛ ومـــع زيـــادة 

االجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل  اإلنترنـــت  اســـتخدام 

فالهواتـــف  ُبعـــد؛  عـــن  للعمـــل  التطلعـــات  تزايـــدت 

المحمولـــة لديهـــا القـــدرة علـــى إرســـال وتســـلم الرســـائل 

مـــا  وهـــو  بالفيديـــو،  المؤتمـــرات  وعقـــد  اإللكترونيـــة، 

ل العمـــل عـــن ُبعـــد مـــن أي مـــكان فـــي العالـــم)2(.  ُيســـهِّ

 European Commission ــة ــة األوروبيـ ــرى المفوضيـ وتـ

لخفـــض  الحلـــول  أحـــد  يمثـــل  ُبعـــد  عـــن  العمـــل  أن 

معـــدل البطالـــة. وقـــد أشـــارت اإلحصائيـــات إلـــى أن مـــا 

يقـــارب 46% مـــن مســـتخدمي اإلنترنـــت يســـتخدمون 

شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي لمســـاعدتهم فـــي اتخـــاذ 

قـــرارات شـــراء المنتجـــات والخدمـــات علـــى اإلنترنـــت)3(. 

وُتعــد منصــات التواصــل االجتماعــي مــن أهــم المواقــع 

التواصــل  انتشــرت ســريًعا ونجحــت فــي تعزيــز  التــي 

والتفاعــل بيــن أفــراد المجتمــع بشــكل كبيــر، فوفًقــا 

التواصــل  وســائل  عبــر  التســويق  »معيــار  لتقريــر 

 Influencer Marketing عــن  الصــادر   ،2022 االجتماعــي 

Hub فإن عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي 

قــد بلــغ نحــو 4.48 مليــارات مســتخدم نشــط حتــى يوليــو 

كمــا  العالــم،  ســكان  مــن   %56.8 يعــادل  بمــا  أي   ،2021

أجــرى موقــع Global Web Index مســًحا أوضــح فيه أن 

هنــاك نحــو 27.5% مــن مســتخدمي منصــات التواصــل 

االجتماعــي يبحثــون عــن مصــدر إلهــام ألشــياء ُيمكــن 

القيــام بهــا أو شــراؤها، وأن 26.1% يقومــون بالبحــث عــن 

منتجــات للشــراء، وأن 4.4% مــن مســتخدمي اإلنترنــت 

الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 16 و64 عاًمــا يســتخدمون 

العمــل،  ألغــراض  االجتماعــي  التواصــل  منصــات 

باإلضافــة إلــى أولئــك الذيــن يتابعــون جهــات اتصــال 

العمــل أو رواد األعمــال أو رجــال األعمــال. 

أمـــا عـــن واقـــع منصـــات التواصـــل االجتماعـــي داخـــل 

مصـــر، وفًقـــا لتقريـــر Digital Report 2021 فقـــد بلـــغ عـــدد 

مليـــون   59.19 نحـــو  مصـــر  فـــي  اإلنترنـــت  مســـتخدمي 

حيـــث  مـــن  األولـــى  المرتبـــة  فـــي  مصـــر  وتأتـــي  فـــرد. 

ــي  ــي فـ ــل االجتماعـ ــات التواصـ ــتخدمي منصـ ــدد مسـ عـ

ــدد الســـكان  ــاع عـ ــبب ارتفـ ــذا بسـ ــة، وهـ ــدان العربيـ البلـ

أوضـــح  وقـــد  العربيـــة،  الـــدول  بباقـــي  مقارنـــة  بهـــا 

ــتخدمين  ــدد المسـ ــي عـ ــر Napoleon cat أن إجمالـ تقريـ

لمنصـــة فيســـبوك 56.179 مليـــون شـــخص، ومنصـــة 

معلوماتيـــة  نقلـــة  العالـــم  يعيـــش 
لنـــا  أفـــرزت  الزمـــن  مـــن  فتـــرة  منـــذ 
نمًطـــا اقتصاديًّـــا جديـــًدا لـــه خصائصـــه 
ووســـائله التـــي تتواكـــب مـــع تطـــورات 
العصـــر، حيـــث بـــزغ االقتصـــاد الرقمـــي 

اإللكترونيـــة. والتجـــارة 
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لينكـــد إن 6.951 ماييـــن شـــخص، فـــي مايـــو 2022، وُتعـــد 

هـــذه المنصـــات قنـــوات تســـويقية فـــي ســـوق العمـــل، 

ــر  ــة األكثـ ــو المنصـ ــبوك هـ ــك أن فيسـ ــن ذلـ ــح مـ ويتضـ

اســـتخداًما فـــي مصـــر)4(. 

منصـــات  وســـلبيات  إيجابيـــات  ثانًيـــا: 
االجتماعـــي  التواصـــل 

ـــة  ـــأدوار فاعل أســـهمت منصـــات التواصـــل االجتماعـــي ب

ــا  ـ ــا إلكترونيًّ ـ ــاًلا عامًّ ــت مجـ ــث أتاحـ ــع؛ حيـ ــل المجتمـ داخـ

العالـــم،  مســـتوى  علـــى  اآلفـــاق  واســـع  للتواصـــل 

باإلضافـــة إلـــى إســـهامها فـــي تعزيـــز التواصـــل مـــع 

األصدقـــاء واألهـــل وتكويـــن عاقـــات جديـــدة، ولكـــن 

إحداهمـــا  اتجاهيـــن:  هنـــاك  فـــإن  ذلـــك،  مـــن  بالرغـــم 

يـــرى الجوانـــب اإليجابيـــة للمنصـــات واآلخـــر يعـــدد لنـــا 

الســـلبيات، وذلـــك باالطـــاع علـــى العديـــد من الدراســـات 

ـــد أصحـــاب االتجـــاه  الســـابقة والمقـــاالت العلميـــة، فأكَّ

ُتســـهم  االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  أن  األول 

ـــر فـــرص عمـــل باألخـــص للمـــرأة  ـــر فـــي توفي بشـــكل كبي

ا أو  المســـؤولة عـــن رعايـــة األطفـــال، ســـواء كانـــوا صغـــاًر

ـــر  ـــة، ألن العمـــل عب مـــن ذوي الهمـــم واإلعاقـــات الحركي

المنصـــات ال ُيلزمهـــا بمواعيـــد للحضـــور واالنصـــراف، 

ــل دون  ــة للعمـ ــات الحركيـ ــاب اإلعاقـ ــن أصحـ ــا ُتعيـ كمـ

بـــذل مجهـــود حركـــي، باإلضافـــة إلـــى إمكانيـــة االســـتفادة 

مـــن الكفـــاءات الخارجيـــة مـــن خبـــراء واستشـــاريين فـــي 

ـــل أعبـــاء الســـفر وتكاليفـــه، وكل  مجاالتهـــم دون تحمُّ

التزاحـــم فـــي المواصـــات  ذلـــك ُيســـهم فـــي تقليـــل 

ــي  ــه فـ ــة ألنـ ــل الفعليـ ــاعات العمـ ــادة سـ ــرق، وزيـ والطـ

العمـــل عبـــر منصـــات ال يوجـــد طلـــب إجـــازات وعطـــات، 

ــت  ــد أوضحـ ــاء. وقـ ــى العمـ ــول إلـ ــهولة الوصـ ــع سـ مـ

الدراســـات أن العمـــل مـــن خـــال منصـــات التواصـــل 

االجتماعـــي يجـــذب المـــرأة أكثـــر مـــن الرجـــل، ألنـــه يتيـــح 

منزلهـــا  شـــؤون  إلدارة  الوقـــت  مـــن  متســـًعا  لهـــا 

والعمـــل فـــي األوقـــات المتاحـــة لهـــا. وبالتالـــي لجـــأ كثيـــر 

مـــن النســـاء للعمـــل مـــن خـــال صفحـــات السوشـــيال 

ــا. ــدون بيعهـ ــي يريـ ــات التـ ــرض المنتجـ ــا وعـ ميديـ

أمـــا االتجـــاه الثانـــي الـــذي يميـــل إلـــى تعديـــد الســـلبيات 

التواصـــل  منصـــات  خـــال  مـــن  العمـــل  أن  فيـــرى 

وســـط  العمـــل  علـــى  القـــدرة  يضعـــف  االجتماعـــي 

باإلضافـــة  بالعزلـــة،  الشـــعور  يســـبب  ممـــا  فريـــق؛ 

إلـــى انخفـــاض الشـــعور باالنتمـــاء والـــوالء إلـــى مـــكان 

علـــى  والقضـــاء  االتصـــال  مهـــارات  وقلـــة  العمـــل، 

التواصـــل الفعـــال وجًهـــا لوجـــه، والتداخـــل بيـــن وقـــت 

العمـــل وأوقـــات الراحـــة.

ثالًثـــا  رأًيـــا  المقالـــة  هـــذه  فـــي  نتبنـــى  هنـــا  ولكننـــا 

يعتـــرف بوجـــود مميـــزات وعيـــوب لمنصـــات التواصـــل 

االجتماعـــي، محـــاوًلا التغاضـــي عـــن الســـلبيات وإبـــراز 

وتعظيـــم اإليجابيـــات، وفـــي هـــذا االتجـــاه يتـــم األخـــذ 

االجتماعـــي  التواصـــل  لمنصـــات  اإليجابيـــة  بالجوانـــب 

فـــي إســـهامها فـــي خلـــق فـــرص للعمـــل مـــع محاولـــة 

التقليـــل أو الحـــد مـــن آثارهـــا الســـلبية.

ثالًثــا: دور منصــات التواصــل االجتماعي 
فــي خلــق فــرص للعمل

ــق  ــي لخلـ ــل االجتماعـ ــات التواصـ ــتخدام منصـ ــد اسـ ُيعـ

فـــرص عمـــل إحـــدى اآلليـــات التـــي ســـطع ضوؤهـــا خـــال 

الفتـــرة األخيـــرة، عبـــر ظهـــور مـــا ُيعـــرف بالتوظيـــف عبـــر 

منصـــات التواصـــل االجتماعـــي أو التوظيـــف االجتماعـــي 

التواصـــل  منصـــات  وُتعـــد   ،Social Recruitment

مـــع  تفاعلـــت  التـــي  المواقـــع  أهـــم  مـــن  االجتماعـــي 

أســهمت منصــات التواصــل االجتماعي 
بشــكل كبيــر فــي توفيــر فــرص عمــل باألخص 
األطفــال،  رعايــة  عــن  المســؤولة  للمــرأة 
الهمــم  ذوي  مــن  أو  صغــاًرا  كانــوا  ســواء 

الحركيــة. واإلعاقــات 
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متطلبـــات العصـــر الحديـــث، واســـتطاعت اســـتقطاب 

عـــدد هائـــل مـــن مســـتخدمي اإلنترنـــت كمـــا أوضحنـــا، 

ــي: ــو التالـ ــى النحـ ــة، علـ ــل مختلفـ ــرص عمـ ــر فـ لتوفيـ

خلـــق فـــرص عمـــل تســـويقية: يتـــم ذلـــك مـــن خـــال . 1

ــلع  ــن السـ ــا مـ ــا معيًنـ ــل نوًعـ ــؤدي العمـ ــار مـ أن يختـ

التواصـــل  منصـــات  خـــال  مـــن  للبيـــع  ويعرضـــه 

االجتماعـــي، وهنـــاك العديـــد مـــن الصفحـــات التـــي 

تمتلـــئ بهـــا منصـــة Facebook لبيـــع العديـــد مـــن 

المنتجـــات، ســـواء مابـــس أو ديكـــورات أو أدوات 

تجميـــل أو أعمـــال إبداعيـــة مـــن األشـــغال اليدويـــة... 

إلـــخ. ويتناســـب هـــذا النـــوع مـــن العمـــل مـــع النســـاء 

تركهـــم  ويصعـــب  صغـــاًرا  أطفـــال  ترعـــى  التـــي 

التســـويقية  الصفحـــات  أهـــم  ومـــن  بمفردهـــم. 

)جوميـــا - نـــون – أمـــازون ...(.

اإلعـــان عـــن وظائـــف شـــاغرة: تتيـــح منصـــات . 2

مـــن  جديـــدة  عمـــل  فـــرص  االجتماعـــي  التواصـــل 

خـــال اإلعـــان عـــن الوظائـــف الشـــاغرة والمؤهـــات 

المطلوبـــة عبـــر صفحاتهـــم المتاحـــة علـــى المنصـــات 

إلـــى  الوصـــول  ُتســـهل  َثـــمَّ  ومـــن  المختلفـــة، 

الوظائـــف الشـــاغرة لـــدى المؤسســـات بعـــد أن كان 

ــه  ــط، وعليـ ــة فقـ ــف اليوميـ ــي الصحـ ــا فـ ــن عنهـ ُيعلـ

االجتماعـــي  التواصـــل  أضافـــت معظـــم منصـــات 

عامـــة تبويـــب »العمـــل« لســـهولة الوصـــول إلـــى 

ُيمكـــن  كمـــا  الشـــاغرة.  الوظائـــف  عـــن  اإلعانـــات 

ـــة الخاصـــة  لطالـــب العمـــل أن يطـــرح الســـيرة الذاتي

بـــه عبـــر منصـــات التواصـــل االجتماعـــي، ومـــن َثـــمَّ 

المطلـــوب  الشـــخص  عـــن  المؤسســـة  تبحـــث 

حســـب مؤهاتـــه ومـــن أشـــهر المنصـــات التـــي تتيـــح 

.Linkedin »ذلـــك منصـــة »لينكـــد إن

التواصـــل . 	 منصـــات  تتيـــح  محتـــوى:  صانـــع 

االجتماعـــي شـــكًلا جديـــًدا مـــن العمـــل وكســـب المـــال 

مـــن خـــال مـــا ُيســـمى بصانـــع محتـــوى )بلوجـــر( علـــى 

 Facebook – TicTok مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي

youtube –، يدخـــل هـــذا النـــوع ضمـــن العمـــل الحـــر، 

ولكـــن فـــي هـــذه المـــرة ال يوجـــد ســـلعة ُيعَلـــن عـــن 

م عبـــر  بيعهـــا، فالســـلعة هنـــا تكـــون المحتـــوى الُمقـــدَّ

ل لتوثيـــق أحـــداث الحيـــاة  الفيديوهـــات التـــي ُتســـجَّ

اليوميـــة مـــن ســـفر، وخروجـــات، وتنـــاول الطعـــام 

داخـــل المطاعـــم، ومقاطـــع أخـــرى لتعليـــم اللغـــة 

والتصويـــر  والرســـم  العربيـــة  واللغـــة  اإلنجليزيـــة 

مـــن  كثيـــر  وغيرهـــا  الطهـــي،  وفنـــون  والمونتـــاج 

أشـــكال المحتـــوى، ومـــن أشـــهر هـــذه القنـــوات قنـــاة 

)زا أمريـــكان إنجليـــش لتعليـــم اللغـــة اإلنجليزيـــة - 

نفهـــم لشـــرح المناهـــج التعليميـــة - حمـــدي ووفـــاء 

ــادات  ــي والعـ ــؤاد للطهـ ــالي فـ ــة – سـ ــاة اليوميـ للحيـ

الصحيـــة الســـليمة...(.
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وختاًمـا، أصبحـت منصـات التواصـل االجتماعـي فاعـًلا 

رئيًسـا في تشـكيل مسـتقبل األجيال القادمة التي باتت 

ا على استخدام اإلنترنت بصفة عامة،  تعتمد اعتماًدا كليًّ

ومنصـات التواصـل االجتماعـي بصفـة خاصة، وتسـتقي 

المعلومـات واألخبـار عـن طريقهـا، ال سـيما وأنهـا باتـت 

تقـوم بـدور أكبـر مـن دورهـا األساسـي والُمتعـارف عليـه 

وهو التواصل مع األصدقاء والعائلة، وإنما استطاعت 

وحـل  عمـل،  فـرص  لخلـق  جديـدة  آفاًقـا  تفتـح  أن 

للوظائـف  الوصـول  إتاحـة  خـال  مـن  البطالـة  مشـكلة 

تسـويقية  بوابـة  فْتـح  أو  وُيسـر،  بُسـهولة  الشـاغرة 

العمـل  فرصـة  إتاحـة  إلـى  باإلضافـة  والشـراء،  للبيـع 

كصانـع محتـوى عبـر المنصات المختلفة، إال أن تعظيم 

االسـتفادة مـن هـذه المنصـات يقتضـي وضـع المزيـد 

 مـن الضوابـط للحـد مـن آثارهـا السـلبية علـى المجتمـع، 

م  ال سـيما فيمـا يخـص الضوابـط علـى المحتـوى الُمقـدَّ

أو تعزيـز أمـان وخصوصيـة األفـراد.
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أصبحـت منصات التواصل االجتماعي 
تشكل جزًءا رئيًسا في تشكيل مستقبل 
األجيـــــال الـقـادمـــــــة التـي باتـت تعتمـــــــد 
اإلنترنـت  اســــــتخدام  علـى  كليًّـا  اعتمـاًدا 
الـتـواصـــــل  ومـنـصــــــات  عـامــــة،  بـصـفــة 

االجتماعـي بصفـة خاصـة.
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أ. أمانــي عاطـــف
ــة ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ الـــــقـــــضـــــايـــــا  إدارة   - قـــــســـــم  ــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ  رئـ
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

ــى  ــة عل ــات األســر المصري ــم صــدارة أولوي ــل التعلي يحت

اختــاف مســتوياتها االجتماعيــة، حيــث تقتطــع غالبيــة 

األســر جــزًءا كبيــًرا مــن دخلهــا لتوفيــر نفقــات تعليــم 

أبنائهــا، ال ســيما فــي ظــل تنــوع أنظمــة التعليــم، ولجوء 

العديــد مــن األســر إلــى أنمــاط التعليــم الخــاص، ســواء 

أكان مــن خــال مــدارس اللغــات أم المــدارس الدوليــة، 

علــى اختــاف مســتوياتها.

وبالنظـر إلـى تعـدد أنمـاط التعليـم فـي مصـر، والتفاوت 

الواضـح بيـن تكاليـف كل منهـا، فـإن العديـد مـن األسـر 

المصرية باتت تنظر إلى التعليم الخاص ليس باعتباره 

مـن قبيـل الرفاهيـة، بـل بـات مـن الضـرورات فـي ظـل 

قناعتهـم بـأن االسـتثمار فـي تعليم أبنائهم سـيؤهلهم 

لمسـتقبل أفضـل، ويكسـبهم مهـارات عاليـة.

كمحـدد  الماليـة  اإلمكانـات  بـرزت  ذلـك،  ضـوء  وفـي 

رئيـس لمسـتوى تعليـم األبنـاء، فكلمـا ارتفـع مسـتوى 

مـن  أعلـى  نمـط  إلـى  اتجهـت  كلمـا  األسـرة  معيشـة 

أنمـاط التعليـم، ليتحـول التعليـم إلـى وسـيلة للوجاهـة 

محـدًدا  ويصبـح  األسـر،  بيـن  والتفاخـر  االجتماعيـة 

المجتمـع.  فـي  واالقتصاديـة  االجتماعيـة  للطبقـات 

وانطاًقــا مــن تزايــد إقبــال العديــد مــن األســر المصريــة 

علــى التعليــم الدولــي برغــم ارتفــاع نفقاتــه، تبــرز أهميــة 

الوقــوف علــى تطــور نشــأة هــذا التعليــم فــي مصــر، 

ــاره  ــادة اإلقبــال عليــه، مــع الوقــوف علــى آث وأســباب زي

االجتماعيــة،  الوجاهــة  تعزيــز  حيــث  مــن  المجتمعيــة 

وترســيخ منظومــة القيــم الغربيــة، فضــًلا عــن التطــرق 

مجــال  فــي  الرائــدة  الدوليــة  التجــارب  بعــض  إلــى 

الــدروس  التعليــم، الســتخاص بعــض  توحيــد نظــم 

المســتفادة والتــي يمكــن تطبيقهــا فــي مصــر.

أوًلا: تطـــور نشـــأة المـــدارس الدوليـــة 
ــر  فـــي مصـ

ارتبطـــت نشـــأة المـــدارس الدوليـــة فـــي مصـــر بتعليـــم 

أبنـــاء الجاليـــات األجنبيـــة، وكانـــت حكـــًرا علـــى أبنائهـــم، 

فمـــع بدايـــة القـــرن الســـابع عشـــر ُأنشـــئت فـــي مصـــر 

اليونانيـــة،  الجاليـــة  أبنـــاء  لتعليـــم  يونانيـــة  مـــدارس 

ولـــم يلتحـــق بهـــا المصريـــون، وتبعهـــا فـــي عـــام 1732 

لتدريـــس  مصـــر  فـــي  أجنبيـــة  مدرســـة  أول  إنشـــاء 

وعندمـــا  واألجانـــب،  للمصرييـــن  اإليطاليـــة  اللغـــة 

 )1800  -  1798( مصـــر  إلـــى  الفرنســـية  الحملـــة  جـــاءت 

ــة  ــم اللغـ ــم أبنائهـ ــتين لتعليـ ــيون مدرسـ ــأ الفرنسـ أنشـ

مراحـــل  المـــدارس  هـــذه  شـــهدت  وقـــد  الفرنســـية. 

مختلفـــة مـــن االزدهـــار والركـــود، ففـــي عصـــر »محمـــد 

علـــى« )1805 - 1848( أغلقـــت المدرســـة اليونانيـــة التـــي 

كانـــت موجـــودة فـــي نهايـــة القـــرن الثامـــن عشـــر، وتـــم 

ــدة  ــة، حيـــث كان يرفـــض بشـ ــدارس األجنبيـ ــن المـ تقنيـ

ا  ــاًر ــة ازدهـ ــدارس األجنبيـ ــا شـــهدت المـ ــاءها، بينمـ إنشـ

ملموًســـا خـــال فتـــرة حكـــم »ســـعيد باشـــا« )1854 - 

كبيـــر. بشـــكل  أعدادهـــا  وزادت   )1863

ومنــذ نهايــات القــرن التاســع عشــر شــهدت مصــر عــام 

1882 طفــرة واضحــة فــي االتجــاه نحــو إنشــاء المــدارس 

ســعًيا  المصريــة؛  المحافظــات  بمختلــف  اإلنجليزيــة 

بالثقافــة  مصــر  فــي  المثقفــة  العليــا  الطبقــة  لربــط 

الوجاهة االجتماعية وانتشار ثقافة 
المدارس “الدولية”
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يركــز  تعليمــي  محتــوى  تقديــم  خــال  مــن  اإلنجليزيــة، 

علــى اللغــة اإلنجليزيــة، وتاريــخ األمــم األوروبيــة، وفــي 

ــاك تعليــم شــعبي للفقــراء يقتصــر  ــاء ذلــك كان هن أثن

علــى تعليــم اللغــة العربيــة، ومبــادئ الحســاب، وأصــول 

ســواء  أجدادهــم،  مهــن  ذلــك  بعــد  ليمتهنــوا  الديــن، 

التعييــن  أو صناًعــا، واقتصــر  أو فاحيــن  ا  تجــاًر أكانــوا 

فــي الوظائــف الحكوميــة آنــذاك علــى خريجــي المــدارس 

اإلنجليزيــة التــي ال يقــدر علــى تكاليفهــا الباهظــة ســوى 

مــن  عّمــق  الــذي  األمــر  والقادريــن،  الحــال  ميســوري 

التمايــز الطبقــي فــي المجتمــع المصــري؛ حيــث كرســت 

تعليــم  بيــن  الفصــل  لفكــرة  اإلنجليزيــة  المــدارس 

األثريــاء وتعليــم الفقــراء بشــكل غيــر مســبوق.

وبرغــم انتشــار المــدارس اإلنجليزيــة فــي مصــر خــال 

النصــف األول مــن القــرن العشــرين، فإنــه بعــد ثــورة 

يوليــو 1952 وتولِّــي الرئيــس األســبق »جمال عبــد الناصر« 

ا؛ حيــث  ســدة الحكــم لــم تلــق هــذه المــدارس رواًجــا كبيــًر

ا بالتعليــم الحكومــي، وبــدأت  أولــت الدولــة اهتماًمــا كبيــًر

تمــارس التضييــق علــى التعليــم الخــاص طــوال فتــرة 

الخمســينيات والســتينيات، وصــدر قــرار بتأميــم بعــض 

ألزمــت  المــدارس األجنبيــة فــي مصــر عــام 1958، كمــا 

بعــض المــدارس األجنبيــة األخــرى التــي لــم ُتَأمــم بــأن 

يتولــى إدارتهــا مصريــون، وتوســعت الدولــة فــي إنشــاء 

المــدارس الحكوميــة، كمــا تمــت مضاعفــة الميزانيــة 

الحكوميــة المخصصــة للتعليــم.

االنفتــاح  وسياســات  الرأســمالي  الفكــر  تبنــي  ومــع 

ــي أطلقتهــا  ــن االســتثمار الت االقتصــادي، فــكان لقواني

االســتثمار  تشــجيع  فــي  مهــم  دور  حينهــا  الحكومــة 

فــي التعليــم، وظهــرت المــدارس الخاصــة التــي ُتــدرِّس 

ــر  ــل مــادي أعلــى نظي ــة بمقاب نفــس المناهــج الحكومي

مــا تقدمــه للطالــب مــن خدمــات ترفيهيــة، فضــًلا عــن 

بالمــدارس  مقارنــة  بهــا  الفصــول  كثافــة  انخفــاض 

ــاح عــدد مــن  ــة، كمــا قــام رجــال األعمــال بافتت الحكومي

باللغــة  المــواد  جميــع  تــدرس  التــي  اللغــات  مــدارس 

اإلنجليزيــة بمصروفــات مرتفعــة إلــى حــد مــا.

وفي ظل تزايد االهتمام بتعليم اللغة اإلنجليزية نتيجة 

الشـركات  مـن  العديـد  ودخـول  االقتصـادي،  االنفتـاح 

فـي  الدولـة  اتخـذت  فقـد  المصريـة،  للسـوق  الدوليـة 

ا بإنشـاء مـدارس حكوميـة  منتصـف السـبعينيات قـراًر

تعليـم  لتقديـم  التجريبيـة(،  )المـدارس  بمصروفـات، 

التـي الوسـطى  الطبقـة  لخدمـة  األجنبيـة   باللغـات 

ال تسـتطيع إدخـال أبنائهـا المدارس األجنبية. لتنقسـم 

تجريبيـة،  ومـدارس  حكوميـة،  مـدارس  إلـى  المـدارس 

وأخـرى خاصـة، وأخيـًرا مـدارس اللغـات.

ومــع بدايــة التســعينيات ازداد الطلــب علــى مــدارس 

اللغــات لتصبــح عاجزة عن اســتيعاب األعــداد الضخمة 

مــن الراغبيــن فــي االلتحــاق بهــا، وبحلــول العقــد األول 

مــن األلفيــة الجديــدة ظهــر نــوع آخــر مــن التعليــم وهــو 

»التعليــم الدولــي الخــاص«، فتــم افتتــاح أول مدرســة 

دوليــة فــي مصــر فــي ديســمبر 2002، لتدريــس المنهــج 

الكنــدي، وتوالــى إنشــاء المــدارس الدوليــة المختلفــة، 

وقــد  والبريطانيــة،  واأللمانيــة  والفرنســية  األمريكيــة 

جــاء ذلــك نتيجــة ظهــور طبقــة شــديدة الثــراء ترغب في 

مواكبــة الغــرب المتقــدم، مــا أدى إلــى تزايــد إقبــال هــذه 

الطبقــة علــى تعليــم أبنائهــا فــي المــدارس الدوليــة.

مـــن  العديـــد  لجـــأت  التطـــورات،  تلـــك  ضـــوء  وفـــي 

مـــدارس اللغـــات إلـــى مواكبـــة الطفـــرة التعليميـــة مـــن 

خـــال إنشـــاء قســـم للتعليـــم الدولـــي )اإلنترناشـــونال(، 

مـــع االحتفـــاظ بقســـم تعليـــم اللغـــات )الناشـــونال(، 

القســـمين  بيـــن  الواضحـــة  التفرقـــة  بذلـــك  لتتجلـــى 

يحتــــل التعليـــــم صـــــــدارة أولويــــــات 
اخـتــــــــــاف  علـــى  الـمـصـريــــــــة  األســـــــر 
مســـتوياتها االجتماعيـــة، حيـــث تقتطـــع 
غالبيـــة األســـر جـــزًءا كبيـــًرا مـــن دخلهـــا 
لتوفيـــر نفقـــات تعليـــم أبنائهـــا، ال ســـيما 
إلـــى  منهـــم  العديـــد  لجـــوء  ظـــل  فـــي 

الخـــاص. التعليـــم  أنمـــاط 
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يرتبـــط  فيمـــا  ســـواء  الواحـــدة،  المدرســـة  داخـــل 

بالمصروفـــات المدرســـية، أو الفصـــول الدراســـية، أو 

األنشـــطة والرحـــات المقدمـــة لـــكل منهمـــا، فضـــًلا 

التعليمـــي  المحتـــوى  فـــي  القســـمين  اختـــاف  عـــن 

المقـــّدم، وهـــو مـــا يعكـــس التمايـــز بيـــن الطـــاب داخـــل 

الواحـــدة. المدرســـة 

إلـى  لـم يتوقـف األمـر علـى ذلـك، بـل سـعت الحكومـة 

بتأسـيس  فقامـت  الدولـي،  التعليـم  طفـرة  مواكبـة 

شـهادة  لتقديـم   ،2010 عـام  المصريـة  النيـل  مـدارس 

العالميـة،  المعاييـر  وفـق  مصممـة  مصريـة  تعليميـة 

البريطانيـة  يتبـع جامعـة كامبريـدج  وبنظـام امتحانـات 

خدمـة  بهـدف  والتعليـم؛  التربيـة  وزارة  إشـراف  تحـت 

الطبقـة المتوسـطة التـي ال تسـتطيع أن تلحق أبناءها 

مصروفاتهـا. الرتفـاع  نظـًرا  الدوليـة  بالمـدارس 

كمـا بـدأت وزارة التربيـة والتعليـم فـي عـام 2014 بتدشـين 

مدارس دولية حكومية مخفضة المصاريف، في الوقت 

الـذي ترفـع فيه المدارس الخاصة والدولية مصروفاتها 

إلـى  المـدارس  هـذه  عـدد  وصـل  وقـد  سـنوية،  بصـورة 

الدوليـة  المدرسـة  منهـا  حكوميـة،  دوليـة  مدرسـة   19

الخامـس،  والتجمـع  وأكتوبـر،  بالمعـادي،  الحكوميـة 

المصريـة. المحافظـات  فـي  وغيرهـا  زايـد،  والشـيخ 

ــي  ــم الفن ــم والتعلي ــة والتعلي ــات وزارة التربي ووفــق بيان

مــن  الدوليــة  المــدارس  عــدد  ارتفــع  فقــد   ،2021 لعــام 

 ،2020 عــام  فــي  مدرســة   785 إلــى   2011 عــام  مدرســة   168

، وبلــغ  كمــا شــهد عــام 2021 افتتــاح 20 مدرســة أخــرى 

إجمالــي عــدد الطــاب للعــام الدراســي )2021 - 2022( نحــو 

25 مليــون طالــب وطالبــة، منهــم 22.5 مليــون طالــب 

بالمــدارس الحكوميــة، و2.5 مليــون طالــب بالمــدارس 

أنواعهــا. بمختلــف  الخاصــة 

وعلــى الرغــم مــن انخفــاض أعــداد الطــاب الملتحقيــن 

مقارنــة  أنواعهــا  بمختلــف  الخاصــة  بالمــدارس 

تقريــر  فــإن  الحكوميــة،  المــدارس  فــي  بنظرائهــم 

مؤسســة »كوليــرز إنترناشــونال« بعنــوان »نظــرة عامة 

علــى ســوق قطــاع التعليــم األساســي لعــام 2020« أشــار 

ــه بحلــول عــام 2030 ســتكون هنــاك حاجــة إلــى مــا  إلــى أن

يقــرب مــن 2.1 مليــون مقعــد جديــد فــي مــدارس القطــاع 

الخــاص بمصــر، منهــا نحــو مليــون مقعــد تقريًبــا فــي 

القاهــرة وحدهــا.
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المــدارس  اإلقبــال علــى  ثانًيــا: دوافــع 
الدوليــة فــي مصــر

تتعـــدد أســـباب تزايـــد اإلقبـــال علـــى المـــدارس الدوليـــة 

فـــي مصـــر، رغـــم ارتفـــاع تكاليفهـــا، لعـــل أهمهـــا:

اإلنجليزيـــة 	  اللغـــة  دراســـة  علـــى  اإلقبـــال  تزايـــد 

كلغـــة عالميـــة: حيـــث عـــزز االنفتـــاح االقتصـــادي الـــذي 

ــي  ــة فـ ــة اإلنجليزيـ ــة اللغـ ــن أهميـ ــة مـ ــه العولمـ فرضتـ

جميـــع دول العالـــم، وباتـــت إجـــادة هـــذه اللغـــة أحـــد 

أهـــم المتطلبـــات األساســـية لســـوق العمـــل فـــي ظـــل 

انتشـــار البنـــوك والفنـــادق والشـــركات األجنبيـــة التـــي 

اللغـــة اإلنجليزيـــة، ممـــا حـــدا  تتطلـــب عمالـــة تتقـــن 

ـــى الســـعي إلكســـاب أطفالهـــم هـــذه  ـــاء األمـــور إل بأولي

اللغـــة المحوريـــة فـــي ســـوق العمـــل العالميـــة.

ــدارس 	  ــز المـ ــي: تتميـ ــم الدولـ ــودة التعليـ ــاع جـ ارتفـ

اإلدارة  ومرونـــة   ، المعلميـــن  بكفـــاءة  الدوليـــة 

التعليميـــة، والتطويـــر التكنولوجـــي المســـتمر، واتبـــاع 

أســـاليب تربويـــة حديثـــة، مـــع مراعـــاة االحتياجـــات 

للطـــاب. والترفيهيـــة  والتربويـــة  التعليميـــة 

إتاحـة الفرصـة إلكمـال التعليـم فـي الخـارج: فضـًلا 	 

عمـا تقدمـه المـدارس الدوليـة مـن خدمـة تعليميـة 

معتمـدة  دوليـة  شـهادة  تعطـي  فإنهـا  متميـزة، 

ن الطالب من العمل وإكمال الدراسـة بالخارج،  ُتمكِّ

األمـر الـذي دفـع بعض أوليـاء األمور إلى اإلقبال على 

تحويـل أبنائهـم مـن مـدارس اللغـات إلـى المـدارس 

الدوليـة السـتكمال دراسـتهم فـي المرحلـة الثانويـة.

تلبيـة احتياجـات بعـض الفئـات داخـل المجتمـع: 	 

ارتبـط تزايـد اإلقبـال علـى المـدارس الدوليـة ارتباًطـا 

النـوع  لهـذا  المجتمـع  فئـات  بعـض  بحاجـة  وثيًقـا 

مـن المـدارس، ورغبتهـم فـي حصـول أبنائهـم علـى 

تعليـم مرمـوق وعالـي الجـودة، األمـر الـذي انعكـس 

المشـهورة  المـدارس  علـى  الطلـب  ارتفـاع  علـى 

إلـى إقـدام العديـد مـن رجـال  إقليمًيـا ودولًيـا، وأدى 

األعمـال علـى إنشـاء مدارس دولية جديـدة، وتطوير 

الخدمـات التعليميـة والترفيهيـة المقدمـة للطـاب 

لجـذب أبنـاء الطبقـات الغنيـة فـي المجتمـع.

ثالًثــا: التداعيــات المجتمعيــة النتشــار 
ثقافــة المــدارس الدوليــة 

برغـــم نجـــاح المـــدارس الدوليـــة فـــي تقديـــم خدمـــات 

تعليميـــة متميـــزة لطابهـــا، فـــإن تأثيراتهـــا المجتمعيـــة 

إلـــى  امتـــدت  بـــل  فقـــط،  طابهـــا  علـــى  تقتصـــر  لـــم 

المجتمـــع ككل، حيـــث ســـاهمت فـــي تعميـــق التمايـــز 

بيـــن الطبقـــات، وترســـيخ العـــادات والتقاليـــد الغربيـــة، 

والتفاخـــر،  االجتماعيـــة  للوجاهـــة  أداة  أصبحـــت  كمـــا 

وذلـــك كالتالـــي: 

تعتمـــد . 1 الغربيـــة:  والتقاليـــد  العـــادات  نشـــر 

المـــدارس الدوليـــة فـــي الترويـــج لنفســـها علـــى اتبـــاع 

التقاليـــد الغربيـــة، وهـــو مـــا ينعكـــس علـــى ســـلوك 

خريجيهـــا داخـــل المدرســـة وخارجهـــا، ومـــن ثـــّم، يتكـــون 

الطالـــب وجدانًيـــا بصـــورة مختلفـــة تماًمـــا عـــن نظيـــره 

فـــي المـــدارس األخـــرى، وتتضـــح تلـــك الفـــوارق بعـــد 

ذلـــك فـــي الممارســـات المجتمعيـــة.

النظـــم . 2 تنـــوع  المجتمعيـــة:  الروابـــط  ضعـــف 

التعليميـــة مـــا بيـــن محلـــي ودولـــي أدى إلـــى ضعـــف 

تراجـــع  إلـــى أن  التماســـك المجتمعـــي، باإلضافـــة 

االهتمـــام بتدريـــس المـــواد القوميـــة فـــي بعـــض 

وديـــن  وتاريـــخ  لغـــة  مـــن  الدوليـــة،  المـــدارس 

تتعـــدد أســـباب تزايـــد اإلقبـــال علـــى 
رغـــم  مصـــر،  فـــي  الدوليـــة  المـــدارس 
تزايـــد  أهمهـــا:  ومـــن  تكاليفهـــا،  ارتفـــاع 
اإلقبـــال علـــى دراســـة اللغـــة اإلنجليزيـــة 
كلـغـــــة عـالـمـيــــــة، وارتفـــاع جـــودة التعليـــم 
الدولـــي، وإتاحـــة الفرصـــة إلكمـــال التعليـــم 
فـــي الخـــارج، فضـــًلا عـــن تلبيـــة احتياجـــات 

بعـــض الفئـــات المجتمعيـــة.
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تشـــكيل  علـــى  يؤثـــر  وطنيـــة،  وتربيـــة  وجغرافيـــا 

المصريـــة. الشـــخصية 

علــى . 3 التركيــز  العربيــة:  باللغــة  االهتمــام  تراجــع 

الدراســة باللغة األم للمدرســة الدولية، ســواء أكانت 

أو غيرهــا مــن  أو األلمانيــة  الفرنســية  أو  اإلنجليزيــة 

اللغــات، يــؤدي إلــى تراجــع االهتمــام باللغــة العربيــة، 

الطبقــات  مــن  العديــد  ســعت  ذلــك  ضــوء  وفــي 

اإلنجليزيــة،  اللغــة  أبنائهــا  تعليــم  إلــى  الوســطى 

فــي مصــر. بكثافــة  اللغــة  فانتشــرت مراكــز تعليــم 

اســـتطاعت . ٤ المجتمـــع:  داخـــل  التباينـــات  إبـــراز 

علـــى  للتمايـــز  تؤصـــل  أن  الدوليـــة  المـــدارس 

صعيديـــن، األول: أن المجتمـــع أصبـــح إزاء فئتيـــن 

مختلفتيـــن مـــن حيـــث المحتـــوى التعليمـــي الـــذي 

تلقـــوه، والثقافـــة التـــي احتكـــوا بهـــا داخـــل وطـــن 

واحـــد، وهـــو مـــا انعكـــس علـــى فكـــر وســـلوك كل 

ــدارس  ــي المـ ــن خريجـ ــاوت بيـ ــي: أن التفـ ــة. والثانـ فئـ

علـــى  يتوقـــف  لـــم  األخـــرى  والمـــدارس  الدوليـــة 

المظهـــر االجتماعـــي والمـــادي والتعليمـــي فقـــط، 

ــع  ــرة المجتمـ ــي نظـ ــاوت فـ ــمل التفـ ــد ليشـ ــل امتـ بـ

للطرفيـــن ؛ حيـــث أعطـــت المـــدارس الدوليـــة أولويـــة 

ـــي الوظائـــف علـــى حســـاب معاييـــر  لخريجيهـــا فـــي تولِّ

الكفـــاءة، فـــي بعـــض األحيـــان .

رابًعــا: تجــارب دوليــة رائــدة فــي توحيــد 
نظــم التعليــم

بالنظـــر إلـــى أن انتشـــار ثقافـــة المـــدارس الدوليـــة ليســـت 

قاصـــرة علـــى مصـــر، بـــل هـــي ظاهـــرة عالميـــة، حيـــث 

تشـــهد العديـــد مـــن دول العالـــم تزايـــًدا فـــي نشـــأة تلـــك 

ــا يرتبـــط بذلـــك مـــن تداعيـــات  المـــدارس، وفـــي ظـــل مـ

اجتماعيـــة، تبـــرز أهميـــة الوقـــوف علـــى بعـــض التجـــارب 

الظاهـــرة،  هـــذه  مـــع  التعامـــل  فـــي  الرائـــدة  الدوليـــة 

حيـــث اتجهـــت بعـــض الـــدول إلـــى توحيـــد نظـــام التعليـــم 

قامـــت  فيمـــا  الفنلنديـــة،  التجربـــة  غـــرار  علـــى  بالبـــاد 

دول أخـــرى بوضـــع الضوابـــط الحاكمـــة لعمـــل تلـــك 

المـــدارس، بمـــا يكفـــل تعظيـــم االســـتفادة ممـــا تقدمـــه 

ـــة  ـــة الثقافي ـــز مـــع الحفـــاظ علـــى الهوي مـــن تعليـــم متمي

ــا  ــن فرنسـ  مـ
ٍ

ــة كل ــي تجربـ ــى فـ ــا تجّلـ ــو مـ ــا، وهـ لطابهـ

ــان. ــد واليابـ وتايانـ

تعـــد فنلنـــدا دولـــة رائـــدة فـــي توحيـــد نظـــم التعليـــم 

بالبـــاد؛ حيـــث يقـــوم التعليـــم بهـــا علـــى مبـــدأ المســـاواة 

بيـــن  فـــرق  فـــا  المتعلميـــن،  بيـــن  الفـــرص  وتكافـــؤ 

المـــدارس فـــي المـــدن ونظيراتهـــا فـــي القـــرى، وال فـــرق 

ــاء  ــاء الشـــعبية واألحيـ ــا بيـــن المـــدارس فـــي األحيـ أيًضـ

الميســـورة، فـــكل المـــدارس هنـــاك حكوميـــة ومدعومـــة 
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مـــن طـــرف الدولـــة، وتـــكاد المـــدارس الخاصـــة تكـــون 

معدومـــة، حيـــث ال تشـــجع الحكومـــة الفنلنديـــة علـــى 

ــب  ــال األجانـ ــبة لألطفـ ــدارس. وبالنسـ ــك المـ ــة تلـ إقامـ

المقيميـــن بفنلنـــدا، فهـــم يلتحقـــون بفصـــول خاصـــة 

ــنة  ــدة سـ ــرى لمـ ــواد أخـ ــة ومـ ــة الفنلنديـ لتدريـــس اللغـ

وبعـــد  العاديـــة،  بالفصـــول  يلتحقـــون  ثـــم  كاملـــة، 

الفنلنديـــة تخصـــص لهـــم  المـــدارس  فـــإن  االلتحـــاق 

بعـــض الســـاعات لمســـاعدتهم علـــى دراســـة لغتهـــم 

األم. ويتميـــز التعليـــم فـــي فنلنـــدا بمجانيتـــه؛ حيـــث تتيـــح 

الحكومـــة الفنلنديـــة جميـــع مســـتلزمات الدراســـة مـــن 

كتـــب وأدوات، هـــذا باإلضافـــة إلـــى الوجبـــات المدرســـية 

الوجبـــات  يتيـــح  بلـــد  أول  فنلنـــدا  وُتعـــد  المجانيـــة، 

المدرســـية بشـــكل مجانـــي منـــد ســـنة 1948. 

ــي  ــم فـ ــة التعليـ ــاح معادلـ ــر المعلـــم أســـاس نجـ ويعتبـ

فنلنـــدا، حيـــث يشـــترط أن يكـــون حاصـــًلا علـــى درجـــة 

الماجســـتير عالـــي التنافســـية قبـــل ممارســـته للمهنـــة، 

ويخضـــع لتأهيـــل علمـــي شـــاق قبـــل التدريـــس، لضمـــان 

االرتقـــاء بجـــودة التعليـــم. وفـــي ضـــوء ذلـــك، فقـــد نجحـــت 

ـــن  ـــذي يحمـــل شـــعارات »ل ـــدا فـــي ظـــل توجههـــا ال فنلن

ننســـى طفـــًا«، و »تعليـــم بـــا نهايـــة«، فـــي إتاحـــة فـــرص 

التعليـــم لـــكل الطـــاب فـــي مختلـــف المناطـــق، مـــا أســـفر 

األولـــي  لتعليمهـــم  الفنلندييـــن  مـــن   %99 إنهـــاء  عـــن 

اإللزامـــي، وإنهـــاء 95% منهـــم التعليـــم الثانـــوي، وأصبـــح 

 90% منهـــم يتجهـــون إلـــى التعليـــم مـــا بعـــد الجامعـــي

نجحـــت  كمـــا  المتخصصـــة،  المهنيـــة  المعاهـــد  أو 

فنلنـــدا فـــي ســـد هـــوة التبايـــن بيـــن مســـتويات الطـــاب 

ــع الطـــاب  ــق، فجميـ ــدارس والمناطـ ــتويات المـ ومسـ

يتشـــاركون نفـــس الفـــرص، ويتعلمـــون تحـــت ســـقف 

واحـــد كل الموضوعـــات مـــن رياضيـــات وعلـــوم ولغـــات 

ـــى تفوقهـــم فـــي مختلـــف  ـــة، وهـــو مـــا انعكـــس عل أجنبي

المهـــارات، وزيـــادة قدراتهـــم االســـتيعابية.

