
ا يمتلكون من قيم شئ حيوي يمكن أن يقولوه للعالم بمإن هؤالء الناس لديهم " 
."إنسانية محبة للحياة و للطبيعة و لإلنسان   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



أيضا لديار المصرية و األولى إلى اكانت هذه خالصة رحلتي األولى لي      
حبيب الذي عدت إليه في هذه اللحظات حامال قيما و أفكارا  أرض وطني الجخار

.جديدة متجددة و تجربة غنية  
 

    المشهد األولالمشهد األولالمشهد األولالمشهد األول::::
 

 مارس 30السبت /  الجمعة ليلةالمغرب  غادر –" سفر"فضل صندوق  ب–محمد هرا الذي 
تختلط , حقيقة, يعود إليه في هذه اللحظات التيمحمد هرا الذي : ليس هو ,  2007

.االنطباعاتعر و األحاسيس و فيها المشا  
 

 شعب يغمرك بالحب و العطف ؛ نضاأح من التعلم و التلقي للدروس بين عشرون يوما
! كم كانت غالية.  ارتباكك األولى بعد أن تطأ أرض الكنانة لحظاتمر بسرعةتإذ 

ء السفر احكات التي انطلقت لتذهب عني و عث و الضاالبتساماتكم كانت مؤثرة تلك 
. دهشتي إلى أنس و انطالق و استعداد الحتضان عالم جديد و مجتمع فريدو تحيل 

ن بينه و بين  سائق سيارة األجرة الذي اتضح أمحمد حربيمحمد حربيمحمد حربيمحمد حربي    :فالشكر الجزيل للسيد
.وشائج من نوع خاص يعلمها هو و صرت أعلمها بتفاصيلها أهل المغرب روابط و  

 
    المشهد الثانيالمشهد الثانيالمشهد الثانيالمشهد الثاني::::

 
و نشاطا ينضح بدفء أهل م المفعم حيوية  الباسالوجهأول مرة ألتقيه؛ ذاك 

 مستعدا للبدل و ,فجأة ألفيته يناديني. - كما عرفتهم فيما بعد –الصعيد 
.  من قبلي و سيبقى كذلك ألنه طبعه و أصله ال تطبع فيه و ال غلوكعادته معالعطاء 

.محمد حسن عبد الحافظ: فالشكر موصول للسيد الدكتور  
 

    المشهد الثالثالمشهد الثالثالمشهد الثالثالمشهد الثالث::::
 

, جالس قرفصا.  السالك نهج المحققين , العارف بدربه, المتمكن  ,  ئهو الهاد
مركز الجازية للفنون و " من بعد أنها سمة نجوم بدا فيما –مستعد للنقاش 

هشام عبد :  للسيد الدكتورمردففالشكر  . -و مؤسسيه "  الثقافة و التنمية
. العزيز  

 
    المشهد الرابعالمشهد الرابعالمشهد الرابعالمشهد الرابع::::

 
للقادم ليال من جهة اليسار حامال معه لطفا و " سياحة و سفر مزيدا من الظفر " 
اتبعه فقط هو عارف بما .  العارف  باألمكنة و أحوال الناس, إذن,هو . لفةۥأ

من شتى أزهارها األدبية و السينمائية  رحيقا دروب  القاهرة يشتمالسالك .  يصنع
.محمد عاطف: فالشكر مزيدا  للصديق السيد. و المسرحية  

 
.  لنجوم تألألت في سماء غربتي و الشكر جزيال  

 
::::خطوة أولى و ننطلقخطوة أولى و ننطلقخطوة أولى و ننطلقخطوة أولى و ننطلق     

 
 –في مصر "  الجازية للفنون و الثقافة و التنميةمركز"  لقد تشرفت بلقاء فريق 

:     السادة-األوائل بمعنى السبق و القيادة: يحلوا لي تسميتهم  
محمد حسن عبد الحافظ*   
هشام عبد العزيز*   
محمد عاطف*   
سماح عادل*   
يد فكري و ل*   
هبة عصام الدين*   

 
 و زادني شرفا .األول الظهور التأسيس و و خطوات الوالدةو الذين تابعت معهم 

, ليبيا , تونس , المغرب : انضمامي للفريق كعضو شريك رفقة أصدقاء آخرين من
  ...الجزائر السعودية و فلسطين

 
 
 

  .2006وفمبر  ن1في " الجازية للثقافة و الفنون و التنمية" أسس مركز 



 
:الفكرة  

من أجل . الذين خاضوا تجارب و مبادرات ملهمة و متميزة,  اجتمعت مجموعة الشباب
بحيث . اكتشاف طرائق جديدة و خطاب جديد في مجاالت الثقافة و الفنون و التنمية

 أدوارها االجتماعيتعود للثقافة الشعبية و الفنون التقليدية و الخيال 
و هو ما ,  في عملية رسم السياسات و البرامج التنمويةالمهشمةمفقودة أو ال

 إلى الجهود التي تعمل على حماية الثقافة الشعبية و فنونها االنضماميعني أيضا 
 و –و قبلها , و قيمها الرمزية و معارفها التقليدية و مأثوراتها غير المادية

ن  و الفاعلين  حماية عناصرها البشرية ال سيما الفنانين الشعبيي–هو األهم 
. لضمان استدامة هذا الدوراالجتماعيين  
من الفنانين و المعاني الرمزية التي جمعت شباب المركز " الجازية" ويحمل اسم

حيث أرادوا أن يكون المركز فضاء للتنوع و الخيال و . الباحثين و الميدانيين
.يالشفهاإلبداع و الفنون و األساطير و المعارف الشعبية و التاريخ   

 
 للبصيرة و القوة و نموذجاإحدى شخصيات سيرة بني هالل يراها الناس " الجازية"و 

في و هي المرأة التي تسكن الخيال العربي بتنوع غني . التدبير و الفن و الجمال
.الجزيرة و بالد الشام و بالد الرافدين ووادي النيل و بالد المغرب العربي  

 
:أهداف المركز  

 
 و الثقافية االجتماعيةت الشعبية غير المادية من ميادينها  جمع ا لمأثورا-1

.الحية و توثيقها حمايتها  
 بمجال الحرف الشعبية و الصناعات التقليدية و تنميتها لصالح االهتمام -2

