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  تقديمعلى سبيل ال
  

تمع يف مصر عام "  جنيه3سلفين "منذ صدور كتايب األخري  حول اإلتصاالت وا
ك ملاذا توقفت عن الكتابة؟ أين كتب: ، يسألين الزمالء واألصدقاء دائما2010

اجلديدة؟ يف احلقيقة ال ميكن لباحث أن يتوقف عن الكتابة ألن الكتابة بالنسبة 
احلكاية أنين حتولت بعض . للباحث كاحلياة، ال جيف قلمه إال عندما يتوقف نبضه

ا الوسائط احلديثة وشبكات التواصل  الشيء للكتابة اآلنية العفوية اليت يّسر
. صبحت أبوح لتلك الوسائط مبكنون صدرياإلجتماعي مثل التويرت والفيسبوك فا

إال أنين وقد تربيت على الورقة والقلم، أجدين أحن اىل رائحة الورق وأحبار املطابع 
 وأضعه 2010فأمجع بعضا مما كتبته على الفيسبوك منذ صدور كتايب األخري عام 

  .بني دفيت هذا الكتاب
 

  أيمن زهري
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 *!المصرية... شركة بيع المصنوعات : التوحيد والنور
  
  

 وأثناء جتوايل يف شارع ريفويل وجدتين وجها 2005أثناء زياريت لباريس عام 
إندفعت بتلقائية لداخل املتجر وخرجت متأبطا . لوجه أمام متجر باتا لألحذية

ً جلديًا فاخراً تعادل قيمته أكثر من  كانت تشرتيها  مرة األحذية اليت  600حذاء
من هم يف مثل سين أو أكرب . املصري يف األيام اخلوايل" باتا"يل والديت من 

فالغالبية . يعرفون ماذا تعين كلمة باتا يف الذاكرة اجلمعية للشعب املصري
العظمى من الطبقة الوسطى املصرية كانت تعترب متاجر باتا لبيع األحذية 

جزمة  "دارس من أبناء جيلي إشرتوا وجهتهم األويل، ورمبا غالبية طالب امل
 0.9( قرشا 90يف عهدي كانت قيمته " الكاوتش. "من شركة باتا" كاوتش

مل تكن هناك خيارات كثرية وكانت أحذية باتا تفتقر للذوق ولكنها  ). جنيه
 ".وتوفر يف امليزانية"كانت متينة وعملية 

  

                                                
  2013 نوفمبر 14 نشرت في   *
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 متجر صيدناوي الشهري  اىل اهللاأذكر أيضا أنين كنت أذهب برفقة والديت رمحها
 لشراء املالبس مصرية - خاصة املبين األثري اجلميل بالعتبة -يف ذلك الوقت -

باإلضافة اىل جمموعة  . الصنع قبل إكتساح املالبس الصيين لألسواق املصرية
 مثل 1952كبرية من املتاجر اململوكة للدولة بعد تأميم عبد الناصر هلا بعد ثورة 

 أول -  على ما أعتقد - رع طلعت حرب الذي كان به فرع عمر أفندي بشا
. سلم متحرك يف مصر، كنا نسعد بالسلم املتحرك أكثر من املالبس اجلديدة

أضف اىل ذلك متاجر بنزايون ومشال والطرابيشي والصالون األخضر وجاتنيو 
 .وشيكوريل وشركة بيع املصنوعات املصرية وهانو وبنرتميويل وغريهم

  
القطاع العام يف تسعينات القرن املاضي أو رمبا قبلها مع بدء خصخصة 

بسنوات قليلة إفتتح السيد رجب السويركي، الشيخ امللتحي القادم من حمافظة 
السويس، أول فرع من فروع التوحيد والنور يف شارع نوبار بباب اللوق كمركز 

ر وكان هذا املتج. جتاري متكامل على منط الشركات احلكومية سالفة الذكر
عبارة عن جمموعة من احملال التجارية اليت تغطي معظم مساحة الدور األرضي 

ا املتجر وقد كان الفتا للنظر يف ذلك الوقت الصبغة الدينية . للبناية الكائن 
إلسم املتجر الذي تزامن مع إرتفاع املد الوهايب القادم من جزيرة العرب من 

الدينية قاصرة فقط على اإلسم مل تكن الصبغة . خالل املهاجرين العائدين
ُسمح بالعمل داخل املتجر  ولكن أيضا طقوس العمل داخل املتجر حيث ال ي
سوي للذكور من مطلقي اللحى وإذاعة آيات الذكر احلكيم من خالل اإلذاعة 
الداخلية بدال من املوسيقى أو األغاين باإلضافة اىل اإللتزام بإغالق احملال قبل 

اف، ومل تكن تلك املمارسات مطبقة على نطاق موعد كل صالة بوقت ك
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املنتشرة " مغلق للصالة"واسع يف ذلك الوقت ومل تكن قد ظهرت بعد الفتات 
 .حاليا

  
نظرا لرخص أسعار البضائع وتنوعها حلت حمال التوحيد والنور حمل احملال 
التجارية احلكومية سالفة الذكر، ومع إزدياد وترية اخلصخصة إزدادت فروع 

 فرعا يف القاهرة الكربى، وبدال من 35وحيد والنور لتصل اىل أكثر من الت
 عدة حمال يف الطابق األرضي يف إحدى البنايات - أو رمبا شراء -إستئجار 

إلفتتاح حمال جديدة كما هو احلال يف الفرع األول اصبحت احملال اجلديدة 
.  قليل من الفروعللتوحيد والنور مملوكة من األرض للسماء للشركة ما عدا عدد

وحرصت الشركة على التواجد يف األماكن الشعبية وغري الشعبية أيضا من 
 .املطرية وفيصل وشارع ترسا، اىل شارع اهلرم ومدينة نصر ومصر اجلديدة

  
يار التام ملنظومة املتاجر احلكومية ذات التاريخ العظيم واملاضي املشرق  بعد اإل

شركة بيع "حت حمال التوحيد والنور هي واليت أصبحت أثرا بعد عني أصب
  . عفوا شركة بيع املصنوعات الصينية... املصنوعات املصرية 
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 *أين عمري؟
  
  

ال يقاس مدى عطاء االنسان بعمره على االرض وإن طال، ولكن يقاس باألثر 
 34الذي يرتكه يف هذه احلياة، فالزعيم الوطين املصري مصطفي كامل عاش 

 سنة، وسيد 39سنة، وجيفارا قائد حركات التحرر يف أمريكا الالتينية عاش 
درويش جمدد املوسيقى وباعث النهضة املوسيقية يف مصر والوطن العريب، عاش 

 سنة، هذه 35 سنة، واملوسيقي النمساوي العبقري ولفجانج موزارت عاش 32
م اليت قضوها على ظهر البس يطة ولكنهم مازالوا أعمارهم البيولوجية وسنوا

فمازال جيفارا ملهما حلركات التحرر يف العامل، ومازال . يعيشون بني ظهرانينا
الزعيم الوطين مصطفي كامل رمزا للنضال واحلرية ومازلنا نستلهم من الرتاث 
املوسيقي الذي خلفه لنا سيد درويش ما يثري ثقافتنا املوسيقية وحبنا ألوطاننا 

تستخدم بعضا من موسيقاه كنغمات هلواتفهم احملمولة حىت أن أجيال الشباب 
ومازال العامل كله يستمتع بالرتاث املوسيقي العظيم للعبقري املوسيقي . 

م قد ماتوا؟ لقد أكلت . موزارت فهل بعد ذلك كله نستطيع أن نقول بأ
االرض أجسادهم ولكن ارواحهم مازالت بيننا تلهمنا وتسعدنا بعد سنوات 

 .لل أجسادهمطويلة من حت

                                                
  2013 نوفمبر 11 نشرت في   *
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ذلك الشاعر مرهف احلس . هكذا كان أبو القاسم الشايب الشاعر العريب الفذ

 سنة، لكن روحه ظلت 80، أي منذ 1934الذي رحل جسده عن عاملنا عام 
باقية فينا تلهمنا حب احلياة وحب األوطان وتلهمنا العزم واإلصرار يف دروب 

  :يف إحدى قصائدهذلك الشاعرالرقيق العذب الذي يقول . احلياة
 

 عْذبة ٌ أنِت كالّطفولةِ ، كاألحالِم 
حِن، كالصباِح اجلديِد   كالّل

 كالسَّماء الضَُّحوِك كالليلةِ  القمراءِ 
 كالورد، كابتسام الوليِد 

  
هذا الشاعر الشاب الرقيق الذي حيمل يف طياته بركان الثورة وحب احلياة، 

تهم تونس الشقيقة من أمثال إبن خليفة العظماء من أبناء هذه االمة اليت أجنب
  :خلدون وإبراهيم احلصري وإبن رشيق القريواين ، إنه القائل

 
 إذا الشعب يوما أراد احلياة
 فال بد أن يستجيب القدر

 وال بد لليل أن ينجلي
 والبد للقيد أن ينكسر

 ومن مل يعانقه شوق احلياة
 تبخر يف جوها واندثر
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 أبا القاسم يف هذا الزمان الذي طغت فيه ما أحوجنا لرومانسيتك وثورتك يا

األصفار املادة وسيطرت عليه لغة املصاحل واملنافع وحتولنا فيه اىل أرقاٍم أقرب اىل 
....... 
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أبو القاسم الشايب
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 *! مليار جنيه من أموال الغالبة35المحمول يلتهم 
  
  

 العلمية املصرية ملهندسى االتصاالت عن أن كشفت دراسة حديثة للجمعية
 مليار جنيه سنويا على خدمات احملمول، الىت تتضمن 35املصريني ينفقون حنو 

إجراء املكاملات، وشراء األجهزة، والدخول إىل اإلنرتنت، السيما بعد انتشار 
وقد أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عن ارتفاع . اهلواتف الذكية

 مليون مشرتك، أكثر من عدد 92عدد مشرتكي اهلاتف احملمول يف مصر إىل 
    . مليون نسمة7سكان مصر بالداخل مبقدار 

  
وحبسبة بسيطة جند أن متوسط ما ينفقه املواطن على اإلتصال من خالل 

.  جنيه شهريا35 جنيه سنويا أو ما يعادل 410التليفون احملمول يبلغ حوايل 
 ليس لدينا معلومات عن شرائح اإلنفاق إال أنه من البديهي وعلى الرغم من أنه

أن توزيع اإلنفاق على احملمول بني فئات املستخدمني يرتاوح بني آالف 
اجلنيهات وبعض اجلنيهات القليلة اليت ال تتجاوز قيمة كارت شحن من فئة 

 أما إذا حسبنا نسبة أعداد اخلطوط إىل إمجايل عدد األسر يف. العشرة جنيهات
فسوف جند أن كل أسرة يف مصر متتلك حوايل )  مليون أسرة18حوايل (مصر 

                                                
  2013 نوفمبر 11 نشرت في   *
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مخسة خطوط وهو ما يعين أن اإلنفاق السنوى لألسرة على خدمات احملمول 
 .قد يصل اىل أكثر من ألفي جنيه يف املتوسط

  
وتلعب سياسات التسويق بشركات احملمول الثالثة العاملة يف مصر دوراً كبرياً  

 أعداد اخلطوط من خالل تطبيق معاملة تفضيلية لإلتصال خبطوط يف زيادة
داخل نفس الشبكة مما يضطر العديد من املستخدمني إىل إمتالك أكثر من 
خط علي الشبكات املختلفة لإلستفادة من املعاملة التفضيلية اليت تقدمها كل 