وعلـــى صعيـــد آخـــر، فقـــد ســـمحت كل مـــن فرنســـا 

عكـــس  -علـــى  الدوليـــة  المـــدارس  بإنشـــاء  وتايانـــد 

فنلنـــدا التـــي قيـــدت إنشـــاء تلـــك المـــدارس- إال أنهمـــا 

ـــك المـــدارس بمـــا  ـــى عمـــل تل ـــوًدا صارمـــة عل وضعـــا قي

يكفـــل الحفـــاظ علـــى الهويـــة الوطنيـــة، ففـــي فرنســـا 

تخضـــع المـــدارس الدوليـــة إلشـــراف ورقابـــة صارمـــة 

الدوليــة  المــدارس  نجــاح  برغــم 
متميــزة  تعليميــة  خدمــات  تقديــم  فــي 
لطابهــا، فــإن تأثيراتهــا المجتمعيــة لــم 
تقتصــر علــى طابهــا فقــط، بــل امتــدت 
إلــى المجتمــع المصــري، حيــث عمقت من 
التمايــز بيــن الطبقات، ورســخت للعادات 
أداة  أصبحــت  كمــا  الغربيــة،  والتقاليــد 

والتفاخــر. االجتماعيــة  للوجاهــة 
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التربيـــة القوميـــة الفرنســـية، ويتـــم وضـــع  مـــن وزارة 

المـــدارس  لتلـــك  التراخيـــص  لمنـــح  محـــددة  معاييـــر 

للعمـــل، مـــع اتخـــاذ جميـــع التدابيـــر الازمـــة للحفـــاظ 

علـــى البعـــد القومـــي للمجتمـــع الفرنســـي. وفـــي تايانـــد 

منـــح  فـــي  بـــارز  بـــدور  القومـــي  التعليـــم  وزارة  تقـــوم 

ترخيـــص المـــدارس الدوليـــة، واإلشـــراف عليهـــا بمـــا 

يحفـــظ هويتهـــا الثقافيـــة.

ــية  ــواد الدراسـ ــر المـ ــى تطويـ ــان علـ ــت اليابـ ــك عملـ كذلـ

أراضيهـــا،  علـــى  المقامـــة  الدوليـــة  المـــدارس  فـــي 

لجميـــع  أساســـية  مـــادة  اليابانيـــة  اللغـــة  فجعلـــت 

الطـــاب، ســـواء اليابانيـــون أو مـــن الجنســـيات األخـــرى، 

كمـــا عملـــت علـــى أن تكـــون مـــادة التاريـــخ ذات صلـــة 

بتاريـــخ بلدهـــا، وطـــورت مـــادة الجغرافيـــا لتكـــون ذات 

علـــى  حافظـــت  وبذلـــك  اليابانيـــة،  بالجغرافيـــا  صلـــة 

الهويـــة والثقافـــة الخاصـــة بهـــا.

ــه  ــا يحملـ ــم ممـ ــى الرغـ ــه علـ ــول إنـ ــن القـ ــا، يمكـ وختاًمـ

ســـلبية،  مجتمعيـــة  تداعيـــات  مـــن  الدولـــي  التعليـــم 

فـــإن مـــا تقدمـــه هـــذه المـــدارس مـــن خدمـــة تعليميـــة 

متميـــزة، وبيئـــة تعليميـــة تحفـــز علـــى اإلبـــداع واالبتـــكار، 

مـــع نجاحهـــا فـــي تطويـــر قـــدرات ومهـــارات الطالـــب 

يكفـــل  بمـــا  خريجيهـــا  تعليـــم  بجـــودة  واالرتقـــاء 

منافســـتهم فـــي ســـوق العمـــل المحليـــة واإلقليميـــة 

المصريـــة  الدولـــة  عاتـــق  علـــى  يقـــع  فإنـــه  والدوليـــة. 

االرتقـــاء  صعيـــد  علـــى  المبذولـــة  الجهـــود  اســـتمرار 

بجـــودة التعليـــم، مـــع إيـــاء مزيـــد مـــن االهتمـــام لتطويـــر 

المـــدارس التجريبيـــة والمـــدارس الدوليـــة الحكوميـــة 

وزيـــادة أعدادهـــا، وتعميمهـــا فـــي مختلـــف المحافظـــات 

عالـــي  تعليـــم حكومـــي  توفيـــر  يكفـــل  بمـــا  المصريـــة، 

أبنـــاء الطبقـــة  الجـــودة يجـــذب قطاًعـــا عريًضـــا مـــن 

مـــن  االقتطـــاع  معانـــاة  تتكبـــد  التـــي  المتوســـطة 

نفقاتهـــا اليوميـــة لتوفيـــر تعليـــم جيـــد ألبنائهـــا. 
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أ. رباب محــروس الخولي
االســــتــــراتــــيــــجــــي  ــــــط  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــيـ ــــ ــطـ ــــ ــخـ ــــ ــتـ ــــ الـ إدارة   - ــث  ــ ــــ ــ ــاحـ ــ بـ
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

ُيعـد العمـل التطوعـي بمثابـة قيمـة سـامية وظاهـرة 

اجتماعية تجسـد السـلوك الحضاري للمجتمعات، كما 

أنه ُيعد سلوًكا تربوًيا يعكس ثقافة الفرد ودرجة انتمائه 

للمجتمـع الـذي يعيـش فيـه. وُيعـرَّف العمـل التطوعي 

علـى أنـه تخصيـص الوقت والجهـد للقيام بأعمال بدون 

مقابـل، تخـدم المجتمـع والبيئـة، أو األفـراد خـارج نطـاق 

األسـرة المباشـرة، ومـن ثـّم يعمـل علـى تعزيز مشـاركة 

يهـدف  أنـه  كمـا  فـي قضايـا مجتمعاتهـم،  المواطنيـن 

للنهـوض  الحكوميـة واألهليـة  الجهـود  بيـن  الربـط  إلـى 

بالمجتمع، هذا باإلضافة إلى اسـتثمار طاقات الشـباب 

وشـغل أوقـات فراغهـم بشـكل أمثـل، وترسـيخ بعض 

مثـل:  لديـه،  اإليجابيـة  والقيـم  والمعتقـدات  المفاهيـم 

ـل المسـؤولية، والتعـاون، وتنميـة روح المشـاركة  تحمُّ

والعمـل الجماعـي، والعطـاء، واالنتمـاء والـوالء، فضـًلا 

عن اكتسـابهم عدًدا من المهارات في شـتى المجاالت.

القيمة المجتمعية للعمل التطوعي

النـوع  التطوعـي نوعيـن رئيسـين، يتمثـل  يشـمل العمـل 

األول في التطوع الرسمي: والذي يشير إلى قيام األفراد 

بـأداء العمـل التطوعي في ظل أطر تنظيمية مؤسسـية، 

والنقابـات،  الشـباب،  ومراكـز  األهليـة،  الجمعيـات  مثـل: 

وغيرها، وهنا يلتزم المتطوع بتنفيذ مسـؤوليات وواجبات 

محـددة لتحقيـق أهـداف المؤسسـة التـي تطـوع للعمـل 

بهـا، أمـا النـوع الثانـي فهـو التطـوع غيـر الرسـمي: والذي 

لآلخريـن،  المسـاعدة  يـد  بتقديـم  الفـرد  قيـام  إلـى  يشـير 

مثـل: األهـل واألصدقـاء ومؤسسـات المجتمـع، دون أي 

التزامـات محـددة مـن جانبـه.

الفوائــد  إلــى  األدبيــات  مــن  العديــد  أشــار  وقــد  هــذا 

حيــث  التطوعــي؛  للعمــل  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

إلــى  التطوعــي  العمــل  فــي  األفــراد  انخــراط  يرجــع 

منهــا:  األســباب،  مــن  ومتنوعــة  كبيــرة  مجموعــة 

المســاعدة فــي القضــاء علــى الفقــر، وتحســين خدمــات 

الصحــة والتعليــم، ومعالجــة القضايــا البيئيــة، والحــد 

مــن مخاطــر الكــوارث، ومكافحــة التمييــز والتهميــش 

االجتماعــي، وغيرهــا مــن األســباب. وفــي هــذا اإلطــار، 

شــبكات  إنشــاء  علــى  التطوعــي  النشــاط  يعمــل 

تعزيــز  فــي  يســهم  بمــا  جديــدة،  وعاقــات  اجتماعيــة 

مجموعــة  يتعــاون  فعندمــا  االجتماعــي،  المــال  رأس 

يعمــل  ذلــك  فــإن  تطوعــي  برنامــج  فــي  األفــراد  مــن 

علــى تشــكيل عاقــات وتفاعــات جديــدة، بمــا يحقــق 

للمجتمــع. المشــتركة  األهــداف 

يمكــن  أنــه  تبيــن  فقــد  الــدول،  بعــض  لتجــارب  ووفًقــا 

تعظيــم االســتفادة مــن »العمــل التطوعــي«، باعتبــاره 

أحــد المــوارد المتجــددة التــي تدعــم اقتصادهــا بشــكل 

بعــض  علــى  التغلــب  فــي  يســهم  حيــث  ملحــوظ، 

التــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  والعقبــات  المشــكات 

تواجههــا، فعلــى ســبيل المثــال، يتــم تقديــر قيمــة العمــل 

بحجــم  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي  التطوعــي 

االقتصــاد الكامــل لدولــة كاليونــان، وفــي نتيجــة مشــابهة 

إلحــدى الدراســات التــي تمــت بالتطبيــق علــى 24 دولــة، 

ر إســهام العمــل التطوعــي فيهــا بمــا يعــادل 11 مليــون  ُقــدِّ

وظيفــة بــدوام كامــل، وتناولــت دراســات وتحليــات أخــرى 

الــذي  بيانــات مماثلــة عــن حجــم اإلســهام االقتصــادي 
التطوعــي.)1( يمكــن أن يحققــه العمــل 

نحو نهج استراتيجي جديد للعمل 
التطوعي في مصر 
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االهتمام الدولي بالعمل التطوعي

واســع  دولــي  باهتمــام  التطوعــي  العمــل  يحظــى 

النطــاق، فهــو ُيشــكل علــى الصعيــد العالمــي وســيلة 

أساســية وقــوة دافعــة لعجلــة التنميــة، لــذا تحــرص 

كمــا  تشــجيعه،  علــى  المختلفــة  الدوليــة  المنظمــات 

أنهــا تقــوم بإعــداد تقاريــر مختلفــة لقيــاس أثــره علــى 

المتحــدة  األمــم  منظمــة  أقــرت  وقــد  المجتمعــات، 

منــذ عــام 1985 االحتفــال باليــوم الدولــي للمتطوعيــن، 

تقديــم  بهــدف  وذلــك  عــام،  كل  مــن  ديســمبر   5 فــي 

الشــكر للمتطوعيــن علــى مجهوداتهــم، وزيــادة وعــي 

األفــراد حــول إســهامهم فــي المجتمــع، وفــي تغريــدة 

لـــ »أنطونيــو جوتيريــش« األميــن العــام لألمــم المتحــدة، 

 ،2021 بمناســبة االحتفــال باليــوم الدولــي للتطــوع عــام 

قــّدم رســالة شــكر للمتطوعيــن مؤكــًدا أن التطــوع هــو 

وســيلة للتواصــل مــع اآلخريــن وتحقيــق التنميــة الذاتيــة 

فــي الوقــت ذاتــه.)2( 

المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة  اهتمـــام  ضـــوء  وفـــي 

ـــن قامـــت بإنشـــاء برنامـــج  ـــدور المتطوعي ـــراف ب باالعت

متطوعـــي األمـــم المتحـــدة، بهـــدف حشـــد المتطوعين 

مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم لإلســـهام فـــي زيـــادة جهـــود 

المحليـــة  القـــدرات  وتعزيـــز  واالســـتجابة،  التأهـــب 

للـــدول، مـــن أجـــل التصـــدي للمشـــكات واألزمـــات 

المختلفـــة، كمـــا يقـــوم البرنامـــج بإصـــدار تقريـــر كل 

ثـــاث ســـنوات بهـــدف التعـــرُّف علـــى حالـــة التطـــوع 

فـــي العالـــم، وتعزيـــز مفهـــوم العمـــل التطوعـــي فـــي 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين.)3(

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي ســبتمبر 2019، دعــا األميــن 

ــادرة »عقــد مــن العمــل  ــى مب العــام لألمــم المتحــدة إل

الجديــد الطمــوح لتحقيــق األهــداف العالميــة بحلــول 

العمــل  ثاثــة مســتويات:  وقــد تضمنــت   ،»2030 عــام 

العالمــي لتأميــن مزيــد مــن المــوارد والحلــول األكثــر 

ذكاًء ألهــداف التنميــة المســتدامة، والعمــل المحلــي 

الــذي يتضمــن إجــراء التغييــرات الازمــة في السياســات 

التنظيميــة  واألطــر  والمؤسســات  والميزانيــات 

للحكومــات والســلطات المحليــة، والعمــل الفــردي 

بــل الشــباب والمجتمــع المدنــي ووســائل اإلعام 
ِ
مــن ق

األكاديميــة  واألوســاط  والنقابــات  الخــاص  والقطــاع 

وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن)4(. وفــي هــذا اإلطــار تــم 

إعــداد خطــة إلدمــاج العمــل التطوعــي فــي خطــة 

عــام 0	20 كإطــار عمــل تحــت رعايــة األمــم المتحــدة 

التــي  والمنظمــات  الحكومــات  خالــه  مــن  تجتمــع 

يشــارك فيهــا المتطوعــون ووكاالت األمــم المتحــدة 

واألوســاط  المدنــي  والمجتمــع  الخــاص  والقطــاع 

االســتراتيجيات  فــي  التطــوع  لدمــج  األكاديميــة؛ 

والسياســات الوطنيــة، وقيــاس إســهامه فــي أهــداف 

أهميــة  الخطــة  أكــدت  وقــد  المســتدامة.  التنميــة 

العالمــي  المتطوعيــن  مجتمــع  مشــاركة  تعميــق 

المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  لإلســهام 

كمــا حثــت الجهــات الفاعلــة علــى)5(:

مواءمــة جهــود المتطوعين مع الثغــرات الموجودة 	 

فــي أهــداف التنمية المســتدامة وتحدياتها.

قيـــاس أثـــر العمـــل التطوعـــي علـــى المتطوعيـــن، 	 

وإســـهامه فـــي خطـــة عـــام 2030.

إنشـــاء نمـــاذج جديـــدة لتمكيـــن المتطوعيـــن مـــن 	 

االبتـــكار والتعـــاون.

الحد من المخاطر التي يتعرض لها المتطوعون.	 

دعم العمل التطوعي غير الرسمي.	 

التطوعـــي، 	  العمـــل  إلـــى  الوصـــول  فـــرص  زيـــادة 

التطـــوع. وفـــرص 

يُعـــد العمـــل التطوعـــي بمثابـــة قيمـــة 
تجســـد  اجتماعيـــة  وظاهـــرة  ســـامية 

للمجتمعـــات. الحضـــاري  الســـلوك 
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االقتصاديـــة  اللجنـــة  نظمـــت  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 

واالجتماعيـــة األوروبيـــة )EESC( جلســـة اســـتماع عامـــة 

مواطنـــون   – »متطوعـــون  عنـــوان  تحـــت  ُبعـــد  عـــن 

 Volunteers – citizens أوروبـــا«  مســـتقبل  يبنـــون 

building the future of Europe، وذلـــك فـــي ســـبتمبر 

منظمـــات  نظـــر  ووجهـــات  اآلراء  جمـــع  بهـــدف   ،2021

المجتمـــع المدنـــي والخبـــراء ومنســـقي المشـــروعات 

للتطـــوع  الحالـــي  الوضـــع  حـــول  بالتطـــوع  المتعلقـــة 

األوروبـــي.)6(  المســـتوى  علـــى 

واتسـاًقا مـع مـا سـبق، تقـوم منظمـة العمـل الدوليـة 

ا لما يمثله  بتقديم إحصاءات عن العمل التطوعي، نظًر

ذلـك مـن برهـان على حجم إسـهامه فـي تنمية ورفاهية 

األفـراد والمجتمعـات، كمـا تقـوم بمراجعـة آليـة قياس 

إصـدار  آخـر  ولعـل  مسـتمر،  بشـكل  اإلحصـاءات  تلـك 

للمنظمـة هـو )دليـل قيـاس العمـل التطوعـي الصـادر 

 Volunteer work measurement guide )2021 عـن عـام

تكريـس  إلـى  المتطوعيـن  ميـل  أوضـح  والـذي   ،)8(2021

فـي  حرماًنـا  األكثـر  الفئـات  لدعـم  ومهاراتهـم  وقتهـم 

المجتمـع، وفـي ضـوء ذلـك، يمكـن أن يسـاعد تحليـل 

إحصـاءات العمـل التطوعـي فـي تحسـين السياسـات 

التـي تسـتهدف الفئـات السـكانية األكثـر ضعًفـا.

وفـي ضـوء رصد المؤشـرات الدوليـة التي تهتم بقياس 

المسـاعدات  مؤسسـة  تقـوم  التطوعـي،  العمـل 

  )Charities Aid Foundation( البريطانيـة  الخيريـة 

العالمـي  العطـاء  مؤشـر  حـول  سـنوي  تقريـر  بإصـدار 

)World Giving Index( الـذي ُيعـد المؤشـر الوحيد الذي 

يقيس ويصنف الدول بحسـب كرم أفرادها وعطائهم 

فـي  الـواردة  البيانـات  إلـى  التقريـر  ويسـتند  لآلخريـن، 

اسـتطاع الرأي العالمي الذي تجريه مؤسسـة جالوب 

السـتطاعات الـرأي العالميـة علـى 114 دولـة، ويتضمـن 

المؤشـر العـام ثاثـة مؤشـرات فرعيـة، وهـي: ُمسـاعدة 

بالمـال  والُمسـاعدة   ،)Helping a stranger( الغربـاء 

والُمسـاعدة   ،)Donating money to a charity(

.)Volunteering time( بالوقـت 

وفـي قـراءة لمؤشـر العطـاء العالمـي لعـام 2021، احتلت 

فـي  كينيـا  وجـاءت   ،%69 األولـى  المرتبـة  إندونيسـيا 

المرتبـة الثانيـة 58%، واحتلـت نيجيريـا المرتبة الثالثة %52 

وميانمـار فـي المرتبـة الرابعة 51% وأسـتراليا في المرتبة 

جـاءت  مصـر  أن  إلـى  اإلشـارة  وتجـدر   .%49 الخامسـة 

»مسـاعدة  الفرعـي  المؤشـر  فـي  الثامنـة  المرتبـة  فـي 

الصعيـد  وعلـى   .%71  )Helping a stranger( الغربـاء« 

ـا، والــ 12  العربـي، جـاءت البحريـن فـي المرتبـة األولـى عربيًّ

عالميـًا 45%، تليهـا اإلمـارات فـي المرتبـة الثانية عربًيا والـ 

ـا والـ 34  ـا 44%، والعـراق فـي المرتبـة الثالثـة عربيًّ 13 عالميًّ

ـا  ـا 39%، ثـم السـعودية فـي المرتبـة الرابعـة عربيًّ عالميًّ

ـا  ـا 35%، ومصـر فـي المرتبـة الخامسـة عربيًّ والــ 49 عالميًّ

ـا %33.)9(  والــ 68 عالميًّ

مـــن  االســـتفادة  تعظيـــم  يُمكـــن 
العمـــل التطوعـــي، باعتبـــاره أحـــد المـــوارد 
ــد  ــة أحـ ــد بمثابـ ــه يعـ ــددة، حيـــث إنـ المتجـ
مصـــادر رأس المـــال االجتماعـــي للدولـــة. 
مـــع  للتواصـــل  وســـيلة  هـــو  فالتطـــوع 
ــي  ــة فـ ــة الذاتيـ ــق التنميـ ــن وتحقيـ اآلخريـ

ــه. ــت ذاتـ الوقـ
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حالة التطوع في العالم

ال يقتصـــر دور العمـــل التطوعـــي فقـــط علـــى تقديـــم 

ا فـــي مواجهـــة  ا أساســـيًّ الخدمـــات، بـــل يلعـــب أيًضـــا دوًر

األزمـــات، فقـــد تزامـــن مـــع انتشـــار جائحـــة كورونـــا اتســـاع 

ـــم،  نطـــاق األنشـــطة التطوعيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء العال

التطوعـــي  للعمـــل  جديـــدة  اتجاهـــات  ظهـــرت  كمـــا 

لمواكبـــة التغيـــرات العالميـــة، مثـــل زيـــادة معـــدالت 

الحاجـــة  يؤكـــد  الـــذي  األمـــر  اإلنترنـــت،  عبـــر  التطـــوع 

للعمـــل  السياســـات  صانعـــي  دعـــم  إلـــى  الماســـة 

ــل  ــع بأفضـ ــد المجتمـ ــه يفيـ ــن أنـ ــد مـ ــي، والتأكـ التطوعـ

طريقـــة ممكنـــة، مـــع احتـــرام حقـــوق المتطوعيـــن.

مـــن  الجائحـــة  انتشـــار  شـــّكله  مـــا  إلـــى  وبالنظـــر 

تحديـــات غيـــر مســـبوقة، مـــا أدى إلـــى قيـــام برنامـــج 

مـــن أكثـــر  بحشـــد  المتحـــدة  األمـــم   متطوعـــي 

1000 متطـــوع للعمـــل فـــي 105 دول مـــع 26 كياًنـــا فـــي 

ــار الفيـــروس، وقـــد  مهـــام متعلقـــة بالتصـــدي النتشـ

بلغـــت نســـبة اإلنـــاث المشـــاركات بأعمـــال تطوعيـــة 

54%، كمـــا ياحـــظ زيـــادة فـــرص التطـــوع عبـــر اإلنترنـــت، 

نشـــاًطا  المتحـــدة  األمـــم  كيانـــات  قّدمـــت  حيـــث 

ــا علـــى مواجهـــة  ــز 320 منهـ ــر اإلنترنـــت، ركـ ــا عبـ تطوعًيـ

الجائحـــة، وهـــو األمـــر الـــذي أدى إلـــى مشـــاركة تطوعيـــة 
ــت.)10( ــر اإلنترنـ ــبوقة عبـ ــر مسـ غيـ

وقـــد أظهـــر التقريـــر الرابـــع الصـــادر عـــن البرنامـــج فـــي 

ــي  ــوع فـ ــة التطـ ــر حالـ ــوان »تقريـ ــام 2021)11(، تحـــت عنـ عـ

ــاملة«  ــاوية وشـ ــات متسـ ــاء مجتمعـ ــم 2022- بنـ العالـ

العمـــل  اعتبـــار  مـــن  الرغـــم  علـــى  أنـــه   ،)SWVR(

المجتمـــع،  نســـيج  مـــن  ـــا  مهمًّ جـــزًءا  التطوعـــي 

فـــإن قدرتـــه علـــى اإلســـهام فـــي تحقيـــق التنميـــة 

المســـتدامة لـــم تتحقـــق بعـــد، حيـــث أّكـــد التقريـــر 

بيـــن  تتشـــّكل  أن  يمكـــن  التـــي  اإليجابيـــة  العاقـــة 

ــا  ــراكة بينهمـ ــار أن الشـ ــة، باعتبـ ــن والدولـ المتطوعيـ

ــا لتفعيـــل دور المتطوعيـــن فـــي  ـ ــًرا مهمًّ ُتعـــد عنصـ

وخلـــص  المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق 

ـــر  التقريـــر إلـــى عـــدد مـــن الرســـائل الرئيســـة التـــي ُتعبِّ

عـــن قيمـــة المشـــاركة التطوعيـــة فـــي صنـــع القـــرار، 

حيـــث ُيمكـــن للتطـــوع أن:

ـــع القـــرار 	  ـــى صن ـــاء ثقافـــة تنطـــوي عل يســـاعد فـــي بن

المشـــترك، عبـــر إدمـــاج المتطوعيـــن فـــي المجتمـــع.

ُيغّيــر عاقــات القــوة غيــر المتكافئــة، من خــال تغيير 	 

ا  أدواًر يــؤدون  المتطوعيــن  بــأن  الشــائع  االعتقــاد 

الحكوميــة  الخدمــات  فــي  الثغــرات  لســد  مفيــدة 

فحســب، بــل إن التطــوع يســهم أيًضــا فــي إعــداد 

ــي مســؤولية تنفيذهــا. خطــط التنميــة، وتولِّ

المدنيـــة، 	  للمشـــاركة  متنوعـــة  مســـارات  يقـــدم 

لكنـــه يظـــل غيـــر متكافـــئ، فقـــد أوضـــح التقريـــر أن 

احتمـــال تطـــوع النســـاء بصـــورة غيـــر رســـمية أعلـــى 

مقارنـــة بالرجـــال، وأنهـــن يملـــن إلـــى المشـــاركة فـــي 

بـــداًل مـــن  التطوعـــي بوصفـــه »خدمـــة«،  العمـــل 

ــع  ــى صنـ ــز علـ ــي تركـ ــادرات التـ ــي المبـ ــاركة فـ المشـ

علـــى  الضـــوء  يســـلط  الـــذي  األمـــر  وهـــو  القـــرار، 

الفجـــوة بيـــن الجنســـين فـــي ممارســـات العمـــل 

وتطلعاتـــه. التطوعـــي 

يعمـــل كوســـيط، حيـــث يحتـــل المتطوعـــون موقًعـــا 	 

ا بيـــن أفـــراد المجتمـــع، األمـــر الـــذي يتيـــح لهـــم  متميـــًز

ممارســـة دور الوســـاطة بيـــن مقدمـــي الخدمـــات 

والمســـتفيدين منهـــا.
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هـــذا وأّكـــد التقريـــر أهميـــة التصـــدي للحواجـــز التـــي 

تعتـــرض العمـــل التطوعـــي، واعتمـــاد تدابيـــر تراعـــي 

عـــدم  أوجـــه  لمعالجـــة  الجنســـين؛  بيـــن  الفـــوارق 

المتطوعيـــن  مـــن خبـــرات  المســـاواة، واالســـتفادة 

ومعارفهـــم وتجاربهـــم، ودعـــم االبتـــكار االجتماعـــي، 

والبحـــوث  المتطوعيـــن  بيانـــات  فـــي  واالســـتثمار 

والقيـــاس.

ــة المصريــة لدعــم العمــل  جهــود الدول
التطوعــي

ا  اســـتراتيجيًّ نهًجـــا   - ـــا  حاليًّ  - المصريـــة  الدولـــة  تتبـــع 

ــر،  ــي مصـ ــي فـ ــل التطوعـ ــة العمـ ــيخ ثقافـ ــًدا لترسـ جديـ

هـــذا  ولعـــل  الحيـــوي،  ودوره  بأهميتـــه  الوعـــي  ورفـــع 

النهـــج قـــد بـــدأ منـــذ إصـــدار قانـــون تنظيـــم العمـــل 

هـــذا  يعـــد  حيـــث   ،2019 لســـنة   149 رقـــم  بقـــرار  األهلـــي 

ا فـــي تعاملـــه مـــع قضيـــة العمـــل  القانـــون أكثـــر تطـــوًر

حيـــث  عليـــه،  الســـابقة  بالقوانيـــن  التطوعـــي مقارنـــة 

يخصـــص للعمـــل التطوعـــي مســـاحة كبـــرى فـــي ضـــوء 

المـــواد القانونيـــة الـــواردة فـــي البـــاب العاشـــر بعنـــوان 

»التطـــوع«، وقـــد شـــمل عـــدًدا مـــن المـــواد )188:180(، 

التـــي تناولـــت محـــددات التطـــوع بشـــكل أكثـــر تفصيـــًلا؛ 

حيـــث أوضحـــت المعاييـــر والضوابـــط الخاصـــة بالعمـــل 

التطوعـــي الرســـمي فـــي مصـــر.)12( 

وجديـــر بالذكـــر أن التقريـــر الرابـــع الصـــادر عـــن برنامـــج 

أشـــار  قـــد   2021 عـــام  فـــي  المتحـــدة  األمـــم  متطوعـــي 

إلـــى الـــدور الـــذي يلعبـــه الشـــباب المصـــري مـــن خـــال 

العمـــل التطوعـــي؛ حيـــث شـــارك الشـــباب فـــي جميـــع 

المبـــادرات الرئاســـية والمشـــروعات اإلنمائيـــة الرئيســـة 

المصريـــة علـــى مـــدى  الدولـــة  بهـــا  التـــي اضطلعـــت 

الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، ولعـــل أبرزهـــا: المبـــادرة 

كريمـــة«،  »حيـــاة  المصريـــة  القـــرى  لتنميـــة  الوطنيـــة 

كمـــا يقـــدم المتطوعـــون إســـهامات بـــارزة بالتعـــاون 

ــوارث  ــة الكـ ــي مواجهـ ــري فـ ــر المصـ ــال األحمـ ــع الهـ مـ

وعـــاج  مكافحـــة  صنـــدوق  مـــع  وكذلـــك  واألزمـــات، 
والتعاطـــي.)13( اإلدمـــان 

التضامـــن  وزارة  أعلنـــت  ســـبق،  مـــا  مـــع  واتســـاًقا 

االجتماعـــي مؤخـــًرا عـــن مناقشـــة اإلطـــار االســـتراتيجي 

ـــة للعمـــل التطوعـــي  ومســـودة االســـتراتيجية الوطني

فـــي مصـــر )2022 - 2026(، والتـــي بـــدأت خطـــوات إعدادهـــا 

ــي  ــوع فـ ــة التطـ ــع حالـ ــم وضـ ــة تقييـ ــراء دراسـ ــر إجـ عبـ

مصـــر، والتـــي هدفـــت إلـــى الوقـــوف علـــى حالـــة التطـــوع 

مـــع مختلـــف الشـــركاء وفـــي المحافظـــات كافـــة، مـــن 

خـــال إجـــراء تحليـــل كمـــي وكيفـــي شـــمل لقـــاءات 

المعنييـــن  المصلحـــة  وأصحـــاب  الشـــركاء  مـــع 

بالعمـــل التطوعـــي مـــن الجهـــات الحكوميـــة واألهليـــة 

واألكاديميـــة والدوليـــة، كمـــا اعتمـــدت الدراســـة أيًضـــا 

الدوليـــة، واســـتطاعات  والتقاريـــر  الدراســـات  علـــى 

الـــرأي التـــي تناولـــت آراء ووجهـــات نظـــر المتطوعيـــن 

التوصيـــات  خلصـــت  وقـــد  التطوعيـــة،  والجهـــات 

األوليـــة للدراســـة إلـــى)14(: أهميـــة تشـــكيل لجنـــة وطنيـــة 

ـــوزارات المختصـــة، ومشـــاركة  للتطـــوع، بمســـاعدة ال

ــة  ــات التطوعيـ ــات المجتمـــع األهلـــي والجهـ مؤسسـ

عـــن  فضـــًلا  اإلصـــدار،  محـــل  االســـتراتيجية  لتنفيـــذ 

توســـيع مفهـــوم التطـــوع ليشـــمل جميـــع الفئـــات 

العمريـــة، بمـــا فيهـــا األطفـــال والشـــباب والمســـنين، 

الفـــرص  توضـــح  الجهـــود  لتنســـيق  آليـــة  وإنشـــاء 

وتعزيـــز  إلكترونـــي،  موقـــع  خـــال  مـــن  التطوعيـــة 

المبـــادرات  أمـــام  البـــاب  وفتـــح  الرقمـــي،  التطـــوع 

التطوعيـــة، ووضـــع ميثـــاق للعمـــل التطوعـــي فـــي 

مصـــر، لضمـــان حقـــوق المتطوعيـــن.

تتبــع الدولــة المصريــة - حاليًّــا - نهًجا 
اســتـراتـيـجـيًّـــا جديـــــًدا لترســــيخ ثقافــة 
ورفــع  مـصـــــر،  فــي  التطوعــي  العمـــل 

الحيــوي. ودوره  بأهميتــه  الوعــي 



1٤8

مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

يهتـــم  الـــذي  هـــو  الســـليم  المجتمـــع  إن  وختاًمـــا، 

التنميـــة،  عمليـــة  فـــي  ومشـــاركتهم  أفـــراده  بتفاعـــل 

باالنتمـــاء  الشـــعور  لديهـــم  يولـــد  الـــذي  األمـــر  وهـــو 

والـــوالء، وتنطـــوي المشـــاركة التطوعيـــة علـــى قيـــام 

الفـــرد بـــدور فعـــال فـــي الحيـــاة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 

فـــي المجتمـــع، كمـــا أنهـــا تســـمح لـــه بـــأن يشـــارك فـــي 

وضـــع األهـــداف وتحديـــد الوســـائل الممكنـــة لتحقيقهـــا، 

ـــا  ـــا ووســـيلة فـــي الوقـــت ذاتـــه، هدًف لـــذا فهـــو يعـــد هدًف

يرتكـــز علـــى إشـــراك األفـــراد فـــي مســـؤوليات المجتمـــع، 

مجـــاالت  خـــال  مـــن  األفـــراد  لمشـــاركة  ووســـيلة 

التطـــوع المختلفـــة، بمـــا يســـهم فـــي تنميـــة  المجتمـــع، 

وترســـيخ القيـــم والســـلوكيات اإليجابيـــة فيـــه.
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د. إســالم النـجـــار
 خـــــبـــــيـــــر بــــــقــــــطــــــاع مـــــنـــــظـــــومـــــة الــــــــشــــــــكــــــــاوى الــــحــــكــــومــــيــــة
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

أصبحــت هجــرة العقــول ظاهــرة عالميــة ُتعانــي منهــا 

كان  كمــا   - َتعــد لصيقــة  ولــم  المتقدمــة،  الــدول  حتــى 

الحــال قبــل عــدة عقــود مــن الزمــن - بالــدول الفقيــرة. 

لقــد فتحــت العولمــة الحــدود أمــام العلمــاء والباحثيــن 

ــت تقيدهــم  ــي كان ــة الت ــارات المحلي وحررتهــم مــن االعتب

مــن جهــة، وأتاحــت المجــال أمــام تنافــس تجــاري بحــت 

مــن جهــة ثانيــة؛ حيث صار العلــم واالختراع واليد العاملة 

»الفكريــة« خاضعــة لقوانيــن الســوق العالميــة الواحــدة 

الــدول ومراكــز  ــت  تولَّ وبالتالــي  العــرض والطلــب،  فــي 

احتــكار  غيرهــا  مــن  أكثــر  الدفــع  علــى  القــادرة  البحــوث 

ــذا ليــس مصادفــًة  ــة وأمهرهــا؛ ل أهــم الطاقــات العلمي

المثاليــة  الجــذب  نقطــة  المتحــدة  الواليــات  تكــون  أن 

للطاقــات العلميــة الجديــدة القادمــة مــن الهنــد وشــرق 

المعلومــات  الخصــوص، فــي ميــدان  آســيا علــى وجــه 

والطــب الحديــث والفيزيــاء النوويــة والفضــاء.

ورغـم غنـى الوطـن العربـي بالثـروات، إال أنـه ُيعـد أحد أكبر 

المتضررين من هجرة العقول؛ حيث إن سـيادة اقتصاد 

العولمـة، واختـاف مسـتويات التنميـة، وتطـور مجـاالت 

وثـورة  المسـبوق،  غيـر  التكنولوجـي  والتقـدم  العلـوم 

المعلومـات واالتصـاالت، وقـوة وحركـة رؤوس األمـوال 

العابـرة للقوميـات فـي العقديـن األخيريـن، قـد سـرعت 

مـن وتيـرة هجـرة العقـول، وبالتالـي هنـاك مخاطـر كبيـرة 

تترتـب علـى احتـكار العقـول، وتفريـغ الكثيـر مـن البلـدان 

اإلطـار  هـذا  وفـي  والعلمـي.  المعرفـي  رصيدهـا  مـن 

تسـلط هـذه الورقـة الضوء على محـددات هذه الظاهرة 

وأشـكالها وأسـبابها وخطورتهـا علـى مجتمعنـا العربي، 

ومـن َثـمَّ التعـرف علـى وسـائل الحـد منهـا وعاجهـا.

تعريف هجرة العقول

ُتعـــد هجـــرة العقـــول أحـــد أشـــكال الهجـــرة المختلفـــة، 

ويمكـــن تعريفهـــا بأنهـــا انتقـــال األفـــراد الذيـــن يملكـــون 

الجامعـــات  خريجـــي  أي  عاليـــة،  تأهيـــل  مســـتويات 

والكليـــات ومـــا فـــوق ذلـــك مـــن بلدهـــم إلـــى بلـــد آخـــر، 

بهـــدف الحصـــول علـــى اإلقامـــة الدائمـــة والعمـــل. وفـــي 

هـــذا الصـــدد تـــرى منظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة 

والعلـــم والثقافـــة )اليونســـكو( بـــأن هجـــرة العقـــول 

ا مـــن أنـــواع التبـــادل العلمـــي الحاصـــل  تمثـــل نوًعـــا شـــاذًّ

بيـــن الـــدول، بحيـــث يتميـــز بالتدفـــق فـــي اتجـــاه واحـــد 

أو مـــا ُيســـمى بالنقـــل العكســـي للتقنيـــة )تقريـــر حالـــة 

الهجـــرة الدوليـــة لعـــام 2017(.

أشكال هجرة العقول

هجـــرة  فهنـــاك  العقـــول؛  هجـــرة  أشـــكال  د  تتعـــدَّ

ــا  ــر احتضاًنـ ــر أكثـ ــى آخـ  إلـ
ٍ
ــد ــن بلـ ــا مـ ـ ــول جغرافيًّ العقـ

لمهاراتهـــم وإمكاناتهـــم، وهنـــاك هجـــرة العقـــول 

 
ٍ
عـــن طريـــق تخلـــي بعـــض الكفـــاءات عـــن صناعـــة

 آخـــر يمكـــن 
ٍ

 بأكملـــه والبحـــث عـــن مجـــال
ٍ

أو مجـــال

أن يوفـــر لهـــم متطلباتهـــم، وعـــادًة مـــا تتـــم أشـــكال 

الهجـــرة مـــن الشـــركات والصناعـــات عندمـــا يكـــون 

ـــًدا  ـــا بشـــكل عـــام، وبعي ًم ـــد االقتصـــادي متأزِّ حـــال البل

عـــن االنفتـــاح علـــى التقنيـــات والتكنولوجيـــا الحديثـــة، 

فتبـــدو فيـــه فـــرص تحقيـــق األمـــان الذاتـــي والوظيفـــي 

صعبـــة.

الشباب العربي ومستقبل هجرة العقول
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أسباب هجرة العقول

مـن  العقـول  هجـرة  إلـى  تـؤدي  التـي  األسـباب  تتعـدد 

إلـى  تقسـيمها  يمكـن  ولكـن  أخـرى،  بلـدان  إلـى  بلدهـا 

قسـمين رئيسـين؛ أولهمـا األسـباب الدافعـة للهجـرة 

اإلمكانـات  ضعـف  ـن  تتضمَّ والتـي  األم  البلـد  مـن 

وارتفـاع  االقتصاديـة،  األحـوال  وسـوء  فيـه،  والمـوارد 

نسـب البطالـة، وضعـف اإلمكانـات البحثيـة والعلميـة، 

ـن عـدم االسـتقرار السياسـي أو عـدم  وأحياًنـا قـد تتضمَّ

ن األسـباب  األمان المعيشـي، أما القسـم اآلخر فيتضمَّ

الجاذبـة لهجـرة العقـول، وهـي أسـباب متعلقـة بالبلـد 

الـذي يجـذب العقـول إلـى الهجـرة إليـه؛ إذ توفـر البلـدان 

 أكثـر برواتـب أفضـل، وسـقًفا أعلى 
ٍ

الجاذبـة فـرص عمـل

لهـذه  الثقافـي  الغنـى  إلـى  باإلضافـة  الفكريـة،  للحريـة 

البلـدان، وتطـور األنظمـة التعليمية فيها، وتوفير نوعية 

والعلـم. المهـارة  ذوي  لألشـخاص  أفضـل  حيـاة 

هجرة الشباب العربي

أفـــاد مســـح حديـــث تصـــدره ســـنويًّا شـــركة العاقـــات 

العامـــة »أصـــداء بـــي ســـي دبليـــو« تســـلط فيـــه الضـــوء 

علـــى االتجاهـــات اإلقليميـــة الحاليـــة، أن مـــا يقـــرب مـــن 

ثلـــث الشـــباب العربـــي عـــام 2021، البالـــغ عددهـــم 200 

مليـــون شـــاب وشـــابة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 

ــم،  ــادرة بادهـ ــي مغـ ــروا فـ ــد فكـ ــا، قـ ــمال إفريقيـ وشـ

مقارنـــة بعـــام 2020 حيـــث بلغـــت النســـبة النصـــف تقريًبـــا. 

وقـــد أظهـــر المســـح الـــذي شـــمل 3400 شـــاب فـــي عمـــر 

)18 - 24 عاًمـــا(، نصفهـــم مـــن الذكـــور والنصـــف اآلخـــر 

مـــن اإلنـــاث، أن واحـــًدا مـــن كل ثاثـــة شـــباب يفكـــر فـــي 

الهجـــرة. وعندمـــا ُســـئلوا عـــن أي دولـــة فـــي العالـــم 

يرغبـــون فـــي العيـــش فيهـــا، اختـــار 18% مـــن جميـــع 

تليهـــا  المفضـــل،  كنـــدا، كبلدهـــم  العـــرب،  الشـــباب 

الواليـــات المتحـــدة، وألمانيـــا، واإلمـــارات، وفرنســـا.

أكثر الدول التي يرغب الشباب العربي بالهجرة إليها

source: Arab Youth Survey       https://arabyouthsurvey.com/ar/about-the-survey-2/

كـنــــــــــدا

%18

الواليات المتحدة

%17

اإلمارات

%14

فـرنـســـــا

%1	

ألمانيا

%15

مـــن   %17 أن  المســـح  أظهـــر  لمصـــر،  وبالنســـبة 

الشـــباب المصـــري يفكـــر فـــي الهجـــرة، وأوضـــح تقريـــر 

الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة واإلحصـــاء )يونيـــو 

ــة كالطـــب  ــى مؤهـــات جامعيـ ــن علـ 2021( أن الحاصليـ

األولـــى  المرحلـــة  فـــي  يأتـــون  والعلـــوم  والهندســـة 

مـــن حيـــث عـــدد المهاجريـــن الذيـــن اكتســـبوا صفـــة 

مهاجـــر، بنســـبة تصـــل إلـــى 46.2% مـــن إجمالـــي أعـــداد 

المهاجريـــن. كمـــا أوضـــح التقريـــر أن الواليـــات المتحـــدة 

ــدد  ــن حيـــث عـ ــى مـ ــة األولـ ــي المرتبـ ــي فـ ــة تأتـ األمريكيـ

المهاجريـــن المصرييـــن بنســـبة بلغـــت 35.3% مـــن 

إجمالـــي المهاجريـــن، تليهـــا إيطاليـــا بنســـبة 33.7%، ثـــم 

كنـــدا بنســـبة %22.3.
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اآلثار المترتبة على هجرة العقول

إن هـــدف الـــدول الغربيـــة يصـــبُّ فـــي فتـــح بـــاب الهجـــرة 

ليصبحـــوا  العـــرب،  النوابـــغ  مـــن  لاســـتفادة  إليهـــا 

ـــا لاقتصـــاد القومـــي فـــي الـــدول الغربيـــة،  مصـــدًرا مهمًّ

وقوانيـــن  المعلوماتيـــة  التقنيـــات  تحكمـــه  والـــذي 

ـــا فـــي  ـــوا دوًرا مهمًّ ـــادئ العولمـــة، وليلعب المعرفـــة ومب

هيمنـــة الـــدول المتقدمـــة والســـيطرة علـــى دول العالـــم 

والتقنيـــة  والهندســـة  العلـــوم  مجـــاالت  فـــي  الثالـــث 

والطـــب، ويمكـــن حصـــر أهـــم اآلثـــار الســـلبّية لهجـــرة 

ــي: ــا يلـ ــول فيمـ العقـ

الجاذبــة . 1 المتقدمــة  الــدول  بيــن  الفجــوة  ــع  توسُّ

ا  والــدول األصليــة، وتبعيــة العقول والكفــاءات ثقافيًّ

للــدول التــي هاجــروا إليهــا، وتخليهــم عــن عاداتهــم 

وتقاليدهــم، وبالتالــي التأثيــر ســلًبا فــي هوياتهــم.

التكلفــة المرتفعــة الســتقطاب الكفــاءات األجنبيــة . 2

األصلــي  البلــد  فــي  الحاصــل  النقــص  التــي ستســد 

يعنــي  ممــا  فيــه؛  العمــل  طبيعــة  علــى  وتدريبهــم 

الــدول الفاقــدة للكفــاءات للــدول الجاذبــة لهــا.  تبعيــة 

لـــة فـــي المـــوارد . 3 الخســـارة الماليـــة الكبيـــرة الُمتمثِّ

َقـــت فـــي ســـبيل تعليـــم الكفـــاءات 
ِ
الوطنيـــة التـــي أنف

ر الفكـــري والتعليمـــي  قبـــل هجرتهـــم، وعرقلـــة التطـــوُّ

فـــي البلـــد الـــذي تهاجـــر منـــه الكفـــاءات، والتأثيـــر فـــي 

عمليـــات التنميـــة.

فـــي . 4 الُمنتجـــة  القـــوى  مـــن  كبيـــرة  نســـبة  فقـــدان 

المياديـــن المختلفـــة؛ ممـــا يؤثـــر ســـلًبا فـــي اقتصـــاد 

البلـــد الـــذي ُتهاجـــر منـــه العقـــول، وتراجـــع المســـتوى 

االقتصـــادي، والصحـــي، واالجتماعـــي فـــي البلـــد الـــذي 

العلمـــاء  فقـــدان  نتيجـــة  الكفـــاءات،  منـــه  ُتهاجـــر 

والُمتخصصيـــن فـــي هـــذه المجـــاالت. 

وسائل الحد من ظاهرة هجرة العقول

عـن  العقـول  لهجـرة  السـلبية  اآلثـار  مـن  الحـد  ُيمكـن 

الظاهـرة  هـذه  مـن  ُيعانـي  الـذي  البلـد  وضـع  طريـق 

إليـه،  تعـود  التـي  للكفـاءات  تشـجيعية  لسياسـات 

البلـد،  لصالـح  ومهاراتهـم  خبراتهـم  تسـخير  ومحاولـة 

وبمـا يحقـق رضاهـم، لكـن هـذه الخطـوات رغـم تقليلها 

لكنهـا  العقـول  هجـرة  لظاهـرة  السـلبية  اآلثـار  مـن 

تطور حالة المهاجريين طبًقا ألهم الدول أثناء الفترة )2016 – 2020(

المصـدر: النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إصدار يونيو2021.