.أصحابها  
الميداني وفق طرائق و أساليب  تدريب مؤسسات المجتمع المدني على العمل – 3

.حليةمالئمة لطبيعة المجتمعات الم  
  إقامة العروض الفنية الفولكلورية – 4
.االقتصادية و االجتماعيةالثقافية و  تبني برامج حماية الحقوق الجماعية – 5  
حماية أشكال التعبير , تعزيز التنوع الثقافي :  تبني برامج تتيح – 6

. الثقافية  
.المهشمة بأوضاع المرأة و الطفل و الجماعات االهتمام – 7  
ألوراش و الدورات التدريبية و المؤتمرات في مضمار الثقافة و الفنون  عقد ا– 8

.و التنمية  
تصميم البحوث و الدراسات التي تعزز دور الفنون و الثقافة في التنمية  – 9

.االقتصادية و االجتماعية  
 تقديم المساعدات الفنية لجميع الفئات بصفة عامة و المرأة و الطفل بصفة – 10

 برامج التدريب التحويلي و التربية المدنية في إطار برامج و خاصة عن طريق
.أهداف التنمية المستدامة  

 
:وحدات المركز  

 
.وحدة العمل الميداني  

.وحدة التوثيق و األرشفة  
.وحدة التراث المخطوط  

.وحدة المأثورات الشفهية  
.وحدة التاريخ الشفهي  
.وحدة برامج التنمية  

.وحدة التدريب  
.ميدياوحدة فنون ال  

.وحدة الفرجة الشعبية  
. و العالقات الخارجيةاالتصالوحجة   

.وحدة الدراسات و البحوث و النشر  
 
 
 

:فريق المركز  
 



 أمل لطفي األحول.}المغرب{ادريس العامري.}مصر{أحمد فوزي.}مصر{أحمد توفيق 
-مصر{خالد أبو الليل.}إريتريا{ حرية عبد القادر.}تونس{ انتصار سمرات .}تونس{

. }ليبيا {صالح قادر بو . } مصر{ سماح عادل.}مصر{  أبو الذهبرندا .}نرويجال
محمد حسن عبد  .}المغرب{فيصل محجوبي.}مصر{ عالم خالف. }الجزائر{ سنوسيصليحة

. }المغرب{محمد هرا . }مصر{محمد عاطف . }المغرب { محمد سراج. }مصر{ الحافظ
هبة عصام . }المغرب{فل الحمومي نو. }مصر{ نجالء صبري . المغرب{ ناهد السماري

وليد . } السعودية{دهند الفها. }مصر{هشام عبد العزيز . }مصر{الدين 
.}مصر{ و ليد فكري .}فلسطين{بدوي  

 
http://membres.lycos.fr/atnlweb/aljazya.htm 

 
..:..:..:..:وبعدوبعدوبعدوبعد     

 
حلقات نقاش مثمرة كنت في جلها مصغيا " الجازية " دقاء في فريق جمعتني مع األص

محلال ’ منصتا لدواخلهم , غواصا في عقول المتكلمين , جامعا و مصنفا , ومنصتا 
و حتى ال يتفاجأ قارئ هذه السطور؛ أستطيع القول أن ذلك من مبادئ . و مستنتجا

رجل :"معية ينعتونني بـعملي و مقومات شخصيتي ؛ فقد كان رفاق الدراسة الجا
أعلى درجات النشاط إذ أن . يحب الليل و سكونه و قلة الدابين تحته " الظل

و لجوء , الفكري لدي تصادف عودة العاملين إلى منازلهم في نهاية يوم عمل شاق 
الخلق لسكناهم حينما يرخي الليل سواتر ظالمه و يبعث في المكان و الزمان سكونه 

.و دفأه  
 

..:..:..:..:هرةهرةهرةهرةنجوم زانجوم زانجوم زانجوم زا     
 

نجوم تألألت في سماء عقلي و قلبي ؛ تلك الشخصيات التي سررت جدا بالتعرف عليها 
سواء من خالل حضوري لجزء ال بأس به من البرنامج الثقافي الذي خطه قصر الفنون 

أو من خالل لقاءات منفردة و  , "مركز الجازية"بدار األوبرا و بمشاركة  فريق 
 حولو رشة العمل  الثانية " المشاركة في أشغال  ل أو من خالثقافيةجلسات حوار 

وذلك بمقر مركز توثيق التراث الحضاري " التوثيق الرقمي لذاكرة العالم العربي 
 إبريل  و بالتعاون مع وزارة االتصاالت 19 –17والطبيعي بالقاهرة في الفترة من

.ل العربيةوتكنولوجيا المعلومات، ومنظمة اليونسكو، وتحت رعاية جامعة الدو  
 

:تحية خاصة للسادة  
. بالهيئةالمصرية العامة للكتابالسيد حسن سرور*   
الذي أتشرف بصداقتهو, قصر الفنونب مسؤول شاعر و  ينمحمد حس:   السيد *   
في " كاريكاتير " عمل مديرا لتحرير مجلة ,  شاعر: ر عياد ي بش : السيد  *

و الذي أشكره جزيال على هديته إصدارها األول ، ويعمل اآلن كاتبا متفرغا 
.الرائعة   

باحث في معهد البحوث و الدراسات العربية: كوني يوسف : السيد *   
  بمجالسته ادريس علي الكاتب و األديب الكبير الذي تشرفت: السيد* 
 القرية –فتحي صالح مدير مركز التوثيق الحضاري و الطبيعي : السيد الدكتور * 

القاهرة -الذكية   
  اليونيسكو -" ذاكرة العالم"عبد العزيز عبيد مدير برنامج : السيد الدكتور* 

  الذي أسعدني لطفه و خفة دمه و تواضعه 
 منظمة اإليسيسكو و الذي – اآلثار السيد الدكتور عبد العزيز صالح سالم اختصاصي* 

