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اقرأ يف هذا العدد

بحضور ورعايــة وزير الخارجية القطري و وكيل األمني العام لألمم 	 

املتحدة للشؤون اإلنســانية، معهد الدوحة للدراسات العليا يفتتح 

رســميًا مركز دراسات النزاعات والعمل اإلنساين

األول من نوعه يف قطر ,معهد الدوحة للدراســات العليا يفتتح باب 	 

القبول يف ماجستري " الصحافة".

معهــد الدوحة يعقد مؤمتر "الهجرة يف عامل متقلّب".	 

أبو يعرب املرزوقي يتســاءل: هل لإلسالم نظرية دولة؟	 

افتتاح مرشوع "تكوين الهويات العابرة للثقافات يف عامل عريب متغري".	 

املعهد يف اإلعالم

 فوز كتاب "Being Palestinian" للدكتور يارس 
سليامن معايل  بجائزة الكتاب الفلسطيني.

 أبو يعرب املرزوقي: لإلسالم نظرية يف الدولة 
نظامها "وأمرهم شورى. 

 مشاركة الدكتور سلطان بركات يف إطالق النداء 
اإلنساين لألمم املتحدة 2017

 الدكتورة هند املفتاح تشارك بافتتاح مؤمتر 
الهوية يف رؤية قطر الوطنية 2030.

 الدكتور إبراهيم فريحات يف لقاء عىل الجزيرة 
برنامج ما وراء الخرب

أقالم

 أحمد حسني الشيخ : أمل تَر.

 أحمد عامد محمد: هل البريوقراطية نظام فاسد.

 أرشف اقريطب : اضمحالل الهويّة العربيّة يف   
          مواجهة اآلخر  الغريب:"رواية الطيب صالح منوذجا".

 أمين الطيب بن نجي: العربيّة ومعهد الدوحة.

 زينـب املحمود: فالن بن فالن.

 ُمصطفى حسـن: من قتل ياسني؟.

 وائـل دخييل: العدالة الجبائية...بني الرضيبة عىل  
        الفقـر والرضيبة عىل الرفاه.

zajel@dohainstitute.edu.qaنرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 
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عدسة حوار العددتصميمإشراف
إبراهيم عبدالجوادمحمد الخمايسهفاطمة الصالتخالد وليد محمود

أمري دولة قطر يدشن معهد الدوحة للدراسات العليا 

واملقر الجديد للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

حوار العدد

نســتضيف فــي العــدد الســابع مــن نشــرة زاجــل، الدكتور 

والدراســات  اإلعــام  قســم  رئيــس  النــواوي  محمــد 

ــا. الثقافيــة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العلي
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 دّشــن ســمو أمــر دولــة قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي اليــوم األحــد
 )4 كانون األول/ ديسمرب 2016( معهد الدوحة للدراسات العليا الذي يضم 
أيًضــا المقــر الجديــد للمركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات. وقــام 
ســمو األمــر بجولــة فــي مرافــق هــذا الصــرح األكاديمــي الــذي يســتقبل 
للماجســتر  لمتابعــة دراســات عليــا  العرب�يــة  الــدول  طلبــًة مــن مختلــف 
والدكتــوراه فــي العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، ورافقــه في الجولة كل 
مــن الدكتــور عزمــي بشــارة المديــر العــام للمركــز العربــي لألبحــاث ورئيــس 
مجلــس أمنــاء معهــد الدوحــة، و الشــيخ الدكتــور عبــد اهلل بــن علــي آل ثانــي 
نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء المعهــد، والدكتــور ياســر ســليمان معالي رئيس 

ــب رئيــس المعهــد  ــاح نائ ــد المفت ــة والدكتــورة هن معهــد الدوحــة بالوكال
للشــؤون اإلداريــة والماليــة.

وتابــع ســمو األمــر عرًضــا عــن إنشــاء معهــد الدوحــة للدراســات العليــا 
ــا ومشــاريعه المســتقبلية فــي  وبرامــج الماجســتر التــي يقدمهــا حاليًّ
فتــح مســارات جديــدة، ومباشــرة برامــج الدكتــوراه. كمــا اطلــع علــى تقــدم 
مشــروع معجــم الدوحــة التاريخــي للغــة العرب�يــة الــذي أطلقــه المركــز 

العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات عــام 2013.

أمري دولة قطر يدشن معهد الدوحة للدراسات العليا

 واملقر الجديد للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

مالحظة: سنوافيكم في العدد القادم من نشرة زاجل بتغطية خاصة حول االفت�تاح الرسمي للمعهد.
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افت�تــح األربعــاء، 2 تشــري�ن الثانــي، مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني 
فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا، بحضــور وزيــ�ر خارجيــة دولــة قطــر 
ــر العــام للمركــز العربــي  ــد الرحمــن آل ثانــي، والمدي ــن عب الشــيخ محمــد ب
لألبحــاث ودراســة السياســات الدكتــور عزمــي بشــارة ، ومديــر مركز دراســات 
النــزاع والعمــل اإلنســاني الدكتــور ســلطان بــركات، ورئيــس معهــد الدوحــة 

للدراســات العليــا بالوكالــة الدكتــور ياســر ســليمان. 

وفــي مداخلتــه فــي افت�تــاح المركــز، قــال الدكتــور ســلطان بــركات "إن مركــز 
دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني هــو معهــد أنشــئ فــي قطــر ولقطــر، 
لتطويــ�ر المجتمــع القطــري والمؤسســات القطريــة، وفــي الوقــت نفســه 

هــو هديــة للمنطقــة المحيطــة إقليميــا، ومــا بعدهــا".  

ونــّوه إلــى أن مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني بــدأ أول موســم 
دراســي لــه فــي شــهر ســبتمرب الماضــي، الفتــا إلــى أن المركــز هــو "ثمــرة 
النعقــاد قمــة العمــل اإلنســاني العالمــي فــي اســطنبول، والتــي كان لهــا 
أثــر كبــر، وحشــدت الجهــود فــي المنطقــة، والكثــر مــن األطــراف الفاعلــة 

لت�أســيس المركــز".

وبشــأن مهــام المركــز واختصاصاتــه، أكــد بــركات أن مركــز دراســات النــزاع 
بمســتوى  العالــي،  والتعليــم  البحــث  علــى  اإلنســاني ســركز  والعمــل 
الماجســتر، "وليــس جمعيــة خريــة قطريــة أخــرى، بــل نظــام منــح دراســية 
لتمكــن الطلبــة مــن العالــم العربــي والمناطــق المجــاورة للعالــم العربــي 
وافغانســتان  والصومــال  تركيــا  مثــل  سياســاتنا  فــي  تاثــر  لهــا  التــي 
وباكســتان، ونأمــل أن نطــور ثقافــة بحــث غائبــة حالًيــا فــي العالــم العربــي، 

ليشــكل البحــث مــن خــالل المركــز إضافــة لت�أطــر ثقافــة العمــل مــع العمــل 
اإلنســاني وكيفيــة االســتجابة لهــا، وكيفيــة اإلعمــار والبنــاء".

وعــن أهميــة ت�أســيس المركــز فــي قطــر، قــال بــركات "بالنســبة لقطــر، هــي 
واحــدة مــن الــدول المانحــة والســخية، وتقــوم بالكثــر مــن هــذا الدعــم، عرب 
جمعيــات قطريــة، وهنــاك جمعيــات خرية كبرة تحتاج إلى طاقــات قيادية، 
ومهــارات قياديــة، والدراســة بهــذا المســتوى فــي المركــز ت�تيــح الفرصــة 
للتعريــف بهــذه القضايــا، ومــن الجوانب المهمــة أن نضع الكثر من التوكيد 

علــى البحــث باللغــة االنجليزيــة، رغــم أن المــواد تعطــى باللغــة العرب�ية".

مــن 18 جنســية  يضــم 24 طالًبــا  المركــز  أن  إلــى  بــركات  الدكتــور  وأشــار 
مختلفــة، 3 منهــم قطريــ�ن، والباقــي مــن دول عرب�يــة، إضافــة لــدول تشــاد 
ــا إلــى أن المطلــوب مــن المركــز هــو االهتمــام  وباكســتان وأوكرانيــا، الفًت
ــة، ومنــح شــهادات فــي  ــم العربــي، مــن خــالل دراســة اللغــة العرب�ي بالعال

موضوعــات ذات صلــة. 

اإلنســانية  للشــؤون  المتحــدة  لألمــم  العــام  األمــن  وكيــل  أكــد  بــدوره 
ســتيفن أوبرايــن خــالل محاضرتــه فــي حفــل االفت�تــاح علــى أهميــة المركــز 
الــذي ت�أســس بالدوحــة؛ فــي اســت�كمال توصيــات القمة اإلنســانية العالمية 
الــذي عقــد فــي مايــو الماضــي فــي إســطنبول الرتكيــة بمشــاركة العديــد 
مــن الحكومــات والمنظمــات غــر الحكوميــة، والمؤسســات االكاديميــة 

لبحــث ســبل إيصــال المســاعدات لمــن يحتاجهــا فــي شــتى أنحــاء العالــم.

بحضور ورعاية وزير الخارجية القطري

 و وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية

معهد الدوحة للدراسات العليا يفتتح رسميًا مركز دراسات النزاعات والعمل اإلنساين
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أعلنــت كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية بمعهــد الدوحــة للدراســات 
الصحافــة  ماجســتر  بربنامــج  االلتحــاق  طلبــات  قبــول  بــدء  عــن  العليــا؛ 
المقــرر إطالقــه بالعــام الدراســي 2018-2017، والــذي يعتــرب أول برنامــج 
جــًدا علــى  القالئــل  ماجســتر فــي الصحافــة بدولــة قطــر وواحــد مــن 

مســتوى العالــم العربــي.

وتعليًقــا علــى هــذا اإلعــالن، أشــار الدكتــور محمــد النــواوي مديــر برنامــج 
اإلعــالم والدراســات الثقافيــة إلــى أن برنامــج الماجســتر فــي الصحافــة 
يهــدف إلــى إعــداد جيــل جديــد مــن الصحفيــ�ن الطموحــن ذوي المهــارات 
العاليــة واألســس األخالقيــة، الذيــن لديهــم وعــي بتحديــات مجتمعاتهــم 
أنــه ســيتم تزويــد  إلــى  النــواوي  والمجــاالت الواعــدة فيهــا. وأضــاف 
خري�جــي هــذا الربنامــج بالمهــارات األكاديميــة والمهنيــة الالزمــة لتغطية 
قضايــا رئيســية نقديــة وكليــة، مــن خــالل منظــور شــامل ومتنــوع. كمــا 
ســيقوم الربنامــج بغــرس القيــم الصحفيــة النبيلــة فــي طالبــه كالحياديــة 

واالســتقالل والدقــة والرغبــة الحثيثــة لكشــف المخالفــات.

اساســيات  الربنامــج  خري�جــو  يتقــن  ســوف  أنــه  إلــى  النــواوي  وأضــاف 
مهنيــة مختلفــة مثــل صحافــة البيانــات وإنتــاج األفــالم وروايــة القصــص 
فــي وســائل اعــالم متعــددة ســيقوم بتدريســها أســاتذة اكاديميــون 
إلــى ذلــك،  الكفــاءة. باإلضافــة  اعلــي مســتوي مــن  ومهنيــون علــي 
علــم  فــي  والمنهجيــة  النظريــة  باألســس  الخري�جــن  تزويــد  ســيتم 
ــار  ــًا قائمــًا علــى المهــارات فــي جمــع األخب الصحافــة، وســيتلقون تدري�ب

االســتقصائية. والصحافــة  والكتابــة 

وأوضحــت إدارة القبــول والتســجيل أنــه على جميــع المتقدمن بالراغبن 
بااللتحــاق بالربنامــج اســتخدام طلــب القبــول االلكرتونــي المعلــن عنــه 
لهــم  يســمح  والــذي  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  موقــع  علــى 

باســت�كمال طلباتهــم وتحميــل المســتندات المطلوبــة.

األول من نوعه يف قطر 

معهد الدوحة للدراسات العليا يفتتح باب القبول يف ماجستري " الصحافة"
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معهد الدوحة يعقد مؤمتر "الهجرة يف عامل متقلّب"

األكاديمــي  مؤتمــره  أعمــال  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  افت�تــح 
"الهجــرة فــي عالــم متقلــب"، الــذي ينظمــه على مــدى ثالثة أيــام بالتعاون 
مــع معهــد البحــوث االجتماعيــة واالقتصاديــة )SESRI(، وبمشــاركة كوكبــة 

ــا الهجــرة. ــ�ن المتخصصــن فــي قضاي مــن الباحثــن واألكاديمي

وأكــد الدكتــور نبيــل خّطــاب رئيــس اللجنــة العمليــة والتنظيميــة للمؤتمــر، 
ــا بالدرجــة األولــى، حيــث يــدرس القضايــا  أن المؤتمــر يعتــرب لقــاًء أكاديمًي
وقضيــة  الكفــاءات،  هجــرة  موضــوع  وباألخــص  بالهجــرة،  المتعلقــة 
اللجــوء عقــب األزمــات السياســية والعســكرية التــي تواجــه المنطقــة، 
خصوًصــا فــي ســوريا والعــراق واليمــن وأفغانســتان.. مبينــا أن الهــدف 
مــن المؤتمــر هــو جمــع نخبــة مــن المفكريــ�ن والباحثــن واألكاديميــ�ن 
والعلمــاء فــي مجــاالت علــم االقتصــاد وعلــم االجتمــاع ومجــاالت أخــرى 

لمناقشــة التســاؤالت المتعلقــة بالموضــوع المطــروح ومقارباتــه. 
وأوضــح الدكتــور خّطــاب أن تنظيــم هــذا المؤتمــر الدولــي يأتــي كمحاولة 
للهجــرة  المســتقبلة  الــدول  بسياســات  وعالقتــه  يجــري  مــا  لفهــم 
العمالــة  خــاص موضــوع  للهجــرة، وبشــكل  المرســلة  الــدول  وسياســة 

الوافــدة فــي بعــض الــدول مثــل دول الخليــج. 
أدريــان  الدكتــور  مــن  لــكل  االفت�تاحيــة مداخــالت  الجلســة  وقــد شــملت 
المتحــدة،  بالمملكــة  ليــدز  جامعــة  فــي  االجتمــاع  علــم  أســتاذ  فافــل 
الجامعــة األوروبيــة- إيطاليــا.  والدكتــور فيليــب فارغــوس مــن معهــد 

وأكــد الدكتــور فافــل ضــرورة إبــراز الجوانــب اإليجابيــة للهجــرة مــن خــالل 
الكفــاءات والطاقــات التــي تســتفيد منهــا الــدول المســتقبلة، فيما أشــار 
الدكتــور فارغــوس إلــى مــا اعتــربه تناقًضــا بــن السياســة األوروبيــة تجــاه 
موضــوع الهجــرة، وبــن احتياجــات هــذه الــدول للهجــرة، وأهميــة قضايــا 
واســتمالة  باالنتخابــات  يتعلــق  فيمــا  للساســة  بالنســبة  المهاجريــ�ن 
الناخبــن، إضافــة للجانــب االقتصــادي المتعلــق بحاجــة الــدول األوروبيــة 

إلــى عــدد كبــر مــن المهاجريــ�ن بســبب نقــص األيــدي العاملــة الناتــج عــن 
النمــو الديموغرافــي بســبب تراجــع عــدد الــوالدات. 