عدد المهاجريين

إيطاليـــــااستراليـــاكـنـــــــداالواليات المتحدة األمريكيةالدول األكثر أهمية:
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االقتصاديـة  اآلثـار  جميـع  ُتنهـي  وال  ـا  نهائيًّ فهـا 
ِ
توق ال 

والتنمويـة المترتبـة عليهـا؛ إذ تحتـاج البلـدان المتضـررة 

مـن هـذه الظاهرة إلى تضافـر الجهود المحلية وتعاون 

المؤسسـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة؛ السـتقطاب 

الحاصـل  النقـص  أخـرى، وتعويـض  كفـاءات مـن دول 

اإلجـراءات  علـى  األمثلـة  ومـن  المحليـة،  الكفـاءات  فـي 

التـي قـد تحـد مـن ظاهـرة هجـرة العقـول مـا يأتـي: 

توفيـــر فـــرص اقتصاديـــة حيويـــة ومشـــجعة: إذ إن 	 

توافـــر  عـــدم  الكفـــاءات  أهـــم عوامـــل هجـــرة  مـــن 

الفـــرص الوظيفيـــة فـــي بلدهـــم األم، وإذا توافـــرت 

هـــذه الفـــرص فإنهـــا قـــد ال تكـــون برواتـــب مناســـبة 

ـــذا يجـــب إنعـــاش االقتصـــاد  لمســـتوى المعيشـــة؛ ل

ومنـــح الكفـــاءات فرًصـــا وظيفيـــة مشـــجعة علـــى 

ــد األم. ــي البلـ ــاز فـ ــاء واإلنجـ البقـ

الكفـاءات 	  إحسـاس  ُيشـجع  بيئـة مسـتقرة:  توفيـر 

فـي  ويتجـه  الفسـاد  مـن   
ٍ

خـال بلدهـم  بـأن  بالثقـة 

مسـار واضـح إلـى التطـور واالزدهـار علـى البقـاء فيـه 

لـذا  أرضـه؛  علـى  ومهاراتهـم  إمكاناتهـم  واسـتثمار 

فإنـه يجـدر بالبلـد المتضـرر مـن هجرة كفاءاتـه توفير 

اجتماعيـة  ومسـاحة  وآمنـة،  مريحـة  سياسـية  بيئـة 

البلـد.  الكفـاءات بمسـتقبل  حيويـة تعـزز ثقـة 

الغايـات 	  مـن  الوطنيـة:  بالهويـة  اإلحسـاس  تعزيـز 

المهمـة التـي يجب أن تسـعى الـدول المتضررة من 

بنـاء هويـة  إليهـا هـي  الوصـول  إلـى  العقـول  هجـرة 

ممـا  لديهـم؛  المواطنـة  قيـم  وتعزيـز  قويـة  ثقافيـة 

إلـى  والسـعي  ببلدهـم  للنهـوض  الكفـاءات  يدفـع 

بـكل مـا يمتلكـون مـن مهـارات وإمكانـات. تطويرهـا 

العـــلمي واإلبــداع 	  للبحــث  المناســبة  البيئــة  توفيــر 

حقوقهــم  صيانــة  طريــق  عــن  للعلمــاء:  واالبتــكار 

الفكريــة وبــراءات اختراعاتهم، وتوفير فـــرص العمل 

الفعـــالة  والمشــاركة  النوعيــة،  لتخصـــصاتهم 

للقـــطاع الخــاص فــي تمويــل األنشــطة العلميــة 

والبحــوث العمليــة، وتيســير التـــواصل بيــن قطــاع 

البحــث العلمــي والمـــنشآت الصناعيــة، مــن خــال 

توطيــد العاقــات بيــن الجامعــات ومراكــز البحــث 

مــن جهــة، والقطــاع الخــاص مــن جهــة أخــرى.

دول  تبذلهـا  التـي  الجهـود  مـن  الرغـم  علـى  وختاًمـا، 

التنميـة  وتحقيـق  شـبابها  قـدرات  لبنـاء  عديـدة  عربيـة 

وحالـة  االقتصاديـة  الضغـوط  تـزال  ال  المسـتدامة، 

عـدم االسـتقرار السياسـي التـي تشـهدها بعـض دول 

المنطقـة تمثـل عوامـل طـاردة للعديـد مـن الشـباب، 

تدفعهـم للهجـرة إلـى الخـارج، وقـد شـهد العديـد مـن 

الشـابة  المواهـب  المنطقـة حالـة مـن اسـتنزاف  دول 

الحيويـة،  المجـاالت  خاصـة  المجـاالت،  مختلـف  فـي 

الوقـت  فـي  واالقتصـاد،  النوويـة  والطاقـة  كالطـب 

هـذه  تعليـم  فـي  اسـتثمارات  فيـه ضـخ  تحملـت  الـذي 

علـى  دراسـة  موضـع  األمـر  جعـل  ممـا  المواهـب؛ 

األخيـرة  السـنوات  وفـي  والحكومـات.  الـدول  مسـتوى 

القضيـة؛  القيـادة السياسـية المصريـة بهـذه  اهتمـت 

حيـث وصـف الرئيـس »عبـد الفتـاح السيسـي« خطـورة 

هذه المشـكلة في كلمته أمام منتدى الشـباب العربي 

أعـدت  المتقدمـة  الـدول  »كل  قائـًلا:  األخيـر  اإلفريقـي 

آليـات لجـذب العقـول لديهـا«، موضًحـا: »أخـذوا البحـث 

أن  وتابـع  لألسـواق«،  ثـم  لسـلعة  وحولـوه  العلمـي 

»مفـردات صناعـة البحـث العلمـي فـي الـدول اإلفريقيـة 

المتقدمـة«،  الـدول  فـي  مثيلتهـا  بكفـاءة  ليسـت 

البشـرية  العلمـي  البحـث  كفـاءة  أن  إلـى  االنتبـاه  الفًتـا 

والعقـول المتميـزة فـي الدول اإلفريقية أكثر من الدول 

ا بوزراء  المتقدمـة. كمـا دعـا سـيادته، خـال لقائـه مؤخـًر

الشـباب والرياضـة العـرب علـى هامـش انعقـاد الـدورة 

45 لمجلسـهم بالقاهـرة، إلـى أن يكـون عـام 2023 عاًمـا 

للشـباب العربـي، ولعـل هـذا وما سـيتبعه من إجراءات 

العقـول. نزيـف هجـرة  أمـل لوقـف  بارقـة  يمثـل 

يُمكـــن الـحـــــد مــن اآلثــــار الـســـــلبية 
لهجـرة العقـول عـن طريـق فـرض البلـد 
الذي يُعاني من هذه الظاهرة سياسات 
إليـه،  تعـود  التـي  للكفـاءات  تشـجيعية 
ومحاولـة تسـخير خبراتهـم ومهاراتهـم 

لصالـح البلـد وبمـا يحقـق رضاهـم.
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أ. رحــاب مصطفى كامـل
الــــمــــعــــلــــومــــــــــــــات   ــم  ــ ــظــ ــ ــ ن إدارة   - ــر  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــي ــ ــب خــ ــد  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ مــ  
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

التنميــة  لتحقيــق  الدافعــة  القــوة  الشــباب  ُيشــكل 

فهــم  المجتمعــات،  مــن  مجتمــع  ألي  واالرتقــاء 

يمتلــك  إذ  للمجتمــع؛  الحقيقــي  المــال  رأس  بمثابــة 

فاعــل  بــدور  القيــام  مــن  تمكنهــم  طاقــات  الشــباب 

فــي عمليــة البنــاء والتغييــر، وهــو األمــر الــذي ُيســهم 

تحقيــق  علــى  القــدرة  مــن  ويعــزز  األوطــان،  بنــاء  فــي 

الريــادة المســتقبلية وضمــان اســتدامتها، لــذا تســعى 

الشــباب  فــي  االســتثمار  إلــى  العالــم  دول  حكومــات 

وتمكينهــم  ومهاراتهــم،  قدراتهــم  وتنميــة  بنــاء  عبــر 

وإشــراكهم فــي صياغــة سياســات تنمويــة مســتدامة؛ 

واالبتــكار  التنميــة  بعجلــة  الدفــع  أجــل  مــن  وذلــك 

واإلبــداع، وإحــداث التغييــر االجتماعــي اإليجابــي الــازم. 

حاضــر  لصناعــة  األساســية  الركيــزة  هــم  فالشــباب 

الرئيــس »عبــد الفتــاح  ــد  أكَّ ومســتقبل بادهــم، وقــد 

التنميــة  تحقيــق  فــي  الفعــال  دورهــم  السيســي« 

صفحتــه  عبــر  وذلــك  المســتقبل،  وبنــاء  المســتدامة 

فيــس  االجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  الرســمية 

قائــًلا:   -2019 للشــباب  العالمــي  اليــوم  -بمناســبة  بــوك 

»لطالمــا كان إيمانــي بالشــباب يــزداد يوًمــا بعــد يــوم، 

تأملــت كيــف يصيغــون حاضرهــم ويشــيدون  فكلمــا 

مســتقبلهم، زاد إيمانــي بــأن الشــباب هــم كلمــة الســر 

وســاًما«)1(. اســتقراًرا  أكثــر  لعالــم 

إطـــار  وفـــي  الموضـــوع،  يشـــكلها  التـــي  ولألهميـــة 

تجـــاه  بالدفـــع  مؤسســـاتها  بـــكل  الدولـــة  اهتمـــام 

تمكيـــن الشـــباب فـــي جميـــع مناحـــي الحيـــاة السياســـية 

واالجتماعيـــة فـــي مصـــر، ســـنلقي الضـــوء فـــي هـــذا 

المقـــال علـــى مســـارات تمكيـــن الشـــباب المصـــري، 

الكـــوادر  صناعـــة  فـــي  العالـــم  شـــباب  منتـــدى  ودور 

الشـــبابية، ومشـــاركة الشـــباب فـــي صنـــع السياســـات، 

وتقريـــب وجهـــات نظرهـــم فـــي الموضوعـــات المختلفـــة، 

وذلـــك مـــن خـــال عـــدة محـــاور، أولهـــا: مســـارات تمكيـــن 

الشـــباب، وثانيهـــا: االعتـــراف العالمـــي بـــدور الشـــباب، 

المصـــري،  الشـــباب  تمكيـــن  اســـتراتيجية  وثالثهـــا: 

الخامـــس  أمـــا  الشـــباب،  منتـــدى  رحلـــة  ورابعهـــا: 

واألخيـــر: أرقـــام وإحصائيـــات عـــن المنتـــدى.

أوًلا: مسارات تمكين الشباب

إن تمكيــن الشــباب يأتــي فــي إطــار تمكيــن المجتمــع، 

فهــو عمليــة مركبــة )اجتماعيــة تفاعليــة تنمويــة(، حيــث 

الماديــة  واإلمكانــات  الخبــرات  وتوفيــر  بإيجــاد  ترتبــط 

والفنيــة الازمــة، فضــًلا عــن خلــق تصــورات ذاتيــة للفــرد 

القــرار  واتخــاذ  والشــجاعة  الثقــة  تعزيــز  فــي  ُتســهم 

الصائــب، لــذا فــإن تمكيــن الشــباب يســتهدف الحــث 

علــى تحقيــق الفاعلية السياســية والعدالــة االجتماعية، 

ومــن َثــمَّ تحســين جــودة الحيــاة، وهنــاك العديــد مــن 

المجــاالت الخاصــة بتمكيــن الشــباب، منهــا:

التمكيـــن السياســـي: والـــذي ُيســـهم فـــي ترســـيخ 	 

ثقافـــة المشـــاركة السياســـية لـــدى الشـــباب؛ حيـــث 

تتعـــدد األطـــر واآلليـــات التـــي يمكـــن مـــن خالهـــا 

تعزيـــز مشـــاركة الشـــباب فـــي الحيـــاة السياســـية، 

ــزاب  ــي األحـ ــباب فـ ــراط الشـ ــر: انخـ ــذه األطـ ــن هـ ومـ

السياســـية وتفعيـــل دورهـــم، وعضويـــة الشـــباب 

النيابيـــة، وإيجـــاد مســـاحات حـــوار  فـــي المجالـــس 

تمكين الشباب المصري.. منتدى شباب 
العالم نموذًجا
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مـــع  مباشـــرة  اتصـــال  قنـــوات  وفتـــح  مشـــتركة 

محـــاكاة  نمـــاذج  وتنفيـــذ  ومؤسســـاتها،  الدولـــة 

للتدريـــب علـــى الممارســـة السياســـية.

بإيجـــاد 	  يتعلـــق  والـــذي  االقتصـــادي:  التمكيـــن 

وخفـــض  للشـــباب،  الئقـــة  عمـــل  فـــرص  وتوفيـــر 

لتعزيـــز  مبـــادرات  وتنفيـــذ  البطالـــة،  معـــدالت 

العمـــل.  ســـوق  فـــي  فرصهـــم 

التمكيـــن االجتماعـــي: والـــذي ُيســـهم فـــي تعزيـــز 	 

االجتماعيـــة  األعمـــال  فـــي  الشـــباب  مشـــاركة 

والتطوعيـــة، وهـــو األمـــر الـــذي يســـاعد فـــي النهـــوض 

بالمجتمـــع وتحســـين مســـتوى حيـــاة أفـــراده.

ثانًيا: االعتراف العالمي بدور الشباب

ا للـــدور الحيـــوي والفعـــال الـــذي يلعبـــه الشـــباب  ــًر نظـ

ــة،  ــات المختلفـ ــدي لألزمـ ــع والتصـ ــة المجتمـ ــي تنميـ فـ

وبنـــاء مســـتقبل األمـــم، أكـــدت المنظمـــات الدوليـــة 

أهميـــة االعتـــراف بدورهـــم وتخصيـــص برامـــج تنمويـــة 

عمليـــة  فـــي  وإدماجهـــم  تمكينهـــم  لضمـــان  فعالـــة 

صنـــع القـــرار، وفـــي هـــذا اإلطـــار، أكـــد األميـــن العـــام 

لألمـــم المتحـــدة »أنطونيـــو جوتيريـــش« -فـــي كلمتـــه 

فـــي أثنـــاء االحتفـــال باليـــوم الدولـــي للشـــباب 2021- أن 

»الشـــباب يقـــف فـــي الخطـــوط األماميـــة للنضـــال مـــن 

ا إلـــى  أجـــل بنـــاء مســـتقبل أفضـــل للجميـــع«، مشـــيًر

أن »جائحـــة كوفيـــد-19 ســـلَّطت الضـــوء علـــى الحاجـــة 

ــن  ــباب مـ ــه الشـ ــعى إليـ ــا يسـ ــق مـ ــى تحقيـ ــة إلـ الماسـ

 إلـــى التحـــّول.. ويجـــب أن يكـــون الشـــباب 
ٍ

تغييـــر مفـــض

ــود«)2(. ــذه الجهـ ــي هـ ــن فـ ــركاء كامليـ شـ

ــة  ــباب أن احتفاليـ ــالته للشـ ــه أوضـــح خـــال رسـ ــا أنـ كمـ

ــا  ــي طورهـ ــول التـ ــى الحلـ ــوء علـ ــلَّطت الضـ ــام 2021 سـ عـ

التـــي  التحديـــات  لمواجهـــة  الشـــباب  المبتكـــرون 

فـــي  وإســـهامها  الغذائيـــة،  المنظومـــة  تواجههـــا 

معالجـــة عـــدم المســـاواة فـــي األمـــن الغذائـــي، وفقـــدان 

لهـــا  تتعـــرض  التـــي  والتهديـــدات  البيولوجـــي،  التنـــوع 

بيئتنـــا، وأكثـــر مـــن ذلـــك بكثيـــر.

الدولـــي  باليـــوم  االحتفـــال  يتـــم  أنـــه  بالذكـــر  والجديـــر 

للشـــباب فـــي 12 أغســـطس مـــن كل عـــام، والـــذي أقرتـــه 

الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة عـــام 1998، بوصفـــه 

االحتفـــال  بهـــدف  العالـــم،  لشـــباب  ا  رســـميًّ يوًمـــا 

بالشـــباب، وإبـــراز أصواتهـــم وأعمالهـــم ومبادراتهـــم، 

وتعميمهـــا للمشـــاركة فـــي الحيـــاة العامـــة والعمليـــة 

السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة )3(. وتسترشـــد 

األمـــم المتحـــدة باســـتراتيجية »شـــباب 2030« فـــي تنفيـــذ 

اســـتراتيجية  وهـــي  بالمجتمـــع،  لدمجهـــم  برامجهـــا 

تعـــزز عملهـــا مـــن أجـــل الشـــباب ومعهـــم فـــي جميـــع 

أنحـــاء العالـــم. 

اليونســـكو  برنامـــج  يقـــوم  ســـبق،  مـــا  مـــع  واتســـاًقا 

ــبابية  ــوات الشـ ــى األصـ ــوء علـ ــليط الضـ ــباب بتسـ للشـ

تنفيـــذ  خـــال  مـــن  العمـــل  علـــى  وتشـــجيعهم 

الشـــباب  بشـــأن  التنفيذيـــة  اليونســـكو  اســـتراتيجية 

مجـــرد  ليســـوا  الشـــباب  أن  تؤكـــد  والتـــي   ،)2021  -  2014(

ـــل هـــم أيًضـــا قـــادة وشـــركاء أساســـيين  مســـتفيدين، ب

فـــي الجهـــود الراميـــة للتوصـــل إلـــى حلـــول للقضايـــا 

يومنـــا  فـــي  العالـــم  شـــباب  تواجـــه  التـــي  والتحديـــات 

هـــذا، ويجـــب إشـــراكهم إشـــراًكا كامـــًلا فـــي التنميـــة 

هـــذا  فـــي  لهـــم  الـــازم  الدعـــم  وتوفيـــر  االجتماعيـــة، 
مجتمعاتهـــم.)4( بـــل 

ِ
ق مـــن  الخصـــوص 

إن الشـــباب هـــم الركيـــزة األساســـية 
بادهـــم،  ومســـتقبل  حاضـــر  لصناعـــة 
وهـــم كلمـــة الســـر لعالـــم أكثـــر اســـتقراًرا 
وســـاًما، والعمـــل علـــى تمكيـــن الشـــباب 
يســـتهدف تحقيـــق الفاعليـــة السياســـية 
والعدالـــة االجتماعيـــة، ومـــن ثــَـمَّ تحســـين 

ـــاة. جـــودة الحي
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الشــباب  تمكيــن  اســتراتيجية  ثالًثــا: 
ي لمصــر ا

ا لمــا يمثلــه الشــباب المصــري مــن نســبة كبيــرة  نظــًر

الدولــة  تولــي  مصــر،  فــي  الســكان  عــدد  إجمالــي  مــن 

ا بتأهيــل شــبابها وتمكينهــم؛  المصريــة اهتماًمــا كبيــًر

إذ تعــول عليهــم القيــام بتنفيــذ خططهــا المســتقبلية، 

فوفًقــا للبيــان الصــادر عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة 

للشــباب  الدولــي  اليــوم  بمناســبة  العامــة واإلحصــاء 

2021، قــد بلــــغ عــــدد الشبــــاب فــي الفئــة العمريــة )18 - 

مــن   %21 بنسبــــة  مليــــون نســمة   21.3 نحــو  29 ســنة( 

إجمالي الســكان )51.5% ذكـــــور، 48.5% إنـــــاث(، كما يمثل 

الشــباب المصــري )أقــل مــن 40 عاًمــا( نحــو 60% مــن 
الســكاني لمصــر.)5( التعــداد 

والجديــر بالذكــر أنــه منــذ تولِّــي الســيد الرئيــس »عبــد الفتــاح 

السيســي« رئاســة الجمهوريــة عــام 2014، احتلــت قضايــا 

اتخــاذ  فــي  ذلــك  تجّلــى  وقــد  أولوياتــه،  صــدارة  الشــباب 

قفــزة  تحقيــق  لضمــان  اســتراتيجية  المصريــة  الدولــة 

نوعيــة ذات طبيعــة تحوليــة للشــباب فــي مصــر تســمح 

بتمكينهــم فــي جميــع المجاالت )السياســية واالقتصادية 

واالجتماعيــة(، وفــي هــذا اإلطــار حققــت الدولــة المصريــة 

وتمكيــن  بتأهيــل  المرتبطــة  اإلنجــازات  مــن  مجموعــة 

شــبابها، ويمكــن ذكــر أبرزهــا فيمــا يلــي:

اتخذت الدولة المصرية استراتيجية 
لضمان تحقيق قفزة نوعية ذات طبيعة 
تـحــولـيــــة للـشـبــــــاب في مـصــــر، تسمح 
الـمـجــــــاالت  مـخـتـلـــف  في  بـتـمـكـيـنـهـم 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

ــق البرنامــج الرئاســي لتأهيــل الشــباب للقيــادة (PLP(، وهــو برنامــج يســتهدف الفئــة العمريــة مــن (20 -30( 2015
ِ
ُأطل

عاًمــا، بغــرض إنشــاء قاعــدة قويــة مــن الشــباب المؤهليــن واألكفــاء للقيام بالعمــل السياســي واإلداري والمجتمعي 

بالدولــة، وفــي ضــوء نجــاح تلــك التجربــة، تــم توســيع الفئــة العمريــة المســتهدفة بالتأهيــل. 

ــق البرنامــج الرئاســي لتأهيــل التنفيذييــن للقيــادة (EPLP(، ليســتهدف الفئــة العمريــة مــن (30 – ٤5( عاًمــا 2016
ِ
ُأطل

إلــى بــدء عقــد سلســلة مــن المؤتمــرات الوطنيــة بهــدف التواصــل والحــوار مــع  لالتحــاق بالبرنامــج. باإلضافــة 

الشــباب مــن مختلــف محافظــات الجمهوريــة، وصــوًلا إلــى الدعــوة للحــوار علــى أرض مصــر بمنتــدى شــباب العالــم 

فــي نوفمبــر 2017، ومنهــا: (المؤتمــر الوطنــي األول للشــباب بشــرم الشــيخ أكتوبــر 2016 - مؤتمــر الشــباب فــي أســوان 

ينايــر 2017 - مؤتمــر الشــباب فــي اإلســماعيلية أبريــل 2017 - مؤتمــر الشــباب فــي اإلســكندرية يوليــو 2017(.

ت األكاديميــة الوطنيــة لتأهيــل وتدريــب الشــباب بقــرار جمهــوري رقــم (٤3٤( لســنة 2017، بهــدف تحقيــق 2017
ِ
ُأنشــئ

متطلبــات التنميــة البشــرية للكــوادر الشــبابية بجميــع قطاعــات الدولــة واالرتقــاء بقدراتهــم ومهاراتهــم، وجــاءت 

فكــرة إنشــاءها كأحــد توجيهــات المؤتمــر الوطنــي األول للشــباب بشــرم الشــيخ، فــي أكتوبــر 2016، والتــي أقرهــا الرئيــس 

ــا للموقــع الرســمي لألكاديميــة تــم تنفيــذ 173  »السيســي«، إلضفــاء الطابــع المؤسســي للبرنامــج الرئاســي، ووفًق
ــا.)6( ــا بإجمالــي عــدد 31327 متدرًب برنامًجــا تدريبيًّ

ــرة عــن 2018 ــات المعبِّ ــادرة تنســيقية شــباب األحــزاب والسياســيين لتصبــح أحــد أهــم الكيان ــة لمب اســتجابت الدول

صــوت الشــباب المصــري والتــي تســاعد فــي تمكينهــم، وهــي تضــم مجموعــة مــن الشــباب السياســيين مــن مختلــف 

مــت التنســيقية  ا، وقــد قدَّ التوجهــات واأليديولوجيــات السياســية باإلضافــة إلــى ممثليــن عــن قرابــة 26 حزًبــا سياســيًّ

تجربــة جديــدة فــي ممارســة العمــل العــام والسياســي، وفتــح قنــوات االتصــال المباشــرة مــع الدولــة ومؤسســاتها، 

مــت نموذًجــا قويًّــا وناجًحــا ُيحتــذى بــه  وقــد اســتطاعت أن تثبــت نجاحهــا، وأن تحظــى بثقــة الشــعب المصــري؛ حيــث قدَّ
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رابًعا: رحلة »منتدى شباب العالم«

ُيعــد منتــدى شــباب العالــم نموذًجــا ُيحتــذى بــه فيمــا 

يتعلــق بتمكيــن الشــباب المصــري، فهــو إحــدى آليــات 

بيــن الشــباب وصانعــي السياســات؛ حيــث  التواصــل 

يتــم فــي ضوئــه مناقشــة مختلــف القضايــا، وتطــورات 

التــي  والمبــادرات  الــرؤى  وطــرح  واألحــداث،  األوضــاع 

ُيعــد بمثابــة  لــذا فهــو  لتلــك القضايــا،  ُتشــكل حلــوًلا 

نمــوذج حــي لعمليــة مشــاركة وإدمــاج الشــباب لصياغة 

السياســات بالشــراكة مــع صانعــي القــرار.

وقــد بــدأت رحلــة المنتــدى عندمــا عــرض مجموعــة مــن 

الشــباب المصــري، خــال المؤتمــر الوطنــي للشــباب 

باإلســماعيلية فــي 25 أبريــل 2017، مبادرتهــم حــول إجــراء 

حــوار مــع شــباب العالــم. واســتجابًة مــن الرئيــس »عبــد 

الفتــاح السيســي«، أعلــن علــى الفــور دعوتــه لجميــع 

ــروا عــن آرائهــم  الشــباب مــن ُمختَلــف دول العالــم، ليعبِّ

ــم أجمــع، ومنــذ  ورؤيتهــم لمســتقبل أوطانهــم وللعال

ــا  ذلــك الحيــن أصبــح منتــدى شــباب العالــم حدًثــا عالميًّ

ُيعقــد ســنويًّا بمدينــة شــرم الشــيخ فــي جنــوب ســيناء، 
تحــت رعايــة رئيــس الجمهوريــة.)9(

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي ضــوء التعبيــر عــن فكــرة 

ــم شــعار مميــز لــه؛ حيــث يتكــون الشــعار  المنتــدى ُصمِّ

المصريــة  األهرامــات  إلــى  يرمــز  والــذي  المثلــث  مــن: 

ــر عــن الحضــارة العريقــة للمصرييــن القدمــاء،  التــي ُتعبِّ

ــر عــن خريطــة العالــم والتقــاء كل  والمربــع الــذي يعبِّ

شــعوب وثقافــات وحضــارات العالــم علــى أرض مصــر، 

والدائــرة التــي ترمــز إلــى شــباب العالــم باعتبارهــم القلــب 
ــم. )10( ــذي يقــود مســتقبل العال النابــض ال

ـــم؛ مـــن أجـــل  ـــى جمـــع شـــباب العال ـــدى إل ويهـــدف المنت

وإرســـال  التنميـــة،  قضايـــا  ومناقشـــة  الحـــوار  تعزيـــز 

رســـالة ســـام وازدهـــار مـــن مصـــر إلـــى العالـــم. كمـــا 

يتنـــاول المنتـــدى ثاثـــة محـــاور رئيســـة، هـــي: الســـام 

والتنميـــة، واإلبـــداع، ومـــن خالهـــا ُتناَقـــش عـــدد كبيـــر 

مـــن الموضوعـــات المختلفـــة التـــي تهـــم الشـــباب؛ ممـــا 

يخلـــق منصـــة للتعبيـــر عـــن وجهـــات النظـــر وتقديـــم 

األفـــكار وتبـــادل الخبـــرات مـــن خـــال الجلســـات وورش 

العمـــل، والجديـــر بالذكـــر أن لجنـــة التنميـــة االجتماعيـــة 

ــدى  ــخ منتـ ــدت نسـ ــد اعتمـ ــدة قـ ــم المتحـ ــة لألمـ التابعـ

شـــباب العالـــم فـــي مصـــر، كمنصـــة دوليـــة لمناقشـــة 
قضايـــا الشـــباب.)11(

كمـــا يقـــدم منتـــدى شـــباب العالـــم، مجموعـــة متنوعـــة 

وورش  والفاعليـــات  والنقاشـــات  الجلســـات  مـــن 

خبـــرات  باكتســـاب  للشـــباب  يســـمح  ممـــا  العمـــل؛ 

منهـــم  يمكـــن ألي  إذ  أثنـــاء مشـــاركتهم؛  فـــي  كبيـــرة 

الوجـــود فـــي منتـــدى شـــباب العالـــم ضمـــن الحضـــور، 

ا فـــي مجـــال مـــا،  أو كمتحـــدث، أو مشـــارك حقـــق إنجـــاًز

أو مشـــارك فـــي ورشـــة عمـــل أو فـــي مســـرح الشـــباب 

العالمـــي، إلـــخ.

ـــدت أربـــع نســـخ مـــن المنتـــدى، ثـــاث نســـخ 
ِ
وقـــد ُعق

ـــر  ـــر 2017، ونوفمب ـــة فـــي: نوفمب منهـــا خـــال أعـــوام متتالي

الرابعـــة  النســـخة  ئـــت 
ِ
ُأرج وقـــد   ،2019 وديســـمبر   ،2018

فــي الحيــاة السياســية المصريــة، إذ بلــغ عــدد الممثليــن منهــا فــي مجلــس الشــيوخ الحالــي 16 نائًبــا، و32 نائًبــا بمجلس 

النــواب، و6 نــواب للمحافظيــن، و6 أعضــاء باللجــان النوعيــة بالمجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــام، ومنهــا عضــو بالهيئــة 
الوطنيــة للصحافــة، و7 أعضــاء فــي الجمعيــات العموميــة لعــدد مــن المؤسســات الصحفيــة القوميــة.)7(

ـــت حركـــة المحافظيـــن 39 قيـــادة جديـــدة مـــا بيـــن محافـــظ ونائـــب للمحافـــظ، شـــكلت نســـبة الشـــباب 2019 ضمَّ

فيهـــم 60% ، ليبلـــغ إجمالـــي الشـــباب فـــي حركـــة المحافظيـــن 25 قيـــادة، منهـــم (2( مـــن المحافظيـــن، و(23( نائًبـــا 
للمحافظيـــن.)8( 
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ـــة  ـــة وحال ـــم مـــن إجـــراءات احترازي ـــه العال ا لمـــا مـــرَّ ب نظـــًر

جائحـــة  انتشـــار  فتـــرة  أثنـــاء  فـــي  العالمـــي  اإلغـــاق 

ـــدت فـــي ينايـــر 2022.
ِ
كورونـــا، إلـــى أن ُعق

خامًسا: أرقام وإحصائـيـات عن المنتدى)12(

شــارك بالنســخة األولــى مــن منتــدى شــباب العالــم 	 

فــي نوفمبــر 2017 نحــو 3000 شــاب وشــابة مــن 113 دولــة، 

وضــم المنتــدى أكثــر مــن 40 جلســة حواريــة.

شـــارك بالنســـخة الثانيـــة مـــن منتـــدى شـــباب العالـــم 	 

ــباب العالـــم  ــر مـــن 5000 مـــن شـ ــر 2018، أكثـ فـــي نوفمبـ

َشـــت 
ِ
ـــة، وُنوق ـــن لــــ 160 دول بمختلـــف الثقافـــات ممثلي

18 قضيـــة خـــال 30 جلســـة.

شــارك بالنســخة الثالثــة مــن منتــدى شــباب العالــم 	 

فــي ديســمبر 2019، أكثــر مــن 7000 شــاب مــن 197 دولــة.

وعلـى الرغـم مـن اجتيـاح فيـروس كورونـا للعالـم خـال 	 

ـت  تلقَّ قـد  المنتـدى  إدارة  فـإن  السـابقين،  العامييـن 

خـال النسـخة الرابعـة مـن المنتـدى فـي ينايـر 2022، أكثـر 

مـن 500 ألـف طلـب تسـجيل مـن شـباب العالـم للحضـور 

اآلتـي:  بالترتيـب  القـارات  مـن مختلـف  فيـه  والمشـاركة 

الجنوبيـة. إفريقيـا، أوروبـا، آسـيا، أمريـكا الشـمالية، أمريـكا 

وختاًمـــا، ُيشـــكل منتـــدى شـــباب العالـــم نموذًجـــا فريـــًدا 

مـــن نوعـــه باعتبـــاره أداة لتبـــادل الـــرؤى، ومنصـــة حـــوار 

وتواصـــل بيـــن الشـــباب وصانعـــي القـــرار فـــي أرجـــاء 

ـــاء الســـتكمال مســـيرة  ـــه يجـــب البن ـــم كافـــة، وعلي العال

تمكيـــن الشـــباب المصـــري.
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أ. مروة وفيق مشعل
ــرئــاســي لــتــأهــيــل الــشــبــاب  ــوراه - خــريــجــة الــبــرنــامــج ال ــتـ بــاحــثــة دكـ
اإلفريقي للقيادة - وخريجة برنامج كن سفيًرا للتنمية المستدامة

ــا التنميـــة التـــي تلبـــي  ــرَّف التنميـــة المســـتدامة بأنهـ ُتعـ

األجيـــال  بقـــدرة  المســـاس  دون  الحاضـــر  احتياجـــات 

اعتمـــدت  وقـــد  احتياجاتهـــا،  تلبيـــة  علـــى  القادمـــة 

ــا  ــام 2015، 17 هدًفـ ــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة، عـ الجمعيـ

رئيســـة،  أبعـــاد  ثاثـــة  تشـــمل  المســـتدامة  للتنميـــة 

الضـــوء  يســـلط  الـــذي  االقتصـــادي  البعـــد  وهـــي: 

وكفـــاءة  والشـــفافية  االقتصاديـــة  التنميـــة  علـــى 

المؤسســـات الحكوميـــة، بهـــدف تحســـين الظـــروف 

االقتصاديـــة مـــن خـــال االســـتخدام الرشـــيد للمـــوارد 

المجتمعـــات،  رفاهيـــة  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  المتاحـــة/ 

والبعـــد االجتماعـــي الـــذي يســـلط الضـــوء علـــى رفـــع 

جـــودة التعليـــم والتدريـــب والصحـــة والثقافـــة والعدالـــة 

بيـــن  المســـاواة  تحقيـــق  إلـــى  ويســـعى  االجتماعيـــة، 

أفـــراد المجتمـــع، والبعـــد البيئـــي الـــذي يركـــز علـــى مجـــال 

البيئـــة والتنميـــة الحضريـــة، ويســـعى إلـــى الحفـــاظ علـــى 

ــل  ــن أجـ ــوث، مـ ــبة التلـ ــل نسـ ــة وتقليـ ــوارد الطبيعيـ المـ

الحفـــاظ علـــى التـــوازن البيئـــي، وضمـــان بيئـــة مســـتدامه 
القادمـــة.)1( لألجيـــال 

ورؤيـــة  المســـتدامة  التنميـــة  اســـتراتيجية  وتمثـــل 

قـــت فـــي عـــام 2016 اإلطـــار العـــام 
ِ
مصـــر 2030 التـــي ُأطل

والشـــامل للتنميـــة فـــي مصـــر، وُتعـــد كذلـــك اإلطـــار 

عـــت 
ِ

الحاكـــم لخطـــط التنميـــة وبرامجهـــا، وقـــد ُوض

التنميـــة  شـــركاء  بمســـاهمة  تشـــاركي  لنهـــج  وفًقـــا 

مـــن الحكومـــة، والقطـــاع الخـــاص، والمجتمـــع المدنـــي، 

األكاديمييـــن. والخبـــراء 

ــر علـــى تعظيـــم االســـتفادة مـــن  وقـــد حرصـــت مصـ

إمكاناتهـــا وميزاتهـــا التنافســـية، مســـتهدفة تحقيـــق 

االقتصاديـــة  والفـــرص  الحقـــوق  فـــي  المســـاواة 

تفشـــي  مـــع  أنـــه  إال  والسياســـية،  واالجتماعيـــة 

جائحـــة كورونـــا فـــي أواخـــر عـــام 2019، أضحـــت خطـــة 

تضميـــن  إلـــى  حاجـــة  فـــي  المســـتدامة  التنميـــة 

المتغيـــرات الجديـــدة، وإيجـــاد حلـــول أكثـــر فعاليـــة 

لتنفيـــذ أهدافهـــا، وإعـــادة ترتيـــب أولوياتهـــا، للتعافـــي 

أوًلا مـــن التداعيـــات غيـــر المســـبوقة للجائحـــة وآثارهـــا 

الســـلبية، والتـــي ســـرعان مـــا تحولـــت مـــن أزمـــة صحيـــة 

إلـــى أزمـــة اقتصاديـــة واجتماعيـــة عالميـــة تجـــاوزت 

الترابـــط  لتكشـــف  الجغرافيـــة،  الحـــدود  جميـــع 

الوثيـــق بيـــن الجوانـــب الثاثـــة للتنميـــة المســـتدامة: 

االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة، وكذلـــك الحاجـــة 

ــر  ــر نمـــوذج تنمـــوي يهـــدف إلـــى تغييـ الُملحـــة لتطويـ

أنمـــاط معيشـــة األفـــراد والمجتمعـــات خـــال فتـــرة 

مـــا بعـــد كورونـــا، بمـــا يكفـــل التوجـــه نحـــو مســـتقبل 

أكثـــر اســـتدامة.

وفـــي ضـــوء ذلـــك، يتنـــاول المقـــال انعكاســـات تفشـــي 

جائحـــة كورونـــا علـــى األبعـــاد االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 

ـــة  ـــة المســـتدامة واالســـتجابة العالمي ـــة للتنمي والبيئي

لتلـــك التداعيـــات، مـــع التطـــرق إلـــى اإلنجـــاز المحقـــق 

التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق  صعيـــد  علـــى  مصـــر  فـــي 

المســـتدامة قبـــل وفـــي أثنـــاء الجائحـــة، وتوصيـــات 

فيمـــا بعـــد الجائحـــة: 

تداعيـــات جائحـــة كورونـــا علـــى أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة: إنجازات متحققة وتحديات قائمة
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أوًلا: الجائحة وأهداف التنمية المستدامة

الهــدف 1 – القضــاء علــى الفقــر: كانــت الــدول الناميــة 

ليــس  الجائحــة،  انتشــار  لمخاطــر  عرضــًة  األكثــر  هــي 

فقــط لتداعياتهــا الصحيــة؛ بــل لتداعياتهــا االقتصاديــة 

واالجتماعيــة، وفــي ضــوء تلــك التداعيــات بــرزت الحاجــة 

زيــادة الدعــم الدولــي، وااللتــزام بضمــان حصــول  إلــى 

المواطنيــن فــي مختلــف دول العالــم علــى الخدمــات 

األساســية والحمايــة االجتماعيــة، مــع إيــاء مزيــد مــن 

االهتمــام لدعــم الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل 

علــى وجــه التحديــد، والتــي تتحمــل بشــكل غيــر متناســب 

اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة للجائحــة.

الهــدف 2 – القضــاء التــام علــى الجــوع: فــي ضوء آثار 

الجائحــة علــى قطــاع األغذيــة والزراعة، بــرزت الحاجة إلى 

اتخــاذ تدابيــر فوريــة لضمــان اســتمرار فعاليــة ساســل 

ــة، مــع  ــة االحتياجــات الغذائي ــة، وتلبي اإلمــدادات الغذائي

ــا، ودعــم  الحفــاظ علــى اســتمرارية تجــارة الغــذاء عالميًّ

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية.

الزراعيــة،  اإلنتاجيــة  لزيــادة  المزارعيــن  صغــار  قــدرة 

وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن الغــذاء.

ُتعــد  ال  والرفاهــة:  الجيــدة  الصحــة   –	 الهــدف 

 صحيــة عابــرة، ومــن ثــّم تتطلــب 
ٍ
الجائحــة مجــرد أزمــة

تنســيق الجهــود الحكوميــة والمجتمعيــة، بمــا يتوافــق 

مــع خطــة االســتعداد واالســتجابة االســتراتيجية التــي 

العالميــة. وضعتهــا منظمــة الصحــة 

جائحـــة  انتشـــار  مـــع  الجيـــد:  التعليـــم   –  4 الهـــدف 

كوفيـــد-19 فـــي جميـــع أنحـــاء العالم، وإعـــان غالبية الدول 

تعليـــق العمليـــة التعليميـــة فـــي المـــدارس، األمـــر الـــذي 

أثـــر علـــى أكثـــر مـــن 91% مـــن الطـــاب حـــول العالـــم.  وفـــي 

محاولـــة لتعزيـــز التعـــاون الدولـــي وضمـــان اســـتمرارية 

العمليـــة التعليميـــة فـــي مختلـــف دول العالـــم، أطلقـــت 

ـــد-19  ـــادرة »تحالـــف كوفي اليونســـكو، فـــي مـــارس 2020، مب
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الجائحــة، مــع  ــا مــن  المتضــررة اقتصاديًّ والقطاعــات 

الصغيــرة والمتوســطة  للمشــروعات  الدعــم  تقديــم 

والعامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي؛ مــن خــال برامــج 

الضريبيــة  الحوافــز  وتوجيــه  االقتصاديــة،  االســتجابة 

والماليــة بمــا يجعــل سياســات االقتصــاد الكلــي تعمــل 

لصالــح الفئــات األكثــر ضعًفــا.

الهـدف 9 – الصناعـة واالبتـكار والهياكل األساسـية: 

أدت جائحة كورونا إلى تسريع رقمنة العديد من الشركات 

والخدمات، وتشجيع العمل عن ُبعد، وتنظيم المؤتمرات 

ممـا  العمـل؛  مـكان  وخـارج  داخـل  االفتراضيـة  واللقـاءات 

يضـع علـى عاتـق الحكومـات تعزيـز االسـتثمارات في مجال 

 مضى.
ٍ

البنيـة التحتيـة أكثـر مـن أيِّ وقـت

الهـدف 10 – الحـد مـن أوجـه عـدم المسـاواة: بـرزت 

تداعيات جائحة كورونا في جميع المجاالت، من الصحة 

إلـى االقتصـاد، ومـن األمـن إلـى الحمايـة االجتماعية، كما 

فـي  األفـراد  بيـن  التفـاوت  أوجـه  تعميـق  فـي  تسـببت 

الـدول ذات النظـم الصحية المتقدمة والمتهالكة. وفي 

وكذلـك  والمهاجـرون،  الاجئـون  يتعـرض  الصـدد،  هـذا 

اإلعاقـة،  ذوو  واألشـخاص  السـن،  وكبـار  األقليـات، 

تدهـور  ضـوء  فـي  المخاطـر،  مـن  مزيـد  إلـى  واألطفـال، 

األنظمـة الصحيـة لـدى بعـض الـدول، األمـر الـذي يدفـع 

لتوجيـه االهتمام لاسـتثمار في مجـال القطاع الصحي.

تســـببت جائحـــة كورونـــا فـــي حـــدوث 
ارتفـــاع ملحـــوظ فـــي معـــدالت البطالـــة، 
ــي  ــة الموســـمية فـ ــرر العمالـ ــة تضـ نتيجـ
االقتصاديـــة  القطاعـــات  مـــن  العديـــد 
يبـــرر  لـــدى مختلـــف دول العالـــم؛ ممـــا 
إلـــى ضمـــان اســـتمرار حمايـــة  الحاجـــة 
المتضـــررة  والقطاعـــات  الوظائـــف 

الجائحـــة. مـــن  اقتصاديًّـــا 

ـــر عـــن شـــراكة متعـــددة  العالمـــي للتعليـــم«، وهـــي تعبِّ

األبعـــاد بيـــن األمـــم المتحـــدة ومنظمـــات المجتمـــع 

مجـــال  فـــي  والشـــركاء  اإلعـــام  ووســـائل  المدنـــي 

ــر  ــا المعلومـــات، وتهـــدف إلـــى تصميـــم ونشـ تكنولوجيـ

حلـــول مبتكـــرة لمعالجـــة فجـــوات المحتـــوى واالتصـــال، 

وتســـهيل فـــرص التعلـــم الشـــامل لألطفـــال والشـــباب 

فـــي ظـــل اســـتمرارية جائحـــة كورونـــا. 

تســببت  الجنســين:  بيــن  المســاواة   –  5 الهــدف 

جائحــة كورونــا فــي تعريــض المكاســب المحــدودة علــى 

صعيــد المســاواة بيــن الجنســين وحقــوق المــرأة، التــي 

تحققــت علــى مــدى عقــود لخطــر التراجــع؛ ممــا يوضــح 

أهميــة إيــاء مزيــد مــن االهتمــام لتحســين األوضــاع 

إنمائيــة  نتائــج  تحقيــق  بهــدف  للمــرأة  االقتصاديــة 

أفضــل وأكثــر اســتدامًة.

الهــدف 6 – الميــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة: 

أظهــرت الجائحــة أهميــة النظافــة والحصــول الكافــي 

وفــي  األمــراض،  مــن  للوقايــة  النظيفــة  الميــاه  علــى 

ضــوء تفشــي كوفيــد-19، ظهــرت أهميــة إصــاح وتعزيــز 

الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة ومكافحــة العدوى 

فــي المرافــق الصحيــة لمنــع انتشــار األمــراض، خاصــة 

ــدول ذات القــدرات المنخفضــة.  فــي ال

الهــدف 7 – طاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة: قــد 

يعــوق عــدم الحصــول علــى الطاقــة الجهــود المبذولــة 

الحتــواء الجائحــة فــي أنحــاء كثيــرة مــن العالــم؛ إذ إن 

ــع األمــراض ومكافحــة  خدمــات الطاقــة أساســية لمن

األوبئــة، بــدًءا مــن تشــغيل مرافــق الرعايــة الصحيــة، 

ا بتمكيــن االتصــاالت  وتوفيــر الميــاه النظيفــة، ومــروًر

وخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات التــي تحقــق التواصــل 

المجتمعــي مــع الحفــاظ علــى التباعــد االجتماعــي.