 تشرفت بمرافقته في رحلة العودة إلى الوطن 
. أستاذة اإلعالم بالجامعة اللبنانية– لبنان  منحسانةالسيدة الدكتورة *   
 من مركز توثيق التراث الحضاري و الطبيعي هبة نايل بركات: السيدة الدكتورة * 
.لتي أشكرها على لطفها و ترحابهااو ذاكرة العالم العربي:  مسؤولة مشروع–  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

::::زيارة خاصةزيارة خاصةزيارة خاصةزيارة خاصة     
 

مباني ضخمة يفوح من كل أركانها عطر الثقافة و عبق , صرح ثقافي و فني رائع 
 التي ما إن تلج -" المركز الثقافي القومي –  "دار األوبرا"الفن ؛ هذه هي 

المكتبة  , قصر الفنون: مكان و سحره ؛ صروح شامخة الأبوابها تشعر بهيبة 
.., مسرح الهناجر , المجلس األعلى للثقافة ,  الفنيمركز اإلبداع, الموسيقية   

  بعد غياب دام سبعة - المركز الثقافي القومي –الجديدة " دار األوبرا"افتتحت   
شعور غريب تملكني بأحسست . 1971عشر عاما منذ احتراق دار األوبرا القديمة سنة 

 أنها مبنية وفق طراز معماري إسالمي حديث إال أن أركانها  صحيح؛ منذ دخول الدار
السؤال معلقا حتى زيارتي الثانية للدار إذ علمت ظل .  جديدا غريبااتحمل نفس

إن بناء الدار جميل : " من خالل حوار دار بيني و بين أحد زوار الدار إذ قال 
دى عمق أواصر جدا و أجمل ما فيه أنه تم بتعاون ياباني و هو ما يعبر عن م

..." . الصداقة بين الشعبين المصري و الياباني   
 
 

 تعرفت خاللهما على مختلف ؛ت جدا بزيارته مرتين شرفأهمية؛صرح آخر ال يقل 
." دار الكتب و الوثائق القومية : "أركانه و مرافقه هو  

 
نشأت دار الكتب بمبادرة من علي باشا مبارك، ناظر المعارف في عصر الخديوي 

بتأسيس الكتبخانة الخديوية المصرية في    م1870/  هـ 1286 سنة سماعيل، بقرارإ
. الطابق األرضي بسراي األمير مصطفى فاضل، شقيق الخديوي إسماعيل، بدرب الجماميز

تجميع المخطوطات النفيسة مما حبسه السالطين واألمراء والعلماء "وذلك من أجل 
".اهد العلموالمؤلفون على المساجد واألضرحة ومع  

اعتبرت دار الكتيب بعد إنشائها ملكا لديوان األوقاف؛ ألن الكتب موقوفة قبل 
و . و أوقف الخديوي إسماعيل عشرة آالف فدان إلنفاق ريعها على دار الكتب, خزنها

على إيداع جميع الكتب التي تطبع في } م1886{هـ  1304ابتدأت الدار تعمل منذ عام 
, مصطفى  فاضل بمحتويات الدار التي كانت تتزايد و تنموو لما ضاق سرايا . مصر

الذي لم ير النور إال في , أصدر الخديوي توفيق قرارا بإنشاء مبنى الئق للدار
و خصص طابقه األرضي لدار } , م1903{هـ 1321عهد الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 

 و ما فوقه لدار و جعل طابقه األول}, المتحف اإلسالمي اآلن{ اآلثار العربية 
و هو مبنى جيل يقع في وسط } م1904{هـ 1322التي فتحت أبوابها للجمهور سنة, الكتب

.ميدان باب الخلق  
  

ونتيجة لتنامي رصيد الدار ضاق المبنى مرة أخرى برصيده، ولذلك وضع في شهر 
. م مبنى جديد لدار الكتب على كورنيش النيل في منطقة رملة بوالق1961 سنة يوليو

.م1977 وتم افتتاح المبنى رسمياً سنة .م1973بدأ االنتقال إليه سنة   
وفي إطار مشروع التطوير الحالي لدار الكتب، تم تحديث قاعات اإلطالع والمخطوطات 

والوثائق عن طريق استخدام الوسائل التقنية الحديثة في بناء قواعد بيانات 
رصيدها الزاخر من المخطوطات آلية يتعرف من خاللها المترددون على الدار على 

 ألف مخطوط تعد من 57وتبلغ مخطوطات دار الكتب المصرية ما يربو على . والوثائق
أنفس المجموعات على مستوى العالم قاطبة بتنوع موضوعاتها وخطوطها المنسوبة 

كما تضم مجموعة نفيسة من أوراق البردي العربية من بينها . ومخطوطاتها المؤرخة
 بالصعيد تبلغ مجموعها ثالث آالف بردية تتعلق " كوم أشقاو"ر عليها فيمجموعة عث

بعقود زواج وبيع وإيجار واستبدال  وكشوف وسجالت وحسابات خاصة بالضرائب تقسيم 
ولم } م705{ هـ 878وأقدم البرديات يعود لسنة . أو دفع صداق وغيرها من موضوعات

لى مجموعة طيبة من الوثائق الرسمية كما تحتوي الدار ع.  بردية444ينشر منها إال 
التي تتمثل في حجج الوقف ووثائق الوزارات المختلفة وسجالت المحاكم وغيرها مما 

  كما تمتلك الدار . والتاريخيةاألثريةيعنى به الباحثون في شتى المباحث 
من العرض من العرض من العرض من العرض { { { {  .}696{ هـ 77 من النقود العربية يعود أقدمها إلى سنة مجموعة

 حول  حول  حول  حول العمل الثانيةالعمل الثانيةالعمل الثانيةالعمل الثانيةورشة ورشة ورشة ورشة """"    المشارك فيالمشارك فيالمشارك فيالمشارك فيذي قدم لنا أثناء زيارة الوفد ذي قدم لنا أثناء زيارة الوفد ذي قدم لنا أثناء زيارة الوفد ذي قدم لنا أثناء زيارة الوفد المصور الالمصور الالمصور الالمصور ال
لمبنى دار الكتب بباب الخلق صباح يوم لمبنى دار الكتب بباب الخلق صباح يوم لمبنى دار الكتب بباب الخلق صباح يوم لمبنى دار الكتب بباب الخلق صباح يوم " " " " التوثيق الرقمي لذاكرة العالم العربيالتوثيق الرقمي لذاكرة العالم العربيالتوثيق الرقمي لذاكرة العالم العربيالتوثيق الرقمي لذاكرة العالم العربي