االجتمــاع  علــم  أســتاذ  مــودود  طــارق  الدكتــور  اســتعرض  جهتــه،  مــن 
والسياســات العامــة فــي جامعــة بريســتول- المملكــة المتحــدة، موضوع 
باعتبارهــا  الجديــدة  الهجــرة  بأفــواج  وعالقتهــا  الثقافيــة  التعدديــة 
سياســة مــن أجــل اســتيعاب الهجــرة التــي قدمــت ووصلــت إلــى أوروبــا 

خــالل خمســينيات وســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي. 

واعتــرب مــودود أن مــا يحصــل اآلن هــو "محاولــة لفهــم العالقــات التــي 
طبقّتهــا بعــض الــدول األوروبيــة، خاصــة بريطانيــا مــن حيــث اســتخدام 
فــي  واندماجهــم  المهاجريــ�ن  الســتيعاب  كأداة  الثقافيــة  التعدديــة 
المجتمعــات األوروبيــة وخصوًصــا المجتمــع الربيطانــي وعالقــة هــذا كلــه 
وأثــره علــى ازديــاد الخطــاب العنصــري ســواء النابــع مــن العدائيــة لــكل 
مــن هــو غريــب أو العدائيــة للمســلمن مثــل /اإلســالموفوبيا/ وإلــى 
أي مــدى يمكــن أخــذ هــذه السياســة إلــى مرحلــة متقدمــة لمســاعدة 
اســتيعاب أفــواج الهجــرة الجديــدة التــي تقــرع أبــواب الــدول األوروبيــة". 
عليهــا  ت�تــوزع  اختصاصيــة  جلســة   17 علــى  المؤتمــر  برنامــج  ويشــتمل 
المشــاركات البحثيــة والتــي تناقــش مواضيــع ذات صلــة أساســية بقضايــا 
الهجــرة، مثــل المحــددات المتغــرة للســلوك العــام تجــاه الهجــرة فــي 
الدمــج  العاليــة-  المؤهــالت  أصحــاب  والمهاجــرون  مختلفــة،  ســياقات 
االنتمــاء  وتداعياتهــا،  الهجــرة  حــول  الوطنيــة  السياســات  والتفاعــل 
 - القســرية  الهجــرة  الجديــد،  الثقافــي  والتعــدد  الوطنيــة  والهويــة 
فــي  المهاجريــ�ن  تواجــه  التــي  المخاطــر والتحديــات  التنقــل،  محــددات 
ســوق العمــل، الت�كامــل مــع ســوق العمــل والرتابــط االجتماعــي فــي 
الوطنيــة،  بعــد  ومــا  الهجــرة  وقضايــا  والمحليــة،  الوطنيــة  الســياقات 

والتنميــة. والهجــرة 



6

العدد السابع  -  ديسمرب/كانون األول 2016

أبو يعرب املرزوقي يتساءل: هل لإلسالم نظرية دولة؟

العلــوم  برنامــج  اســتضاف  الباحثــن،  والطلبــة  األكاديميــ�ن  مــن  ثلــة  بحضــور 
السياســية والعالقات الدولية في معهد الدوحة للدراســات العليا، يوم الثالثاء 
8 تشــري�ن الثانــي؛ المفكــر التونســي الدكتــور أبــو يعــرب المرزوقــي الــذي ألقــى 
محاضرة بعنوان "هل لإلســالم نظرية دولة؟" في مقر المعهد، قّدم لها وأدار 

النقــاش الدكتــور عبــد الوهــاب األفنــدي مديــر الربنامــج. 

المفكــر  حــاول  الــذي  الجوهــري  الســؤال  كان  دولــة؟  نظريــة  لإلســالم  هــل 
المرزوقــي اإلجابــة عنــه مــن خــالل وقوفــه علــى مختلــف العالقــات التــي 
يعــرب  أبــو  قــدم  الغــرض  ولهــذا  والسياســة،  اإلســالم  ثنائيــة  فــي  ت�تفاعــل 
محاضرتــه فــي محوريــ�ن؛ األول اتخــذ شــكل عرض لما يفيد بوجــود نظرية الدولة 
وبمــا اعتــربه اســتحالة وجــود حقيقــة الدولــة اإلســالمية، ســواء مــا يتعلــق 
بمفــاد وجودهــا فــي الماضــي ومفــاد إمكانيــة تحقيقهــا فــي المســتقبل، عــرب 
اســتعراضه أربعــة مواقــف، قبــل أن ينتقــل إلــى المحــور الثانــي والــذي خصصــه 
للحديــث عــن اإلثبــات الــذي يؤكــد أن لإلســالم نظريــة فــي الدولــة وأن لوجــود 

ــة أدلــة فــي الواقــع التاريخــي الــذي يثبــت أنهــا فعــال تحققــت. هــذه الدول

بحســب المرزوقــي فــإن الموقفــن األولــن ذاتيــ�ن ينبعــان مــن األمــة نفســها 
وينبعــان مــن صــراع وصفــه بالكاريكاتــوري بــن دعــاة الت�أصيــل ودعــاة التحديــث، 
العرب�يــة  الحضــارة  إلــى  المنتســبن  الموقفــن  فــإن  المرزوقــي  ووفــق 
ــة اإلســالمية  ــل الــذي ظــن أن ت�أصيــل الدول اإلســالمية؛  ناتجــن إمــا عــن الت�أصي
)دولــة اإلســالم(؛ يتمّثــل فــي الصــورة التــي آلــت إليهــا عندمــا حّطــت الحضــارة 
اإلســالمية، ليضــرب المثــال عــن ذلــك بالمحــاوالت التــي بــدأت بطالبــان إلــى 
حركــة شــباب الصومــال والتــي وصلــت ذروتهــا مــع مــا يســمى بتنظيــم داعــش، 
موقــف يؤكــد المرزوقــي أنــه يدعــي أنــه يؤصــل للدولــة اإلســالمية ويحققهــا، 
ولكنــه فــي الحقيقــة صــورة كاريكاتوريــة عــن الدولــة اإلســالمية، بمعنــى آخــر 

نفــي إمكانيــة وجودهــا علــى حــّد قولــه.

أمــا الموقــف الثانــي، وفــق المرزوقــي، فتمثلــه الحــركات اإلســالمية التــي تدعــي 
أنهــا حداثيــة، مشــًرا إلــى أّن كل هــذه الحــركات اإلســالمية إلــى حــد وقــوع الثــورة 
فــي تونــس وغرهــا مــن البلــدان العرب�يــة فــي 2011؛ كانــت حــركات تحاكــي األنظمــة 
العسكرية الفاشية في الوصول إلى الحكم وفي آليات الحكم رغم أنها إسالمية.

وتريــد  حداثيــة  أنهــا  تدعــي  التــي  الحــركات  هــذه  أن  المرزوقــي،  ويضيــف   
الديمقراطيــة وأنهــا تؤمــن بحقــوق اإلنســان؛ هــي فــي الحقيقــة أخــذت المنهــج 

الفاشــي مــن األنظمــة العســكرية وهــي بذلــك محاولــة للت�أصيــل وللتحديــث 
المشــوهن.  

بعــد ذلــك، انتقــل المرزوقــي إلــى المحــور الثانــي والــذي أكــد فيــه أن لإلســالم 
نظريــة فــي الدولــة وأن وجــود أدلــة علــى ذلــك فــي الواقــع التاريخــي يثبــت أنها 
فعــال تحققــت، مســتداًل باآليــة 38 مــن ســورة الشــورى }والذيــن اســتجابوا لربهــم 
وأقامــوا الصــالة وأمرهــم شــورى بينهــم وممــا رزقناهــم ينفقــون{، حيــث أوضح 
أن الجماعــة خاضعــة لقانــون هــو االســتجابة لربهــم يعنــي الشــريعة بالنســبة 
للدولــة اإلســالمية )دولــة اإلســالم(، وأمرهــم شــورى بينهــم فهــي تعــود علــى 
الشــكل السياســي ونظــام الحكــم وطبيعــة النظــام، وأســلوب الحكــم هنــا يصبــح 
شــورى بينهــم أي تســي�ر بالديمقراطيــة، قبــل أن يطــرح الســؤال عــن المشــكل 
الذي يحول بن الجماعة والعيش الســليم، ليجيب أنه المشــكل االقتصادي وهو 
مــا ت�ت�كلــم عنــه اآليــة مــن خــالل "ومما رزقناهم ينفقــون". من خالل هذا التقســيم 
يــرى المرزوقــي أن هنــاك بالفعــل نظريــة للدولة فــي اإلســالم وأنه ليس هناك 
دولــة فــي اإلســالم تطبــق هــذه النظريــة، فمختلــف تجــارب الدولــة فــي اإلســالم 
كانــت خــارج هــذه النظريــة وال تســتجيب لروحهــا وأنهــا لــم تطبــق نظريــة الدولــة 
القائمــة علــى الشــورى والعــدل وغرهــا، بل كانــت كما وصفهــا بالـ"كاريكاتورية". 
لتنتهــي المحاضــرة بنقــاش عام تفاعلي شــارك فيه جمهــور الحاضري�ن من خالل 

أســئلتهم وآرائهــم وانتقاداتهم. 

ويعتــرب أبــو يعــرب المرزوقــي مــن أشــهر المفكريــ�ن فــي العالــم العربــي، فهو 
حائــز علــى شــهادة الباكالوريــ�وس فــي الفلســفة مــن جامعــة الســوربون 
الفرنســية ســنة  1972م، ثــم دكتــوراه دولــة فــي الفلســفة العرب�يــة واليونانيــة 
عــام 1991م، وهــو متخصــص فــي الفلســفة العرب�يــة واليونانيــة واأللمانيــة. 
ومــن خــالل اشــتغاالته األكاديميــة أو على مســتوى المؤلَّفــات، كثرًا ما تقاطع 
المرزوقــي مــع الفكــر السياســي العربــي القديــم، وهــو مــا نجــد أثــره بــارزًا فــي 
أعمــال مثــل "االجتمــاع النظــري الخلدونــي والتاريــ�خ العربــي المعاصــر" و"آفــاق 
النهضــة العرب�يــة" و"النخــب العرب�يــة وعطالــة اإلبــداع فــي منظــور الفلســفة 
القرآنيــة"، وهــي أعمــال تظهــر فيهــا تخّصصاتــه فــي الفلســفتن اإلســالمية 
واليونانيــة، وانشــغاالتهما بالسياســة )المدينــة حســب المصطلــح القديــم(، مع 

رفدهــا بالفكــر السياســي الحديــث، خصوًصــا األلمانــي منــه.
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افتتاح مرشوع "تكوين الهويات العابرة للثقافات يف عامل عريب متغري"

الثانــي؛  تشــري�ن  مطلــع  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  فــي  افُت�تــح 
المشــروع البحثــي "ت�كــّون الهويــات العابــرة للثقافــات فــي عالــم عربــي 
متغــّر)TICAW(" الــذي يشــارك فيــه طلبــة وأســاتذة متخصصــون فــي 
القطــري  لصنــدوق  وبرعايــة  محمــد،  عيــد  الدكتــور  بإشــراف  المعهــد، 
لرعايــة البحــث العلمــي )QNRF(، والــذي يت�كــّون مــن مجموعــة مــن ورش 
الدوحــة،  معهــد  داخــل  تعقــد  التــي  األكاديميــة  والمحاضــرات  العمــل 
إضافــة إلــى مؤتمــرات أكاديميــة تبــدأ بورشــة عمــل كتــاب فــي ينايــر 

القــادم 2017 بمشــاركة أســاتذة مــن جامعــات غرب�يــة وعرب�يــة.
ويعالــج المشــروع عــدة قضايــا أبرزهــا إشــكالية تعريــف الهويــة، وهــل 
ــة  ال زالــت الشــعوب فــي ظــل الواقــع المتغــر؛ بحاجــة لمفهــوم الهوي
لتحديــد تموُضعاتهــا المختلفــة فــي هــذا العالــم، كمــا يــدرس المشــروع 
بنــاء الهوّيــة  الحاليــة المختلفــة وتعــدد الجنســيات فــي  أثــر الهجــرات 
االجتماعيــة  "الهــّزات  لــدور  دراســته  عــن  فضــاًل  دائــم،  تحــّول  كعمليــة 
لهــا،  المصاحبــة  والسياســية  االجتماعيــة  والتغــرات  والديمغرافيــة 
خاّصــة مــا بعــد الرب�يــع العربــي ومــا تــاله مــن أحــداٍث"؛ فــي زعزعــة اليقــن 

الذاتــي والهوّياتــي لبنيــة الفــرد والدولــة.
والــدور الــذي تلعبــه الموجــات الحاليــة للهجــرة فــي "بنــاء الهوّيــة ككيــان 
متجــاوز للحــدود التقليديــة ســواء جغرافيــة أو قوميــة أو مجتمعية؛ في 
مقابــل البنــى القديمــة للهويــة التــي تحافــظ علــى درجة مــن الخصوصية 
الدينيــة والثقافيــة واللغويــة"، باعتبــاره إشــكااًل جديــًدا للهويــات العابــرة 
للثقافــات يفتــح مســاحات جديــدة لمعالجــة قضيــة الخصوصيــة كوســائل 
خــالل  مــن  ســتجري  المعالجــة  تلــك  كانــت  إذا  ومــا  والبقــاء،  للتعايــش 
ــاءة داخــل الكيانــات الحاضنــة الجديــدة بمــا  عمليــة تفاوضيــة ســلمية وبّن

يحــول دون تصــّدع وذوبــان تلــك الخصوصيــة.