الهدف 8 – العمل الائق ونمو االقتصاد: تسببت 

جائحــة كورونــا فــي حــدوث ارتفــاع ملحــوظ فــي معــدالت 

البطالــة، نتيجــة تضــرر العمالــة الموســمية فــي العديــد 

مــن القطاعــات االقتصاديــة لــدى مختلــف دول العالــم؛ 

ممــا يبــرر الحاجــة إلــى ضمــان اســتمرار حمايــة الوظائــف 
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الهـــدف 11 – مـــدن ومجتمعـــات محليـــة مســـتدامة: 

ُتعـــد المـــدن والمناطـــق الحضريـــة بمثابـــة نقـــاط قـــوة 

للنمـــو االقتصـــادي؛ إذ ُتســـهم بنحـــو 60% مـــن الناتـــج 

المحلـــي اإلجمالـــي العالمـــي، لكنهـــا مســـؤولة أيًضـــا 

ــرز  ــا يبـ عـــن 70% مـــن انبعاثـــات الكربـــون العالميـــة ؛ ممـ

أهميـــة تبنـــي برنامـــج شـــامل لدعـــم الحكومـــات المحليـــة 

البيئـــة،  علـــى  تحافـــظ  مـــدن مســـتدامة،  إنشـــاء  فـــي 

ــوارد. ــيد للمـ ــتخدام الرشـ ــى االسـ ــوم علـ وتقـ

المسـؤوالن:  واإلنتـاج  االسـتهاك   –  12 الهـدف 

العالـم  أنحـاء  فـي جميـع  واالسـتهاك  اإلنتـاج  يعتمـد 

العالمـي-  لاقتصـاد  دافعـة  قـوة  ان  ُيشـكِّ -واللـذان 

علـى اسـتخدام البيئـة والمـوارد الطبيعيـة، وفـي ضـوء 

ا لتغيير  انتشـار جائحـة كورونـا، فقـد تمثـل الجائحة حافـًز

بأنمـاط  باتجـاه االنتقـال  السـلوك االجتماعـي، والدفـع 

اسـتدامة. أكثـر  إلـى ممارسـات  واالسـتهاك  اإلنتـاج 

األزمـــة  ل  تشـــكِّ المناخـــي:  العمـــل   –  1	 الهـــدف 

الحاليـــة فرصـــًة إلجـــراء تحـــوالت منهجيـــة عميقـــة نحـــو 

اقتصـــاد ووظائـــف واســـتثمار أكثـــر اســـتدامًة، لمواجهـــة 

مخاطـــر التغيـــرات المناخيـــة.

الهـدف 14 – الحيـاة تحـت المـاء: ال ينبغـي أن تتراجـع 

أهميـة الحفـاظ علـى المحيطـات، فـي ظـل االنشـغال 

علـى  كورونـا  جائحـة  تداعيـات  بمواجهـة  العالمـي 

فـي  النظـر  إلـى  العالـم  يحتـاج  بـل  والصحـة،  االقتصـاد 

 طويلـة األجـل لاسـتفادة من اسـتخدام البكتيريا 
ٍ

حلـول

سـريع  اختبـار  إلجـراء  المحيـط،  أعمـاق  فـي  الموجـودة 

للكشـف عـن كوفيـد-19؛ حيـث ترتبـط صحـة المحيطـات 

البشـر.  وثيـق بصحـة   
ٍ

بشـكل

النظـم  صحـة  إن  الـبــــــــر:  فـي  الحيـــــــاة   –  15 الهـدف 

 
ٍ
اإليكولوجيـة التـي نعتمـد عليها آخذة في التدهور بسـرعة

 مضى؛ مما يؤثر على أسس اقتصاداتنا 
ٍ

أكبر من أي وقت

ولمنـع  حياتنـا.  ونوعيـة  الغذائـي  وأمننـا  عيشـنا  وسـبل 

تدهـور النظـم اإليكولوجيـة فـي جميـع أنحـاء العالم؛ يجب 

مسـاعدة الـدول علـى إدارة النفايات الناتجـة عن التعامل 

مـع الجائحـة، وتفعيـل نظـم الحوكمـة البيئيـة العالميـة.

الهدف 16- السام والعدل والمؤسسات القوية: 

وضعـف  األمـن،  وانعـدام  الصـراع،  عوامـل  تـزال  ال 

المؤسسـات، والوصـول المحـدود إلـى العدالة، تشـكل 

ا للتنمية المسـتدامة. وهـو ما يفرض إياء  تهديـًدا كبيـًر

مزيـد مـن االهتمـام لحماية حقوق اإلنسـان السياسـية 

بمـا  والبيئيـة،  والصحيـة  واالجتماعيـة  واالقتصاديـة 

علـى  التغلـب  فـي  أفضـل  نتائـج  إلـى  الوصـول  يكفـل 

اإلنسـانية. الكرامـة  والحفـاظ علـى  الجائحـة، 

الهـــدف 17 – عقـــد الشـــراكات لتحقيـــق األهـــداف: 

كشـــفت جائحـــة كورونـــا عـــن صعوبـــة مواجهتهـــا مـــن 

، فهنـــاك حاجـــة إلـــى  بـــل كل دولـــة منفـــردة، ومـــن َثـــمَّ
ِ
ق

 مضـــى، 
ٍ

وقـــت أي  مـــن  أكثـــر   
ٍ

الدولـــي  
ٍ
التعـــاون  تعزيـــز 

ال ســـيما أن معظـــم الـــدول الناميـــة ليـــس لديهـــا مـــوارد 

محليـــة كافيـــة لتمويـــل تدابيـــر االســـتجابة المناســـبة 

للجائحـــة، وتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة.
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المصــري، لخفــض معــدالت التضخــم، باإلضافــة إلــى 

زيــادة االســتثمارات فــي المشــروعات القوميــة الكبــرى، 

والبنيــة التحتيــة، والعنصــر البشــرى. وفــي ضــوء تلــك 

اإلجــراءات االقتصاديــة، نجحــت مصــر فــي التعامــل مــع 

ــة للجائحــة. ــات االقتصادي التداعي

وعلــى صعيــد الحمايــة االجتماعيــة اســتحدثت مصــر 

برامــج موســعة وشــاملة للحمايــة االجتماعيــة، مثــل: 

الصحــي  التأميــن  ونظــام  وكرامــة،  تكافــل  برنامــج 

الشــامل، مــع التركيــز علــى المناطــق الجغرافيــة األكثــر 

ا، وزيــادة برامــج الحمايــة االجتماعيــة القائمــة علــى  فقــًر

ــا، فضــًلا عــن  ــر احتياًج ــات األكث ــد للفئ االســتهداف الجي

ا  توفيــر ســبل الحمايــة االجتماعيــة للفئــات األكثــر تضــرًر

مــن جائحــة كورونــا.

الدولـة  قامـت  االجتماعيـة  الخدمـات  صعيـد  وعلـى 

المصريـة خـال الفتـرة مـن 2014 إلـى 2020 باتخـاذ مجموعـة 

قطـاع  أداء  لتحسـين  واإلجـراءات  السياسـات  مـن 

والبحـث  العالـي  والتعليـم  الجامعـي  قبـل  التعليـم 

وتنويـع  التعليميـة،  المناهـج  تطويـر  مثـل:  العلمـي، 

والتقييـم،  التعلـم  أسـاليب  وتطويـر  المعرفـة،  مصـادر 

ـــة نحـــو  ـــة المصري ـــوات الدول ـــا: خطــــ ثانًي
تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة

لقــد دخلــت مصــر أزمــة جائحــة كورونا في توقيت شــمل 

نــت  إجــراء إصاحــات اقتصاديــة وهيكليــة مهمــة، مكَّ

الحكومــة المصريــة مــن االســتجابة لتداعيــات الجائحــة، 

يهــا علــى مــدار الســنوات الســابقة للجائحــة  فــي ظــل تبنِّ

االســتقرار  علــى  الحفــاظ  تســتهدف  شــاملة  خطــة 

شــهدت  حيــث  والبيئــي،  واالجتماعــي  االقتصــادي 

الســنوات الماضيــة التزاًمــا مــن جانــب الدولــة المصريــة 

بإدخــال إصاحــات اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة وفــق 

اســتراتيجية التنميــة المســتدامة، ورؤيــة مصــر 2030.

فعلــى الصعيــد االقتصــادي اســتهدف برنامــج اإلصاح 

2016 تحقيــق  الدولــة فــي عــام  تــه  تبنَّ الــذي  االقتصــادي 

اســتقرار االقتصــاد الكلــي، واتســاق السياســات المالية 

والنقديــة لتعزيــز الثقــة فــي االقتصــاد، وزيــادة قدرتــه 

علــى جــذب االســتثمارات لتحقيــق التنميــة الشــاملة، 

وخفــض معــدالت الديــن العــام، وســد فجــوة ميــزان 

المدفوعــات مــن خــال إدارة مرنــة لســعر صــرف الجنيــه 

المصدر: تقرير التنمية البشرية في مصر 2021.
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والتوسـع في اسـتخدام التكنولوجيا، وتحديث منظومة 

المصريـة  الجامعـات  عـدد  وزيـادة  الفنـي،  التعليـم 

ـي  تبنِّ إلـى  باإلضافـة  العالمـي.  التصنيـف  فـي  المدرجـة 

الصحـة  لتحسـين  الصحيـة  المبـادرات  مـن  العديـد 

العامـة للمواطنيـن فـي إطـار مـن العدالـة واإلنصـاف، 

قوائـم  علـى  والقضـاء  صحـة،  مليـون   100 مبـادرة  مثـل: 

صناعـة  وتطويـر  تنظيـم  علـى  العمـل  مـع  االنتظـار، 

علـى  القضـاء  فـي  حاسـم  بشـكل  أسـهم  ممـا  الـدواء؛ 

فيـروس سـي، مـع التركيز على تنظيم األسـرة، والصحة 

الصحـي.  بالتأميـن  الخدمـات  وإتاحـة  اإلنجابيـة، 

الدولــة  أولــت  المســتدامة،  التنميــة  لتحقيــق  وســعًيا 

ــا  أهميــة قصــوى إلعــادة بنــاء اإلنســان المصــري، صحيًّ

ــا، مــع تعزيــز االســتثمار فــي رأس  ــا واجتماعيًّ وتعليميًّ

المــال البشــري؛ مــن خــال تدريــب الشــباب، وتمكيــن 

الكــوادر الشــبابية المتميــزة، ودعــم كفاءتهــم فــي إدارة 

مــوارد الدولــة، وقــد كشــفت جائحــة كورونــا عــن الحاجــة 

ــي اســتراتيجية شــاملة لتنميــة القــدرات البشــرية  إلــى تبنِّ

بمــا يتواكــب مــع التوجهــات الحديثــة، مثــل: الرقمنــة، 

وتحليــل البيانــات، وغيرهمــا، لدعــم عمليــة تنفيــذ خطــة 

التنميــة المســتدامة.

اهتماًمـا  مصـر  أولـت  البيئيـة  االسـتدامة  صعيـد  وعلـى 

وأهمهـا  التقليديـة،  البيئـة  مـوارد  علـى  للحفـاظ  ا  كبيـًر

السـتخدام  واألبحـاث  الدراسـات  تطويـر  مـع  النيـل،  نهـر 

حلـول غيـر تقليديـة لتأميـن االحتياجـات المسـتقبلية مـن 

الميـاه، مـن خـال تحليـة ميـاه البحـر، وإعـاده تدويـر ميـاه 

الـري والصـرف الصحـي، وفيمـا يتعلـق بمصـادر الطاقـة 

ـذت مصـر برنامًجـا إلصـاح دعـم الطاقـة، بمـا ُيسـهم  نفَّ

فـي ضبـط أنمـاط االسـتهاك غيـر المسـتدام، وتعظيـم 

وتحسـين  المتجـددة،  الطاقـة  مصـادر  علـى  اعتمادهـا 

كفـاءة تلـك المصـادر؛ ممـا حقـق وفـورات قدرهـا 25 - %40 

مـن إجمالي اسـتهاك الكهربـاء،  وفيما يتعلق بالتأثيرات 

للتصـدي  الراميـة  قدراتهـا  مـن  مصـر  عـززت  المناخيـة 

لتأثيـرات التغيـرات المناخيـة، وهـو ما تجلَّى فـي إحراز تقدم 

فـي ترتيـب مصـر فـي مؤشـر األداء العالمـي فـي مواجهـة 

تغيـر المنـاخ مـن المركـز 30 عـام 2016 إلـى المركـز 22 عـام 2021.  

عـــززت مصـــر مـــن قدراتهـــا الراميـــة 
للتصـــدي لتأثيـــرات التغيـــرات المناخيـــة، 
فـــي  تقـــدم  إحـــراز  فـــي  تجلَّـــى  مـــا  وهـــو 
ترتيـــب مصـــر فـــي مؤشـــر األداء العالمـــي 
ــز  ــاخ مـــن المركـ ــر المنـ ــة تغيـ فـــي مواجهـ

0	 عـــام 2016 إلـــى المركـــز 22 عـــام 2021.

وبالرغم من تفشي جائحة كورونا، وتأثيراتها على جهود 

واالقتصاديـة  االجتماعيـة  التنميـة  تحقيـق  فـي  الدولـة 

مـن  لمجموعـة  المصريـة  الدولـة  ـي  تبنِّ فـإن  والبيئيـة، 

التنميـة  لتحقيـق  السـابقة  والسياسـات  اإلجـراءات 

الحـد مـن تداعيـات  األثـر فـي  بالـغ  لـه  المسـتدامة، كان 

الجائحـة علـى جميـع األصعـدة، وُتعـد مصـر مـن الـدول 

الرائدة التي استجابت بشكل سريع للجائحة، من خال 

تخصيـص دعـم مالـي يبلـغ 100 مليـار جنيـه لمواجهـة تلـك 

األزمـة.  ووفًقـا لتقاريـر الرصـد الدولية، فـإن مصر واحدة 

مـن ضمـن عـدد قليـل مـن دول العالـم التـي نجحـت فـي 

تحقيـق معـدالت نمـو إيجابيـة رغـم تأثيـرات الجائحـة.

وختاًمـا، فـي ضـوء مـا شـهده العالـم من تداعيـات غير 

مسـبوقة لجائحـة كورونا، تبـرز الحاجة الملحة إلى تعزيز 

التعـاون الدولـي لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة، 

مـع اسـتمرار مصـر فـي المضي قدًمـا لتعزيـز التزاماتها 

مصـر  )رؤيـة  المسـتدامة  التنميـة  اسـتراتيجية  بتنفيـذ 

فـي  نجاحـات سـاعدت  مـن  مـا حققتـه  فـي ظـل   ،)2030

ضـرورة  مـع  للجائحـة،  السـلبية  للتداعيـات  التصـدي 

إيـاء مزيـد مـن االهتمـام لاسـتثمار فـي تطويـر البنيـة 

المعلوماتيـة والرقميـة، اعتمـاًدا علـى التحـول الرقمـي، 

البشـرية،  القـدرات  وتنميـة  المؤسسـي،  والتطويـر 

بمـا  المسـتدامة،  للمـوارد  الدولـة  إدارة  كفـاءة  لتعزيـز 

يكفـل تحقيـق الرفاهـة للشـعب المصري، مـع الحفاظ 

علـى حقـوق األجيـال المقبلـة.



16٤

مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

أ. زينب سـيد
 بــــــــــاحــــــــــث بـــــــــــــــــــــــــــإدارة الـــــــــــوثـــــــــــائـــــــــــق االســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

دفـع كلٌّ مـن الثـورة التكنولوجيـة والتمـرد علـى كل ما هو 

قديـم إلـى ابتـكار وسـائل اتصال حديثـة إليصال المحتوى 

المنصـات  ظهـور  إلـى  ذلـك  وأدى  مشـاهدته،  المـراد 

التلفزيونيـة الرقميـة )منصـات الفيديـو الرقميـة(، والتـي 

التقليـدي،  التلفزيـون  عـن  بديـًلا  تكـون  أن  اسـتطاعت 

الفضائيـة.  للقنـوات  ـا  ومنافًسـا قويًّ

وُتعـد هـذه المنصـات إحـدى أدوات اإلعـام الجديـدة التي 

حاولـت تقديـم نفسـها كمنصـات بديلـة عـن التلفزيـون 

للبـث  جديـدة  معاييـر  تضـع  أن  واسـتطاعت  التقليـدي، 

جديديـن  ومحتـوى  شـكل  فـي  تتمثـل  التلفزيونـي، 

وتنافسـت  المنصـات.  هـذه  عبـر  م  المقـدَّ للمضمـون 

المنصـات المختلفـة لتقديـم محتـوى فريـد يميزهـا عـن 

علـى  المسـتهلك  تشـجع  حتـى  المنصـات،  مـن  غيرهـا 

خدمـة  علـى  الحصـول  مقابـل  والدفـع  بهـا،  االشـتراك 

فـي  إعانيـة،  فواصـل  دون  الطلـب  حسـب  المشـاهدة 

الوقـت والمـكان اللذيـن يرغـب بهمـا المشـترك، وعبر أي 

جهـاز ذكـي يمتلكـه. وباتـت هـذه المنصـات تتسـابق فـي 

الحصـول علـى البـث الحصـري لعـروض عربيـة وأجنبيـة 

تغري من خالها المسـتخدمين لاشـتراك في المنصة 
المشـتركين.)1( أكبـر عـدد مـن  والحصـول علـى 

الرقمـي تغييـرات جذريـة فـي  البـث  أحدثـت منصـات  وقـد 

طـرق ووتيـرة مشـاهدة األعمـال الدرامية عـن طريق إزالة 

قيود الزمان والمكان، وتوفير خاصية العرض عند الطلب 

البـث  منصـات  أبـرز  ومـن  اإلنترنـت،  عبـر  المباشـر  والبـث 

الرقمـي العالميـة المدفوعـة: نتفليكـس Netflix، وأمـازون 

 ،Hulu Amazon، وديزنـي Disney، وآبـل Apple TV، وهولـو 

 Shahid نـت  شـاهد  مثـل:  العربيـة،  الرقميـة  والمنصـات 
)2(.OSN وأو سـي إن ،Watch it وواتـش إت ،Net

للقنــوات  ــا  قويًّ منافًســا  الرقميــة  المنصــات  وُتعــد 

الفضائيــة، ومكمــًلا لهــا فــي الوقــت ذاتــه؛ فهــي تعــرض 

مــن  وحلقــات  وأفاًمــا،  مسلســات،  للمشــاهد 

الــذي يناســب  برامــج، وأهــداف مباريــات، فــي الوقــت 

المشــاهد، وترجــع بدايــة ظهــور تلــك المنصــات فــي 

منطقــة الشــرق األوســط إلــى عــام 2011 بظهــور منصــات 

ســي  »آي  منصــة  وتبعهــا  »شــاهد«،  و  »ســينموز« 

فليكــس« عــام 2013، و »ســتارز بــاي العربيــة« عــام 2015، 

و »نتفليكــس« عــام 2016، و »واتــش إت« فــي مصــر فــي 

مايــو 2019، وكذلــك منصــة »فيــو«.

وقـد نجحـت مصـر فـي مواكبـة التطور الخـاص بمنصات 

الرائـدة  الفنيـة  مكانتهـا  مـن  انطاًقـا  الرقميـة  الفيديـو 

فـي العالـم العربـي والشـرق األوسـط؛ حيـث احتضنـت 

أحدثتـا  اللتيـن  إت«  »واتـش  و  »فيـو«،  مثـل:  منصـات 

عـودة  فـي  وأسـهمتا  بمصـر،  الفنـي  اإلنتـاج  فـي  طفـرة 

المسلسـات القصيرة ذات الحلقات المحدودة، وزيادة 

اإلنتاج الفني، وظهور مواهب جديدة من الشـباب الذين 

أبدعـوا فـي إنتـاج أعمـال فنيـة سـريعة اإليقـاع تواكـب مـا 
يفضلـه المتلقـي، خصوًصـا فئـة الشـباب.)3(

بتحميــل  الرقميــة  الفيديــو  منصــات  وتســمح  هــذا 

وبــث محتــوى الفيديــو إلــى جمهــور مــن المشــاهدين، 

فضــًلا عــن مشــاركة الفيديوهــات، والترويــج للعامــات 

المدفــوع  الوصــول  وتوفيــر  واإلعانــات،  التجاريــة 
المعــروض.)4(  للفيديــو 

تأثير منصات الفيديو الرقمية على الشباب 
والمجتمع
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نتفليكـس  منصـة  مسـتخدمي  عـدد  وصـل  وقـد  هـذا 

أنحـاء  جميـع  فـي  مشـترك  مليـون   192.95 نحـو   Netflix

ا مـن الربـع الثانـي مـن عـام 2020، معظمهـم  العالـم، اعتبـاًر

في الواليات المتحدة األمريكية بنحو 72.9 مليون مشترك 

)5(. وُتظهـر عائـدات نتفليكـس فـي الربـع األخيـر مـن عـام 

بيـن  الصـدارة  علـى  الحفـاظ  أجـل  مـن  تكافـح  أنهـا   2021

منافسـيها؛ حيـث أخفقـت الشـركة فـي تحقيـق توقعاتهـا 

للمشـتركين الجـدد خـال تلـك الفترة، والذيـن بلغ عددهم 

8.5 ماييـن مشـترك؛ إذ لـم تتمكـن مـن إضافـة سـوى 8.3 

ماييـن مشـترك فقـط، وتخطـط إلـى إضافـة 2.5 مليـون 

ر بـ 4  مشـترك فـي الربـع األول مـن عـام 2022، بانخفاض ُيقدَّ

ماييـن مشـترك عـن العـام الماضـي)6(.  

أمـــازون  أخـــرى، تضـــم قاعـــدة عضويـــة  ناحيـــة  ومـــن 

ــر مـــن 200 مليـــون مســـتخدم  برايـــم Amazon Prime أكثـ

فـــي 22 دولـــة فـــي أبريـــل 2021 )7(. وبلـــغ عـــدد مشـــتركي 

هولـــو Hulu فـــي عـــام 2021 نحـــو 43 مليـــون مشـــترك )8(.

بينمـــا أعلنـــت منصـــة شـــاهد shahid عـــن وصـــول عـــدد 

متابعيهـــا إلـــى 2 مليـــون مشـــترك بحلـــول نهايـــة شـــهر 

رمضـــان عـــام 2021 )9(.  

ونظـًرا لإلقبـال الشـديد على مشـاهدة تلـك المنصات، 

المجتمـع،  علـى  تأثيرهـا  علـى  التعـرف  أهميـة  تظهـر 

والسـلبية،  اإليجابيـة  الناحيتيـن  مـن  الشـباب،  وخاصـة 

التالـي:  وذلـك علـى النحـو 

إيجابيات منصات الفيديو الرقمية

توفـر التطبيقـات والمنصـات اإللكترونيـة الخاصـة ببـث 

المحتويات المختلفة خصوصية وحرية في العرض مع 

سـرعة الوصـول إليهـا، وكذلـك جـودة المضمـون الـذي 

يعتمـد علـى التشـويق والتسـلية دون انقطـاع إجبـاري 

ا لجـذب شـركات  بفواصـل إعانيـة؛ ممـا جعلهـا مصـدًر

جمهورهـا  نطـاق  اتسـاع  بعـد  وذلـك  الفنـي،  اإلنتـاج 

لمسـتخدميها  المنصـات  تتيـح  كمـا  العالـم.  حـول 

إمكانيـة اسـتخدامها عبـر األجهـزة المختلفـة، وإمكانيـة 

 ،)10( أكثـر مـن مسـتخدم لمضاميـن مختلفـة  مشـاهدة 

وذلـك فضـًلا عـن المزايـا التقنيـة التـي تتيحهـا منصـات 

الفيديـو الرقميـة، والتي تجعل مسـتخدميها يشـعرون 

مـع  م،  الُمقـدَّ المضمـون  فـي  المتحكميـن  بأنهـم 

إخطارهـم بنوعيـة المضمـون الجديد الذي تضيفه هذه 

إمكانيـة  مـع  تفضياتهـم،  مـع  يتوافـق  بمـا  المنصـات 

إبـداء اآلراء والتعليقـات واألخـذ بهـا.

ُيعـَرض  الـذي  المحتـوى  أن  إلـى  اإلشـارة  تجـدر  كذلـك 

علـى منصـات الفيديـو الرقميـة أكثـر حداثـة عمـا ُيعـَرض 

بالتلفزيون)11(، كما أن بعض المسلسـات ُتنَتج بشـكل 

خـاص للمشـاهدة عبـر بعـض المنصـات، مـع إمكانيـة 

كـون  الكبـار؛  ومحتـوى  الصغـار  محتـوى  بيـن  الفصـل 

عليهـا  الدخـول  ويمكـن  االسـتخدام  سـهلة  المنصـات 

أن  إلـى  البعـض  ويشـير   .)12( جهـاز  مـن  أكثـر  خـال  مـن 

اشـتراك العمـاء فـي بعـض المنصـات أصبـح أرخـص 

إلـى  الذهـاب  مثـل  األخـرى  التقليديـة  األسـاليب  مـن 

آالف  مشـاهدة  الممكـن  مـن  أضحـى  حيـث  السـينما؛ 

منخفضـة  شـهرية  بتكلفـة  والمسلسـات  األفـام 

 .)13( منزلـه  فـي  والمشـترك 

ـا  إيجابيًّ ـا  اجتماعيًّ ا  تأثيـًر هنـاك  أن  سـبق  ممـا  ويتضـح 

لمنصات الفيديو الرقمية؛ فهناك من يرى أن المشاهد 

ا علـى اختيـار المضمـون الـذي  اآلن أصبـح نشـًطا قـادًر

مثـًلا  مسلسـل  عـن  اإلعـان  مشـاهدة  عبـر  يفضلـه، 

يلـق  لـم  وإذا  المختلفـة،  المواقـع  عبـر  تقييمـه  ودرجـة 

العمـل قبـوًلا لديـه فبإمكانـه عدم اسـتكمال مشـاهدة 

مـنـصـــــات الـفـيـديـــــو الـرقـمـيـــــة إحــدى 
أدوات اإلعــام الجديــد التــي حاولت تقديم 
ــة عــن التلفزيــون  نفســها كمنصــات بديل
التقليــدي، واســتطاعت أن تضــع معاييــر 
جـديــــدة للبـــث التلفــزيــــــوني، تتمثــل فــي 
للمضمــون  جديديــن  ومحتــوى  شــكل 

المقــدَّم عبــر هــذه المنصــات.
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التأثيـرات اإليجابيـة  علـى الرغـم مـن 
للمنصـات الرقميـة، فهنـاك العديـد مـن 
علـى  بتداعياتهـا  تُلقـي  التـي  السـلبيات 
المجتمـع والشـباب بصفـة خاصة، منها 
العزلـة االجتماعيـة، فضًلا عن مشـكات 
أخـرى، مثـل: الحرمـان مـن النـوم، وزيـادة 
الـوزن، وكلهـا أعـراض يمكـن أن تسـبب 
مشـكات جسـدية وعقلية ونفسية على 

المدييـن القصيـر والطويـل.

الحلقـات، ويعـد ذلـك مـن أهم مميـزات اإلعام الرقمي؛ 

حيث إن المشـاهد يتمتع بالسـيطرة على ما يشـاهده، 

وهـو مـا ُيطَلـق عليـهTechnical Activity ، وال يمكـن أن 

نغفـل دور المواقـع المختلفـة، ومنهـا مواقع التواصل 

عـن  بمعلومـات مسـبقة  الفـرد  إمـداد  فـي  االجتماعـي 

المضمـون، مـع تـرك قـرار المشـاهدة لـه بعـد ذلـك. 

سلبيات منصات الفيديو الرقمية

علـــى الرغـــم مـــن هـــذه التأثيـــرات اإليجابيـــة لمنصـــات 

الفيديـــو الرقميـــة، فـــإن هنـــاك العديـــد مـــن الســـلبيات 

التـــي تواجـــه تلـــك المنصـــات، وُتلقـــي بتداعياتهـــا الســـلبية 

بصفـــة  والشـــباب  عامـــة  بصفـــة  المجتمـــع  علـــى 

 خاصـــة، منهـــا: الشـــعور بالذنـــب نتيجـــة تضييـــع الوقـــت 

أو العزلـــة عـــن العائلـــة؛ فمنصـــات الفيديـــو الرقميـــة 

مـــع  فواصـــل،  دون  الدراميـــة  األعمـــال  عـــرض  تتيـــح 

ــراد  ـــن األفـ ــا يمكِّ ــات؛ ممـ ــع الحلقـ ــة عـــرض جميـ إمكانيـ

ـــة، وقـــد  مـــن االســـتمرار فـــي المشـــاهدة ألوقـــات طويل

يتســـبب ذلـــك فـــي عزلـــة اجتماعيـــة للفـــرد )14(. وعلـــى 

فـــي  الوقـــت  مـــن  كثيـــر  قضـــاء  إمكانيـــة  مـــن  الرغـــم 

مشـــاهدة مـــا تعرضـــه هـــذه المنصـــات مـــع األصدقـــاء 

وممارســـة  تطويـــر  تعـــوق  قـــد  لكنهـــا  والعائلـــة، 

ـــى  ـــؤدي إل ـــة؛ ممـــا قـــد ي ـــة والتفاعلي المهـــارات االجتماعي

ــدرة البعـــض  ــاض قـ ــا، وانخفـ ـ ــات تدريجيًّ ــار العاقـ انهيـ

بشـــكل  التفاعـــل  أو  جديـــدة،  عاقـــات  تكويـــن  علـــى 

صحـــي مـــع اآلخريـــن )15(. وفـــي هـــذا اإلطـــار، أظهـــرت 

الدراســـات التـــي أجرتهـــا جامعـــة ســـتانفورد بيـــن عامـــي 

2013 - 2015 أن اإلفـــراط فـــي مشـــاهدة منصـــات الفيديـــو 

الرقميـــة قـــد يـــؤدي إلـــى مشـــكات، مثـــل: الحرمـــان مـــن 

النـــوم، وزيـــادة الـــوزن، وكلهـــا أعـــراض يمكـــن أن تســـبب 

مشـــكات صحيـــة جســـدية وعقليـــة ونفســـية علـــى 

المدييـــن القصيـــر والطويـــل )16(.  

كذلــك تنطــوي مخاطــر منصــات الفيديــو الرقميــة علــى 

المراهقيــن  وخاصــة  الشــباب  فئــة  تعــرُّض  احتماليــة 

القيــم  منظومــة  مــع  تتعــارض  ســلبية  لمحتويــات 

تقــدم  رقميــة  منصــات  فهنــاك  والتقاليــد،  والعــادات 

ــا أو محتــوى مفتوًحــا دون رقيــب، بمــا  مضموًنــا دراميًّ

أمــور أو  المجتمــع،  علــى  غريبــة  قيــم  مــن   يتضمنــه 

ال تتناســب مع األخاقيات العامة؛ حيث يعتمد مقدمو 

المحتــوى علــى عناصــر اإلبهــار فــي الصــورة والصــوت، 

وتقديــم أفــكار شــاذة، لضمــان نســبة مشــاهدة أعلــى، 

وانتشــار أكثــر، وربــح أكبــر، بمــا لذلــك مــن تأثير ســلبي على 

الشــباب والمجتمــع  لــدى  القيــم والمبــادئ  منظومــة 

التحايــل  الشــباب علــى  بصفــة عامــة، وكذلــك تعويــد 

المحتــوى  إلــى  للوصــول  الطــرق  مــن  العديــد  وابتــكار 

المعــروض علــى هــذه المنصــات، فمثــًلا تتيــح بعــض 

المنصــات االشــتراك المجانــي بهــا لمــدة شــهر، فــكان 

بعــض الشــباب يقــوم بإدخــال بريــده اإللكترونــي، وبعــد 

ــي ألحــد  ــد اإللكترون ــي يدخــل البري انتهــاء الشــهر المجان

أفــراد األســرة، وهكــذا. 

ومــن ناحيــة أخــرى، قــد ال يكــون االشــتراك فــي منصــات 

الفيديــو الرقميــة مدفوًعــا عــن رغبــة شــخصية، وإنمــا 

أصبــح  أنــه  والمقصــود   ،Trend »ترينــد«  الـــ  لمواكبــة 

مثــل  فــي  االشــتراك  الشــباب  لــدى  اآلن  الشــائع  مــن 

هــذه المنصــات؛ ممــا يجعــل ضغــط األقــران أو زمــاء 

الدراســة يمثــل ســبًبا لاشــتراك بهــا، حتى يمكــن مواكبة 
بأقرانهــم.)17( أســوة  التكنولوجيــة  التطــورات 
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وختاًمــا، فقــد أظهــرت منصــات الفيديــو الرقمية وجود 

ــاء فــي ظــل التطــور  ــدة واآلب ــال الجدي فجــوة بيــن األجي

المتزايــدة  األبنــاء  وقــدرة  المتســارع،  التكنولوجــي 

قــد متطــورة  وســائط  مــع  والتفاعــل  التعامــل   علــى 

ال يســتطيع جيــل اآلبــاء اســتخدامها بأنفســهم، األمــر 

المنصــات،  لهــذه  فريســة  األبنــاء  يجعــل  قــد   الــذي 

أو أنهــم قــد يقعــون فريســة ألفــكار غريبــة عــن قيمهــم 
الدينيــة واالجتماعيــة والوطنية.)18(
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أ. أحمد ياسر عبد العظيم
ــة ــ ــي ــجــ ــ ــي ــ ــرات ــ ــت االســ ــا  ــ ــايـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ الـ إدارة   - ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ ــث  ــ ــاحــ ــ ــ  ب
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

القــدم، ســواًء  بُكــرة  أو حــدث مرتبــط  فــي كل مبــاراة 

علــى الصعيــد المحلــي أو العالمــي، ُياحــظ قــدر كبيــر 

مــن االهتمــام الــذي قــد يصــل إلــى حــد الهــوس الجنونــي 

بــل عــدد هائــل مــن الُمشــجعين 
ِ
المبالــغ فيــه مــن ق

القــدم  أثنــاء مشــاهدة مباريــات كــرة  والجماهيــر فــي 

تتســارع  والذيــن  بشــأنها،  والجــدل  عنهــا  الحديــث  أو 

ــب أنظارهــم،  نبضــات قلوبهــم وتعلــو أصواتهــم وتترقَّ

والعواطــف  واالنفعــاالت  المشــاعر  عليهــم  وتظهــر 

مشــاهدة  عنــد  الخالصــة  اإلنســانية  والســلوكيات 

إحــدى المباريــات، وذلــك مــن قبيــل: الســعادة، والحــزن، 

والقلــق، والتوتــر، والمتعــة، والخــوف، واأللــم، والغضــب، 

واألمــل، واليــأس، واإلحبــاط. ومــن هنــا يتبــادر إلــى الذهن 

ســؤاالن ُملّحــان: لمــاذا كل هــذا الهــوس بكــرة القــدم 

وبشــكل خــاص واســتثنائي عــن باقــي أنــواع الرياضــات؟ 

ومــا الــذي ُيميزهــا عــن الرياضــات األخــرى؟!

ومــن هــذا الُمنطَلــق، يســعى هــذا المقــال إلــى تســليط 

العالــم،  فــي  الكــروي  الهــوس  ظاهــرة  علــى  الضــوء 

خــال  النطــاق  وواســع  ضخــم  بشــكل  بــرزت  والتــي 

الســنوات والعقــود األخيــرة، خاصــة بيــن أجيــال الشــباب 

والمراهقيــن فــي أغلــب دول العالــم. 

أسباب وعوامل الهوس الكروي

ــة أســباب عديــدة متداخلــة ُتفســر ظاهــرة الهــوس  ثمِّ

الكــروي، ُيمكــن إجمالهــا فــي أســباب تاريخيــة تتعلــق 

بنشــأة اللعبــة وتاريخهــا الطويــل والُممتــد؛ ممــا أدى 

أحــد  غــدت  حتــى  المختلفــة  األجيــال  عبــر  توارثهــا  إلــى 

وأســباب  البــارزة،  والثقافيــة  الشــعبية  الموروثــات 

تتعلــق بخصائــص اللعبــة وطبيعتهــا ومــا ُيميزهــا عمــا 

ســواها مــن الرياضــات، وأســباب نفســية واجتماعيــة، 

االهتمــام  ــخ  ُترسِّ التــي  األخــرى  العوامــل  عــن  فضــًلا 

قبيــل  مــن  القــدم،  بكــرة  األشــخاص  لــدى  والهــوس 

التــي  الضخمــة  والرعايــة  والتســويق  الدعايــة  حمــات 

تقــوم بهــا العامــات التجاريــة الكبــرى لألنديــة والاعبين 

الضــوء  وتســليط  المختلفــة،  الكرويــة  والبطــوالت 

اإلعامــي والصحفــي عليهــا بشــكل كثيــف.

وفــي هــذا اإلطــار، نســتعرض بشــيء مــن التفصيــل 

أبــرز تلــك األســباب، وهــي علــى النحــو التالــي:

اإلرهاصات التاريخية والموروث الشعبي 

ُتعــد كــرة القــدم )Soccer( مــن أقــدم الرياضــات فــي 

العالــم؛ حيــث يعــود تاريــخ نشــأة اللعبــة -فــي شــكلها 

ــد فــي  ــر مــن 300 عــام مضــت، وبالتحدي الحديــث- إلــى أكث

المملكة المتحدة عام 1710 ، وقد لفت الكاتب البريطاني 

»كريســتوفر فيــرارو« فــي كتابــه »اإلمبرياليــة والُهويــة 

اإلمبراطوريــة  أنشــأت  كيــف  القــدم:  وكــرة  الثقافيــة 

االنتبــاه  المصريــة«،  الوطنيــة  الرياضــة  البريطانيــة 

إلــى ارتبــاط كــرة القــدم فــي نشــأنها األولــى وباألخــص 

 - الجيــش   - الجامعــات   - المــدارس   - )المصانــع  فــي 

الكنائــس( بقضيــة األيديولوجيــة أو الُهويــة واالنتمــاء 

الثقافــي للمؤسســة أو الكيــان التابــع لــه الفــرد.

أزمــة  آنــذاك  بريطانيــا  المثــال، شــهدت  فعلــى ســبيل 

متعلقــة بـــ »عمــال المصانــع«؛ نظــًرا لضغــط وطــول 

ســاعات العمــل حتــى وصــل األمــر إلــى تشــغيل األطفال 

ظاهرة الهوس الكروي: األسباب والعوامل
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فــي المصانــع لســاعات طويلــة، األمــر الــذي دفــع العديــد 

مــن العمــال إلــى التذمــر واالحتجــاج علــى ظــروف العمــل 

العمــال  ارتبــاط  تعزيــز  علــى  العمــل  بــدأ  لــذا  الشــاقة، 

ــات لكــرة القــدم بيــن  ــر إقامــة مباري بالمصانــع وذلــك عب

بيــن  »دوري«  إقامــة  إلــى  األمــر  تطــور  حتــى  العمــال، 

المصانــع، ومــن أبــرز المصانــع فــي ذلــك الوقــت مصنعــا 

»أرســنال« و »مانشســتر يونايتــد«. ومــن هنــا زاد والء 

إلــى مصانعهــم، حتــى أضحــى  العمــال  وانتمــاء وحــب 

تزاُيــد الحضــور  ما مــع  بالُهويــة، وال ســيَّ األمــر مرتبًطــا 

بيــن  القــدم  كــرة  لمباريــات  للمشــجعين  الجماهيــري 

المصانــع. ونتاًجــا لذلــك تزاَيــد حــب األطفــال لكــرة القــدم، 

َلــت كــرة القــدم فــي المــدراس؛ ممــا زاد مــن 
ِ
ومــن َثــمَّ ُأدخ

ارتبــاط األطفــال باللعبــة وبالمدرســة. وذلــك حتــى تطــور 

األمــر إلــى إقامــة بطــوالت بيــن المــدارس والجامعــات 

ز من حضــور اللعبة  المختلفــة فــي إنجلتــرا، األمــر الــذي عــزَّ

بيــن األطفــال والطــاب. وفــي ظــل هــذا التنامــي الكبيــر 

بــدأ دخــول  القــدم فــي بريطانيــا  لشــعبية رياضــة كــرة 

المؤسســة العســكرية البريطانيــة فــي تلــك الرياضــة؛ 

حيــث أنشــأت القيــادة العامــة للجيــش اتحــاد كــرة القــدم 

جــدول  تنظيــم  توّلــى  الــذي   ،  1888 عــام  الجيــش  لفــرق 

دوري للمباريــات علــى مســتوى جميــع وحــدات الجيــش 

ــر  ــة عب ــك اللعب ــدأ دخــول الكنيســة فــي تل ــم ب كل عــام. ث

تشــكيل فــرق لكــرة القــدم للتنافــس بيــن الكنائــس.

وفــي ســياق هــذا التطــور والتوســع الملحــوظ للعبــة 

إنشــاء  فــي  التوســع  بــدأ  بريطانيــا،  فــي  القــدم  كــرة 

الماعــب فــي جميــع أنحــاء البــاد، وتزامــن مــع ذلــك 

هــذا  وفــي  للمباريــات.  الجماهيــري  الحضــور  تزاُيــد 

ــك الوقــت باالهتمــام  اإلطــار، شــرعت الصحــف فــي ذل

بشــكل كبيــر بأخبــار وأحــداث مباريــات كــرة القــدم، حتــى 

أنهــا رســخت فكــرة ارتبــاط كــرة القــدم بهويــة الاعبيــن 

وانتمائهــم النوعــي مــن خــال تكــرار الحديــث عــن »كــرة 

القــدم العســكرية«، و »كــرة قــدم المــدارس«، و«كــرة 

المصانــع«. قــدم 

هـذا ومـع التوسـع اإلمبريالـي )االسـتعماري( األوروبـي 

مع نهايات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، 

ثـم نشـوب الحـرب العالميـة األولـى )1914 - 1918( ، بـدأت 

تنتشـر لعبـة كـرة القـدم فـي سـاحات النـزال العسـكري 

عـن  فضـًلا  الحـرب،  فـي  الُمشـاركة  الـدول  جنـود  بيـن 

األمـر  كافـة،  البريطانيـة  المسـتعمرات  فـي  انتشـارها 

فـي  التنافـس  ارتبـاط  مـن  الوقـت  ذلـك  فـي  عـزز  الـذي 

الُهويـة الوطنيـة. وقـد  ما  بالُهويـة، وال سـيَّ القـدم  كـرة 

أسـهمت المؤسسـة الحربيـة البريطانيـة بـدور كبير في 

هـذا الصـدد؛ إذ لعبـت الوحدات والتنظيمـات المتعددة 

الموجـودة فـي المسـتعمرات  الجيـش اإلنجليـزي  فـي 

كـرة القـدم، وفـي مطلـع القرن العشـرين انتشـرت كرة 

القدم في جميع مستعمرات اإلمبراطورية البريطانية 

بشـكل كبير ، وأصبح لمعظم المسـتعمرات بطوالت 

تشـجيع  إلـى  بريطانيـا  سـعت  حيـث  سـنوية؛  كرويـة 

والطـاب  والعمـال  والمواطنيـن  الجنـود  وتحفيـز 

المحلييـن فـي هـذه الـدول علـى لعـب كـرة القـدم، كمـا 

البريطانيـة  والمـدارس  النـوادي  إنشـاء  علـى  عملـت 

القـدم، وذلـك فـي إطـار  فـي مسـتعمراتها لنشـر كـرة 

سـعيها إلـى نقـل قيمهـا الثقافيـة. وخـال عـام واحـد، 

الـدول  هـذه  فـي  المحليـون  واألطفـال  الجنـود  أخـذ 

كـرة القـدم .. مـا هـذا الجنـون السـاحر، القـادر علـى إعـان هدنـة مـن أجل المتعـة البريئة؟ 

مـا هـذا الجنـون القـادر علـى تخفيـف بطـش الحـرب وتحويـل الصواريـخ إلـى ذبـاب مزعـج! ومـا 

هـذا الجنـون الـذي يعطـل الخـوف سـاعة ونصف السـاعة، ويسـري في الجسـد والنفس كما 

محمود درويشال تسـري حماسـة الشـعر والنبيـذ واللقـاء األول مـع امـرأة مجهولـة...
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ُيحاكون البريطانيين في لعبتهم. وبعد سـنوات قليلة، 

أضحـت اللعبـة مجاًلا للتنافـس مع البريطانيين، وذلك 

اللعـب  غـدا  حتـى  القوميـة،  األفـكار  حماسـة  إطـار  فـي 

مـع البريطانييـن بمثابـة فرصـة اسـتثنائية إلبـراز الُهويـة 

احتلتهـا  التـي  الـدول  فـي  االحتـال  ومقاومـة  المحليـة 

ل النظـر لكـرة القـدم  بريطانيـا، األمـر الـذي أدى إلـى تحـوُّ

إلـى أداة للمقاومـة والدفـاع عـن الُهويـة الوطنيـة؛ ممـا 

يوضح االرتباط بين بدايات نشـأة كرة القدم والظروف 

واالقتصاديـة. السياسـية 

»نجيــب  الكبيــر  األديــب  أورده  مــا  هنــا  بالذكــر  وجديــر 

محفــوظ« فــي مذكراتــه عــن فتــرة طفولتــه بعنــوان 

»األعــوام«؛ حيــث ذكــر أنــه تعــرف فــي حــي العباســية 

شــقيقه،  عبــر  القــدم  كــرة  علــى  بالكهربــاء  المضــاء 

ذهــب  عندمــا  العشــرينيات  فتــرة  خــال  تفاجــأ  وأنــه 

لمشــاهدة مبــاراة بيــن فريــق مصــري وآخــر إنجليــزي، 

وكانــت دهشــته كبيــرة عندمــا فــاز الفريــق المصــري: 

»كنــت أعتقــد حتــى ذلــك الوقــت أن اإلنجليــز ال ينهزمــون 

حتــى فــي الرياضــة. كانــت الكــرة هــي الميــدان الوحيــد 

الــذي يمكــن للمصرييــن آنــذاك أن يضربــوا فيــه اإلنجليــز 

مــن دون أن يتمكــن هــؤالء مــن ضربهــم بالنــار«.

ـــة أمثلـــة تاريخيـــة أخـــرى تؤكـــد هـــذا االرتبـــاط بيـــن  وثمَّ

كـــرة القـــدم والظـــروف السياســـية واالقتصاديـــة؛ ففـــي 

بريطانيـــا أدى شـــق قنـــاة بحريـــة فـــي مدينـــة مانشســـتر 

اإلنجليزيـــة الســـتقبال الســـفن وتســـهيل حركـــة التجـــارة 

إلـــى تدهـــور األحـــوال االقتصاديـــة فـــي مدينـــة ليفربـــول 

ـــو  ـــة مانشســـتر بنحـــو 50 كلي ـــت تبعـــد عـــن مدين ـــي كان الت

ا، وهـــو مـــا أســـهم فـــي ارتفـــاع معـــدالت الفقـــر  متـــًر

والبطالـــة، األمـــر الـــذي انعكـــس بـــدوره علـــى كـــرة القـــدم، 

بفريـــق  الخاصـــة  المبـــاراة  تحـــول  خـــال  مـــن  وذلـــك 

ليفربـــول ومانشســـتر يونايتـــد إلـــى مـــا ُيســـمى بــــ »ديربـــي 

الكراهيـــة«. ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، أخـــذت حالـــة العـــداء بيـــن 

 كبيـــر، حتـــى وصلـــت إلـــى 
ٍ

الطرفيـــن فـــي التصاعـــد بشـــكل

ما وهمـــا  مـــا نحـــن عليـــه فـــي الوقـــت الحالـــي، ال ســـيَّ

أنجـــح فريقيـــن فـــي تاريـــخ الـــدوري اإلنجليـــزي، إذ حصـــل 

مانشســـتر يونايتـــد علـــى لقـــب الـــدوري 20 مـــرة، مقابـــل 

19 مـــرة لليفربـــول. 