....}}}} أبريل أبريل أبريل أبريل19الخميس الخميس الخميس الخميس   
 

::::لقاءات دار األوبرا لقاءات دار األوبرا لقاءات دار األوبرا لقاءات دار األوبرا      
 



 مع نخبة من المثقفين و األدباء المصريين بصالة قصر مفيدة متوالية كانت لقاءات
 و أدبية و حول أوضاع نون بدار األوبرا حيث تداول الحضور في قضايا فكريةالف

المبدع المصري و العربي عموما في زمن العولمة و الغطرسة األمريكية و فقر 
.العالم الثالث؛ هموم شكلت مداد الكاتب و الروائي و القصاص و الشاعر  

 
ضرين و أسالت دموعا و  أشجان الحاأثارت األماستمعنا و استمتعنا بقصائد عن 

كما تم التباحث في مختلف قضايا .و عن العراق الذي ألهب أحزان كل عربي, عبرات
  .المجتمع المدني و هموم الشباب الناشطين بالعمل األهلي

 
::::لحظات خاصةلحظات خاصةلحظات خاصةلحظات خاصة     

 
 – ما إن تجالسه –رفيع بطبعه مع أروع مؤلف و روائي يذكرك , لقاء فريد من نوعه

أهكذا :  على الذهن منهارتساؤالت تتقاط. نجيب محفوظ: الميبالكاتب و األديب الع
كان يجلس محفوظ؟ أهكذا كان يفكر و يعبر؟ خاصة و أن الرجل صديق و جليس لمحفوظ 

....إدريس عليإدريس عليإدريس عليإدريس علي :بأسلوبه الروائي المتميز إذن؛هذا هو . رحمه اهللا     
ى وجه و أنا مازلت هناك مشدودا إل, و انطلقنا مسرعين نحو البيت, انتهى اللقاء

.نفس صافية و لسان ينطق بالدرر,  يشع تواضعا إبداعا  
 
 

::::رحلتي نحو الوجه القبليرحلتي نحو الوجه القبليرحلتي نحو الوجه القبليرحلتي نحو الوجه القبلي     
 

و أعرف , مدينة أسيوط في صعيد مصر: كنت أعرف وجهتي". موقف عبود:"وصلت إذن لـ
لكنني ال أعرف عن ". ". ". ". مشروع تماممشروع تماممشروع تماممشروع تمام"  منأحمد مصطفى كاملأحمد مصطفى كاملأحمد مصطفى كاملأحمد مصطفى كامل: من سيستقبلني هناك

بداوة الصعيد : الت التلفزيونية و التي تحكي عنالصعيد إال ما شاهدته عبر المسلس
...و تطرف أهل الصعيد و ثأر أهل الصعيد  

 
التي أنجبت ابنها البار و " منفلوط"و في الطريق؛ اجتزنا على مكث مدينة 

"لطفي المنفلوطي: "المفكر الكبير   
 

 و احمد مصطفى كاملاحمد مصطفى كاملاحمد مصطفى كاملاحمد مصطفى كامل :أصدقائيو صلنا أسيوط ووجدت في استقبالي أرق و أنبل 
بادةبادةبادةبادةعععع  
 

مكثت الليل هناك في منارة العلم بالصعيد و مدينة الجامعة التي تتحدى و تنافس 
 و حدي مع أسيوط وجها لوجه؛ و كأنها ,مكثت هناك في ضيافة أحمد. جامعة القاهرة

تريد أن تحادثني على انفراد لتزيل غشاوة المسلسالت عن عيني و تحكي لي عن كرم 
شكرا :  الصعيدأهلو شهامة أهل الصعيد و علم أهل الصعيد و رقة أهل الصعيد 

.أسيوط  
 

" النخيلةالنخيلةالنخيلةالنخيلة"غادرت أسيوط مؤقتا في الصباح التالي متجها للقاء األصدقاء بقرية 
مبادرة شبابية خالصة و مشروع مجتمعي من :  تجربة جديدة و متميزة و هيالكتشاف

لرفع الوعي لرفع الوعي لرفع الوعي لرفع الوعي تمام تمام تمام تمام مشروع مشروع مشروع مشروع " : نسيج" المشروعات السبعة عشر التي يدعمها برنامج 
    ....قريتي النخيلة و دكرانقريتي النخيلة و دكرانقريتي النخيلة و دكرانقريتي النخيلة و دكرانالصحي و البيئي بالصحي و البيئي بالصحي و البيئي بالصحي و البيئي ب

    
أنه عمل تطوعي يحمل رسائل خاصة تعتبر في نفس الوقت " مشروع تمام"ما يميز 

 . سنةهي مدة المشروعأهدافا و مرامي يجهد المتطوعون للوصول إليها في ظرف 
 

 :سائل و األهداف فيتتمثل هذه الو
:" تحت شعار جميل هو.  متكاملةة وجبة غذائي– أطفال بال أمراض –بيت صحي  -

 ".تنا و نحافظ على صحتنايننمي قر..إيد بإيد
 

 دون الخوض في تكرار استعراض فريق المشروع و هيكله التنظيمي –يحق لنا هنا 
لماذا :  يحق لنا أن نتساءل –رغم أهمية المواضيع التنظيمية بالنسبة لي 

 المتعلقة بالصحة العامة؟عات و األهداف اختار الشباب تلك التيمات و الموضو
النخيلة و : اسمحوا لي هنا أن أتولى اإلجابة لنلقي نظرة على مجتمع القريتين 

 . ن لتتضح الصورةدكرا



 
حجم المعاناة تان يبدو من خالل الصور

اختالل التوازن الصحي وضعف و
 .اإلمكانيات و الفقر

 في ظل هذه الظروف المزرية لم يجد 
 المتطوع بدا من تنظيم قوافل الشباب

طبية تضم أطباء متطوعين من أجل 
, تقديم العالج لغير القادرين من جهة
و كوسيلة لالقتراب من أذهان هؤالء 