كمــا وتعالــج ورش العمــل لطــالب وطالبــات الدراســات العليــا محوريــ�ن 
أساســي�ن فــي النقاشــات األكاديميــة الدائــرة حالًيــا؛ أولهما الجــدل الدائر 
حــول أفضــل مناهــج الدراســات العابــرة للقوميــات، وثانيهمــا مســارات 
يمكــن  بمــا  المتعلقــة  المســائل  لبحــث  واإلعــالم  الشــعبية  الثقافــة 
للثقافــة الشــعبية أن تقّدمــه لنــا مــن معارٍف بشــأن السياســة والمجتمع. 
ــت  ــة، وكان وُتعقــد الورشــة كل أســبوعن وعلــى مــدار الســنة األكاديمي
أولــى ورشــات المشــروع عقــدت فــي 13 تشــري�ن الثانــي، مــع الدكتــور 
حميــد دباشــي أســتاذ األدب المقــارن بجامعــة كولومبيــا، بينمــا ُعقــدت 
الورشــة الثانيــة فــي 27 تشــري�ن الثانــي بحضــور الدكتــورة هبــة رءوف 
عــّزت، الناشــطة السياســية وأســتاذ العلــوم السياســية بكليــة االقتصــاد 
والعلــوم السياســية؛ جامعــة القاهــرة، واألســتاذة الزائــرة بكليــة لنــدن 

لالقتصــاد. 
ويهــدف المشــروع وفــق القائمــن عليــه؛ إلــى إصــدار كتــاب يت�كــّون مــن 
مجموعــة مــن المقــاالت النقديــة التــي تبحــث تشــكيل وانعــكاس موجــات 
تحــوالت الهويــة فــي العالــم العربــي مــن خــالل أنمــاط التعبــر المختلفــة، 
إلــى  اإلعالميــة،  والمــواد  والفنيــة  األدبيــة  األعمــال  ذلــك  فــي  بمــا 
جانــب ت�أســيس تلــك األنمــاط إلطــار نظــري للهويــة العابــرة للثقافــات 
مشــاركة  صــور  مــن  كصــورة  للقوميــات؛  العابــرة  للبنــى  والمتعدّيــة 
المواطــن كفاعــل جوهــري فــي علميــة التحــول. إضافــة إلــى محاولتــه 
تقديــم صياغــة منهجيــة إلســهام المشــهد العربــي فــي فهــم بــزوغ 
حــركات اجتماعيــة جديــدة فــي أرجــاء العالــم مــن خــالل است�كشــاف الثغــرات 
نتــج  "والتــي  الغربــي؛  والخطــاب  الغرب�يــة  النظريــات  فــي  المنهجيــة 
ل للحــركات االجتماعيــة والتحــوالت  عنهــا التصويــ�ر غــر الدقيــق والمختــزِّ

الناشــئة عنهــا فــي المجــال العــام".
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الدكتور محمد النواوي لنرشة "زاجل":
برنامج ماجستري الصحافة املقرر إطالقه العام الدرايس القادم، سيكون أول برنامج ماجستري 

يف الصحافة يف دولة قطر، و واحد من القالئل جًدا عىل مستوى العامل العريب.

أجرى الحوار: الطالب محمد الخمايسه.

نســتعرض  فــي هــذا العــدد الســرة الذاتيــة للدكتــور محمد النــواوي رئيس 
قســم اإلعــالم والدراســات الثقافيــة فــي معهــد الدوحة للدراســات العليا، 
كمــا نطــرح عــدة تســاؤالت حــول واقــع اإلعــالم العربــي والصعوبــات التــي 
تواجــه الباحــث العربــي بشــكل عــام والباحــث اإلعالمــي بشــكل خــاص، فضــاًل 
عــن دور البحــث اإلعالمــي فــي تحســن الواقــع اإلعالمــي العربــي، كمــا 
سيســتعرض الدكتــور النــواوي عــدة قضايــا متعلقــة بالشــأن اإلعالمــي 
الصحفــي  الواقــع  انتشــال  فــي  اإلعالميــة  البحــوث  وأهميــة  العربــي، 
الصحفــي بقضايــا  اإللمــام  المهنيــة وســوء  العربــي مــن مغبــة ضعــف 

المجتمعــات العرب�يــة بشــكل عــام. 

الدكتور محمد النواوي أستاذ االتصال الدولي والدراسات الشرق أوسطية 
فــي جامعــة كوينــز فــي شــارلوت في الواليــات المتحدة، حصل علــى درجتي 
البكالوريــ�وس والماجســتر فــي الصحافــة واإلعــالم مــن الجامعــة األمركيــة 
بالقاهــرة، فيمــا حصــل علــى درجة الدكتوراه في الصحافة من جامعة جنوب 
إلينــوي، كاربونديــل. ويشــغل حالًيــا منصــب رئيــس برنامــج اإلعــالم والدراســات 

الثقافّيــة في معهــد الّدوحة للدراســات العليا.

أّلّف النواوي العديد من الكتب والمقاالت األكاديمية التي ت�تعلق بالقنوات 
الفضائية العرب�ية، والمواقع اإلســالمية، والحّيز العام العربي، وشــارك في 
ت�أليــف جــزء آخــر منهــا، كمــا شــارك فــي كتابــة أول كتــاب يتنــاول قنــاة الجزيــ�رة 
الفضائيــة، قــّدم فيهــا القنــاة للجمهــور الغربــي. فيمــا تركــزت أحــدث أبحاثــه 
حــول كيفيــة صياغــة وســائل اإلعــالم الجديــدة في العالــم العربــي والواليات 

المتحدة للعديد من القضايا السياســية واالجتماعية الرئيســية.

لقــد اجتــذب عمــل النــواوي في مجــال اإلعالم العربي؛ انتبــاه الصحافة داخل 
وخــارج الواليــات المتحــدة، إذ تــم اســتضافته مــن قبــل عــدد مــن المؤسســات 
اإلعالميــة المرموقــة، مثــل صحيفــة نيويــ�ورك تايمــز وواشــنطن بوســت ويــ�و 

.)NPR(وإن بــي آر )CNN( إس آيــه تــوداي وســي إن إن

وفيمــا يتعلــق بالمؤسســات البحثية، فــإن النواوي هو المحرر المؤســس 
لدوريــة إعــالم الشــرق األوســط وهــي دوريــة علميــة محكمــة، فضــاًل عــن 
عملــه فــي هيئــات تحريــ�ر العديــد مــن الدوريــات األكاديميــة. كمــا يشــغر 

حالًيــا منصــب رئيــس الجمعيــة العرب�يــة األمريكيــة ألســاتذة االتصــال.

ملاذا وقع اختيار الدكتور النواوي عىل معهد الدوحة؟ 

"ســمعت عــن معهــد الدوحــة مــن خــالل بعــض الزمــالء واألصدقــاء الذيــن 
يعملــون فــي منطقــة الشــرق األوســط. وقــررت االنضمــام إلــى معهــد 
الدوحــة بســبب إعجابــي بغايتــه الرئيســية وهــي إعــداد كــوادر جديــدة مــن 

الباحثــن العــرب الشــباب الطموحــن، وغــرس فيهــم أســس إجــراء البحــوث 
األكاديميــة عابــرة التخصصــات ذات المســتوى الرفيــع فــي مجــال العلــوم 
وجــه  علــى  اإلعالميــة  والدراســات  عــام  بشــكل  واإلنســانية  االجتماعيــة 

الخصــوص".

املهنيــة  الصعوبــات  مــع  النــواوي  الدكتــور  تعامــل  كيــف 
واجهتــه؟ التــي  والدراســية 

"حيــاة األكاديميــ�ن عــادة مــا يتخللهــا أنــواع مختلفــة مــن التحديــات، وأنــا 
أعتــرب نفســي محظوًظــا ألن التحديــات التــي واجهتهــا علــى المســتوى 
المهنــي واألكاديمي ســاهمت في نضجي وتقدمــي كباحث وأكاديمي". 

واعتــرب النــواوي أن أحــد أبــرز التحديــات التي واجهها خالل عمله وإقامته في 
أمــركا؛ هــي هجمــات 11 ســبتمرب-أيلول 2001، حيــث انبثقت طبيعــة هذا التحدي 

وفــق وصفــه؛ كــون أن هــذه الهجمــات أّثــرت ســلًبا علــى 
صــورة العــرب والمســلمن فــي الواليــات المتحدة 

وعــززت الصــورة النمطيــة الســلبية للمســلمن، 
التــي كانــت مؤطــرة فــي العديــد مــن وســائل 
اإلعــالم األمريكيــة على أن المســلمن إرهابيون 

ومعتــدون وفــق تعبــره.

وأضاف "حاولت التعامل مع هذا التحدي 
من خالل تعريف طالبي األمريكي�ن على 

جذور وأسباب التحيز ضد العرب والمسلمن 
والتصدي لألفكار السلبية ورفض العديد من 

هذه التحيزات، وبطبيعة الحال لم ت�كن مهمة 
سهلة، لكني نجحت في تحقيق ذلك 

من خالل تعزي�ز مهارات التفكر 
النقدي لدى الطالب 

لنقد التغطية 
اإلعالمية 
المنحازة 

ضد العرب 
والمسلمن 
في اإلعالم 

األمركي"..
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كيــف تكــون دراســة اإلعــالم يف الوطــن العــريب ذات تأثــري عــىل 
املجتمعــات؟

اعتــرب النــواوي أن فهــم الظــروف السياســية والثقافيــة لــدى المجتمعــات 
العرب�يــة؛ كضــرورة حتميــة لــإلدراك لــدى الباحثــن فــي مجــال اإلعــالم العربــي 
بقولــه " إن وســائل اإلعــالم فــي أي مجتمــع ال تعمــل فــي الفــراغ، ولكنهــا 
تؤثر وت�ت�أثر بالظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية في المجتمعات 
التــي ت�تواجــد فيهــا. لــذا فمــن الضــروري ألي باحــث فــي مجــال اإلعــالم؛ 
فهــم التعقيــدات السياســية والفــروق الثقافيــة فــي أي مجتمــع، وخاصــة 
المجتمعــات العرب�يــة التــي شــهدت تغــرات هائلــة علــى مــدى الســنوات 
ــة، ومــن الضــروري علــى أي برنامــج أكاديمــي فــي مجــال  الخمــس الماضي
اإلعــالم؛ أن يغــرس فــي طالبــه هــذه المعرفــة الســياقية لمــا هــو ضــروري 

إلجــراء بحــوث قيمــة حــول ت�أثــر اإلعــالم علــى المجتمــع".

ــد،  ــتحدث يف املعه ــة املس ــتري الصحاف ــج ماجس ــة برنام ــا رؤي م
ــة؟  ــات الثقافي ــالم والدراس ــم اإلع ــن قس ــق م واملنبث

" برنامج ماجستر الصحافة المقرر إطالقه العام الدراسي القادم، سيكون 
أول برنامــج ماجســتر فــي الصحافــة فــي دولــة قطــر وواحد من القالئــل جًدا 
علــى مســتوى العالــم العربــي. يهــدف برنامــج الصحافــة إلــى إعــداد جيل من 
الصحفيــ�ن الطموحــن ذوي المهــارات العاليــة واألســس األخالقيــة، الذيــن 
لديهــم وعــي بتحديــات مجتمعاتهــم والمجــاالت الواعــدة فيهــا والمزوديــن 
بالمهــارات األكاديميــة والمهنيــة الالزمــة لتغطيــة قضايــا رئيســية بطريقــة 

نقديــة وكليــة، مــن خــالل منظــور شــامل ومتنــوع.

وحــول المهــارات التي سيكتســبها طلبــة الربنامج، قال النــواوي "إن خري�جي 
هــذا الربنامــج ســيتقنون أساســيات التدريــب الصحفــي فــي جمــع األخبــار 
والكتابــة الصحافيــة واالســتقصائية، وكذلــك األســس المنهجيــة في دراســة 
الصحافــة، حيــث ســيتبنى الربنامــج توازًنــا منهجًيــا بــن الــدورات النظريــة 
والمهنيــة ممــا يعكــس طبيعــة التدريــب العملــي المتخصــص، متماشــًيا فــي 
ــدأ عبــور التخصصــات بــن مختلــف العلــوم االجتماعيــة  ــه مــع مب الوقــت ذات

واإلنســانية المطبــق فــي المعهــد".

كيــف شــكل النقلــة التــي ســيحدثها برنامجــا اإلعــالم والدراســات 

الثقافيــة والصحافــة، يف الواقــع اإلعالمــي العــريب؟

"ال شــك فــي أن اإلعــالم العربــي يعانــي مــن العديــد مــن المشــاكل الرئيســية 
والهيكليــة، مثــل المعايــ�ر المهنية الضعيفــة، وعدم فهــم القيم الصحفية 
والرقابــة الحكوميــة، ووجــود فجــوة بــن النظريــة والممارســة الصحفيــة، 
وعــدم القــدرة علــى توفــر تغطيــة فــي ســياق التحــوالت التــي يشــهدها 
العالــم العربــي. ويحدونــي األمــل فــي أن كالً مــن برنامــج اإلعــالم والدراســات 
الثقافيــة- الموجــود حاليــاً بالمعهــد- وبرنامــج الصحافة الذي ســيتم إطالقه 
مــن شــأنهما أن يســاعدا علــى التغلــب علــى بعــض هذه المشــاكل. وبطبيعة 
الحــال، فــإن التحديــات كبــرة جــداً والمشــاكل التــي تواجــه الصحافــة العرب�يــة 
معقــدة جــداً، ولكــن أنــا متفائــل وأعتقــد بصــدق أن كال الربنامجــن ســوف 
يســهم فــي خلــق جيــل واعــد ومهنــي مــن الصحفيــ�ن واإلعالميــ�ن العــرب".