وفــي ضــوء مــا ســبق، يتبين أن النشــأة التاريخيــة للعبة، 

قــب 
ِ
والح الفتــرات  عبــر  والممتــد  الطويــل  وتاريخهــا 

التاريخيــة وفــي المجتمعــات المختلفــة، أدت إلــى تعزيــز 

شــعبية كــرة القــدم وجعلهــا جــزًءا رئيًســا مــن المــوروث 

وتنميــة  ثقافتهــا  ترســيخ  عبــر  والشــعبي  الثقافــي 

الشــغف بهــا لــدى األجيــال المتعاقبــة، فضــًلا عــن خلــق 

ارتبــاط فــي الذاكــرة التاريخيــة لــدى الشــعوب بيــن كــرة 

القــدم والدفــاع عــن الُهويــة الثقافيــة واالنتمــاء، وذلــك 

إلــى جانــب أنهــا أداة رئيســة للتســلية والترفيــه.

التسويق اإلعامي وحمات الرعاية الضخمة

والتركيـــز  االهتمـــام  تزاُيـــد  األخيـــرة  العقـــود  شـــهدت 

اإلعامـــي الكثيـــف -بجميـــع وســـائله- بلعبـــة كـــرة القـــدم 

ـــع  توسَّ حتـــى  وذلـــك  األخـــرى،  الرياضـــات  مـــن  أكثـــر 

اإلعـــام بشـــكل هائـــل فـــي تغطيـــة بطـــوالت ومباريـــات 

كـــرة القـــدم وكواليـــس الفـــرق والمنتخبـــات والاعبيـــن، 

والبرامـــج  القنـــوات  مـــن  العديـــد  بـــث  عـــن  فضـــًلا 

هـــذا  القـــدم،  كـــرة  فـــي  رئيـــس  بشـــكل  المختصـــة 

ــرة  ــات كـ ــي لمباريـ ــراج التلفزيونـ ــور اإلخـ ــن تطـ ــًلا عـ فضـ

القـــدم بشـــكل إبداعـــي وجمالـــي كبيـــر، األمـــر الـــذي أدى 

إلـــى تزاُيـــد االهتمـــام الشـــعبي بتلـــك اللعبـــة، وتعزيـــز 

وذلـــك مقارنـــة  المشـــاهدين،  لـــدى جميـــع  جاذبيتهـــا 

األخـــرى. الرياضـــات  بجميـــع 

القـــدم،  لكـــرة  التاريخيـــة  النشـــأة 
عبـــر  والممتـــد  الطويـــل  وتاريخهـــا 
وفـــي  التاريخيـــة  قـــب 

ِ
والح الفتـــرات 

إلـــى  أدت  المختلفـــة،  المجتمعـــات 
تعزيـــز شـــعبيتها وجعلهـــا جـــزًءا رئيًســـا 
مـــن المـــوروث الثقافـــي والشـــعبي عبـــر 
ترســـيخ ثقافتهـــا وتنميـــة الشـــغف بهـــا 

المتعاقبـــة. األجيـــال  لـــدى 
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شــركات  مــن  العديــد  ُيســهم  اآلخــر،  الجانــب  وعلــى 

الدعايــة واإلعــان فــي ضــخ أمــوال هائلــة لرعايــة األنديــة 

وذلــك  جاذبيتهــا،  وزيــادة  اللعبــة  وتطويــر  والاعبيــن 

مــن أجــل تعزيــز شــعبية تلــك األنديــة، األمــر الــذي يعــود 

مــن  الشــركات؛  تلــك  علــى  ضخمــة  ماديــة  بمنفعــة 

خــال اكتســاب المزيــد مــن الرعــاة وأصحــاب العامــات 

التجاريــة الكبيــرة، وباإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد أدى ظهــور 

ــرة  وســائل التواصــل االجتماعــي خــال الســنوات األخي

إلــى زيــادة االهتمــام والشــغف بمتابعــة كــرة القــدم، 

حتــى وصــل األمــر إلــى حــد الهــوس بدخــول الجــداالت 

واألحــداث  المباريــات  بتحليــل  الخاصــة  والمناقشــات 

الكرويــة علــى منصــات هــذه الوســائل.

الهروب من الواقع والتماهي مع الفريق

ـــل كـــرة القـــدم فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان ألغلـــب النـــاس  ُتمثِّ

هروًبـــا مـــن ضغـــوط الحيـــاة اليوميـــة ومشـــكات الواقـــع 

كـــرة  مباريـــات  فـــي  الكثيـــرون  يـــرى  حيـــث  الُمعـــاش؛ 

القـــدم وتشـــجيع فريقهـــم الُمفضـــل وســـيلة أساســـية 

للســـعادة والفـــرح والشـــعور باالنتصـــار واإلنجـــاز، حتـــى 

فريقهـــم  مـــع  للتماهـــي  بالكثيريـــن  يصـــل  األمـــر  إن 

ـــه هـــو تفـــوق أو فشـــل  ـــار أن أي انتصـــار وإخفـــاق ل واعتب

شـــخصي لهـــم، ويرجـــع ذلـــك باألســـاس إمـــا لتزاُيـــد 

الحيـــاة  بضغـــوط  المرتبطـــة  النفســـية  المشـــكات 

مـــرض  ُيعـــد  الـــذي  والقلـــق  األلـــم  وانتشـــار مشـــاعر 

العصـــر، فضـــًلا عـــن شـــعور البعـــض باإلخفـــاق وعـــدم 

اإلنجـــاز وضعـــف مشـــاعر االنتمـــاء والُهويـــة الشـــخصية 

أو الثقافيـــة، أو تزاُيـــد مشـــاعر الملـــل والروتيـــن، واللذيـــن 

ــارزة.  ــر الحديـــث البـ ُيعـــدان إحـــدى آفـــات العصـ

البســاطة والمرونــة وعــدم التعقيــد (رياضــة 
شــعبية للجميــع(

تتميــز كــرة القــدم بأنهــا واحــدة مــن أســهل الرياضــات؛ 

حيــث مــن الممكــن ألي شــخص أيًّا كان جنســه أو عرقه 

أو خلفيتــه الثقافيــة واالجتماعيــة وظروفــه االقتصادية، 

ممارســتها وفهــم أساســياتها وقوانينهــا؛ إذ إن كــرة 

القــدم -بعكــس الرياضــات األخــرى- ال تتطلــب ُمعــدات 

وتجهيــزات كثيــرة وُمكلفــة؛ ذلــك أن كل مــا يحتــاج إليــه 

للعــب  عددهــم-  كان  ــا  -أيًّ األشــخاص  مــن  مجموعــة 

كــرة القــدم هــو )كــرة، ومســاحة مســتوية، وفريقيــن(، 

ــمَّ ُيمكــن ألي شــخص فــي أي بلــد حــول العالــم  ومــن َث

ــا كانــت ظروفــه أو أحوالــه، االســتمتاع بهــذه الرياضــة  أيًّ

فــي أي وقــت ومــكان.

منشـــور  تقريـــر  آلخـــر  وفًقـــا  أنـــه  هنـــا  بالذكـــر  وجديـــر 

علـــى موقـــع »World Atlas« بشـــأن الرياضـــات األكثـــر 

القـــدم  كـــرة  ُتعـــد   ،2020 لعـــام  العـــام  فـــي  شـــعبية 

ر عـــدد  الرياضـــة األكثـــر شـــعبية فـــي العالـــم؛ حيـــث ُيقـــدَّ

ُمتابعيهـــا حـــول العالـــم بــــنحو 4 مليـــارات شـــخص، أي 

نحـــو نصـــف عـــدد ســـكان كوكـــب األرض الـــذي يبلـــغ 

ــى  ــر علـ ــارق كبيـ ــة بفـ ــارات نســـمة، متفوقـ ــا 8 مليـ تقريًبـ

رياضـــات أخـــرى، والتـــي ُيمكـــن ترتيبهـــا وفًقـــا لشـــعبيتها، 

كالتالـــي: الكريكـــت )2.5 مليـــار شـــخص(، والهوكـــي )2 

مليـــار شـــخص(، والتنـــس )مليـــار شـــخص(، والكـــرة 

ــة )875  ــون شـــخص(، وتنـــس الطاولـ ــرة )900 مليـ الطائـ

مليـــون شـــخص(، وكـــرة الســـلة )825 مليـــون شـــخص(، 

 475( والركبـــي  شـــخص(،  مليـــون   500( والبيســـبول 

مليـــون شـــخص(، والجولـــف )450 مليـــون شـــخص( . 

 )World population Review( لموقـــع  ووفًقـــا  هـــذا 

ــة حـــول  ــو 200 دولـ ــرة القـــدم فـــي نحـ ــإن عـــدد العبـــي كـ فـ

العالـــم وصـــل فـــي عـــام 2022 إلـــى 250 مليـــون العـــب. 

التواصـــل  وســـائل  ظهـــور  أدى 
األخيـــرة  الســـنوات  خـــال  االجتماعـــي 
والشـــغف  االهتمـــام  زيـــادة  إلـــى 
بمتابعـــة كـــرة القـــدم، حتـــى وصـــل األمـــر 
الجـــداالت  بدخـــول  الهـــوس  حـــد  إلـــى 
بتحليـــل  الخاصـــة  والمناقشـــات 
علـــى  الكرويـــة  واألحـــداث  المباريـــات 

الوســـائل. تلـــك  منصـــات 
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كبيـــر  بشـــكل  القـــدم  كـــرة  تتميـــز 
عـــن باقـــي الرياضـــات بصعوبـــة التنبـــؤ 
بنتيجتهـــا؛ حيـــث تُعـــد لحظـــة تســـجيل 
»لحظـــة  القـــدم  كـــرة  فـــي  األهـــداف 
أحيـــان  وفـــي  ومفاجئـــة«،  اســـتثنائية 

تتكـــرر. ال  كثيـــرة 

كافيــة،  ليســت  »البســاطة«  أن  إلــى  ا  نظــًر كذلــك 

تتميــز  قــد  التــي  الرياضــات  بعــض  أن هنــاك  وخاصــة 

بالبســاطة والمرونــة أيًضــا مثــل كــرة اليــد، فــإن بعــض 

التقديــرات أشــارت إلــى أن كــرة القــدم تتميــز بصفتيــن 

مميزتيــن، أال وهمــا أنهــا »مســتديرة الشــكل« وُتلعــب 

باألقــدام«، األمــر الــذي ُيضيــف إليهــا -بجانــب البســاطة- 

ــا، خاصــة عندمــا يتــم تحريــك الكــرة وركلهــا  طابًعــا جماليًّ

ورفعهــا وتمريرهــا ومطاردتهــا وصعوبــة التحكــم بهــا 

بالقــدم  والمهــارة  اإلبــداع  أن  عــن  فضــًلا  بالقدميــن، 

أكثــر إثــارة لإلعجــاب وأكثــر صعوبــة مــن اإلبــداع باليــد. 

القــدم  لكــرة  الدائــري  الشــكل  فــإن  ذلــك،  وبجانــب 

هــو الشــكل الهندســي الوحيــد الــذي يجــري ويتحــرك 

ويصُعــب التحكــم فيــه بخــاف كل األشــكال الهندســية 

المثلثــة.  أو  المســتطيلة  أو  المربعــة  ســواء  األخــرى 

فطــرة  ُتخاطــب  القــدم  كــرة  أن  ذلــك  مــن  ونســتنتج 

وغريــزة اإلنســان الــذي يســتمتع منــذ طفولتــه بالصيــد 

والمطــاردة لــكل مــا يجــري ويتحــرك. 

وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول إن لعبــة كــرة القــدم 

ُتعــد تجســيًدا مشــروًعا لغريــزة بشــرية طبيعيــة وهــي 

»الصــراع والحــرب والكفــاح الجماعــي«، والــذي يقــوم 

 - الجماعــي  )العمــل  هــي:  أساســية  أركان  عــدة  علــى 
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 - - الســرعة  التخطيــط والتكتيــك والدهــاء   - التعــاون 

القــوة - التصــادم - بعــض العنــف(، وكل هــذه األركان 

ــات كــرة القــدم. تجتمــع طــوال مباري

ـــز كـــرة القـــدم بشـــكل كبيـــر عـــن  وختاًمـــا، ُنشـــير إلـــى تميُّ

ما ألعـــاب كـــرة اليـــد والســـلة  باقـــي الرياضـــات -وال ســـيَّ

والطائـــرة والتنـــس- حتـــى أنهـــا أصبحـــت اللعبـــة األكثـــر 

ًبـــا، فضـــًلا عـــن صعوبـــة التنبـــؤ بنتيجتهـــا؛  إثـــارة وترقُّ

حيـــث ُتعـــد لحظـــة تســـجيل األهـــداف فـــي كـــرة القـــدم 

كثيـــرة  أحيـــان  وفـــي  ومفاجئـــة«  اســـتثنائية  »لحظـــة 

-فـــي غالـــب  األهـــداف  يحتـــاج تســـجيل  لـــذا  تتكـــرر،  ال 

األحيـــان- إلـــى مجهـــود ووقـــت كبيريـــن. وذلـــك بعكـــس 

جميـــع األلعـــاب األخـــرى التـــي ُيعـــد تســـجيل األهـــداف 

ــك  ــى ذلـ ــا. ويتجّلـ ــرًرا ومضموًنـ ــًرا متكـ ــا أمـ ــاط بهـ والنقـ

ــاط  ــداف والنقـ ــدد األهـ ــي أن عـ ــر بشـــكل واضـــح فـ األمـ

ل فـــي مباريـــات كـــرة اليـــد والســـلة والطائـــرة  التـــي ُتســـجَّ

والتنـــس يتجـــاوز 20 و30 هدًفـــا، فـــي حيـــن قـــد ال يتعـــدى 

عـــدد األهـــداف المســـجلة فـــي مبـــاراة كـــرة القـــدم هدًفـــا 

ل أي أهـــداف خـــال المبـــاراة،  واحـــًدا، وأحياًنـــا ال ُتســـجَّ

وهـــو األمـــر الـــذي ُيضفـــي علـــى مباريـــات كـــرة القـــدم 

ـــب والحمـــاس  ا كبيـــًرا وفريـــًدا مـــن اإلثـــارة والترقُّ قـــدًر

والغمـــوض وصعوبـــة التوقـــع والتنبـــؤ بنتيجتهـــا. 
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أ. شيماء العربي

باحث باإلدارة العامة للجودة - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ُيســـلِّط المقـــال الضـــوء علـــى وضـــع التنميـــة البشـــرية 

فـــي عصـــر البيئـــة الرقميـــة فـــي مصـــر، انطاًقـــا مـــن 

أهميـــة التحـــول الرقمـــي فـــي تحســـين معـــدالت التنميـــة 

البشـــرية، واالرتقـــاء بجـــودة حيـــاة المواطنيـــن؛ حيـــث 

ســـهولة الحصـــول علـــى مختلـــف الخدمـــات، وفـــي ضـــوء 

ا بتعزيـــز البيئـــة الرقميـــة  ذلـــك أولـــت مصـــر اهتماًمـــا كبيـــًر

باعتبارهـــا خطـــوة رئيســـة علـــى صعيـــد تنميـــة العنصـــر 

البشـــري، حيـــث تنطـــوي التنميـــة البشـــرية علـــى  تطويـــر 

اكتســـاب  خـــال  مـــن  وتنميتهـــا  البشـــرية،  المـــوارد 

العلـــوم، والمهـــارات، والخبـــرات بالتعليـــم والتدريـــب، 

العنصـــر  مـــن  المضافـــة  القيمـــة  تعظيـــم  بهـــدف 

البشـــري، وتحقيـــق مســـتوى حيـــاة أفضـــل، وهـــو مـــا 

ــتدامة. ــة المسـ ــداف التنميـ ــق أهـ ــي تحقيـ ــهم فـ ُيسـ

وقــد تطــورت ســبل التعليــم والتدريــب عبــر العصــور 

والــذي  والمعلومــات،  الرقمنــة  عصــر  إلــى  وصــوًلا 

تتعلــق  فيــه  والخبــرات  العلــوم  وأهــم  أبــرز  أصبحــت 

تحقيــق  فــي  ُتســهم  والتــي  والتكنولوجيــا،  بالبرمجــة 

التنميــة البشــرية مــن خــال توفيــر التعدديــة، وحريــة 

االختيــار، وســهولة التعليــم والتدريــب، وتحســين جــودة 

الرقميــة  البيئــة  ُتعــرف  الخدمــات. ومــن هنــا  وكفــاءة 

بأنهــا البيئــة التــي تعتمــد علــى تكنولوجيــا المعلومــات، 

بهــدف رفــع كفــاءة العمــل وتيســيره، وتحســين اإلنتــاج 

الخدمــات  وتحســين  والتدريــب،  التعلــم  خــال  مــن 

والكهربــاء،  الصحــة،  مثــل:  مجــاالت،  فــي  المقدمــة 

وذلــك  وغيرهــا،  المصرفيــة،  والخدمــات  والتعليــم، 

ــذي  ــة؛ األمــر ال ــا الحديث مــن خــال اســتخدام التكنولوجي

يترتــب عليــه ضــرورة مواكبــة المجتمــع للتطويــر، ومــن 

َثــمَّ أصبحــت الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة - التــي هــي 

انعــكاس لتطــور البيئــة الرقميــة - آليــة محوريــة لتطويــر 

وتحســينها. البشــري  العنصــر  كفــاءة 

وانطاًقــا مــن هــذه المقدمة ســنتناول فــي هذا المقال 

علــى  الرقميــة  البيئــة  أثــر  أولهــا  نقــاط مهمــة؛  ثــاث 

التنميــة البشــرية، وثانيهــا الجهــود المصريــة لتعزيــز 

التحــول الرقمــي، وثالثهــا مســتقبل التنميــة البشــرية 

فــي ظــل التطــور المســتمر فــي البيئــة الرقميــة.

أوًلا: أثــر البيئــة الرقميــة علــى التنميــة 
ية البشــر

انعكســـت تقنيـــات التحـــول الرقمـــي بشـــكل مباشـــر 

علـــى تطويـــر العنصـــر البشـــري، ورفـــع معـــدالت التنميـــة 

البشـــرية، وهـــو مـــا يتضـــح علـــى النحـــو التالـــي: 

إتاحـة 	  خـال  مـن  كبـرى  الختيـارات  فرصـة  توفيـر 

عـن  والتعليـم  للتدريـب  مختلفـة  ومواقـع  منصـات 

ُبعد، ُتسـهم في تحقيق التنمية البشـرية في مختلف 

كوفيـد-19. جائحـة  انتشـار  خـال  خاصـة  التخصصـات، 

الوقـــت 	  وتوفيـــر  البيروقراطيـــة،  علـــى  التغلـــب 

والجهـــد.

والمعلومـــات 	  الخبـــرات  مـــن  هائـــل  كـــم  إتاحـــة 

والبيانـــات.

يكفـــل 	  بمـــا  اإلنترنـــت،  عبـــر  عمـــل  فـــرص  توفيـــر 

ــير فـــرص الجمـــع  ــادة دخـــل المواطنيـــن، وتيسـ زيـ

بيـــن عمليـــن.

التنمية البشرية في ظلِّ البيئة الرقمية 
في مـصــــــر
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تطويـــر 	  نتيجـــة  وذلـــك  المهـــام؛  تحقيـــق  ســـرعة 

المهـــارات، ومـــن َثـــمَّ رفـــع اإلنتاجيـــة، وتقليـــل الوقـــت 

الـــازم لإلنتـــاج. 

تيســـير الحصـــول علـــى درجـــات علميـــة عبـــر الدراســـة 	 

»أون اليـــن«.

تيسير التسويق والتجارة اإللكترونية.	 

الصناعـــات، 	  بعـــض  فـــي  العمـــال  عـــدد  تقليـــل 

التخلـــص  تـــم  حيـــث  الحديثـــة؛  اآلالت  واســـتخدام 

ظهـــور  مـــع  التقليديـــة،  الوظائـــف  بعـــض  مـــن 

بالتكنولوجيـــا،  تتعلـــق  جديـــدة  ووظائـــف  مهـــام 

مثـــل الوظائـــف فـــي بعـــض المجـــاالت الهندســـية، 

ـــمَّ يمكـــن  والبرمجـــة، والتقنيـــات التكنولوجيـــة، ومـــن َث

قـــد  بالمؤسســـات  العمـــل  طبيعـــة  إن  القـــول 

اختلفـــت، وأصبـــح العمـــل يتطلـــب التطويـــر والتعلـــم 

المســـتمر للفـــرد؛ لمواكبـــة التغيـــر ، كمـــا لـــم يعـــد 

الترقـــي مرتبًطـــا بألقدميـــة والســـنِّ بـــل بالكفـــاءة 

الرقميـــة. البيئـــة  التطـــور فـــي  ومواكبـــة 

تحســـين جـــودة تقديـــم الخدمـــات فـــي مجـــاالت 	 

مختلفـــة كالصحـــة والتعليـــم والطاقـــة وغيرهـــا، 

معـــدالت  علـــى  باإليجـــاب  ينعكـــس  مـــا  وهـــو 

البشـــرية. التنميـــة 

تطويـــر المهـــارات البشـــرية مـــن خـــال اســـتخدام 	 

الوســـائل التكنولوجيـــة الحديثـــة بشـــكل ُيســـهم فـــي 

تحســـين مســـتوى المعيشـــة.

ــوارد  ــر المـ وبصـــورة أشـــمل يمكـــن القـــول إن تطويـ

ــة  ــة يحقـــق التنميـ ــة الرقميـ ــرية فـــي ظـــل البيئـ البشـ

ـــة ُيســـهم فـــي  ـــة الرقمي المســـتدامة، أي إن عصـــر البيئ

تحقيـــق األهـــداف الــــسبعة عشـــر للتنميـــة المســـتدامة، 

فعلـــى ســـبيل المثـــال، أســـهم التحـــول الرقمـــي فـــي 

األميـــة،  معـــدالت  وتقليـــل  التعلـــم،  ســـبل  تيســـير 

ــط  ــة فقـ ــد مرتبطـ ــم َتعـ ــة لـ ــار أن األميـ ــي االعتبـ ــًذا فـ أخـ

بالقـــراءة والكتابـــة، بـــل تمتـــد إلـــى األميـــة التكنولوجيـــة، 

ــين  ــع، وتحسـ ــر المدقـ ــي تقليـــص الفقـ ــهم فـ ــا أسـ كمـ

مســـتوى الصحـــة مـــن خـــال تطويـــر الخدمـــات الطبيـــة، 

وتحقيـــق الزراعـــة المســـتدامة، وتوفيـــر فـــرص العمـــل 

المناســـب. 

وبرغـــم التأثيـــرات اإليجابيـــة للتحـــول الرقمـــي علـــى تنميـــة 

العنصـــر البشـــري، فإنهـــا ال تخلـــو مـــن بعـــض الســـلبيات 

د  تهـــدِّ أنهـــا  ومنهـــا:  األفـــراد،  حيـــاة  علـــى  المؤثـــرة 

ـــص األمـــن المعلوماتـــي،  الخصوصيـــة، وتـــؤدي إلـــى تقلُّ

ــات  ــن الطبقـ ــاواة بيـ ــدم المسـ ــم عـ ــي تفاقـ وُتســـهم فـ

فـــي المجتمـــع الواحـــد وبيـــن الـــدول، وهـــو مـــا يدفـــع 

بـــأن كل فـــرد فـــي المجتمـــع عليـــه أن يختـــار  للقـــول 

الكيفيـــة التـــي يســـتفيد بهـــا مـــن التكنولوجيـــات الجديـــدة 

ــا الربـــح  بعنايـــة، ال ســـيما أن بعـــض المنصـــات هدفهـ

ودقتهـــا؛  المتداولـــة  المعلومـــة  صحـــة  مراعـــاة  دون 

ـــد مـــن المهـــارات والخبـــرات  فقـــد يكتســـب الفـــرد العدي

والعلـــوم مـــن خـــال تلـــك الوســـائل، ولكنهـــا فـــي الوقـــت 

نفســـه قـــد تكـــون غيـــر قائمـــة علـــى أســـس علميـــة 

ســـليمة ودقيقـــة؛ وبذلـــك ال تتحقـــق التنميـــة البشـــرية 

المنشـــودة. كمـــا توجـــد بعـــض الصعوبـــات المتعلقـــة 

فـــي  والمتـــدرب  المتعلـــم  تقييـــم  ومصداقيـــة  بدقـــة 

بعـــض البرامـــج التعليميـــة والتدريبيـــة، وتقليـــل الحاجـــة 

الوســـائل  اســـتخدام  نتيجـــة  والتذكـــر،  الحفـــظ  إلـــى 

التكنولوجيـــة فـــي حفـــظ البيانـــات والمعلومـــات، وإتاحـــة 

األثـــر  ويرتبـــط  هـــذا  وقـــت.  أي  فـــي  إليهـــا  الوصـــول 

الســـلبي األكثـــر خطـــورة لعصـــر الرقمنـــة بالمخلفـــات 

اإللكترونيـــة الناتجـــة عـــن التطـــور والتوســـع التكنولوجـــي 

الكبيـــر؛ حيـــث يخلـــق العصـــر الرقمـــي نوًعـــا مـــن الدوافـــع 

انعكســـت تقنيـــات التحـــول الرقمـــي 
بشـــكل مباشـــر علـــى تطويـــر العنصـــر 
البشـــري، كمـــا يمكـــن القـــول إن تطويـــر 
البيئـــة  ظـــل  فـــي  البشـــرية  المـــوارد 
الرقميـــة يحقـــق التنميـــة المســـتدامة.
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األحـــدث؛  التكنولوجيـــة  األجهـــزة  القتنـــاء  المســـتمرة 

ا  ــرًر ــرة تســـبب ضـ ــر الـــذي ينتـــج عنـــه مخلفـــات كثيـ األمـ

ــكل  ــا بشـ ــدم التخلـــص منهـ ــال عـ ــي حـ ــة فـ ا بالبيئـ ــًر كبيـ

النفايـــات  مـــن  التخلـــص  تنظيـــم  ـــا  حاليًّ ويتـــم  آمـــن، 

اإللكترونيـــة بموجـــب اتفاقيـــة »بـــازل« لعـــام 2011، والتـــي 

النفايـــات  مـــن  للتخلـــص  العالميـــة  الحركـــة  تراقـــب 

الخطـــرة، وفًقـــا لمعاييـــر التنميـــة المســـتدامة.

ـــز  ـــة لـتـعـزيـــ ـــود الـمـصـــــريـ ـــا: الـجـهـــ ثانًي
ــي  ــول الرقمـ التحـ

تحســين  إطــار  فــي  جهــوًدا  المصريــة  الدولــة  بذلــت 

البيئــة الرقميــة وتعزيزهــا، وهــو مــا نعكــس باإليجــاب 

علــى معــدالت التنميــة البشــرية فــي مصــر، وقــد تجلــت 

التحــول  حيــث  كورونــا؛  جائحــة  خــال  الجهــود  تلــك 

الحكوميــة  المــدارس  التعليــم عــن بعــد، وقيــام  نحــو 

والخاصــة بالتوســع فــي اســتخدام المواقــع والمنصات 

اإللكترونيــة، كمــا شــجعت المؤسســات علــى التوســع 

فــي تقديــم دورات تدريبيــة لتنميــة المــوارد البشــرية مــن 

ــادل  ــى تب ــة، والعمــل عل ــات الرقمي خــال تفعيــل التقني

واإلقليميــة؛  العالميــة  المؤسســات  مــع  الخبــرات 

لتعظيــم المهــارات وزيــادة اإلنتــاج، وخفــض التكاليــف، 

حمايــة  قانــون  وضــع  مــع  بالتــوازي  يحــدث  هــذا  كان 

البيانــات الشــخصية رقــم 151 لعــام 2020، لحفــظ ســرية 

المســتخدمين.  وخصوصيــة 

وقـــد تنوعـــت هـــذه الخدمـــات، فعلـــى ســـبيل المثـــال، 

تـــم إطـــاق منصـــة مصـــر الرقميـــة للخدمـــات الحكوميـــة 

بمـــا يكفـــل  للمواطـــن،  لتقديـــم خدمـــات  اإللكترونيـــة 

ـــى الخدمـــة،  ـــازم للحصـــول عل ـــر الوقـــت والجهـــد ال توفي

كارت  منظومـــة  تطبيـــق  تـــم  الزراعـــة  قطـــاع  وفـــي 

معـــدل  تقلـــص  فـــي  ُتســـهم  والتـــي  الذكـــي،  الفـــاح 

الفســـاد، وتســـهل وصـــول الدعـــم لمســـتحقيه، وتقلـــل 

الجهـــد الـــازم للحصـــول علـــى األســـمدة والمبيـــدات 

الزراعيـــة، فضـــًلا عـــن ميكنـــة منظومـــة التأميـــن الصحـــي 

الشـــامل، وكان أحـــد العوامـــل المهمـــة التـــي أســـهمت 

فـــي تعزيـــز البيئـــة الرقميـــة هـــو توفـــر الكـــوادر البشـــرية 

ــا المعلومـــات؛  ــابة المؤهلـــة فـــي مجـــال تكنولوجيـ الشـ

للعاصمـــة  التكنولوجيـــة  البنيـــة  َســـت  أسِّ قـــد  إنـــه  إذ 

اإلداريـــة الجديـــدة بأيـــدي كـــوادر مصريـــة متميـــزة. هـــذا 

وقـــد بلـــغ إجمالـــي االســـتثمارات فـــي مشـــروع رفـــع 

ــال  ــه خـ ــار جنيـ ــو 60 مليـ ــر نحـ ــي مصـ ــت فـ ــاءة اإلنترنـ كفـ

الفتـــرة )2019 - 2021(.  

ـــا  وهـــذه الجهـــود وغيرهـــا الكثيـــر انعكـــس أثرهـــا جليًّ

فـــي تحســـن مؤشـــر التنميـــة البشـــرية الـــذي ارتفـــع مـــن 

)0.666( عـــام 2010 إلـــى )0.707( عـــام 2020، وبذلـــك أصبحـــت 

مصـــر ضمـــن مجموعـــة الـــدول ذات التنميـــة البشـــرية 

ـــى أن مصـــر  ـــذ عـــام 2019. وتجـــدر اإلشـــارة إل المرتفعـــة من

أصـــدرت، وللمـــرة الثانيـــة، تقريـــر التنميـــة البشـــرية فـــي 

ــود  ــم الجهـ ــي 2010؛ لتعكـــس حجـ ــدار فـ ــد أول إصـ 2021 بعـ

والتطـــور خـــال تلـــك الحقبـــة التـــي شـــهدت ثورتيـــن، 

وجائحـــة صحيـــة أثـــرت علـــى جوانـــب الحيـــاة كافـــة.  

تحســـين  فـــي  الرقميـــة  البيئـــة  أهميـــة  إلـــى  وبالنظـــر 

بعـــض  رصـــد  يمكـــن  البشـــرية،  التنميـــة  مســـتوى 

فـــي مصـــر،  الرقمـــي  التحـــول  تواجـــه  التـــي  التحديـــات 

وتقلـــص أثـــره اإليجابـــي علـــى التنميـــة البشـــرية، وعلـــى 

رأســـها الحاجـــة إلـــى تمويـــل ضخـــم لتعزيـــز االســـتثمارات 

فـــي البيئـــة الرقميـــة، والعمـــل علـــى تأمينهـــا الكتســـاب 

إلـــى أهميـــة رفـــع وعـــي  ثقـــة المواطنيـــن، باإلضافـــة 

ــة،  ــة المختلفـ ــات الرقميـ ــتخدام التقنيـ المواطنيـــن باسـ

العالمـــي،  التكنولوجـــي  التطـــور  مواكبـــة  وضـــرورة 

بذلــت الدولــة المصريــة جهــوًدا فــي 
إطــار تحســين البيئة الرقميــة وتعزيزها، 
وهــو مــا نعكــس باإليجــاب علــى معدالت 

التنميــة البشــرية فــي مصــر.



178

مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

مختلـــف  فـــي  ودمجـــه  اإللكترونـــي  التعليـــم  وتقبـــل 

مراحـــل التعليـــم، باإلضافـــة إلـــى تطويـــر المناهـــج؛ لتفـــي 

المنشـــود. الرقمـــي  المجتمـــع  بمتطلبـــات 

ثالًثا: مستقبل التنمية البشرية في ظل 
التطور المستمر في البيئة الرقمية 

فـــي ظـــل التطـــور التكنولوجـــي الســـريع ســـيصبح مـــا هـــو 

جديـــد اليـــوم قديًمـــا فـــي المـــدى الزمنـــي القصيـــر، وهـــو 

التعليـــم والتطويـــر المســـتمر للمهـــارات  ـــب 
ِ
ُيوج مـــا 

ـــر طبيعـــة  ـــه مـــن المتوقـــع أن تتغي ـــة، كمـــا أن التكنولوجي

الوظائـــف علـــى مســـتوى العالـــم؛ فســـوف يظهر العديد 

مـــن أشـــكال وأنمـــاط العمـــل المتعلقـــة بالتكنولوجيـــا 

والبرمجـــة، وســـوف تندثـــر أشـــكال وأنمـــاط أخـــرى؛ إذ 

إنـــه بحســـب تقديـــرات منظمـــة العمـــل الدوليـــة، يمكـــن 

إلـــى االقتصـــاد األخضـــر أن يوفـــر 24 مليـــون  للتحـــول 

وظيفـــة جديـــدة علـــى مســـتوى العالـــم بحلـــول عـــام 

2030، وذلـــك  مـــن خـــال اعتمـــاد ممارســـات مســـتدامة 

فـــي قطـــاع الطاقـــة. وفـــي الوقـــت ذاتـــه، تشـــير تقاريـــر 

بعـــض المجموعـــات، مثـــل مجموعـــة ماكينـــزي، إلـــى أن 

800 مليـــون شـــخص قـــد يفقـــدون وظائفهـــم بحلـــول 

عـــام 2030، بســـبب التشـــغيل اآللـــي. 

وفــي الختــام، يمكــن القــول بــأن تعزيــز البيئــة الرقميــة 

معــدالت  لتحســين  التكنولوجــي  التطــور  ومواكبــة 

التنميــة البشــرية، يتطلبــان تفعيــل التعــاون الرقمــي 

وفــي  ــا،  تكنولوجيًّ المتقــدم  العالــم  ودول  مصــر  بيــن 

ضــوء ذلــك يمكــن االســتفادة مــن تجربــة بعــض الــدول 

ابتكارهــا  فــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  كتجربــة 

الرقمــي لتحســين الخدمــات المصرفيــة؛ حيــث أنشــأت 

ــا  يوفــر التعــرف علــى الهويــة مــن  ــا بنكيًّ مقهــى رقميًّ

خــال وجــه العميــل ليقــدم لــه الخدمــات علــى الســاعات 

ــى تشــجيع االســتثمار  ــة »آبــل«، هــذا باإلضافــة إل الذكي

األجنبــي والخــاص فــي مجــال تطويــر البيئــة الرقميــة، 

وتقديــم التيســيرات الازمــة والحوافــز الضريبيــة لعــدة 

ســنوات، فضــًلا عــن تعزيــز األمــن المعلوماتــي بتطويــر 

األنظمــة، وتشــجيع االبتــكار بوضــع اســتراتيجيات تحفز 

ثقافــه اإلبــداع؛ بمــا يســهم فــي تطويــر البيئــة الرقميــة، 

والميســرة  المطــورة  الخدمــات  مــن  المزيــد  وتقديــم 

للمواطــن فــي مختلــف القطاعــات، وهــو مــا ينعكــس 

ــن معــدالت التنميــة البشــرية. أيًضــا علــى تحسُّ

التكنولوجـــي  التطـــور  ظـــل  فـــي 
الســـريع ســـيصبح مـــا هـــو جديـــد اليـــوم 
قديًمـــا فـــي المـــدى الزمنـــي القصيـــر، وهـــو 
ـــب التعليـــم والتطويـــر المســـتمر 

ِ
مـــا يُوج

التكنولوجيـــة. للمهـــارات 



تـرجـمـــات
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أ . د. علي الزعبي

كرونيـــن،  باتريشـــيا  مـــن  كلٌّ  م  قـــدَّ  ،2008 عـــام  فـــي 

وفرانســـيس ريـــان، ومايـــكل كوفـــان، دراســـة بعنـــوان 

 Undertaking a Literature Review: Step-by-Step“

Approach”، هدفـــت إلـــى تقديـــم دليـــل تدريجـــي لتيســـير 

فـــي  المهمـــة  العناصـــر  تقديـــم  خـــال  مـــن  الفهـــم، 

ــار فـــي  ــابقة«. وُيشـ عمليـــة مراجعـــة »الدراســـات السـ

ــات، إال أن  ــواع المراجعـ ــف أنـ ــى مختلـ ــة إلـ ــك الدراسـ تلـ

التركيـــز هنـــا َينصـــبُّ علـــى مراجعـــة األدبيـــات التقليديـــة 

أو الســـردية، ســـواًء كانـــت مهمـــة أكاديميـــة أو جـــزًءا 

مـــن عمليـــة البحـــث. ويـــرى الباحثـــون الثاثـــة أن أســـباب 

 literature الســـابقة  األدبيـــات  اســـتعراض  إجـــراء 

review متعـــددة، تشـــمل: الحصـــول علـــى المعلومـــات 

ـــر السياســـات، ورعايـــة المرضـــى المســـتندة إلـــى  لتطوي

األدلـــة، كمـــا أنهـــا خطـــوة فـــي عمليـــة البحـــث، وكذلـــك 

جـــزء مـــن عمليـــة التقييـــم األكاديمـــي. وُيَعـــد القيـــام 

معقـــدة.  مهمـــة  الســـابقة  الدراســـات  بمراجعـــة 

ــن  ــن أيـ ــن: مـ ــا بيـ ــرر طرحهـ ــي يتكـ ــئلة التـ ــراوح األسـ وتتـ

المقـــاالت  وكـــم  الموضـــوع،  اختيـــار  وكيفيـــة  تبـــدأ، 

ــا الـــذي تتضمنـــه تلـــك  التـــي يتضمنهـــا، وصـــوًلا إلـــى مـ

المقـــال  الهـــدف مـــن هـــذا  باختصـــار، إن  المراجعـــة. 

هـــو تقديـــم توجـــه تدريجـــي الســـتعراض »الدراســـات 

والباحثيـــن  الطـــاب  فهـــم  لتيســـير  الســـابقة« 

المبتدئيـــن.

أوًلا: مــاذا تعنــي مراجعــة »الدراســات 
الســابقة«؟

هدًفـــا  الســـابقة«  »الدراســـات  مراجعـــة  تمثـــل 

يمكـــن الوصـــول إليـــه مـــن خـــال تلخيـــص وتقديـــم 

ذات  المتاحـــة  -وغيرهـــا-  لألبحـــاث  نقـــدي  تحليـــل 

الصلـــة بالموضـــوع محـــل الدراســـة. والهـــدف مـــن 

هـــذه العمليـــة هـــو أن يواكـــب الباحـــث مـــا يســـتجد 

مـــن مؤلفـــات فـــي موضـــوع دراســـته أو تخصصـــه، 

لبحـــث  التســـويغ  مثـــل  آخـــر  لهـــدف  يؤســـس  وأن 

مســـتقبلي فـــي ذلـــك المجـــال. وتســـتند المراجعـــة 

الجيـــدة إلـــى العديـــد مـــن الســـمات، لعـــل أهمهـــا: )1( 

جمـــع معلومـــات عـــن موضـــوع محـــدد مـــن مصـــادر 

متعـــددة، )2( صياغـــة هـــذه األدبيـــات بصـــورة محكمـــة، 

أن   )4( الشـــخصية،  التحيـــزات  عـــن  االبتعـــاد   )3(

أهـــداف  اختيـــارات األدبيـــات واضحـــة وتخـــدم  تكـــون 

الدراســـة. وُيَعـــد تنظيـــم بنيـــة المراجعـــة مـــن األهميـــة 

بمـــكان لتعزيـــز انســـياب وســـهولة قـــراءة العـــرض. 

الســـليم  االســـتخدام  أيًضـــا  المهمـــة  األمـــور  ومـــن 

المصطلحـــات  اســـتخدام  تقليـــل  مـــع  للمفـــردات، 

ــة  ــام بالدقـ ــب االهتمـ ــا يجـ ــدة. كمـ ــة والمعقـ الغامضـ

فـــي اســـتخدام الَمراجـــع علـــى مـــدار المراجعـــة، وخاصـــة 

فـــي مجـــال التوثيـــق.

التعامل مع “األدبيات السابقة”: منهج 
تدريجي)*( )ترجمة بتصـــرف(

)*( ،British Journal of Nursing ـــرت الدراســـة فـــي الدوريـــة البريطانيـــة للتمريـــض
ِ

تأليـــف: باتريشـــيا كرونيـــن، وفرانســـيس ريـــان، ومايـــكل كوفـــان، ُنش

رقـــم 1، مجلـــد 17.

ــويـــت ــكـ ــة الـ ــعــ ــامــ أســـــتـــــاذ األنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا الـــثـــقـــافـــيـــة – جــ
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ثانًيا: أنواع المراجعات

السابقة«  »األدبيات  مراجعة  أنواع  حصر  يمكن 

على النحو التالي:

1. المراجعة التقليدية أو السردية
Traditional or narrative literature review 

يعتمــد هــذا النــوع علــى نقد وتلخيص الدراســة، ويجعل 

مــن االســتنتاجات التــي خرجــت بهــا محــل بحــث وتدقيق. 

ويتكــون المحتــوى األساســي للمراجعــة مــن دراســات 

التقليــدي  النــوع  وُيَعــد  البحــث.  بمجــال  صلــة  ذات 

الدراســات  مــن  عــدد  تجميــع  فــي  مفيــًدا  للمراجعــة 

فــي مجــال تخصــص مــا مًعــا، وتلخيصهــا. والهــدف 

األساســي مــن هــذا النــوع هــو إمــداد القــارئ بخلفيــة 

شــاملة لفهــم الموضوع، وتســليط الضــوء على أهمية 

البحــث الجديــد. ويمكــن أن تســتلهم أفــكار البحــث مــن 

خــال تحديــد الفجــوات أو أوجــه التناقــض فــي مجموعــة 

الدراســات الســابقة؛ ممــا يســاعد الباحثيــن لتحديــد أو 

تعريــف أســئلة البحــث أو الفرضيــات. ويمكــن القــول إن 

 ،focused research question المركــز  البحــث  ســؤال 

 ، research objectiveأو الهــدف الواضــح مــن الدراســة

ــا فــي االختيــار األفضــل  مــن شــأنهما أن يلعبــا دوًرا مهمًّ

مــن  وبالمثــل،   .literature review الســابقة لألدبيــات 

شــأن ذلــك أيًضــا أن يكــون مفيــًدا جــًدا فــي تطويــر إطــار 

فكــري أو نظــري جديــد.

2. المراجعة المنهجية
Systematic literature review

على النقيض من المراجعة التقليدية، َتستخدم المراجعة 

المنهجيـة نهًجـا أشـد صرامـة وأكثـر تحديـًدا السـتعراض 

فـي  وُتسـتخدم  محـدد،  مجـال  فـي  السـابقة  الدراسـات 

اإلجابـة عـن األسـئلة األكثـر تركيـًزا حـول تخصـص بعينـه، 

كأن تركـز علـى الممارسـات اإلكلينيكيـة فقـط دون غيرهـا. 

تـم  الـذي  الزمنـي  اإلطـار  فصـل  فـي  النـوع  هـذا  ويتميـز 

خالـه اختيـار »الدراسـات السـابقة«، وكذلـك الطـرق التـي 

البحـث  محـل  الدراسـات  نتائـج  تقييـم  فـي  اسـتخدمت 

تقييـم مصداقيـة  القـارئ مـن  يتمكـن  وتجميعهـا. وحتـى 

وصاحيـة المراجعـة، يجـب علـى الباحـث أن يقـدم المعايير 

التـي اسـتخدمت فـي: الدقيقـة 

صياغة سؤال البحث.	 

وضع معايير اإلدراج واالستبعاد.	 

اختيار الدراسات السابقة، والحصول عليها.	 

اختبـــار مـــدى جـــودة »الدراســـات الســـابقة« التـــي 	 

المراجعـــة.  تشـــملها 

تحليل النتائج وتجميعها ونشرها.	 

مـن  الهـدف  يكمـن  التقليديـة،  المراجعـات  وبخـاف 

المراجعة المنهجية في توفير الئحة كاملة بقدر اإلمكان 

الصلـة  ذات  المنشـورة  وغيـر  المنشـورة  األعمـال  لـكل 

بمجـال موضوعـي معيـن. وفـي حيـن تسـعى المراجعـة 

الدراسـات،  مـن  عـدد  نتائـج  تلخيـص  إلـى  التقليديـة 

تسـتخدم المراجعـة المنهجيـة معاييـر واضحة وصارمة 

تقييـم  وإجـراء  مـا،  موضـوع  فـي  الدراسـات  كل  لتحديـد 

الكتابـات فـي موضـوع مـا.  نقـدي، وتجميـع كل 
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هـــذا وينضـــوي تحـــت عمليـــة المراجعـــة المنهجيـــة 

بعـــض العمليـــات الخاصـــة، ومنهـــا: 

Meta-analysis استعراض التحليات

النتائـــج  مـــن  كبيـــر  قســـم  أخـــذ  عمليـــة  بـــه  ُيقصـــد 

ــراء تحليـــل إحصائـــي لدمـــج هـــذه النتائـــج،  ــة، وإجـ الكميـ

دراســـته.  المـــراد  الموضـــوع  حـــول  الفهـــم  وتعزيـــز 

ــر إلـــى »اســـتعراض التحليـــات« باعتبـــاره شـــكًلا  وُينظـ

مـــن المراجعـــة المنهجيـــة التـــي ُتَعـــد بدورهـــا تقنيـــة 

ـــج مـــن دراســـات متعـــددة  إحصائيـــة تتضمـــن أخـــذ النتائ

فـــي الموضـــوع نفســـه، وتحليلهـــا باســـتخدام إجـــراءات 

اســـتخاص  علـــى  يســـاعد  وهـــذا  موحـــدة،  إحصائيـــة 

النتائـــج، واكتشـــاف أنمـــاط وعاقـــات بيـــن النتائـــج.