لكن ال جيب أن ننسى وحنن بصدد جلد الذات وإلقاء اللوم على . شبكة
امه بالسفه وسوء التدبري أنه ليست لدينا بيانات تفصيلية ا ملواطن البسيط وإ

عن شرائح اإلستخدام، اليت إن وجدت ألوضحت أن نسبة كبرية من هذا 
اإلنفاق قد تنسب اىل شركات التسويق وقطاع األعمال واهليئات الدولية العاملة 

ي الذي يلهث وراء يف مصر واجلهات السيادية بالدولة، وأن املواطن العاد
العروض اليت تقدمها شركات احملمول، والذي ال ميتلك رفاهة شراء الباقات 
الشهرية والذي يكتفي بكروت الشحن املدفوعة مقدما بريء من هذه 

امات  .اإل
  

ال يف توجه البعض للتدليل على الرفاهية اليت  تتمثل املعضلة األكرب يف هذا ا
رة املعلومات يف إمتالك كل أسرة مصرية أكثر من يعيشها املصريون يف ظل ثو 

مخسة خطوط للهاتف احملمول وال يعلمون أن الغالبية العظمى من هذه اخلطوط 
هي من نوعية اخلطوط املدفوعة مقدما، يشحنها املستخدمون من خالل شراء 

" ميسدات"مقضينها "من املستخدمني  كروت الشحن وأن الغالبية العظمي 
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ف من شر  وربنا يرزقهم بثمن كارت الشحن " على ما تفرج"كات احملمول وُسَل
 ".شركات احملمول مبجرد الشحن سداداً للسلف السابقة" تلهفه"الذي عادة ما 
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 *زمان واآلن
  
  

كنت أمتلل ضجرا عندما كان يذكرين أيب أو أحد أقاريب يف نفس سن أيب 
م عندما كانوا صغارا م املؤملة عندما كانوا يذهبون للمدارس مبعانا  وحكايا

ً وحتت هجري الشمس  سريا على األقدام لعدة كيلومرتات يف الربد القارس شتاء
م يف البحث والدراسة من خالل إستخدام  احملرقة صيفا، وكذلك معانا
املكتبات العامة اليت كانت املصدر الرئيس للمعرفة يف هذا الزمان العابر 

م للبحث يف األرشيف الورقي هلذه املكتبات قبل أن يظهر احلاسب وإضطراره
اآليل وقبل بزوغ فجر الشبكة العنكبوتية الدولية وحمركات البحث اليت جعلت 

وعلى الرغم من أنين عانيت بعضا . العامل بني أطراف أصابع الكبار والصغار
ا مل تكن بأي ح ال من من تلك املشاق يف مرحلة الصبا والشباب إال أ

  .األحوال مثل معاناة اجليل الذي سبقين
  

وأجدين اآلن بني جيليني، جيل اآلباء الذي عاىن األمرين يف سبيل املعرفة، 
وعلى الرغم من أنين  . وجيل األبناء الذي ولد فوجد الدنيا عند أطراف أصابعه

كنت أمتلل ضجرا من ترديد هذه احلكايات، إال أنين ال أستطيع أن أمنع 

                                                
  2011 یولیو 24 نشرت في   *
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مقارنة  من نعمة و أقارن   من أن أغبط هذا اجليل على ما هم فيه نفسي
 :بسيطة بني ما كنا فيه منذ عقود ثالثة وما هم عليه اآلن

  
قدميا مل يكن يف قريتنا إال مثانية خطوط هاتف تعمل يف فرتات الدوام  .1

الرمسي فقط كانت موزعة بني نقطة الشرطة ومكتب الربيد والوحدة 
وكان عامل .  اإلعدادية وأربعة منها يف املنازلالصحية واملدرسة

السنرتال يقوم بتحويل اخلط الرئيسي اىل أحد املنازل يف الفرتة املسائية 
  .حىت صباح اليوم التايل

كرتوين قد ظهر بعد وكان لزاما على من لمل يكن إخرتاع الربيد األ .2
 ونظرا. يرغب يف التواصل مع أحد ذويه أن يكتب له خطابا ورقيا

لتفشي األمية بني أبناء الشعب يف ذلك العصر كان لزاما على من 
 مث تذهب سريا على -يريد أن يرسل خطابا أن جيد من يكتبه له 

األقدام اىل مكتب الربيد الذي رمبا يبعد عن منطقة سكنه بضعة  
وبعد ذلك . كيلومرتات إلرسال اخلطاب بعد وضع طابع الربيد عليه

 .ر لتلقى الردرمبا ينتظر شهرا أو أكث
مل تكن الكهرباء قد دخلت قريتنا فال يليق يب أن أحدثك عن  .3

رب غ الذي جيعلك تتقلب بني الشرق والالتليفزيون أو الرميوت كنرول
  وأنت جالس على أريكتك

كانت املوسيقى متاحة فقط من خالل جهاز الراديو الذي ميلكه  .4
القرية الذي ميتلك املوسرون من أبناء قريتنا أو على املقهى الوحيد ب

وعندما دخل التليفزيون اىل بلدتنا قبل دخول الكهرباء  . هذا اجلهاز
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أما موسيقى الفقراء . كان يعمل ببطاريات سائلة مثل بطارية السيارة
مل يكن . فكانت يف املوالد واألفراح وهي موسيقى شعبية إرجتالية

 .4 وال إم يب 3هناك أي بود وال إم يب 
عسكر وحرامية واللعب بالطني بدال من .. كية ألعابنا كانت حر  .5

ومل نكن نستطيع إدارة املعارك وقتل األعداء كما يفعل . الصلصال
أبنائي من خالل اجليم بوي والننتندو دابل سكرين واليب إس يب 

 . ستيشنيوالوي والبال
كانت النسخة الورقية من اجلريدة اليومية تصلنا يف اليوم التايل  .6

قدورنا تصفح مبمل يكن . ن عشرة أشحاص لعدة أيامويقرأها أكثر م
اإلنرتنت وال مشاهدة األي يت شو الذي يقدمه املذيع النابه األستاذ 

 .أمحد يوسف ومل نكن نسمع أيضا عن هذا اللفظ على اإلطالق
مل تكن اهلواتف احملمولة قد ظهرت بعد وال إظهار رقم الطالب وال  .7

 ل هذا اإلبداع التكنولوجياملطلوب وال خاصية اإلنتظار وال ك
كانت كلمة ويندوز تعين شبابيك، فقط شبابيك ومل نكن نتخيل أن  .8

 كانت .8 وال 7تعين أكثر من ذلك، ال فيستا وال إكس يب وال 
 .فقط تعين شبابيك خشبية

 
ولكن هل يعين ذلك أن حياة أبناء هذا اجليل كانت أفضل من جيلي واجليل 

قد ذلك فلكل جيل ألقه ومتعته، وكذلك بعض الذي سبقه؟ أنا شخصيا ال أعت
مشاكله، فلم يكن جيلي يف صغرة أو األجيال السابقة تعاين من مشكالت 
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التكنولوجيا وال املعاكسات التليفونية وال فقد قائمة عناوين اهلاتف وال مشكلة 
  ."جيلي ما كانش بيهنج"إنقطاع اإلنرتنت وال بطء التحميل، 
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 *عشش القرود
  
  

يف حديثه للجالية املصرية بقطر مبناسبة حضوره القمة العربية الرابعة والعشرين 
ملا القرد ميوت القردايت يشتغل " تساءل الدكتور حممد مرسي 2013بالدوحة 

وعلى الرغم من أن هذا السؤال ال يتوقع أحد أن يصدر عن رئيس " إيه؟
ال أن هذا التساؤل دفعين مجهورية مصر العربية أيا كانت توجهاته السياسية إ

 .حنو منحى آخر وهو احلديث عن تاريخ القرود والقرداتية يف مصر احلديثة
  

عشش "جدير بالذكر أن هناك شياخة حبي مصر القدمية تسمى حىت اآلن 
ل باألسكندرية كما توجد منطقة أخرى خلف حمطة قطار غربيا" القرود،
ناطق ممن إشتهروا برتبية القرود وقد كانت سكان هذه امل" عزبة القرود"تسمى 

وترويضها آلداء حركات إستعراضية على دقات الدفوف حتاكي بعض 
وغريمها من احلركات " عجني الفالحة"و" نوم العازب"التصرفات اإلنسانية مثل 

يف سبيل جذب أنظار املشاهدين وإستخراج بعض القطع النقدية الصغرية من 
م رداتية يستعينون مبعزة صغرية السن أو محار ويف بعض األحيان كان الق. جيو

 .يف عروضهم هذه

                                                
  2013 مارس 31 نشرت في   *
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وأعتقد أن من هم يف جيل األربعينات أو أكرب يتذكرون تلك العروض يف 

وأذكر أنين قد شاهدت مثل . شوارع احملروسة واملدن الكربى واملوالد الشعبية
ا يف طفوليت يف حي السيدة زينب بالقاهرة د بع . تلك العروض وأعجبت 

اإلنفتاح يف منتصف سبعينات القرن املاضي ومع إنتشار املهن الطفيلية األخرى 
عمل القرداتية يف كل املهن بعد إختفت مهنة القردايت وأصبحت أثرا بعد عني و 

 !شكرا دكتور مرسي بأن أعدتنا لذكريات الزمن اجلميل. أن ماتت قرودهم
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 *سةساري عسكر وهوجة العباد في مصر المحرو 
  
  

 هجرية املوافق لليوم األخري من شهر 1434 شعبان عام 21يف يوم األحد 
 إفرجني، نزل العباد اىل امليادين والساحات واألسواق يف 2013يونيو من عام 

هوجة عارمة على حاكم البالد اإلخواجني حممد بن مرسي العياط رافعني 
لقلعة وترك احلكم للعباد الالفتات ومرددين اهلتافات اليت تطالبه بالنزول من ا

بعد أن إنتشر الفساد وساءت األحوال وإنقطعت الكهرباء وشح البنزين 
  .والسوالر وزادت األسعار وشح يف األسواق الزاد

  
  

ظل العباد يف الشوارع وامليادين والوايل يف القلعة يتحصن بأهله وعشريته وبعض 
 من املديريات القريبة من نفر من أنصاره يف بعض ميادين احملروسة ممن أتوا

م يدافعون عن دين  احملروسة على ظهر دواب وفرها هلم أنصار الوايل زاعمني أ
م حياربون الفرنسيس والفرجنة  .اهللا ضد الغالبية العظمى من الرعية وكأ

  
  

                                                
  2013 یولیو 5 نشرت في   *
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تعطلت أحوال العباد وتوقفت حركة السري وأصر الرعية على خلع الوايل 
م ضد الوايلوناشدوا ساري عسكر أن يت ذهب ساري عسكر . دخل لنصر

للوايل يدعوه للنزول على مطالب الرعية لكنه أىب وإستكرب وركب رأسه فطلب 
ساري عسكر النصح من األعيان والوجهاء وشيخ األزهر والبطرك وشابني من 
م وتداولوا األمر  ة تسمي سكينة بنت فؤاد وإجتمع  قادة املتظاهرين وإمرأة نا

خرج ساري عسكر مع الوجهاء . نتظر ما سوف ينتهون إليه يف شغفوالرعية ت
واألعيان وغريهم وأعلنوا النزول على إرادة الرعية وخلع الوايل وتكليف قاضي 

 .القضاة بإدارة شئون البالد والعباد حىت ختتار الرعية واليا جديدا
  
  