برنامجا اإلعالم والدراسات الثقافية، والصحافة؛ سيسهامن يف خلق جيل واعد ومهني من 

الصحفيني واإلعالميني العرب.
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أمل تَر

الطالب: أحمد حسني الشيخ 

)1(

ألْم تَر؟... ألم تَر... ألم تر...؟؟؟

يا أيها اإلنساُن كيف تحّولْت

�أرضي �أنا ُمستعمَرة....

ألم تَر؟ ... ألم تَر؟ ... ألم تَر؟

ما حّل بفلسطَن... اْنظر ما جرى.....

فلسطن ُتسبى

ُتستباُح 

وُتشرتى.....

ُطويت كما يطوي  العتيُد دفاتَِرة...

ُطويت كما يطوي الرقيب دفاترة...

أضحت  منازُلها    معاِلَم   ُمْقِفَرة ...

ة... أضحت لها   في  كل   أرٍض  َمْقرَبَ

ِ عامْر... جفت ينابع المعاصْر... من هضاب القدس حتى... مرج

لم َيعْد صوٌت ينادي ....

حتى أعواُد المنابر.... والمحارُب حائَرة

شمُسنا في األْفقِ غارْت... والغيوُم الماِطَرة... 

لم  يعد جذٌر   يناغي  الحقَل ... في  جوف  الليالي  الساِهَرة

وعلى الربابة معقد األحالم ... ُيشجِْي مشاِعره

وي�بثُّ أطياَف السكينِة في العيون الُمْحِوَرة

يا عبُل ماذا حلَّ في عبٍس.... 

وفي  أرض الجواِء ... 

 وفي الليالي الُمْقِمَرة...؟

يا عبُل ... أين حبيُب قلبِِك عنرَتة ...؟

ِ الخيولِ العادياِت الضاِمرة ليفيَق مع وقع

قولي له....

إّنا ُظلمَنا والُظالمة باِسلة ... هي علقٌم في الَنفس.... ال ... بْل هَي 
َمْرَمَرة...

)2(

ألم تر... ألم تر... ألم تر....؟؟؟

فلسطن في هام الُذرا

... �أعزُّ ِغٌر �أطهرا ماٍض أشمُّ

ُعْد يا اأخيَّ ... معي أنا بالذاكرة

عد للجذور الغائرة

عد للحضارة... للروابي العامرة 

عد للبحار الحمر والبيض التي...

 شهدت بأن األرض كانت زاخرة..

بالحب بالعلم الوفر... وبالفضائل غامرة

بالدين بالشرف الرفيع 

بكل عنٍ ساِحَرة... 

ٍ فيها تري�ح قوافل الّتّجار ...  من شاٍم ومن يمن

ومن كلِّ البقاع العابرة

فيها اسرتاح السرب ...من �أسفاره 

فيها استقّر وباَع كلَّ َمهاجِره .... 

وطني أنا فلسطن ... مهُد الشمس ،،، فجُر اليوم... مجُد  األمِس... 
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أنا األقصى، القيامْة ....، أنا ابن القدس .... قاهرُة الجبابرْة، األكاسرْة، 
القياصرْة

هانوا وسدنا... زالوا... وعدنا.... وكذا ُوعدنا... من إله العرِش وعَد اآلِخَرة

ا َ سنسوء َوْجه الظلم ... نهدم عرشه ... ونترّبُ الحصَن البغيَض َت�َتربُّ

)3(

ألم تر...؟  ألم تر...؟  ألم تر...؟

أرضا كساها التن والزيتون...

واألقاحي المزهرة...

جد يا �أخي بالحق ...ُجْد 

 ... هل زرت قبل السْلب ُلّدْ

هل زرت أرَض َمساِمَرة ؟

أو زرت حيفا والجليل... 

َوَلْجَت سوَق َعطاِطَرة ؟

هل زرت حاراِت الخليلِ...؟

�أما َلَمْحت الناصرة...؟

بيساَن والجبَل األشَم... 

سفوَح عكا الزاِهرة ؟؟

يافا عروس البحر خّضبها الدِّما ...حرقوا جدائها... 

بناٍر ساعرة...  

وضفاف غرب النهر شّقوا ثوبها...

حتى سبوها... ثّم قالوا السامرة 

هي أرض كنعانِ العروبِة ...

 في العصور الغابرْة...

...  في كلِّ الرسائلِ  حاضرة هي  مهُد رسلِ الحقِّ

في الكتب في القرطاس في ... سفر السالم مسافرة 

من قال أّن دياَرنا عربّيٌة ؟!

من قال أن القدَس عربانّيٌة ؟!

من قال أن السوَر سوُر الهيكل 

وكذا المحاريَب العتيقَة....

والسواقي الغامرة 

من قال أّن سالسَل األبوابِ ...

ِحّطَة والحديِد 

السلسلة،  والساِهَرة...

ُجلبت من األرض البعيدة ... والبقاع الفاجرة؟؟

)4(

ألم تر...؟  ألم تر...؟  ألم تر...؟ 

غربان شؤم في سواِد الليل.... حاكت 

للنسيم مؤامرة............

عصفت بساحة قدسنا ...   عصف الرياح العاصرة

مدت مخالب حقدها 

نحو الحقول الناضرة

نهشت نضاَرَتها 

وخضَرَة حقِلها 

ُهدمت بيوُت الحيِّ ...    ُقتَِّل �أهُلها

ِ مجنزرة      داست على الجسِد الجري�ح

ِ... أمُّ الفحِم ...  مع ِعمواَس  حتى   طناطَرة قبيا   ودير ياسن

يا غّزة األحرار  قومي حّدثي األجيال... 

عن سفاح هذا العصر...

اِحِصْي مجازره ....

لم َيبَق بيٌت لم تطله سياُطهم ... 

لم يبَق عرٌض لم ينله ِسباُبهم

سلبوا الحياة بحينا   وجواهره 

سلبوا ابتسامة طفلنا  ............ قتلوا الرباءة والسنا
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الدّم مثل الماء في الساح جرى...

أمٌّ تنادي... يااااااا رجال الحّي ...هل من معتصم  ؟؟؟

هل من أسوٍد زائرة؟؟؟

فردُّ رجُع الصوت... َيْرثي مفاِخَرة...!!!

والشيخ يصرخ حائًرا مما يره     

ألم تر؟... ألم تر ؟ ......            حرقوا الرضيع أمام عنٍ مبصرة 

هت�كوا حجاب الطهر في كّل الخدور...

داسوا المساجَد... والكنائَس... والمنابَر.... والقبور...

عاثوا فساًدا ... كالذئاب الماكرة

قد َشّردوا شعًبا... وحاكوا مؤامرة

هدموا الحضارة والتْاري�خ

رفعوا    كيانهم     المسيخ

ثّم اّدعْوا ... )أرًضا بال شعبٍ(... وجدنا قافرة !!!

)5(

مهاًل أيا أقزام ... مهاًل أيا ظاّلم...

فالّدمُّ أخضُر ... من سيوف الحقد ... حقِد قلوبِكم ... 

دفقاُته متقاطرة... 

والجسم أغرُب... من رصاص الغّل ... غلِّ نفوِسكم...  أشالُؤه متناثرة...

لكن صوت الحق أقوى من رصاٍص... من جداٍر.... من حصاٍر...

من مدافع من قنابل من حواجز  طائرة... 

من صوت رشاش ُيالِعن حاِمَله... قد مّل من آفاتِه وذخائَِره...

لن ُتسكِتوا صوت الحقيقة ... فالرَّكائُب سائَِرة

النصر حتًما  قادٌم... فاهلل ربي ناصُره

شبٌل  تزّنَر   في  الدياجي  ِخْنَجَرة

وانقّض في غضبابته

شّل العدو وحاَصَرة... 

يا قدس قومي توضئي ... 

قومي استعدي تهيئي 

صلي بمحرابِ القبابِ الطاهرة

فالماِضْي أنت وأنت يومي... وأنت دوًما ظاهرة

كْيُد األعادي يا حبيبُة زائٌل ... ومضلٌَّل ...

طر األبابل سوف ت�كسر خاطَره...

ه... َ غدره     وت�كربُّ

فرتّنمي بأذانِِك العمالقِ... صيحي ُمكرّبة

وليخسأ الطاغوت ... أْن    ُيسكْت....      مآذن     قدِسَنا    ومنابَِره

  

 لم تنته الحكاية... 

هل البريوقراطية نظام فاسد

الطالب: أحمد عماد محمد

يعتقــد الكثــر أن البروقراطيــة نظــام فاســد غــر مرغــوب فيــه وأن البروقراطيــة 
مالزمــة للتعقيــدات وكــرة األوراق وطوابــر المراجعــن، وهــذا القــول غــر صحيــح.

لقــد خلــق نظــام الحكــم فــى مصــر منــذ ثــورة يوليــو 1952 إلــى وقتنــا الحالــي؛ 
نظاًمــا إدارًيــا معيًقــا ألي تنميــة حقيقيــة فــى مصــر، األمــر الــذي يمكــن أن يقــال 
معــه بأنــه يجــب علــى أي ســلطة أو نظــام حكــم يأتــي وي�ريــد أن يتخلــص مــن إرث 
الفســاد الماضــي وينطلــق نحو اســتحقاقات تنموية حقيقية؛ يبــدأ أواًل بمعالجة 
هــذا اإلرث الفاســد الــذي انتشــر فــى جميــع مؤسســات الدولــة بحيــث أصبــح عائًقــا 

كبــًرا أمــام أي حديــث عــن التنميــة.

ويعتــرب النظــام اإلداري البروقراطــي فــى مصــر؛ مــن أقــدم األنظمــة اإلداريــة 
فــي العالــم وُيعــرب عنــه بنظــام الخدمــة العامــة وي�جمــع ثالثــة أنواع مــن األجهزة 

اإلدارية:

اإلدارة العامة وهي الوزارات والجهات والمصالح المركزية.. 1

المؤسسات والقطاعات العامة.. 2

وحــدات اإلدارة المحليــة وتعنــي األجهــزة المحليــة التــي تقــوم بتنفيــذ . 3
القــرارات والسياســات للحكومــة المركزيــة.

فبحســب الجهــاز المركــزي للتعبئــة واإلحصــاء؛ فــإن عــدد الموظفــن الحكوميــ�ن 
فــى بدايــة العشــري�ن بلغــوا نحــو 30 ألــف موظــف، وفــي عهــد الســادات عــام 
1970 بلغــوا نحــو مليــون ونصــف موظــف، وفــي عــام 1981 بعــد اغتيــال الســادات 

بلغــوا نحــو 6 مليــون فــي عهــد مبــارك عــام 2007.



13

العدد السابع  -  ديسمرب/كانون األول 2016

وهــذا يكــف للدراســة فــال حاجــة للبحــث عــن نســبة مــا بعــد ذلــك، فبخــالف دول 
العالــم أجمــع تبلــغ نســبة العاملــن فــى مصــر إلــى إجمالــي عــدد الســكان واحــد 
إلــى ثالثــة عشــر وهــي نســبة كبــرة للغايــة إذا مــا نظرنــا إلــى دول أخــرى، وال 
نذكــر هنــا مقارنــات دول أجنبيــة غرب�يــة حتــى ال يقــال بأنهــا دول متقدمــة وإنمــا 
ننظــر إلــى " المغــرب " كدولــة شــبيهة، حيــث تبلــغ النســبة فــي هــذا البلــد واحــًدا 

إلــى 29 مــن إجمالــي عــدد الســكان.

ولكــن ليــس تضخــم الجهــاز اإلداري وحــده هــو المعضلــة األساســية حــول الجهــاز 
البروقراطــي الفاشــل، لذلــك تســعى الحكومــة فــى وقتنــا الحالــي إلــى وضــع 
مــا يســمى بقانــون " الخدمــة المدنيــة " زاعمــة بــأن الهــدف منــه هــو إصــالح 

الجهــاز اإلداري وحمايــة حقــوق الموظفــن.

وهنــا أتســاءل؛ هــل الحقيقــة فعــاًل مــن القانــون هــي إصــالح الجهــاز اإلداري؟ أم 
هــي مــن قبيــل سياســة دس الســم فــى العســل.

فليــس غري�ًبــا أن تســمع مــن شــخص أو مواطــن لــم يســتطع يوًمــا مــا قضــاء 
ــأن الســبب فــي ذلــك هــو وجــود  مصلحــة لــه فــي إحــدى مؤسســات الدولــة؛ ب
نظــام بروقراطــي، ويــ�رى فــي نفســه بــأن الحــل لقضــاء مصالحــه هــو القضــاء 

علــى البروقراطيــة هــذه.

الغريــب فــى هــذا األمــر عندمــا تســمع شــخًصا كبــًرا أو مســؤواًل مثقًفــا علــى 
مســتوى رفيــع يتحــدث عــن أن معضلــة النظــام اإلداري الفاشــل فــي مصــر هــو 

تعــدد اإلجــراءات.

هــا هــو المستشــار هانــي ســرى الديــن، المستشــار القانونــي لمشــروع تنميــة 
ــاع الفــرص  ــات التــي تواجــه المشــروع وضي ــذي أرجــع التحدي ــاة الســويس وال قن
االســت�ثمارية؛ بأنــه يعمــل علــى وضــع قانــون االســت�ثمار الجديــد والــذي يقــوم 

علــى نظــام الشــباك الموحــد.

ولــذا فإنــي أتســاءل مــرة أخــرى هنــا؛ هــل اقتنــع هــذا المســؤول بــأن الحــل 
للتنميــة وتحــول النظــام اإلداري الفاشــل المعيــق للتنميــة والبنــاء فــى نظــام 

الشــباك الموحــد هــو القضــاء علــى كــرة اإلجــراءات؟

إًذا فلمــاذا لــم يتعــرض هــذا المســؤول لكميــة الفســاد التــي تفشــت فــى كل 
أرواع الجهــاز اإلداري؟ لمــاذا لــم نســمع عــن قانــون مكافحــة الفســاد؟ وإذا 

ســمعنا هــل بالفعــل يتــم محاربــة الفســاد؟

هــل لــم يســمع هــذا المســؤول وغره عــن نظام الرشــوة فى الجهــاز اإلداري؟! 
لــم تعــد الرشــوة فــى الجهــاز البروقراطــي بمصــر أمــًرا مشــبوًها، بــل أصبحــت 
ــا لقيمــة األجــور  ــأن الرشــوة ليســت إال رفًع ــا يتــذرع الموظــف العــام ب أمــًرا عادًي

المتدنيــة.