Meta-synthesis التجميع الفوقي

وهـــو التقنيـــة غيـــر اإلحصائيـــة المســـتخدمة فـــي دمـــج 

وتقييمهـــا  متعـــددة  نوعيـــة  بحثيـــة  دراســـات  نتائـــج 

وتفســـيرها. وقـــد تشـــترك هـــذه الدراســـات لتحديـــد 

وموضوعاتهـــا.  المشـــتركة،  األساســـية  عناصرهـــا 

-حيـــث  التحليـــات  اســـتعراض  مـــن  النقيـــض  وعلـــى 

يكـــون الهـــدف النهائـــي هـــو تقليـــل النتائـــج- يتضمـــن 

التجميـــع الفوقـــي تحليـــل العناصـــر الرئيســـة فـــي كل 

دراســـة وتجميعهـــا، بهـــدف تحويـــل النتائـــج الفرديـــة 

إلـــى صياغـــة مفاهيـــم وتفســـيرات جديـــدة.

مراجعـــة  عمليـــة  فـــي  خطـــوات  ثالًثـــا: 
الســـابقة«   »الدراســـات 

فـــي  الخاصـــة  العمليـــات  االعتبـــار  عيـــن  فـــي  باألخـــذ 

التحليـــات  -اســـتعراض  المنهجيـــة  المراجعـــات 

هـــذا  بقيـــة  فـــي  التركيـــز  يكـــون  الفوقـــي-  والتجميـــع 

المقـــال علـــى الخطـــوات التـــي يتضمنهـــا إجـــراء مراجعـــة 

تقليديـــة أو ســـردية؛ إذ يؤكـــد الباحثـــون الثاثـــة أن هنـــاك 

عمليـــة  كل  فـــي  بهـــا  األخـــذ  يجـــب  مهمـــة  خطـــوات 

خاصـــة بمراجعـــة األدبيـــات الســـابقة، ويمكـــن حصـــر 

هـــذه الخطـــوات علـــى النحـــو التالـــي:

1. اختيار موضوع المراجعة

ـــدُّ الطـــاب والباحثـــون المبتدئـــون اختيـــار الموضـــوع 
ِ

َيع

أمـــًرا صعًبـــا، ومـــن األخطـــاء الشـــائعة بالنســـبة للمبتدئ 

اختيـــار موضـــوع للمراجعـــة يتســـم بالشـــمولية، علـــى 

ــدة  ــة مفيـ ــتراتيجية أوليـ ــا يكـــون اسـ ــذا ربمـ ــم أن هـ الرغـ

فـــي تحديـــد كـــم الدراســـات الســـابقة المتـــاح، لكـــن هـــذه 

الموضوعـــات تشـــهد كميـــات ضخمـــة مـــن البيانـــات، 

األمـــر الـــذي يجعـــل مراجعـــة »الدراســـات الســـابقة« 

، ُينصـــح بتنقيـــح  ــًرا غيـــر ممكـــن التحقيـــق. ومـــن َثـــمَّ أمـ

النهائـــي  الحجـــم  إدارة  تســـهل  بحيـــث  الكـــم  هـــذا 

للمعلومـــات المتحصـــل عليهـــا.

علـى سـبيل المثـال، لتسـليط الضـوء علـى الموضـوع 

محـل البحـث يجـب أن ينظـر الباحـث هـل هنـاك عنصـر 

الدراسـة مثيـر لاهتمـام؟  محـدد فـي الموضـوع محـل 

وبالتالـي تحديـد األمـر المهـم الذي من شـأنه أن يسـاعد 

فـي تنقيـح الدراسـات المطلوبـة، فيمـا يسـاعد التحدث 

مـع اآلخريـن مثـل المتخصصيـن ذوي الخبـرة، والقـراءة 

الكثيـرة عـن الموضـوع، فـي تحديـد المجـاالت التـي تثيـر 

اهتمـام الباحـث، كمـا يمكـن أن يسـاعدا فـي تحديـد كـم 

المعلومـات الموجـودة فـي الموضـوع.

ومـــن المهـــم الحصـــول علـــى مـــادة علميـــة كافيـــة، هـــذا 

ويكـــون الوقـــت المحـــدد لهـــذه التدريبـــات األكاديميـــة 

مـــادة كافيـــة  توفيـــر  ُيَعـــد  لـــذا  الغالـــب؛  فـــي  ا  قصيـــًر

علـــى  القـــدرة  منظـــور  مـــن  ـــا  جوهريًّ أمـــًرا  للمراجعـــة 

عمـــل تلـــك المراجعـــة وعرضهـــا خـــال الوقـــت المحـــدد، 

ــوع البحـــث قبـــل  ــر موضـ ــي تغييـ ــروع فـ ــة أن الشـ خاصـ

انتهـــاء الوقـــت المحـــدد بفتـــرة قصيـــرة يمثـــل كارثـــة 

ـــار منطقـــة اهتمامـــه،  ـــذا علـــى الباحـــث أن يخت محققـــة، ل

ويضمـــن وجـــود بيانـــات كافيـــة لتلبيـــة متطلباتـــه. 

األكاديميـــة  الدراســـات  مراجعـــات  تلتـــزم  مـــا  وعـــادة 

الســـابقة بصـــورة صارمـــة بحـــد معيـــن مـــن الكلمـــات، 

ومـــن المهـــم االلتـــزام بهـــذا الحـــد؛ ذلـــك أنـــه ينتـــج عـــن 

مراجعـــات  العموميـــة  فـــي  المفرطـــة  الموضوعـــات 

طويلـــة جـــًدا أو ســـطحية جـــًدا. وكقاعـــدة عامـــة مـــن 
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األفضـــل أن يبـــدأ الباحـــث بموضـــوع محـــدود ومركـــز، 

وإذا اســـتلزم األمـــر يمكنـــه توســـيع نطـــاق المراجعـــة 

كلمـــا قطـــع شـــوًطا فيـــه، ولكـــن مـــن المهـــم إدراك 

صعوبـــة وقـــف تدفـــق المحتـــوى بنجـــاح والســـيطرة 

عليـــه، ال ســـيما إذا كان الوقـــت قصيـــًرا.

2. البحث عن »الدراسات السابقة«

وهــي  التاليــة  الخطــوة  تأتــي  الموضــوع  اختيــار  بعــد 

وُيَعــد  الصلــة،  ذات  المناســبة  المعلومــات  تحديــد 

األســلوب المنهجــي األرجــح للحصــول علــى مراجعــة 

مؤلفــات مجديــة، رغــم أن المراجعــة التقليديــة تختلــف 

عــن المنهجيــة، لكــن مبادئهــا وهيكلتهــا قــد تســاعد 

فــي تحديــد النهــج الــذي تســلكه. وبالتالــي يمكــن القــول 

ــع الشــمولي ومــدى الماءمــة همــا مــا يجــب  إن الطاب

أن يضعــه الباحــث فــي االعتبــار عنــد مراجعــة الدراســات 

الســابقة، ناهيــك عــن حقيقــة أنــه كلمــا كان الموضــوع 

ا.  محــل البحــث أكثــر تحديــًدا كانــت النتيجــة أكثــر تركيــًز

الدراســـات  فـــي  البحـــث  يتـــم  الحالـــي  الوقـــت  وفـــي 

اإللكترونيـــة،  البيانـــات  قواعـــد  باســـتخدام  الســـابقة 

والتـــي تتيـــح الوصـــول إلـــى عـــدد ضخـــم مـــن المعلومـــات 

التـــي يمكـــن اســـترجاعها بشـــكل أســـهل وأســـرع مـــن 

البحـــث اليـــدوي. وهنـــاك العديـــد مـــن قواعـــد البيانـــات 

اإللكترونيـــة، ومـــن األهميـــة بمـــكان تحديـــد أيٍّ منهـــا 

ذات صلـــة بالموضـــوع. 

الطـــرق  أكثـــر  المفتاحيـــة  بالكلمـــات  البحـــث  وُيَعـــد 

وتحتـــاج  الســـابقة«،  »الدراســـات  لتعييـــن  ا  انتشـــاًر

الكلمـــات المفتاحيـــة إلـــى النظـــر بعنايـــة الختيـــار مفـــردات 

لقواعـــد  وبالنســـبة  البحـــث.  محـــل  البيانـــات  ســـتوفر 

البيانـــات األمريكيـــة مثـــل CINAHL قـــد تختلـــف الكلمـــات 

المفتاحيـــة فـــي كتابـــة مفرداتهـــا عـــن تلـــك الموجـــودة فـــي 

ــا، ويمكـــن  اإلنجليزيـــة البريطانيـــة، وخاصـــة فـــي معناهـ

ــن  ــة مـ ــة البديلـ ــات المفتاحيـ ــتخاص بعـــض الكلمـ اسـ

ـــة اســـتراتيجية أخـــرى وهـــي  ـــات. وثمَّ ذاكـــرة قاعـــدة البيان

ــتخدم بعـــض  ــة، وتسـ ــات المفتاحيـ ــن الكلمـ ــع بيـ الجمـ

قواعـــد البيانـــات أوامـــر ُتســـّمى »عمليـــات منطقيـــة« 

ــع  ــي الجمـ ــاعدة فـ Boolean operators بغـــرض المسـ

بيـــن تلـــك الكلمـــات، وأكثـــر العمليـــات المنطقيـــة »و«، 

و »أو«، و »مـــا عـــدا«. 

أمثلة للعمليات المنطقية واستخدامها

الـغــــــرض مـنــهاألمـــر

AND = البحث عن مقاالت تحتوي على كل الكلمات الداللية المحددة.و

OR = البحث عن مقاالت تحوي أيًّا من الكلمات الداللية المحددة.أو

NOT = يستبعد المقاالت التي تحوي الكلمة المحددة.عدا

العلميـة  الدوريـات  فـي  اليـدوي  البحـث  أيًضـا  ويمكـن 

المتخصصـة فـي الموضـوع محـل البحـث، أو تلـك التـي 

ُيحتمـل أن تغطـي الموضـوع. وقـد تكـون هـذه عمليـة 

مصـادر  تحديـد  فـي  مثمـرة  طريقـة  أنهـا  إال  بطيئـة، 

د  المقـاالت. وفـي كل طـرق البحث المذكورة عاليه، ُيحدَّ

إطـار زمنـي بيـن 5 -10 سـنوات لعمر األعمـال المتضمنة. 

ويتحـدد هـذا عادة من خـال كمية المعلومات المتاحة، 

وُتسـتثنى مـن هـذه القاعـدة األعمـال اإلبداعيـة أو ذات 

التأثيـر العلمـي والنظـري، التـي قدمـت معرفـة أو رؤيـة 

جديـدة فـي التخصـص ذاتـه. 

وبشـــكل عـــام نجـــد أن الدوريـــات العلميـــة أكثـــر تحديًثـــا 

مـــن الكتـــب كمصـــادر للمعلومـــات، ويمكـــن أن تتقـــادم 

الكتـــب بســـبب الوقـــت الـــذي تســـتغرقه فـــي النشـــر، 

ولكـــن هـــذا ال يعنـــي اســـتبعاد الكتـــب؛ فهـــي مصـــدر 

ـــم لمصـــادر المعلومـــات. مقبـــول وَقيِّ
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3. تحليل وتجميع الدراسات

كدراسـات  تحديـده  تـم  مـا  جمـع  يتـم  المرحلـة  هـذه  فـي 

سـابقة literature review مناسـبة للبحـث، وقـد يختلـف 

الغـرض  بحسـب  السـابقة«  »الدراسـات  علـى  التركيـز 

النهائـي، إال أن هنـاك العديـد مـن االسـتراتيجيات المفيـدة 

إنشـاء  فـي  يسـاعد  بمـا  والتجميـع  التحليـل  مرحلتـي  فـي 

وكتابـة المراجعـة، وبصفـة أوليـة ُينصـح بالقـراءة األوليـة 

تتناولـه،  عمـا  فكـرة  لتكويـن  جمعهـا  تـم  التـي  للمقـاالت 

فـي  ملخـص  علـى  المنشـورة  المقـاالت  غالبيـة  وتحتـوي 

بدايـة الورقـة البحثيـة يسـاعد فـي هذه العمليـة، كما يدعم 

اتخاذ القرار إذا كان يستحق مواصلة القراءة أم ُيستبعد. 

وعنـد هـذه النقطـة، قـد يكـون مـن المفيـد إجـراء تصنيـف 

المصـادر. نـوع  أولـي، وتجميـع للمقـاالت بحسـب 

وعنــد إتمــام االســتعراض األولــي، يكــون مــن الضــروري 

العــودة إلــى المقــاالت إلجــراء مراجعــة أكثــر منهجيــة 

ونقديــة لمضمــون تلــك المقــاالت. ويوصــى باعتمــاد 

مثــل  العمليــة  هــذه  خــال  المراجعــة  لشــكل  نمــط 

 preview. question. read. وهــي اختصــار )PQRS( نظــام

ــص«.  ــا، اســأل، اقــرأ، لخِّ summarize، »قــدم عرًضــا أوليًّ

وهــذا النظــام ال يســاعد الباحــث علــى التركيــز فحســب، 

المــادة  تعريــف  ُيســهل  المطــاف  نهايــة  فــي  ولكنــه 

كان حجــم  حــال  فــي  اســتعادتها  وإمكانيــة  المتوفــرة 

الدراســات التــي ُتراَجــع ضخًمــا. 

األمــر  ينتهــي  قــد  األولــي،  العــرض  مرحلــة  وعقــب 

بالباحــث إلــى أن يختــار عــدًدا محــدوًدا مــن المقــاالت التــي 

يراهــا ذات صلــة بغــرض المراجعــة التــي يجريهــا. وعلــى 

الرغــم مــن أن بعــض األبحــاث قــد ُتســتبعد خــال هــذه 

المرحلــة، لكــن مــن الحكمــة أن تخــزن الحتمــال الحاجــة 

ــة تاليــة.  ــى اســترجاعها فــي مرحل إل

وفي مرحلة السؤال، ُتطرح األسئلة بشأن كل المقاالت، 

وهنا يقترح عدد من المؤلفين اسـتخدام نظام فهرسـة، 

فـي  للمسـاعدة  منهمـا(  مزيـج  )أو  تلخيـص  نظـام  أو 

طفيفـة  اختافـات  وجـود  إلـى  اإلشـارة  وتجـدر  العمليـة. 

والتلخيـص،  الفهرسـة  بأنظمـة  الخاصـة  المعاييـر  فـي 

والمؤلـف،  المقـال،  بعنـوان  تعنـي  هـي  عـام  وبشـكل 

والغـرض منـه، والمنهجيـة المتبعـة فـي دراسـة البحـث، 

والنتائـج واالسـتنتاجات، كمـا أنهـا تفيد أيًضـا في تضمين 

مراجعتـه.  بعـد  للمقـال  الرئيسـة  األفـكار  أو  التعليقـات 

لضمـان  الكاملـة  ـع 
ِ
والمراج األصـل،  بـإدراج  ويوصـى 

أفضـل حفـظ للسـجات. وعلـى سـبيل المثـال ال الحصر، 

التاليـة: الطريقـة  اسـتخدام  يمكـن 

ملخص المعلومات المتطلبة في مراجعة »الدراسات السابقة«

مؤلفات غير بحثيةمصادر ثانوية - مراجعاتمصادر أولية

العنوان:

المؤلف، والسنة:

الدورية العملية )مرجع كامل(:

الغرض من الدراسة:

نوع الدراسة:

اإلطار:

طريقة جمع البيانات:

االستنتاجات الرئيسة:

التوصيات:

تعليقات/أفكار أساسية مثل:

نقاط القوة والضعف:

العنوان:

المؤلف، والسنة:

الدورية العملية )مرجع كامل(:

أسئلة وغرض المراجعة:

التعريفات الرئيسة:

حدود المراجعة:

معايير التقييم:

تجميع الدراسات:

الملخص/االستنتاجات:

تعليقات/أفكار أساسية مثل:

نقاط القوة والضعف:

العنوان:

المؤلف، والسنة:

الدورية العملية )مرجع كامل(:

غرض البحث:

المصداقية:

الجودة:

المحتوى:

االتساق:

التوصيات:

تعليقات/أفكار أساسية مثل:

نقاط القوة والضعف:
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وعلى الرغم من أنها قد تكون عملية شاقة أحياًنا، فإن 

كل مقـال يجـب أن ُيقـرأ فـي أثنـاء محاولـة اإلجابـة عـن 

األسـئلة. وتجـدر اإلشـارة إلـى أنـه فـي حـال عـدم وضـوح 

أيٍّ مـن جوانـب التقييـم، يكـون مـن المفيـد الوصـول إلى 

أدوات أكثـر تفصيـًلا، أو قوائـم مرجعيـة تسـهل المزيـد 

المرجعيـة  الكتـب  وتتضمـن  النقـد.  أو  التحليـل  مـن 

المبتدئيـن  الباحثيـن  ولكـن  للنقـد،  أدوات  للباحثيـن 

يجـدون صعوبـة فـي التعاطـي مـع تعقيداتهـا.

المراجعـات  تتشـابه  ال  األوليـة،  المصـادر  وبخـاف 

تتبـع  المثـال،  سـبيل  علـى  ثانويـة،  كمصـادر  المصنفـة 

ـم علـى هذا  المراجعـات المنهجيـة معاييـر صارمـة، وُتقيَّ

وجهـة  ببسـاطة  م  ُتقـدِّ مراجعـات  وهنـاك  األسـاس. 

ماءمـة  مـدى  تستكشـف  أو  الموضـوع،  فـي  نظـر 

ينـدرج  دراسـات نظريـة  للممارسـة، وهنـاك  المفهـوم 

تحليلهـا تحـت هـذا النوع. وإذا ُقيِّمت في ضوء المعايير 

هـذه  فـإن  المنهجيـة  المراجعـات  بتقييـم  الخاصـة 

ومـن  الجانـب،  هـذا  مـن  معدومـة  سـتكون  المؤلفـات 

، ُيَعـد تحديـد الغـرض الرئيـس مـن المراجعـة خطوة  َثـمَّ

الطريقـة  وبهـذه  المراجعـة،  تقييـم  فـي  مهمـة  أوليـة 

التقييـم المناسـبة. يكـون مـن الممكـن تحديـد أسـئلة 

غيـر  المؤلفـات  تقييـم  أن  إلـى  االنتبـاه  الضـروري  مـن 

البحثيـة والمؤلفـات غيـر المبنيـة علـى مراجعـات علميـة 

سـابقة ُيَعـد أمـًرا ُمعقـًدا، ألنـه قـد ينطلـق مـن وجهـات 

نظـر شـخصية، أو مقـاالت افتتاحيـة، أو دراسـة الحاالت 

الذاتيـة التـي ال تقـوم علـى منهجيـات واضحـة، وغيرهـا.  

ا هو تحديد   وكما في بقية أنواع المصادر، نجد عامًلا مهمًّ

غرض البحثthe purpose of the study ، وربط ذلك 

في عملية البحث عن الدراسات السابقة. وال يتوقف 

إذ  فقط؛  الجانب  هذا  على  السابقة  الدراسات  اختيار 

الجودة،  مثل:  أخرى،  بمعايير  يرتبط  أيًضا  اختيارها  إن 

من  النوع  هذا  تقييم  عند  الدقة  وتحري  والمصداقية، 

المؤلفات. وتتضمن الجودة والمصداقية موضوعات 

تتعلق بالدورية العلمية، وعملية المراجعة المعتمدة 

 the processes of peer )خاصة  العلمية  المجلة  في 

review(، وموقف المؤلف، والفرضيات المعروضة. 

لـكل  ملخـص  كتابـة  وهـي  التقييـم  مراحـل  آلخـر  ونأتـي 

ا رئيسـة، وتعليقـات، ونقـاط  مقـال، وقـد يتضمـن أفـكاًر

القـوة والضعـف فـي الدراسـة، ويجـب أن يكتـب الباحث 

المتاحـة،  للمـادة  فهمـه  لتيسـير  الخـاص  بأسـلوبه 

كمـا أن عليـه اسـتخدام صيـغ سـليمة لكتابـة األدبيـات 

السـابقة، توضـح بالضبـط مـا جـاء بـكل منهـا، وبشـكل 

موضوعـي، خاصـة فـي عمليـة التوثيـق.

٤. كتابة المراجعة لألدبيات السابقة

بمجـــرد االنتهـــاء مـــن تقييـــم »الدراســـات الســـابقة« 

يجـــب أن يوضـــع فـــي االعتبـــار كيفيـــة هيكلتهـــا وكتابتهـــا، 

ويكمـــن العامـــل الرئيـــس للبحـــث األكاديمـــي المحكـــم 

بطريقـــة  االســـتنتاجات  تقديـــم  علـــى  القـــدرة  فـــي 

موضوعيـــة وواضحـــة ومتســـقة. ومـــن أهـــم أســـس 

ـــب العبـــارات الطويلـــة التـــي تســـبب  الكتابـــة الجيـــدة تجنُّ

إربـــاًكا، وكذلـــك تقليـــل الرطانـــة jargon   واللغـــة غيـــر 

الجمـــل  تكـــون  أن  ويجـــب  حـــد،  ألدنـــى  المفهومـــة 

ـــرة قـــدر اإلمـــكان، وأن تحمـــل فـــي طياتهـــا رســـالة  قصي

واتســـاق  اإلمائـــي،  بالتدقيـــق  االلتـــزام  مـــع  واحـــدة، 

صياغـــة الجملـــة مـــع القواعـــد النحويـــة للغـــة المكتوبـــة. 

لتطويـــر  تســـهيات  الجامعـــات  بعـــض  وتوفـــر  هـــذا 

وتحســـين مهـــارات الكتابـــة، كمـــا تقـــدم بعـــض الكتـــب 

اإلرشـــادات المهمـــة للكتابـــة بكفـــاءة. 

ــاء  ــة وبنـ ــة منطقيـ ــة بطريقـ ــادة العلميـ ــم المـ إن تنظيـ

هيـــكل المراجعـــة، أمـــر جوهـــري بالنســـبة لشـــموليتها، 

مـــن  الغـــرض  علـــى  البنـــاء  ســـيعتمد  مـــا  حـــد  وإلـــى 

نجـــد  المثـــال،  ســـبيل  علـــى  ذاتهـــا،  المراجعـــة  إجـــراء 

أن المراجعـــات المنهجيـــة لهـــا هيـــكل واضـــح يجـــب 

اتباعـــه، يلـــزم بقيـــة العمـــل بطريقـــة كتابـــة محـــددة. 

تكـــون  والممارســـين  الطـــاب  لمعظـــم  وبالنســـبة 

الدراســـية، المقـــررات  مـــن  جـــزًءا  إمـــا   المراجعـــة 

، هنـــاك  ، أو أطروحـــة أكاديميـــة. ومـــن َثـــمَّ
ٍ

أو اقتـــراَح بحـــث

بعـــض الحريـــة فـــي تحديـــد كيفيـــة صياغـــة البحـــث، بيـــد 

ـــا، وهنـــاك العديـــد  أنـــه مـــن المهـــم أن يكـــون منطقيًّ

ـــة  ـــي يجـــب أن تتضمنهـــا أي مـــن العناصـــر األساســـية الت

مراجعـــة للمؤلفـــات الســـابقة، منهـــا مـــا يلـــي:
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أ . المقدمة

يجـب أن تتضمـن المقدمـة الغرض مـن إجراء المراجعة، 

البحـث  يتناولهـا  التـي  »المشـكلة«  عـن  موجـزة  ولمحـة 

د المراجـع، وكلمـات البحث  المعنـي، ومـن المهـم أن تحـدَّ

المفتاحيـة، كمـا يجـب توصيـف أيـة حـدود أو معاييـر مـن 

وضـوح.  وبـكل  والمواضيـع  لألفـكار  اسـتبعاد  أو  إدمـاج 

وتقديـم بعـض التعليقـات علـى النتائـج التـي خرجـت بهـا 

الدراسـة، سـواء مدًحـا أو قدًحـا فـي الدراسـة التـي تمـت 

القـارئ فكـرة عـن مـدى اتسـاع  مراجعتهـا. وهـذا يمنـح 

وعمـق المصـادر المسـتعان بهـا، كمـا أنهـا تيسـر إلـى حد 

مـا الحكـم علـى صحـة الفرضيـات المطروحـة. 

ب- المحتوى األساسي

ويناقـــش  للتقريـــر  األساســـي  المحتـــوى  يقـــدم 

الكتابـــات المتعلقـــة  التـــي خرجـــت بهـــا  االســـتنتاجات 

بالموضـــوع. وهنـــاك طـــرق عديـــدة يمكـــن مـــن خالهـــا 

ـــال  ـــي يقـــدم، علـــى ســـبيل المث أداء ذلـــك. والجـــدول التال

مبســـًطا: توضيًحـــا  الحصـــر،  ال 

المحتـوى  بهـا  ـر  يؤطَّ التـي  الطريقـة  عـن  النظـر  بغـض 

فـي  وضعهـا  يجـب  رئيسـة  نقـاط  توجـد  األساسـي، 

االعتبـار، وفـي هـذا الجـزء ُتناَقـش المؤلفـات المحوريـة 

بالنسـبة للموضـوع، وعنـد مناقشـة مراجـع تجريبيـة أو 

للمنهجيـات  نقديـة  بمراجعـة  القيـام  مـن  بـد  ال  بحثيـة، 

المتبعة في الدراسة، ويجب توخي الحذر، ألن المراجعة 

ال ينتهـي بهـا المطـاف باعتبارها مجرد وصف لسلسـلة 

الجمـل  تجنـب  األفضـل  مـن  أنـه  كمـا  الدراسـات،  مـن 

الفضفاضـة عـن قطعيـة الدراسـات البحثيـة، مثـًلا، عنـد 

وصف مخرجات دراسـة ما، من األفضل اسـتخدام لغة 

تأطير مراجعة »الدراسات السابقة«

المزايـــا/ العيـــوبالتعريـــــفالنـهــــج

إلـــى  الكتابـــات  تقســـيم 
ــات ــات أو تصنيفـ موضوعـ

ــزة  ــات المتمايـ ُيناقـــش الموضوعـ
عـــن المراجعـــة.

بتكامـــل  ويســـمح  ا،  انتشـــاًر األكثـــر  النهـــج 
وينبغـــي  والتجريبيـــة.  النظريـــة  األبحـــاث 
مراعـــاة الحـــذر عنـــد التأكـــد أن الموضوعـــات 

بالمؤلفـــات. واضحـــة  صلـــة  ذات 

تقديـــم المؤلفـــات حســـب 
الترتيـــب الزمنـــي

م الكتابات إلى حقب زمنية. ُيفيـــد عنـــد اختبـــار ظهـــور موضـــوع مـــا علـــى ُيقسِّ
مـــدى فتـــرة زمنيـــة.

المؤلفـــات  استكشـــاف 
والمنهجيـــة النظريـــة 

مناقشـة المؤلفات النظرية يليها 
المنهجيـة  الكتابـات  استكشـاف 
سـبب  عـن  مؤشـًرا  تعطـي  التـي 
معيـن  بحـث  تصميـم  ماءمـة 

مـا. موضـوع  لدراسـة 

ـا  نظريًّ الدراسـة  محتـوى  يكـون  عندمـا  ُيفيـد 
بشـكل كبيـر، مـع القليـل مـن البحـث التجريبـي. 

إلـــى  الحاجـــة  لتحديـــد  اســـتخدامه  ويمكـــن 
نوعيـــة. دراســـات 

ت  تشـير إلى طبيعة النتائج الواردة في الدراسـة التي تمَّ

أن  األخـرى، ال  النتائـج  مراجعتهـا، ومـدى تطابقهـا مـع 

تصـدر بيانـات قطعيـة عـن دراسـة مـا وتعميـم نتائجهـا 

علـى الموضـوع المبحـوث. وعلـى المنـوال نفسـه، مـن 

السـابقة  الدراسـات  مراجعـة  علـى  للقائـم  الضـروري 

وأال  للمؤلفـات،  بالنسـبة  موضوعيتـه  علـى  ـظ 
ِ
ُيحاف أن 

يذكـر آراءه الشـخصية بشـأن جـودة الدراسـات البحثيـة. 

مـن  سلسـلة  مجـرد  الكتابـة  لغـة  تكـون  أن  ينبغـي  وال 

بـل أن تكـون مكتوبـة  االقتباسـات أو السـرد المرسـل، 

بإيجـاز بأسـلوب الكاتـب نفسـه. 
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تجميـع  فهـم  قـد  الباحـث  أن  يـدرك  أن  القـارئ  وعلـى 

دوره  يقتصـر  ولـم  بالموضـوع،  المتصلـة  المعلومـات 

ويجـب  آخـرون.  مؤلفـون  عليـه  وقـف  مـا  وصـف  علـى 

ـا  أن يقـرأ الباحـث المراجعـة كمـا لـو كانـت تقييًمـا نقديًّ

يسـلِّط  وأن  الموضـوع،  عـن  المتوفـرة  للمعلومـات 

الضـوء علـى النتائج من مصـادر متعددة، ويقارن بينها. 

 thematic approach وباسـتخدام النهـج المواضيعـي

يتدفـق السـرد بطريقـة منطقية من قسـم أو موضوع 

والترابـط، ويمكـن  للحفـاظ علـى االسـتمرارية  آخـر  إلـى 

تحقيق ذلك عن طريق تلخيص كل موضوع أو قسـم، 

وتوضيـح كيفيـة ارتباطـه بمـا يليـه. 

توضيـح  ينبغـي  النظريـة،  بالمؤلفـات  يتعلـق  وفيمـا 

محـل  بالموضـوع  يتصـل  فيمـا  االختـاف  أو  االتفـاق 

الدراسـة. وفـي بعـض األحيـان عندمـا تسـود الكتابـات 

النظرية، ويكون عدد المراجعات التي أجريت في مجال 

»الدراسـات  مراجعـة  تتضمـن  قـد  قليلـة،  االهتمـام 

تلـك  خـال  المتبعـة  للمنهجيـات  تحليـًلا  السـابقة« 

الدراسـات. كمـا ينبغـي أيًضا تناول أوجه عدم االتسـاق، 

والتناقضـات فـي الدراسـات السـابقة، كمـا هـو الحـال 

فـي  الموجـودة  والضعـف  القـوة  نقـاط  يخـص  فيمـا 

هـدف  ويكـون  الدراسـات،  لتلـك  األساسـي  المحتـوى 

الباحـث تلخيـص أدلـة موضـوع مـا وتقييمهـا، وتوضيـح 

التشـابهات واالختافات، وتقديم التفسـيرات الممكنة 

التـي قـد تظهـر. التناقـض وعـدم االتسـاق  ألوجـه 

جـ. الخاتمة

السـابقة«  »الدراسـات  مراجعـة  تختتـم  أن  ينبغـي 

المعـارف  تصـف  التـي  لاسـتنتاجات  موجـز  بملخـص 

ـا إلجـراء بحـث مسـتقبلي  الراهنـة، وتقـدم مبـرًرا منطقيًّ

فـي الموضـوع محل البحث. وتؤدي مراجعة الدراسـات 

السـابقة -التـي تمثـل جـزًءا مـن الدراسـة- إلـى الكشـف 

عـن فجـوات فـي المعرفـة مـا ُيسـهم فـي إعـادة تقييـم 

المعرفـة ذاتهـا، وبالتالي اإلسـهام في تطويرها بشـكل 

جديـد  مفاهيمـي  إطـار  إنشـاء  األقـل  علـى  أو  أفضـل، 

بعـض  تضميـن  يجـب  المراجعـات  كل  وفـي  وُمبَتكـر. 

مـن التوصيـات العامـة، والتـي تخـدم موضـوع الدراسـة 

أو الحقـل العلمـي الـذي تنتمـي إليـه. 

د- الَمراجع

ُتختتم مراجعة الدراسـات السـابقة بائحة ببليوجرافية 

والتقاريـر،  العلميـة،  الدوريـات  ومقـاالت  الكتـب،  لـكل 

والوسـائط األخرى التي أشـير لها في الدراسـة. وسـواء 

كانت المراجعة جزًءا من مقرر دراسـي أو للنشـر، فإنها 

كل  تعريـف  فيهـا  يتـم  التـي  العمليـة  مـن  مهـم  جـزء 

مصـادر مـادة البحـث. وهـذا يعنـي أن كل استشـهاد أو 

اقتبـاس فـي النـص يجـب أن يظهر في الئحـة الَمراجع/

الببليوجرافيـا، والعكـس صحيـح. ومـن الشـائع إغفـال 

يتسـبب  ممـا  إعدادهـا؛  فـي  الخطـأ  أو  الَمراجـع  إعـداد 

فـي فقـد الطـاب درجـات مهمـة فـي االختبـارات. ومـن 

االسـتراتيجيات المهمـة عمل ملـف منفصل للَمراجع، 

هـذه  إلـى  ُيضـاف  مصـدر  إلـى  ُيشـار  مـرة  كل  وفـي 

الائحـة فـي الحـال. وُتَعـد الئحـة الَمراجـع فـي حـد ذاتهـا 

مصـدًرا مفيـًدا للمؤلفـات بالنسـبة للمهتمين بدراسـة 

، فإنهـا تسـتحق كل  الموضـوع محـل البحـث، ومـن َثـمَّ

جهـد يبـذل للتأكـد مـن دقتهـا. 

مراجعـة  أن  الثاثـة  الباحثـون  ـد  أكَّ الدراسـة  نهايـة  فـي 

»الدراسـات السـابقة« ُتَعـد مسـألة محوريـة فـي عملية 

السـؤال  تحسـين  علـى  تسـاعد  أن  ويمكـن  البحـث، 

البحثـي مـن خـال تحديـد أوجـه التضـارب، كمـا يمكـن أن 

وغيـر مسـبوقة  جديـدة  بحثيـة  وأفـكار  بابتـكارات  توحـي 

ـن الباحـث المبتـدئ  عـن موضـوع البحـث ذاتـه، كمـا تمكِّ

لدراسـة  جديـدة  تصميمـات  استشـراف  مـن  أيًضـا 

فـي  وتسـاعدنا  المعلومـات  توفـر  وكذلـك  مسـتقبلية، 

أنـواع  ُتسـتخَدم  وقـد  البيانـات.  وتحليـل  جمـع  أدوات 

بحسـب  السـابقة«  »الدراسـات  مراجعـة  مـن  عديـدة 

سـبب إجراء تلك المراجعة، واألهداف العامة، وأهداف 

كيفيـة  تعلـم  أهميـة  تتضـح  ذلـك،  ضـوء  وفـي  البحـث. 

كتابـة مراجعـة »للدراسـات السـابقة«، فبإجرائهـا يمكن 

للباحـث المبتـدئ أن يشـارك فـي زيـادة كـم المعارف في 

مجال تخصصه؛ مما يؤدي في نهاية األمر إلى تحسـين 

عملـه مـن خـال الممارسـة القائمـة علـى األدلـة.
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عــــرض:

 باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
ــقــرار مــركــز الــمــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ ال

أ. فيصـل عبـد اهلل

وفـــي هـــذا الســـياق، نشـــر مركـــز كارنيجـــي للســـام الدولـــي 

العالمـــي،  والوبـــاء  المدنـــي  المجتمـــع  حـــول  ا  تقريـــًر

 Civil Society and the Global Pandemic: بعنـــوان 

Building Back Different؛ لمناقشـــة كيفيـــة اســـتجابة 

المباشـــرة  للتأثيـــرات  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات 

للوبـــاء، وتطلعهـــا إلـــى مســـتقبل مـــا بعـــد الجائحـــة، 

باإلضافـــة إلـــى إبـــراز التحديـــات االقتصاديـــة والسياســـية 

تشـــكيل  شـــأنها  مـــن  التـــي  والجيوســـتراتيجية 

المنظمـــات. لتلـــك  المســـتقبلية  االســـتراتيجيات 

ويـــرى التقريـــر أن جائحـــة كورونـــا أســـفرت عـــن عـــدة 

االقتصاديـــة  األصعـــدة  مختلـــف  علـــى  تداعيـــات 

الصعيـــد  فعلـــى  والجيوسياســـية؛  والسياســـية 

اقتصاديـــة  بأزمـــات  عديـــدة  دول  مـــرَّت  االقتصـــادي، 

تجاريـــة  سياســـات  عـــن  للبحـــث  دفعتهـــا  كبيـــرة 

واقتصاديـــة جديـــدة للتغلـــب علـــى األضـــرار التـــي تكبدتهـــا 

فقـــد  السياســـي،  الصعيـــد  وعلـــى  الوبـــاء.  بفعـــل 

ـــرت الجائحـــة بمصداقيـــة العديـــد مـــن الحكومـــات  أضَّ

ـــح معـــه أن تشـــهد الحيـــاة  الديمقراطيـــة، وهـــو مـــا يرجَّ

ا  السياســـية فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الجائحـــة حـــراًكا شـــعبيًّ

ــي  ــة التـ ــم الديمقراطيـ ــيخ دعائـ ــن أجـــل ترسـ ــًدا؛ مـ متزايـ

فعاليـــة.  أكثـــر   
ٍ

بشـــكل المواطنيـــن  احتياجـــات  تلبـــي 

فمـــن  الجيوسياســـية،  بالعواقـــب  يتعلـــق  وفيمـــا 

ـــع أن ُتســـهم الجائحـــة فـــي زيـــادة حـــدة التوتـــرات  المتوقَّ

بيـــن القـــوى الكبـــرى فـــي العالـــم.

ــون  ــل أن يكـ ــن المحتمـ ــه مـ ــى أنـ ــر إلـ ــار التقريـ ــذا وأشـ هـ

نشـــاط  طبيعـــة  علـــى  األمـــد  طويـــل  تأثيـــر  للجائحـــة 

المجتمـــع المدنـــي فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، ال ســـيما 

ــن  ــية بيـ ــة الجيوسياسـ ــدة المنافسـ ــد حـ ــلِّ تزاُيـ ــي ظـ فـ

ــا قـــد ُيســـفر عـــن محـــاوالت  الـــدول العظمـــى، وهـــو مـ

اســـتقطاب بعـــض الفاعليـــن فـــي منظمـــات المجتمـــع 

ــة.  سـ
ِ
ــدول المناف ــدارات الـ ــى مـ ــي إلـ المدنـ

ويتنـــاول التقريـــر الـــدور المحـــوري الـــذي لعبـــه المجتمـــع 

الصحيـــة  األزمـــة  انـــدالع  منـــذ  العالمـــي  المدنـــي 

ـــرات  العالميـــة، مـــن خـــال التركيـــز علـــى طبيعـــة التغيُّ

الطارئـــة علـــى أجنـــدة تلـــك المنظمـــات، ودورهـــا فـــي 

دفعـــت حالـــة الطـــوارئ الصحيـــة الناجمـــة عـــن جائحـــة كورونـــا العديـــد مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 

إلـــى تبنـــي اســـتراتيجيات جديـــدة للمســـاعدة فـــي التخفيـــف مـــن حـــدة األزمـــة، ال ســـيما فـــي ظـــل ضعـــف اســـتجابة 

الحكومـــات العالميـــة لمـــا فرضتـــه الجائحـــة مـــن تحديـــات غيـــر مســـبوقة علـــى جميـــع األصعـــدة.
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مواجهـــة التحديـــات التـــي فرضتهـــا الجائحـــة، فضـــًلا 

ــاط  ــى النشـ ــة علـ ــات الجائحـ ــى تداعيـ ــوف علـ ــن الوقـ عـ

ظـــلِّ  فـــي  العالمـــي  المدنـــي  للمجتمـــع  السياســـي 

التحـــوالت الجيوسياســـية الطارئـــة، وذلـــك مـــن خـــال 

المحـــاور اآلتيـــة:

تطور مجاالت عمل المجتمع المدني

اتجهـــت منظمـــات مدنيـــة عديـــدة إلـــى توســـيع نطـــاق 

كورونـــا،  أزمـــة  انـــدالع  منـــذ  المجتمعـــي  نشـــاطها 

ـــت  تبنَّ كمـــا  الصحيـــة،  الطـــوارئ  لحالـــة  كاســـتجابة 

ا رئيًســـا  العديـــد مـــن المبـــادرات المدنيـــة التـــي لعبـــت دوًر

فـــي التخفيـــف مـــن حـــدة األزمـــة؛ األمـــر الـــذي أســـهم فـــي 

تحســـين مســـتوى االســـتجابة الصحيـــة واالجتماعيـــة 

لألزمـــة، وأســـهم فـــي إكســـاب تلـــك المنظمـــات المزيـــد 

مـــن الشـــرعية انطاًقـــا مـــن دورهـــا الفاعـــل فـــي مواجهـــة 

ــة. ــات المحليـ ــهدها المجتمعـ ــي تشـ ــات التـ التحديـ

التـــي  القيـــود  مـــن  بالرغـــم  أنـــه  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 

فرضتهـــا معظـــم الحكومـــات علـــى أنشـــطة المجتمـــع 

المدنـــي كجـــزء مـــن اســـتراتيجياتها األوليـــة إلدارة األزمـــة 

الصحيـــة، فـــإن ذلـــك لـــم يمنـــع منظمـــات المجتمـــع 

أجـــل  مـــن  جديـــدة  مدنيـــة  آفـــاق  فتـــح  مـــن  المدنـــي 

ــة  ــة واالقتصاديـ ــة واالجتماعيـ ــات الصحيـ ــر الخدمـ توفيـ

والمجتمعيـــة.

منظمـــات  نشـــاط  يقتصـــر  لـــم  النحـــو،  هـــذا  وعلـــى 

الصحيـــة  الخدمـــات  توفيـــر  علـــى  المدنـــي  المجتمـــع 

أجنـــدة  تطويـــر  ليشـــمل  امتـــد  بـــل  واالجتماعيـــة، 

مدنيـــة لســـد الفجـــوة الرقميـــة، عبـــر تســـهيل وصـــول 

ازدادت  الـــذي  األمـــر  وهـــو  اإلنترنـــت،  إلـــى  المواطنيـــن 

أهميتـــه منـــذ بدايـــة الوبـــاء، باإلضافـــة إلـــى ذلـــك حـــاز 

فتـــرة  خـــال  المـــرأة  ضـــد  العنـــف  معـــدالت  ارتفـــاع 

الجائحـــة اهتماًمـــا أكبـــر مـــن نشـــطاء المجتمـــع المدنـــي، 

وفـــي هـــذا اإلطـــار، تشـــكلت مجموعـــات نســـائية فـــي 

ـــى المحاكـــم  ـــال- للضغـــط عل ـــى ســـبيل المث تونـــس -عل

لســـرعة النظـــر فـــي قضايـــا العنـــف ضـــد المـــرأة. 

دور المجتمـــع المدنـــي فـــي مواجهـــة 
االقتصاديـــة التحديـــات 

بنيويـــة  قصـــور  أوجـــه  عـــن  كورونـــا  جائحـــة  كشـــفت 

إذ  العالميـــة؛  االقتصاديـــة  النظـــم  مـــن  العديـــد  فـــي 

أنظمتهـــا  تطويـــر  ســـبل  اآلن  عديـــدة  دول  تناقـــش 

االقتصاديـــة للتكيـــف مـــع التداعيـــات الســـلبية للجائحـــة 

أصبحـــت  وقـــد  العالميـــة.  التوريـــد  ساســـل  علـــى 

جهـــود النشـــطاء المدنييـــن جـــزًءا ال يتجـــزأ مـــن الجهـــود 

النمـــاذج  فـــي  التفكيـــر  إلعـــادة  النطـــاق  واســـعة 

ـــة  ـــة الســـائدة ومراجعتهـــا اســـتعداًدا لمرحل االقتصادي

مـــا بعـــد الجائحـــة. 

ـــا كشـــفت عـــن وجـــود  ـــر أن جائحـــة كورون وأضـــاف التقري

التـــي  االقتصاديـــة  النمـــاذج  فـــي  خطيـــرة  إخفاقـــات 

تتبعهـــا كثيـــر مـــن الحكومـــات حـــول العالـــم؛ األمـــر الـــذي 

أثـــار تســـاؤالت حـــول مســـتقبل اعتمـــاد العديـــد مـــن 

الـــدول علـــى ساســـل التوريـــد العالميـــة فيمـــا يتعلـــق 

ــدات  ــل المعـ ــتراتيجية، مثـ ــة االسـ ــلع ذات األهميـ بالسـ

هـــذه  انقطـــاع  لســـهولة  بالنظـــر  وذلـــك  الطبيـــة، 

الشـــبكات ألســـباب سياســـية. 

آثـــار  مضاعفـــة  إلـــى  أدت  الجائحـــة  أن  التقريـــر  ـــد  وأكَّ

عـــدم المســـاواة المجتمعيـــة المرتبطـــة بالسياســـات 

كانـــت  حيـــث  للحكومـــات؛  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

نتيجـــة  باألزمـــة  ا  تأثـــًر األكثـــر  الفقيـــرة  المجتمعـــات 

التفاوتـــات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، ال ســـيما فيمـــا 

الصحيـــة. الخدمـــات  إلـــى  بالوصـــول  يتعلـــق 

وقـــد دفعـــت هـــذه القضايـــا المســـتحدثة منظمـــات 

فـــي  ـــا  منصبًّ تركيزهـــا  كان  التـــي  المدنـــي،  المجتمـــع 

الســـابق علـــى القضايـــا المتعلقـــة بالحقـــوق المدنيـــة 

االجتماعيـــة  الحقـــوق  إدراج  إلـــى  والسياســـية، 

واالقتصاديـــة علـــى قائمـــة أولوياتهـــا. وكانـــت الجائحـــة 

منظمـــات  مـــن  العديـــد  لقيـــام  الُمحفـــز  العامـــل 

ـــي بالضغـــط مـــن أجـــل تحقيـــق إصـــاح  المجتمـــع المدن

المـــدى. بعيـــد  واقتصـــادي  اجتماعـــي 
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زيادة النشاط السياسي للمجتمع المدني

ا غيـــر مباشـــر فـــي إعـــادة صياغـــة  لعبـــت الجائحـــة دوًر

بقضايـــا  المتعلقـــة  المدنـــي  المجتمـــع  سياســـات 

ــك  ــت تلـ ــث نظمـ ــة؛ حيـ ــان والديمقراطيـ ــوق اإلنسـ حقـ

المنظمـــات عشـــرات االحتجاجـــات اعتراًضـــا علـــى تراخـــي 

الحكومـــات فـــي احتـــواء انتشـــار فيـــروس كورونـــا. 