حتى يسهل إقناعهم بمسألة النظافة و 
و ضرورة الكشف " البيت الصحي"

 .المنتظم لدى األطباء من جهة أخرى
 المتطوعون بتقديم العالجات لم يكتف

بل قاموا بمسألة حيوية و , فقط 
إعداد قاعدة :دقيقة تتمثل في 

بيانات عن المستفيدين من المشروع و إعداد دراسات عن المجتمع المحلي و عمل 
تدريبات من خالل ندوات و لقاءات توعية على هامش نشاط القوافل الطبية و صوال 

إلى إيجاد مبادرات تنموية 
رية من أهالي الق, هذه المرة,نابعة
 الهدف الكبير الذي يطمح و هو

لوصول إليه نظرا لمدة الشباب ل
المشروع المحددة في سنة فقط؛ إذ أن 

مشروعات كهذه ال تحمل صفة خيرية 
 .إحسانية صرفة
 التي تزامنت مع زيارة خالل زيارتي

 "نسيج "جللمنسقة اإلقليمية لبرنام
و المنسقة المحلية " هانية أسودهانية أسودهانية أسودهانية أسود:"

"  يارا شاهينيارا شاهينيارا شاهينيارا شاهين : "للبرنامج بدولة مصر
اللتان سررت بلقائهما؛ تم عرض أفالم 

وثائقية عن إنجازات مشروع تمام 
 . التي ال يسع المجال هنا لذكرها

 ما كان محور نقاش -ما أريد قوله 
 هو أن المنظور و –" تمام"مع شباب 

 من الشريحة االقترابالمنهج المتبع في تنفيذ المشروع المرتكز على ضرورة 
ة من خالل القوافل الطبية و تقديم العالجات إنما هو منظور قاصر ال المستهدف

يأخذ بعين االعتبار أمية المستهدفين من المشروع و عقليتهم و درجة تفكيرهم و 
و الذين يعتبرونه بديال عن مستشفيات الدولة التي تكلفهم  وعوزهم حاجتهم

برامج التوعية مادام بالكثير؛ مما يدعوهم الستغالل الفرصة و عدم االكتراث 
ة فإن و بالنظر إلى مدة المشروع المحددة في سن". المجانية: "الغرض محقق 

سأقوم سأقوم سأقوم سأقوم {{{{....ةصعبا للغاييبدو } غيرها و "البيت الصحي"{المرور إلى مراحل متقدمة
 ....}}}} بحث خاص بحث خاص بحث خاص بحث خاصيييي أو عرضا ف أو عرضا ف أو عرضا ف أو عرضا فاااابعرض مفصل للمشروعات و التجارب التي استكشفتها قصدبعرض مفصل للمشروعات و التجارب التي استكشفتها قصدبعرض مفصل للمشروعات و التجارب التي استكشفتها قصدبعرض مفصل للمشروعات و التجارب التي استكشفتها قصد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    :::: خاطفة خاطفة خاطفة خاطفةزيارات و لقاءاتزيارات و لقاءاتزيارات و لقاءاتزيارات و لقاءات
 
 

خالل تجوالي بمدينة أبو تيج كنت على موعد مع لقاءات مع شباب ناشطين في 
جمعية جمعية جمعية جمعية :" أكثرها إثارة لألسئلة و النقاش وجمعيات أهلية مختلفة كانت أبرزها

التي تقوم بتقديم قروض المشروعات الصغرى للنهوض " سيدة أعمال أبو تيجسيدة أعمال أبو تيجسيدة أعمال أبو تيجسيدة أعمال أبو تيج
كما . اء دورها و إثبات وجودهابأوضاع المرأة بصعيد مصر و مساعدتها على أد



 و االجتماعيبالنادي " جمعية الشباب المسلمين بأبو تيججمعية الشباب المسلمين بأبو تيججمعية الشباب المسلمين بأبو تيججمعية الشباب المسلمين بأبو تيج:"كان لي لقاء مع 
درع النادي درع النادي درع النادي درع النادي :"على إهداء , مشكورا,الثقافي للجمعية و التي حصلت من رئيسها

    ". ". ". ".  و الثقافي و الثقافي و الثقافي و الثقافياالجتماعياالجتماعياالجتماعياالجتماعي
    

 
 

 ::::في ضيافة الروحفي ضيافة الروحفي ضيافة الروحفي ضيافة الروح
 
 

 حتى أستلهم منه صفاءا و تألف كان البد من زيارة عالم الصفاء الذهني والروحي
.روحي روح المكان  

 
من جامع األزهر الذي أديت به صالة الجمعة إلى ضريح اإلمام الحسين عليه السالم؛ 

باقة من عطر آل البيت عليهم السالم؛دفء ال يوصف و توهج يشدك من على أبواب 
 بك نطائفييال نحو ضريحك يا إمام خطوت و على جدران مقامك أجهشت و مع .دالمسج

صندوق : "اء من سهل لي طريق الوصول إليكهم اجزي خير الجزلهتفت و دعوت أن ال
."سفر  

, حسن مقامك و بهاؤك, مكثت في حضرتك و قتي و أفرغت ببابك همي و نسيت شقوتي
.إليك أبعث سالمي من أرض المغرب لعلي أعود إليك  

 
أقربهم  وا و أجملهم بهاءومع الدعاة و في حضرة أولياء اهللا أحسن الناس أخالق

بمدينة أبو تيج؛ وقفت مفاخرا بك " أحمد الفاسي الفرغل"األستاذ : مع , مودة
منشئك و منطلق " فاس"مشدودا إلى حال الناس حولك ممن يفخرون بانتمائهم لـ

قد و صلت يا شيخ ألرض ناس أحبوك كما أحبوا شيوخا مغاربة آخرين و عظموهم .رحلتك
و بفضلكم و في طريقكم ..و غيره كثير" المرسي أبو العباس ": أشهرهم.و وقروهم

يا أنوار و قروني و استزادوا و تنافسوا في إكرامي؛ فالشكر الجزيل للقائمين 
 و الشكر موصول, احمد الفرغل بمدينة أبو تيج: تاذعلى مسجد و ضريح اإلمام األس

هل النخيلة وألبي  ألو,محمود علي نعمان مدير إدارة الشباب بأبو تيج: للسادة
هشام الذي أفاض علي من كرم أهل أبو تيج ما زادني امتنانا لهؤالء الناس 

.الطيبين األحرار  
 

كانت أصعب أوقاتي و أدقها حين عودتي من أسيوط؛ حيث تسللت منها في الصباح 
 و ركبت القطار مسرعا نحو أرض لقيت فيها من الترحاب ما أغرقني في وحل رالباك

 في ضيافة تجربة ملهمة و أحد شركاء المنياين مع األصدقاء بمدينة زهر و ياسم
جرجس :" و مع رئيس مجلس األمناء أستاذي الفاضل""""جمعية أبناء مصرجمعية أبناء مصرجمعية أبناء مصرجمعية أبناء مصر""""":نسيج"برنامج 

سماح :" و السيدة المصون برعاية اهللا " شيرين إميل:" و السيدة المحترمة" عزيز
".رياض  

 
        : : : : عودة إلى أجواء العملعودة إلى أجواء العملعودة إلى أجواء العملعودة إلى أجواء العمل

    
و التي " نسيج"أحد شركاء برنامج " ناء مصر للتنمية المستدامةأب"تعد جمعية

عن طريق تقديم ترتكز على تحقيق مجتمع فاعل من خالل دعم قدرات الجمعيات األهلية 
الدعم الفني و التدريب على مفاهيم و مفاتيح التنمية و اإلدارة المالية 



اون مع  تقديم قروض المشروعات الصغيرة بالتعوالتمويليةللمشاريع 
."البرجاية" بقرية "نسيج"برنامج  

 
قصيرة جدا نظرا الرتباطي ببرنامج " جمعية أبناء مصر"كانت الزيارة لـ: مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة*

.عمل بالقاهرة  
 

::::عود على بدأعود على بدأعود على بدأعود على بدأ     
 

من المنيا ظهر يوم الخميس مسرعا حثيث الخطى رغم أجواء أعود اآلن أدراجي 
.العناء التي تعوق السير فاألمر يستحق الزوابع الرملية  

 مساء 19.00؛إذ كان علي الوصول للقاهرة في وقاصدا, سفرا شاقا هذا اليومكان 
 من بقصر الفنون بدار األوبراأحمد شوقي :لحضور فيلم تسجيلي و ندوة عن الشاعر 

 في إطار البرنامج الذي خطه القصر بمشاركة فعاليات """"علي عفيفيعلي عفيفيعلي عفيفيعلي عفيفي"""": إعداد الشاعر
الجازية للفنون "و بمشاركة مركز, ة من مستوى عالو جمعيات أهلية و شخصيات فكري

الجمعية المصرية "الجهة التي استضافتني عن طريق " و الثقافة و التنمية
.و التي تفرع منها المركز"  الشعبيةتللمأثورا  

 
بمقر هيئة إنقاذ الطفولة " يارا شاهينيارا شاهينيارا شاهينيارا شاهين:"كما التقيت في زيارة خاصة األستاذة

 في جلسة -  القاهرة؛ حيث تعرفت عن قرب–ن سيتي  جارد–بشارع المحامين العرب 
 على المكتب المحلي لبرنامج -يارا في العمل . تدم طويال نظرا النشغاالت ذمخاصة ل

إذ قدمت األستاذة يارا ملخصا عن فكرة نسيج و , و ظروف العمل هناك" نسيج"
يفلتواز جمعية ت"كما قمت في هذه الجلسة القصيرة بتقديم عرض ملخص عن . أهدافه

كما . تجربةو الرؤية الجديدة التي تنتهجها و مستقبل هذه ال" حياة جديدة–
 في مصر و خاصة مشروع تمام " نسيج"نامج التي يدعمها برتحادثنا حول المشروعات

بقريتي النخيلة و دكران و الذي كان لي حوله رأي من خالل ما شاهدته و عاينته 
و و و و " " " " تمامتمامتمامتمام""""وم بعملية تحليلية لمشروع وم بعملية تحليلية لمشروع وم بعملية تحليلية لمشروع وم بعملية تحليلية لمشروع سأقسأقسأقسأق{{{{....ميدانيا أثناء زيارتي للمشروع

.}المشاريع و التجارب التي عاينتها في دراسة خاصةالمشاريع و التجارب التي عاينتها في دراسة خاصةالمشاريع و التجارب التي عاينتها في دراسة خاصةالمشاريع و التجارب التي عاينتها في دراسة خاصة  
 

........رحلةرحلةرحلةرحلة      
 

بعد ضغوط العمل و الرحلة الشاقة و المجهود الذي بذل؛ ال بأس بقليل من السياحة 
.األهراماتبالعودة إلى زمن الفراعنة األشداء بناة   

 مع صرح من عجائب وجها لوجه, نكعادتي أو كما يحلوا لي أن أكو, ذهبت وحدي
 تابعت قصة حضارة عبر ما ٍو في المساء عدت إليك يا هرم و من عل.الدنيا السبع

".صوت الضوء:"يسمى  
 
 

::::ذاكرة العالم العربيذاكرة العالم العربيذاكرة العالم العربيذاكرة العالم العربيلللل    الرقميالرقميالرقميالرقمي    التوثيقالتوثيقالتوثيقالتوثيقورشة العمل حول ورشة العمل حول ورشة العمل حول ورشة العمل حول      
 

بالمغرب و " حياة جديدة–جمعية تيفلتواز "كانت بحق أهم نشاط أحضره ممثال لـ
و هو أول ظهور لي مع المركز " زية للفنون و الثقافة و التنميةمركز الجا"

.بصفتي عضوا شريكا  
 

كان مؤتمرا غنيا بتجارب جديدة مهمة و لقاءات مع شخصيات عربية و عالمية ممن 
 و التشبيك معهم و الحديث الذي دار بيننا حول سبق ذكرهم في هذا التقرير

.إمكانيات التعاون  
 



 
ركين بورشة ذاكرة العالم العربي            ركين بورشة ذاكرة العالم العربي            ركين بورشة ذاكرة العالم العربي            ركين بورشة ذاكرة العالم العربي            صورة جماعية للمشاصورة جماعية للمشاصورة جماعية للمشاصورة جماعية للمشا     

 
 
 

 الحفاظ علي ذاكرة األمة و ى عل مركز توثيق التراث الحضاري و الطبيعييعمل
هويتها و تزيد أهمية ذلك مع التطور التكنولوجي الزائد في الوقت الحالي 

.لرقمنة التراث الحضاري  
 

. 
 