هــل الجهــاز اإلداري فــى مصــر يعتمــد علــى مبــدأ الجــدارة والكفــاءة أم علــى 
نظــام المحســوبية والمحابــاة؟

بتنفيــذ  يقــوم  أن  مــن  بــدل  مصــر  فــي  البروقراطــي  اإلداري  الجهــاز  أصبــح 
سياســات الحكومــة التــي تـــّدعى بأنهــا تســعى إلــى التنميــة والبناء علــى اختيار 
الكفــاءات وأصحــاب العلــم والخــربة؛ أصبــح يقــوم علــى التوريــث والوســاطة 

والمحابــاة.

ال أبالــغ عندمــا أقــول بــأن بعــض اإلدارات تقــوم علــى عائــالت معينــة مســماة 
بأســماء تلــك العائــالت، وال ننســى هنــا أن نشــر إلــى القضــاء المصــري وتجربتــي 

المريــ�رة عندمــا تقدمــت إليــه.

الخالصة في ذلك:

ـ يمكــن القــول بــأن كل الجهــود التــي اّتخــذت مــن قبــل الحكومــة المصريــة علــى 
مــدى الســنوات الســابقة لــم ت�كــن كافيــة إلصــالح النظــام اإلداري المصــري. 

التنمويــة ونجاحهــا فــى  بــأن عــدم تنفيــذ السياســات  القــول  وليــس صحيًحــا 
مصــر؛ ســببه هــو محاربــة األجهــزة البروقراطيــة الفاســدة للحكومــة وســعيها 
لتحقيــق مصالحهــا الشــخصية، وال عــدم نجــاح الجهــاز السياســي فــى تحقيــق 
رؤيتــه حــول التنميــة، فــال شــك أن أي نظــام بروقراطــي يســعى إلــى المحاربــة 
ــة  ــا هــل ت�تــم محارب مــن أجــل تحقيــق أهدافــه والبقــاء عليهــا، لكــن الســؤال هن
ال  السياســية  الســلطة  أن  أم  السياســية؟  الســلطة  قبــل  مــن  األنظمــة  تلــك 
تســتطيع القضــاء عليهــا؟ وهنــا ُيثــار ســؤال آخــر هــو هــل يرتبــط الجهــاز اإلداري 

البروقراطــي بالســلطة الفاشــلة؟

 فــى واقــع األمــر، إن محاربــة األنظمــة اإلداريــة البروقراطيــة الفاشــلة يختلــف 
فــى األنظمــة الديكتاتوريــة عنهــا فــى األنظمــة الديمقراطيــة.

فكيــف للســلطة السياســية أال ت�كــون قــادرة علــى محاربــة الجهــاز البروقراطــي 
بالســلطة  قويــة  عالقــة  علــى  هــم  فيــه  القياديــة  المراكــز  أصحــاب  أن  مــع 
السياســية، بــل إن أغلــب هــؤالء يتــم تعي�ينهــم بقــرارات مــن الســلطة الحاكمــة، 
ومــن هنــا يتضــح أن النظــم الديكتاتوريــة تــرى أن فــى مصلحتهــا البقــاء علــى 
النظــم البروقراطيــة الفاشــلة وعــدم محاربتهــا، فببقــاء تلــك األجهزة الفاشــلة 
التــي تســعى إلــى حمايــة النظــام وتقديــم خدمــات لــه بــداًل مــن الســعي إلــى 

ــة وخدمــة الجماهــر هــو األفضــل. ــذ القــرارات التنموي التنميــة وتنفي

تلــك  تهمهــا  ال  التــي  الديمقراطيــة؛  األنظمــة  مــن  العكــس  علــى  هــذا 
عليهــا  تعتمــد  وال  اإلداري  الجهــاز  فــي  المتحكمــة  الفاشــلة  البروقراطيــة 
فــي البقــاء علــى الحكــم مــن عدمــه. فهــذه األنظمــة ال يهمهــا ســوى تحقيــق 
التنميــة الفعليــة لذلــك تــزد فــى محاربــة تلــك البروقراطيــة وإزالتهــا مــن أجــل 

وتنفيذهــا. التنميــة  سياســات  تطبيــق 

وأتســاءل هنــا؛ هــل الســلطة السياســية فــي مصــر تســعى إلــى تحقيــق تنميــة 
فعليــة مســتديمة أم ال؟! وإذا كانــت اإلجابــة بنعــم فلمــاذا ال تقــم الســلطة 
لــم تعمــل علــى  الفاشــلة؟ ولمــاذا  البروقراطيــة  تلــك  السياســية بمحاربــة 
ــان! أم ان  ــداًل مــن الجهــاز الممتلــئ بالفســاد والطغي ــد ب ــاء جهــاز إداري جدي بن
الســلطة السياســية فــى مصــر ال تســعى إلــى الحفــاظ علــى الحكــم وبالتالي فال 

يهمهــا ســوء مــن تعتمــد عليهــم فــي الحكــم وال تســتطيع محاربتهــم.
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اضمحالل الهويّة العربيّة يف مواجهة اآلخر الغريب:

"رواية الطيب صالح منوذجا"

الطالب: أشرف اقريطب  

بدايــة علينــا معالجــة المفاهيــم المفاتيــح التــي يحملهــا عنــوان هــذه الورقــة 
البحثيــة، وأول مــا يصادفنــا هــو مفهــوم الهوّيــة؛ حيــث يمكــن مقاربتهــا مــن 
خــالل حالــة مــن التفاعــل المكثــف التــي ُتعطــي معنــى للفــرد وُتعيــد تشــكيل 
ــه االجتماعيــة. فهــي بهــذا المعنــى ســرورة تجعــل الفــرد فــي مراتــب  عالقات
عليــا، فمــا ُيكســب الفــرد مكانــة ُمحــددة داخــل مجتمــع معــن هــي الهويــة؛ إذن 

فهــي تشــكل ثقافتــه وتاريخــه ولغتــه وعالقتــه وحضارتــه.

   أمــا المفهــوم الثانــي فيتعلــق باآلخــر الغربــي؛ أقصــد هنــا باآلخــر ذلــك اإلنســان 
الــذي يعيــش الحضــارة بمختلــف تجلياتهــا، حيــث يبقــى اآلخــر مطمــح اإلنســان 
العربــي ســواًء كانتقــام مــن اســتعماريته أو انبهــار بحضارتــه وثــورة فــي نفــس 

الوقــت علــى نظــم حــكام العــرب.

   ليبقــى الســؤال المطــروح، هــل ت�ت�أثــر هويتنــا العرب�يــة ونحــن نواجــه اآلخــر؟ 
بصيغــة أخــرى؛ هــل نفقــد هويتنــا العرب�يــة فــي مواجهتنــا لآلخــر الغربــي؟؟

     مــن يقــرأ روايــة الطيــب صالــح " موســم الهجــرة إلــى الشــمال " للروائــي 
ــح" بإبرازهــا  ــا قــام "صال ــح، يجــد نفســه أمــام عــدة قضاي الســوداني الطيــب صال
أهمهــا المواجهــة بــن الشــرق والغــرب، وقضيــة مواجهــة هويــة اآلخــر الغربــي 
مــع الحفــاظ علــى الهويــة العرب�يــة؛ وهــي قضيــة تطــرح عــدة إشــكاالت فــي كنــف 
الروايــة رغــم أن مصطفــى ســعيد )البطــل( حــاول ت�كلــم لغــة اآلخــر لســلب هويتــه 
وكرفــض لالعــرتاف باآلخــر، يبقــى ت�كلــم ســعيد بلغة اآلخــر نوع من فقــدان هويته، 
باعتبــار كمــا جــاء فــي المقدمــة أن الّلغــة جــزأ ال يتجــزأ مــن الهويــة، ف مصطفــى 
ســعيد بهــذا ضــاع بــن شــرق وغــرب النيــل “. كان يقــول ســأحرر إفريقيــا ب..ي، 
وضحــك حتــى.. وأردت أن أســأله، لكنــه اختفــى فــي زحمــة الرؤســاء والــوزراء 
". اختفــى هنــا بمعنــى ضاعــت هويتــه وهــو وســط اإلنســان الغربــي. وبالتالــي 
اأســقطت الهويــة العرب�يــة فــي مواجهــة اآلخــر الغربــي. لقــد تعامــل مصطفــى 
ســعيد مــع اآلخــر الغربــي )المــرأة الغرب�يــة خاصــة( بنــوع مــن العدائيــة.  "أفعــل كل 
شــيء حتــى أدخــل المــرأة فــي فراشــي. ثــم أســر إلــى صيــد آخــر ". نفهــم هنــا 
أن اآلخــر الغربــي ُيشــكل لإلنســان العربــي مــرآة النقيــض، المختِلــف، المســتعِمر، 
العــدو إن ســِلم التعبــر، كمــا يتجلــى لنــا هنــا أن بممارســة مصطفــى ســعيد 
للجنــس مــع عــدة فتيــات ـ رغــم أن عملــه هــذا كانــت مــن ورائــه روح انتقاميــة مــن 

اآلخــر الغربــي ـ لكــن يبقــى عملــه قتــال للقيــم الدينيــة العرب�يــة.

   وبالرجــوع لمســألة الّلغــة فحتــى امتــالك البطــل للغــة اآلخــر لــم ُيمكنــه مــن 
اســتالب هويتــه ـ رغــم مــن يقــول بــأن مــن يمتلــك لغــة اآلخــر يمتلــك ســالحا 

لمواجهتــه ـ باعتبــار وجــود مســلَّمة أضعهــا هكــذا:

الّلغة هوية  ----    فقدان الّلغة ----  فقدان الهوّية

   لقــد فقــد ســعيد هويتــه وهــو يعــود لالســتقرار بتلــك القرية النائيــة )ود حامد( 
" ... وأنــه جــاء إلــى البلــد )القريــة( منــذ نحــو خمســة أعــوام، واشــرتى أرضــا تفــرق 
وارثوهــا." التــي لــم يســتطع أن يبــوح ألهلهــا بهويتــه )الالمنتمــي(، باســت�ثناء 
ــا )تحديــدا  صالــح الــذي ثــاق فيــه ســعيد. لــذا تبقــى رحلــة مصطفــى ســعيد ألورب

ــة، رحلــة اتهامــه بالقتــل، رحلــة ت�كلمــه  لنــدن( مــرورا بمصــر رحلــة فقــدان الهوّي
بلغــة اآلخــر، رحلــة تيهــه وهــو يحــاول أن يجــد لنفســه )لعروبتــه( مكانــا عنــد اآلخــر، 
رحلــة إن أمكــن القــول فشــلِه فــي فــرض األنــا العرب�يــة )المســتعَمرة( علــى اآلخــر 
ليمــوت مجهــوال  )الُمســتعِمرة(،" رحلــة دراميــة عــاد منهــا مجهــوال  الغرب�يــة 

ويــرتك أســرة صغــرة ت�تلقــف مصــرا مجهــوال هــو اآلخــر".

     ســأختم بــرأي شــخصي متواضــع، حــول رؤيتــي الخاصــة لمضمــون الروايــة، 
التــي أبــدع الطيــب صالــح فــي تصويــ�ر أحداثهــا مــع دقــة متناهيــة فــي رســم 
شــخصياتها، حيــث يمكــن اعتبــار الروايــة بمثابــة وثيقــة دالــة علــى ثقافــة ســلوك 
اآلخــر، فمــا يمكننــي قولــه هنــا أن عنــوان الروايــة ُيمكــن أن يصبــح كالتالــي " زمــن 
الهجــرة لفقــدان الهويــة العرب�يــة "، ليبقــى الســؤال المطــروح؛ لمــاذا ُنضعــف 

هويتنــا )لغتنــا( ونحــن نواجــه اآلخــر الغربــي؟

العربيّة ومعهد الدوحة

الطالب: أيمن الطيب بن نجي

فــي زمــن عــزَّ فيــه مــن يكتــب اســمه بالعرب�ّيــة، ومــن يوّقــع ورقــة بأحــرف عرب�ّيــة، 
ومــن يشــر إلــى هوّيتــه إلــى جانــب صورتــه علــى شــبكة التواصــل االجتماعــّي 

بالعرب�ّيــة، نجــد معهــًدا تعّهــد بحفــظ العرب�ّيــة.
بــدأ األمــر معــي بالشــعار، فهــو مصّمــم بحــروف عرب�ّيــة، أعنــي شــعار المركــز 
العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، وشــعار معجــم الدوحــة التاريخــي، وشــعار 

معهــد الدوحــة، كلهــا كتبــت بحــروف عرب�يــة، ومــن الشــعار ُتفهــم الرســالة.
)...( هــل الحظتــم حــّظ العرب�يــة فــي هذا المعهد؟ أكنــت لوحدي أم تراكم انتبهتم 
مثلــي؟ بدايــة مــن الزخرفــة اإلســالمية وهــي المعروفــة بـ)األرابســك(، حيــث 
تجدهــا فــي كل الزوايــا واألمكنــة، والواجهــات المنقوشــة بالحــروف العرب�يــة، 

بدايــة مــن واجهــة المعهــد، ُينبيــك كل هــذا أن الســّر يبــدأ مــن هنــا.
كــم قرأتــم مــرة أثنــاء التســجيل للقبــول، عــن أن الدراســة بالعرب�يــة، وأن البحــث 
بالعرب�يــة، وأن إنتــاج المعرفــة ســيكون بالعرب�يــة، وأنهــا مهمــة بقــدر أهميــة 
اإلنجليزيــة، وأن الجمــع بينهمــا هــو ضري�بــة النجــاح، هــل تســاءلتم لــم؟ مــع أننــا 
فــي زمــن أصبــح فيــه تمكنــك مــن اإلنجليزيــة فقــط، هــو المفتــاح للبحــث والعمــل 

