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 2022عام المجتمع المدني في مصـــر

علي الدين هالل
أ .د.
ّ
أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم ال ــس ــي ــاس ــي ــة  -ج ــام ــع ــة الــقــاهـــــــــــرة

فـــي ســـياق إطـــاق االســـتراتيجية الوطنيـــة

ُّ
والنظـــم السياســـية المعاصـــرة
كل المجتمعـــات

لحقـــوق اإلنســـان يـــوم  11ســـبتمبر  ،2021أعلـــن

فـــي تنفيـــذ اســـتراتيجياتها االقتصاديـــة واالجتماعيـــة

الرئي ــس "عب ــد الفت ــاح السيس ــي" أن ع ــام  2022ه ــو

والسياســـية .ففـــي إطـــار التغيـــرات الســـريعة

عـــام المجتمـــع المدنـــي فـــي مصـــر ،مُ شـــي ًر ا إلـــى

والمتالحقـــة التـــي يشـــهدها العالـــم منـــذ الحقبـــة

أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه ،قائ ـ ًلا "يأتــي المجتمــع

األخي ــرة م ــن الق ــرن العش ــرين ،أصب ــح م ــن المتف ــق
ً
ممكنــا للحكومــات أن تنجــح مواجهة
عليــه أنــه لــم يعــد

تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق اإلنســـان بـــكل أبعادهـــا

هــذه التغيــرات بمفردهــا ،وأنــه مــن الضــروري إشــراك

السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة ،ونشـــر

المجتمـــع المدنـــي فـــي تحقيـــق هـــذه المهمـــة.

المدنـــي كشـــريك أساســـي مهـــم فـــي عمليـــة

الوعـــي بحقـــوق اإلنســـان فـــي المجتمـــع ،ونشـــر
ثقاف ــة العم ــل التطوع ــي ،واإلس ــهام ف ــي جه ــود
مكافح ــة التط ــرف والتوجه ــات ُ
المناهض ــة لقي ــم
مجتمعنـــا المصـــري".

المنظمـات غيـر الحكوميـة التي تقـوم عضويتها على
أسـاس اختيـاري وطوعـي وال تهدف إلـى الربح ،والتي
تمـارس نشـاطها فـي القضايـا المتعلقـة بالشـأن

وفـــي  14ينايـــر َّ ،2022
أكـــد الرئيـــس "السيســـي" هـــذا

العـام ،وذلـك مـن خالل الدفاع عن مصالح أعضائها،

التوج ــه ف ــي توصي ــات منت ــدى ش ــباب العال ــم؛ فدع ــا

أو القيـام بأعمـال الخيـر واإلغاثـة ،أو بأنشـطة تنموية
وحقوقيـة ودفاعيـة ،وتسـعى ً
أيضـا إلـى التأثيـر علـى

ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي الوطنيـــة والدوليـــة.

السياسـات العامـة مـن خلال الترويـج ألفكارهـا

مناســـبة طيبـــة لبحـــث أوضـــاع
َ
ولعـــل ذلـــك يكـــون

وقيمهـا والدفـاع عـن حقـوق األفـراد.

إدارة المنتــدى إلــى إقامــة منصــة للحــوار بيــن الدولــة

المجتمـــع المدنـــي فـــي بالدنـــا ،والتعـــرف علـــى
ُ
المشـــكالت والتحديـــات التـــي يواجههـــا ،والحلـــول
ُ
والخط ــوات الت ــي ينبغ ــي اتخاذه ــا لزي ــادة أنش ــطته
وتعظيـــم ُقدراتـــه.
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ويشـير مفهـوم المجتمـع المدنـي إلـى مجموعـة

وبصفـة عامـة ،تتمثل أهم مكونات المجتمع المدني
فـي :التنظيمـات والنقابـات المهنيـة ،واالتحـادات
والنقابـات العماليـة والفالحية ،واالتحـادات الطالبية،
والجمعيـات األهليـة أو غيـر الحكوميـة ،والنـوادي

تنبـــع أهميـــة هـــذا الموضـــوع مـــن إدراك الـــدور

االجتماعيـة والرياضيـة ومراكـز الشـباب ،إضافـة إلـى

الرئيـــس الـــذي يقـــوم بـــه المجتمـــع المدنـــي فـــي

أجهـزة اإلعلام ومراكز البحوث غير المملوكة للدولة.