ق اخللق ألعابا ليلتها إنتشرت األفراح يف كافة ربوع احملروسة واملديريات وأطل
ذا النصر العظيم وكان اخللق يف  تشبه القمرب تنطلق يف مساء احملروسة إبتهاجا 
شوارع احملروسة يهنئون بعضهم البعض حىت دون سابق معرفة وكانوا يف فرح 

 .عظيم
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 *العالم العربي بعد إنتهاء الحكم العثماني
  
  

ا العامل العريب بعد إنتهاء  احلكم العثماين ميكن أن نوجزها يف املراحل اليت مر 
 :املراحل التالية

  
 )حىت مخسينات القرن العشرين(مرحلة اإلستعمار الغريب  .1
مرحلة التحرر من اإلستعمار وإستبداله باحلكم السلطوي الديكتاتوري  .2

 الشرعية الثورية وميكن أن نطلق -وأحيانا العسكري أو شبه العسكري 
 )النصف الثاين من القرن العشرين(عليها أيضا مرحلة اإلستحمار 

النصف ( الشرعية الدينية - مرحلة احلكم الديين السلطوي الديكتاتوري  .3
 )األول من القرن احلادي والعشرين

رمبا تبدأ يف النصف الثاين من القرن (مرحلة املواطنة وحكم الشعب  .4
 )احلادي والعشرين

  
  . أن البشر ال يتعلمون من التاريخيبدو

  

                                                
  2011 أكتوبر 24 نشرت في   *
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   آخر سالطني الدولة العثمانية–عبد احلميد الثاين 
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 *!تبع سببااف
  
  

ا محلت ِسفاحا وهي  ا آالم الوضع وهي حتسب أ إفرتض أن إمرأة ريفية فاجأ
يف احلقل فجلست تستظل بظل خنلة يف موسم إمثار النخل، هل تستطيع هذه 

ز النخلة لتساقط عليها املرأة وهي يف تلك احلالة من الوهن واإلرتباك أن  
ملاذا؟ ألن النخل ال ميكن ألحد . بعض الرطب؟ اإلجابة املنطقية بالطبع هي ال

أن يهزه مثل بعض األشجار األخرى لصالبة عوده، بل ال يقدر أن يفعل ذلك 
ولكن هذا قد حدث بالفعل، كيف؟ لقد قال املوىل سبحانه . الرجال األقوياء

تَِين مِتُّ "وتعايل يف حمكم التنزيل  ْ ي ا َل َ ْت ي ةِ قَاَل َخاُض إَِىل ِجْذِع النَّْخَل َها اْلمَ َ فأَجاء
تَِك  بُِّك َحتْ لَ رَ َ زَِين قَْد َجع ا َأالَّ َحتْ تِهَ ن َحتْ اَداَها مِ نَ ا فـَ نِسي ا مَّ ً ْلَ َهَذا وَُكنُت نَْسي ب قـَ

ِك رُ  ْ ي َل ِْط عَ ةِ تَُساق ذِْع النَّْخَل ِك ِجبِ ْ ي َل ُهزِّي إِ ا وَ اَسِري ي ِ ا َجن ً ب هذا ). 25-23مرمي " (َط
قد يقول البعض . ما حدث بالفعل مع السيدة مرمي العذراء أطهر نساء العاملني

ا معجزة إهلية بالطبع، ولكن لنا منها العربة واملثل . أن ذلك معجزة إهلية، نعم إ
كان للقادر على كل شيء سبحانه وتعاىل أن يسقط عليها ذلك الرطب اجلين 

ز جبذع النخلةبدون أن ز جبذع النخلة؟ إن .  يأمرها بأن  إذن ملاذا أمرها أن 

                                                
  2012 یونیو 19 نشرت في   *
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املويل سبحانه وتعاىل يعلمنا بأن لكل شيء سببًا وأن علينا أن نتبع تلك 
 .األسباب بغية الوصول للنتائج

  
إذن العالقة السببية هي سنة اهللا يف الكون، وقد قال سيدنا عمر بن اخلطاب 

عد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقين فقد علمتم ال يق"رضي اهللا عنه 
فقد روي عنه رضي اهللا عنه أنه رأى رجالً  . "أن السماء ال متطر ذهبا وال فضة

. ال: ألك عمل؟ قال: صالة وعبادة وقراءة قرآن، فسأله: متبتالً يف املسجد
أعبد أخوك : فأجابه عمر. أخي يعمل وينفق عليّ : ومن أين تقتات؟ قال: قال

ونري يف أيامنا هذه من يذهب لإلمتحان وأمه يف البيت ساجدة عابدة . منك
تدعو اهللا له أن ييسر عليه إمتحانه، فهل تعتقد أن دعاء أمه قد يصادف 
القبول إن مل يكن هذا الطالب قد إستذكر دروسه جيدا وإستعد ألداء 

 .اإلمتحان؟ اإلجابة بالطبع هي النفي
  

علينا من يقول أن موشي ديان قائد اجليش الصهيوين  يف ذات السياق خيرج 
هل تعتقد . كان يقول أنه لو صلي املسلمون الصبح يف مجاعة لتحررت القدس

. أن القدس ميكن أن تتحرر إن فعل املسلمون ذلك؟ اإلجابة بالطبع هي النفي
 نعم رمبا يثبت الدعاء الرجال يف. ملاذا؟ ألن للحرب رجاهلا ووسائلها وطرائقها

فاملويل . املعارك ولكن البد أن تكون هناك معارك، وإن كانت غري متكافئة
تُمْ . "سبحانه يأمرنا بأن نعد ألعدائنا ما إستطعنا من قوة عْ ا اْستََط َأِعدُّوا َهلُمْ مَ وَ
ُدوَُّكمْ  عَ ُدوَّ اللَّهِ وَ وَن بِهِ عَ ُ ِهب رْ ِل تُـ ْ ي اِط اْخلَ َ ْن ِرب مِ ٍ وَ وَّة ْن قُـ  ).60 –األنفال " (مِ
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خالصة القول أن من يتبع أسباب اهللا يصل اىل النتائج املرجوة وإن كان فاجرا، 
وقد قال رسول اهللا صلى اهللا . ألن اهللا تعايل ال يضيع أجر من أحسن عمال

لو كانت الدنيا تَعُدل عند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها  " عليه وسلم 
 –ق الرب والفاجر، لذلك تقدم الغرب ألن اهللا سبحانه وتعاىل يرز ." شربة ماء

وختلفنا ) عن علم أو عن جهل( ألنه أخذ بأسباب اهللا –الذي ننعته بالكفر 
حنن ألننا إكتفينا بالدعاء دون العمل، وحسبنا أن الدعاء يغين عن األخذ 
باألسباب حىت ذهب البعض اىل أبعد من ذلك بأن إعترب أن عقول الغرب قد 

م، سخرها اهللا لنا بأموا م وهواتفهم وخمرتعا ل النفط لكي نستمتع بسيارا
 .أفيقوا يرمحكم اهللا. إتبع سببا. فتخلفنا وتقدموا
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 *لفالحونا
  
  

على الرغم من تالشي الفوارق بني القرية واملدينة ومتدن القرية املصرية وإنصراف 
أهلها عن الزراعة أو ممارستها جبانب مهن أخرى أكثر رحبا وأقل جهدا 
باالضافة اىل حتويالت املهاجرين منهم للدول العربية والغربية، وبالرغم من 

ا مصر خالل النصف الثاين من اهلجرة الكثيفة من الريف اىل املدن  اليت شهد
القرن العشرين، تظل القرية يف ذاكرة جيلي واالجيال اليت سبقته تعين األصالة 
ر النيل  واجلذور الضاربة يف أعماق االرض السوداء اليت جلبتها فيضانات 
العظيم قبل أن يتم ترويضه على أيدي أبناء مصر مبعجزة السد العايل، تلك 

 .لتارخيية اليت كادت أن تطويها عوامل النسيانامللحمة ا
  

القرية، بالرغم مما طرأ عليها من تغريات، تظل هي االصل، حىت أن أحدهم قد 
وغالبية أبناء مصر ينتمون ." بحث له عن قريةيمن ليس له قرية، فل"قال 

م قد  ألصول ريفية، ويعتز الكثريون بتذكري أبنائهم الذين تربوا يف املدينة بأ
أتذكر ذلك وأنا أقرأ الكتاب الشيق الذي كتبه األب . إحندروا من أصول ريفية

والذي أعتربه من أمجل ما " الفالحون) "1969-1907(هنري حبيب عريوط 

                                                
  2011 سبتمبر 10 نشرت في   *
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 وترمجه حممد 1938وقد كتب عريوط هذا الكتاب باللغة الفرنسية عام . قرأت
جنليزية بعد أن قام ، مث متت ترمجته اىل اللغة اال1960غالب اىل العربية عام 

 1952املؤلف بإثراء النص باإلشارة اىل التغريات اليت حدثت بعد ثورة يوليو 
واليت من أمهها على االطالق قوانني االصالح الزراعي ونشر اخلدمات الطبية 

وقد . 1963والتعليمية وغريها بالقرية املصرية، وصدرت هذه الرتمجة عام 
ة االجنليزية الصادرة عن دار بوسطن حصلت على نسخة أصلية من الرتمج

 . من أحد مواقع االنرتنت اليت تبيع الكتب القدمية2006بيكون عام 
  

وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على صدور الكتاب يف طبعته 
األخرية إال أن الوصف الدقيق واملفصل حلياة الفالح املصري كما ورد يف كتاب 

ى يف فهم التغري الذي طرأ على القرية املصرية قبل أن عريوط يظل ميثل قيمة كرب 
وحتتوى الطبعة االجنليزية . تتحول اىل شبه مدينة أو مسخ بني القرية واملدينة

على جمموعة من الصور الفوتوغرافية النادرة اليت متثل حياة الفالح املصري يف 
تخدمها يف النصف االول من القرن العشرين والوسائل البدائية اليت كان يس

 .الزراعة واليت مل تتغري منذ عهد الفراعنة
  

 1964من (ورمبا ما جعلين أتوحد مع كتاب عريوط هو أنين أمضيت طفوليت 
وكانت قرييت، . يف إحدى قرى حمافظة سوهاج يف صعيد مصر) 1975حىت 

ا وحدة حملية تضم جمموعة من القرى التابعة، مازالت تعيش  بالرغم من كو
ل النهضة أو ما حيلو يل أن أمسيه عصر ما قبل أديسون، فلم تكن عصر ما قب

الكهرباء قد عرفت طريقها هلا إال من خالل بعض أعمدة اإلنارة العمومية 
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ا قُّدر يل أن أرى . الشحيحة يف بعض مناطق القرية الرئيسية يف آخر عهدي 
والقنوات  القرية املصرية كما وصفها عريوط، فالزراعة،بالرغم من شق الرتع 

هود البشري واحليواين كان احملراث . كانت تعتمد إعتمادا أساسيا على ا
 هي االدوات اليت – البّدالة – والنورج والساقية والطنبور – املدراية –واملذراة 

أما . يستخدمها الفالح املصري يف قريتنا إعتمادا على جهده وجهد احليوانات
 كانت هي وسيلة – أقول اخليول  وال–احلمري املطهمة وغري املطهمة 

أما املواصالت العامة . املواصالت داخل القرية وبينها وبني القرى التابعة هلا
ا أخضر جنزاري – االتوبيس –فكانت احللزونة   أو سيارات روسية الصنع لو

ا مصنوعة من اخلشب، وهذه السيارات كانت  أذكر أن واحدة منها كانت أبوا
ة متتلئ بالركاب يف أوقات الذروة عند ذهاب املوظفني اىل متتاز برفارف كبري 