والتفــوق.
جميــع المشــاريع التوعيــة والت�ثقيفيــة والتنوي�ريــة، التــي خرجــت وتخــرج فــي 
البلــدان العرب�يــة، والتــي نراهــا ونســمع عنهــا، تهمــل العرب�يــة، األولويــة فقــط 
لإلنجليزيــة، وقــد يتــاح للعرب�يــة أو ال يتــاح، الــكل َيغبنهــا حقهــا، فبالرغــم مــن 
الوعــي الــذي يفــرتض أنهــم تشــّبعوا بــه وأرادوا إيصالــه لنــا، لم يدركــوا –أو هكذا 
يبــدو- أن اللغــة أحــد مفاتيــح الحضــارة، ولمــا فاتهــم هــذا، بقــوا حيــث كانــوا، ولــم 

يقدمــوا ولــم يغــروا شــيئا، ومكثــوا حيــث أرادوا أن ينتقلــوا.
مــن ذهــَب إلــى )ســيتي ســنرت(، فــال بــد وأنــه الحــظ أن جميــع المحــالت كتبــت 
ــو ت�تبعتهــا كلهــا، فلــن  ــة، حتــى ل أســماؤها بحــروف عرب�يــة إلــى جانــب اإلنجليزي
تجــد محــال تجاريــا واحــدا لــم ُيســّم نفســه بالعرب�يــة، حتــى ولــو كان عالمــة تجاريــة 
أجنبيــة، مــن وراء كل هــذا سياســة وتخطيــط لغــوي، وراءه أحــد يــدرك قيمــة 

اللغــة وعالقتهــا بالهويــة والســيادة.
العرب�يــة،  البلــدان  مــن  كثــر  فــي  هــذا  بخــالف  يســر  –لألســف-  األمــر  أن  مــع 
شــوارع عرب�يــة بالفتــات إنجليزيــة، وإعالنــات فــي كل مــكان باإلنجليزيــة، ومــدارس 

باإلنجليزيــة. وجامعــات 
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)هنــا( فــي معهــد الدوحــة، اختلفــت القصــة؛ قصــة مفادهــا أن الحضــارة ال تبنــى 
بغــر لغــة أبنائهــا، مفادهــا أن التنويــ�ر والتطويــ�ر ال يت�أتــى بلغــة األجنبــي، وهــذا 

ليــس عاطفــة أو تقديســا، بــل الحقيقــة التــي أدركهــا الكثــرون قبلنــا. 
فــي كثــر مــن دول العالــم الغربــي، يحظــر التحــدث فــي اإلعــالم بغــر اللغــة 
الرســمية،  اللغــة  بغــر  والمحــالت  الطــرق  فــي  الالفتــات  وكتابــة  الرســمية، 
والتعلــم والتعليــم فــي الجامعــات بغــر اللغــة الرســمية، لــم ت�كــن هذه القــرارات 
مــن فــراغ، بــل هــي إدراك لحقيقــة، وهــي أن لغتــك هــي هويتــك وثقافتــك 
وروحــك، أن اللغــة مــرآة لشــخصيتك ووعيــك، فهــي ذلــك الوعــاء الــذي يحمــل 
إرث أجــدادك وأســالفك، فحيــث مــا كنــت مــن لغتــك، هــو حيــث مــا ســت�كون مــن 

تاريخــك وهويتــك.
لــم ت�كــن رغبتــي تســويد بيــاض هــذه المســاحة، بســواد هــذه الحــروف؛ ألرى 
اســمي فــي الصحيفــة، بــل ألخربكــم أّن فــي هــذا المــكان الــذي نتعلم فيــه، بداية 

لشــيء مــا، بدايــة نســتطيع أن نســتدل علــى ثمراتهــا، بأولــى ُخطواتهــا.
فجــّدوا، وكــّدوا، وأعــّدوا؛ ألن األمــر يســتحّق، والرهــان عليكــم كبــر، وأنتــم أهــل 

لهــا، وهــا قــد حانــت لحظــة البدايــة.

فالن بن فالن

الطالبة: زينب المحمود

لقــد كــّرم اهلل ســبحانه وتعالــى بنــي آدم، 
كان  أســوًدا  األرض؛  فــي  خليفتــه  وجعلــه 
أيهــا  فتفّكــر  غنًيــا،  أو  كان  فقــًرا  أبيًضــا،  أو 
اإلنســان، فربــك واحــد ســواء أكنــت مــن قبيلــة 

غــر معروفــة. أو مــن قبيلــة  مرموقــة 

اآلجــال،  محــّدد  األرزاق،  مقّســم  اهلل  هــو 
مســّطر األقــدار، فلــو كنــت يــا )فــالن بــن فــالن( 
ــًزا بقبيلتــك  ــن أبيــك وجــّدك مفتخــًرا معت ــا اب ي
ــا لهــا، فــال تنــس أّنــك لــم تقــّدر ذلــك لنفســك، ولــم تصنعــه علــى عينــك؛  منتمًي
بــل إّنــه رزٌق ســاقه اهلل إليــك، وإن فكــرت أن تحتقــر غــرك ولــو للحظــة، فاعلــم 
ــ�ن  أنــك )مســكن( ال تعــرف ســن اهلل فــي الكــون، بــل إّن نظرتــك الدونيــة لآلخري
دليــل جهلــك وقلــة وعيــك، وال نلومــك! فأنــت مضطــرٌّ لذلــك، فليــس فــي ذاتــك 
مــا تفخــر بــه، فــال علــم وال ديــن وال خلــق وال... فــال تملــك إال القــول: أنــا ابــن 
فــالن وكان جــدي فالنــًا، فأنــت تفخــر بــال شــيء حتــى إنــك تفخــر بآبائــك وأجــدادك 
دون أن يقّدمــوا للبشــرّية شــيئا ُيذكــر، وأنــت بالت�أكيــد ال تفتخــر بعلــم األولــن وال 
أدبهــم ألنهــم هــم مــن علمونــا التواضــع لآلخريــ�ن، فهــل خّلــد أجــدادك شــيئا ُيذكر 
ــدوا شــيئا فهــل أمــروك باســتغالله للتبجــح  لت�تعالــى بــه علــى النــاس؟ وإن خلَّ

علــى النــاس واحتقارهــم؟، فــإن كان مــا تركــوه )أنــت( فبئــس المــرتوك. 
إذا افتخرَت بأقواٍم لهم شرٌف

ُقلنا صدقَت ولكن بئَس ما َوَلدوا
 ، عاجــيٍّ بــرج  مــن  إليــك  ينظــرون  الذيــن  المتعالــن  هــؤالء  علــى  أشــفق  كــم 
وكأّنهــم ملكــوا الدنيــا بأســرها، بــل قــد يتجاهلــون مصافحتــك والتقــرب منــك.
شــّتان شــّتان بينــك وبــن محمــد بــن عبــداهلل ســيد ولــد آدم، جعله اهلل من أشــرف 
العــرب وأرفعهــم نســًبا، حتــى يكــون فــي ذلــك ت�ثبيًتــا لدعوتــه وتصديًقــا لنبّوتــه، 

ومدعــاًة الّتباعــه فــي مجتمــع يعّظــم القبيلــة ويتعّصــب لهــا، وهــي ميــزة فــي 
العــرب وحدهــم فــي ذاك الزمــان الــذي وصــف بالجاهلــّي. لكــن القبيلــة لــم تنتصر 
لمــن كفــر وتولــى وأدبــر عــن ديــن اهلل، ألن اهلل هــو األقــوى وهــو األعلــى ومــن 
ينتمــي هلل هــو الــذي يظهــر ويســمو، فأيــن رســول اهلل مــن عمــه أبولهــب؟ 

 .} الــذي قــال اهلل فيــه: }َتبَّــْت َيــَدا �أبـِـي َلَهــٍب َوَتــبَّ
وفي ذلك يقول الشاعر: 

َلَعْمُرَك ما اإلنساُن إاّل بِدينِه
فال َت�ْتُرِك التقوى اتِّ�كااًل على النسب 

فت�أّمــل كيــف َرَفــَع اإلســالم الصحابــي ســلماَن الفارســي، وكيــف َوَضــَع الشــرُك 
ــا لهــب. فالفخــر بالنســب، والتعالــي بالحســب مــرض جاهلــّي؛ وفــي  ــِقيَّ أب الشَّ
ــِة َوَفْخَرَهــا  ــَة اْلَجاِهِليَّ ــْم ُعبِّيَّ ذلــك يقــول عليــه الســالم: »اإنَّ اهلَل َقــْد �أْذَهــَب َعْنُك
ــاُس ُكلُُّهــْم َبُنــو آَدَم، َوآَدُم ُخِلــَق  ، النَّ بِاآْلَبــاِء، اإنََّمــا ُهــَو ُمْؤِمــٌن َتِقــيٌّ َوَفاجـِـٌر َشــِقيٌّ

ِمــْن ُتــَراٍب«.
وهــذا ذم للفخــر باألحســاب؛ فاإلنســان إّنمــا يشــُرف بأفعالــه وصفاتــه وقيمــه 
ال بســواها، والغــرب يفخــر بـــ )تومــاس أديســونThomas Edison( ( ذاك الفقــر 
الــذي ارتقــى بعلمــه واخرتاعاتــه وأنــار لنــا العالــم بأســره، والعرب تفخــر بأبي بكر 
الــرازي أعظــم أطبــاء اإلنســانية علــى اإلطــالق، فالفخــر بإي�جــاز هــو اإلنجــاز وهــو 

المجــد الــذي تصنعــه واألخــالق التــي تمتلــك.
ختامــًا: ال نقــول للنــاس ال تفخــروا بقبائلكــم وال بأنســابكم... ولكــن لمــاذا تحقــرون 
ــ�ن!! وهــل يكتمــل فخركــم باحتقــار غركــم؟ وهــل يضيــف لقبيلت�كــم مجــدًا  اآلخري

وهميــًا كمــا هــي أمجادكــم اآلن؟!!!
نسأل اهلل أن يهدينا لما يحب وي�رضى وأن يطهر قلوبنا من نعرات الجاهلية.

فلسطيني كامل.. تماًما

من قتل ياسين؟

الطالب: ُمصطفى حسن

"أيهــا الغــوُل اللعــن؛ أنت لن ت�أخــذ مني ما تبقى".
نجيب ســرور؛ ياسن وبهية

ياســن،  هــو  مــن  مثــل؛  ُتطــرح  أســئلة  إن 
ــا مــن األســئلة  ــل نوًع ومــن هــي بهيــة؟ تمّث
الخادعــة التــي ال نســتطيع أن نــرى فيهــا إال 
فالشــخصيات  الخاّصــة.  وتوجهاتنــا  أنفســنا 
 الرتاثيــة التــي تناقلــت عــرب الحكــي مــن جيــلٍ 

ــد  ــرواة باإلضافــِة والحــذف دون مصــدٍر موثــوقٍ يؤّك ــد ال لجيــل؛ لعبــت فيهــا ي
ــا حقيقــة القّصــة.  لن

التاريــ�خ مخاطًبــا الشــعب  بــدوي فــي كتابــه مصــر مــن نافــذة  يحكــي جمــال 
الفلكلوريــة  الشــخصية  ياســن،  أن  يعــرف  حينمــا  ُيذهــل  قــد  بأنــه  المصــري، 
التــي ت�تغنــى المواويــ�ل ببطوالتــه؛ ليــس أكــر مــن مجــرم مأجــور يقتــل األبريــاء 
باألجــر، وأن أحــد مجاهــدي الجيــش المصــري وهــو اللــواء محمــد حــرب هــو 

الــذي قتلــه فــي مخبئــه بالقــرب مــن وادي حلفــا بأقصــى جنــوب مصــر.
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يابهيــة خربينــي يابوي، عاللي قتل ياســن

دنــا كل ماقــول كالمــي يا بوي، يعال صوت االنن

ياســن كان حلم هادي يابوي، كان كيف نســمه صباح

كان صوتــه امــا ينادي يا عينــي، بيطيب الجراح.

األغنيــات  عــن  بعيــًدا  النــاس.  بــن  وتــداوال  شــهرة،  األكــر  المــوال  وهــو 
المســموعة والمرئيــة التــي تبّناهــا الســياق الفّنــي الرســمي مــن إذاعــٍة أو 

تلفزيــ�ون. 

لدينــا إذن جانبــن مــن الحكايــة. جانــب رومانســّي محــض اســتهلكته الدرامــا 
المصريــة واألغانــي الفنّيــة التــي خرجــت عــن المؤسســات الثقافيــة –كاإلذاعــة 
والتلفزيــ�ون- وتغّنــى بهــا شــخصيات مشــهورة. وجانــٍب آخــر يمّثــل مســتوى 
أخــر مــن اإلدراك للحكايــة، يتمّثــل فــي المــوال الفلكلــوري ويغلــب عليــِه الحــزن 
واألســى والتغّنــي بالبطــوالت. وهــو الجانــب المعــرّب عنــه مــن قبــل الجانــب 
الشــعبّي أكــر والــذي – تقري�ًبــا- ال يؤتــى علــى ذكــرِه فــي الســياق الرســمي. 
 Sigmund فهــو جانــٌب مســكوٌت عنــه أو مكبــوت – بتعبــر ســيجموند فرويــد
Freud )1856- 1939(- فــي الوجــدان الجمعــي المصــري. هــذا الكّبــت أو القمــع 
ٍ مــن الممارســة الســلطوية التــي كبتــت حقيقــة مقتــل  ربمــا يشــر إلــى نــوع
ياســن؛ فتحــول األمــر إلــى حقيقــٍة ممنوعــة يجــب التغافــل عنهــا؛ وهــو مــا 
أّدى بهــا فــي نهايــة األمــر إلــى انتشــارها بهــذا الشــكل الغامــض والحزيــ�ن 

فــي الوجــدان الجمعــي الشــعبي.

غــر أن هــذا الحظــر بــدأ ينفــك قليــاًل خاّصــة بعــد حركــة الجيــش فــي يوليــو 1952 
وانتهــاء عصــر اإلقطــاع والملكيــة، فخرجــت نســخة جديــدة مــن الحكايــة علــي 
ــد الشــاعر أحمــد فــؤاد نجــم )2013-1929( فــي قصيدتــه التــي غّناهــا الشــيخ  ي

إمــام )1995-1918( إذ يقــول:

يابهيــة وخربينــا ،على اللى جتل ياســن

فــى الصحــرا وفــى المدينة  ، اليوم دا ومن ســنن

ناس تمشــى ، وناس تجينا 

واحنــا متبعرتيــ�ن ، وال صارى ع الســفينة 

وال مربــط للهجــن ، والدنيــا بتجرى بينا 

واحنــا متوخري�ن ، يابهيــة ولململينا 

نطرح مليون ياســن.

