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الدكتورة هند املفتاح:

ا،  يكتسب شهر رمضان يف قطر مذاقا خاصًّ

نحيي ليله بالذكر وأعامل الخري.

اإلداريــة والماليــة  للشــؤون  الرئيــس  نائــب  المفتــاح  الدكتــورة هنــد  العــدد  نســتضيف فــي هــذا 
فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، فــي حــوار خــاص بمناســبة شــهر رمضــان المبــارك. حيــث 

يكتســب شــهر “الغبقــات” مذاًقــا خاًصــا فــي قطــر عــن بقيــة أيــام الســنة، فتــزداد فيــه أجــواء 
الروحانيــات، ويلت�ئــم شــمل األســرة.

مباذا يرتبط رمضان يف ذاكرتك؟

أوال، اســمح لــي بتهنئ�ت�كــم بحلــول شــهر رمضــان المبــارك أعــاده اهلل 
علينــا وعلــى أمتنــا االســامية بالخــر والســام وكمــا نقــول بلهجتنــا 
المحليــة “مبــارك عليكــم الشــهر” أعاننــا اهلل واياكــم علــى ُحســن الصيــام.

يرتبــط شــهر الرحمــة فــي ذاكرتــي، كمــا هــو عنــد الكثــر غــري، باستشــعار 
ــة ســواء تلــك  ــات الجميل ــم، وكل الذكري ــة هــذا الشــهر الكري عظمــة وهيب
المتعلقــة بالديــن ومــا يرتبــط بــه مــن ذكريات الصــوم والتســابق والتنافس 
فــي عمــل الخروصــاة الرتاويــ�ح وعمــرة رمضــان وجمــال وروحانيــة العشــر 
األواخــر وجمــال الدعــاء والتقــرب إلــى اهلل. وكذلك تلك الذكريات المتعلقة 
ــة جيــا بعــد جيــل مثــل مدفــع  ــد “الرمضانيــة” والمتوارث بالعــادات والتقالي
االفطــار وتبــادل األطبــاق الخاصــة فقــط بالشــهر و”الغبقــات” واللقــاءات 

العائليــة واالجتماعيــة.

عادات متيز قطر يف شهر رمضان؟

شـــهر رمضـــان مـــن أجمـــل شـــهور الســـنة التـــي يمـــر عليهـــا المســـلمون 
بشـــكل عـــام، حيـــث ت�تجـــدد فيـــه الروحانيـــة والتقـــرب إلـــى اهلل وكذلـــك يتـــم 
فيـــه ت�أصيـــل العـــادات والتقاليـــد القطريـــة. ويكتســـب شـــهر رمضـــان فـــي قطـــر 
ــاء  ــد “دينهـــم” وإحيـ ــ�ون علـــى تجديـ ــا، يحـــرص مـــن خالـــه القطريـ ــا خاصـ مذاقـ
الســـنة النبويـــة وبالـــذات مـــن خـــال التســـابق إلـــى أعمـــال الخـــر وصـــاة 
الرتاويـــ�ح وحلقـــات الذكـــر وافطـــار الصائـــم واطعـــام المســـكني. وكذلـــك إحيـــاء 
تقاليـــد وعـــادات توارثوهـــا مـــن أزمنـــة بعيـــدة عـــن اآلبـــاء األجـــداد، ت�تمثـــل 
فـــي تشـــجيع وتعويـــد األبنـــاء وبالـــذات الصغـــار علـــى الصيـــام وعمـــل الخـــر 
وتعزيـــ�ز صلـــة الرحـــم والزيـــارات العائليـــة واالجتماعيـــة. هـــذا باالضافـــة إلـــى 
العـــادات الشـــعبية األخـــرى الخاصـــة بالمأكـــوالت الشـــعبية والتـــي مـــا زالـــت 
الموائـــد القطريـــة تحتفـــظ بهـــا  منـــذ زمـــن طويـــ�ل وإن أصابهـــا بعـــض التطويـــ�ر 
الشـــكلي، عـــاوة علـــى “الغبقـــات” وتبـــادل األطبـــاق وال ننســـى بالطبـــع 
احتفاليـــة ليلـــة النصـــف مـــن رمضـــان “القرانقعـــوه” ومـــا يصاحبهـــا مـــن عـــادات 
التزيـــ�ن باللبـــاس التقليـــدي الرتاثـــي وتوزيـــع الحلـــوى علـــى األطفـــال، وإن 
أصحبـــت اليـــوم شـــكليات وفيهـــا الكثـــر مـــن المبالغـــات ممـــا أفقـــد األطفـــال 

ــا. ــتعار بحاوتهـ االسشـ

   

 ما الذي بقى من تلك العادات وماذا تغري؟

االجتماعيــة  بحقبهــا  ترتبــط  زمنيــة  مرحلــة  كل  أن  بالت�أكيــد 
واالقتصاديــة والسياســية، ولهــذا جمــال كل مرحلــة زمنيــة يرتبــط 
مــن  باألمــس  نراعــي  وكنــا  لهــا،  المرافقــة  الحقــب  تلــك  بجمــال 
عــادات جميلــة ليــس بالضــروري أن يراهــا جيــل اليــوم كذلــك. الكثــر 
مــن هــذه العــادات مــا زالــت قائمــة إلــى اليــوم وإن صاحــب بعضهــا 
القليــل مــن التطويــ�ر أو االنحــراف عــن أصلهــا أو التشــويه مــن خــال 
المبالغــات فــي شــكلياتها كمــا هــو الحــال مــع احتفاليــة القرانقعــوه. 
أيضــا، تغــرت أشــكال الروابــط األســرية، فقديمــا كانــت صلــة الرحــم 
ت�تجســد فــي الزيــارات واليــوم فــي “رســالة عابــرة عــر “الواتس اب”  
كمــا كان اجتمــاع األطفــال للعــب الجماعــي ُيعــد تجربــة ثريــة فــي حــد 
ذاتهــا وممتعــة بــكل مقاي�يســها، أمــا اليــوم، فمــن الماحــظ أنعــزال 

ــاد”.  كل طفــل فــي اللعــب مــع رفيقــه “األيب

متى بدات أول محاوالت للصوم ؟

كعــادة أهــل قطــر وربمــا المســلمني فــي كل مــكان، بــدأت الصــوم 
مبكــرا منــذ أوائــل المرحلــة االبتدائيــة وال أنســى طبعــا تشــجيع األهــل 
وكبــار العائلــة و “الفريــ�ج” لــي ومكافأتهــم لنــا عنــد اكتمــال الصــوم. 
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وال أنســى كذلــك تجمعنــا كصغــار “الفريــ�ج والعائلــة” للتحــدث بــراءة 
عــن تجــارب بعضنــا ســواء فــي الصــوم كامــا أو االفطــار الجزئــي ســرُا، 
ولعــّل االلحــاح علــى فتــح الفــم للت�أكــد مــن الصــوم كانــت ومــا زالــت 
ممارســات بريئــة للت�أكــد مــن صحــة واكتمــال الصــوم.  وتظــل ذكــرى 
ذلــك  نســيانها،  يمكــن  وال  األذهــان  فــي  راســخة  الطفولــة  صيــام 

أنهــا بدايــة مبكــرة لتجربــة نضــج الحيــاة والكبــار.

 كيف تصفني صيام رمضان خارج قطر ســنوات الدراســة، 

ما مدى االختالف؟

صيــام رمضــان أثنــاء مرحلــة الدراســة فــي بريطانيــا تجربــة جميلــة 
ومرثيــة جــدا، مــا زلــت إلــى اليــوم أتذكرهــا بــكل تفاصيلهــا بــدءا مــن 
تهنئــة الطلبــة غــر المســلمني لنــا ليلــة رمضان ومشــاركتهم لنا في 
الصيــام الكامــل أو الجزئــي حســب اســتطاعتهم وحتــى تهنئ�تهــم لنــا 
بعيــد الفطــر. لــم يتغــر كثــرا الجــو الروحانــي والدينــي للصيــام فــي 
االجتماعيــة  ظروفــه  اختلفــت  وان  الدراســة  ســنوات  أثنــاء  الغربــة 
والمناخيــة. فكنــت أتبــادل األطبــاق مــع جرانــي الســعودي�ني والعــرب 
والمســلمني، وكنــا ننظــم االفطــار الجماعــي فــي الجامعــة وبحضــور 
العمــداء وعــددا مــن األســاتذة غــر المســلمني، وكنــا نصلــي الرتاويــ�ح 
فــي مســجد المدينــة ونشــارك فــي حلقــات الذكــر. لعــّل مــا ُيميــز 

رمضــان أثنــاء دراســتي، علــى األقــل بالنســبة لــي، هــو اســتمتاعي 
االســام  عــن  حولــي  مــن  ت�ثقيــف  فــي  المتمثــل  الدينــي  بــدوري 
األمــر  عنــه،  الخاطئــة  بعــض مفاهيمهــم  بــه وتصحيــح  وتعريفهــم 
الــذي دفعنــي الــى تخصيــص جــزء مــن وقتــي اليومــي للبحــث عــن 

ــا اليومــي. ــاء لقاءن عــدة مواضيــع وتلخيصهــا لهــم الحقــا اثن

ــاذا  ــة مب ــكل منطق ــددة ل ــعبية مح ــأكالت ش ــان ب ــط رمض يرتب

ــري؟ ــخ القط ــز املطب يتمي

بــا شــك، ت�رتبــع المأكــوالت الشــعبية القطريــة والخليجيــة والعرب�يــة 
تغــر  مــع  ولكــن  الرثيــد.  راســها  علــى  الرمضانيــة،  المائــدة  علــى 
نمــط الحيــاة الصحــي والغذائــي أصبحــت أطبــاق الســلطة والوجبــات 
الصحيــة هــي الســائدة اليــوم. وال تخلتــف مائــدة رمضــان عــن مائــدة 

أي يــوم أخــر اال فــي كونهــا متنوعــة وشــاملة ألطباقــا أكــرث . 

هل  الدكتورة ماهرة يف املطبخ؟

بطبيعتــي كامــرأة وأم، فإنــي أعشــق الطبــخ وأتقنــه إلــى حــد مــا، 
وكنــت حتــى مرحلــة قري�بــة أتفــن فــي األطبــاق وطــرق تقديمهــا 
وبالــذات  ومبت�كــر  جديــد  كل  تقديــم  فــي  نفســي  مــع  وأتنافــس 
العمــل،  لظــروف ضغــط  نظــرا  الغرب�يــة والســلطات. ولكــن  األطبــاق 

فلــم أعــد أجــد وقتــا كافيــا لمطبــخ.

 كلمة أخرية مبناســبة قدوم شهر رمضان؟

كل عــام وقطــر وكل أمتنــا العرب�يــة واإلســامية فــي أحســن حــال، 
هــا هــو شــهر الرحمــة والمغفــرة حــّل علينــا ضيفــا ليزكــي النفــوس 
وي�زودهــا بااليمــان والتقــوى، فلنحســن اســتقباله وأكرامــه، فمــا 
هــي اال أيــام متســارعة ، وســيغادر الضيــف مســرعا.. مبــارك عليكــم 

شــهر العتــق.. ختمــه اهلل علينــا جميعــا بالقبــول الحســن . 

المسلمون  عليها  يمر  التي  السنة  شهور  أجمل  من  رمضان  شهر 
بشكل عام، حيث ت�تجدد فيه الروحانية والتقرب إلى اهلل وكذلك يتم 

فيه ت�أصيل العادات والتقاليد القطرية
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شــارك مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني 
فــي مؤتمــر القمــة العالمــي للعمــل اإلنســاني 
الــذي عقــد فــي مدينــة إســطنبول الرتكيــة مــن 
24-23 مايو/أيــار الحالــي.  وقــد ســعت القمــة 
إلــى تجديــد االلتــزام العالمــي بإصــاح منظومــة 
ضعــف  مــن  تعانــي  التــي  اإلنســاني  العمــل 
اســتجابتها للتحديــات المتناميــة بســبب تفاقــم 

النزاعــات المســلحة واألزمــات حــول العالــم.

علــى  القمــة  خــال  دول  عــدة  أكــدت  وقــد 
ومنظمــات  اإلنســانية  للمبــادرات  دعمهــا 
اإلغاثــة الدوليــة ومــن بينهــا دولــة قطــر التــي 
أعلــن وزيــ�ر خارجيتهــا ســعادة الشــيخ محمــد بــن 
عبــد الرحمــن آل ثانــي عــن جهــود قطــر فــي 
الجهــود  هــذه  وت�تضمــن  اإلنســاني.   العمــل 
إنشــاء مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني 
تحــت مظلــة معهــد الدوحــة للدراســات العليــا.  

والعمــل  النــزاع  دراســات  مركــز  شــارك  وقــد 
وهمــا: نقاشــتني،  جلســتني  فــي  اإلنســاني 

العمــل  فــي  والتطــوع  الشــباب  -“دور 
اإلنســاني” مــن تنظيــم مؤسســة أيــادي الخــر 

آســيا نحــو 

-“التعــاون والتنســيق بــني منظمــات المجتمــع 
التعــاون  منظمــة  دول  فــي  المدنــي 
اإلنســاني  المنتــدى  تنظيــم  مــن  اإلســامي” 
والعمــل  النــزاع  دراســات  مركــز  شــركاء  )أحــد 

. اإلنســاني(

وقــد أكــد المشــاركون مــن المركــز علــى ضــرورة 
مــن  العرب�يــة  المنطقــة  فــي  القــدرات  بنــاء 
ــز قــادر علــى  خــال ت�أســيس مركــز أبحــاث متمي
إنتــاج المعرفــة فــي مجــال العمــل اإلنســاني.  
كمــا أفــادوا بضــرورة وقــف اعتمــاد العاملــني 
المعونــات  علــى  اإلنســاني  المجــال  فــي 
الماديــة الدوليــة وإي�جــاد مصــادر دخــل محليــة 

مســتدامة.

وقــد شــاركت عــدة منظمــات معنيــة بالعمــل 
مــن  القمــة  بأعمــال  قطــر  فــي  اإلنســاني 
بينهــا: قطــر الخريــة والهــال األحمــر القطــري 

الجميــع. فــوق  التعليــم  ومؤسســة 

والعمــل  النــزاع  دراســات  مركــز  أن  يذكــر 
اإلنســاني قــد تــم ت�أسيســه تحــت مظلــة معهــد 
الدوحــة للدراســات العليــا وهــو يســعى إلــى 
تحقيــق االســتجابة الفعالــة المثلــى للنزاعــات 

تقي�يــم  والحاجــات اإلنســانية.  والمركــز بصــدد 

طلبــات الدراســة فــي برنامــج الماجســتر فــي 

إدارة النــزاع والعمــل اإلنســاني حيــث ســتنطلق 

الدراســة فــي خريــف 2016. 

مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين يشارك بأعامل مؤمتر القمة 

العاملي للعمل اإلنساين يف اسطنبول 
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الهجــرة- حــول  البحثّيــة  اللجنــة  مظلــة  تحــت 
كل  ينظــم  االجتمــاع  لعلــم  الدولّيــة  الرابطــة 
مــن: معهــد البحــوث اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة 
الدوحــة  ومعهــد  قطــر(،  )جامعــة  المســحية 
للدراســات العليــا مؤتمــر دولــي تحــت عنــوان 
الدوحــة  فــي  متقلــب”  عالــم  فــي  “الهجــرة 
قطــر بــني 28-26 تشــري�ن الثاني/نوفمــر، 2016.

الموعــد النهائــي لتســليم الملخصــات البحثيــة: 
اإلثنــني، 18 تموز/يوليــو، 2016

أيــام المؤتمــر  تقــدم كلمــات افت�تاحيــة خــال 
مــن  كاســتلز،  ســتيفان  الروفيســور  مــن:  كل 
والروفيســور  أســرتاليا،  ســيدني،  جامعــة 
بريســتول  جامعــة  مــن  بيفرســتوك  جوناثــان 

المتحــدة المملكــة  فــي 

وسيشارك في المؤتمر كل من:

ــ�ل مــن جامعــة ليــدز،  الروفيســور أدريــان فاوي
المملكــة المتحــدة

نانيانــغ  جامعــة  جــوا،  مــني  الروفيســور 
ســنغافورة للت�كنولوجيــا، 

واليــة  على،جامعــة  حســن  الروفيســور 
أوهايــو، الواليــات المتحــدة، ومعهــد الدوحــة 

قطــر العليــا،  للدراســات 

الروفيسور نصرى شاه من جامعة الكويت

الروفيســور جنيفــر هايندمــان، جامعــة يــورك، 
كنــدا

جامعــة  جيكبســون،  كارن  المشــارك  األســتاذ 
الواليــات  بوسطن-ماساتشوســتس،  تفتــس، 

المتحــدة

ورغــم أن تركيــز المؤتمــر علــى علــم االجتمــاع، 
بالمشــاركات  يرحبــون  عليــه  القائمــني  أن  إال 
مختلفــة،  مقاربــات  مجــاالت/  تنتهــج  التــي 
والعلــوم  واالنرثوبولوجيــا  الجغرافيــا  مثــل 
السياســية وعلــم االقتصــاد ودراســات العمــل 
الدولــي.  والقانــون  الدوليــة  والعاقــات 
المؤتمــر  علــى  القائمــون  يرحــب  تحديــدًا، 
اآلتيــة: المواضيــع  ت�تنــاول  التــي  بالمقرتحــات 

المهاجرون ذوي الكفاءات العالية والحراك	 

التهجر القسري والاجئني	 

االحداث الكرى والهجرة	 

الهجرة والتنمية	 

الهجرة والتمدن	 

الهجرة، اإلندماج والمصاهرة المجتمعية	 

أزمة المهاجري�ن األوروبية: النظرة من الخارج	 

العمالة الوافدة في الخليج	 

ينــوي القائمــون علــى المؤتمــر التعــاون مــع 
دار نشــر أكاديميــة ومعروفــة  إلصــدار بعــض 
األبحــاث المنتقــاة مــن األوراق المشــاركة فــي 
محكميــة.  لدوريــة  خــاص  عــدد  أو  خــاص  كتــاب 
تنشــر  أن  فــي  الراغبــني  المشــاركني  وعلــى 
أوراقهــم فــي مثــل هــذه النشــرة إبــاغ اللجنــة 

المنظمــة بذلــك عنــد تســليمهم الملخــص.

كلمــة.   250 الملخصــات  ت�تعــدى  ال  الملخصــات: 
وي�رحــب القائمــون علــى المؤتمــر المقرتحــات 
المتعلقــة بنتائــج العمــل الميدانــي، إال أنهــم 
يقمــون أيضــًا المداخــات النظريــة والسياســات 

االختباريــة. والمنهجيــات  اإلجتماعيــة 

الجــدول الزمنــي: تقــدم الملخصات\المقرتحــات 
قبــل الموعــد النهائــي المقــرر يــوم األثنــني 18 
تموز/يوليــو 2016. يمكــن للراغبــني بالمشــاركة 
متابعــة تقديــم مقرتحاتهــم مــن خــال الرابــط 

التالــي:

http://www.dohainstitute.edu.qa/RC31

تبلــغ اللجنــة المنظمــة المشــاركني المزمعــني 
األربعــاء،  يــوم  قبــل  مقرتحاتهــم  المقبولــة 

.2016 أب/أغســطس،   10

يرجــو االنتبــاه: للباحثــني التي تقبل مقرتحاتهم، 
هنــاك رســوم للمشــاركة مقابــل النقــل أثنــاء 
المؤتمــر(  وقاعــات  الفنــدق  )بــني  المؤتمــر 
يوضــح  والوجبــات.  المؤتمــر  خــال  والمبيــت 

الرســوم للفئــات المختلفــة: أدنــاه  الجــدول 

تسجيل الرسوم 

)دوالر أمريكي(
للطلبة

ألعضاء 

الرابطة 

الدولية 

لعلم 

االجتماع

غر 

أعضاء 

الرابطة 

الدلوية 

لعلم 

االجتماع

التسجيل المبكر 

)15 - 31 أب/ 

أغسطس(

80$135$165$

التسجيل )1 أيلول/ 

سبتمر - 16 

تشري�ن األول/ 

أكتوبر(

120$160$200$

دوالر  )ثمانــون    $80 ت�تعــدى  ال  الرســوم   *
أمريكــي( لجميــع المشــاركني اآلتــني مــن بلــدان 
 C و    B الفئــات  منخفــض،  قومــي  دخــل  ذات 
حســب تصنيــف الرابطــة الدوليــة لعلــم اإلجتماع:

http://www.isa-sociology.org/table_c.htm

للباحثــني  يحــق  للمشــاركة:  مخصصــة  منــح 
الرتشــح  الدكتــوراة  درجــة  وطلبــة  الناشــئني 
ويمكــن  للمشــاركة،  المخصصــة  للمنــح 
مــن  المعلومــات  مــن  والمزيــد  االستفســار 

االلكرتونــي: الموقــع  خــال 

http://www.dohainstitute.edu.qa/RC31

كما نستقبل استفسارات�كم على عنوان الريد 
االلكرتوني:

RC31conference@dohainstitute.edu.qa

ت�ت�كــون اللجنــة العلميــة والمنظمــة للمؤتمــر 
الدوحــة  )معهــد  خطــاب  نبيــل  مــن:  كل  مــن 
)معهــد  داوود  يوســف  العليــا(،  للدراســات 
الدوحــة للدراســات العليــا(، زهــرة بابــر )جامعــة 
جورجتاون-قطــر(، مايــكل ايــورز )جامعــة قطــر(، 
وحســن  قطــر(  )جامعــة  باعبــود  اهلل  عبــد 

نورثوســرتن-قطر( )جامعــة  محمــود 

دعوة لكتابة أوراق بحثية ملؤمتر علمي دويل حول الهجرة 
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إعداد: شدى سلهب

زار قســم اإلعــام والدراســات الثقافيــة فــي 
معهــد الدوحــة صحيفــة البننســوال القطريــة 
بحضــور  وذلــك  اإلنجليزيــة،  باللغــة  الصــادرة 
“ســوق  للقســم  الفرعــي  التخصــص  طلبــة 
اإلعــام والجماهــر” ، ضمــن مــادة أخاقيــات 
الديــن  نــور  الدكتــور  يحاضرهــا  التــي  اإلعــام 

ميــادي.

شــافي  آل  مبــارك  بــن  خالــد  الدكتــور  ورّحــب 
عــن  معــرًا  بالــّزوار  الصحيفــة  تحريــ�ر  رئيــس 
إلــى  تهــدف  التــي  الزيــارة  بهــذه  ســعادته 
المحلّيــة،  المؤسســات  مــع  العاقــات  توطيــد 
كمــا قــام بإعطــاء شــرح مفصــّل للطلبــة حــول 
التحري�ريــة  وسياســتها  الصحيفــة  ت�أســيس 
والمــواد التــي ُتنشــر بهــا، مرحّبــا بــأّي مــواد 

الصحيفــة. فــي  للنشــر  الطلبــة  بهــا  يأتــي 

فيمــا تحــّدت الدكتــور نــور الديــن ميــادي بــأن 
المعرفــة  ت�كميــل  إلــى   تهــدف  الزيــارة  هــذه 
النظريــة التــي  يتاقهــا الطالــب ضمــن محتــوى 

أخاقيــات اإلعــام وقوانينــه بصقلها بالتطبيق 
العملــي والمعرفــة عــن كثــب حــول آليــة انتــاج 
الخــر الصحفــي وأسســه، ومواطــن الحياديــة 
كمــا  اإلعاميــة،  للمؤسســات  والموضوعيــة 
بالمؤسســات  الطلبــة  تعريــف  إلــى  وتهــدف 
اإلعاميــة فــي دولــة قطــر مــن بــاب نشــأتها 
وهويتهــا وكيفيــة عملهــا إضافــة إلــى إطارهــا 
والمهنــي  المجتمعــي  وســياقها  القانونــي 

المســتهدف.  والجمهــور 

وعــّرت الطالبــة روان أبــو عمــر عــن ســعادتها 
لزيــارة هــذه الصحيفــة التــي تعتــر أول زيــارة 
حيــث  قطــر،  دولــة  فــي  إعاميــة  لمؤسســة 
مكنتهــا هــذه الزيــارة مــن اإلجابــة علــى العديد 
الشــرف  مواثيــق  حــول  االسفتســارات  مــن 
المهنيــة وعاقتهــا بأخاقيــات المهنــة، حيــث 
الصحيفــة  فــي  وجدتــه  الــذي  العمــل  جــو  أن 
وانتقــاء  عاليــة  مــن طاقــم متميــز ومهنيــة 
لألخبــار بعنايــة يجعــل مــن صحيفــة البننســوال 

صحيفــة متميــزة.

كمــا تحــّدث الطالــب محمــد مرســي، بــأن هــذه 
الطريقــة  علــى  بالتعــرف  لــه  ســمحت  الزيــارة 
التــي ُتــدار بهــا صحيفــة حكوميــة قطريــة مــن 
الداخــل، ممــا كــّون لديــه صــورة أوضــح عــن شــكل 
اإلعــام ي دولــة قطــر، خاصــة بعــد أن اكتشــف 
علــى حــد قولــه “أن الجــزء األكــر مــن تمويــ�ل 
مــن  وليــس  اإلعانــات،  مــن  يأتــي  الصحيفــة 
الدعــم الحكومــي المباشــر، وأن نســب توزيــع 
الصحــف فــي قطــر ال تــزال كبــرة، وهــو أمــر لــم 

أكــن أتوقعــه”.

النقــاش  بــاب  فتــح  تــم  اللقــاء،  نهايــة  وفــي 
أركان  فــي  ســريعة  جولــة  بعــد  والحــوار 
علــى  التعــرف  مــن  الطلبــة  مكّنــت  الصحيفــة، 

عملهــا. وآليــة  الصحيفــة  أقســام 

الفرعــي  التخصــص  أن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
الثقافــي”  “ اإلعــام والتحليــل  للقســم ذاتــه 
مــادة  العــرب ضمــن  لجريــدة  بزيــارة  قــام  قــد 
إعــادة التفكــر فــي الثقافــة اإلعاميــة العرب�يــة 
الدكتــور  برفقــة  انرثوبولوجــي  منظــور  مــن 

العبيــدي. عمــاد 

قسم اإلعالم والدراسات الثقافية يف معهد الدوحة يزور صحيفة 

البننسوال
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صور من حفل إفطار صباحي وتكريم بعض الطلبة
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محارضة “تكونات الهويات العابرة للثقافات يف عامل عريب متغري” 

محارضة الربوفيسور عاصف بيات يف النادي الدبلومايس عن مآالت الربيع العريب
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ماذا سأختار موضوًعا لرسالة املاجستري؟ 

الطالب: رب�يع عيد

ســؤال نواجهــه مــع اقــرتاب نهايــة العــام الدراســي 
األول فــي الماجســتر، علينــا تقديــم فكــرة أولّيــة 
لــم أتمكــن مــن حصــر  عــن األطروحــة هــذه األيــام. 
أفــكاري فــي موضــوع واحــد بعــد. بعــد تفكــر طويــ�ل 
مبنــي علــى مــا درســناه وعملنــا عليــه وكتبنــا حولــه 
خــال العــام األول فــي برنامــج اإلعــام والدراســات 

الثقافّيــة، خرجــت بثاثــة اقرتاحــات:

اإلســرائيلي االحتــال  ضــد  مواجهــة  كأدة  الفلســطيني  االجتماعــي   اإلعــام 
ســأبحث أشــكال اســتخدام الفلســطيني�ني لإلعــام االجتماعــي والطــرق التــي 
ُســّخرت فــي هــذا المجــال لمواجهــة االحتــال اإلســرائيلي، وفحــص مــدى نجــاح 
لهــذه  الفلســطيني�ني  اســتخدام  كان  وهــل  نجاعتهــا،  ومــدى  الوســائل  هــذه 
الوســائل فــي بعــض االحيــان يصــب فــي مصلحــة االحتــال مــن خــال تقديــم 

الرقابــة؟ عمليــة  وتســهيل  معلومــات 

ــة: تمظهــرات فــي المجــال العــام  الثقافــة الشــعبّية فــي زمــن الثــورات العرب�ّي
 Popular Culture فــي مواجهــة الســلطة ســأبحث فــي انتقال الثقافــة الشــعبّية
بعــد الثــورات العرب�ّيــة عــام إلــى الفضــاء العــام Public Sphere فــي مواجهــة 
الثقافــة  مــن  أشــكال  عــدة  متنــاواًل  االســتبداد،  بنظــام  المتمثلــة  الســلطة 
الشــعبية كالغرافيتــي واألغانــي والفنــون كحــاالت دراســة، فــي محاولــة لفهــم 
مشــهد ثقافــي جديــد يتبلــور، وفحــص مــاذا يحصــل لهــذا المشــهد عنــد تعرضــه 

للتضي�يــق والطــرد مــن الفضــاء العــام؟

 الت�كنولوجيا، أنظمة الرقابة والتسري�بات في زمن العولمة.. المواجهة الرقمّية
ســأبحث فــي تجلّيــات الت�كنولوجيــا فــي عصــر العولمــة فــي ســياق تحّولهــا ألدة 
ألنظمــة الرقابــة المختلفــة )حكومــات، مؤسســات، أجهــزة مخبــارات وشــركات( 
لجمــع المعلومــات مــن المواطنــني. ســت�تطرق األطروحــة فــي البدايــة لتطــور 
الت�كنولوجيــا فــي مجــال اإلعــام والتواصــل، ومــن ثــم فحــص هــذا التطــّور كعامــل 
مــن العوامــل التــي اعتمــدت عليهــا أنظمــة الرقابــة فــي جمــع المعلومــات 
وت�كويــ�ن البيانــات الكبــرة Big Data. ســرتّكز الدراســة علــى ردات الفعــل الحاصلــة 
علــى عمليــات جمــع المعلومــات عموًمــا والتــي ظهــرت بشــكل تســري�بات كان 
أشــهرها وثائــق ويكيلكــس، ومؤخــًرا وثائــق بنمــا باالضافــة إلى تســري�بات وثائق 
حكوميــة وبنــوك مــن قبــل هاكــرز، فــي محاولــة لفهــم هــذه “المواجهــة 

الرقمّيــة” وتحليلهــا مــن خــال دراســة عــدد مــن التجــارب.

طبًعــا المواضيــع المقرتحــة هــي أولّيــة وواســعة نوًعــا مــا ومــا زال ينتظرهــا 
ــد األســئلة المطروحــة والتخصــص أكــرث بتوجــه معــني،  الكثــر مــن العمــل وتحدي
وهــذا مــن الُمفــرتض أن ُيحســم خــال العطلــة الصيفّيــة بعــد اســتغالها للقيــام 

ــة. لكــن قــراءات حــول مــاذا؟ أي موضــوع ســأختار؟ بالقــراءات األولّي

اخــرتت الموضــوع األول وهــو أول مــا تــوارد لذهنــي وذلــك انطاًقــا مــن واقــع 
واكبتــه وعشــته ومــا زلــت، وأرى أنــه لــدي مــا أقــول فيــه فــي أمــور لــم ُيكتــب 
حولهــا بعــد بنــاًء علــى تجربــة ذاتّيــة وجماعّيــة، كمــا أســتطيع من خاله اســتعمال 
وتطبيــق العديــد مــن النظرّيــات حــول اإلعــام التــي درســناها. إال أننــي أميــل 
إلــى التخلــي عــن الموضــوع األول، هــل علــى الفلســطيني أن ينشــغل بالقضّيــة 

الفلســطينّية فــي كل محطــات حياتــه؟ أال يمكننــا أن نكتــب وُننتــج وُنفّكــر مــن خــارج 
ســياق القضيــة الفلســطينّية؟ هــذا ُمفيــد لهــا أيًضا.

أميــل إلــى االقــرتاح الثانــي كــون ســياق الموضــوع عربــي كمــا ســياق المعهــد 
ــة التــي  والبيئــة التــي أدرس فيهــا، وكونــه أيًضــا فــي صلــب الدراســات الثقافّي
نظرّيــات مختلفــة  عــدة  علــى  يفتحــك  تعــدد ومجــال  مــن  لمــا فيهــا  أحببتهــا 
وتخصصــات فــي العلــوم االجتماعّيــة واإلنســانّية، باإلضافــة لكــون الموضــوع 
راهــن وُمتفاعــل وفــي طــور التشــّكل، وإيماًنــا منــي أن انتــاج المعرفــة فــي 
زمــن الثــورات وحولهــا مهّمــة أساســّية فــي معركــة الوعــي التــي يحــاول فيهــا 
ــ�ر  نظــام االســتبداد العربــي أن يجعــل النــدم مصــر كل مــن خــرج مــن أجــل التغي

كمرحلــة قادمــة فــي الوعــي العربــي.

أّمــا الخيــار الثالــث، فجــاء ابتعــاًدا عــن االنشــغال بقضايــا محلّيــة وعرب�ّيــة نعيشــها 
بشــكل يومــي والتوجــه نحــو االنشــغال بقضايــا عالميــة وتهــم جميــع البشــر 
نعيشــها بشــكل يومــي لكــن بشــكل غــر محســوس. جــاء االختيــار كــون الموضــوع 
غــر مطــروق بشــكل كبــر عرب�ًيــا، جديــد نوًعــا مــا، ال أملــك الكثــر مــن المعلومــات 
حولــه لكــن الكثــر مــن األســئلة. هــو الخيــار األصعــب وبحاجــة لبذهــل جهــد وطاقة 
أكــر مــن الموضوعــني الســابقني، فيــه مخاطرة/مغامــرة لخــوض تجربــة الكتابــة 
والبحــث كنــوع مــن التحــدي الذاتــي إلــى جانــب تقديــم شــيء جديــد فــي قضيــة 
تشــعر أنهــا ســت�كون ســمات المرحلــة القادمــة مــن المواجهــة بــني البشــر بعــد 

كل هــذا التطــّور الت�كنولوجــي.

فهــل أختــار: فلســطني وهواجــس المواجهــة مــع االحتــال؟ أم الثــورات العرب�ّيــة 
ومعركــة الوعــي؟ أم العالــم والشــغف/القلق القــادم؟

شهر تتجدد فيه االماين وتتحقق فيه الدعوات 

الطالبة: مشاعل الرياشي

مــن  العديــد  قلوبنــا  وفــي   ، جديــد  مــن  بابنــا  يطــرق  رمضــان  هــو  هــذا 
االمانــي والدعــوات التــي فــي جعبتنــا ، وكأننــا جمعناهــا منــذ رمضــان 
،ولدخــول هــذا  تجــر خواطرنــا وت�تحقــق  ان  امــل   الماضــي معنــا علــى 
الشــهر الكريــم مقدمــات تاتــي بمجــرد حلــول شــهر شــعبان ال يستشــعرها 
الكثــر وال يعــي معناهــا اال القليــل ، تبــدا بنــزول الرحمــن الــى الســماء 

الدنيــا ، ليغفــر لجميــع عبــاده ،اال 

مــن اتصــف بثــاث المشــرك  او المشــاجر او قاطــع رحــم ، ويكفــي تعظيمــًا 
لشــأن تلــك الليلــة  ان ت�كــون افضــل ليلــة بعــد ليلــة القــدر ،والتــي   ت�كتــب 

فيهــا المائ�كــة مــن األقــدار لــكل البشــر .

وفــي هــذا الشــهر الفضيــل تفتــح ابــواب الجنــة وتغلق فيها ابــواب جهنم 
،وتختــص فــي كل ليلــة بعتقــاء مــن النــار ، وقــد عظمــه تعالــى بنــزول 
ــاِس  لِّلنَّ ُهــًدى  اْلُقــْرآُن  ِفيــِه  اأنــزَِل  ــِذَي  الَّ َرَمَضــاَن  )َشــْهُر  العظيــم  القــران 
َفْلَيُصْمــُه(  ــْهَر  الشَّ ِمنُكــُم  َشــِهَد  َفَمــن  َواْلُفْرَقــانِ  اْلُهــَدى  ــَن  مِّ َوَبيَِّنــاٍت 
،وذكــر بانــه تميــز عــن غــره مــن االشــهر بتنــزل الكتــب اإللهيــة فيــه علــى 
األنبياء،فعــن واثلــة بــن األســقع أن رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه وســلم- 
قــال » أنزلــت صحــف إبراهيــم عليــه الســام فــى أول ليلــة مــن رمضــان 
وأنزلــت التــوراة لســت مضــني مــن رمضــان واإلنجيــل لثــاث عشــرة خلــت مــن 
رمضــان وأنــزل القــرآن ألربــع وعشــري�ن خلــت مــن رمضان(،وفيهــا )مــا ادراك 
مــا ليلــة القــدر( حيــث ت�كــون المائ�كــَة تلــك الليلــَة أكــرث فــي األرض مــن عــدد 
الحصــى، يقبــل اهلل التوبــة فيهــا مــن كل تائــب ، ويحــني وقتهــا منــذ غــروب 

الشــمس إلــى طلوعهــا فــي اليــوم التالــي .
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ومــن موجبــات الجنــة الجمــع بــني الصيــام والصدقــة كمــا فــي حديــث علــي 
رضــي اهلل عنــه عــن النبــي  صلــى اهلل عليــه وســلم  قــال: )إن فــي الجنــة 
غرفــا ُيــرى ظهورهــا مــن بطونهــا، و بطونهــا مــن ظهورهــا قالــوا: لمــن 
ــكام، وأطعــم الطعــام، وأدام  ــا رســول اهلل ؟ قــال: لمــن طيــب ال هــي ي

الصيــام، وصلــى بالليــل والنــاس نيــام(.

ــا ممــن صــدق فــي صيامــه وقيامــه وعفــوه عــن النــاس.... اللهــم اجعلن
تقبــل اهلل طاعت�كــم.

املرأة؛ وإشكالية الهوية 

الطالب: ُمصطفى حسن

االجتماعـــي  التقاطـــع  أو  التقاطعيـــة، 
 ”Intersectionality, intersectional theory“
لتقاطعـــات  وفًقـــا  المجتمعـــات  دراســـة  هـــي 
محددات معينـــة للهوية البشـــرية مثل العرق، 
 Race, Class, and“ الطبقة، والنـــوع االجتماعي
والهيمنـــة  القهـــر  نظـــم  لمجابهـــة   ”Gender
والتمي�يـــز العنصري. وهي بذلـــك تقدم فهًما 
المســـاواة  وعـــدم  الظلـــم  حـــدوث  لكيفيـــة 
االجتماعيـــة -التـــي تحـــدث وفًقـــا لمنهجيـــة أيديولوجيـــة معينـــة -على 

عدة أبعاٍد ومستويات داخل نظام اجتماعي معني.

إليــه  وصلــت  مــا  علــى  كــرٍد  االجتماعــي  التقاطــع  مفهــوم  جــاء  وقــد 
الحركــة النســوية المعّدلــة “Revisionist feminist theory” التــي كانــت 
تقــوم بنشــاطها فــي أواخــر عقــد الســتينات بالواليــات المتحــدة علــى 
العامــل  النــوع االجتماعــي Gender هــو  بــأن  افــرتاٍض رئيســي  أســاس 
األساســي الــذي يحــدد مصــر المــرأة فــي المجتمــع. وقــد جــاءت هــذه 
الحركــة النســوية الجديــدة علــى يــدّي المــرأة الســمراء كــرٍد علــى هــذا 
االفــرتاض الــذي اّدعتــه المــرأة البيضــاء مــن الطبقــة المتوســطة، ولتوكــد 
حقيقــة أن معانــاة المــرأة الســمراء مــن الطبقــة الدنيــا أو ذات االحتياجات 
الخاصــة تختلــف تماًمــا عــن تلــك المعانــاة التــي تعانيهــا المــرأة البيضــاء. 
وقــد ســعت هــذه الحركــة إلــى فهــم عاقــة الطبقــة االجتماعيــة والعــرق 

ــوع االجتماعــي بعضهــا ببعــض وأثرهــا علــى المــرأة. والن

لقــد نشــأت “التقاطعيــة” بمحدداتهــا الثاثــة فــي ســياقٍ خــاٍص مرتبــط 
خــال  المتحــدة  الواليــات  فــي  والثقافــي  االجتماعــي  المــرأة  بوضــع 
النصــف الثانــي مــن القــرن العشــري�ن؛ كحركــٍة نســويٍة تحــاول أن ترفــع 
الظلــم الحقيقــّي الواقــع علــى فئــاٍت معينــة فــي بيئــٍة معينــٍة فــي 
وقــٍت محــدد. والســؤال الــذي يشــغلني هــو: هــل يمكــن التنظــر لهــذا 
المفهــوم بحيــث يكــون أداًة أو نظريــة اجتماعيــة ثابتــة تصلــح لدراســة 
جميــع المجتمعــات فــي مختلــف األزمــان؟ هــل يمكــن – كفــرٍض حتمــّي – 
أن نربــط الظلــم وعــدم المســاواة االجتماعيــة بعامــل ،أو عــدة عوامــل، 

ثابتــة فــي مختلــف المجتمعــات؟ 

إن األمــر قــد يختلــف داخــل المجتمــع الواحــد نفســه فــي وقــٍت محــدد. 
ففــي بحــٍث اجتماعــّي أجــراه “أنتونــي هيــث” فــي بريطانيا علــى جماعات 
ذات ديانــات مختلفــة فــي بريطانيــا وأهمهــا: المســيحني والمســلمني 
غــر  الديانــات  ارتبــاط  مــدى  لبحــث  واليهــود؛  والهنــدوس  والســيخ 

المــال  رأس  زيــادة  ارتبــاط  ومــدى  الفقــر  معــدالت  بارتفــاع  المســيحية 
االجتماعــي بحمايــة الفــرد النشــط فــي جماعــة دينيــة مــن خطــر الفقــر. 
عــن  الفقــر للمســيحني  بــني معــدالت  تبايــن واضــح  النتائــج تؤكــد  كانــت 
غرهــم مــن أصحــاب الديانــات األخــرى إال أنــه ال يمكــن تعزيــة أو ربــط ذلــك 
فقــط بعامــل الديانــة فقــد ت�كــون هنــاك أســباب وعوامــل أخــرى خصوصــا 

للتبايــن الواضــح أيضــا بــني الديانــات األخــرى وبعضهــا.

إن هــدف رفــع الظلــم االجتماعــي فــي بلــٍد أو ثقافــٍة محــددة؛ يوجــب 
دراســة هــذا المجتمــع أواًل لتحديــد الفئــات المظلومــة ثــم بحــث أســاليب 
رفــع الظلــم بمــا يتفــق مــع ثقافــة هــذا المجتمــع، دون تحّيــزات مســبقٍة 
لوجــوب معانــاة فئــة معينــة دون غرهــا. بــل إن تفعيــل هــذه المنهجيــة 
ٍ مختلــف فــي ســياقِه الثقافــي  فــي ســياقها األمريكــي داخــل مجتمــع
“المــرأة  مطالــب  معــه  فّعــل  قــد  العربــّي،  المجتمــع  مثــل  والتاريخــي 
األمريكيــة” ونقلهــا للمجتمــع العربــّي، فجعــل مطالــب المرأتــان تقري�ًبــا 

واحــدة، وهــو مــا يتنافــى مــع الواقــع الفعلــي.

أحــٌد قــد ســأل  إن كان  لــه  يتســاءل جوزيــف مســعد فــي مقــالٍ مهــٍم 
المــرأة العرب�يــة عــن مــدى القهــر الــذي تعانيــه بســبب تغطيــة رأســها؟ 
ارتــ�كاب “هــذه  عــن مــدى  الســؤال  إن  لــرزق قائلــة:  )وت�تســاءل مغنيــة 
النســاء العرب�يــات” العنــف ضــد النســاء اللواتــي ينصــن أنفســهن فــي 
مركــز الســلطة عليهــن كــي يكتــن عنهــن ويت�كلمــن بالنيابــة عنهــن لهــو 

ســؤاٌل ال يطــرح إال نــادًرا( 

ســياقٍ  عــن  لتعــّر  جــاءت  لكونهــا  يعــود  تاريخًيــا  التقاطعيــة  نشــوء  إن 
ٍ مختلــٍف عمــا اّدعتــُه المــرأة البيضــاء فــي بلــٍد وزمــنٍ واحــد. إن  وواقــع
 ٍ هــدف مقاومــة العنصريــة و رفــع الظلــم االجتماعــّي عــن كل مجتمــع
ــِة أيًضــا أن تنشــأ المنهجيــات  لهــو هــدٌف عــادل ونبيــل، ولكــن مــن العدال
االجتماعيــة لهــذا الهــدف بمــا يتســق مــع الســياقات الثقافيــة والتاريخية 
أوحتميــة  بوجــوب  مســبق  افــرتاٍض  دون  المجتمعــات،  اختــاف  علــى 

معانــاة فئــٍة أو فئــاٍت معينــة دون غرهــا.

ما هي نكبة فلسطني الثانية؟ 

الطالب: ايهاب محارمه

 ُترفــع األقــام بعــد ذكــرى النكبــة الــذي يصــادف 
15 ايــار مــن كل عــام كأنمــا “نكبــة الفلســطيني�ني” 
تقتصــر علــى يــوم واحــد، ففي كل عام يســتذكر 
“النكبــة”  أحــداث  ذكــرى  الفلســطيني�يون 
ُمعتمديــن وبعــد مــرور 68 عامــًا علــى ذاكــرة 
واألحفــاد،  لألبنــاء  األجــداد  يتناقلهــا  جماعيــة 
حيــث تخلــو  هــذه الذاكــرة مــن أرشــيف يحــاول 
تاريخيــة  أســس  وفــق  النكبــة  فهــم  ت�أطــر 
وسوســيولوجية وسياســية جامعــة تبحــث فــي 
ــة  ــ�خ هــذه الرواي تشــبيك مصــادر المعلومــات المختلفــة والمتاحــة لت�أري
بنــاء روح نضاليــة فلســطينية تضمــن  الهوياتيــة بشــكل يســاهم فــي 

بلورة تفكر جماعي فلسطيني يضحض الرواية الصهيوينة. 
حالــٌة  إنمــا هــي  الفلســطيني  الشــعب  نكبــة  اســتذكار  أن  فــي  الشــك 
فهــم  خالهــا  مــن  َيصُعــب  الشــعب  لهــذا  ُملهمــة  َحَيــٍة  بذاكــرة  ترتبــط 
الجدليــة لشــعٍب خســر حربــًا وتــم طــرده وتهجــره مــن  هــذه العاقــة 
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روايتــه  ينقــل  يــزال  ومــا  بحقــه  العرقــي  اإلضطهــاد  وممارســة  أرضــه 
ألبنــاءه وأحفــاده ويكــرس فــي وعيهــم الحفــاظ علــى نقــل هــذه الروايــة 

الشــعب.   الوجــودي لهــذا  البنــاء  وت�أصيلهــا ضمــن 
وإنطاقــًا مــن ذلــك ال شــك بــأن أي مســعى لفهــم أحــداث “النكبــة أو 
الكارثــة” الفلســطينية ال يرتبــط فقــط بحالــة التهجــر التــي حلــت بهــذا 
الشــعب فــي العــام 1948 إنمــا يمتــد ذلــك إلــى ت�أثــر هــذه الممارســات 
علــى حــال الفلســطيني�ني فــي يومنــا هــذا مــع األخــذ بعــني االعتبــار البعبــع 

الديمغرافــي والجغرافــي وأثرهمــا الزمكانــي علــى أحــداث النكبــة.
مــن  مجموعــة  إال  هــي  مــا  الفلســطيني�ني  نكبــة  فــإن  ذلــك،  وعلــى 
وإحــال  وطــرد،  وإخــاء  بقتــل  والمرتبطــة  المســتمرة  الممارســات 
المواطنــني  وترحيــل  وتشــريد  أصليــ�ني،  مواطنــني  محــل  مواطنــني 
الفلســطيني�ني مــن أرضهــم واإلســتياء عليهــا مــن قبــل الُمحتــل، ومــن 
تنــاول  بــد مــن تغليــف ذلــك فــي ســياقان وســيكون أي  آخــر ال  جانــب 
للنكبــة ناقصــًا دونمــا فهــم وربــط األحــداث بهذيــن الســياقان المتازمــان 
والمؤسســان للفعــل، وهمــا، ترحيــل وطــرد الشــعب الفلســطيني مــن 
أرضــه، والثانــي ترحيــل وطــرد اليهــود مــن كل بقــاع العالم إلى فلســطني. 
وت�أريــ�خ  قــراءة  دونمــا  فهمهمــا  يمكــن  ال  الســياقان  إرتبــاط  أن  حيــث 
وتعريــف ســياق الممارســات التــي بدأتهــا العصابــات الصهيونيــة فــي 
العــام 1907 عندمــا أخَلــت وشــردت مــا يقــارب مــن 60 ألــف فلســطيني مــن 
أرضيهــم فــي قريــة مــرج بــن عامــر، وال شــك أن للثــورة الفلســطينية التي 
إنطلقــت فــي العــام 1936 ومــا تاهــا مــن إحتجــاج وإضــراب ضــد ســلطة 
اإلنتــداب الريطانــي ردًا علــى تزايــد هجــرة اليهــود إلــى فلســطني ســاهم 
ــٌر رئيســٌي فــي تشــكيل وبنــاء صــرورة الحــرب  بــأن ت�كــون لهــذه الثــورة أث
التــي خاضتهــا العصابــات المســلحة ضــد الفلســطيني�ني فــي العــام 1948. 
وهذيــن الحدثــني يســاهمان فــي فهــم أن الكارثــة والنكبــة التــي حصلــت 
لــم ت�توقــف عنــد حالــة اإلخــاء والتشــريد إنمــا تطــورت لتصبــح عمليــة إحــال 
بــأن  بابيــه”  لمواطنــني محــل المواطنــني األصليــ�ني كمــا وصفهــا “إيــان 
النكبــة مــا هــي إال عمليــة تطهــر عرقــي حصلــت فــي العــام 1948، وفــي 
نفــس اإلطــار ال بــد هنــا مــن فهــم تزايــد أعــداد هجــرة يهــود العالــم إلــى 
فلســطني ضمــن الســياق الت�أسيســي فــي فهــم النكبــة، حيــث مثلــت هجــرة 
اليهــود فرصــة للســيطرة علــى األراضــي العرب�يــة ونقلهــا إلــى اليهــود 

وبنــاء المســتعمرات فــي تلــك األراضــي منــذ بــدء فعــل الرتحيــل والطــرد.
وال شــك هنــا بــأن ت�أســيس “دولة إســرائيل” فــي يوم نكبة الفلســطيني�ني 
وقيــام حكومــة اإلحتــال بعــد ذلــك وفــي العــام 1950 بإســتصدار “قانــون 
العــودة” الــذي ينــص علــى أن “لــكل يهــودي الحــق فــي العــودة إلــى 
البــاد كيهــودي عائــد”، وكمــا تــا ذلك إصدار قانون الجنســية اإلســرائيلية 
وذلــك فــي العــام 1952م والــذي نــص علــى “إعطــاء الحــق لــكل يهــودي 
يهاجــر إلــى إســرائيل بالحصــول علــى الهويــة اإلســرائيلية” وقــد رافــق 
ذلــك تشــجيع الوكالــة اليهوديــة للهجــرة وتنظيمهــا واالهتمــام بأمــور 
ــ�ن عنــد وصولهــم إلــى البــاد ممــا ســاعد علــى ارتفــاع هجــرة  المهاجري
اليهــود إلــى فلســطني، كل هــذه عوامــل تدعــم أن فهــم النكبــة ال يكــون 

إال فــي ســياقني متازمــني. 
وقــد شــكل تطــور األحــداث التــي واكبــت النكبــة بعــد ذلــك فهــم إضافــي 
لتعريــف النكبــة ت�تمثــل فــي حالــة التشــرد الفلســطيني وهــي فعــٌل ال يمكــن 
فهــم ســياق النكبــة دون المــرور عليــه وفهــم تفاصيلــه والمــآالت التــي 
ســاهمت لغايــة يومنــا هــذا بتفري�ق هذا الشــعب وتقســيمه إلــى مجموعات.
ومــن ضمــن هــذه التفاصيــل تجــد أن حالــة التشــتت منقســمة فهنــاك 
مجموعــة تعيــش داخــل ســجن كبــر وهــم الفلســطينيون الــذي يقطنــون 
فــي الضفــة الغرب�يــة وقطــاع غــزة والقــدس، ومجموعــة أخــرى تعيــش 
الذيــن  الفلســطيني�يون  العــرب  وهــم  العنصــري  والميــز  اإلضطهــاد 
يعيشــون فــي داخــل األراضــي المحلتــة عــام 1948، وبقيــة المواطنيــ�ني 

الذيــن وجــدوا فــي دول الشــتات العرب�يــة وغرهــا مــاًذ صعبــًا لغربتهــم 
وحرمانهــم مــن حقهــم الرئيســي وهــو العــودة. 

وفــي ســياق فهــم صحيــح وحقيقــي لتطــور تعريــف النكبــة الفلســطينية 
نجــد أن حالــة المخيــم وهــي تجمع بشــري فــي إطار منطقــة جغرافية بنى 
فيهــا الفلســطينيون ذاكرتهــم ووعيهــم النضالــي الحــي ألحــداث النكبــة 
الفلســطينية ال يمكــن فهــم ســياق النكبــة دونمــا المــرور علــى هــذه 

التجربــة التــي تمثــل حالــة المنفــى لفلســطيني ُصبــغ بتعريفــه كاجــئ. 
الجــئ  تــرى  حيــث  فريــدة،  الفلســطيني  الســياق  فــي  الاجــئ  فحالــة 
ال  ولكنــه  منــه  ُهجــر  الــذي  األصلــي  وطنــه  مــن  مقربــة  علــى  يعيــش 
يســتطيع زيارتــه، وتــرى الجــئ يعيــش حالــة الميــز العنصــري بينمــا يناظــر 
مســتعمرة إســرائيلية قري�بــة منــه ويــ�رى أطفالهــا يلعبــون ويمرحــون 
وهــو يعيــش صــراع مــن األزمــات اإلقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســيًة، 
وتــرى الجــئ ُغــرب عــن وطنــه وعــاش نكبتــه مــرة عندمــا ُطــرد ومــرًة 
عندمــا أصبــح أســرًا لتناقضــات سياســية، وهنــا نجــد أن حالــة المخيــم ال 
يمكــن وصفهــا إال أنهــا منتــج نكبــوي وكارثــي واســت�كمال لحالــة إنســداد 

واالقتصــادي.  السياســي  األفــق 
وعلــى ذلــك تبقــى أي محاولــة لفهــم وقــراءة تطــور صــرورة النكبــة 
الفلســطينية تحمــل جانبــًا مظلمــًا فــي حال الوقوف فقط عنــد ما جرى في 
العــام 1948 وتجريدهــا مــن ســياقها السياســي واالجتماعــي والتاريخــي 
وال ســيما أن ذلــك مــا هــو إال طمــس للوعــي الفلســطيني فــي حــال عــدم 
ت�أطــر ذلــك ضمــن حكايــات رواهــا األجــداد وحفظهــا األبنــاء فــي أرشــيف 
فلســطيني يعتمــد علــى بعــض قصاصــات الوثائــق الفلســطينية، ومــا هــو 
خــارج إرادة الفلســطيني األعــزل هــو أن أي محاولــة ت�أريخيــة ت�تطلــب المرور 

علــى األرشــيف الريطانــي و”اإلســرائيلي” وإال ســتبقى منقوصــة.
ولهــذا فــإن اســتمرار االعتمــاد علــى ذاكــرة األجيــال لــه ت�أثــر هوياتــي 
خطــر، ومــن المحتمــل أن يت�أثــر هــذا الوعــي مــع األجيــال القادمــة، ألن 
تراكــم الممارســات وتزايــد الصعوبــات ســيؤدي إلــى فقــدان جــزء رئيســي 
مــن النضــال الهوياتــي الوجــودي الفلســطيني، وهنــا ال بــد مــن الت�أكيــد 
علــى أن النكبــة الثانيــة هــي ذلــك اليــوم الــذي نبقــى فيــه معتمديــن 

علــى ذاكــرة األجيــال فقــط.

العدالة أم املساواة...الجدلية األبدية! 

الطالب: وائل الدخيلي

لطالمــا أســالت جدليــة العدالــة أو المســاواة حــر 
واالداريــ�ني  واالقتصاديــ�ني  الباحثــني  مــن  العديــد 
والقانونيــ�ني ولعــل حضــوري فــي محاضرتــي كل 
عــن  حديثــه  فــي  القــادري  محمــد  الدكتــور  مــن 
المســاواة بــني المــرأة والرجــل فــي المؤسســات 
المصــري  والوزيــ�ر  الدكتــور  ومحاضــرة  العامــة 
لبحــث  عرضــه  فــي  الخالــق  عبــد  جــودة  الســابق 
متعلــق بالعدالــة االجتماعيــة فــي األمــن الغذائــي 
مــن  المنظمــة  المحاضــرات  سلســلة  اطــار  فــي 
كليــة االدارة و اقتصاديــات التنميــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا قــد أثار 
فــي فكــري عديــد التســاؤالت التــي تخاطــب عــدة مســلمات وحالــة الخلــط 
الصــارخ بــني العدالــة والمســاواة, ومــا نــراه اليــوم مــن مطالبــات ارتجاليــة 
وفضفاضــة للمســاواة بــني الرجــل والمــرأة فــي كل األحــوال والمســاواة بــني 
فئــات ال يتمتعــون بظــروف متشــابهة خــر دليــل علــى هــذا التعنــت فــي 
الدعــوات التــي وصلــت الــى حــد المطالبــة بالمســاواة فــي اإلرث بــني الرجــل 
والمــرأة فــي تونــس !!! متجاهلــني عــن قصــد أو عــن غــر قصــد ت�ثبيــت معايــ�ر 
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غطــاء  تحــت  البحــوث  تلميــع  وراء  منســاقني  و  المســاواة  هاتــه  تطبيــق 
مطالبــات كونيــة ترضــي المنظمــات الدوليــة و ال تراعــي البتــة خصوصيــات 
الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة وحتى الفيزي�ولوجية للمتســاوي�ن بينهم 
فالمســاواة هــي باألســاس مبــدأ وقاعــدة عامــة تفــرتض أن كل األشــخاص 
متســاوون أمــام القانــون ولهــم حقــوق متســاوية و يتــم النظــر الــى ذلــك 
مــن منطلــق وجودهــم فــي نفــس الوضعيــات لكــن المســاواة فــي الحقــوق 
هنــاك  بــل  المعــاش  الواقــع  فــي  فعليــة  مســاواتا  بالضــرورة  تعنــي  ال 
للبعــض ونقائــص  أفضليــات  الــى  بذاتهــا  ت�تحــول  عــدة  اختافــات وتباينــات 
للبعــض اآلخــر وبعــض مــن هــذه االختافــات يمكــن أن تنتــج عــدم مســاواة 
ملفتــة للنظــر فعلــى ســبيل المثــال فــان االختــاف فــي االنتمــاء الدينــي, 
السياســي والعرقــي يمكــن أن يدخــل عــدم مســاواة عندمــا يصبــح الحديث عن 
تمي�يــز صــارخ فــي التوظيــف, فــي الحكــم علــى األفعــال, فــي توفــر الخدمــات 
وذلــك مــا يجعلنــا ننتبــه شــديد االنتبــاه فــي بحوثنــا العلميــة أو فــي تقديــم 
البدائــل لمتخــذي القــرار كمحللــي سياســات أن المســاواة ال تعنــي بالضــرورة 
بحيــث  المســاواة  هــذه  تطبيــق  فــي  الواقعيــة  اآلليــات  توضيــح  و  عدالــة 
ينضــوي مفهــوم العدالــة مــن بــني هــذه اآلليــات  فهاتــه الجدليــة لــم ولــن 
ت�كــن ســهلة فــي عمليــة الفصــل فيهــا فالعدالــة يمكــن اعتبارهــا طريقــة 
للوصــول للمســاواة عندمــا ت�كــون وضعيــات األشــخاص متباينة,فمــن منظــور 
العدالــة  فــان علــى السياســة العامــة أو القاعــدة القانونيــة أو القــرارات 
الحكوميــة الداخليــة فــي المؤسســات أن تنطلــق مــن منطــق المســاواة لكــن 
مــع مراعــاة التباينــات الحقيقيــة بــني األشــخاص فالمحاكــم على ســبيل المثال 
قــد تلتجــئ فــي عــدة مناســبات الــى قواعــد العــدل واالنصــاف  رغــم الصبغــة 
اآلمــرة للقاعــدة القانونيــة فــي عمليــة توقيــع العقــاب و لعــّل أهــم قــرار 
يذكــر فــي فقــه القضــاء المقــارن مــا اتجهــت إليــه محكمــة القانــون الفرنســية 
فــي قضيــة معروفــة باســم الفتــاة “مينــار” أواخــر القــرن 19 حــني اعتــرت أن 
ســرقة قطعــة خبــز مــن قبــل هــذه المــرأة إلطعــام ابنتهــا ال يمكــن أن ت�كيــف 
علــى أنهــا جريمــة ســرقة وذلــك أيضــا مــا ذهبــت الــه محكمــة االســت�ئناف 
اإليطاليــة فــي قــرار صــادر ســنة 2016 حينمــا نقضــت قــرار المحكمــة االبتدائيــة 
المتعهــدة  واعتــرت أن فعــل المتهــم ليــس بجريمــة بــل “ضــرورة” وبالتالــي 
فقــد قــدم القضــاة الحــق فــي الحيــاة علــى حــق الملكيــة ولعلنــا ال نتخــذ هــذا 
الت�كي�يــف مرجعــا دائمــا وانمــا الفكــرة مــن ذلــك هــو قيــاس هاتــه الواقعــة مــع 
ــة خاصــة تلــك التــي ت�تعلــق بالظواهــر الغــر  ــا مــع األبحــاث األكاديمي تعاملن
فــي  والموضوعيــة  التفســر  فــي  الدقــة  تفــرتض  والتــي  موضوعيــة 

التعاطي معها وخاصة الواقعية.

قراءٌة  يف اإلسترشاُق األَمرييك 

الطالب: طالب الدغيم

بإحــدى  التعريــُف  الورقــة  هــذه  فــي  ســنّعمُد 
مدارس اإلستشــراق ، وهي المدرســُة األمريكية ، 
الوقــت  فــي  البالغــة  األهميــة  إكتســبت  التــي 
الراهــن ، وتميــزت بالكتابــات الُمنفتحــة والواســعة 
الســيكولوجية  الدراســات  اعتمــاد  وفــي   ،
فــي  وإهتمــت   ، الُمعمقــة  والسوســيولجية 
العالــم العربــي واإلســامي علــى وجــه التحديــد ، 
َفيطــُرُح اإلستشــراق   ، البحــث  ُمــراد ورقــِة  وهــو 
األمريكــي إشــكاالت حــول إمكانية قــراءة المعرفة 
اإلستشــراقية التــي أنتجهــا رواد هــذه المدرســة ؟ وكيــف ُيمكــن أن َنّكتنــُه 
ــات التعامــل مــع  ــه ؟ ومــا هــي آلي َمفهــوم اآلخر”العربــي أو المســلم” في
اإلستشــراق األمريكي الذي تطورت أدواته وتغّر َشــكله مقارنًة بالمدارس 

ــ اإلنكليزية “ ؟ اإلستشراقية األولى”الفرنسيةـ 

علــى  الذكوريــة  الهيمنــُة  بأنــه  اإلستشــراق  ســعيد  إدوارد  ُيعــّرُف   
والثقافــي  العرقــي  التبايــن  مــن  أســاٍس  علــى  األنثويــة  المجتمعــات 
والجغرافــي ، وعليــه فاإلستشــراق األمريكــي ُيعــدُّ امتــداد لإلستشــراق 
العالــم  عــن  وآراءه   تصوراتــه  مجمــل  ووارثــًا   ، الكولونيالــي  األوروبــي 
فــي  األمريكــي  اإلستشــراق  جــذور  ت�كونــت  وقــد   ، واإلســامي  العربــي 
القــرن التاســع عشــر بنشــاط البعثــات التبشــرية التــي اهتمــت بدراســة 
الُكليــة  ت�أســيس  ســاهم  وكمــا   ، اإلســامي  والديــن  العرب�يــة  اللغــة 
الســورية اإلنجيليــة ســنة 1866م فــي بــروت ) الجامعــة األمريكيــة فــي 
بــروت اليــوم ( فــي توســيع نشــاطه ، ولكــن اإلستشــراق االمريكــي نشــط 
بشــكل الفــت إثــر مرحلــة الحــرب العالميــة الثانيــة ؛ حينمــا أخلــت بريطانيــا 
مواقــع نفوذهــا اإلســتعماري لألمريكيــ�ني ، وكذلــك عنــد إصــدار الحكومــة 
صــْت بموجبــه مبالــغ هائلــًة  لتشــجيع  األمريكيــة مرســومًا ســنة 1952 م َخصَّ
تخــص  للدراســات  أقســاَم  افت�تــاح  علــى  البحثيــة  والمعاهــد  الجامعــات 
“الشــيوعي”  الروســي  للعالــم  وصــواًل  واإلســامي  العربــي  العالمــني 
وغــره مــن أجــزاء المعمورة،فمنــذ ذلــك الحــني أصبحــت مراكــز الدراســات 
مــن  الكثــر  واشــنطن   إســتقدمت  وكمــا   ، األمريكيــة  السياســة  عصــَب 
الطاقــات المعرفيــة كالمفكــر اإلنكليــزي هاملتــون جــب ) ت : 1971( الــذي 
األوســط  الشــرق  دراســات  قســم  لُيؤســس  هارفــرد  جامعــة  بــه  جــاءت 
لفهــم  العــرب  الباحثــني  بخــرات  األمريكــي  الكونجــرس  اســتعان  وكمــا   ،
المشــرق العربــي واإلســامي بشــكل أعمــق ،  فالمفكــر العربــي فيليــب 
حتــي ) ت : 1978 ( عمــل فــي عهــد الرئيــس ويلســون علــى ت�أســيس  قســم 

 . الشــرق األدنــى بجامعــة برنســتون  دراســات 
ُعقــد  الــذي  المؤتمــر  إثــر  اإلستشــراق  آليــات  المتحــدة  الواليــات  رت  َطــوَّ
فــي باريــس ســنة 1973م والــذي تــم مــن خالــه إنهــاء جدليــة المفهــوم 
 ، اإلنســاني  التفاهــم  مــن  مزيــد  لخلــق  اإلستشــراق  صفحــة  وطويــت 
فاألمريكيــون طــوروا المفهــوم باســٍم جديــد مواكــب للمرحلــة فســموه 
ثمانينــات  أواخــر  ومنــذ  الثقافيــة”،  والعاقــات  المناطــق  “دراســة 
القــرن الماضــي إهتــم أقطــاب اإلستشــراق األمريكــي بدراســة الحــركات 
اإلســامية والجهاديــة “فــي أفغانســتان ـ الشيشــان ..”،وأصــدرت العديــد 
مجلــة  ومنهــا   ، والمســلمني  العــرب  واقــع  حــول  مقــاالت  الصحــف  مــن 
المختــار التــي ركــزت علــى انتقــاد اإلســام وتشــريعاته تجاه المــرأة داعمة 
آراءهــا بالكتابــات التحرريــة العرب�يــة مثــل كتابــات فاطمــة المرنيســي ، إال 
أن اإلستشــراق اإلعامــي األمريكــي لعــب الــدور األخطــر مــن اإلستشــراق 
األكاديمــي ، فعلــى الرغــم مــن أن المــادة األكاديميــة كانــت تصــل إلــى 
مراكــز القــرار السياســي ، وتلعــب دورًا فــي توجيــه السياســات األمريكيــة 
، فاإلعــام فــي الواليــات المتحــدة أدى دوره الفاعــل ، واخــرق مختلــف 
الفئــات فــي المجتمــع الغربــي ، فنجــد جــاك شــاهني فــي مقالــه ) صــورة 
العربــي فــي وســائل اإلعــام االمريكيــة ( يكشــف عــن شــخصية العربــي 
فــي الســينما األمريكيــة بأنهــا شــخصيًة نمطيــة ، فالعربــي  ُوصــف بأنــه 
)خرافــي، ومتخلــف، ومولــع بالنســاء الغرب�يــات (، واألمــر ذاتــه نجــده  فــي 
قــام  الــذي  رضــا  محمــد  الســينمائي  للناقــد  والعــرب(  )هوليــود  كتــاب 
بتوثيــق خمســمائة فيلــم أمريكــي تــرز الصــورة الســلبية للعــرب ، وأدى 
فــي نهايــة المطــاف إألى ت�كويــ�ن أنموذجــًا للقولبــة والتنميــط خاضعــة 

أواًل وأخــرًا للمعايــ�ر األدلجيــة “ ثقافيــة ـ سياســية”. 
إن مــا َنشــهُده فــي ســياق الحــربِ األمريكيــة علــى مــا ُتســميه اإلرهــاب 
بمقــدارِ  لإلســتعمال  ُمعــدَّة  معرفــًة  أنتــج  إمريالــي  وهــٍم  علــى  قائــٌم 
الُحقبــة  أن  فنجــد  إســامي،  أو  عربــي  بلــد  فــي  عســكريٍة  مغامــرٍة 
الكاســيكية لإلستشــراق الغربــي “األوروبــي “ اعتمــدت علــى نمــٍط واحــد 
مــن انتــاج المعرفــة ، ولكــن اإلستشــراق األمريكــي أنتــج شــيئًا مختلفــًا نــراه 
ــه بعــد هجمــات ســبتمر 2001 م ، ومــا تبعــه مــن التدخــل فــي  فــي ذروت
دول العالــم ، وإدعــاءات وجــود أســلحة التدمــر الشــامل فــي العــراق ، 
وأخــرًا فــي أســلمة ثــورات الرب�يــع العربــي ، وكل ذلــك  أوجــد  عــدد مــن 
الزبائــن الُمروجــني لــه مــن منطلقــات اإليديولوجيــا والثنائيــة المتنازعــة 

بــني الــذات واآلخــر. 
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ــة الشــرق لــدى  ــه الشــرق المتخيــل عــن مكان ُيعــّرُ تــري هنتــش فــي كتاب
الغرب�يــ�ني “ الشــرق كامــن فــي رؤوســنا نحــن الغرب�يــ�ني ، وهــو روٌح كونيــة ، 
وجــاذب ســحري لفضاءنــا الداخلــي ، إنــه مســافة نبتعــد فيهــا عــن حداث�تنــا 
ه حقائــق كثــرة عــن الشــرق  الخرقــاء “ ، واعتــر هذاالمفكــر أن الغــرب َشــوَّ
مــن خــال اإلستشــراق ، وعلــى اإلتجــاه اآلخــر نــرى أنــه ســكَت عــن العطــاءات 
التــي قدمهــا العــرُب والمســلمون للحضــارة اإلنســانية، وبالتالــي وأمــام 
هــذه العاقــة المتوتــرة ، كيــف يمكــن تجــاوَز عتبــِة الصــراع وفــك اإلشــتباك 

بــني العالمــني العربــي والغربــي “ األمريكــي “ ؟ 
 أتــى الرب�يــع العربــي أجمــَل هديــة  إلدوار ســعيد بعــد مــرور ثمــان ســنوات 
علــى وفاتــه ، وهــو الــذي ناضــل ضــد اإلستشــراق األمريكــي ، ولعــب دوره 
فــي بلــورة مفاهيــم جديــدة ، وقــد جــاء الرب�يــع العربــي ليشــكل اللحظــة 
 ، الرجــل  2011 هــذا  ، فقــد تذكرنــا ســنة   التــي إنتظرهــا ســعيد  التاريخيــة 
ودفاعــه الحماســي عــن المشــرق العربــي ، فالحــراك العربــي قــاد إلــى 
تغيــ�ر مفاهيمــي ونفســي فــي العقليــة واألفــكار الغرب�يــة تجــاه العــرب ، 
ر والنهــوض باإلعتمــاد  فقــد أظهــرت الشــعوب العرب�يــة ُقــدرًة علــى الَتحــرُّ
عاليــة  إلــى درجــة  يســتند   حــوار  إقامــة  إمكانيــة  ، واكــدت  الــذات  علــى 
مــن الشــفافية بــني الغــرب والمشــرق العربــي بغــد طــول هــذا المعــرتك 
الحضــاري ، وُيحــدد عبــداهلل العــروي محــاور التاقــي بــني الغــرب والشــرق 
، بقولــه “ إن اإلنطبــاع الــذي نخــرج بــه أن المجتمعــني العربــي والغربــي إذ 
يجتــازان فــرتة تداخــل وتشــابك اليســتطيعان التحــاور فــي مرحلــة أولــى 
وفــي   ،  ) الذهنيــة  الُبنيــة  )تحريــِك  الدينــي  الوعــي  مســتوى  علــى  إال 
اإلجتماعيــة  الُبنيــة   ( السياســي  الوعــي  علــى مســتوى  مرحلــة الحقــة 
فمــن  الماديــة(”،  )القاعــدُة  التقنــوي  الوعــي  مســتوى  علــى  (،وأخــرًا 
  ، الغربــي  المجتمــع  الموقــف األخاقــي فــي  الممكــن  اإلســتفادة مــن 
وهــو موقــف متفاعــل مــع القضايــا العرب�يــة واإلســامية وي�رفــض تلــك 
، إذ دلــت علــى ذلــك المواقــف المناهضــة  الثنائيــة التــي تحدثنــا عنهــا 
للحــرب األمريكيــة علــى العــراق ، والمعاديــة لألنشــطة الصهيونيــة فــي 
فلســطني ، ومواقفــه الداعمــة لحركــة التحــول الديموقراطــي  بعــد الرب�يــع 
العربــي ، فمــن خــال التعامــل مــع هــذه الفئــة يمكــن أن نفهــم عاقــات 
التداخــل الثقافــي والحياتــي المشــرتك ،وبالتالــي يمكــن تجــاوز الصــراع 
والتبــادل  اإلنســاني  التعايــش  حالــة  مــن  أمكــن  مــا  وتحقيــق   ، والتنــازع 
األمريكــي”.  “ والغربــي  العربــي  العالمــني  بــني  والفكــري  المعرفــي 
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قّصــة إنســانّية ، ســيناري�و شــّيق ، ممثلــون بارعــون 
 ، وشــر  خــر   ، وتصــادم  صــراع   ، جاذبــة  أحــداث   ،
كوميديــا وتراجيديــا ، جمــال وقبــح ، أبطال ولصوص 
وت�تطــور  األفــام  تبنــى  هكــذا   ... وباطــل  حــق   ،
أحداثهــا فــي الســينما ، لكــن أيــن موقــع العــرب 
الســينمائّية  األفــام  بنيــة  فــي  والمســلمني 
الغرب�ّيــة ؟ وتحــت أّي المســّميات يندرجــون داخــل 

سيناري�وهاتها ؟.
      بالت�أكيــد لــن يكــون الكاتــب وال الممثــل وال 
ــا ...؟! أنــت أّيهــا العربــي فــي قاموســهم  البطــل وال الحــّق وال الخــر عرب�ّي
رديــف الشــر والباطــل والضعــف والجــن واإلرهــاب ، لكــن لمــاذا اختــاروا 
عــر  لتشــويهه  ويســعون   ، ســعوا  لمــاذا  ؟  المســلم  لمــاذا  ؟  العربــّي 

. والســينمائّية  التســجيلّية  أفامهــم 
        النظــرة إلــى العــرب والمســلمني لــم ت�تغــّر ولــم ت�تبــّدل منــذ عقــود ، رغــم 
ــات التــي ُوّقعــت بــني العــرب والغــرب ، فموقــف  كّل المعاهــدات واالتفاقّي
العــرب  تصــّور  فالســينما   ، والمســلمني  العــرب  تجــاه  عدوانّيــا  الســينما 

والمســلمني بشــًرا بــا رحمــة ، متخّلفــني ، متعّصبــني دينّيــا ، فمــّرة نراهــم 
ــا إلهــي ! أّيهــا الشــيطان  يصــّورون العــرب بالشــياطني ،مثــال ذلــك فيلــم )ي
1984- ( ومــّرة بالشــاّذين كفيلــم )مســألة ليســت صغــرة 1985( وأحيانــا تّجــار 
مخــدرات كفيلــم )حريــ�ق ســانت بالمــو -1985  ( ثــّم هــم عندهــم أغبيــاء كفيلم 

)عــودة إلــى المســتقبل – 1985 (...
وتغــرق الســينما الغرب�ّيــة فــي فــرتة التســعينات بتشــويه صــورة العــرب 
والمســلمني ، وترّكــز علــى وصفهــم باإلرهابّيــ�ني ، وســافكي دمــاء األبريــاء 
، ومدّمــري الحضــارات ، كفيلــم  ) أكاذيــب حقيقيــة – 1994 ( وفيلــم )الحصــار 
1998- ( ، وقــد تفّرغــت هوليــوود بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمر 
ــة وهــي  ــة والغرب�ّي للعربــّي اإلرهابــّي !! وســعت تبــارك آلــة الحــرب األمريكّي
مّتجهــة لتحــرر العــرب والمســلمني مــن هــذا اإلرهــاب ! ولــو علــى حســاب 

جث�ثهــم ومقدراتهــم وإرثهــم الحضــارّي والتاريخــّي .
صراحــة  وبــكل  بهجــت  رأفــت  أحمــد  الســينمائي  كتبــه  مــا  هنــا  وأقتبــس 
ــة  ووضــوح عــن العاقــة بــني الغــرب والعــرب فــي كتابــه “ الشــخصّية العرب�ّي
فــي الســينما العالمّيــة “ فقــال : “إّن العــرب فــي نظــر الغــرب مــا هــم إال 
شــعوب متخّلفــة ليــس لديهــا القــدرة علــى التفكــر واالبتــ�كار ، وليــس لهــم 
عاقــة بالتطــّور والت�كنولوجيــا وليــس لديهــم القــدرة على حماية أنفســهم 
واالســتفادة مــن ثرواتهــم ، وهــم دائمــا بحاجــة للحمايــة الغرب�ّيــة مثــل مــا 
حــدث مــع الكويــت فــي حــرب الخليــج األولــى ، وغــزو العــراق وأفغانســتان 
، أّمــا بعــد الحــادي عشــر مــن ســبتمر ، فقــد تحّولــت النظــرة وأصبــح العالــم 
الغربــّي يتعامــل مــع العربــّي أو المســلم علــى أّنــه عقــل مدّبــر ومخّطــط  

مبت�كــر وذو تفكــر متقــن- لكــن -  فــي عملّيــات اإلرهــاب ...” 
إدراكنــا ورؤيتنــا لألشــياء بوضــوح  الغرب�ّيــة عــدم  الســينما  كذلــك تســتغّل 
فيســتغّلون ذلــك مــن خــال مشــاهد الخــداع والتضليــل التــي يبّثونهــا فــي 
أفامهــم ، ظاهرهــا مناصرتنــا ، وباطنهــا هــدم حضارتنــا وقيمنــا وعروبتنــا 
ــه  ــة” دون تفاصيل ــال؛ مــن يشــاهد فيلــم “مملكــة الجّن ، فعلــى ســبيل المث
يوهــم بــأّن هــذا الفيلــم فيــه إنصــاف للعــرب ولصــاح الديــن ، لكن مــن ينظر له 
بعــني التبّصــر والوعــّي ، يــدرك أّن الفــارس العربــّي كمــا ظهــر فــي أّول عشــر 
دقائــق مــن الفيلــم ، قاطــع طريــ�ق وقاتــل ومعتــٍد وال يعــرف -أيضــا -أصــول 
ــا أخــاق  ــة فروســّية ب ــم - يصّورالفروســّية العرب�ّي ــال ، فهــو -أي الفيل القت
أو عدالــة . وكذلــك نــرى فيلــم “ النمــر والجليــد “ يصــّور العربــّي بالضعيــف 
الــذي ال حــول لــه وال قــّوة ، فهــو عاجــز عــن حمايــة نفســه ، فكيــف لــه أن 
يقــوى علــى حمايــة غــره ؟! وهــذا توّجــه مســموم نحــو العربــي والمســلم 
، الهــدف منــه محــو الماضــي العربــي فــي داخــل اإلنســان العربــّي ، وســلب 

الحضــارة وإضعــاف القــدرة علــى النهــوض واالســتقالية .
       إّن نظرة الغرب إلى العرب والمســلمني ت�تلّخص في الطمع المستشــري 
فــي نفــوس الغــرب حــول ثــروات العــرب ومــا يمتلكونه من مقّومــات ، فلذلك 
نراهــم يقفــون أمــام أّي توجــه عربــّي لاســتقال فــي الحكــم ، واإلفــادة 
مــن ثرواتــه فــرى هــذا الغــرب يمنــع أّي دولــة مــن ذلــك بحجــة أّن الســيطرة 
هــذه تخــدم اإلرهــاب والعنــف ، أو يختلقــون الذرائــع للحيلولــة دون ذلــك ، كمــا 

فعلــوا فــي العــراق ويفعلــون بهــدف الســيطرة علــى ثرواتــه ومقدراتــه .
إّننــا أحــوج مــا نكــون فــي هــذه األّيــام وأمــام هــذه الحملــة الممنهجــة 
والمدروســة للنيــل مــن كياننــا العربــّي االســامّي عــر األفــام الســينمائية 
لتوّجــه ســينمائّي ينتــج أفاًمــا مضــاّدة تظهــر حقيقــة العــرب والمســلمني، 
وتبــني تاريخهــم المشــرق العريــ�ق، وقيمهــم الســامية وحضارتهــم الضاربــة 
وانجازاتهــا   ، وإنســانيتها  للحيــاة  وحبهــا  بأخاقهــا  التاريــ�خ  أعمــاق  فــي 
ٍ مــن  الامحــدودة فــي خدمــة البشــرّية جمعــاء ، ثــم إّننــا بحاجــة لجيــل واع
الســينمائّي�ني الذيــن يقّدمــون مصالــح العــرب وتاريخهــم وفكرهــم وقيمهــم 
علــى أي شــيء آخــر ، وأقــول للســينمائّي�ني العــرب كفاكــم تخــاذاًل ، كفاكــم 
مهادنــة واســرتضاء للغــرب فلــن يرضــوا عنكــم أبــًدا ، انقلــوا التاريــ�خ والواقــع 
والحقيقــة وصّوروهــا كمــا هــي ال أكــرث ، فالعــرب والمســلمون لــن يكلفوكم 
كثــرا فــا يحتاجــون لعمليــات تجميــل وفاتــر ألنهــم أنصــع وأصفــى وأجمــل  

ممــن يحــاول تشــويه وتزي�يــف وتغيــ�ر حقيقتهــم.
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فوىض رسمدية 

الطالبة: خديجة الصالبي

يدّثرني الليل بعباءته الُمعتمة.. 

يخبئ نجوى أفكاري، مشاعري..لذاتي ..! 

وُيلقي آالمي في جوف أحشائه.. 

ُيزّي�ن القمُر قّبته الصافية.. 

لينتهك الظاَم بأشعته الفاختّية.. 

والنجوم هي األخرى .

. ت�ثور تمرًدا بسناها الفضّي.. 

وُتقحم الذكريات صورها العتيقة.. 

إعاًنا منها..

بأنها ال تزال..

تحتّل مكاًنا من الذاكرة..! 

وأنها لم َت�ُته بعد.. في سديم النسيان..

ففي كل مساء.. 

ُيقيم الكون حرًبا سلمية..! 

هدفها.. 

“ مؤانستي “..؛ 

وأنا.. 

أحتضن سعفة نخيل.. 

عوًضا عن ُغصن الزيتون.. 

أجّفف دمعي..

 وأبتسم.. 



يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقرتاحات�كم وماحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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