 .العمل يف عاصمة احملافظة ويف أوقات العودة
  

شرة يف الريف املصري تأما الفقر واجلهل واملرض فكانوا متالزمة نقص املناعة املن
 قبل أن – املخططة –أما املالبس، فقد كانت اجلالليب القطنية امللونة . آنذاك

زياء املصنوعة من النايلون الريف املصري بسبب اهلجرة الكثيفة اىل تكتسح اال
دول النفط اليت سامهت يف إنتشار اجلالليب البيضاء واليت صبغت الريف 

زي املرأة كان بسيطا وكانت النساء غري . بالصبغة البدوية الواردة من اخلليج
أما . الرجالاملتعلمات يتشحن باملالية اللف ويسرن دائما خلف ذويهن من 

 – احلاصلة عادة على دبلوم املعلمات الذي كان منتشرا وقتها –املرأة املتعلمة 
تمع بإرتداء املالبس الغربية، ولكن يف حشمة ووقار  .فقد كان يسمح هلا ا
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كان الطعام وقتها شحيحا ومل تكن أنواعه قد تعددت كما هو احلال اآلن 
 –الويكة اليت تطهى بدون طماطم –امية وكان معظم طعام أبناء قرييت من الب

وكان .  اخلضراء الطازجة يف وقت زراعتها أو جمففة يف غري وقتها–وامللوخية 
اللحم عزيزا يدخل البيوت عادة كل أسبوع مرة يف املتوسط وكان من الشح 

ومل تكن من .  منابه–حبيث يقوم رب االسرة بتوزيعه فيعطي كل شخص نصيبه 
طفال سوى حبات النعناع أو قوالب احللوى احلمصية أو مباهج الدنيا لأل

 غري املغلفة بالطبع فلم تكن قد إنتشرت بعد فنون التغليف –السمسمية 
أما احللويات الطبيعية فقد كانت تتمثل يف البلح الناضج أو . والدعاية واإلعالن

الفج الذي جيمعه األطفال من حتت أشجار النخيل أو مثار النبق اليت كنا 
 .جنمعها من حتت االشجار أو نتسلق االشجار للحصول عليها

  
هذه صور قليلة مما حتتفظ به الذاكرة للقرية املصرية قبل أن تبّدهلا اهلجرة اليت 
أنتجها الفقر وتفتيت امللكية الزراعية بسبب الزيادة السكانية وقبل االنفتاح 

وثيق العديد من هذه لقد قام عريوط يف كتابه املذكور بت. على عامل املدينة
الصور اليت تبدو االن كصور فولكلورية مبهجة إستدعت الفنان حممد 

"  عيشة الفالح– ما أحالها –حمالها "عبدالوهاب أن يعين أغنيته الشهرية 
د– رمبا –وهو ال يعلم  َ ا دعوة لقراءة هذا الكتاب .  ما يعانيه الفالح من َكب إ

 ".الفالحون"الرائع 
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 *ردجهاد كيبو 
  
  

مع إنتشار شبكات الكمبيوتر واإلنرتنت يف مصر والعاملني العريب واإلسالمي، 
قل عدد الرسائل الربيدية الىت أتلقاها إىل أن أصبحت قاصرة إىل حد كبري على 
املطبوعات العلمية والنشرات الدورية، ويف املقابل إزداد عدد الرسائل اليت تصلين 

يوميا من أصدقائي ومن أشخاص ال ) مييلاال(من خالل الربيد االلكرتوين 
) غري اخلاصة بالعمل(أعرفهم علي اإلطالق، وعادة ما حتمل هذه الرسائل 

حمتوى ديين إسالمي، غالبا ما يكون بعض اآليات القرآنية أو األحاديث النبوية 
 إىل بعض األشياء الىت خيتلط فيها الدين  باإلضافة’ الشريفة أو بعض املأثورات

ث الشعيب مثل اخلوارق وكرامات بعض األولياء وحكايات عن اجلن باملورو 
مني ومل أعد استطيع التمييز بني ما ثريت وما شابه حيت إختلط الغث بالوالعفا

ميكن أن احتفظ به يف شكل مادة اليكرتونية أو أطبع احملتوي وأحتفظ به 
من ذاكريت جبواري للقراءة والعربة والعظة، وما جيب أن أتغاضى عنه وأحموه 

 .وذاكرة احلاسب حىت ال نصاب بالتخمة املعلوماتية
  

                                                
  2012 یونیو 20 نشرت في   *
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) بعض(هذه املواد لـ ) بعض(وعلى الرغم من أنين ال أرى غضاضة يف إرسال 
م منها، فإنين يف ذات الوقت أرى أنه من  ّ األصدقاء والزمالء، وخصوصا القي

بصورة   ساهلا املضيعة للوقت واملال واجلهد أن يعيد مستقبل مثل هذه الرسائل إر 
 إىل كافة عناوين الربيد االلكرتوين الىت –تلقائية رمبا قبل التحقق من حمتواها 

ا، من يعرف شخصيا ومن ال يعرف، وأحيانا حيت إىل غري املسلمني  حيتفظ 
 .أو إىل غري قراء العربية

  
ومع إنتشار وسائل اإلعالم اإلجتماعية وعلى رأسها الفيس بوك، قلت الرسائل 

 تصلين من خالل بريدي األلكرتوين لتشهد الرسائل اليت أتلقاها من خالل اليت
حائط الفيس بوك مع نقلة كمية وكيفية حيث إزداد عدد الرسائل وتنوع حمتواها 
بإستخدام التقنيات احلديثة اخلاصة مبعاجلة الصور واصبح لزاما عليَ كل يوم أن 

بك املرسل يف  توجيهها ألشخاص آخرين أو أستقبل كما من الرسائل اليت يرغٍ
امه لك بأن الشيطان هو الذي منعك  يرهبك مبا قد حييق بك إن مل تنشرها وإ

 .من إرساهلا
  

 درب من دروب اجلهاد ونشرٌ – املبارك –يعتقد البعض أن هذا العمل 
ولكن يغيب عنا مجيعا حقيقة أننا كلنا حينما نستقبل مثل هذه . للدعوة

ا نقوم بإعادة إرساهلا لآلخرين للحصول علي ثواب الرسائل وال جند وقتا  لقراء
وطمعا يف احلصول . سهل دون اخلوض يف تفاصيلها وهكذا يفعل الكثريون

على ثواب أكثر حتتوي غالبية هذه الرسائل على بعض العبارات الىت حتث 
ل على إرساهلا ألكرب عدد ممكن من الزمالء  !املستقِب
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تكثر تلك النوعية من الرسائل االلكرتونية اليت حتثنا على يف أيام احملن واألزمات 

اليني والغرب املقاطعة، مقاطعة املنتجات الغربية، ومقاطعة العلمانيني والليرب 
واملدهش أن رسائل املقاطعة تصلنا عرب .  ومساءباحاً صفر الذي ننعته بالكُ 

 يضريك من قد يقول قائل، وماذا. الفيس بوك، اإلخرتاع الذى أبتكره الغرب
وأعيد وأقول أن مثل هذا . تلك الرسائل؟ إن مل تعجبك فال تعيد إرساهلا ألحد

ليس هذا طريق اإلصالح، إن  . الفعل يعد تفريغا لطاقة روحانية يف غري حملها
 .كان لديك الوقت واجلهد فساهم أوال يف حمو أمية من حولك

  
الشيطان "أو أن " ائكلن يكلفك شيئا إن شاركتها مع أصدق"ال تنخدع بعبارة 

ألن من حتب عندما يستقبل الرسالة يرسلها هو " يسيطر عليك إن مل ترسلها
أيضا ملن حيب دون أن يفكر يف حمتواها، وبذلك ندور مجيعا يف حلقة مفرغة 
ورمبا بعد فرتة قصرية تصلك نفس الرسالة مرة أخرى وترسلها بدون أن تقرأها 

  !طلوب وقفة تأمل ومراجعةامل... إىل من حتب وهكذا دواليك 
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 *خصوبة المسلمين في تناقص مستمر
  
  

مبناسبة تصريح الشيخ يوسف القرضاوي يف خطبته باجلامع األزهر يوم اجلمعة 
، وسعادته بتزايد عدد املسلمني وإخنفاض أعداد غريهم على 2012 نوفمرب 16

مستوى العامل، أود أن أقول له إن خصوبة املسلمني يف تناقص مستمر وباألرقام 
إن علماء السكان الذين يعملون على وضع  املوثقة، كما أود أن أوضح لكم 

ا يفعلون ذلك لكي اخلطط والربامج لتخفيض اخلصوبة يف الدول النامية إمن
يضمنوا حياة كرمية للناس، وأن علماء السكان الذين يعملوا على زيادة اخلصوبة 

  .ليضمنوا حياة كرمية للناس أيضا يف أوروبا ال يفعلوا ذلك إال 
 

يف الدول النامية عندما يقل عدد األطفال تقل أعباء املعيشة ويف الدول املتقدمة 
 عدد األطفال يزود الناس اللى ممكن تشتغل اللي ما بتخلفش تقريبا، زيادة

علشان ياخدوا منهم تأمينات إجتماعية يقدروا يدفعوا بيها معاشات التقاعد 
 من السكان يف مقابل أقل من %20للعواجيز اللي نسبتهم وصلت ألكثر من 

املوضوع ما ...  يف الدول النامية علشان العواجيز يعيشوا حياة كرمية 5%
لمني وال زيادة كفار واللى ممكن تعمله قنبلة نووية واحدة اكرت فيهوش تقليل مس

                                                
  2012 نوفمبر 17 نشرت في   *
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 من تعداد %40وعلى فكرة أكرت من !  كتيبة مشاه100من اللى ممكن تعمله 
 . سنة15أقل من ... العامل اإلسالمي عيال 
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 *المعاكسات بعد الثورات العربية
  
  

ا بعض وصلتين هذه الرسالة من الصديق العزيز األستاذ صالح عبد التواب و
 وغري العفيف -التعليقات املصاحبة للثورات العربية فيما خيص الغزل العفيف 

  : تأثرا بأجواء الثورات العربية، واىل نص الرسالة-أحيانا 
 

 أمووت يف االنفالت األمىن 
 أمووت يف الشفافيه .... 
 عاوزك يف حوار وطين يا مجيل 
 يت فاضي يا مجيلأنا أبويا معتقل وأمي يف التحرير، والب... 
 اجلميل من هنا وال مرتزقه؟ 
 حترير وال مصطفى حممود يا قطة؟ 
 صوابعك دي وال صوابع خارجيه؟ 
 ده إنيت تقويل للريس قوم و أنا أقعد مطرحك 
 وانزل معاك ميدان التحرير-إمىت النظام يسمح يا مجيل  
 نفسي إيدي و إيد أبوكي تبقي إيد واحده 

                                                
  2011 أبریل 27 نشرت في   *
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 يب الصاروخ ده كلهأكيد مامي دبابه علشان جت. 
 