مركـز المعلومـات ودعم اتخاذ القـرار  -مجلس الوزراء

ً
ووفقــا لذلــك ،فــإن المجتمــع المدنــي يتمتــع بســت
ســمات رئيســة ،هــي:

يشـــير مفهـــوم المجتمـــع المدنـــي إلـــى
مجموعـــة المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة التـــي

1.الطابـــع االختيـــاري أو الطوعـــي للعضويـــة:

تقـــوم عضويتهـــا علـــى أســـاس اختيـــاري

بمعنـــى أن عضويـــة هـــذه الهيئـــات اختياريـــة،

وطوعــي وال تهــدف إلــى الربــح ،والتــي تمــارس

ُ
وتعبِّـــر عـــن اإلرادة الفرديـــة لـــكل عضـــو ورغبتـــه

نشـــاطها فـــي القضايـــا المتعلقـــة بالشـــأن

فـــي االنخـــراط فـــي مجـــال نشـــاط هـــذه الهيئـــة

الع ــام ،وذل ــك م ــن خ ــال الدف ــاع ع ــن مصال ــح

أو الجمعية.

أعضائه ــا ،أو القي ــام بأعم ــال الخي ــر واإلغاث ــة،

2.المنفعـــة العامـــة :فهـــذه الهيئـــات ال تهـــدف
إل ــى الرب ــح ،ولكنه ــا تس ــعى إل ــى تحقي ــق مصلح ــة
اجتماعيـــة عامـــة ،أي تتعلـــق بعمـــوم أفـــراد
ُ
المجتمـــع ،أو خاصـــة تتعلـــق بإحـــدى الفئـــات

أو بأنشـــطة تنمويـــة وحقوقيـــة ودفاعيـــة،
وتس ــعى ً
أيض ــا إل ــى التأثي ــر عل ــى السياس ــات
العام ــة م ــن خ ــال التروي ــج ألفكاره ــا وقيمه ــا
والدفـــاع عـــن حقـــوق األفـــراد.

أو المهن أو المناطق.
ِ
3.التعدديــة :بمعنــى قبــول التعــدد كمبــدأ وقيمــة
فـــي العمـــل المدنـــي ،وإقـــرار التعدديـــة فـــي

إن المجتمــع المدنــي ِّ
يمثــل قــوة ماديــة ومعنويــة

منظمــات ُ
المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال

ال يُســتهان بهــا ،وهــو تعبيــر عــن مبــادرات األفــراد

مـــا كالمـــرأة والبيئـــة وحقـــوق اإلنســـان.

وفعالياتهــم لتحقيــق الصالــح العــام ،وتتداخــل

4.الطاب ــع الش ــعبي القاع ــدي :بمعن ــى أن ه ــذه
الهيئـــات هـــي مؤسســـات قاعديـــة تنبـــع مـــن
أس ــفل إل ــى أعل ــى ،وتق ــدم خدماته ــا إل ــى عم ــوم
المواطني ــن ف ــي كل م ــكان ،وص ــو ًلا إل ــى األحي ــاء
والقـــرى.