ــا  ــر أن جائحـــة كورونـ ــياق، أوضـــح التقريـ ــذا السـ وفـــي هـ

فاقمـــت حـــدة االضطرابـــات االجتماعيـــة فـــي بعـــض 

المناطـــق.

وأضـــاف التقريـــر أن أزمـــة كورونـــا بـــرزت كعامـــل ثانـــوي 

فـــي إظهـــار اإلحباطـــات المجتمعيـــة الكامنـــة بشـــأن 

ظـــل  فـــي  خاصـــة  الحكوميـــة،  السياســـات  فشـــل 
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لجـــوء بعـــض الحكومـــات إلـــى اســـتخدام العنـــف ضـــد 

االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بتطبيـــق  تذرًعـــا  المتظاهريـــن 

للحـــد مـــن انتشـــار الوبـــاء، وقـــد أدت هـــذه الحمـــات 

المجتمعـــي  النشـــاط  نوبـــات  زيـــادة  إلـــى  القمعيـــة 

المناهـــض للنظـــم السياســـية، وعلـــى ســـبيل المثـــال، 

تركيـــا  المدنيـــة فـــي  المنظمـــات  العديـــد مـــن  ل  تحـــوَّ

إلـــى التركيـــز علـــى التأثيـــر الســـلبي لسياســـات الحكومـــة 

المرتبطـــة بأزمـــة كورونـــا علـــى حقـــوق اإلنســـان.

ـــي  ـــاء علـــى النشـــاط المدن تداعيـــات الوب
العالمـــي

ــدى  ــدة المـ ــار بعيـ ــة آثـ ــون للجائحـ ــر أن يكـ ــع التقريـ يتوقـ

علـــى نشـــاط منظمـــات المجتمـــع المدنـــي على مســـتوى 

ــر  ــات بتأثيـ ــام هـــذه المنظمـ ــد اهتمـ ــة تزايـ العالـــم، نتيجـ

العوامـــل الجيوسياســـية المتغيـــرة للجائحـــة، خاصـــة 

بعـــد إخفـــاق العديـــد مـــن الـــدول فـــي إدارة الجائحـــة.

وفـــي ضـــوء ذلـــك، يـــرى التقريـــر أن إخفـــاق العديـــد مـــن 

الـــدول الديمقراطيـــة فـــي إدارة أزمـــة جائحـــة كورونـــا 

أضعـــف ســـمعتها بيـــن النشـــطاء المدنييـــن فـــي جميـــع 

أنحـــاء العالـــم، ال ســـيما فـــي ظـــل قيـــام بعـــض الـــدول 

باســـتغال »دبلوماســـية اللقاحـــات« لتعزيـــز مكانتهمـــا 

للقاحـــات؛  الغربيـــة  الـــدول  احتـــكار  مقابـــل  الدوليـــة، 

ـــدات منظمـــات المجتمـــع  ـــر فـــي آراء وأجن ـــذي أثَّ األمـــر ال

لـــت الـــدول الغربيـــة مســـؤولية عـــدم  المدنـــي التـــي حمَّ

المتقـــدم  العالـــم  بيـــن دول  اللقاحـــات  توزيـــع  عدالـــة 

ــي. والنامـ

ـــي  وختاًمـــا، أشـــار التقريـــر إلـــى أنـــه علـــى الرغـــم مـــن تبنِّ

العديـــد مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي ألجنـــدات 

أعقـــاب  فـــي  جديـــدة  ودوليـــة  وسياســـية  اقتصاديـــة 

ـــزال تواجـــه تحدييـــن رئيســـين،  ـــا، فإنهـــا ال ت جائحـــة كورون

الضغـــط  فـــي  قدرتهـــا  محدوديـــة  فـــي  يكمـــن  األول: 

علـــى الحكومـــات مـــن أجـــل تطويـــر النمـــاذج االقتصاديـــة 

بصعوبـــة  يتعلـــق  والثانـــي:  القائمـــة،  والسياســـية 

تحقيـــق التـــوازن بيـــن المشـــكات االجتماعيـــة والصحيـــة 

التـــي فرضتهـــا الجائحـــة، وبيـــن مواصلـــة التركيـــز علـــى 

قضايـــا حقـــوق اإلنســـان، فـــي ظـــل مـــا تواجهـــه تلـــك 

أنشـــطتها، علـــى  حكوميـــة  قيـــود  مـــن   المنظمـــات 

ال سيما السياسية منها.
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تـنـظـيــمـات الـمـجـتـمـــع الـمـدنـي فـي الـكـويـــت: إنـجــــازات.. 
تـحـديـــات.. وآفـــاق)*(

عــــرض:

 باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
ــقــرار مــركــز الــمــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ ال

أ. أندرو ألبير شوقي

يمارس المجتمع المدني دوًرا محورًيا في المجتمعات 

تنظيـم  فـي  مؤثـر  بـدور  يضطلـع  حيـث  المعاصـرة؛ 

علـى  التأثيـر  وكذلـك  والمجتمـع،  الدولـة  بيـن  العاقـة 

المختلفـة.  الـدول  فـي  السياسـة  صنـع  عمليـة 

فـــي  الكويـــت  جامعـــة  نشـــرت  المنطلـــق،  هـــذا  مـــن 

عـــام 2019 كتاًبـــا للدكتـــور »عبـــد الرضـــا علـــي أســـيري« 

بعنـــوان »تنظيمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي الكويـــت: 

إنجـــازات... تحديـــات... وآفـــاق«؛ اســـتعرض فيـــه رؤيتـــه 

ــي  ــي فـ ــع المدنـ ــات المجتمـ ــة حـــول منظمـ المتخصصـ

أدواره ونشـــأته وتطـــوره. الكويـــت، متنـــاوًلا 

أحدهمـــا  هدفيـــن؛  للكتـــاب  أن  يبـــدو  البدايـــة،  ومـــن 

نظـــري واآلخـــر تطبيقـــي، فمـــن الناحيـــة النظريـــة، ســـعى 

الكتـــاب إلـــى تحليـــل وتشـــريح بنيـــة المجتمـــع المدنـــي، 

وآليـــات  المفاهيـــم  مـــن  حزمـــة  علـــى  الوقـــوف  بغيـــة 

العمـــل والسياســـات، ومـــن ثـــّم، ركـــز بشـــكل مفصـــل 

علـــى نشـــأة وتطـــور المجتمـــع المدنـــي، وأهدافـــه التـــي 

تأّســـس مـــن أجلهـــا. ومـــن الناحيـــة التطبيقيـــة، حـــاول 

الكتـــاب تقديـــم صـــورة متكاملـــة عـــن األدوار التـــي يقـــوم 

المســـتويين  علـــى  الكويتـــي  المدنـــي  المجتمـــع  بهـــا 

الَتعـــرُّف علـــى  بمـــا ُيســـهم فـــي  الداخلـــي والخارجـــي؛ 

المشـــكات التـــي تواجـــه المجتمـــع المدنـــي الكويتـــي، 

ومـــن ثـــّم، تقديـــم حلـــول ومقترحـــات للتغلـــب عليهـــا.

وحـــول توضيـــح أهميـــة تســـليط الضـــوء علـــى المجتمـــع 

المدنـــي الكويتـــي، رأى الكاتـــب أن تجربـــة الكويـــت فـــي هـــذا 

ـــي لدراســـة المجتمـــع  ـــة نمـــوذج مثال الشـــأن تعـــد بمثاب

المدنـــي، ويرجـــع ذلـــك إلـــى عـــدد مـــن العوامـــل، يأتـــي 

القيـــم االجتماعيـــة والدينيـــة  فـــي مقدمتهـــا، إضفـــاء 

للمجتمـــع  ا  متميـــًز طابًعـــا  البـــاد  فـــي  والسياســـية 

المدنـــي، ممـــا أســـهم فـــي تعزيـــز دوره فـــي البـــاد، كمـــا 

ــاء  ــن أبنـ ــمحة بيـ ــامي السـ ــن اإلسـ ــم الديـ ــززت تعاليـ عـ

مـــن  أنمـــاط متعـــددة  بـــروز  مـــن  الكويتـــي  المجتمـــع 

ــا تـــم ترجمتـــه فيمـــا بعـــد  التكافـــل االجتماعـــي، وهـــو مـ

إلـــى مـــا ُيســـمى بالمجتمـــع المدنـــي، كذلـــك أســـهم 

مـــا شـــهدته الكويـــت مـــن درجـــة متقدمـــة مـــن التطـــور 

السياســـي والديمقراطـــي فـــي تطـــور المجتمـــع المدنـــي 

ــر مقارنـــة بالـــدول األخـــرى.  الكويتـــي علـــى نحـــو كبيـ

الديـــن  تعاليـــم  إلـــى  إضافـــة  اآلخريـــن  ومســـاعدة  والعطـــاء  االجتماعـــي  التكافـــل  قيـــم  أن  شـــك  ال 

اإلســـامي التـــي يديـــن بهـــا الكويتيـــون، شـــّكلت أساًســـا قويًّـــا النطـــاق المجتمـــع المدنـــي فـــي الكويـــت، ممـــا 

جعلـــه مجتمًعـــا لـــه خصوصيـــة وتفـــرد شـــديد عـــن غيـــره.

عبد الرضا على أسيري، »تنظيمات المجتمع المدني في الكويت: إنجازات... تحديات... وآفاق« )جامعة الكويت، الكويت، 2019( )*(
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أوًلا: المجتمــع المدنــي مــا بيــن نشــأة 
وتطــوره  المفهــوم 

أشــار الكاتــب إلــى أن المجتمــع المدنــي يمثــل »مجموعــة 

مــن المؤسســات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 

فــي  المختلفــة،  ميادينهــا  فــي  تعمــل  التــي  والثقافيــة، 

اســتقال عــن ســلطة الدولــة، لتحقيــق أغــراض متعددة، 

صنــع  فــي  المشــاركة  مثــل،  سياســية  أغــراض  منهــا 

اقتصاديــة  وأغــراض  القومــي،  المســتوى  علــى  القــرار 

مثــل، الدفــاع عــن المصالــح االقتصاديــة ألعضــاء جماعــة 

فــي  لإلســهام  اجتماعيــة  وأغــراض  المجتمــع،  فــي  مــا 

تحقيــق التنميــة أو أغــراض مهنيــة، كــدور عمــل النقابــات 

لارتقــاء بمســتوى مهنــة مــا، وأغــراض ثقافيــة بهــدف 

نشــر الوعــي فــي المجتمــع بشــأن قضية معينــة. وخلص 

الكتــاب إلــى أن المجتمــع المدنــي يتكــون مــن منظمــات 

غيــر حكوميــة تطوعيــة ومنظمــة، كمــا أنــه ليــس معارًضا 

ــة والمجتمــع، بــل مكمــل لــكل منهمــا. للدول

وحـــول تطـــور مفهـــوم المجتمـــع المدنـــي، أشـــار الكتـــاب 

إلـــى  إلـــى أن الجـــذور األولـــى لنشـــأة المفهـــوم تعـــود 

ا  تطـــوًر شـــهد  ولكنـــه  »أرســـطو«،  اليونانـــي  المفكـــر 

ملحوًظـــا خـــال الزخـــم الـــذي صاحـــب نظريـــات مفكـــري 

العقـــد االجتماعي، وكذلك رواد المدرســـتين الماركســـية 

والهيجليـــة. إال أن إعـــادة إحيـــاء المفهـــوم بشـــكل جـــذري 

حدثـــت مـــع نهايـــة ثمانينيـــات القـــرن العشـــرين، وذلـــك 

فـــي ضـــوء التحـــوالت التـــي شـــهدها النظـــام الدولـــي 

مـــع ســـقوط االتحـــاد الســـوفيتي، والتـــي تزامـــن معهـــا 

تحـــول العديـــد مـــن الـــدول –وعلـــى وجـــه التحديـــد- دول 

شـــرق أوروبـــا نحـــو تبنـــي المســـار الديمقراطـــي، وهـــو 

ـــة.  ـــاح فكـــرة االنتشـــار النوعـــي للمجتمعـــات المدني مـــا أت

هـــذا، وقـــد توصـــل الكتـــاب إلـــى أن دور المجتمـــع المدنـــي 

ـــع السياســـة العامـــة مرهـــون بطبيعـــة  ـــة صن فـــي عملي

العاقـــة مـــع الدولـــة، ومـــدى وجـــود درجـــة ثقـــة بيـــن 

الطرفيـــن، وكذلـــك طبيعـــة النظـــام السياســـي القائـــم، 

ديمقراطيـــة،  أكثـــر  السياســـي  النظـــام  كان  فكلمـــا 

وقبـــوًلا للتعدديـــة، أفســـح ذلـــك المجـــال لمنظمـــات 

ــر.  ــام بـــدور أكبـ المجتمـــع المدنـــي للقيـ

العالمـــي..  المدنـــي  المجتمـــع  ثانًيـــا: 
اتســـاًعا  أكثـــر  منظـــور 

الدولـــة  حـــدود  عنـــد  المدنـــي  المجتمـــع  يتوقـــف  لـــم 

القوميـــة، بـــل تجـــاوزه مســـتفيًدا مـــن مظاهـــر العولمـــة، 

الـــدول،  بيـــن  للحـــدود  إلغـــاء  مـــن  بـــه  قامـــت  ومـــا 

وبالتالـــي، أصبـــح المجتمـــع المدنـــي فاعـــًلا جديـــًدا ومؤثـــًرا 

القـــرن  تســـعينيات  منـــذ  العالمـــي  المســـتوى  علـــى 

العشـــرين؛ حيـــث نجـــح فـــي فـــرض العديـــد مـــن القضايـــا 

علـــى األجنـــدة الدوليـــة، ومـــن بينهـــا مواجهـــة الفســـاد، 

ـــرام حقـــوق اإلنســـان، وغيرهـــا مـــن  ـــة، واحت ـــة البيئ وحماي

قضايـــا باتـــت محـــور اهتمـــام منظمـــة األمـــم المتحـــدة 

وغيرهـــا مـــن المنظمـــات الدوليـــة. 

هـذا، وقـد أوضـح الكتـاب أن المجتمـع المدنـي العالمـي 

يشـمل قطاًعـا مـن منظومـة المجتمـع المدنـي فـي بلـد 

معيـن يتخطـى الحدود الجغرافية، ليتضامن أو يتشـابك 

مع منظمات مدنية أخرى في مختلف دول العالم؛ حيث 

مجموعـة  أو  معينـة،  قضيـة  حـول  توافـق  هنـاك  يكـون 

مـن المبـادئ المشـتركة، بهـدف التأثيـر فـي الـرأي العـام 

العالمـي. هـذا، وقـد حـدد الكتـاب أربعـة أسـباب وراء نمـو 

المجتمـع المدنـي العالمـي: 

العولمــة، التــي أفســحت المجــال أمــام منظمــات 	 

المجتمــع المدنــي للقيــام بــدور فعــال، وال ســيما في 

ظــل مواجهــة التحــوالت االجتماعيــة التــي صاحبــت 

العولمــة االقتصاديــة وبرامــج التكيــف الهيكلــي. 

ــات، 	  ــا المعلومـ ــال وتكنولوجيـ ــائل االتصـ ــور وسـ تطـ

والتـــي ألغـــت فكـــرة الحـــدود الجغرافيـــة بمعناهـــا 

التقليـــدي، وســـهلت مـــن عمليـــة التواصـــل. 

انتشـــار قيـــم الديمقراطيـــة واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان، 	 

العالمـــي،  المدنـــي  المجتمـــع  دور  لـــت  أصَّ والتـــي 

ــر.  ــدور كبيـ ــام بـ ــال للقيـ ــه المجـ ــحت لـ وأفسـ

التحديـــات 	  وانتشـــار  العالميـــة  المخاطـــر  تنامـــي 

 الدوليـــة، التـــي لـــم يعـــد بمقـــدور أي دولـــة بمفردهـــا

أو منظمة بمفردها مواجهتها. 
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ثالًثا: المجتمع المدني العربي والخليجي.. 
خصوصية وتفرد

في ظل الخصوصية التي يتسم بها المجتمع المدني 

الكتاب  ناقش  ألخرى،  دولة  ومن  ألخرى  منطقة  من 

وكذلك  العربي،  العالم  في  المدني  المجتمع  حالة 

الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  المدني  المجتمع 

دراسة  المهم  من  أنه  مفادها  حقيقة  إلى  وخلص 

المجتمع المدني في العالم العربي بعيًدا عن المنظور 

خصوصية  ضوء  وفي  خصوصية.  من  له  لما  الغربي، 

المجتمعات العربية، أشار الكتاب إلى بعض التطورات 

التي شهدها المجتمع المدني في العالم العربي: 

بروز الجمعيات الحقوقية: على الرغم من اختفاء . 1

الجمعيـات الحقوقيـة فـي العالـم العربـي سـابًقا، إذ 

كانـت الـدول العربيـة تقيـد ظهورهـا، فـإن التحـوالت 

التـي حدثـت فـي ضوء العولمة، طـورت من األنظمة 

التشـريعية فـي كل مـن مصـر والبحريـن والمغـرب 

وتونـس والجزائـر، ومـن ثـّم فتحت المجـال أمام بروز 

مثـل هـذه الجمعيات.

العمل . 2 على  وتغليبه  الخيري  النهج  استمرار 

التنموي: أو ما أطلق عليه الكتاب »الدور االجتماعي 

لجمعيات المجتمع المدني«، ويعني أن الجمعيات 

تعمل على تقديم مساعدات لألفراد األكثر احتياًجا 

دون التحرك خطوة أبعد نحو التنمية والتمكين. 

نقـــص ومحدوديـــة الـــدور التثقيفـــي: الحـــظ الكتاب . 	

غيـــاب الشـــق الخـــاص بالتعليـــم المدنـــي والتثقيـــف 

فـــي  تعمـــل  التـــي  المنظمـــات  تلـــك  عمـــل  عـــن 

المجتمعـــات العربيـــة، ومـــن ثـــّم، بـــدت المنظمـــات 

ا غيـــر مائـــم للقيـــام بعمليـــة  المدنيـــة العربيـــة إطـــاًر

التنشـــئة القيميـــة للمواطنيـــن.  

ـــة: ُيقصـــد بهـــا تلـــك . 4 وجـــود منظمـــات عبـــر قطري

المنظمـــات التـــي تعمـــل علـــى المســـتوى العربـــي 

ـــن العـــرب،  ككل، ولعـــل مـــن أبرزهـــا: اتحـــاد المحامي

العـــرب،  والصحفييـــن  العـــرب،  الُكتـــاب  اتحـــاد 

والمنظمـــة العربيـــة لحقـــوق اإلنســـان، وغيرهـــا. 

أن  الكتـــاب  أوضـــح  الخليجـــي،  المســـتوى  وعلـــى 

بخصوصيـــة  يتمتـــع  الخليـــج  فـــي  المدنـــي  المجتمـــع 

تتمثـــل فـــي العاقـــة بينـــه وبيـــن الدولـــة، حيـــث ال تـــزال 

عمـــل  تنظـــم  التـــي  التشـــريعات  تصـــدر  الحكومـــات 

ـــي، كمـــا أنهـــا ُتعـــد أحـــد مصـــادر تمويـــل  المجتمـــع المدن

منظماتـــه، وهـــي أيًضـــا المســـؤولة عـــن تحديـــد الجهـــة 

ـــف بمراقبـــة أدائـــه.  اإلداريـــة التـــي ُتكلَّ

رابًعــا: الكويــت نموذًجــا مثالًيــا لدراســة 
المجتمــع المدنــي 

المجتمـــع  نشـــأة  الكتـــاب  مـــن  الثانـــي  الجـــزء  تنـــاول 

مـــدى  أي  وإلـــى  دوره،  وتطـــور  الكويـــت  فـــي  المدنـــي 

علـــى  الكويتـــي  المجتمـــع  خصوصيـــة  انعكســـت 

المجتمـــع المدنـــي فـــي البـــاد، فقـــد تبيـــن أن قيًمـــا مثـــل، 

التكافـــل االجتماعـــي والعطـــاء ومســـاعدة اآلخريـــن، 

ـــا  ـــن اإلســـامي، شـــّكلت أساًس ـــم الدي ـــى تعلي إضافـــة إل

قوًيـــا النطـــاق المجتمـــع المدنـــي فـــي الكويـــت حتـــى 

الكتـــاب  أوضـــح  وقـــد  هـــذا،  الدولـــة.  اســـتقال  قبـــل 

أن الـــدور الخيـــري هـــو الغالـــب علـــى عمـــل منظمـــات 

ـــا إلحـــدى الدراســـات،  ـــي، ووفًق ـــي الكويت المجتمـــع المدن

فـــإن المنظمـــات الخيريـــة ُتمثـــل نحـــو 78.2% مـــن إجمالـــي 

منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي الكويـــت، وال يقتصـــر 

ــاهمة  ــد للمسـ ــه يمتـ ــط، ولكنـ ــاد فقـ ــل البـ ــا داخـ دورهـ

فـــي دعـــم أنشـــطة إنســـانية خـــارج الكويـــت.
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أربعـــة  الكتـــاب  تنـــاول  ذلـــك،  إلـــى  وباإلضافـــة 

ــة للمجتمـــع المدنـــي الكويتـــي، يمكـــن  أدوار رئيسـ

يلـــي:  فيمـــا  اســـتعراضها 

المجتمــع  لمنظمــات  السياســي  الــدور   .1
الكويتــي  المدنــي 

نشــأت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي البدايــة للقيــام 

ــة، ثــم حــدث توســع فــي دورهــا  بأعمــال تطوعيــة وخيري

لتقــوم بأنشــطة تنمويــة واجتماعيــة، إضافــة إلــى العمل 

علــى تعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان، ورغم أنها ال تســعى 

للوصــول إلــى الســلطة علــى غــرار األحــزاب السياســية، 

فــإن بعــض المنظمــات المدنيــة في الكويــت تقوم بأداء 

السياســية،  والوظائــف  األدوار  مــن  مجموعــة مهمــة 

يرتكــز أهمهــا فــي دعــم الشــفافية ومحاربــة الفســاد، 

الرشــيد،  والحكــم  الديمقراطيــة  المشــاركة  وتعزيــز 

اإلنســان.  حقــوق  واحتــرام  ثقافــة  تعزيــز  عــن  فضــًلا 

وفيمــا يتعلــق بدعــم الشــفافية ومحاربــة الفســاد، أشــار 

الكتــاب إلــى الــدور الرقابــي المهــم لمنظمــات المجتمــع 

المدنــي الكويتــي، حيــث ســاهم البعــض منهــا فــي صــدور 

قانــون الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد »نزاهــة« فــي 

أوضــح  الديمقراطــي،  المســار  دعــم  وحــول   .2016 عــام 

الكتــاب أنــه إذا كان وجــود نظــام ديمقراطــي فــي الكويــت 

وازدهــاره،  المدنــي  المجتمــع  دور  تفعيــل  فــي  أســهم 

فــإن األخيــر بعــد ذلــك لعــب دوًرا محورًيــا فــي إرســاء 

وياحــظ  بالبــاد.  الديمقراطــي  النظــام  أركان  وتثبيــت 

لعبــت  السياســية،  األحــزاب  غيــاب  ظــل  فــي  أنــه 

أدوًرا مشــابهة  الكويتــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 

لألحــزاب، حيــث امتلكــت برامــج ورؤى مهمــة، وأصبحــت 

واجهــة لمنظمــات سياســية علــى الرغــم مــن أنــه كان 

ُينظــر إليهــا علــى أنهــا منظمــات اجتماعيــة أو ثقافيــة. 

وفيمــا يتعلــق بدعــم ثقافــة حقــوق اإلنســان، تعمــل 

ــز حقــوق  المنظمــات الحقوقيــة فــي الكويــت علــى تعزي

اإلنســان فــي عــدة مجــاالت، منهــا زيــادة الوعــي بحقــوق 

انتهــاكات  ومنــع  الكويــت،  فــي  المهاجــرة  العمالــة 

حقوقهــم، وكذلــك االهتمــام بحقــوق األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة، ومكافحــة قضايــا االتجــار بالبشــر. 

المجتمـــع  لمنظمـــات  االجتماعـــي  الـــدور   .2
الكويتـــي المدنـــي 

تتنــوع األدوار االجتماعيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي 

ا خيريــة، وأخــرى تتعلــق بقضايــا  الكويتــي لتشــمل أدوًر

ــن. وحــول دور  الدفــاع عــن المــرأة والشــباب والمعاقي

المجتمــع المدنــي الكويتــي فيمــا يتعلــق بالدفــاع عــن 

ــى أن هــذه المنظمــات  ــاب إل حقــوق المــرأة، أشــار الكت

التطوعــي  العمــل  تشــجيع  فــي  محورًيــا  دوًرا  لعبــت 

وإعانــة  العاملــة،  األم  ومســاعدة  الكويتيــة،  للمــرأة 

األطفــال علــى تحســين مســتوى التحصيــل العلمــي 

مصادقــة  ســاهمت  الســياق،  هــذا  وفــي  المرجــو. 

الكويــت علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة التمييــز 

العنصــري ضــد المــرأة فــي عــام 1994 فــي اإلعــاء مــن 

شــأن المجتمــع المدنــي المدافــع عــن حقــوق المــرأة، 

ولعــل أولــى ثمــار هــذه المصادقــة كان إنشــاء االتحــاد 

علــى  عكــف  والــذي  النســائية،  للجمعيــات  الكويتــي 

الدفــاع عــن مصالــح المــرأة فــي المجــاالت كافــة. 

وفيمـــا يخـــص قضايـــا الشـــباب، تهتـــم بعـــض جمعيـــات 

المجتمـــع المدنـــي برفـــع قـــدرات الشـــباب فـــي المجتمع، 

وأحـــدث الجمعيـــات الشـــبابية فـــي هـــذا الصـــدد كانـــت 

»جمعيـــة شـــباب الكويـــت الوطنيـــة« والتـــي تأّسســـت 

فـــي عـــام 2010؛ بهـــدف دعـــم وتشـــجيع الشـــباب المبـــدع 

فـــي مختلـــف المجـــاالت، ومنـــذ تأسيســـها، ســـاهمت 

المواهـــب  وتنميـــة  الشـــبابية  الطاقـــات  تعزيـــز  فـــي 

ورعايتهـــم.  الموهوبيـــن  اكتشـــاف  وكذلـــك  الشـــابة، 

ومـــع ذلـــك، انتقـــد الكتـــاب محدوديـــة عـــدد المنظمـــات 

المدنيـــة المعنيـــة بالشـــباب، فـــي وقـــت ُيمثـــل فيـــه 

ـــي، وال ســـيما فـــي ظـــل  ـــي المجتمـــع الكويت الشـــباب ُثلث

ــا  ــر تواجـــه الشـــباب الكويتـــي، تمتـــد مـ تحديـــات ومخاطـ

ــائعات، وصـــوًلا إلـــى  ــر التكنولوجيـــة والشـ بيـــن المخاطـ

ــة.  ــة والفكريـ ــر اإلرهابيـ المخاطـ

المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  أن  الكتـــاب  وأضـــاف 

ـــا األشـــخاص ذوي  ـــي أهميـــة خاصـــة بقضاي الكويتـــي تول

الكويـــت هـــي أول دولـــة عربيـــة  اإلعاقـــة، وخاصـــة أن 

تســـن قانوًنـــا فـــي هـــذا الشـــأن. وفـــي هـــذا الســـياق، 
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تعمـــل بعـــض المنظمـــات الكويتيـــة علـــى توفيـــر بيئـــة 

تافـــي  علـــى  العمـــل  مـــع  اإلعاقـــة،  لـــذوي  مناســـبة 

عـــن  فضـــًلا  منهـــا،  يعانـــوا  التـــي  الســـلبية  الظواهـــر 

تعزيـــز الحمايـــة األســـرية بالنســـبة لهـــم. وتوجـــد فـــي 

الكويـــت جمعيـــات متعـــددة تعمـــل فـــي مجـــال تعليـــم 

األفـــراد ذوي اإلعاقـــة، ولعـــل أبرزهـــا: الجمعيـــة الكويتيـــة 

الختافـــات التعلـــم »كالـــد«، ومجموعـــة »ديـــرة الخيـــر« 

التطوعيـــة لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة. 

3. الـــدور االقتصـــادي لمنظمـــات المجتمـــع 
المدنـــي الكويتـــي

ــي  ــه منظمــات المجتمــع المدن ــى مــا تقــوم ب إضافــة إل

المجاليــن  فــي  ومتنوعــة  مهمــة  أدوار  مــن  الكويتــي 

االقتصــادي  الــدور  ُيشــكل  واالجتماعــي،  السياســي 

أحــد أهــم األدوار المهمــة والفاعلــة لهــا. ويتجســد هــذا 

الــدور بصــورة أساســية مــن خــال الحركــة التعاونيــة في 

البــاد، والتــي تتســم بطابــع ريــادي فــي منطقــة الخليــج 

والمنطقــة العربيــة علــى نحــو عــام، حيــث ُتعــد تجربــة 

التعاونيات من التجارب الرائدة في التنمية االقتصادية 

ا لدورهــا الفاعــل فــي  واالجتماعيــة فــي الكويــت، نظــًر

ــذي يجعلهــا شــريًكا  ــة، األمــر ال ــف الدول تحســين وظائ

محورًيــا فــي هذا الشـــأن. وتهــدف الجمعيــات التعاونية 

فــي الكويــت إلــى تحقيــق عــدة أهــداف، هــي: تنشــيط 

التجــارة الداخليــة، وحمايــة المســتهلك، وتوفيــر الســلع 

والخدمــات، والمســاهمة فــي زيــادة اإلنتــاج، وتنظيــم 

وتمويــل الخدمــات االجتماعيــة، فضــًلا عــن المســاهمة 

فــي دعــم المشــروعات الهادفــة إلــى تنميــة المجتمــع، 

وكذلــك تخفيــف األعبــاء عــن كاهــل الدولــة فــي مجــال 

بعــض الخدمــات. ويشــير الكتــاب إلــى واقــع الجمعيــات 

مــال  رأس  أن  الراهــن، مؤكــًدا  الوقــت  فــي  التعاونيــة 

الجمعيــات التعاونيــة فــي الكويــت بلــغ عــام 2015 نحــو 

12.9 مليــون دينــار كويتــي، بمعــدل زيــادة بلغــت %47.8، 

2000. وتتمثــل أولويــات الجمعيــات حالًيــا  مقارنــة بعــام 

فــي توطيــد العاقــة مــع القطــاع الخــاص )المجمعــات 

ألصحــاب  الدعــم  توفيــر  بهــدف  وذلــك  التجاريــة(، 

الصغيــرة والمتوســطة.  المشــروعات 

المجتمـــع  لمنظمـــات  الخارجـــي  الـــدور   .٤
الكويتـــي المدنـــي 

الخارجي لمنظمات المجتمع المدني  الدور  الكتاب  تناول 

الكويتية، إذ تقوم بأدوار متعددة في الخارج، منها تفعيل 

الخارجية،  تحركاتها  خال  من  الشعبية  الدبلوماسية 

في  المنكوبة  الشعوب  مساعدة  في  دورها  وكذلك 

فيما  الرقابي  دورها  عن  فضًلا  العالم،  مناطق  مختلف 

يتعلق بتنفيذ الكويت لتعهداتها التي التزمت بها طواعية 

على الصعيد الدولي، وال سيما تحسين سمعة الكويت 

عن  الكويتي  المدني  المجتمع  ينفصل  وال  الخارج.  في 

الدولي، ويرجع  المستوى  اإلغاثي واإلنساني على  العمل 

ذلك إلى أن الكويت من أكثر الدول الفاعلة على المستوى 

العالمي في هذا المجال، وهو أمر ال ينفصل عن الطبيعة 

ذاته، وذلك لمساعدة  الكويتي  الخيرة للشعب  والسمة 

ذكر  وقد  هذا،  األزمات.  أوقات  في  المنكوبة  الشعوب 
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اإلغاثي  الدور  تعكس  التي  الدالالت  من  العديد  الكتاب 

واإلنساني لمنظمات المجتمع المدني الكويتي في الخارج، 

فمن ناحية أعلنت منظمة مبادرات التنمية المتخصصة 

األولى  المرتبة  في  تأتي  الكويت  أن  الفقر  مكافحة  في 

دولة   20 أكبر  إجمالي  من  عالمًيا  عشرة  والرابعة  خليجًيا، 

ناحية  ومن   ،2013 عام  في  اإلنسانية  للمساعدات  مانحة 

للدولة  بدور مكمل  الكويتي  المدني  المجتمع  قام  أخرى، 

ثّم،  ومن  العالمي،  المستوى  على  اإلنساني  المجال  في 

عّزز من رسالة الكويت اإلنسانية على المستوى العالمي، 

وبهذا، يمكن القول بأن المجتمع المدني الكويتي أسهم 

في تعزيز القوة الناعمة لدولة الكويت في الخارج. 

دور  لتفعيل  مقترحة  آليات  الكتاب  تناول  وختاًما، 

الكويت، تضمنت ضرورة تنظيم  المجتمع المدني في 

التي تمارس أدواًرا سياسية، وذلك  أوضاع الجمعيات 

أو  أوضاعها  بتنظيم  خاص  قانون  إصدار  خال  من 

لتنظيم  آلية  وإيجاد  عمل،  ممارسة  ترخيص  منحها 

العمل الخيري في الكويت، وذلك في ظل وجود العديد 

العاملة داخل  المنظمات ذات الصبغة اإلنسانية  من 

المجتمع الكويتي وخارجه، ويمكن أن تسهم هذه اآللية 

يمكن  خاله  من  ديناميكي  معلوماتي  نظام  بناء  في 

تنظيم المجاالت واألنشطة التي تمارسها المنظمات، 

وأدواره  المدني  المجتمع  إدراج  في  واالستمرار 

واالستراتيجيات  الحكومة  خطط  ضمن  المختلفة 

رؤية  تنفيذ  في  منها  واالستفادة  للدولة،  المختلفة 

الباد 2035، وإدخال الُبعدين البيئي والمناخي في المجال 

المدني، وذلك للتعامل مع المخاطر البيئية والمناخية 

الازم  التدريب  توفير  يتعين  وبالتالي،  الباد،  تواجه  التي 

عن  المحتملة  التهديدات  آثار  لمعالجة  لاستعداد 

لقياس  آليات  تطوير  وضرورة  المناخية،  التغيرات 

فاعلية دور المنظمات.
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)*( Delia Paul, “Merging the Poverty and Environment Agendas”, International Institute for Sustainable Development (IISD), (2021), 

أجـنـدات الـفـقــــر والـبـيـئـــة)*(

عــــرض:

 باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
ــقــرار مــركــز الــمــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ ال

أ. رنا محمد علي

ســلَّط التقريــر الُمعنــَون بـــ »دمــج أجنــدات الفقــر والبيئــة« 

 ،Merging the Poverty and Environment Agendas

المســتدامة«  للتنميــة  الدولــي  »المعهــد  عــن  والصــادر 

 ،International Institute for Sustainable Development

الضــوء علــى العاقــة بيــن متغيــري الفقر والبيئــة، منطلًقا 

مــن فرضيــة ُمفادهــا أن الفقــر واألنمــاط غيــر المســتدامة 

للتدهــور  مســببات  إال  هــي  مــا  واالســتهاك  لإلنتــاج 

البيئــي، وعلــى المنــوال نفســه، تأتــي التغيــرات البيئيــة ومــا 

ــرة فــي  يصاحبهــا مــن مخاطــر علــى رأس العوامــل المؤث

ــادة مســتويات الفقــر. زي

ولفـت التقريـر االنتبـاه إلـى التطـور الـذي صاحـب مفهـوم 

األسـرة  دخـل  علـى  البدايـة  فـي  اعتمـد  حيـث  الفقـر؛ 

األساسـي كمؤشـر لقيـاس الفقـر، باعتبـار أن الدخـل هـو 

الوسـيلة الوحيدة التي تسـتطيع من خالها األسـرة تلبية 

وبعـد  ووقـود وسـكن.  غـذاء  مـن  األساسـية  احتياجاتهـا 

ثت مؤشرات أخرى كالحصول على الخدمات 
ِ
ذلك اسُتحد

والتعليـم.  الصحيـة  الرعايـة  تشـمل  والتـي  االجتماعيـة، 

ولهـذا ُيعـد الفقـر مفهوًمـا متعـدد األبعـاد؛ حيـث ال يرتبط 

القضـاء عليـه بالبقـاء علـى قيـد الحيـاة فقـط، بـل يتطلـب 

توفيـر حـد أدنـى مـن الحيـاة الكريمـة أيًضـا.

وبمرور الوقت، ظهرت أهمية أخذ العوامل والمؤشرات 

النحــو،  هــذا  وعلــى  الفقــر،  لقيــاس  االعتبــار  فــي  البيئيــة 

العامــة  الجمعيــة  عــن  الصــادر  األلفيــة  إعــان  اعتمــد 

 United Nations Millennium( 2000 لألمــم المتحــدة عــام

Declaration( -فــي قــراره رقــم )2/55( العوامــل البيئيــة 

فــي تقييمــات الفقــر. 

وأفـــاد التقريـــر أن مؤشـــرات الفقـــر أضحـــت أكثـــر تحديـــًدا 

 مضـــى؛ فقـــد تبّنـــى تقريـــر التنميـــة البشـــرية 
ٍ

مـــن أى وقـــت

 2020  The اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم  لبرنامـــج   2020 لعـــام 

ا  منظـــوًر  UNDP Human Development Report

يَفـــت مؤشـــرات علـــى غـــرار 
ِ

أكثـــر شـــموًلا للفقـــر؛ إذ ُأض

 Adjusted Human مؤشـــر التنميـــة البشـــرية الُمعـــدل

تراجـــع  التقريـــر  هـــذا  عـــن  ونتـــج   .Development Index

مرتفعـــة  بتصنيفـــات  تحظـــى  كانـــت  دولـــة   50 ترتيـــب 

مـــن حيـــث مؤشـــر التنميـــة البشـــرية؛ نظـــًرا العتمادهـــا 

المكثـــف علـــى الوقـــود األحفـــوري.

إن ماحظــة التغيــرات الجديــدة التــي تطــرأ علــى كلٍّ مــن مســتويات الفقــر وتأثيــرات التغيــرات البيئيــة، 

وقياســها، ودراســة العاقــة بينهمــا، تُعــد أمــوًرا مهمــة للغايــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي جميــع أنحــاء 

العالــم؛ لــذا ال بــد أن تُعنــى الحكومــات بتحقيــق الرفاهيــة، آخــذة فــي اعتبارهــا أن تحقيــق االســتدامة البيئيــة هــو 

هــدف مركــزي للقضــاء علــى الفقــر.
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الـفـقــــــر والـبـيـئــــــة فــــي الـمـؤتـمـــــــرات 
الدوليـــة والمحافـــل 

ـــة،  ـــر الضـــوء علـــى العاقـــة بيـــن الفقـــر والبيئ ســـلَّط التقري

أوائـــل  إلـــى  تعـــود  الحديـــث عنهمـــا  بدايـــة  أن  موضًحـــا 

القـــرن التاســـع عشـــر مـــع كتابـــات »تومـــاس مالتـــوس« 

وعاقتـــه  الســـكاني  النمـــو  عـــن   )Thomas Malthus(

العاقـــة  وبـــرزت  الطبيعيـــة.  المـــوارد  وتدهـــور  بالفقـــر 

نتـــج  حيـــث  الدوليـــة؛  المؤتمـــرات  فـــي  المتغيريـــن  بيـــن 

عـــن مؤتمـــر األمـــم المتحـــدة لعـــام 1972 حـــول البيئـــة فـــي 

مدينـــة »ســـتوكهولم« بالســـويد، وضـــع قضايـــا البيئيـــة 

علـــى قائمـــة أولويـــات األجنـــدة العالميـــة، ليتـــم اقتـــراح 

مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات والبرامـــج التـــي توفـــر الدعـــم 

ــة  ــة، بهـــدف مواجهـ ــدان الناميـ ــي للبلـ ــي والتكنولوجـ المالـ

التحديـــات البيئيـــة.

 Sustainable( يـــَغ مفهـــوم التنميـــة المســـتدامة
ِ

كمـــا ص

فتـــه  عرَّ عندمـــا   ،1987 عـــام  مـــرة  ألول   )Development

 World Commission( اللجنـــة العالميـــة للبيئـــة والتنميـــة

تقريـــر  فـــي   )on Environment and Development

 Our Common( المشـــترك«  »مســـتقبلنا  بعنـــوان 

احتياجـــات  تلبيـــة  علـــى  »العمـــل  كونـــه  علـــى   ،)Future

الحاضـــر دون المســـاس بقـــدرة األجيـــال القادمـــة علـــى 

هـــذا  يأخـــذ   ، َثـــمَّ ومـــن  الخاصـــة«.  احتياجاتهـــم  تلبيـــة 

األزمنـــة  عبـــر  األجيـــال  حقـــوق  اعتبـــاره  فـــي  التعريـــف 

تحمـــل  ضـــرورة  علـــى  الضـــوء  ســـلَّط  إذ  المختلفـــة؛ 

مســـؤوولية التنميـــة واالســـتدامة البيئيـــة بمـــا يكفـــل 

القادمـــة. مراعـــاة حقـــوق األجيـــال 

وقـــد تطـــور التعبيـــر عـــن العاقـــة بيـــن الفقـــر والبيئـــة، إّبـــان 

بــــ »ريـــو دي جانيـــرو«   )Earth Summit( »قمـــة األرض«

البرازيـــل عـــام 1992، ونـــصَّ إعـــان القمـــة علـــى أن  فـــي 

السياســـة البيئيـــة ال ُبـــد مـــن أن تعمـــل علـــى التوفيـــق بيـــن 

ــؤالء  ــاة هـ ــن مراعـ ــا، وبيـ ــوارد وحمايتهـ ــى المـ ــاظ علـ الحفـ

الذيـــن يعتمـــدون علـــى هـــذه المـــوارد فـــي معيشـــتهم؛ 

فالعمـــل علـــى زيـــادة إنتـــاج الســـلع دون العمـــل علـــى 

معالجـــة اســـتدامة المـــوارد الازمـــة إلنتـــاج تلـــك الســـلع، 

ســـيؤدي إلـــى انخفـــاض اإلنتاجيـــة، وســـيؤثر علـــى معيشـــة 

ــر. ــراد ومســـتوى الفقـ األفـ

»جوهانسـبرج«  خـطـــــة  اعـُتـمــــدت   ،2002 عــــام  وفـي 

بالقمـة   )Johannesburg Plan of Implementation(

 World Summit on( المسـتدامة  للتنميـة  العالميـة 

Sustainable Development(، والتـي اعتبـرت الفقـر التحـدي 

األبـرز الـذي يواجـه مختلف دول العالم، خاصًة الفقر المدقع 

الـذي تعانـي منـه البلـدان النامية، وهو مـا اتضح معه أهمية 

الفقـر،  علـى  للقضـاء  المشـتركة  الدوليـة  الجهـود  تكثيـف 

المسـتدامة،  التنميـة  تحقيـق  نحـو  ملحـة  ضـرورة  باعتبـاره 

العالـم. شـعوب  لـدى  المعيشـة  مسـتوى  وتحسـين 

واســـتكماًلا لمســـيرة الحديـــث عـــن العاقـــة بيـــن الفقـــر 

والبيئـــة فـــي المؤتمـــرات الدوليـــة، دعـــت الوثيقـــة الختاميـــة 

ـــو +20« ـــة المســـتدامة »ري  لمؤتمـــر األمـــم المتحـــدة للتنمي

 UN Conference on Sustainable Development(

»المســـتقبل  عنـــوان  تحـــت  جـــاءت  والتـــي   ،)Rio+20

الـــذي نريـــده« )The Future We Want( إلـــى إجـــراء مزيـــد 

مـــن المفاوضـــات لمناقشـــة أهـــداف عالميـــة للتنميـــة 

المســـتدامة ُتعاَلـــج بشـــكل متـــوازن تتكامـــل فيـــه ثاثـــة 

ا  أبعـــاد: البعـــد االجتماعـــي، واالقتصـــادي، والبيئـــي. وأخيـــًر

اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي عـــام 2015 

خطـــة التنميـــة المســـتدامة 2030 ذات األهـــداف الســـبعة 

عشـــر )SDGs(، والتـــي تعمـــل علـــى وضـــع إطـــار تنفيـــذي 

تجمـــع فيـــه بيـــن أهـــداف القضـــاء علـــى البيئـــة والفقـــر 

بشـــكل ملمـــوس.

النظـــم  النهيـــار  الحتميـــة  النتيجـــة  أن  التقريـــر  وأوضـــح 

ــو  ــر هـ ــح؛ إذ إن الفقـ ــر، والعكـــس صحيـ ــي الفقـ ــة هـ البيئيـ

أحـــد العوامـــل البـــارزة والمســـببات الرئيســـة فـــي اإلضـــرار 

ــباب تتعلـــق بســـوء اإلدارة  ــة، وذلـــك ألسـ ــوارد البيئيـ بالمـ

النظـــم  بعـــض  تتعمـــد  حيـــث  للبلـــدان،  االقتصاديـــة 

فيتبعـــون  النـــاس،  حســـاب  علـــى  التربـــح  االقتصاديـــة 

بغـــض  القصيـــر،  المـــدى  علـــى  المـــوارد  إلدارة  ُخطًطـــا 

فـــي  البيئـــة  جـــودة  علـــى  ذلـــك  تأثيـــر  مـــدى  عـــن  النظـــر 

المســـتقبل.
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تحديات جديدة ومستمرة تعوق التنمية

أجنـدات  بيـن  الجمـع  علـى  العمـل  اسـتمرار  مـن  بالرغـم 

الحفاظ على البيئة وأجندات القضاء على الفقر ألغراض 

تنمويـة، ال تـزال شـعوب كثيرة فـي العالم تعاني من فقر 

وذلـك  البيئيـة؛  النظـم  انهيـار  لخطـر  ومعرضـة  شـديد، 

ألسـباب تتعلـق بظهـور عـدد من التحديـات الجديدة التي 

تحـول دون نجـاح عمليـة التنميـة. وتتمثل هـذه التحديات 

فـي ظهـور أزمـات علـى غـرار: التغير المناخـي، والصراعات 

هـذه  كشـفت  وقـد  كوفيـد-19،  جائحـة  وكذلـك  الدوليـة، 

بيـن  المتبادلـة  العاقـة  عـن  الثـاث  العالميـة  األزمـات 

التدهـور البيئـي والفقـر.