قلوبنا ... ومل تنته الثورات حىت اآلن .. إنتهت الرسالة ومل تنته خفة الدم العربية 
 .معكم يف كافة أقطار العامل العريب اليت تتوق للحرية والكرامة
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 *العلوم الشرعية المستباحة
  
  

 هل تتخيل أنك إن رافقت أحد املرضي يف رحلة عالجه مبا يتطلبه ذلك من
إصطحابه اىل املستشفيات وعيادات األطباء املتخصصني وساعدته يف إجراء 
األشعة العادية واملقطعية وتلك اليت تعتمد على الرنني املغناطيسي وإصطحبته 
اىل معامل التحاليل وتسلمت التقارير اخلاصة به وصرفت له الدواء من 

اليت قررها األطباء يف الصيدليات، وسهرت جبواره الليايل الطوال تعطيه األدوية 
مواعيدها وإستدعيت له من يعطونه احلقن املقررة وقمت مبساعدته يف قياس 
ضغط الدم وحتليل مستوى السكر يف الدم يف املنزل بإستخدام الوسائل احلديثة 
اليت متكنك من ذلك أنه أصبح مبقدورك ممارسة مهنة الطب بعد هذه التجربة 

ن خالل املعلومات اليت إكتسبتها خالل هذه التعليمية اخلصبة؟ هل ميكنك م
 أن تدعي أنه قد أصبح لديك القدر الكايف من املعرفة – وإن طالت –الرحلة 

ال وأن تضع يديك على مواطن الداء؟ هل ميكنك أن  لكي تفيت يف هذا ا
 تفتتح عيادة طبية ملناظرة املرضي وتشخيص أمراضهم وعالجها؟

  

                                                
  2010 أكتوبر 27 نشرت في   *
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 مجع البيانات من خالل إستمارة إستبيان ل يفهل إذا ساقتك الظروف للعم
من بعض اُألَسر يف إحدى الدراسات امليدانية أن تصبح عاملا من علماء 
اإلجتماع وأن تتمكن من حتليل البيانات الواردة يف إستمارة اإلستبيان وأن تضع 
تمع ومثالبه ومشكالته وأن تضع احللول املناسبة هلذه  يدك على مناقب ا

 املشكالت؟
  
هذا فيما خيص العلوم الطبيعية والعلوم اإلجتماعية على حد سواء، واإلجابة  

على التساؤالت السابقة هي النفي القاطع، فال ميكن تصور أن يعمل أي 
إنسان مبهنة الطب دومنا تلقي أصول هذا العلم ومناهجه والتدريب العملي 

فيزياء والكيمياء عليه يف كليات الطب واملراكز املتخصصة حيث يدرس علوم ال
وكذلك احلال بالنسبة للعمل يف . والتشريح وعلم وظائف األعضاء وغريها

العلوم اإلجتماعية، فال نتصور عاملا يف علم اإلجتماع دومنا اإللتحاق مبعاهده 
ومدارسه املتخصصة أو دومنا اإلملام التام بقواعد ومناهج الدراسة يف علم 

 العلوم اإلجتماعية والنظريات املختلفة هلذا العلم اإلجتماع واإلملام التام بأدبيات
اليت صاغها العلماء من أمثال إبن خلدون وأوجست كونت وسان ساميون 

 .وأميل دوركامي وصوال اىل أنتوين جيدنزوغريهم
  

قياسا على ما سبق، وإذا ساقتك الظروف للعمل مبملكة آل سعود يف مدرسة 
حرم الشريف وأتيحت لك الفرصة للرتدد على إبتدائية أو يف حمل بقالة مواجه لل

احلرم املكي آلداء العمرة والصالة يف احلرم املكي وأتاح لك وقت فراغك أن 
حتضر الدروس الدينية لبعض املشايخ هناك واطلقت حليتك تيمنًا بسنة 
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املصطفي عليه الصالة والسالم وإرتديت اجللباب األبيض وغطيت رأسك 
 أن تدعى املعرفة بالعلم الشرعي دون دراسة منهجية بقطعة من القماش األبيض

اليت وضع أصوهلا أئمة ) والتفسري واحلديث والفقه   العقيدة(للعلوم الشرعية 
العقيدة والفقه والتفسري واحلديث على مر أربعة عشر قرنا من الزمان واليت يتم 

ا العامرة املمتدة عرب بلدا ن العامل تدريسها يف معاهدها املتخصصة وجامعا
اإلسالمي؟ هل ميكنك إن قرأت كل ما كتب يف هذه العلوم دومنا دراسة ملناهج 
البحث أن تتبوأ مكانة العلماء الذين أفنوا عمرهم يف دراسة هذ العلوم الشرعية 
؟ هل حيق لك أن تقول أنك تتلمذت على يد فالن أو فالن بينما كنت من 

ينية املوجهة لعامة املسلمني والزائرين بني اجلموع الغفرية اليت حتضر دروسهم الد
هلذه البقاع املقدسة؟ هل تدرك الفرق بني الدراسة املمنهجة والوعظ واإلرشاد 

 لعموم املسلمني؟
  

هل ميكنك بعد ذلك أن جتادل من تلقوا العلم يف معاهده املتخصصة وأن 
تشكك يف علمهم وقد تلقيت علمك ومعرفتك من خطب املساجد اليت 

قصد  ُ ا عامة املسلمني؟ هل يسمح لك ذلك بأن تتكين بأمساء كأمساء األئمة ي
رد أن  الكبار وأن تسمي نفسك أبو البهاء حممد بن عباس األسيوطي املصري 

اء  ؟ األسئلة أكثر من اإلجابات ولكن حالنا املذري )جمرد مثال(لك إبن إمسه 
 على قصعتها كما أنبأنا بني األمم حىت تداعت علينا األمم كما تتداعى األكلة

بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يتطلب منا مجيعا أن نبحث عن 
   .... إجابات
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 *اليوم الدولي للمهاجرين
  
  

، أعلنت االمم املتحدة يوم الثامن عشر من كانون 2000 يف الرابع من ديسمرب
وقد مت إختيار هذا اليوم . ديسمرب من كل عام يوما دوليا للمهاجرين/االول

ليكون يوما دوليا للمهاجرين لتزامنه مع يوم إعتماد اجلمعية العامة لألمم 
 أسرهم املتحدة لإلتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد

وعلى الرغم من تأخر ). 1990 ديسمرب 18 ، بتاريخ 45/158القرار رقم (
ا يف كل االحوال مبادرة طيبة 2000 اىل 1990هذه املبادرة األممية من  ، إال أ

 .ترمي اىل التوعية بقضايا اهلجرة على املستوى العاملي
  

ية الدولية حلماية وعلى الرغم من إعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة لإلتفاق
، إال أن هذه 1990حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف ديسمرب 

 بعد أن صادقت عليها 2003االتفاقية مل تدخل حيز التنفيذ إال يف يوليو 
ومن مندوه القول أن إرتباط . عشرون دولة من الدول االعضاء باألمم املتحدة

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين اليوم الدويل للمهاجرين باإلتفاقية 

                                                
  2010 دیسمبر 18 نشرت في   *



   

 54 

، يؤكد أن إحتفالنا باليوم الدويل للمهاجرين موجه يف 1990وأفراد أسرهم لعام 
 .االساس للعمالة املهاجرة

  
وقد صادقت على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد 

بية الدول اليت صادقت على  دولة فقط حىت اآلن، ويالحظ أن غال46أسرهم 
أما على صعيد . اإلتفاقية هي الدول املرسلة للعمالة وليست الدول املستقبلة هلا

العامل العريب، فقط صادقت على اإلتفاقية ستة دول عربية فقط هي مصر 
، مث موريتانيا عام )2005(، واجلزائر وسورية )2004(، وليبيا )1993(واملغرب 
 القائمة العربية، بإستثناء ليبيا، ختلو متاما من الدول ومن املالحظ أن. 2007

ا أكثر من   15العربية املستقبلة للعمالة وخاصة دول اخلليج العريب اليت يوجد 
ويظل اإلخوة يف دول اخلليج العريب يرددون يف احملافل الدولية . مليون مهاجر

م املعتادة على شاكلة  على الرغم من " أن دول اخلليج هلا خصوصيتها"عبارا
أن لكل دولة ومنطقة يف العامل خصوصيتها وأن اخلصوصية ليست قاصرة على 

ا هجرة على االطالق"دول اخلليج فقط، و أن "و" أن دول اخلليج ليس 
ماليني االجانب املتواجدين يف دول اخلليج ما هم إال عمالة وافدة، يقومون 

م، م إال" بآداء أعماهلم مث يغادرون اىل بلدا  أن واقع احلال يشري بالطبع إىل أ
ال يغادرون، وإن غادروا جاء غريهم، والبد إلخوتنا يف اخلليج، إن عاجال أو 

أضف اىل . آجال، أن جيدوا حلوال غري تقليدية ملواجهة هذا امللف الشائك
ذلك خلو قائمة الدول اليت صادقت على تلك اإلتفاقية من بلدان أوروبا 

 .لشماليةالغربية وأمريكا ا
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تمع الدويل على ضرورة  يف هذا اليوم، اليوم الدويل للمهاجرين، البد أن يؤكد ا
محاية العمال املهاجرين وأسرهم من كافة أشكال التمييز، والبد أن يعمل 
تمع الدويل على حث الدول كافة، والدول املستقبلة للعمالة خاصة، على  ا

صون حقوق العمال املهاجرين وأسرهم الذين املصادقة على هذه اإلتفاقية اليت ت
 مليون مهاجر على مستوى العامل، والذين إذا إجتمعوا يف 215يبلغ عددهم 

دولة واحدة لكان ترتيبها اخلامس من حيث احلجم على مستوى العامل بعد 
 .أندونيسيا اليت حتتل املرتبة الرابعة بعد كل من الصني واهلند والواليات املتحدة

  
عن ذلك، جيب علينا أن نعمل على تصحيح التصورات اخلاطئة عن فضال 

املهاجرين وأن نلقي مزيدا من الضوء حول مسامهات املهاجرين االقتصادية 
م االصلية ومبناسبة . والثقافية واإلجتماعية لكل من بلدان إقامتهم احلالية وبلدا

واصل احلضارات اليوم الدويل للمهاجرين، البد أن جنعل من اهلجرة جسراً لت
ً للتنوع الثقايف ملصلحة البشرية  .وإثراء
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 *!والجهالء أيضا... المجانين في نعيم 
  
  

 1963عام   غالبيتنا يتذكر هذا الفيلم اجلميل الذي أخرجه حسن الصيفي 
انني يف نعيم"وقام ببطولته الفنان إمساعيل ياسني بعنوان  الذي حيكي عن " ا

انني ليواجه حياة قصة قندي ل الذي خرج بعد عشرة سنوات يف مستشفي ا
مليئة باملفارقات اليت تدفعه بعد فرتة قصرية من احلياة بني العقالء اىل الذهاب 

انني والتوسل إىل البواب لكي يدخله خاصة وأنه  مرة أخرى اىل  مستشفى ا
انني ىف نعيم  .رأى أن عامل العقالء يؤكد له أن ا

  
 : ذلك يقول الشاعرويف
 بالشقاوة ينعم اجلهالة  وأخو     بعقله النعيم العقل يشقى يف ذو
  

 :ويقول الشاعر العريب رقيق املشاعر إبراهيم ناجي
ا يف فمي  اــــبعد ما أصبحت بالدنيا عليم    كل شيء قد صار مرّ

 القدميا الطفل واجلهل يل  ويعيـد   ـــري كلــــهـــــمــن يأخــذ عم
  

                                                
  2010  دیسمبر9 نشرت في   *
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وهو  " كإميان العوام،" دائما ما ندعو اهللا يف موروثنا الديين بأن يرزقنا إميانا 
اإلميان البعيد عن اجلدل والفلسفة والتصنيفات والتعريفات، اإلميان الذي   ذلك

 .يتسق والفطرة النقية السليمة
  

رمبا تكون حمصلة هذا النقاش أن اجلنون واجلهل نعمتان يفضيان إىل راحة البال 
والنعيم، ولكن رمبا أصل اىل حمصلة أخرى وهي أن طالب العلم واملعرفة، وإن  
كان يشقى يف سبيل حتصيل العلم واملعرفة، إال أنه دائم التطلع آلفاق أوسع 

اية هذا احلديث إال  لسرب أغوار املعرفة اإلنسانية الواسعة، ورمبا ال يسعين يف 
 .ا الشقاء على اجلهل واجلنونأن أمحد اهللا على شقاء املعرفة، مفضال هذ
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 *تلك المهزلة الرمضانية
  
  

لقد هلت نسائم رمضان منذ ! كل عام وأنتم خبري مبناسبة شهر رمضان املبارك
أكثر من ثالثة شهور متخمة باإلعالنات اخلاصة بالدراما الرمضانية اليت 

وحانية وعلى الرغم من األجواء الر . أصبحت تتصدر املائدة الرمضانية كل عام
ب نسائمها حبلول الشهر الكرمي وتصفيد   شياطني اجلن يف – تقييد –اليت 

هذا الشهر املبارك، إال أن شياطني اإلنس مل تدع تلك الفرصة وباتت متارس 
ومع وجود أكثر من . هذا الدور بإقتدار لتحل حمل شياطني اجلن يف هذا الشهر

 الفضائح اليت تستهوى العديد من مثانني مسلسالً تليفزيونيا والعديد من برامج
املشاهدين الذين أدمنوا مشاهدة هذه الفضائح والتفتيش يف التاريخ الشخصي 
م وآثامهم فإن اهلدف األمسى من شهر رمضان وهو  لنجوم الفن وسقطا
العبادة رمبا يكون قد حل يف مرحلة متأخرة من أولويات العديد من الصائمني 

  .حلرص على صالة الرتاويحوبات يتمثل فقط رمبا يف ا
 

وال يعلم املشاهد املخدوع أنه يدفع من جيبه ومن قوته وقوت أسرته فاتورة هذا 
الطوفان الرمضاين الدرامي، فاملمثلني الذين أصبحوا قدوة ألبنائنا وجليل الشباب 

                                                
  2010 أغسطس 10 نشرت في   *
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يتقاضون أجورهم املبالغ فيها واليت تصل اىل ماليني اجلنيهات وآالف 
رد ال ظهور يف حلقات نبش املاضي مثل تلك الراقصة اليت تقاضت الدوالرات 

رد الظهور ملدة تقل عن الساعة يف أحد هذه الربامج، 40مبلغ   ألف دوالر 
أو ذاك املمثل الذي حصل على مليوين جنيه لبطولة هذا املسلسل أو ذاك، 
أجور هؤالء املشخصاتية والراقصات وجنوم الفن وقدوة الشباب يتقاضون هذه 
املبالغ الفلكية من منتجي هذه األعمال الذين يراهنون على أموال اإلعالنات، 

  .اليت تفسد متعة املشاهدة، إن كانت هناك متعة
 

هل تعلم أن كوب . وال يدفع املعلنون هذه األموال إال للرتبح والرتويج لسلعهم
اية  ً من مثنها، يف  املطاف الزبادي أو علبة الشامبو اليت تشرتيها يذهب جزء

لتمويل هذا السفه؟ هل تعلم أن هذا السفه يؤدي اىل رفع األسعار ألن 
ً كبريا من التكلفة غري املباشرة هلذه  اإلعالن املبالغ فيه عن هذه السلع ميثل جزء

  املنتجات؟ هل تعلم أنك املمول الرئيس هلذا السفه؟
 

  ري،،،،،وكل عام وأنتم خب.... أمتىن لكم صوما مقبوالً وإفطاراً شهيًا 
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 *العانسون من الرجال
  
  
يطلق لفظ عانس يف املفهوم العريب عادة على البنات الاليت مل يلحقن بقطار  

 اقصد -الزواج، وخيتلف العمر الذي تتحول فيه الفتاة من آنسة اىل عانسة 
 بإختالف البيئات واملناطق، فقد تعترب الفتاة عانس وهي يف مطلع -عانس 

العمر كما هو احلال يف اليمن وريف مصر، بينما يرتفع هذا العشرينات من 
واألصل اللغوي لكلمة  .  عاما يف بعض الدول وخباصة يف املدن30العمر اىل 

عنست البنت عنسا وعنوسا، أي بقيت ملدة طويلة  عانس هو من قول العرب
 بعد بلوغها دون زواج، فهي عانس، واجلمع عوانس، وعلى الرغم من أن املقابل

الذكوري لكلمة عانس هو أعزب أو عازب، إال أنين أرى أن هذا اللفظ قد 
 .ميتد ليشمل الذكور أيضا

  
وعلى الرغم من أنه ال توجد إحصاءات دقيقة لرصد الظاهرة، إال أن التقديرات 

 30 باملائة من اإلناث يف العامل العريب قد جتاوزن سن الـ 50تشري اىل أن قرابة 
ا ويرجع ذ. دون زواج لك يف املقام األول للظروف اإلقتصادية الصعبة اليت مبر 

 باملائة يف املتوسط يف العامل العريب، وكذلك 14الشباب يف ظل معدل بطالة 

                                                
  2010 سبتمبر 15 نشرت في  *
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إرتفاع نفقات الزواج ومشكلة اإلسكان واملغاالة يف املهور وتكاليف األفراح 
 نىت أ حك أدي اىل عدم قدرة الشباب على الزواجلكل ذ. والليايل املالح

بعضهم يتمين الزواج من فتاة هندية حيث تدفع الفتاة هناك املهر للعريس 
  .بعكس ما حيدث يف بالدنا

  
يف األزمان العابرة كان الرجال هم وقود املعارك وكان القبيلة الفائزة تقتل رجال 

نخاسة أو تستبقيهم لالقبيلة املهزومة وتأسر نسائها وأطفاهلا لتبيعهم يف سوق ا
ها، وكان نتاج ذلك أن زاد عدد النساء عن عدد الرجال وبذلك كان التعدد لدي

هو النمط السائد وهو ما صورته لنا السينما العاملية والعربية يف صورة ذلك 
خنلص . الرجل املتعدد الزوجات واخلليالت، باالضافة للجواري والغلمان والعبيد

ية لعالج اخللل من ذلك أن التعدد يف ذلك الوقت كان ضرورة جمتمع
  .الدميوغرايف الذي تسببه احلروب اليت كان يروح ضحيتها عادة الرجال

  
عندما نزلت رسالة اإلسالم حدت من التعدد وقصرته يف حده األعلى على 

ولكننا يف .أربعة نساء بشرط العدل بينهم والذي هو بعينه من رابع املستحيالت
ال والنساء وبالرغم من ذلك جند عصرنا هذا هناك توازن يف العدد بني الرج

تلك الدعوة لتعدد الزوجات حبجة القضاء على العنوسة وسرت بنات املسلمني، 
وأتذكر خطيب املسجد الذي أصلي فيه عندما كان حيث املصلني بعد عرض 

ارا يف خطبة " احلاج متويل"مسلسل  منذ عدة سنوات وهو يدعونا جهارا 
تزوج فهذا حقك "ا قاله باحلرف الواحد اجلمعة لتعدد الزوجات وأتذكر م

 ."الشرعي وال تستشر زوجتك
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حيضرين يف هذا السياق أحد مشايخ الفضائيات وقد بلغ من العمر أرزله وهو 

تتماهى مع هذا التيار بعض اجلمعيات ." احلمد هللا أنا محوايت بيحبوين"يقول 
 الكم اهلائل من يتناسى اجلميع أن هذا. النسائية اليت تدعو لتعدد الزوجات

 - الذين يتحرقون لبناء عش الزوجية والذين أمسيهم - الذكور -الشباب 
 الذين ال يستطيعون الزواج يف ظل هذه الظروف -العوانس من الرجال 

اإلقتصادية اخلانقة، هؤالء الذين حرموا من حقهم الشرعي يف الزواج على 
فاألوىل . اد به باطلإن هذه الدعوة حق ير . حساب الدعوة لتعدد الزوجات

ذا الشيخ املسن أن يزوج بنات وأبناء املسلمني ليعف اإلناث والذكور بدال 
مش طايل حىت محاة واحدة ولو "من أن يتفاخر بأن محواته حيبونه والشباب 

 .وال عزاء للشباب" حىت زي ماري منيب
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 *حالق بروكسل
  
  

ىل غالبية العواصم األوروبية جراء الرماد نظرا لتوقف رحالت الطريان من وا
الربكاين الناجم عن بركان أيسلندا والذي ضرب هذه اجلزيرة القطبية إبتداء من 

، إضطررت للبقاء يف بروكسيل ومت إلغاء رحلة الطريان اليت  2010 أبريل 14
كنت سوف أكون على متنها للتوجه للقاهرة يف زيارة قصرية، وإضطررت  

توجهت إيل . حبث عن حالق يف بروكسيل لتهذيب شعريكذلك اىل أن أ
 مبتجره الكائن يف شارع برابانت عله - مصري من كفر الشيخ -احلاج رضا 

توجه معى أحد العاملني املصريني يف . يدلين على حالق عريب يف نفس املنطقة
 حمل احلاج رضا وأرشدين على أحد حمال احلالقة اليت يديرها أحد اإلخوة املغاربة

كان هذا احلالق يف مطلع الثالثينات من العمر، إنتظرت . وأوصاه يب خرياً 
أطال احلالق . طويال حىت أمت احلالقة لصيب يف حدود اخلامسة عشرة من العمر

يف حالقة شعر هذا الصيب بالرغم من أن النتيجة اهلائية كانت تقريبًا حالقة 
ذكرين هذا النوع . ة الصيبشعر رأسه بالكامل، إال من شعريات قليلة أعلى جبه

من احلالقة باحلالقة اليت كانت سائدة بني الصبية غري املتعلمني من أبناء قرييت 
 سنة، النتيجة واحدة، ولكن كمال الفويل، 30يف صعيد مصر منذ أكثر من 

                                                
  2010 مایو 30 نشرت في  *
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حالق قريتنا مل يكن لديه صالون حالقة، ولكنه كان يتجول بني البيوت 
مصطبة من الطوب اللنب أمام بيت أي من واحلقول وكان صالون حالقته 

وكانت احلالقة يف ذلك الوقت نقدا أو . الزبائن أو رمبا على رأس أحد احلقول
مبقابل عيين من احملصول وقت احلصاد من قمح أو ذرة ورمبا فول، رمبا كان عم  

  .كمال حيب ذلك تيمنا بإمسه
 

رعة من شارع اهلرم تذكرت صالون كراون للحالقة الكائن بأحد الشوارع املتف
باجليزة وتذكرت األسطى هشام صاحب األصابع الذهبية الذي إعتدت على 
احلالقة لديه، ولكن ال مفر من احلالقة هنا وال تنفع الذكرى يف مثل هذه 

إنتهي صاحبنا من احلالقة للصيب ودعاين لقدري الذي ال مفر منه . احلاالت
م ثرثارون، من املعر . وإستسلمت ألمواسه تعبث يف رأسي وف عن احلالقني أ

رمبا يرجع ذلك لطبيعة عملهم اليت تدعو للملل فهم رمبا يّسرون عن أنفسهم 
امل والرتحاب بزبائنهم، ولكن  باحلديث إيل الزبائن، أو رمبا كنوع من ا

فبمجرد أن يعبث . املالحظ أن حكايات صالونات احلالقة حتولت اىل شكوى
يف الشكوى من الغالء ومن صاحب الصالون احلالق خبصالت شعرك يبدأ 

وأحيانا من زوجته أو محاته، أما إذا توسم فيك أنك من أصحاب املناصب 
والعالقات العامة فقد مييل اىل رفع شكواه اليك رمبا تساعده يف ختليص مهمة 

  .عسرية لدى البلدية أو أن جتد فرصة عمل ألحد أبنائه
 

ة، حنيف، حليق شعر الرأس، ذو حلية غري ل القاميصاحبنا احلالق املغريب طو 
تبدو على مالحمه مسات . مهذبة ال تفارق اإلبتسامة وجهه النحيف املستطيل
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إنت مصري؟ فأجبته باإلجياب، وبدال من جييبين مبا : بادرين بالسؤال. التدين
هو معتاد يف هذه املواقف من أنه يتمىن زيارة مصر وأنه معجب باحلضارة 

هرامات وأم كلثوم وعبداحلليم أو حىت تامر حسين وشعبان الفرعونية واأل
عبدالرحيم، وجدته يتحدث يف إجتاه آخر مل يكن يل عهد به من قبل حيث 

مازحته بالقول . أمجل شيئ يف مصر هو الشيخ حممد حسان: فاجأين بالقول
أعجبه التعليق ولكنه إستمر يف حديثه . أن به من مالمح حممد حسان الكثري

تعجبت . نه كثريا ما يشاهد الشيخ حممد حسان يف قنايت الناس والرمحةقائال أ
لقوله، ولكنه أكمل حديثه مؤكدا أنه حريص على مشاهدة هاتني القناتني عرب 
األقمار الصناعية وأن هذا هو أهم ما جيذبه ملصر وإنه يتمىن لو إستطعت يف 

وانات اخلاصة زياريت القادمة ملصر أن أهديه بعض شرائط الكاسيت واإلسط
   .بالشيخ حممد حسان

 
بعد أن إنتهى صديقنا من حالقة شعر رأسي وجدت أن صاحبنا قد حفر 
قناتني يف أم رأسي مل أتدارك آثارمها إال عندما عدت للقاهرة لتهذيب شعر 

وتبقي .. رأسي مرة أخرى على يدي األسطى هشام يف صالون كراون للحالقة 
  !والرمحة، ليس يف التلفاز، ولكن يف أم رأسيذكرى قنايت الناس ... الذكرى 
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 *رحيل رجل عظيم: عبد الباسط عبد المعطي

  
  

، تكرب معنا أحزاننا وتتساقط أوراق شجرة احلياة عندما نكرب ونتقدم يف العمر
ا واحدة بعد األخرى وها هي ورقة أخرى من أوراق املعرفة . اليت نستظل 

 املفكر العريب 2010 مايو 26فقد رحل عن عاملنا مساء يوم األربعاء . تتساقط
برحيل . املصري الكبري وعامل اإلجتماع األستاذ الدكتور عبدالباسط عبداملعطي

الدكتور عبداملعطي فقدت مصر عاملا جليال عاش مسكونا حبب هذا الوطن 
وأمضي سين عمره يف كشف بواطن عامله اإلجتماعي وتقدمي احللول البسيطة 

وكان األستاذ الدكتور عبدالباسط عبد املعطي القدوة . للمشكالت املعقدة
ماع يف مصر واملثل لكوكبة كبرية من شباب الباحثني والدارسني يف علم اإلجت

   .والعامل العريب على حد سواء
 

لألسف مل أنل شرف اجللوس أمام الدكتور عبدالباسط عبداملعطي كطالب 
علم، ولكنين تعلمت منه الكثري من خالل عالقيت املتميزة به واليت بدأت من 
خالل عملنا من خالل إدارة السياسات السكانية واهلجرة جبامعة الدول 

 بصحبة صديقنا املشرتك األستاذ خالد لوحيشي 2002م قابلته عا. العربية

                                                
  2010 مایو 28 نشرت في   *
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كنت قد قرأت له من قبل دراسته . مدير إدارة السياسات السكانية واهلجرة
املتميزة حول اهلجرة الداخلية يف مصر أثناء إعداد أطروحيت لنيل درجة الدكتوراة 

د من تقابلنا بعد ذلك كثريا وعملنا سويا يف العدي. جبامعة ساسكس بإجنلرتا
الفعاليات اخلاصة بإدارة السياسات السكانية وكذلك من خالل عملنا سويا  

). اإلسكوا(كخرباء لدى اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب أسيا 
 2007وأتذكرحديثه معي يف مدينة العني بدولة اإلمارات العربية املتحدة عام 

ل من حيث حضرنا سويا مؤمترا حول الشباب نظمته اإلسكوا وأت يح يل أن أ
   .جتاربه الثرية وأحباثه يف جمال اهلجرة والشباب

 
ية كتابه ر من ضمن أعماله األخرية اليت ألقت الضوء على الطبقة الوسطى املص

الطبقة "الذي نشر ضمن أعمال مكتبة األسرة والذي نفذ فور صدوره بعنوان 
تكى يل وقتها وقد إش. 2006الوسطي املصرية من التقصري اىل التحرير عام 

الدكتور عبداملعطي من أنه هو شخصيا وهو مؤلف الكتاب ال ميتلك نسخة 
ذهبت اىل معرض الكتاب بعد حديثنا هذا ووجدت الكتاب . من هذا الكتاب

. فإشرتيت نسخة له ونسخة أخرى يل ولكن مل تتح يل الفرصة لتسليمه نسخته
ا تذكارا مجيال من عامل مج لقد كان بالفعل مجيال . يلالبد يل اآلن أن أحتفظ 

االت   .حمبا للجمال ساعيا اليه يف كافة ا
 

كان لقائي به للمرة األخرية مبقر جامعة الدول العربية بالقاهرة حيث شاركنا 
سويا يف احلفل اإلقليمي إلطالق النسخة العربية من تقرير التنمية البشرية 

 املتحدة اإلمنائي الذي أعده برنامج األمم 2010 مارس 15-14 يف 2009
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بالتعاون مع إدارة السياسات السكانية واهلجرة باجلامعة ، واليت كان عاملنا 
لقد كان الرجل كعادته، قمة يف التواضع ورصانة . اجلليل يعمل مستشارا هلا

التفكري والبعد عن اللهجة الِصَدامية اليت أصبحت سائدة يف حوارات أيامنا 
 إحدى املناقشات اجلانبية خالل هذا كان آخر حديث يل معه يف. هذه

اإلجتماع كان تعليقا حول كتاب كنت قد أهديته إليه حول اإلتصاالت وأثرها 
تمع املصري واهللا . رمحه اهللا رمحة واسعة جزاء ما أعطي هلذا الوطن. على ا

   .هذه صدمة كبرية يل وحمليب الدكتور عبدالباسط
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 *يوميات بروكسل
  
  

أكثر ما مييزها وتفتخر به ويعترب مزارا . بروكسل مدينة كئيبة ليس هلا مست مميز
هذا .  سنتيمرت وهو يتبول59طوله عار سياحيا هامًا هو متثال لطفل صغري 

التمثال يعد قبلة الزائرين وقد وضع فوق نافورة مياه مبا يسمح له بأن يتبول ليل 
لتمثال منها ما حيكى من ان ماسا  وهناك حكايات عديدة حول هذا ا. ار

كهربائيا قد حدث يف املدينة وقام هذا الطفل بالتبول عليه مما أدى اىل إمخاده 
ومنها ما حيكى حول هذا الطفل العاري يف ! وإنقاذ املدينة من حريق مدمر

د من أمه يف احد األسواق فلما حبثوا  أجواء بروكسل املمطرة الباردة، من أنه فُقِ
ه وهو يتبول فأقامت أسرة الطفل هذا التمثال عرفانا جبميل أهل عنه وجدو 

املدينة الذين ساعدوها يف العثور عليه، وحكايات أخرى كثرية حيكيها املرشدون 
   .هلذا الطفل املعجزة" النصب التذكاري" السياحيون لزوار 

 
ة أضف اىل ذلك تعدد اللغات يف هذه املدينة اليت تنقسم بني متحدثي الفرنسي

أضف اىل .  اخلشنة الغليظة– ومتحدثي اللغة الفالمنكية – اللغة الرقيقة –
 ، ذلك جمموعة عديدة من اللغات األوروبية والعربية باللهجة املغربية أيضًا

                                                
  2010 أبریل 16 نشرت في   *
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ا كربى مؤسساته مثل  ُد العاصمة اإلدارية لإلحتاد األورويب وتوجد  َ ع فاملدينة تُـ
ولكن ما أن تقيم يف . ملان األورويبحلف الناتو ومقر اإلحتاد األورويب والرب 

فاملدينة، بالرغم من مبانيها . املدينة لبضعة أيام حىت تشعر بالغربية املوحشة
القدمية، إال أن احلداثة الفجة املتمثلة يف البنايات احلديثة، ُخترجك على الفور 

ا مدينة على . من أي إحساس بالعراقة كما يتسرب الىك إحساس قوي بأ
ا مدينة  Transitional city دينة يف طور التحولعجل أو م نظراً لكو

املوظفني أو العاملني نظرا لكثرة الغرباء فيها الذين يعملون يف مؤسسات اإلحتاد 
األورويب سالفة الذكر حىت أنه يندر أن تقابل مواطنًا بلجيكيا، فعالبية من 

ا من هذه البالد تتعامل معهم من الغرباء أو ممن إرتضوا ألنفسهم ان يتخذو 
  .موطنًا هلم

 
  Rue de ال خيرجك من هذا اجلو املقبض إال الذهاب اىل شارع برابانت

Brabant الذي يقع جبوار حمطة قطار الشمال Gard du Nord.  ال جمال
للمقارنة بني هذه احملطة واحملطة اليت حتمل نفس اإلسم يف باريس، فهذه احملطة 

عند خروجك من حمطة . مبحطة باريس الشهريةتعترب شديدة التواضع مقارنة 
قطار الشمال، اليت تبعد أقل من كيلو مرت واحد عن وسط املدينة، تصطدم 
عيناك مبحال البغاء حيث النساء جتارة رخيصة لطاليب املتعة خلف زجاج هذه 

بعد أن تتجاوز قليال هذا املكان اآلمث تشعر وكأنك قد إنتقلت اىل . احملال
  .مال األفريقي، وال أجد تفسريا حىت اآلن هلذا التضادإحدى مدن الش
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شارع برابانت أنت يف نسخة حمسنة من أسواق العتبة أو املوسكي يف  يف
سواق مراكش الشهرية يف املغرب، فالنساء غالبيتهن من احملجبات، أالقاهرة أو 

 أبدو ومبا انين مصري صميم، فإنين.  هي السائدة– املغربية –واللهجة العربية 
إشرتيت لعبة إلبين الصغري أمحد، . للوهلة األويل كإخوتنا من أبناء املغرب العريب

: فإذا يب أجد البائع وكان يف أوائل العشرينات من عمره يسألين بعفوية شديدة
يف هذا املكان ميكن أن . أي هل تريد كيسا يا سيدي" جنيبلك صاك سيدي"

غريب، كما أنك ميكن ان تستمتع بوجبة تتذوق الكسكسي وكافة أنواع الطعام امل
مسك شهية يف املطعم املصري املوجود يف الشارع الذي ميلكه احلاج عبداهللا 

أما إذا أردت شراء . ويعمل به جمموعة من الشباب املصري واملغريب اجلميل
 فيمكنك شرائها من أي من احملال الكثرية املنتشرة – أرجيلة أو رجنيلة –شيشة 

 ولكن أنصحك بشرائها من احلاج رضا إبن احلامول مبحافظة كفر يف الشارع،
الشيخ مبصر والذي يقيم هنا منذ سبع سنوات، يبيع الشيشة وأدوات التدخني 