أنشــطته مــع القطاعيــن الحكومــي والخــاص،
ً
أحيانــا" -القطــاع الثالــث".ولذلــك يُطلــق عليــه
لقــد أصبــح القطــاع المدنــي أحــد عناصــر تكويــن
الدولــة الحديثــة ،وفــي كثيــر مــن األحيــان ،فإنــه يُســهم

5.االســـتقالل :بمعنـــى أن تـنـشــــــط هـيـئــــــات

فــي تنفيــذ خطــط التنميــة فــي الدولــة ،وليــس مــن
الصحيــح أنــه ِّ
ً
دائمــا "قــوة معارضــة" أو "عنصــر
يمثــل

ً
وفقـــا لرؤيتهـــا
المجتمـــع المدنـــي بحُ ريـــة

إضعــاف" لهــا .بــل إن النظريــات المعاصــرة فــي

الحتياجــات المجتمــع والمواطنيــن دون توجيــه

عالقــة الدولــة بالمجتمــع تؤكــد أنــه ال توجــد دولــة

مــن األجهــزة الحكوميــة ،وإن كان ذلــك ال يمنــع

قويــة دون مجتمــع مدنــي قــوي؛ فقــوة المجتمــع

م ــن أن يك ــون نش ــاطها ف ــي إط ــار التوجه ــات

المدنــي هــي عنصــر تدعيــم لقــوة الدولــة ،فكالهمــا

العامـــة للدولـــة ُ
وخططهـــا.

يُكمــل بعضــه اآلخــر ويتمــم دوره.

6.البُع ــد األخالق ــي :فمفه ــوم المجتم ــع المدن ــي

ونظـ ًر ا لتعــدد مُ كونــات ُ
المجتمــع المدنــي واختالفهــا
وفقــا ُ
ً
للنظــم القانونيــة ُ
المتبعــة
مــن دولــة ُألخــرى

التس ــامح والتراض ــي وإدارة االختالف ــات س ــلميًّا،

فيهــا ،فــإن هــذا المقــال ســوف يُركــز علــى وضــع

وقيم ــة المواطن ــة باعتباره ــا أس ــاس التضام ــن

المؤسســات والجمعيــات األهليــة الخاضعــة

االجتماعـــي ،واالنتمـــاء الوطنـــي ،وعـــدم التمييـــز.

إلشــراف وزارة التضامــن االجتماعــي فــي مصــر.

يُعبِّـــر عـــن منظومـــة أخالقيـــة تشـــمل قيـــم
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تعــود جــذور المجتمــع المدنــي فــي مصــر إلــى ســنوات

ال يج ــوز حله ــا إال بحك ــم قضائ ــي .وأق ـ َّر الدس ــتور ف ــي

طويلــة خلــت ،تعرضــت فيهــا هيئاتــه إلــى تقلبــات

الم ــواد الخاص ــة بالحق ــوق السياس ــية واالقتصادي ــة

ارتبطــت بتطــور النظــام السياســي ،مثــل االنتقــال

واالجتماعيـــة والثقافيـــة دور المجتمـــع المدنـــي

مــن تعــدد األحــزاب ( )1953 - 1923إلــى التنظيــم

ومســـاهمته فـــي الحيـــاة العامـــة.

السياســي الواحــد ( ،)1976 - 1954ثــم التعدديــة
الحزبيــة المقيــدة ( ،)2011 - 1977ثــم التعدديــة الحُ ــرة
فــي الســنوات التاليــة .وكان لـ ُ
ل مــن هــذه المراحــل
ـك ٍّ
تأثيراتهــا علــى القانــون ُ
المنظــم للعمــل األهلــي فــي
مصــر ودور المؤسســات والجمعيــات األهليــة.

ورغــم ذلــك ،فقــد صــدر القانــون رقــم  70لســنة ،2017
والــذي لــم ُتســاير مــواده روح الدســتور ،فالقــى
انتقــادات عديــدة فــي الداخــل والخــارج؛ ممــا أدى إلــى
وقــف العمــل بــه ،وصــدور القانــون رقــم  149لعــام
 ،2019والــذي صــدرت الئحتــه التنفيذيــة فــي  11ينايــر

وفــي هــذا الســياق ،صــدر قانــون الجمعيــات

 ،2021وبــدأت المؤسســات والجمعيــات الخاضعــة

والمؤسســات األهليــة رقــم  84لســنة  ،2002والــذي

ً
وفقــا لمــواده.
للقانــون توفيــق أوضاعهــا

اســتمر العمــل بــه لمــدة خمــس عشــرة عامً ــا .ورغــم
التحــوالت السياســية الجســام التــي شــهدتها مصــر
ِ
فــي هــذه الســنوات ،فقــد اســتمر العمــل بــه ولــم
تنجــح محــاوالت إصــدار قانــون جديــد.

وفي ضوء ذلك ،تستطيع الحكومة وهيئات المجتمع
المدني في مصر ،أن تستثمر فرصة إعالن عام 2022
عام المجتمع المدني ،لمناقشة كل القضايا التي تؤثر
على نشاط هيئاته ،وإجراء حوار عميق عن حلولها،

ولك ــن التط ــور المه ــم ال ــذي ح ــدث ف ــي ه ــذه الفت ــرة

ويأتي في مقدمة هذه القضايا اإلسراع باستكمال

هــو مــا ورد فــي نصــوص دســتور  2014بشــأن المجتمع

إجراءات توفيق أوضاع المؤسسات والجمعيات؛

المدنـــي فـــي المـــواد  ،77 - 75حيـــث أكـــدت هـــذه

فحسب بيانات وزارة التضامن في فبراير  ،2022فإن

المــواد حــق المواطنيــن فــي تكويــن المنظمــات غيــر

عدد الهيئات التي استكملت تلك اإلجراءات بلغ

الحكوميـــة ،ســـواء جمعيـــات ومؤسســـات أهليـــة
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أو اتح ــادات ونقاب ــات مهني ــة وعمالي ــة ،وأنه ــا تتمت ــع

و  600جمعية .وبحكم ظروف انتظار صدور القانون
الجديد ُثم الئحته التنفيذية ،تجاوز عدد ضخم من

بالحريـــة واالســـتقاللية فـــي إدارة شـــؤونها ،وأنـــه

مجالس إدارات المؤسسات والجمعيات األهلية
مُ دده القانونية ،ولم تنعقد أي من جمعياتها

تنـــاول دســـتور  2014المجتمـــع المدنـــي
فــي المــواد 77 - 75؛ حيــث أكــدت هــذه المــواد
حــق المواطنيــن فــي تكويــن المنظمــات غيــر
الحكوميـــة ،ســـواء جمعيـــات ومؤسســـات
أهليــة أو اتحــادات ونقابــات مهنيــة وعماليــة،
وأنهـــا تتمتـــع بالحريـــة واالســـتقاللية فـــي
إدارة شــؤونها ،وأنــه ال يجــوز حلهــا إال بحكــم
قضائ ــي.
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العمومية النتخاب مجالس إدارة جديدة.
وإذا كانت الحكومة قد مدَّ ت الفترة المتاحة
للجمعيات لتوفيق أوضاعها حتى  11يناير  ،2023فإن هذا
يتطلب تشجيع أكبر عدد من الجمعيات على إنهاء
هذه اإلجراءات ،وأن ُتقدم وزارة التضامن االجتماعي
المعونة الفنية للجمعيات الستكمال أوراقها الالزمة
الستكمال توفيق األوضاع ،وبذلك تتمكن هذه
الجمعيات من اإلسهام في األنشطة المتعلقة بعام
ُ
المجتمع المدني ،واستعادة صحتها وصحوتها.

مركـز المعلومـات ودعم اتخاذ القـرار  -مجلس الوزراء

ويمك ــن أن تتضم ــن أجن ــدة الح ــوار المنش ــود بي ــن
ُ
والمجتمـــع المدنـــي عـــام  2022القضايـــا
الدولـــة
التاليـــة:

أولًا :نشر ثقافة المجتمع المدني
إن تنميـــة دور المؤسســـات والجمعيـــات األهليـــة
تتطلـــب مزيـــدً ا مـــن الوعـــي االجتماعـــي وإدراك
المواطني ــن بأهمي ــة ال ــدور ال ــذي يق ــوم ب ــه ُ
المجتم ــع
المدنــي ،ويتحقــق ذلــك مــن خــال مراجعــة مضمــون
م ــا تش ــتمله الكت ــب المدرس ــية ف ــي مرحل ــة التعلي ــم
مــا قبــل الجامعــي بشــأن المجتمــع المدنــي ،والتأكــد

تنميـــة دور المؤسســـات والجمعيـــات
األهليــة تتطلــب مزي ـدًا مــن الوعــي االجتماعــي
وإدراك المواطنيــن بأهميــة الــدور الــذي يقــوم
بـــه المُ جتمـــع المدنـــي ،ويتحقـــق ذلـــك مـــن
خ ــال مراجع ــة مضم ــون م ــا تش ــتمله الكت ــب
المدرســـية فـــي مرحلـــة التعليـــم مـــا قبـــل
الجامع ــي بش ــأن المجتم ــع المدن ــي ،والتأك ــد
م ــن أنه ــا تنق ــل إل ــى الناش ــئة ص ــورة إيجابي ــة
عـــن دور تلـــك الهيئـــات ،وتُشـــجع لديهـــم
ثقافـــة التطـــوع والقيـــم المدنيـــة.

مـــن أنهـــا تنقـــل إلـــى الناشـــئة صـــورة إيجابيـــة عـــن
دور تل ــك الهيئ ــات ُ
وتش ــجع لديه ــم ثقاف ــة التط ــوع
والقي ــم المدني ــة .وأن يراف ــق ذل ــك تش ــجيع ط ــاب
المرحلتي ــن اإلعدادي ــة والثانوي ــة عل ــى التط ــوع ببض ــع
س ــاعات لدع ــم برام ــج ه ــذه الجمعي ــات ف ــي البيئ ــة
المحيطـــة بالمدرســـة والمنـــزل.
ويتحقـــق ذلـــك ً
أيضـــا مـــن خـــال التـــزام الـــوزارات
والهيئـــات الحكوميـــة بتنفيـــذ برامجهـــا الخدميـــة
م ــن خ ــال التع ــاون م ــع المؤسس ــات والجمعي ــات
األهليـــة .ثـــم يبقـــى دور وســـائل اإلعـــام فـــي نشـــر
هـــذه الثقافـــة وإبـــراز النمـــاذج اإليجابيـــة ألنشـــطة
تلـــك الهيئـــات.

ثانيًا :مشاركة المجتمع المدني في
تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية
فــإذا كانــت الدولــة تقــوم بأعمــال البنــاء والتعميــر
وتوفيــر البنيــة التحتيــة األساســية ،فــإن المجتمــع
المدنــي لــه دور أساســي فــي إعــداد البشــر لحيــاة
جديــدة ،وتغييــر العــادات واألفــكار الســلبية ،وفــي
تعليمهــم وتدريبهــم ،وهــو مــا يمكــن تلخيصــه
بتعبيــر بنــاء "رأس المــال االجتماعــي".
تقـــوم الجمعيـــات األهليـــة بـــدور أساســـي علـــى
المســـتويات القاعديـــة للمجتمـــع فـــي المـــدن
الصغيــرة والمراكــز والقــرى ،وتســتطيع أن تتواصــل
مـــع قطاعـــات واســـعة مـــن بســـطاء النـــاس ،وأن
تســـاعد الدولـــة فـــي نقـــل رســـالتها وفـــي توفيـــر
خدماتهـــا.
وفــي الســنوات األخيــرة ،قامــت تلــك الجمعيــات
بالمشــاركة فــي تنفيــذ المبــادرات الرئاســية في مجال
الصحــة ،مثــل :مبــادرة القضــاء علــى فيــروس ســي،
وحملــة  100مليــون صحــة ،ومبــادرة الكشــف المبكــر
عــن ســرطان الثــدي ،ومبــادرة الكشــف المبكــر عــن
أمــراض األنيميــا والســمنة والتقــزم ،وغيرهــا .وكذلــك
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مارســت دورهــا فــي مكافحــة جائحــة كورونــا ،فقامــت

ُث ــم نس ــبة أق ــل بكثي ــر تن ــدرج تح ــت بن ــد ُ
المنظم ــات

بتوعيــة المواطنيــن باإلجــراءات االحترازيــة التــي
ينبغــي اتباعهــا ُثــم فــي إقناعهــم بتلقي جرعــات اللقاح

الحقوقيـــة والدفـــاع عـــن حقـــوق اإلنســـان وترصـــد

ُ
المضــاد للفيــروس ،واالســتفادة مــن الخدمــات التــي
ُتوفرهــا الدولــة وتيســير ســبل وصولهــم إليهــا .ثــم
إن هنــاك دو ًر ا حيويًّــا لهــذه الجمعيــات فــي تنفيــذ
المشــروع القومــي لتطويــر الريــف المصــري "حيــاة
كريمــة" ،وفــي تنفيــذ خطــط وبرامــج المشــروع
القومــي لتنميــة األســرة المصريــة.
يرجــع ذلــك إلــى مــا ســبق ذكــره بشــأن كــون المجتمع
المدنــي أكثــر قــدرة علــى التواصــل مــع المواطنيــن

مُ مارســـات انتهاكهـــا.
واختـــال آخـــر يتعلـــق بالتوزيـــع الجغرافـــي لهيئـــات
المجتمـــع المدنـــي ،فبينمـــا يـــزداد عددهـــا فـــي
ً
تعليم ــا ودخ ـ ًلا ،فإنه ــا
المحافظ ــات الحضري ــة األكث ــر
تق ــل ف ــي المحافظ ــات الت ــي ه ــي أكث ــر احتياجً ــا إليه ــا.
واختــال ثالــث يتعلــق بالتبايــن الضخــم فــي القــدرات
الماليــة والتنظيميــة بيــن أقليــة تتمتــع بتمويل ضخم
ولديهــا مقــار وموظفــون وهيــكل إداري ومالــي ،وبيــن
أغلبيــة تفتقــد ألبســط مُ قومــات التنظيــم.

واالرتبــاط بهــم والتأثيــر فــي أفكارهــم وســلوكهم.
ومــن َث َّ
ــم فإنــه مــن الضــروري ،أن يكــون هــذا الــدور

واختــال رابــع يتعلــق بضعــف التأثيــر والفاعليــة

جــزءً ا مــن عمليــة تصميــم المبــادرات والمشــروعات

بســبب إصــرار كل مؤسســة أو جمعيــة علــى العمــل

القوميــة ،وفــي برامــج تنفيذهــا ومتابعتهــا وتقييمها.

المنفــرد وعــدم دخولهــا فــي شــراكات مــع هيئــات

وتــزاد فاعليــة هــذا الــدور مــع التنســيق بيــن مختلــف

مثيلــة؛ ممــا يقلــل مــن قدراتها على إنجاز مشــروعات

الهيئــات علــى ُ
المســتوى المحلــي والتنســيق بيــن

كبيــرة يشــعر بتأثيرهــا قطــاع كبيــر مــن النــاس.

الجمعيــات األهليــة والنقابــات المهنيــة والعماليــة

ويوفــر عــام  2022الفرصــة للنظــر فــي هــذه االختــاالت

والتعاونيــات ومراكــز الشــباب وقصــور وبيــوت
الثقافــة والجامعــات اإلقليميــة.

والتعــاون لحلهــا بمشــاركة كل مــن الدولــة
والمجتمــع المدنــي.

ثالثًــا :إيجــاد التــوازن بيــن أنشــطة
ً
رابعــا :مراجعــة الالئحــة التنفيذيــة
المجتمــع المدنــي والتعامــل مــع للقانــون
االختــاالت التــي تُعانــي منهــا
يشــير الباحثــون إلــى أن المجتمــع المدنــي فــي مصــر
يعانــي مــن عــدة اختــاالت وظيفيــة وهيكليــة ،وهــي

5

كتــب عــدد مــن الخبــراء والممارســين فــي مجــال
المجتمــع المدنــي تعليقــات علــى الالئحــة التنفيذيــة

للقانــون التــي صــدرت فــي ينايــر  ،2022أشــارت إلــى عــدد

كاآلتــي:

مــن المالحظــات ،التــي تســتحق النظــر والمراجعــة،

اختـــال بيـــن طبيعـــة األنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا

مثــل :تعريــف بعــض المصطلحــات الــواردة فيهــا

الجمعيـــات األهليـــة ،فبينمـــا ينـــدرج أغلبهـــا تحـــت

والتــي يشــوبها الغمــوض وعــدم التحديــد ،واختــاف

بنـــد النشـــاط الخيـــري والرعائـــي والمســـاعدات

اآلجــال إلعطــاء الموافقــات والتــي تنوعــت مــا بيــن 60

االجتماعي ــة لألف ــراد واألس ــر المحتاج ــة ،ف ــإن نس ــبة

يومً ــا (أي شــهرين) ،و 60يــوم عمــل (أي ثالثــة أشــهر)،

أقـــل تنـــدرج تحـــت بنـــد الجمعيـــات التنمويـــة التـــي

و 90يومً ــا ،دون توضيــح أســباب هــذا االختــاف،

تهــدف إلــى رفــع مهــارات الفــرد وقدرتــه علــى العمــل

وإعطــاء الوزيــر المســؤول حــق االســتثناء مــن

والكس ــب م ــن خ ــال التعلي ــم والتدري ــب والصح ــة.

هــذه اآلجــال إذا اســتدعى الصالــح العــام ذلــك ،دون
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تحديــد للحــاالت التــي تنــدرج تحــت هــذا البنــد ،وعــدم

ناحيــة أخــرى ،فــان المجتمــع المدنــي لديــه ســماته

تمييــز الالئحــة فــي إجــراءات قبــول المنــح والهبــات

التــي أشــرت إليهــا فــي مطلــع هــذا المقــال ،والتــي

للجمعيــة بيــن المصــادر الوطنيــة وتلــك األجنبيــة.

يترتــب عليهــا أنــه ال يمكــن أن يكــون مجــرد امتــداد

وأضافــت الالئحــة فــي بعــض األمــور اشــتراطات
لــم ينــص عليهــا القانــون ،وأقتــرح أن ي َ
ُناقــش خــال

للســلطة التنفيذيــة.

هــذا العــام مــواد الالئحــة التــي أثــارت تلــك التعليقــات؛
لتوضيحهــا ،بمــا يجعــل هيئــات المجتمــع المدنــي
تعمــل فــي منــاخ آمــن ومســتقر.
وختامً ــا ،فــإن جوهــر هــذه الموضوعــات هــو إقامــة
الشــراكة الفاعلــة بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي،
على أســاس من الثقة المتبادلة والفهم المشــترك.
مــن ناحيــة فــإن الدولــة لديهــا هواجســها وشــكوكها

إن إدراك هــذا األمــر ضــرورة لتطويــر عالقــات التعاون
والترابــط فــي كل المجــاالت والمشــروعات ابتــداءً
مــن المبــادرات والمشــروعات القوميــة الكبــرى
وصــو ًلا إلــى المشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة
الصغــر؛ وذلــك لتحقيــق األهــداف التــي تتطلــع إليهــا
الدولــة والمجتمــع ً
معــا مــن نهضــة متكاملــة وتنمية
شــاملة ومُ ســتدامة.

األمنيــة والسياســية التــي ال يمكــن التغاضــي عنهــا

ونتطلــع ألن يكــون عــام  2022نقطــة فارقــة فــي إحيــاء

فــي ضــوء مــا شــهدته مصــر والــدول المجــاورة مــن

دور المجتم ــع المدن ــي وزي ــادة فاعليت ــه ومكانت ــه ف ــي

أحــداث جســام فــي العشــر ســنوات الماضيــة .ومــن
ِ

ُ
المجتمــع.
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