 وبرغــم أن نجــم أخــرج قّصــة مقتــل ياســن ليعممهــا علــى الشــعب بأكملــِه، 
فيقــول أن مقتــل ياســن لــم يتــم مــن ســنن فقــط، وإنمــا يتــم اليــوم كذلــك. 
إال أنــه فــي نفــس الوقــت تغافــل عــن اإلجابــة عــن الســؤال الصريــ�ح: مــن قتــل 
ياســن؟ وأرجــع األمــر إلــى الــذات المصريــة فــي عمومّيتهــا. إذ أن التفــكك 

باســتخدام  الشــعبي  الوجدانــي  الــرتاث  الرســمية  الروايــة  ُتبــِدل  هكــذا 
الروايــة  بــل وصلــت  الخــر والشــّر.  جانبــي  تحديــد  األخالقيــة فــي  المرجعيــة 
الرســمية إلــى التمــادي فــي وصــف فســاد البطــل الشــعبي ياســن إلــى حــد 
أن زوجتــه التــي كانــت معــه فــي مخبئــِه خرجــت بعــد مقتلــه تزغــرد ســعيدة 
بمقتــل زوجهــا الطاغيــة الفاســد. لــم ت�كتــِف الروايــة الرســمية إذن باعتبــار أن 
القائــد العســكري خّلــص البــالد مــن شــرور ياســن؛ بــل وخّلــص أهلــه وأقــرب 

النــاس إليــه وهــي زوجتــه مــن اســتبداده وبــالءه.

الــذي  الحقيقــي  الســبب  حــول  مــؤرق  لســؤال  المجــال  يفتــح  التمــادي  هــذا 
جعــل الروايــة الفلكلوريــة، تــدور حــول حجــم األلــم والحــزن الــذي يــراود أهلــه 
وزوجتــه، والســؤال المحــوري فــي المــوال؛ مــن الــذي قتــل ياســن؟ فلــو أن 
أهلــه ســعداء حًقــا بموتــه فلمــاذا تحــّول إلــى بطــل شــعبي؟ ولمــاذا حــزن 

أهلــه علــى فراقــه وأّرقهــم الســؤال الــذي يبحــث عــن الكيفيــة والمصــر؟

واألغانــي  المواويــ�ل  فــي  التســاؤل  لهــذا  إجابــة  عــن  نبحــث  أن  حاولنــا  إذا 
فإننــا  الشــعبية؛  الســرة  علــى  متنوعــة  كتنويعــات  خرجــت  التــي  الشــعبية 
بــن  الرومانســية  القّصــة  تلــك  عــن  يتحــّدث  األول  للحكايــة.  جانبــن  ســنلمح 
ياســن وبهيــة؛ كفالحــن مــن إحــدى ُقــرى مصــر والــذي تــم التفرقــة بينهمــا 
بمــوت ياســن. ويــدور فــي فلــك هــذا الجانــب مــن الحكايــة القصيــدة التــي 
كتبهــا بــرم التونســي )1961-1893( بعنــوان )يــا بهيــة وخربينــي( وقــد غنتهــا 
ليلــى مــراد )1995-1918( ومحمــد طــه )2008-1922( وهــي ُترجــع مقتــل ياســن 

إلــى حّبــه لبهيــة دون أن توّضــح كيــف:

يــا بهيــة وخربينــي يا بويا، ع اللي قتل ياســن

قتلــوه الســود عينيــا يا بويا، مــن فوق ضهر الهجن

وعــد ومكتــوب عليا يا بويا، ومســّطر ع الجبن.

ال توّضــح لنــا القصيــدة كيــف قتلــت عيــون بهيــة الســود ياســن مــن فــوق ظهــر 
الهجــن )الجمــل(، إذ ال ينتشــر الجمــل بشــكل كبــر بــن الفالحــن فــي جنــوب 
مصــر، وإنمــا ينتشــر بشــكل أكــرب فــي الصحــراء وبــن الهّجانــة وعســكر الصعيــد.

ــا بهيــة وخربينــي(  لدينــا كذلــك قصيــدة فتحــي قــورة )1977-1919( بعنــوان: )ي
وتحّولــت إلــى أغنيــة منشــرة نوًعــا بعــد أن غنتهــا شــادية )2010-1934(. غــر أن 
ــاة  هــذه األغنيــة تســتخّدم اســم بهيــة كاســتعارة للحبيبــة المشــهورة بمعان
الفــراق عــن الحبيــب، إذ ت�أخــذ الســياق العــام لشــخصية بهيــة وتخــرج بهــا إلــى 

نــص رومانســّي عــام ال يحمــل خصوصيــة لحكايتنــا.

يــا بهيــة وخربيني يا بوي، عن حال العاشــقن 

حبيــت والشــوق كاوينــي يابوي، ونقول لمن؟

الجانــب اآلخــر مــن الحكايــة والــذي يظهــر لنــا فــي مواويــ�ل أخــرى، يميــل عليــه 
بشــكلٍ  ويــدور  والقــدر.  المصــر  حــول  الوجوديــة  واألســئلِة  الحــزن  طابــع 
ــذي ال  ــل ياســن. وهــو الســؤال الغامــض ال ــن قت أساســّي حــول التســاؤل عّم
ينتهــي بإجابــٍة ُمحــّددة، ويعــرض للحــزن الشــديد الــذي عاشــته بهيــة وأهــل 
ياســن بســبب فراقــه. يقــع فــي هــذا الجانــب المــوال الفلكلــوري الــذي يبــدأ: 
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االجتماعــي وعــدم وجــود األهــداف أو آليــات تنفيذهــا )وال صــاري ع الســفينة( 
ــا أو معنــوّي.  هــو الســبب الرئيــس فــي قتــل المصريــ�ن ســواء كان قتــال فعلًي
ٍ خطــاٍب  وبرغــم مــا يبــدو فيــِه هــذا الســبب الــذي يقــول بــِه نجــم مــن دافــع
حماســّي يدفــع للمقاومــة ولتجميــع الشــعب حــول بهيــة؛ التــي ترمــز فــي 
ــا مــن جلــد الــذات  هــذه الحالــة إلــى مصــر، إال أنــه يحمــل فــي ذات الوقــت جانًب
االجتماعــي  التفــكك  فــي  المشــكلة  واعتبــار   ،Self-abasement وتحقرهــا 
ياســن.  قتــل  مــا  الحقيقــة  فــي  هــو  المصــري  المجتمــع  يمارســه  كســلوٍك 
وإذا اســتمررنا فــي اســتخدام منظــار فرويــد فإننــا نجــد أن قصيــدة نجــم فــي 
ــة التــي تعــم الشــعب  ــل ياســن إلــى الســلوكيات الفردي إرجاعهــا لســبب مقت
المصــري مــن تفــكك وتوالــي الغربــاء فــي حكمــِه، تمثِّــل اســتمراًرا للخضــوع 
 –  )Antonio Gramsci )1891- 1937 جرامشــي  –بتعبــر  المهيمنــة  للســلطة 
فــي أســتحقاق المصــري مــا يحــدث لــه بســبب أخطائــِه. إذ أن جلــد الــذات ال ينتــج 
خطــاب معرفــي مقــاوم، مضــاد للســلطة المســيطرة علــى الوجــدان المصــري.

ــد  فــي عــام 1965 خــرج هــذا الخطــاب الثــوري المقــاوم بشــكلٍ عنيــف علــى ي
نجيــب ســرور )1978-1932( فــي روايتــِه الشــعرية )ياســن وبهيــة( التــي كتبهــا 
عــام 1964 فــي بودابســت بروســيا وأتــى بهــا إلــى القاهــرة يربــط األوراق 
التــي كتبهــا فيهــا حــول صــدره حتــى ال يتــم اكتشــافها فــي أمــن المطــار عــام 
1965؛ تمّثــل روايــة ياســن وبهيــة أول عمــل أدبــي/ شــعري مقــاوم يأتــي 
بلغــة الشــعب المصــري العامّيــة البســيطة، ويحكــي القّصــة متجــاوًزا الســلطة 
المســيطرة والمهيمنــة، موضًحــا أن قاتــل ياســن هــو "الباشــا" اإلقطاعــي، أو 
الحاكــم المســتبد الــذي يســتغل خــرات البــالد لصالحــِه فقــط ويمــارس القهــر 
 Return والعنــف ضــد الشــعب. فيقــوم ســرور هنــا بمــا يشــبه عــودة المكبــوت
الحاكــم  المســتبد/  وجــه  فــي  فينفجــر  فرويــد-  –بتعبــر   of the Repressed
ــا مغايــًرا للخطــاب  ــا ثقافًي فــارًدا تركيبــٍة لغويــٍة شــديدة التعبــر، وســارًدا خطاًب
الرســمي المهيمــن حــول القّصــة والــذي اختزلهــا فــي جانبهــا الرومانســي 

فقــط.

يقول الراوي في مســرحية ســرور:

لّمــا كان آدم وحــوا، م الســما نازلــن يادوبك بالعيال 

قــول وبعيال العيال، 

يا ترى كان في ســاعتها بيه وباشــا؟

...

قول ســاعتها األرض كانت ملك من؟

والمواشــي ملك من؟

يــا ترى كان من بيزرع؟

مــن بيجمع؟ من بيقلع؟

مــن بيصحى من أدان الفجر يشــقى 

للي نعســان للُضحى؟

هــذه التســاؤالت حــول الشــرعية، وأحقيــة الَملــك بالُملــك ومفهــوم الســلطة 
تعكــس فهًمــا لصــرورة التاريــ�خ، ولكــون الســلطة ليســت أحقيــة أزليــة للملــك 
وإنمــا نتيجــة صراعــاٍت للقــوى، تــؤدي إلــى توزيــع الملكيــة، وت�كــّون الطبقــات 
منــه  يخــرج  أن  يريــد  الــذي  الظالــم  الحيــاة بمفهومهــا  االجتماعيــة وتشــكل 
ياســن تماًمــا. صراعــات ينتصــر فيهــا القــوّي ضــد الضعيــف. تماًمــا مثلمــا حــدث 

مــع أبيــه حــن أخــذ الباشــا أرضــه، وكمــا يريــد أن يفعــل معــه فيســلبه بهيــة.

يــا أبي، يــا نصف فّدانٍ يتيم 

يا ســيوال من عرق، يا حصاًدا للهشــيم؛ كل عام.

أيهــا الغول اللعن 

أنــت لن ت�أخــذ مني ما تبقى 

قبــل أن ت�أخذ روحي،

فاضــل إيــة في الدنيا ليا،،

فاضــل إية غرها بهية.

مــن هنــا يصعــد صــوت ياســن وينمــو، ويظهــر معــه صــوت ســرور فــارًدا خطابــه 
مــن  الفالحــن  نفــوس  فــي  المنغــرس  الســلطوي  الخطــاب  ضــد  م  المقــاوِّ
حــب بهــوت- القريــة التــي تــدور فيهــا األحــداث- ووجــوب الصــرب علــى البــالء 

وانتظــار الفــرج. 

لو نســافر يا بهية..

...

لو نــروح لبعيد بعيد..

بعد عن الشــمس وأكرت عن بهوت..

"لية كفى اهلل الشــر، لية؟"

"أنــت مابتحبش بهوت؟"

مــن يحب العقربة؟

"عقربة؟".

وألعن كمان 

ع األقل العقربة بتشــيل والدها

قولي قّطة.

قولــي غولة بنت كلب.
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ــل ياســن انفجــار المكبــوت والمســكوت عنــه مــن ممارســاٍت قمعيــة فــي  يمثِّ
بهــوت. وفــي ذات الوقــت تمثِّــل مســرحية ياســن وبهيــة انفجــاًرا آخــر للروايــة 
المكبوتــة فــي الضمــر الشــعبي حــول حقيقــة القّصــة. فــي ذات الوقــت فــإن 
ذات المنهــج المقــاوم فــي خلــق خطــاب شــعري/ ثقافــي مغايــر هــو الســمة 

. الغالبــة فــي كل أعمــال نجيــب ســرور 

فالشــخصيتان )ياســن وســرور( علــى قــدٍر مــن التشــابه مــن ناحيــة الت�كويــ�ن 
شــخصّية  اســتخّدم  ســرور  أن  أخــرى  بكلمــاٍت  نقــول  أن  يمكــن  أو  النفســي. 
النظــام  رفــض  فــي  النفســية  شــحنته  كل  ليمنحهــا  وطّوعهــا  ياســن 
السياســي واالجتماعــي والثقافــي الــذي ســاد فــي مصــر. فكمــا فــرد ياســن 
فــي  الباشــا  يمارســها  التــي  القمعيــة  الممارســات  لحقيقــة  كاشــًفا  خطاًبــا 
خــالل  أفــرد خطاًبــا ثقافًيــا كاشــًفا –  المقابــل قــد  بهــوت؛ فــإن ســرور فــي 
مســرته األدبية-ضــد النظــام السياســي واالجتماعــي والثقافــي المنتشــر. 
المجتمــع  يعيشــها  التــي  والمتناقضــة  المزّيفــة  الممارســات  فيــه  يرفــض 
المصــري. علــى ســبيل المثــال فــي ديوانــِه بروتوكــوالت ُحكمــاء ريــش يّتِخــذ 
ســرور موقًفــا مهاجًمــا للممارســات االجتماعيــة فــي الســياق االجتماعــي 
الثقافــي الــذي عاشــته ِمصــر بعــد النكســة الــذي انتشــر فيــه الُعهــر والكــذب 
ومواكبــة  والعصرنــة  الثقافــة  تّدعــي  مختلفــة  مســميات  تحــت  والنفــاق 
ــِه فــي النهايــة إلــى اتهامــِه بالجنــون وإيداعــه فــي  الغــرب، وهــو مــا أدى ب
مستشــفى العّباســية لألمــراض العقليــة. هــذا االتهــام يذّكرنــا بميشــال فوكــو 
Michel Foucault )1926 – 1984( ونظريتــُه حــول الممارســة الســلطوية التــي 
تمارســها الســلطة دائًمــا علــى مــر التاريــ�خ فــي اعتبــار كل مــا هــو خــارج عنهــا؛ 
هــو غــر معقــول ويصّنــف كجنــونٍ، كــي يحتفــظ للســلطة القائمــة بقوامهــا 

المهيمــن. وخطابهــا  المعنــوّي 

إننــا وإن فهمنــا كيــف تــؤدي الســلطة القمعيــة إلــى تغــراٍت عنيفــة علــى 
الوجــدان الشــعبي؛ فكيــف إذن يمكــن أن ُينتــج المثقــف ثقافــة مقاومــة فــي 
ٍ وبيئــٍة فكريــة واجتماعيــة تمتهــن الخضــوع والخــوف، وتحــّول أفرادهــا  واقــع

إلــى فرائــٍس تخضــع لشــريعة الغــاب؟

العدالة الجبائية...بني الرضيبة عىل الفقر

 والرضيبة عىل الرفاه

الطالب: وائل دخيلي
العدالة الجبائية

وأمــام  العربــي  الرب�يــع  ثــورات  إّبــان 
المطالبــة بالشــغل والحريــة والكرامــة 
مصطلحــات  عــدة  درجــت  الوطنيــة؛ 
حديثــة  ومقاصــد  جديــدة  ومفاهيــم 
علــى ثقافــة المجتمــع العربــي ت�تحدث 
ــة المجتمــع مــن  ــب بني عــن إعــادة ترتي
الناحيــة االقتصاديــة، وطــرح مــن جديــد 
ــز اإليجابــي فــي التنميــة  ــع العــادل للــروات والتمي�ي فكــرة التوزي

والعدالــة الجبائيــة ومــا إلــى ذلــك.

