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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   ٢٠٢٢ 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   ،»٢٠٣٠ 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 



64

مركز املعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

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 



6565

آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )3( - مايـــــو 2022

المجتمع المدني المصري 

كان لمصـر السـبق فـي تكويـن أولـى الجمعيـات األهلية 

والتـي   ،18٢1 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 ٢٠٢1، 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 ٢٠1٤ 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.