ة نذكر منها علي سبيل المثال ال  يتبني المركز في الوقت الحاضر عدة برامج محلي
:الحصر  

 
خريطة مصر األثرية -   
ذاكرة مصر الفوتوغرافية -  
تالتراث العلمي اإلسالمي للمخطوطا -   

مصر الخالدة" موقع  .  "  -  
 

من بين المشروعات الرائدة للمركز و الذي أخذ عليه : "بانوراما الحضارة" -
  . اختراعبراءة



ن صاالت العرض المتنوعة التي أنشئت داخل مقر موعة  الحضارة هي مجمابانورام.
باستخدام أحدث , رض و األنشطة الثقافية المختلفةاالمركز لكي تقام بها المع
180° اشاشات بانورامية بزاوية عرض قدره :ببينهاالوسائل التكنولوجية من   

 
 
 

                                    
 
 
 

 
                                                                         

                صالة عرض عبر شاشات بانوراميةصالة عرض عبر شاشات بانوراميةصالة عرض عبر شاشات بانوراميةصالة عرض عبر شاشات بانورامية                                         
        
    
 

أما علي المستوي العالمي و الدولي يتبني المركز مشروعات بالتعاون مع 
:اليونسكو مثل  

إستراتيجية التراث الحضاري المصري" دراسة  ".  -  
إسهامات الحضارة العربية و اإلسالمية في العلوم" عداد موسوعة إ ".  -  

السيرة الهاللية" توثيق ملحمة  ".   –  
 

هالة :" قدمتها نائبة مدير مر كز  توثيق التراث  الدكتورة دراسة و عرضت 
علي شبكة االنترنت و طريقة تصفحه و " مصر الخالدة "وصفاً تفصيال لموقع " بركات

ع و فائدة رقمنة كل هذه المعلومات و إتاحتها علي شبكة االنترنت و شاشات الموق
.زيادة أهمية ذلك في الوقت الحاضر . 

www.eternalegypt.org و يمكن زيارة الموقع علي العنوان اإللكتروني التالي   
  

كما تم تقديم تجارب للتوثيق 
, اليمن:  من الرقمي للتراث

وتم أيضا ..السعودية, السودان
" ةمكتبة اإلسكندري"عرض تجربة 

في توثيق التاريخ العربي   و 
مساهمات منظمة اإليسيسكو في  
حماية و توثيق التراث في 

        .الدول العربية
                            

                    
 
 
 
 

على يميني و ليد فكري   على يميني و ليد فكري   على يميني و ليد فكري   على يميني و ليد فكري   . . . . من الحضورمن الحضورمن الحضورمن الحضورجانب جانب جانب جانب                                   
.       .       .       .                                              من مركز الجازية                                       من مركز الجازية                                       من مركز الجازية                                       من مركز الجازية     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    صور و مواقفصور و مواقفصور و مواقفصور و مواقف::::



    
    
    
    

        الشاعر الكبير أحمد راميالشاعر الكبير أحمد راميالشاعر الكبير أحمد راميالشاعر الكبير أحمد رامي
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

صورة جماعية أثناء زيارة صورة جماعية أثناء زيارة صورة جماعية أثناء زيارة صورة جماعية أثناء زيارة 
 بورشة ذاكرة  بورشة ذاكرة  بورشة ذاكرة  بورشة ذاكرة الوفد المشاركالوفد المشاركالوفد المشاركالوفد المشارك
 لدار الكتب  لدار الكتب  لدار الكتب  لدار الكتب العالم العربيالعالم العربيالعالم العربيالعالم العربي

خلقخلقخلقخلقبباب البباب البباب البباب ال     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

مدير دار الكتب و عرض لنسخة مدير دار الكتب و عرض لنسخة مدير دار الكتب و عرض لنسخة مدير دار الكتب و عرض لنسخة 
من القرآن الكريم تعود للعصر من القرآن الكريم تعود للعصر من القرآن الكريم تعود للعصر من القرآن الكريم تعود للعصر 

    المملوكيالمملوكيالمملوكيالمملوكي
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



دقائق قبل الذهاب إلى المطار في طريق دقائق قبل الذهاب إلى المطار في طريق دقائق قبل الذهاب إلى المطار في طريق دقائق قبل الذهاب إلى المطار في طريق { { { { جولة حول مرافق دار الكتب بباب الخلق جولة حول مرافق دار الكتب بباب الخلق جولة حول مرافق دار الكتب بباب الخلق جولة حول مرافق دار الكتب بباب الخلق 
}}}}العودةالعودةالعودةالعودة     

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    صالة العرض البانوراميصالة العرض البانوراميصالة العرض البانوراميصالة العرض البانورامي
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

العزيز العزيز العزيز العزيز شكر خاص لصديقي شكر خاص لصديقي شكر خاص لصديقي شكر خاص لصديقي 
محمد حسن عبد محمد حسن عبد محمد حسن عبد محمد حسن عبد : : : : و أخي و أخي و أخي و أخي 
    الحافظالحافظالحافظالحافظ

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

    الوطن ينادينيالوطن ينادينيالوطن ينادينيالوطن يناديني........
 



حزمت حقائبي للعودة إلى أرض الوطن و بدأت في توديع المكان و الناس على   
.تحت المطر" التوك توك"على متن , حسين الجسمي :للمطرب الرائع " بودعك"أنغام   

آالم في , تلطت كشبكة العنكبوتو حزمة من المشاعر اخ, شئ من الحزن و الغضب  
عساي أعود يوما لحضنك الدافئ و , بودعك رغما عني. البطن و غثيان و حشرجة

.أحبكأحبكأحبكأحبك : يلشوارعك التي أمألها الليلة صراخا أنن  
    

""""ني اليوم جربتهني اليوم جربتهني اليوم جربتهني اليوم جربتهكنت ال أعرف ما الفراق و لككنت ال أعرف ما الفراق و لككنت ال أعرف ما الفراق و لككنت ال أعرف ما الفراق و لك""""     
    
    
    

    أخيراأخيراأخيراأخيرا........
    