فبالنسبة لتغير المناخ، أشار التقرير إلى أن أحد األسباب 

الحتميـة آليـة خسـائر اقتصاديـة هـو تلك الكـوارث الناتجة 

الكبـرى منهـا فـي  النسـبة  المناخيـة، وأن  التغيـرات  عـن 

البلـدان الفقيـرة والناميـة، ومـن َثمَّ فإن أفقـر دول العالم 

هـي األكثـر عرضـة لمخاطـر التغيـرات المناخية.

وبنـاء علـى مـا سـبق، لفـت التقريـر االنتبـاه إلـى أن الكـوارث 

المناخية تودي بحياة ما يقرب من 130 شـخًصا لكل مليون 

شـخص في البلدان منخفضة الدخل، مقارنة بـ 18 شـخًصا 

ـح  رجَّ المرتفـع. كمـا  الدخـل  البلـدان ذات  لـكل مليـون فـي 

البنـك الدولـي أن يقـع نحـو 68 إلى 135 مليون شـخص تحت 

المناخيـة،  التغيـرات  نتيجـة   2030 عـام  بحلـول  الفقـر  وطـأة 

خاصـة فـي إفريقيـا جنـوب الصحـراء وجنـوب آسـيا.

أنحـاء  مختلـف  فـي  المنتشـرة  للصراعـات  بالنسـبة  أمـا 

العالـم، أفـاد التقريـر بـأن عـادًة مـا يرتبط الفقر بالـدول التي 

تعانـي مـن ويـات الصـراع؛ موضًحـا أن أكثـر مـن 40% مـن 

األشـخاص الذين يعانون من الفقر يعيشـون في البلدان 

تحـول  حيـث  المسـلحة؛  والنزاعـات  بالصراعـات  المتأثـرة 

البلـدان،  تلـك  إلـى  االسـتثمار  جلـب  دون  الصراعـات  تلـك 

الفوضـى  انتشـار  إلـى  باإلضافـة  البيئيـة،  المـوارد  وتدميـر 

المثـال، عانـت  األفـراد. فعلـى سـبيل  الكثيـر مـن  وهـاك 

منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا فـي السـنوات 

األخيـرة مـن تفاقـم الصراعـات إلـى الحـد الـذي بلغـت فيـه 

معـدالت الفقـر الضعـف بيـن عامـي 2015 و2018.

وفي سـياق متصل، أوضح التقرير أن األضرار التي تلحق 

بالبيئـة جـراء الصراعـات تكون مصحوبة بسـلوك بشـري 

اسـتخراج  وكذلـك  الغابـات،  إزالـة  غـرار  علـى  فوضـوي، 

الموارد البيئية، مثل: النفط والمعادن واألخشاب، بدون 

ضوابـط تنظيميـة، هـذا باإلضافـة إلـى انتشـار مخيمـات 

مثـل:  األساسـية،  الخدمـات  إلـى  تفتقـر  التـي  الاجئيـن 

العوامـل  أحـد  يجعلهـا  ممـا  الصحـي؛  والصـرف  الميـاه 

البيئيـة.  المسـببة السـتمرار األضـرار 

كما أوضح التقرير وجود خلل في األنظمة البيئية، التي ال 

تزال تتعرض ألسـاليب مختلفة من التدمير البيئي الناتج 

يتسـبب  والـذي  الحضـاري،  غيـر  البشـري  السـلوك  عـن 

بـدوره فـي فقـدان التنـوع البيولوجـي )biodiversity loss(؛ 

البريـة،  المجتمعـات  فـي  جذريـة  تغييـرات  ث 
ِ
ُيحـد ممـا 

ويجعلهـا أكبـر مأوى لمسـببات األمراض، والتي تتسـبب 

بدورهـا فـي زيـادة الفقـر.

خطة التنمية المستدامة 2030: إمكانات وحلول

الفقـر  إلنهـاء  سـحري  حـل  يوجـد  ال  بأنـه  التقريـر  نـوه 

ا  مشـيًر مـا،  بشـكل  بالبيئـة  اإلضـرار  فـي  التسـبب  دون 

،)Oxfam( »أوكسـفام«  لمنظمـة  وفًقـا  أنـه   إلـى 

إلـى  تصـل  أن  األسـرة  ودخـل  والطاقـة  للغـذاء  يمكـن  ال 

مسـتويات معقولـة دون التأثيـر علـى مـوارد الكوكـب، لكـن 

التصـدي  علـى  العمـل  األقـل  علـى  يمكـن  حـال،  أي  علـى 

لاسـتهاك المفـرط ألغنـى 10% مـن سـكان العالـم بهـدف 

تخفيـف حـدة الفقـر، وذلـك مـن خـال إجـراءات علـى غـرار 

تسـتهلك  التـي  الفارهـة  السـيارات  علـى  ضرائـب  فـرض 

كميـات طاقـة كبيرة، وكذلك الطائـرات الخاصة، واليخوت. 

ي رؤية تهدف  ـد التقريـر أن خطـة 2030 عكسـت تبنِّ وختاًمـا، أكَّ

إلى عالم يجني فيه الجميع ثمار التنمية على قدم المساواة، 

وبالتالـي فـإن ماحظـة التغيـرات الجديدة التـي تطرأ على كلٍّ 

مـن مسـتويات الفقـر والتأثيـرات البيئية، وقياسـها، ودراسـة 

العاقـة بينهمـا، ُتعـد أمـوًرا مهمـة للغايـة لتحقيـق التنميـة 

ُتعنـى  أن  ُبـد  ال  لـذا  العالـم؛  أنحـاء  جميـع  فـي  المسـتدامة 

الحكومـات بتحقيـق الرفاهيـة، آخـذًة فـي اعتبارهـا أن تحقيـق 

االسـتدامة البيئيـة هـو هـدف مركـزي للقضـاء علـى الفقـر.
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محمد عبد السام، اإلمام والبابا والطريق الصعب، دار الحكماء للنشر، اإلمارات العربية المتحدة، 2021.)*(

اإلمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على مياد “وثيقة 
األخوة اإلنسانية” )*(

عــــرض:

 باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
ــقــرار مــركــز الــمــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ ال

أ. فاروق حسين أبو ضيف

خطـــا شـــيخ األزهـــر اإلمـــام »أحمـــد الطيـــب« والبابـــا 

»فرنســـيس« بابـــا الكنيســـة الكاثوليكيـــة خطـــوات 

والتـــي  والحـــوار،  التفاهـــم  تعزيـــز  نحـــو  متســـارعة 

بـــدأت بزيـــارة اإلمـــام »الطيـــب« للفاتيـــكان ثـــم زيـــارة 

لتتنامـــى  الشـــريف،  لألزهـــر  »فرنســـيس«  البابـــا 

الدينييـــن  الرمزيـــن  بيـــن  األخويـــة  العاقـــة  بعدهـــا 

أحدهـــا  شـــهد  التـــي  اللقـــاءات  وتتوالـــى  الكبيريـــن، 

وهـــي  اإلنســـانية«،  األخـــوة  »وثيقـــة  فكـــرة  ميـــاد 

بيـــان مشـــترك وّقعـــه البابـــا »فرنســـيس« واإلمـــام 

ــة  ــي العاصمـ ــر 2019، فـ ــي 4 فبرايـ ــد الطيـــب«، فـ »أحمـ

اإلماراتيـــة أبـــو ظبـــي.

وفـــي ضـــوء ذلـــك، ســـلَّط هـــذا الكتـــاب الصـــادر عـــن 

»محمـــد  للمؤلـــف  المســـلمين  حكمـــاء  مجلـــس 

عبـــد الســـام« - األميـــن العـــام للجنـــة العليـــا لألخـــوة 

»األخـــوة  وثيقـــة  أهميـــة  علـــى  الضـــوء   - اإلنســـانية 

اإلنســـانية« غيـــر المســـبوقة، والتـــي احتفـــى بهـــا العالـــم؛ 

دينيتيـــن  مؤسســـتين  أهـــم  عـــن  لصدورهـــا  نظـــًرا 

-إســـامية ومســـيحية- فـــي العالـــم، ال ســـيما أن األميـــن 

ـــة لألخـــوة اإلنســـانية كان شـــاهًدا  ـــة العالمي العـــام للجن

علـــى جميـــع مراحـــل صياغـــة الوثيقـــة، والمحطـــات التـــي 

توقـــف فيهـــا قطـــار الوثيقـــة قبـــل أن يصـــل إلـــى غايتـــه 

النهائيـــة. اإلنســـانية 

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الكتـــاب ســـّلط الضـــوء علـــى 

ــا »فرنســـيس«، والـــذي ُعـــرف عنـــه أنـــه  شـــخصية البابـ

رجـــل محـــب للســـام، ومدافـــع عنـــه، وكذلـــك شـــخصية 

اإلمـــام األكبـــر، وســـعيه لبنـــاء الســـام مـــع مختلـــف 

الديانـــات الســـماوية، وإيمانـــه بضـــرورة التعايـــش مـــع 

مختلـــف الديانـــات، ويتنـــاول الكتـــاب عـــدة نقـــاط رئيســـة، 

علـــى النحـــو التالـــي: 

جـــاء كتـــاب )اإلمـــام والبابـــا والطريـــق الصعـــب(، بعـــد نجـــاح المبـــادرات المتبادلـــة واللقـــاءات بيـــن 

اإلمـــام “الطيـــب” والبابـــا “فرنســـيس” وتوقيـــع شـــهادة ميـــاد لوثيقـــة األخـــوة اإلنســـانية، بهـــدف البنـــاء 

علـــى القواســـم المشـــتركة التـــي ينطلـــق منهـــا الديـــن اإلســـامي والديـــن المســـيحي، وذلـــك مـــن أجـــل تعزيـــز 

ســـبل التعايـــش المشـــترك، ال ســـيما أن األحـــداث األخيـــرة التـــي يمـــر بهـــا العالـــم هـــددت االســـتقرار فـــي كثيـــر 

ــة  ــة الماسـ ــرت الحاجـ ــي أظهـ ــروب، والتـ ــات والحـ ــي الصراعـ ــا وتنامـ ــة كورونـ ــيما جائحـ ــم، ال سـ ــن دول العالـ مـ

ــروب. ــة ويـــات الحـ ــال القادمـ ــب األجيـ ــاق؛ لتتجنـ ــل الميثـ ــة لتفعيـ والضروريـ
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القمـــة األولـــى بيـــن اإلمـــام والبابـــا فـــي 
الفاتيـــكان

أوضـــح الكتـــاب أبـــرز األحـــداث التـــي تزامنـــت مـــع هـــذه 

القمـــة، وذلـــك خـــال الزيـــارة األولـــى التـــي قـــام بهـــا 

ا إلـــى أن حفـــاوة  شـــيخ األزهـــر إلـــى رومـــا عـــام 2016، مشـــيًر

اســـتقبال رجـــال الفاتيـــكان لـــه تنبـــع مـــن أهميـــة هـــذه 

الزيـــارة ومـــا ترتـــب عليهـــا مـــن نتائـــج، حيـــث ُيعـــد مؤتمـــر 

الســـام نتاًجـــا لهـــذه الزيـــارة، وهـــو مـــا قـــاد إلـــى طـــرح 

مبـــادرات مشـــتركة بيـــن زعمـــاء األديـــان والمذاهـــب، 

العالـــم،  فـــي  الكبـــرى  األديـــان  قـــادة  فيهـــا  تحـــاور 

الحـــوار. ولفـــت  مؤكديـــن علـــى ضـــرورة توطيـــد روح 

الكاتـــب االنتبـــاه إلـــى أن مقتـــرح إقامـــة مؤتمـــر عالمـــي 

جامـــع لزعمـــاء األديـــان جـــاء بعـــض تشـــاور القاضـــي 

»محمـــد عبـــد الســـام« مـــع اإلمـــام »الطيـــب« أثنـــاء 

ــا.  ــى رومـ ــا إلـ رحلتهمـ

»بابـــا  و  »الطيـــب«  جمـــع  الـــذي  اللقـــاء  وخـــال 

الفاتيـــكان«، أثنـــى األخيـــر علـــى مجهـــودات األزهـــر لتعزيـــز 

ونشـــر قيـــم التســـامح والتعايـــش المشـــترك، وكذلـــك 

ــام  ــرح اإلمـ ــن طـ ــًلا عـ ــرف، فضـ ــر المتطـ ــة الفكـ مواجهـ

وكذلـــك  الشـــريف،  األزهـــر  يتخذهـــا  التـــي  للخطـــوات 

ـــز ودعـــم الســـام  مجلـــس الحكمـــاء المســـلمين لتعزي

العالمـــي، فضـــًلا عـــن مواجهـــة اإلرهـــاب الـــذي أضحـــى 

يهـــدد اســـتقرار العديـــد مـــن المناطـــق فـــي العالـــم. 

وفيمـــا يتعلـــق بـــردود الفعـــل تجـــاه الزيـــارة التاريخيـــة 

التـــي قـــام بهـــا اإلمـــام »الطيـــب« إلـــى رومـــا، فقـــد جـــاءت 

الزيـــارة، وهـــو مـــا  أغلـــب ردود الفعـــل داعمـــة لهـــذه 

أعقبـــه دعـــوة اإلمـــام »الطيـــب« للحـــوار المشـــترك بيـــن 

األزهـــر والفاتيـــكان، وتـــم عقـــد أول اجتمـــاع داخـــل األزهـــر 

بحضـــور الكاردينـــال »تـــوران«، والمطـــران »إيوســـو«، 

البابـــوي،  المجلـــس  أعضـــاء  مـــن  وكذلـــك مجموعـــة 

ومجموعـــة مـــن علمـــاء األزهـــر الشـــريف، وخـــال اللقـــاء 

أبلـــغ الوفـــد البابـــوي موافقـــة الفاتيـــكان علـــى مقتـــرح 

الزيـــارة إلـــى القاهـــرة وعقـــد مؤتمـــر الســـام. 

القمة الثانية في رحاب األزهر الشريف 

إلـى مصـر،  تنـاول الكتـاب تفاصيـل زيـارة بابـا الفاتيـكان 

والبابـا  »الطيـب«  اإلمـام  بيـن  الثانـي  اللقـاء  ُعقـد  حيـث 

األخيـر  وشـارك   ،2017 أبريـل  فـي  بالقاهـرة  »فرنسـيس« 

للسـام، وخـال كلمـة كل  العالمـي  األزهـر  فـي مؤتمـر 

منهما، شـددا على أهمية القيم اإلنسـانية التي تحملها 

والكراهيـة،  للعنـف  رفضهمـا  وأكـدا  األديـان،  تعاليـم 

واإلرهـاب.  المتطـرف،  والفكـر 

وباإلضافة إلى ذلك، ناقشا بعض القضايا المهمة، مثل: 

داخـل  تجـارة األسـلحة  وانتشـار  التسـلح،  خطـورة سـباق 

واألمـراض،  الفقـر  وارتفـاع معـدالت  الصراعـات،  مناطـق 

وكذلك دور المؤسسـات الدينية في مواجهة المشـكات 

اإلنسـانية، وأهميـة اإلعـام فـي تشـكيل وعـي المجتمـع.

القمـــة الثالثـــة وميـــاد فكـــرة وثيقـــة 
اإلنســـانية«  »األخـــوة 

اإلمـام  أن  الكاتـب  أوضـح  الثالثـة،  بالقمـة  يتعلـق  فيمـا 

»الطيـب« كان يعتـزم زيـارة رومـا للمـرة الثانيـة؛ وذلـك 

»الشـرق  الثالـث  العالمـي  الملتقـى  فـي  للمشـاركة 

الـوزراء  رئيـس  ولقـاء  حضـاري«،  حـوار  نحـو  والغـرب.. 

اإليطالي »باولو جينتيلوني«، وعندما عرف بابا الفاتيكان 

لزيـارة  دعـاه  رومـا،  إلـى  »الطيـب«  الشـيخ  بحضـور 

حـرص  كمـا   ،2017 نوفمبـر   7 فـي  ذلـك  وكان  الفاتيـكان، 

البابـا »فرنسـيس« علـى دعـوة اإلمـام األكبـر علـى مائـدة 

غـداء فـي مقـره الخـاص، وخال هذا اللقاء، شـدد اإلمام 

»الطيـب« علـى اسـتعداد األزهـر لتقديـم كافـة الخبـرات 

مـن أجـل تعزيـز التعـاون لنشـر فكـرة السـام العالمـي، 

باإلضافة إلى ترسـيخ قيم التعايش المشـترك، وثقافة 

واألديـان.  والمذاهـب  الحضـارات  حـوار 

كمـا تصـدرت العديـد مـن القضايـا النقاشـات بينهمـا، ال 

سـيما قضايا النزاعات الطائفية واالضطهادات الدينية 

ترسـيخ  إلـى  الراميـة  الجهـود  وتنسـيق  والعنصريـة، 

السـام والتسـامح، وكذلـك مواجهـة العنـف والتطـرف 

المنتشـر داخـل الكثيـر مـن مناطـق العالـم.
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رابًعــا: القمــة الرابعــة واإلعــداد لوثيقــة 
»األخــوة اإلنســانية«

فيمـــا يتعلـــق بالقمـــة الرابعـــة، لفـــت الكتـــاب االنتبـــاه 
جامعـــة  مـــن  اإلمـــام  تلقاهـــا  التـــي  الدعـــوة  إلـــى 
وســـام  فضيلتـــه  لمنـــح  وذلـــك  اإليطاليـــة؛  بولونيـــا 
»الســـجل األكبـــر«، وقـــد ُمنـــح هـــذا الوســـام لعـــدد مـــن 
السياســـيين والمفكريـــن ورجـــال الديـــن، ال ســـيما أن 
البابـــا »فرنســـيس« قـــد حصـــل أيًضـــا علـــى هـــذا الوســـام، 
ـــة »ســـانت  فضـــًلا عـــن تلقـــي اإلمـــام لدعـــوة مـــن جمعي
إيجيديـــو«، وذلـــك للمشـــاركة فـــي المؤتمـــر العالمـــي 
»جســـور الســـام« بمدينـــة بولونيـــا، وفـــي هـــذا الصـــدد، 
ألقـــى شـــيخ األزهـــر كلمتـــه خـــال الجلســـة الرئيســـة 
باســـم مســـلمي العالـــم، كمـــا التقـــى فضيلـــة اإلمـــام 
»الطيـــب« مـــع الرئيـــس اإليطالـــي »ســـيرجيو ماتاريـــا«، 
ا للحـــوار  ا كبيـــًر الـــذي أّكـــد أن اإلمـــام الطيـــب يمثـــل رمـــًز
والســـام فـــي العالـــم، وأن صورتـــه مـــع بابـــا الفاتيـــكان 
أســـقطت الكثيـــر مـــن الحواجـــز والمعوقـــات، كمـــا أجـــرى 
فيمـــا  ســـيما  ال  المباحثـــات،  مـــن  العديـــد  الطرفـــان 
يتعلـــق بأوضـــاع المســـلمين فـــي أوروبـــا، وباألخـــص 
ــرف  ــن المتطـ ــرة واليميـ ــات الهجـ ــك أزمـ ــا، وكذلـ إيطاليـ
والشـــعبوية، ثـــم بعـــد ذلـــك توجـــه اإلمـــام »الطيـــب« 
ــي  ــك هـ ــت تلـ ــث كانـ ــيس«؛ حيـ ــا »فرنسـ ــاء البابـ ــى لقـ إلـ

القمـــة الرابعـــة بينهمـــا.

بابـــا  كان  القمـــة  هـــذه  خـــال  أنـــه  المؤلـــف  وأوضـــح 
ــي  ــوف يلتقـ ــه سـ ــر بأنـ ــيخ األزهـ ــغ شـ ــد أبلـ ــكان قـ الفاتيـ
أجـــل  مـــن  الفاتيـــكان  فـــي  القـــرار  اتخـــاذ  بمجموعـــة 
مشـــروع »وثيقـــة األخـــوة«، وبعـــد لقـــاء بابـــا الفاتيـــكان 
أبلـــغ القاضـــي »عبـــد الســـام«  القـــرار،  مـــع متخـــذي 
ــد أن  ــيما بعـ ــة، ال سـ ــداد الوثيقـ ــات إعـ ــي ترتيبـ ــدء فـ بالبـ
اقتـــرح اإلمـــام »الطيـــب« إعـــان الوثيقـــة داخـــل اإلمـــارات؛ 
ســـابق  وقـــت  فـــي  تســـّلم  قـــد  كان  الفاتيـــكان  إن  إذ 
دعـــوة رســـيمة مـــن الشـــيخ »عبـــد هللا بـــن زايـــد«، وزيـــر 
ـــارة  ـــت أول زي ـــارة اإلمـــارات، وكان ـــي، لزي ـــة اإلمارات الخارجي
ـــا إلـــى اإلمـــارات فـــي  خارجيـــة مشـــتركة بيـــن اإلمـــام والباب
فبرايـــر 2019، كمـــا لفـــت الكتـــاب إلـــى إســـناد مهمـــة ترتيـــب 
ـــى الدكتـــور »ســـلطان بـــن فيصـــل الرميثـــي«،  المؤتمـــر إل

األميـــن العـــام لمجلـــس حكمـــاء المســـلمين.

القمة الخامسة الكبرى ومؤتمر األخوة 
اإلنسانية

المؤلـــف  تابـــع  الخامســـة،  بالقمـــة  يتعلـــق  فيمـــا 

األخـــوة  وثيقـــة  لعقـــد  واالســـتعدادات  المســـارات 

اإلنســـانية داخـــل اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وكذلـــك 

والبابـــا  »الطيـــب«  اإلمـــام  الســـتقبال  اســـتعدادها 

وبابـــا  اإلمـــام  زيـــارة  مـــع  وبالتزامـــن  »فرنســـيس«، 

الفاتيـــكان لإلمـــارات، قـــرر مجلـــس حكمـــاء المســـلمين 

عقـــد جلســـة طارئـــة للمجلـــس بمســـجد الشـــيخ زايـــد 

الكبيـــر، وبحضـــور البابـــا، حيـــث تعـــد هـــذه المـــرة هـــي 

األولـــى التـــي يحضـــر فيهـــا البابـــا اجتماًعـــا موســـًعا مـــع 

مجلـــس حكمـــاء المســـلمين بهـــذا الشـــكل، وناقـــش 

االجتمـــاع مجموعـــة مـــن القضايـــا وســـبل تعزيـــز األخـــوة 

اإلنســـانية، وأهميـــة العمـــل المشـــترك مـــن أجـــل تعزيـــز 

الســـام، وفيمـــا يتعلـــق بالوثيقـــة، اختـــارت اإلمـــارات 

أن يكـــون صـــرح الشـــيخ زايـــد مقـــًرا لحفـــل إطاقهـــا 

كرســـالة للســـام.

وأثنـــاء كلمتـــه، تطـــرق اإلمـــام »الطيـــب« إلـــى المواطنـــة 

األديـــان  بـــرأ  كمـــا  متجـــدد،  بمفهـــوم  واإلنســـانية 

تتبناهـــا  التـــي  المتطرفـــة  األفـــكار  مـــن  الســـماوية 

التـــي  والمســـلحة  اإلرهابيـــة  والجماعـــات  الحـــركات 

ا لهـــا، كمـــا حـــّث شـــباب العالـــم  تتخـــذ مـــن الديـــن شـــعاًر

ـــى ضـــرورة التســـلح باألخـــاق، وأن يأخـــذوا مـــن هـــذه  عل

لحياتهـــم. ا  دســـتوًر الوثيقـــة 

علـــى  الضـــوء  الفاتيـــكان  بابـــا  ســـّلط  ناحيتـــه،  ومـــن 

ا إلـــى أن التنـــوع واالختـــاف  الحريـــات الدينيـــة، مشـــيًر

يمثـــان إرادة إلهيـــة، مضيًفـــا أن الحكمـــة اإللهيـــة هـــي 

مصـــدر حريـــة المعتقـــد واالختـــاف، ودعـــا إلـــى ضـــرورة 

النظـــر إلـــى األحـــداث داخـــل اليمـــن، وســـوريا، والعـــراق، 

وليبيـــا، مؤكـــًدا ضـــرورة التـــزام البشـــرية للوقـــوف ضـــد 

الحـــرب والتســـلح وبنـــاء جـــدران العزلـــة.

وأوضـــح الكاتـــب أنـــه بعـــد نهايـــة الحـــدث، اتفـــق الجميـــع 

علـــى تشـــكيل لجنـــة لتحقيـــق أهـــداف الوثيقـــة، والتـــي 

ــانية، والتـــي تتشـــكل مـــن  ُعرفـــت بلجنـــة األخـــوة اإلنسـ
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اإلمـــارات؛  برعايـــة  والفاتيـــكان  األزهـــر  عـــن  ممثليـــن 

ا بتشـــكيل  حيـــث أصـــدر الشـــيخ »محمـــد بـــن زايـــد« قـــراًر

اللجنـــة مـــن رئيـــس جامعـــة األزهـــر الدكتـــور »محمـــد 

الســـام«،  عبـــد  »محمـــد  والقاضـــي  المحرصـــاوي«، 

»يوأنـــس  واألب  أيوســـو«،  »ميجيـــل  والكاردينـــال 

حـــارب«،  »ياســـر  الكاتـــب  اإلمـــارات  ومـــن  لحظـــي«، 

ورئيـــس هيئـــة الســـياحة والثقافـــة بأبـــو ظبـــي »محمـــد 

العـــام  األميـــن  إلـــى  باإلضافـــة  المبـــارك«،  خليفـــة 

»ســـلطان  الدكتـــور  المســـلمين  حكمـــاء  لمجلـــس 

الرميثـــي«، كمـــا تقدمـــت اللجنـــة بطلـــب إلـــى هيئـــة األمـــم 

ـــا  المتحـــدة لتحديـــد يـــوم الرابـــع مـــن فبرايـــر يوًمـــا عالميًّ

لوثيقـــة األخـــوة اإلنســـانية.

القمة السادسة بين اإلمام والبابا 

أشـــار الكاتـــب إلـــى اللقـــاء الـــذي جمـــع بابـــا الفاتيـــكان 

مـــع شـــيخ األزهـــر خـــال القمـــة الدينيـــة التـــي عقدهـــا 

الفاتيـــكان فـــي منتصـــف شـــهر نوفمبـــر 2019، والتـــي كانـــت 

ــي:  ــم الرقمـ ــي العالـ ــل فـ ــة الطفـ ــز كرامـ ــوان »تعزيـ بعنـ

ــبة  ــرة إلـــى التطبيـــق«، وكانـــت القمـــة بمناسـ مـــن الفكـ

ـــة الخاصـــة بحقـــوق  ـــع االتفاقي ـــى توقي ـــا عل مـــرور 30 عاًم

الطفـــل، وقـــد حضـــر اإلمـــام »الطيـــب« علـــى رأس وفـــد 

رفيـــع المســـتوى مـــن األزهـــر الشـــريف؛ وذلـــك مـــن أجـــل 

منهـــا  يعانـــي  التـــي  والتحديـــات  المشـــاكل  مناقشـــة 

األطفـــال فـــي مختلـــف الـــدول فـــي ظـــل العالـــم الرقمـــي 

الجديـــد، وبحـــث ســـبل تعزيـــز التعـــاون، وتقديـــم العديـــد 

مـــن األطروحـــات التـــي تعـــزز حقـــوق الطفـــل، والتصـــدي 

انتهـــاك حقـــوق األطفـــال عبـــر الوســـائل  لمحـــاوالت 

ــة الحديثـــة. التكنولوجيـــة والرقميـ

آفاق جديدة  اإلنسانية..  األخوة  وثيقة 
نحو المواطنة والحقوق المدنية 

ســـلَّطت الوثيقـــة الضـــوء علـــى مجموعـــة مـــن النقـــاط 

يلـــي  وفيمـــا  تحقيقهـــا،  إلـــى  ســـعت  التـــي  المهمـــة، 

يمكـــن تنـــاول أبـــرز هـــذه النقـــاط:

فـــي 	   
ِ
المســـاواة علـــى  يقـــوم  الـــذي  المواطنـــة:  مفهـــوم 

الجميـــع  َينَعـــُم فـــي ظالهـــا  التـــي   والحقـــوق 
ِ

الواجبـــات

مفهـــوم   
ِ
ترســـيخ علـــى  العمـــل  وضـــرورة   ،

ِ
بالعـــدل

مجتمعاتنـــا. داخـــل  الكاملـــة  المواطنـــة 

عـــدم التمييـــز الطائفـــي والمجتمعـــي ضـــد األقليـــات: دعـــت 	 

الوثيقـــة إلـــى ضـــرورة التخلـــي عـــن المفهـــوم اإلقصائـــي 

لنبـــذ  يمهـــد  بمـــا  بينهـــم،  التمييـــز  وعـــدم  »لألقليـــات« 

أســـباب الفتـــن والشـــقاق.

الحـــوار والتفاهـــم ونشـــر ثقافـــة التســـامح وقبـــول اآلخـــر: 	 

أكـــدت الوثيقـــة أهميـــة االرتقـــاء بالحـــوار الـــذي مـــن شـــأنه 

ـــة   االجتماعيَّ
ِ

 مـــن المشـــكات
ٍ
ـــر  كثي

ِ
ـــواء أن يســـهم فـــي احت

ـــُر ُجـــزًءا 
ِ

ـــة التـــي ُتحاص ـــة والبيئيَّ ة واالقتصاديَّ والسياســـيَّ

ا مـــن البشـــر.  كبيـــًر

ضـــرورة 	  علـــى  الوثيقـــة  شـــددت  العبـــادة:  دور  حمايـــة 

حمايـــة المعابـــد والكنائـــس والمســـاجد، مـــع التصـــدي 

ــادة، واســـتهدافها  لكافـــة محـــاوالت التعـــرض لـــدور العبـ

التفجيـــر. أو  باالعتـــداء 

علـــى حقـــوق 	  الوثيقـــة  أكـــدت  والطفـــل:  المـــرأة  حقـــوق 

حقوقهـــا  وممارســـة  والعمـــل  التعليـــم  فـــي  المـــرأة 

ــية  ــال األساسـ ــوق األطفـ ــى حقـ ــة إلـ ــية، باإلضافـ السياسـ

والرعايـــة. والتعليـــم  والتغذيـــة  األســـرية  التنشـــئة  فـــي 

حمايـــة حقـــوق المســـنين والضعفـــاء وذوي االحتياجـــات 	 

الخاصـــة والمســـتضعفين.

وختاًمــا، جــاء كتــاب »اإلمــام والبابــا والطريــق الصعب« 

بعــد نجــاح المبــادرات المتبادلــة واللقــاءات بيــن اإلمــام 

»الطيــب« والبابــا »فرنســيس« وتوقيــع شــهادة ميــاد 

لوثيقــة األخــوة اإلنســانية، حيــث نجحــت المقاربــات فــي 

اســتئناف الحــوار بيــن الجانبيــن، وإعــادة تفعيــل لجنــة 

الحــوار المشــترك، والبنــاء علــى القواســم المشــتركة 

التــي ينطلــق منهــا الديــن اإلســامي والديــن المســيحي؛ 

وذلــك مــن أجــل تعزيــز التعايــش المشــترك، خصوصــا 

هــددت  العالــم  بهــا  يمــر  التــي  األخيــرة  األحــداث  أن 

ــم، ال ســيما جائحــة  ــر مــن دول العال االســتقرار فــي كثي

كورونــا وتنامــي الصراعــات والحــروب، والتــي أظهــرت 

الحاجــة الماســة والضروريــة لتفعيــل الميثــاق؛ لتتجنــب 

ــال القادمــة ويــات الحــروب. األجي
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)*( Moritz Büchi and Eszter Hargittai, A Need for Considering Digital Inequality When Studying Social Media Use and Well-Being, 
Social Media + Society, University of Zurich, Switzerland.

الرفاهية واستخدام وسائل التواصل االجتماعي)*(

عــــرض:

 باحث سياسي - إدارة القضايا االستراتيجية
ــقــرار مــركــز الــمــعــلــومــات ودعــــم اتـــخـــاذ ال

أ. رانيـا سليمان سعد الدين

وُيشـــير مفهـــوم عـــدم المســـاواة الرقميـــة إلـــى العاقـــة 

التواصـــل  واســـتخدام وســـائل  األفـــراد  رفاهيـــة  بيـــن 

االجتماعـــي، وذلـــك عبـــر دراســـة مـــدى تأثيـــر الوضـــع 

االجتماعـــي لألفـــراد علـــى مهاراتهـــم الرقميـــة، وتأثيـــر 

تلـــك المنصـــات علـــى جـــودة حيـــاة مســـتخدميها،  وفـــي 

 Moritz( »هـــذا اإلطـــار، ســـلَّط الكاتبـــان »موريتـــز بوتشـــي

 )Eszter Hargittai( هارجيتـــاي«  »إســـتر  و   )Büchi

االجتماعيـــة  الرفاهيـــة  بيـــن  العاقـــة  علـــى  الضـــوء 

واســـتخدام منصـــات التواصـــل االجتماعـــي، فـــي دراســـة 

 A Need for Considering Digital Inequality :بعنـــوان

When Studying Social Media Use and Well-

ـــز علـــى ُجملـــة مـــن العوامـــل المؤثـــرة  Being، والتـــي تركِّ

مقدمتهـــا  وفـــي  للفـــرد،  االجتماعـــي  الوضـــع  علـــى 

الحالـــة االقتصاديـــة والسياســـية للدولـــة، والتـــي ُتعـــد 

ما  ــيَّ ــراد، وال سـ ــة األفـ ــة لقيـــاس رفاهيـ محـــددات رئيسـ

االجتماعـــي. التواصـــل  لمنصـــات  اســـتخدامهم 

الفجوة الرقمية.. التعريف واألسباب

ـــزت الدراســـة علـــى مصطلـــح الفجـــوة الرقميـــة، والـــذي  ركَّ

ُيشـــير إلـــى الفـــارق بيـــن مـــن يملكـــون إمكانـــات الوصـــول 

وترتبـــط  يملكونهـــا،  ال  ومـــن  الحديثـــة  التقنيـــات  إلـــى 

تلـــك الفجـــوة بصـــورة أو بأخـــرى بالوضـــع االجتماعـــي 

لألفـــراد، وفـــي هـــذا الصـــدد، شـــددت الدراســـة علـــى 

ضـــرورة ســـد هـــذه الفجـــوة فـــي ضـــوء تعاُظـــم أهميـــة 

التقنيـــات الحديثـــة فـــي تحقيـــق االزدهـــار االقتصـــادي 

للدولـــة، األمـــر الـــذي ينعكـــس إيجاًبـــا علـــى جـــودة حيـــاة 

األفـــراد ووضعهـــم االجتماعـــي ورفاهيتهـــم، ومـــن َثـــمَّ 

اســـتخدامهم لمنصـــات التواصـــل االجتماعـــي.

إلـــى مجموعـــة  الدراســـة  وفـــي هـــذا اإلطـــار، اســـتندت 

مـــن األدبيـــات التـــي تناولـــت مســـألة »عـــدم المســـاواة 

االقتصـــادي  الوضـــع  علـــى  ركـــزت  والتـــي  الرقميـــة«، 

ـــرة علـــى  ـــد مـــن العوامـــل المؤث واالجتماعـــي ضمـــن العدي

ـــزت دراســـات أخـــرى  الحيـــاة الرقميـــة لألفـــراد، فيمـــا ركَّ

فــي ضــوء ارتفــاع معــدالت اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي عالميًّــا؛ حيــث أصبحــت جــزًءا ال يتجــزأ 

مــن حيــاة األفــراد، تزايــدت الحاجــة إلــى دراســة تأثيــر الســياقات االجتماعيــة علــى الحيــاة الرقميــة لألفــراد، األمــر 

الــذي دفــع البعــض إلــى محاولــة دراســة تأثيــر عــدم المســاواة االجتماعيــة علــى اســتخدام منصــات التواصــل 

.Digital Inequality ”االجتماعــي، ومــن ثـَـمَّ بــرز مصطلــح حديــث يُعــرف بـــ “عــدم المســاواة الرقميــة
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علـــى العوامـــل النفســـية المؤثـــرة علـــى الحيـــاة الرقميـــة 

لألفـــراد، والتـــي تطرَّقـــت إلـــى نظريـــة »بورديـــو االجتماعيـــة« 

أن  إلـــى  ُتشـــير  التـــي   ،)Bourdieu’s social theory(

ـــا فـــي  التفضيـــات الشـــخصية لألفـــراد تلعـــب دوًرا محوريًّ

كيفيـــة اســـتخدامهم لمنصـــات التواصـــل االجتماعـــي، وأن 

تلـــك التفضيـــات ال ترتبـــط فقـــط بالمســـتوى االجتماعـــي 

للفـــرد، وإنمـــا بمهاراتـــه الشـــخصية فـــي اســـتخدام تلـــك 

المنصـــات فـــي المقـــام األول، وهـــو أمـــر يســـتحيل معـــه 

وضـــع نمـــوذج عالمـــي يمكـــن االسترشـــاد بـــه فـــي قيـــاس 

تفضيـــات األشـــخاص.

الرفاهيـــة.. محـــدد رئيـــس الســـتخدام 
االجتماعـــي التواصـــل  منصـــات 

فـــي ضـــوء انقســـام األدبيـــات الســـابقة بشـــأن العامـــل 

التواصـــل  منصـــات  اســـتخدام  فـــي  المؤثـــر  الرئيـــس 

العوامـــل  علـــى  ـــزت  ركَّ دراســـات  بيـــن  االجتماعـــي 

العوامـــل  علـــى  وأخـــرى  واالجتماعيـــة،  االقتصاديـــة 

النفســـية والتفضيـــات الشـــخصية لألفـــراد، حاولـــت 

الدراســـة الجمـــع بيـــن االتجاهيـــن، مؤكـــدة أن مفهـــوم 

الرفاهيـــة يعـــد محـــدًدا رئيًســـا فـــي هـــذا الشـــأن.

وفـــي هـــذا الســـياق، أوضحـــت الدراســـة أن مفهـــوم 

ـــذي يشـــوب  ـــة )Well-being( يتجـــاوز القصـــور ال الرفاهي

القـــدرة  عـــدم  فـــي  االجتماعيـــة«  »بورديـــو  نظريـــة 

الشـــخصية  والتفضيـــات  المهـــارات  قيـــاس  علـــى 

لألفـــراد، وذلـــك باالعتمـــاد علـــى ُجملـــة مـــن العوامـــل 

ــرة علـــى تفضيـــات  ــة للقيـــاس والمؤثـ ــة القابلـ الخارجيـ

والتحصيـــل  الثـــروة  مقدمتهـــا  وفـــي  األشـــخاص، 

العلمـــي، والتـــي ُتعـــد بدورهـــا مؤشـــرات رئيســـة توضـــح 

الحالـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة لألفـــراد. باإلضافـــة 

إلـــى ذلـــك، فـــإن الدراســـة لـــم تغفـــل العوامـــل النفســـية 

ما الرفاهيـــة الذاتيـــة )الســـعادة( والتـــي  أيًضـــا، ال ســـيَّ

الدخـــل،  أبرزهـــا:  العوامـــل،  مـــن  لُجملـــة  رهينـــة  ُتعـــد 

النفســـي.  والحالـــة الصحيـــة، والســـام 
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هـــذا وقـــد أشـــارت الدراســـة إلـــى مفهـــوم »رفاهيـــة 

ــي  ــدرج فـ ــذي ينـ ــة« )hedonic well-being(، الـ متعـ

ـــن  ـــى تحسُّ ـــذي يشـــير إل ـــة، وال ـــة الذاتي إطـــار الرفاهي

شـــعوره  ضـــوء  فـــي  للفـــرد  المزاجيـــة  الحالـــة 

ــر  ــر، األمـ ــى المـــدى القصيـ ــاء المعيشـــي علـ بالرضـ

تحقيـــق  فـــي  تدريجيـــة  بصـــورة  ُيســـهم  الـــذي 

رفاهيـــة ذاتيـــة عامـــة طويلـــة المـــدى، أي الشـــعور 

الرفاهيـــة  تحقيـــق  َثـــمَّ  ومـــن  النفســـية،  بالراحـــة 

ـــح  ـــة المطـــاف. وهـــو مـــا يتضِّ االجتماعيـــة فـــي نهاي

مـــن الشـــكل التالـــي: 

ولفتـــت الدراســـة االنتبـــاه إلـــى أنـــه رغـــم تركيـــز العديـــد مـــن 

األدبيـــات علـــى دراســـة العوامـــل النفســـية المؤثـــرة علـــى 

اســـتخدام األفـــراد لمنصـــات التواصـــل االجتماعـــي، فإنهـــا 

 emotional( الرفاهيـــة العاطفيـــة اختزلـــت األمـــر فـــي 

well-being( فقـــط، ولـــم ُتشـــر إلـــى العوامـــل ذات الصلـــة 

ـــة، فضـــًلا عـــن أن  ـــة والرقمي بعـــدم المســـاواة االجتماعي

ـــزت علـــى العوامـــل االجتماعيـــة والرقميـــة،  تلـــك التـــي ركَّ

تلـــك  بيـــن  العاقـــة  لقيـــاس  لـــم تتضمـــن مؤشـــرات 

االجتماعـــي.  التواصـــل  العوامـــل واســـتخدام وســـائل 

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن غالبيـــة هـــذه األدبيـــات ُتعـــد 

دراســـات نظريـــة فـــي المقـــام األول، ولـــم ُتْثَقـــل أي منهـــا 

بجانـــب تطبيقـــي علـــى عينـــة مـــن المبحوثيـــن.

البعد النظريالفكر التقليديالمفهوم التعريف: كيف يرى 

األفراد أنفسهم

الرفاهية الذاتية

الرفاهية العاطفيةرفاهية المتعة

الرفاهية السائدة

الراحة النفسية

الرفاهية االجتماعية

تجربة المشاعر السارة

الرضا عن الحياة

يعمل بشكل جيد في الحياة

شكل يوضح تحليل مفهوم الرفاهية الذاتية
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أمثلة على عناصر االستطاع: أمثلة المظاهر

كم مرة شعرت

السعادة

تقبل الذات

االندماج

الرضاء المعيشي

تطوير الذات

التحقُّق

أنك سعيد

أنك أصبحت شخًصا 
أفضل

أنك راضي

أنك تنتمي إلى مجتمع

أنك تحب معظم 
جوانب شخصيتك

أن المجتمع أصبح 

مكان أفضل لألفراد

وختاًما، أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات بينية تجمع 

اقتصاديـة   – )اجتماعيـة  المختلفـة  العمليـة  المجـاالت  بيـن 

وأشـمل  أعـم  نتائـج  إلـى  للتوصـل  سياسـية(   - نفسـية   –

أن  علـى  الرقميـة،  المسـاواة  علـى  المؤثـرة  العوامـل  بشـأن 

تتضمـن مؤشـرات علميـة قابلة للقياس؛ وذلـك لتعزيز نتائج 

الرفاهيـة العاطفيـة. أخـرى تتجـاوز  الدراسـات بعوامـل 
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علـــى مـــدار العقـــود الماضيـــة، تمكنـــت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي مـــن تحقيـــق العديـــد مـــن 

النجاحـــات فـــي مجـــاالت تنمويـــة مهمـــة، لتصبـــح فاعـــًلا رئيًســـا فـــي المجتمعـــات المختلفـــة؛ 

حيـــث أصبحـــت مشـــارًكا رئيًســـا فـــي ملفـــات تنمويـــة متنوعـــة، وهـــو الـــدور الـــذي ازداد فـــي ضـــوء 

التحديـــات المتزايـــدة والتـــي تطلبـــت إعـــادة بلـــورة هـــذا الـــدور، بمـــا يتطلبـــه مـــن ضـــرورة التنســـيق 

بيـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي والحكومـــات. 

ــًرا فـــي العديـــد مـــن  ــًلا مؤثـ وعلـــى المســـتوى الدولـــي، أصبحـــت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فاعـ

الشـــؤون الدوليـــة، وذلـــك مـــن خـــالل قيامهـــا بـــدور فّعـــال فـــي العديـــد مـــن القضايـــا والموضوعـــات 

المختلفـــة ووضـــع عـــدد منهـــا علـــى رأس أجنـــدة العمـــل الدوليـــة، خاصـــة تلـــك الموضوعـــات 

ـــى األلغـــام. كمـــا  ـــة، والقضـــاء عل ـــة البيئ ـــة الفســـاد، وحماي ـــي تهـــم البشـــرية، كمحارب المشـــتركة الت

ــة  ــرات ذات الصبغـ ــد مـــن المؤتمـ ــًرا فـــي العديـ ــارًكا مؤثـ كانـــت منظمـــات المجتمـــع المدنـــي مشـ

الدوليـــة، ومنهـــا: مؤتمـــر قمـــة األرض فـــي عـــام 1992، والمؤتمـــر العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان فـــي 

فيينـــا عـــام 1993، ومؤتمـــر المـــرأة ببكيـــن، وغيرهـــا مـــن المؤتمـــرات الدوليـــة. وفـــي هـــذا الســـياق، بـــرز 

 .Global Civil Society مفهـــوم المجتمـــع المدنـــي العالمـــي

ــإن التحديـــات  ــرين، فـ ــرن العشـ ــذ نهايـــات القـ ــوًرا منـ ــر تبلـ ــا أكثـ ورغـــم أن المفهـــوم والـــدور أصبحـ

المتزايـــدة، مـــع تواتـــر األزمـــات اإلنســـانية القاســـية علـــى المســـتوى العالمـــي، أصبحـــت تتطلـــب 

ــد الدولـــي.  ــر للمجتمـــع المدنـــي علـــى الصعيـ ا أكبـ دوًر

فالمشـــكالت البيئيـــة والتغيـــرات المناخيـــة والقضايـــا اإلنســـانية، كقضايـــا الالجئيـــن وضحايـــا 

الحـــروب والنزاعـــات، وكذلـــك المخاطـــر الصحيـــة، كانتشـــار األوبئـــة والفيروســـات، أصبحـــت تتطلـــب 

ـــًدا  أجنـــدة عالميـــة لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي تتجـــاوز الحـــدود الجغرافيـــة، وهـــو مـــا يتطلـــب مزي

ــا، أو مـــع الحكومـــات عبـــر تفعيـــل  مـــن التنســـيق، ســـواء بيـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي ذاتهـ

دبلوماســـية المســـار الثالـــث Third Track Diplomacy، مـــع ضمـــان مشـــاركة المنظمـــات الدوليـــة 

لهـــذه المنظمـــات فـــي التخفيـــف مـــن حـــدة تلـــك األزمـــات.

في الختام:
المجتمع المدني العالمي واألزمات العالمية

د. خديجة عرفة 
مدير إدارة القضايا االستراتيجية - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار










