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من أجل مواطن واعى فى مجتمع ديموقراطى 

مـصـريــني
مؤسسة 

إحنا مني  ؟

مؤســسة مشهــرة وفــقاً لــلقانــون 84 لــسنة 2002 
بـرقـم 860 لـسنة 2007 ومـقرهـا مـحافـظة أسـوان 
ونــــطاق عــــملها جــــمهوريــــة مــــصر الــــعربــــية تــــم 
تــأســيسها مــن قــبل نشــطاء حــقوقــيني وتــنمويــني 
لـلعمل عـلي بـرامـج الـتنمية مـن مـنظور حـقوقـي 
ولــعل الــنقطه الــفارقــه فــى نــشأة هــذه املؤســسه 
هـى رغـبة مؤسـسيها وفـريق الـعمل بـها فـى بـناء 
قـــــــوه مؤثـــــــره فـــــــى الـــــــتغيير اإليـــــــجابـــــــي فـــــــى 
املـــــــجتمعات املحـــــــليه بـــــــقطاعـــــــاتـــــــها املـــــــختلفه 
(األهـــليه-والـــحكومـــيه –والـــخاصـــه ) بـــاالضـــافـــه 
الـــى إثـــارة وعـــى املـــواطـــنني بـــواجـــباتـــهم تـــجاه 
تـمتعهم بـمواطـنه كـامـله قـبل الـخوض فـى رصـد 
حــــقوقــــهم املــــترتــــبه عــــلى هــــذه املــــواطــــنه وأهــــم 
مـــــكونـــــات الـــــتغير اإليـــــجابـــــى فـــــى املـــــجتمعات 
املحــليه بــقطاعــاتــها هــى مــد جســر مــن الشــراكــه 
بــني الــقطاع الــخاص واملــنظمات األهــليه املــمثله 
لــلمجتمع املــدنــى عــلى إعــتباره مــقياســا حــقيقيا 
وحـساسـا تـجاه إحـتياجـات املـجتمع وأولـويـاتـه 
بـــاإلضـــافـــه لـــدوره املؤثـــر فـــى تحـــريـــر املـــنظمات 
األهـــليه مـــن أجـــندة الـــجهات املـــانـــحه الـــتى قـــد 
يـــــــصادف عـــــــدم مـــــــالئـــــــمتها ألولـــــــويـــــــات هـــــــذه 

املـجتمعات واملؤسـسه مؤمـنه إيـمانـا راسـخا بـأن 

وعـينا كـمواطـنني تـنمويـا وقـانـونـيا وإقـتصاديـا 
وصـحيا وثـقافـيا وسـياسـيا وعـلى كـافـة االصـعده 
هـــــــو جـــــــواز تـــــــمتعنا بـــــــحقوقـــــــنا فـــــــى مـــــــجتمع 
ديــموقــراطــى وحــر وعــادل وهــذا دورنــا الــذى لــن 
نـتخاذل فـى الـقيام بـه  ألنـنا( مـصريـني بـال حـدود 

 .(

دستور املصريني:

مؤسسـتنا هـي وطـننا الـصغير فـيجب أن تـكون مـرآة لـوطـننا الـكبير ▪
كما نتمناه.

وعــــينا كــــمواطــــنني تــــنمويــــا و قــــانــــونــــيا واقــــتصاديــــا و عــــلي كــــافــــة ▪
األصـعدة هـو جـواز تـمتعنا بـحقوقـنا فـي مـجتمع ديـمقراطـي و حـر و 

عادل. 
أداء الــواجــب بــأمــانــة و حــماس قــبل املــطالــبة بــالحق أولــي خــطوات ▪

املمارسة الحقيقة للمواطنة . 
يـقول اإلمـام الـشافـعي: ( رأيـي خـطأ يـحتمل الـصواب ، ورأي غـيري ▪

صواب يحتمل الخطأ ) أي إحترام و تقبل األخر مهما كان مختلف.  
الـتعاون مـن أهـم سـمات الـعمل الـناجـح و الـذي يـساعـد عـلي تـوصـيل ▪

رسالة مؤسستنا إلي املجتمع من خالل رؤيه جماعيه محايده . 
عـلي فـريق الـعمل احـترام دور كـل فـرد فـي الـفريق مـهما كـان صـغيرا ▪

ألن هذا الدور بالتأكيد له أثره على جودة العمل النهائيه  . 
الـتراجـع عـن الـرأي إذا كـان خـطأ ال يـعني ضـعفا و لـكن يـعني تـحضر ▪

و رغبة في التقدم . 
الـــشفافـــية و املـــرونـــة و املـــصداقـــية فـــي الـــتعامـــل تـــتيح فـــرصـــة أكـــبر ▪

للمشاركة املجتمعية . 
نـجاح عـمل املؤسـسة يـعني نـجاح كـل فـرد فـيها لـذلـك فـالـفرد للجـماعـة ▪

و الجماعة للفرد . 
تــــقييم فــــريق الــــعمل النــــجازاتــــهم دون تــــحيز يــــساعــــد عــــلي تحقيق ▪

النتائج و التغلب علي نقاط الضعف .



افتتاحية  :

نساء على الطريق كالكيت أول خطوه

                                                                             وســـام الشــــريــف 

فــي ظــل الــتوجــه الــقوي ملؤســسات املــجتمع املــدنــي للحــد مــن مــعانــاة املــرآة املــتعلقة بــوضــعيتها املــتدنــية عــلي 

املسـتوي الـحقوقـي والـتنموي والـتوعـوي وبـالـتالـي وضـعها الـسياسـي فـي مـجتمع ذكـوري الـثقافـة وخـصوصـاً فـي 

صـعيد مـصر أصـبح لـزامـا عـلينا التخـطيط آللـيات فـاعـله مـن شـأنـها الحـد مـن تـهميش وإقـصاء  املـرأة عـن مـعترك 
املـشاركـة الـفعالـه والـحقيقة وخـصوصـاً فـي األوسـاط الـسياسـية .ولـعل كـلمة الـحقيقيه لـها داللـة عـميقة عـلى الـقارئ 

ألن الــواقــع يؤكــد أن تــواجــد املــرأة فــي الــعديــد مــن املؤســسات واملــحافــل بــمصر مجــرد ديــكور وإثــبات حــالــة ولــيس 
وضــعاً طــبيعياً صــرفــاً وهــناك الــعديــد مــن املــشاهــد والــتجارب تــسفر عــن صــوره مــركــبه أو مــلفقه أو مــمنتجه عــن 

أوضـاع املـرأه وقـدرتـها عـلى تحـدى الـصعاب والـحصول عـلى حـقها كـامـال فـي ظـل زخـم سـياسـي ومـدنـي وإعـالمـى 

يهــلل الــنساء قــادمــات ولــكن عــفوا أيــها الــسادة بمجــرد إنــتهاء الــعرض وفــض الــزحــام وتــراجــع الــكامــيرات ونــزول 
السـتار يـتحول املشهـد وتـعود النجـمة إلـى الـكوالـيس كـومـبارسـا وأقـل والداعـى ألن نحـلل األسـباب والـنتائـج مـن 

هـنا وهـناك وحـتى نـكون فـي مـنتهى الـدقـة واألمـانـه رصـدنـا املشهـد فـي أسـوان كـاالتـى حـيث نـطاق مشـروعـنا وأول 

خطوه في مشوارنا. 

تـبرز فـي أسـوان تحـديـداً إشـكالـية املـشاركـة الـحقيقة لـلمرآة ونـظراً إلنـفراد هـذه املـحافـظة بـعدة عـوامـل تـحول بـني 
املرآة وحقها في تمثيل عادل في املؤسسة السياسية واملعتركات االنتخابية وأهمها

العصبيات املتعددة التي تفتت الكتلة االنتخابية وتقلل من فرص املرآة في الدعم الشعبي1.

عــدم وجــود تــيارات حــزبــية أو مؤســسة حــكومــية أو مــدنــية مهــتمة بــتبني املــرآة بــشكل تــحقيقي لــصالــح دعــم 2.
تواجدها علي الساحة السياسية أو لصالح ضخ دم جديد للساحة السياسية يصب في مصلحة املواطنني 

افـــتقار الـــنشيطات مـــن الـــنساء الـــبارزات فـــي الـــعمل األهـــلي واملـــدنـــي إلـــي وجـــود الحـــد االدنـــي مـــن الـــثقافـــة 3.
الــقانــونــية والــحقوقــية املــرتــبطة بــالــحقوق الــسياســية واملــدنــية واالقــتصاديــة املــنصوص عــليها فــي الــدســتور 

والقوانني املصرية واالتفاقيات الدولية 

1 عـدم وجـود بـرامـج مـسانـدة مـتخصصة فـي مـجال املـشاركـة الـسياسـية والـعالقـات الـفاعـلة مـع الجـماهـير وإدارة 4.

الحمالت االنتخابية وتصميم برامج انتخابية من قبل منظمات مدنية محايدة 

وملـواجـهة أسـباب الـعزوف مـن جـهة واإلقـصاء مـن جـهة أخـرى الـتي تـحول دون مـشاركـه املـرأة فـي تـواجـد مـنصف 

بمسـتويـات صـناعـة الـقرار وتـمثيل الـشعب تـتقدم مؤسـسة مـصريـني بـال حـدود بمشـروعـها نـساء عـلى الـطريق فـي 

مـحاولـه لـتصحيح أوضـاع الـنساء فـي مـجتمع لـديـه اإلسـتعداد لـلتغيير كـأول خـطوه فـي مـشوار طـويـل يسـتحق أن 

نمشيه بحثا عن مكان تحت الشمس . 
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أكسب حقك 

أول مسابقة مصرية تستهدف الشباب

شــاركــت مؤســسة مــصريــني بــال حــدود كمنسق ملشــروع أكســب حــقك 
الــتعليمي بــمحافــظة أســوان والــذي يــنفذ مــن خــالل شــركــة أهـــرو جــروب  
والجـمعية املـصريـة ملـصادر الـتعليم خـالل عـامـي 2007/ 2008 وبـرعـايـة 
وزارة الـتربـية والـتعليم وقـد شـارك فـي هـذه املشـروع اثـنى عشـر مـدرسـه 
مـــن مـــديـــنه أســـوان و225 طـــالـــب وطـــالـــبه و33 مـــدرس ومـــدرســـه وأربـــعة 
مـدربـني عـلى مسـتوى املـحافـظه وأثـمر املشـروع عـن تـرسـيخ بـنيه تـوعـويـه 
لـدى املـشاركـني حـول املـواطـنه والـديـمقراطـيه وحـظى الـطالب املـشاركـني 
بـالـعديـد مـن االنشـطه الـتثقيفيه والـترفـيهيه وحـصدوا مسـتويـات وجـوائـز 

قيمه على مستوى الجمهورية  . 

من الناس للناس
نـظمت مؤسـسة مـصريـني بـال حـدود بـالـتعاون مـع بـرنـامـج الشـباب  
الـدولـي الـناس لـلناس بـرنـامـجا تـطوعـيا ملـدة يـومـني بـمحافـظة أسـوان 
يـــومـــي 30 و31 يـــولـــيو املـــاضـــي قـــامـــت خـــاللـــهما املؤسســـتني بـــدعـــم 
وتـرسـيخ مـفاهـيم إنـسانـيه وحـضاريـه مـن خـالل نـشاطـهما املشـترك فـى 
جـمعية أم املؤمـنني بـكوم امـبو واهـداء 20 طـفل يـتيم مسـتلزمـات الـعام 
الـــدراســـى الجـــديـــد بـــاالضـــافـــه ملـــعسكر الـــتشجير املشـــترك الـــذى أقـــيم 
بــمدرســة انــس الــوجــود اإلعــداديــه بــالخــطاره فــي أجــواء مــن الــتعاون 
واملـــرح بـــني الشـــباب املـــصرى واالمـــريـــكى متخـــطيني بـــذلـــك الحـــدود 
الـسياسـيه والـجغرافـيه لـلبلديـن مؤكـديـن  أن الـشعوب يـمكنها إصـالح 

ماتفسده الحكومات وان القيمه التي تبقى إن( الناس للناس) .



ماذا بعد الحقيقة ؟ ؟؟؟؟؟؟؟

سعاد عبدا هلل حسن

مــن خــالل الــبحث و الــدراســة و التعمق فــي املــجتمع جــغرافــيا و إجــتماعــيا و إنــسانــيا عــبر الــدراســة املــيدانــية الــتي 
تــبناهــا مشــروع نــساء عــلى الــطريق إلخــتيار املــشاركــات فــي املشــروع والــوقــوف عــلى أســباب ومــعوقــات املــشاركــة 
الــحقيقيه والــفاعــلة لــلنشيطات فــي املــجتمع األســوانــى إصــطدمــنا بــحقيقة وضــع الــنساء الــريــفيات فــي مــجتمعنا 
فـــأحـــسسنا بـــآالمـــهن و أحـــسسنا بـــأحـــالمـــهن الـــتي كـــانـــت فـــي حـــقيقتها هـــي مجـــرد حـــقوقـــهن فـــي املـــساواة لـــلنوع 

االجتماعي و العدالة اإلجتماعية واإلعتراف بهن كمواطنات لهن كل الحقوق و عليهن كل الواجبات .

وكـانـت وقـفتنا األكـثر غـرابـه فـي أحـد املـراكـز اإلداريـة بـمحافـظة أسـوان أال و هـي ( مـديـنة كـوم أمـبو ) فـاصـطدمـنا بـقصة 
واقـعية مـن املـيدان ، قـصة فـتاة شـابـة فـي الـعقد الـثالـث مـن عـمرهـا تحـمل فـي قـلبها كـل حـب لـقريـتها  ، كـما تحـمل حـب 
الــناس و حــماس الشــباب و ثــقة كــل مــن حــولــها فــي أنــها أمــلهم لــلحصول عــلي حــقوقــهم ، فــتقدمــت إلمــتحان رئــاســة 
الـقريـة الـتي تـقطن بـها فـي املـديـنة بـناءا عـلي اإلعـالن املـنشور عـن املـسابـقة و يـوم إعـالن الـنتيجة كـان الـطبيعي و 
الــبديــهي فــوز الــفتاة بــمنصب رئــاســة الــقريــة ألنــها حــصلت مــركــز أول درجــة ثــانــية و لــكن املــفاجــأة أنــه بــعدمــا أعــلنت 

بفوزها قرر املسؤل(سكرتير عام املحافظة ) أنها ال تصلح لرئاسة القرية .

فـلما سـألـت عـن السـبب كـانـت اإلجـابـة مـفاجـأة لـها و لـنا و هـي أنـها فـتاة كـيف لـها أن تـصبح رئـيسة قـريـة و تـتواجـد 
فـي كـل األوقـات و كـل املـناطق و هـي فـي مـجتمع ذكـوري يحـمل كـل تـهميش و إسـتنكار لـدور املـرأة فـي املـجتمع كـما أن 

طبيعتها كأنثى ال تتحمل مشقة منصب رئيس القرية .

و كان السبب في هذه اإلجابة عادات و تقاليد بالية تمنعها من حقها في مواطنة حقيقة و كاملة وتساءلت الفتاة 

ملاذا كل هذه القسوة في تحطيم أحالمي ؟

 وتعددت األسئلة أين .......؟ و ملاذا.......؟ و كيف......؟ 

و لـكن السؤال الـذي خـطر بـبالـنا كـمصريـني و مـصريـات بـال حـدود أيـن دور املـجتمع املـدنـي الـذي يـعمل عـلي تـفعيل 
دور املرأة في املجتمع منذ زمن بعيد ؟ 

و لــلعلم و بــعد دراســة وافــية و حــقيقة أيــقنا أن قــصة هــذه الــفتاة تــتكرر مــرارا و تــكرارا لــغيرهــا مــن الــفتيات و الــنساء 
الحاملات بغد يحمل في طياته آمال و مستقبل واضح املعالم و بلد مزدهر بشعبه نساء و رجاال سواسية 

أطـلب الـعذر عـلي هـذه الـنظرة الـساخـطة و املسـتنكرة لـلوضـع الـراهـن لـلمرآة الـريـفية رغـم مـا وصـلت إلـيه املـرأة حـالـيا 
فـي الـحضر و لـكننا عـندمـا اصـطدمـنا بهـذه الـحقيقة اكـتشفنا أن هـناك تـقصير فـي دور املـجتمع املـدنـي ، و أن بـعض 
أعـضاء املـجتمع املـدنـي ال يـملكون سـوي الـكلمات الـرنـانـة فـي الـتدريـبات والـوعـود الـواهـية فـي املؤتـمرات و لـكن مـاذا 

بعد اكتشاف الحقيقة ؟
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أنشطة وبرامج :



سؤال سـنجيب عـنه بـأفـعال وأنشـطه و مـسانـدة حـقيقة و إحـساس بـمشكالت املـجتمع الـحقيقة و إبـراز لـدور املـرأة فـي 
املجتمع حتى يتثنى لنا اكتشاف ماذا بعد الحقيقة 

تحـديات الـــمرأة

                       بسمه عبد اهلل محمد

إن املــرأة عــلي مــر الــعصور عــطائــه مــانــحه لــلخير قــويــه وصــلبه فــمهما كــانــت صــفه املــرأة ســواء كــانــت أمــا 
حــنونــا أو زوجــه حــمولــة أو أخــتا مــسانــده أو بــنتا مــطيعة فــهي تــعتبر الــنموذج املــجسم لــلعطاء والــحب 
والـخير إلـي جـانـب ذلـك فـهي عـلي أتـم االسـتعداد فـي أن تـدخـل أي تحـدي تـعلم أنـها مـن خـاللـه سـتستطيع 
إثـبات نـفسها وتـرسـيخ مـكانـتها ولـقد واجهـت املـرأة مـنذ قـديـم األزل مـعانـاة صـعبه جـدا أال وهـي نـكران الـفكر 
ألـذكـوري لـها ومـكانـتها ولـدورهـا الـهام وألكـنها لـم تـرضـخ لـذلـك الـفكر بـل قـبلت التحـدي وأثـبتت لـلمجتمع أنـها 
لــن تــكون مــاهــرة وعــطائــه فــقط فــي مــنزلــها بــل أنــها أيــضا ســتستطيع أن تخــدم مــجتمعها ووطــنها بــصوره 
فـعالـه وبـالـفعل نـجحت فـي ذلـك التحـدي وأصـبح لـلمرأة مـكانـه ال يسـتهان بـها فـي خـدمـه املـجتمع املـدنـي بـل 
واقتحـمت مـجاالت عـديـدة بـعد مـا كـانـت تـلك املـجاالت مـقصورة عـلي الـرجـال فـقط كـالـسياسـة والـقضاء والـطب 
والـزراعـة والـهندسـة. لـم تـصل املـرأة إلـي تـلك املـهن بـسهولـه بـل إنـها واجهـت عـدة مـعوقـات فـمنها الـعائـلي 

واملجتمعي واإلداري  

ولـم تـكن املـرأة األسـوانـية بـمناي عـن دخـول ذلـك التحـدي إلثـبات نـفسها والـيكم أالن نـموذج لـفتاه أسـوانـيه 
وصلت إلي مكانه متميزة في قريتها بعد ما تغلبت علي العديد من املعوقات .

 إن أألنـسه غـادة كـانـت تسـتاء مـن الـعادات الـبالـيه الـتي وجـدتـها فـي قـريـتها فـلم تـكن املـرأة تـشارك فـي خـدمـه 
مــجتمعها بــل إن دورهــا كــان مــحصور فــي مــنزلــها فــقط .لــم يــمنع صــغر ســن أألنــسه غــادة مــن إن تــكون هــي 
الــلبنة األســاســية لــلتغيير فــي قــريــتها فــبدأت بــأول خــطوه وهــي تجــميع الــسيدات فــي مــركــز شــباب الــقريــة  
لـحضور عـده نـدوات  تـعينهم عـلي فـهم دورهـم .ولـم يـكن طـريـقها مـفروشـا بـالـورود فـفي أول نـدوه لـم يـحضره 
إال نـساء قـليلني جـدا وألكـنها لـم تسـتسلم واسـتمرت فـي عـمل عـده أنشـطه داخـل املـركـز خـاصـة املـرأة ولـم تـكن 
تـلك هـي الـعقبة الـوحـيدة الـتي واجهـتها فـقط كـانـت أألنـسه غـادة هـي الـفتاه الـوحـيدة الـتي تـعمل بـاملـركـز .إن 
قـوه إيـمانـها بـالـتغير انـتقلت بـعد ذلـك إلـي نـساء الـقريـة فـامـن هـن األخـريـات بـه واعـتبروهـا مـعلمتهن بـالـرغـم 
مـن أنـها فـي سـن بـناتـهن . وكـنتيجة طـبعيه لجهـدهـا حـصدت أألنـسه غـادة ثـمار جهـدهـا وأصـبحت أالن بـناء 
عـلي تـرشـيح مـن اإلدارة  عـضو مجـلس محـلي قـروي عـن قـريـتها . وال تـزال أألنـسه غـادة تحـلم بـتقديـم املـزيـد 

من العطاء ملجتمعها .

وفق اهلل أألنــسه غــادة وغــيرهــا مــن الــسيدات األخــريــات الــلواتــي يــقبلون التحــدي لــتغيير مــجتمعهن وجــعله 
أفضل.
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كالم وله معني !!!!

ليس كالما عاديا إنه كالم له طابع خاص 

*  أوال: كالم صادق وواعى  وأمني 

*  ثــانــيا:مــوضــوعــي وهــادف وجــاد . وأخــيرا مــن الــقلب ألنــه صــادرعــن 
املـواطـن مـصري مـعبرا عـن أحـالمـه وأالمـه وكـاشـفا عـيوبـه وراصـدا نـموه 
مـصورا مـالمـحه  نـابـضا بـشخصيته هـذا الـكالم نـتاج عـقول تـبحث عـن 
بــيئه إيــجابــيه تــحتضن إنــتاجــها وتــطوره نــاتــج عــن قــلوب تــضخ حــبا 
لهـذا الـوطـن نـاتـج عـن شـباب وشـابـات وحـدة املـواطـن مـصرى بمؤسـسة 
مــصريــني بــال حــدود طــالب وطــالــبات وجــدوا ضــالــتهم مــعنا ووجــدنــا 
غـدنـا مـعهم  وانـضموا لـنا مـن خـالل تـطوعـهم بـالجهـد والـفكر واملـشاركـه 
الـفاعـله فـى كـافـة أنشـطتنا ونـحن نهـدى لـهم هـذه املـساحـة فـي كـل عـدد 
نـصدره مـن (مـصريـني) لـتكون مـنبرا يحـلقون مـن خـاللـه بـأفـكارهـم  فـى 

سماء حره صافيه نحن على يقني أنها تحمل لهم خيرا كثيرا 

*الـديـمقراطـية سـلوك ومـبدأ وليسـت مجـرد فـكر سـياسـى يـجب أن تـكون 
جـزءا مـن سـلوكـنا اإلنـسانـى والـيومـى حـتى يـتثنى لـنا أن نـحيا يـومـا 

ما فى ديمقراطستان الوطن الحلم ونجعل منه وطنا يعيش فينا 

  - أحمد عصام مدرسة احمد طه حسني 

* إن قــضية جــيلنا ليســت تــفاهــته أو ظــروف اجــتماعــيه تــحيط بــه إنــما 
قــضيتنا بــحثنا الــدائــم عــن مــن يــتبنى أحــالمــنا ويســتمع إلــى صــوتــنا 
ويــــقدر وجــــهة نــــظرنــــا ويثق بــــنا ويحــــملنا مسؤلــــية املســــتقبل وهــــذا 
مـانـثبته فـى وحـدة املـواطـن مـصرى انـها تجـربـه لـصناعـة غـد مـختلف 

ومواطنه حقيقيه 

- محمدعبد الخالق مدرسة اللغات االنجليزيه

* إن حـــدث وتـــمسكنا بـــاخـــالق ديـــننا إســـالمـــى أو مـــسيحى لـــحكمنا 
عـقولـنا وصـممنا عـلى الـتغيير وأدركـنا ملـا يـتربـص أعـداءنـا بـإقـترابـنا 
مــن ديــننا أو وحــدتــنا فــإن كــان عــدونــا يــقف جــبهة واحــده أمــام الــخير 

فلما النقف نحن جبهة واحدة بجواره

- معتز ابو الحجاج محمد مدرسة احمد طه حسني 

كتب في هذا العدد

وسام الشريف              مدير تنفيذي

سعاد عبد اهلل حسن             منسق برامج   

بسمة عبد اهلل محمد          عالقات و ترجمة

إعداد وتصميم / أحمد بدوى

اتصل بنا:- 

مؤسسة مصريني بال حدود للتنمية

19 عمارات بنك اإلسكان والتعمير الدور األرضي – حي 
العقاد – أسوان 

0173083674 -  0972316354

E mail: egyptians_withoutborders@yahoo.com 
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