عندما تشرتي . وشرائط وإسطوانات األغاين املصرية واملغربية والعربية األخرى
  .شيشة من احلاج رضا سوف حتصل على الفحم جماناً 
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 *لعمالة المصرية بين نظام الكفيل وشركات التوظيفا
  
  

يعد نظام الكفالة أو ما يسمي بالكفيل هو النظام احلاكم لسوق العمالة يف 
ومن خالل هذا النظام . املقصد الرئيسي للعمالة املصرية, دول اخلليج العريب

ل وقد يكون الكفي. يتم التعاقد مع العمالة الوافدة للعمل داخل هذه الدول
  .شخصا أو شخصية اعتبارية مثل املؤسسات وجهات العمل املختلفة

 
ويعترب الكفيل من الناحية القانونية هو املسئول عن العامل ـ املكفول ـ ماديا 

ويوقع الكفيل تعاقدا بينه وبني وزارة العمل , وقانونيا خالل فرتة عمله بالدولة
وبذلك يصبح , عن هذا العامليف الدولة املستقبلة للعمالة يقر فيه مبسئوليته 

املكفول رهن إرادة الكفيل وأية مفاوضات مع العامل حول األجر أو املهام 
كما حيق للكفيل منع املكفول من . الوظيفية أو غريها تدار بواسطة الكفيل

وقد . التنقل والسفر دون إذنه وحيق له أيضا مصادرة جوازات سفر مكفوليه
 االنتقادات من قبل األفراد ومنظمات حقوق للعديد من, تعرض نظام الكفيل

االنسان ومنظمة العمل الدولية ملا يؤدي إليه هذا النظام من شعور العامل بأنه 
رهينة لدي الكفيل وما ميثل للعامل من عدم الشعور باألمان وعدم قدرته علي 

                                                
  2010 مایو 11 نشرت في   *
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 إلغاء 2009وقد أعلنت مملكة البحرين يف مايو. التفاوض حبرية حول حقوقه
  .2009الكفيل وبدأ العمل بذلك ابتداء من أغسطسنظام 

 
وبرغم من أن اهلدف األساسي لنظام الكفيل هو حفظ حقوق الطرفني ـ 

فإن التجاوزات اليت , الكفيل واملكفول ـ وتنظيم سوق العمل يف الدولة املستقبلة
شابت تطبيق هذا النظام أدت ايل حتوله ايل جتارة رائجة لبيع التأشريات 

  . عمالة زائدة عن حاجة االقتصاد يف الدول املستقبلةواستقدام
 

فالعمالة تعاين من عدم وجود نظام موحد أو جهة واحدة الستقدام العمالة 
حيث تتوزع هذه االختصاصات عادة بني وزارات العمل ووزارات الداخلية 

  .وبعض اجلهات األخري
 

صر ـ مصدرا آخر من جهة أخري متثل شركات توظيف العمالة بدولة املنشأ ـ م
حيث تعد هذه , للمشكالت اليت يعاين منها راغبو العمل بدول اخلليج

الشركات حلقة الوصل بني راغيب العمل يف بلد املنشأ ـ مصر ـ والكفيل يف دول 
وعلي الرغم من الرقابة الصارمة اليت تفرضها وزارة القوي العاملة واهلجرة . اخلليج

 حد تصفية أنشطة العديد من هذه علي هذه الشركات واليت تصل ايل
فإن سجل هذه الشركات حافل باملخالفات اليت تؤكد تواطؤ بعض , الشركات

وذلك باحلصول علي مبالغ خيالية , هذه الشركات مع الكفيل بدول اخلليج
ذه الدول    .مقابل توفري فرص عمل 
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ناسبة من وبدال من أن حتصل هذه الشركات علي عمولتها نظري توفري العمالة امل

بل , باتت حتصل علي أضعاف هذه العموالت من راغيب العمل, الكفيل
األكثر من ذلك هو منح هذه الشركات مبالغ مالية للكفيل للحصول علي 

أضف ايل ذلك أن بعض . تصاريح العمل لبيعها لراغيب العمل يف هذه الدول
صر إلجراء هذه الشركات تتكفل بكافة نفقات الكفيل إذا قرر احلضور ايل م

ويتضمن ذلك يف بعض األحيان رعاية , مقابالت شخصية مع طاليب العمل
ويصل ما تتقاضاه بعض . الربنامج الرتفيهي للكفيل أثناء وجوده يف مصر

  . ألف جنيه30الشركات لتوفري فرصة عمل باخلليج ايل
 

 تقع أن العمالة املصرية املتجهة لدول اخلليج, لذلك ميكن القول بكثري من الثقة
فاألول , ونظام الكفيل اخلليجي, شركات التوظيف املصرية: بني فكي رحي
علي ما يعادل , وقبل أن تطأ قدما العامل املصري دولة املقصد, يتحصل سلفا

أو ما يعادل , دخل العامل املصري خالل العام األول من غربته يف دول اخلليج
تطيع توفري نصف دخله مدخراته خالل عامني من الغربة بافرتاض أنه قد يس

فهو ال يكتفي فقط , أما العامل الثاين وهو الكفيل. هناك لتحويله ايل مصر
مثل , بفرض شروط جمحفة قد ال تكون موجودة يف التعاقد األصلي مع العامل

فرض أجر جديد أقل من املتفق عليه أو اإلخالل باملزايا األخري املنصوص 
له ايل حرمان العامل من حقوقه اليت ولكن يتجاوز ذلك ك, عليها يف العقد

  .نصت عليها األعراف واملواثيق الدولية مثل االحتفاظ بوثيقة سفره
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ولكن , وقد كفلت املواثيق الدولية محاية حقوق العمال املهاجرين وأسرهم

اليت يفرتض أن تكون املسئولة عن حقوق , يالحظ أن دول اخلليج العريب
 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال مل تصادق علي, العاملني لديها

فعلي صعيد . 1990 املهاجرين وأفراد أسرهم الصادرة عن األمم املتحدة عام
صادقت علي هذه االتفاقية ست دول عربية فقط هي مصر , العامل العريب

 مث موريتانيا عام, )2005( واجلزائر وسورية, )2004( وليبيا, )1993( واملغرب
ختلو متاما من الدول , باستثناء ليبيا, املالحظ أن القائمة العربيةومن . 2007

ا أكثر من  15 العربية املستقبلة للعمالة خاصة دول اخلليج العريب اليت يوجد 
  . مليون مهاجر

  
حيث إن , ولكن املواثيق الدولية وحدها ليست كافية حلماية العمالة املهاجرة

ليس فقط علي , ري الالزمة حلماية مواطنيهاعلي دول املنشأ اختاذ كافة التداب
وعلي ذلك فإن مصر جيب أن . ولكن أيضا يف كافة أرجاء املعمورة, أراضيها

تبذل جهدا أكرب حلماية العاملني املصريني العاملني باخلارج من خالل جهود 
وزارة اخلارجية اليت جيب أن تقوم حبملة إعالمية لتصحيح املفاهيم اخلاطئة حول 

مسفارا . تنا وقنصلياتنا باخلارج جلعل املصريني باخلارج أكثر ارتباطا مبؤسسا
وكذلك البد لوزارة القوي العاملة واهلجرة من إعداد وتأهيل املستشارين 
العماليني بدول اخلليج وزيادة أعدادهم يف الدول اليت تستضيف أعدادا كبرية 

ا بتأهيل كما جيب أن تضطلع الدولة بكا. من العاملني املصريني فة مؤسسا
باإلضافة ايل إعداد برامج , وتدريب العمالة املصرية الراغبة يف العمل باخلارج



   

 81 

تأهيل للمسافرين لتعريفهم حبقوقهم القانونية من خالل ما يعرف بـ إرشادات ما 
قبل السفر وجعل مثل هذه الربامج إجبارية لكافة املسافرين بغرض العمل يف 

  .تلك الدول
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  المؤلف
  
  

الدكتور أمين زهرى باحث متخصص يف الدراسات السكانية ودراسات اهلجرة، 
لس القومي للسكان  ) مصر(عمل بالبحث والتدريس والعمل التنفيذي با

واملركز الدميوجرايف بالقاهرة وأكادميية تطوير التعليم ومركز جامعة ساسيكس 
األمريكية يف بريوت واجلامعة األمريكية لدراسات اهلجرة بإجنلرتا واجلامعة 

كما عمل مستشاراً  . بالقاهرة واملركز الدمناركي للدراسات الدولية بكوبنهاجن
يف جماالت السكان واهلجرة لدى جامعة الدول العربية واملنظمة الدولية للهجرة 

مريكية والبنك الدويل ومنظمة األمم املتحدة للتعليم والعلوم والثقافة والوكالة األ
للتنمية الدولية واإلحتاد األورويب، باإلضافة للعديد من املنظمات واهليئات 

  .اإلقليمية والوطنية
  

نُِشرَ للدكتور زهرى العديد من األحباث واملقاالت املتعلقة بالدراسات السكانية 
ودراسات اهلجرة يف العديد من الدوريات العلمية الدولية وشارك يف العديد من 

ت والندوات الوطنية واإلقليمية والدولية املرتبطة مبجاالت إهتماماته املؤمترا
صدر له . البحثية، كما نُِشرَ له العديد من املقاالت يف الصحافة املصرية والعربية

دفرت أحوال "عدة كتب باللغة العربية خالل السنوات القليلة املاضية منها 
تمع املصري " حبر الروم" ورواية 2007عام " ةالتجربة الدمناركي" و2006عام "ا

تمع يف مصر عام 2008عام    .2010 وكتاب حول اإلتصاالت وا
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الدكتور زهرى عضو نشط يف العديد من اجلمعيات العلمية املرتبطة مبجاالت 

اجلمعية اجلغرافية املصرية ومجعية الدميوغرافيني , على سبيل املثال, إهتمامه ومنها
يل للدراسة العلمية للسكان واجلمعية الدولية لدراسة املصريني واإلحتاد الدو 

  .اهلجرة القسرية واجلمعية األوروبية للدراسات السكانية
  

على املستوى الشخصي، يهوى املؤلف التصوير الفوتوغرايف الرقمي والفنون 
  .الشعبية والغناء الصويف، والعمارة اإلسالمية
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  لكتاب وكتب أخرىتوجد نسخة كاملة من ھذا ا
  بموقع المؤلف على الشبكة الدولیة للمعلومات

  
www.zohry.com 
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  2014 وليالطبعة األ
  
  
  
  
  
  
  
  



 



     

 

  
  ھذا الكتاب

  
حول اإلتصاالت "  جنیھ3سلفني "منذ صدور كتابي األخیر 

 الزمالء واألصدقاء ، یسألني2010والمجتمع في مصر عام 

لماذا توقفت عن الكتابة؟ أین كتبك الجدیدة؟ في : دائما

الحقیقة ال یمكن لباحث أن یتوقف عن الكتابة ألن الكتابة 

بة للباحث كالحیاة، ال یجف قلمھ إال عندما یتوقف بالنس

الحكایة أنني تحولت بعض الشيء للكتابة اآلنیة . نبضھ

وشبكات التواصل رتھا الوسائط الحدیثة العفویة التي یسّ 

اصبحت أبوح لتلك فمثل التویتر والفیسبوك اإلجتماعي 

أنني وقد تربیت على الورقة إال . الوسائط بمكنون صدري

والقلم، أجدني أحن الى رائحة الورق وأحبار المطابع فأجمع 

بعضا مما كتبتھ على الفیسبوك منذ صدور كتابي األخیر عام 

  . وأضعھ بین دفتي ھذا الكتاب2010

  
  

  المؤلف
  
  
  

  2014الطبعة األولي 
  