و التي كانت بال شك كانت هذه الزيارة األولى لمصر و األولى خارج أرض الوطن؛ * 
لكن ينبغي أن أقول أنني لم أتمكن من تنفيذ كل البرنامج . غنية في كل مراحلها

:الذي سطرته قبل السفر لسببين هما  
أوالأوالأوالأوال:::: ضعف اإلمكانيات المادية مما اضطرني الختصار الزيارة و التقليل من التنقالت 

قاهرة مفيدا و عمليا؛ خارج القاهرة و إيجاد برنامج بديل يجعل من استقراري بال
فجاء البرنامج البديل حافال باللقاءات مع شخصيات فكرية مرموقة و بالندوات و 

.الورش الحوارية و الصالونات الفكرية  
و اشتغالهم في مرحلة التأسيس أعطى " الجازية"كما أن انشغال الشباب بمركز 

 ي و من خالل–ريق  عضوا شريكا في هذا الف إذ أصبحت؛للزيارة طابعا عمليا أكثر
و كان شرفا كبيرا أن  , -في شراكة حقيقية مع المركز " تيفلتواز" انخرط فريق 

مثلت المركز في الورشة العلمية التي نظمها مركز توثيق التراث الحضاري و 
  .الطبيعي بالقرية الذكية

    
ثانياثانياثانياثانيا:::: ألنها أول زيارة خارج أرض الوطن, بعيدا عن ما ألفته من تجارب في 

إذ كنت في رحلة استكشاف لمجتمع مدني و ميدان اشتغال يختلف كثيرا عن . مغربال
.المغرب  

:فكان علي التعامل مع مكونين اثنين  
 استكشاف الواقع المصري و الشخصية المصرية و الحياة المصرية من أجل تكوين -1

ة اشتغال الجمعيات األهلييشكل ميدان  الذي "المجتمع المدني المصريالمجتمع المدني المصريالمجتمع المدني المصريالمجتمع المدني المصري"نظرة عن 
 بصدد تفريغ ما جمعته من معلومات من خالل اآلنفأنا .المصرية؛ و هو ما تم فعال

المعاينة الميدانية وصوال إلى تشكيل رؤية للتعبير عنها من خالل دراسة للشخصية 
} نسبياستأخذ العملية وقتا طويال{. المصرية و قياس نبض المجتمع المدني المصري  

 و هو ما لم أتمكن من هناك؛م للجمعيات األهلية  دراسة اإلطار القانوني المنظ-2
.دراسة جوانب مهمة فيه إذ سأستكمل ذلك انطالقا من المغرب بطرق أخرى  

 
رغم كل الصعوبات المنهجية و المادية و صعوبة اختراق المجتمع المدني المصري   

 إذ محمد حسن عبد الحافظ:األستاذ بفضل مساعدة –  الزيارةفي وقت قصير؛ فقد كانت
. مفيدة عل جميع األصعدة كانت–كنافي حوار دائم في كل مراحل الزيارة   

 
ينبغي القول أن التجربة المصرية في ميدان العمل األهلي غنية و متميزة بنت * 

لنفسها تاريخا حافال بالمنجزات و اإلسهامات في تنمية المجتمع و اإلنسان المصري 
 العمل الذي تقوم به هذه الجمعيات من إذ يتضح حجم و أهمية.على جميع األصعدة

التي تقود عمال جبارا من خالل مشروع " األغاخاناألغاخاناألغاخاناألغاخان"مؤسسة : خالل مثال صارخ هو 
حفاظا على التراث المعماري و المعنوي للقاهرة " تنمية مجتمع الدرب األحمرتنمية مجتمع الدرب األحمرتنمية مجتمع الدرب األحمرتنمية مجتمع الدرب األحمر"

  . اقتصادياةالفاطمية  و تنمية المنطق
 

فقد "  حياة جديدة-تيفلتواز" جمعية تبعا لتقليد اتفق عليه أعضاء و منتسبي * 
عرض تقرير  تم ,حضره أعضاء الجمعية و ممثلين عن شركائها, تم خالل اجتماع خاص

ما ك. عن المراحل التي مرت بها زيارتي لمصر و التجارب التي استكشفتها هناك 
لتعاون مع جمعيات أهلية مصرية  تم استجوابي حول رأيي في إمكانية الشراكة و ا

أجمعت اآلراء على ضرورة ف.  -هو ما يدخل ضمن دائرة اختصاصي بالجمعية و- 
 في  و نتائج الزيارة مع شركاء آخرين التجربةأجل تقاسماالجتماع مرة أخرى من 

.طق أخرىامن  
  

 من أجل استلهام "مشروع تماممشروع تماممشروع تماممشروع تمام"بدراسة " جمعية تيفلتواز"من فريق خاص فريق خاص فريق خاص فريق خاص يقوم * 
. وفق نظرة جديدةهذه التجربة و الخروج بمشروع مماثل  



 
 و إمكانية تطبيقها بالمغرب """" نسيج نسيج نسيج نسيج"""" من الجمعية بدراسة تجربةفريق آخرفريق آخرفريق آخرفريق آخريقوم * 

من مادا على إمكانيات خاصة و بسيطة؛سات مختلفة بالمغرب اعتبشكل تشاركي مع مؤس
جل تشجيع الشباب على التأمل و التفكير في مبادرات جديدة و ملهمة في إطار أ

.عية التشاركيةمفهوم التنمية المجتم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    شكر خاصشكر خاصشكر خاصشكر خاص::::
 

:وخاصة" سفر"و ألعضاء الهيئة اإلدارية لـ" سفر"أتقدم بالشكر الجزيل لصندوق   
  سهى النجارسهى النجارسهى النجارسهى النجار -
أريج غزويأريج غزويأريج غزويأريج غزوي -  
من المغرب" سفر" منسق نوفل الحمومينوفل الحمومينوفل الحمومينوفل الحمومي -     