الــدول وإقرارهــا فــي  إعــداد وتحضــر موازنــات  مــع  وبالتزامــن 
كل آخــر ســنة، فقــد اخــرتت الحديــث فــي هــذا المقــال عــن العدالــة 
منــه  أكــر  وحقوقــي،  إداري  سياســاتي،  منظــور  مــن  الجبائيــة 
اقتصــادي، معرًجــا علــى مــا تشــهده تونــس فــي هــذه الفــرتة 
مــن مخــاض غــر مســبوق فــي مناقشــة مشــروع قانــون الماليــة 
لســنة 2017 فــي مجلــس النــواب؛ بحيــث كان هــذا المخــاض وال يــزال 
نتــاج تضــارب مصلحــي لــم يعــد ظاهــرة صحيــة بقــدر مــا صــار ظاهــرة 
مرضيــة مزمنــة ت�ثبــت تجــذر ثقافــة لــّي الــذراع التــي تحدثنــا عنهــا 

ــة زاجــل. فــي العــدد الســادس مــن مجل

 ولكــن قبــل التعــرض للحالــة التونســية؛ ال بــد مــن حصــر مفهــوم 
العدالــة الجبائيــة الــذي تجــد العلوم المالية تعريًفــا وإجابة واضحة 
لهــذا المفهــوم، وإن دّل هــذا الغمــوض علــى شــيء؛ فهــو يــدل 
علــى أن هــذا المفهــوم فــي األصــل يرجــع إلــى بنيــة العدالــة 
كمفهــوم فلســفي يتغــر بتغــر القيــم االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والسياسية وتغر المكان والزمان. ولكن من مفهوم سياساتي 
ــة الجبائيــة تفــرتض عــدة آليــات فــي النظــم الضري�بيــة  فــإن العدال
المــوارد  توليــد  فــي  الطاقــة  دعــم  إصالحــات  مســاهمة  مثــل 
الالزمــة لإلنفــاق للفقــراء أو أن تضطلع السياســة الضري�بية للدولة 
فــي دور مهــم فــي تحقيــق العدالــة؛ وذلــك بتحديــد كيفيــة توزيــع 
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األعبــاء الضري�بيــة ومقــدار مــا يتــم تعبئ�تــه مــن اإليــرادات الضري�بيــة 
وغــر ذلــك.

 ورغــم هــذا فقــد حــاول بعــض الفقهــاء القانونيــ�ن تعريفهــا مثــل 
Jacque PereceBois  والــذي يعــرف العدالــة الضري�بيــة علــى أنهــا " 
تعمــل علــى أن ت�كــون منصفــة) equitable ( وذلك بتوزيعها للعبء 
الضري�بــي بحيــث يتحمــل كل واحــد جزئــه العــادل" وهي بالتالــي أداة 
يتــم مــن خاللهــا تقســيم عــبء النفقــات العامة علــى كل الملزمن 
وتعمــل علــى التخفيف مــن التفاوت االجتماعــي واالقتصادي في 
المجتمــع، وبذلــك فهــذا الفقيــه يحــاول تحديــد مفهــوم العدالــة 
الضري�بيــة مــن خــالل غايتهــا، ويعــد مــن أهــم مقومــات العدالــة 
الجبائيــة ســواء كانــت أفقيــة أو عموديــة؛ هــي التوزيــع المنصــف 
لألعبــاء العامــة بــن كل األفــراد والمؤسســات كل حســب مقدرتــه 

التمويلية.

 ولتحقيــق المســاهمة العادلــة ال بــد من مكافحــة التهرب الجبائي 
الــذي يعتــرب ضرًبــا قوًيــا لمبــادئ العدالــة الجبائيــة، كمــا يتحتــم 
دعــم  ومواصلــة  المحــدود  الدخــل  ذوي  علــى  العــبء  تخفيــف 
المــواد والســلع الضروريــة وإخضاعهــا لســعر في متنــاول الجميع. 

الحالة التونسية

فــي الحقيقــة، إن الحكومــات المتعاقبــة بعــد الثــورة والحكومــة 
ــا، اتســم بتفشــي  ــا صعًب ــا واجتماعًي الحاليــة ورثــت واقًعــا اقتصادًي
البطالــة والفقــر. وقــد تفاقــم هــذا الوضــع وازداد لتعطــل الحركــة 
والمتواصــل  الــدوري  والتعطــل  اإلضرابــات  بســبب  االقتصاديــة 
لمراكــز اإلنتــاج فــي الدولــة؛ مثــل الفســفاط وغــره، إضافــة إلــى 
المشــاريع  بعــث  فــي  وجديــة  خاصــة  لمبــادرات  ملحــوظ  غيــاب 
واالســت�ثمار، وذلك ما نعمل على تحليله في المنتدى التونســي 
لالقتصــاد واالســت�ثمار كمحاولــة لضبــط القوالــب التفســرية لهــذا 

الرتاجــع االقتصــادي.

 وقــد تحّولــت العدالــة الجبائيــة إلــى مطلــب شــعبي فــي تونــس؛ 
نظــًرا إلــى أهميتــه فــي مكافحــة الفســاد وفــي تحقيــق التنميــة 
والعدالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة. ومــن الضــروري بالتالــي أن 
تبنــي الدولــة نظامهــا الجبائــي علــى أســس ســليمة قوامهــا 
ــع  ــة فــي صن ســيادة القانــون، والمســاواة فــي تطبيقــه والعدال
إلــى إصــالح  اليــوم  السياســات العامــة للدولــة. وتحتــاج تونــس 
حقيقــي للنظــام الجبائــي الــذي كان مطّيــة لإلثــراء غــر المشــروع 

علــى حســاب الطبقات الوســطى والفقــرة، فالمنظومة الجبائية 
الحاليــة ال تحــرتم مبــدأ المســاواة أمــام القانــون وال يمكــن لهــا أن 
تســاعد علــى توجيــه المشــاريع االســت�ثمارية نحــو قطاعــات حيويــة 

قــادرة علــى خلــق أكــرب عــدد ممكــن مــن مواطــن الشــغل.

ولكــن يبــدو أن مقومــات بنــاء هــذه العدالــة ليســت متوفــرة فــي 
الجمهوريــة الثانيــة للدولــة التونســية؛ بحيــث أنــه تشــهد البــالد 
للمحامــن  المتزامنــة  االضطرابــات  مــن  فــرتة  اليــوم  التونســية 
والعاملــن وأســاتذة التعليــم األساســي والمتزامنــة أيًضــا مــع 
المنتــدى العالمــي لالقتصــاد الــذي ســتدور فعالياتــه فــي تونــس 
قري�ًبــا، إضافــة إلــى معارضــات قويــة للتدابــر الجديــدة للحكومــة 
الحاليــة لرفــع الســر البنكــي كجــزء مــن مكافحــة التهــرب الضري�بــي 
الطبقــة  مســاهمة  مــن  كجــزء  المســابح  علــى  ضري�بــة  وفــرض 
الميســورة فــي تحمــل ت�كاليــف هــذه الفــرتة االقتصاديــة الصعبــة 
التــي تمــر بهــا البــالد. ولعلــي ســوف أمــر إلــى الحديــث عــن أرقــام 
تعكــس بعــض مــن مالمــح موازنــة 2017 التــي اختارت االســتمرار في 
ــاء االنفــاق العــام  فــرض ضري�بــة علــى الفقــر وت�أجيــل تقاســم أعب

الــى أجــل غــر مســمى:

المباشــرة 	  الضرائــب  فــي  الوســطى  الطبقــة  مســاهمة 
% بالمقارنــة مــع موازنــة الســنة الفارطــة.  ارتفعــت بنســبة 20 

 النفقــات الموجهــة للدعــم ارتفعــت بكثــر بالمقارنة 	 
بالدعم ســنة 2016

 الموازنــة الجديــدة ســوف تفرض زيــادات ضري�بية 	 
علــى المهن الحرة 

تــم تجميــد الزيــادات التــي كانــت مربمجــة للموظفــن، وعــدم 	 
تطبيــق االتفــاق مــع االتحــاد ألنــه وصــف بالكارثــي

الموظفن والعمال من الطبقة الفقرة والمتوسطة 	 
 يساهمون بنسبة 16,1 % من اإليرادات على

 شكل ضري�بة على الدخل

ضرائبهــم علــى االســتهالك والقيمــة المضافــة علــى الســلع 	 
والمــواد االســتهالكية وصلــت %80 مــن ضرائــب الدولــة

وبالتالــي يتضــح جلًيــا تواصل النمط السياســاتي المالــي في مزيد 
مــن إثقــال كاهــل المواطــن العــادي، وعــدم وجــود اســتعداد يذكــر 
مــن ذوي الحــاالت الميســورة مالًيــا فــي تحمــل أعباء هــذه العدالة 
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التــي يعتربونهــا ضري�بــة علــى الرفاه، بحيث أن أول ما تم اســقاطه 
مــن مشــروع قانــون الماليــة؛ هــو الفصــل الــذي يفــرض ضري�بــة 
علــى المســابح وكذلــك نقــاش متواصــل حــول إســقاط بعــض آليــات 
العدالــة الضري�بيــة، مــن بينهــا رفــع الســر البنكــي الــذي يوســع مــن 
ــدى المؤسســات  ــدان تطبيــق حــق الحصــول علــى معلومــات ل مي
والتهــرب  الغــش  لمكافحــة  األخــرى  اإلجــراءات  وجملــة  الماليــة 

الضري�بــي مثــل:

إحداث شرطة جبائية. 1

ردع التعامل مع المؤسسات المنتصبة بمالذات جبائية. 2

توســيع ميــدان تطبيــق حــق الحصــول علــى معلومــات لــدى . 3
المؤسســات الماليــة

لمداخيــل . 4 التقديــري  التقي�يــم  مــن  الجبائيــة  الصالــح  تمكــن 
األوليــة المراجعــة  عمليــات  إطــار  فــي  بــاألداء  المطالبــن 

إحــكام ضبــط دخــل األشــخاص الطبيعيــ�ن الخاضــع للضري�بة على . 5
عناصــر مســتوى العيش.

ولعــل الناظــر فــي كل مــا ســبق ســوف يتهمنــي ولــو قليــاًل فــي 
طــرح دروس فــي الحقــد االجتماعــي وتغذيــة لصــراع طبقــي، لكــن 
الفكــرة مــن هــذا الطــرح هــو محاولــة لتشــخيص مشــاكل السياســة 
لبعــض  االتهــام  قفــص  فــي  وضــع  ومحاولــة  للدولــة  الماليــة 

اللوبيــات الجشــعة التــي تنجــح فــي إزالــة أي ضرائــب قــد تنقــص 
مــن ذمتهــا الماليــة مــن وراء ممثليهــا فــي المجلــس النيابــي 
والعائــالت التجاريــة الكــربى المتحكمــة فــي مجــاالت التجاريــة بمــا 

فيهــا تجــارة المحامــاة! 
وحتــى أختــم؛ فإنــه حتــى ت�تجــاوز الحكومة التونســية هذا اإلشــكال 
إلــى جانــب تصميمهــا لنظــم ضري�بيــة أكــر عدالــة وكفــاءة فإنــه 
القــوى  مــع  التعامــل  داخلهــا؛  السياســات  صنــاع  علــى  يتعــن 
الداخليــة المعارضــة للمصالــح والنابعــة مــن منظومــة المصالــح 
و  للت�أي�يــد  عــدم وجــود قاعــدة عريضــة  مــع  الخاصــة، والتعامــل 
التعامــل أيًضــا مــع اإلدارات الضري�بية ذات المصالح الراســخة، والتي 
لديهــا رغبــة محــدودة فــي التغيــ�ر، وإلحــراز التقــدم علــى صعيــد 
العدالــة الضري�بيــة وتجــاوز جدليــة الضري�بــة علــى الفقــر أو الضري�بــة 
فــي  المعنيــة  األطــراف  إشــراك  بإمكانهــا  فإنــه  الرفــاه؛  علــى 
تصميــم اإلصالحــات كــذا إثبــات عزمهــا علــى اســتخدام اإليــرادات 
بفعاليــة وتحديــد وتــرة مالئمــة لعمليــة اإلصــالح، بحيــث أنــه تشــر 
االدلــة الــى أن التواصــل الفعــال بشــأن منافــع اإلصــالح يحظــى 

ــد. بأهميــة خاصــة فــي كســب الت�أي�ي

نجــح الطالــب أحمــد عبــد الرحمــن عبــد المحســن مــن كليــة اإلدارة العامــة واقتصاديات التنميــة في معهد الدوحة للدراســات 
العليــا؛ فــي نشــر ورقته البحثيــة بعنوان:

"MOOCs as a part of Graduate and Post Graduate Studies in Developing Countries" 
International Journal for Infonomics في دورية 
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقرتاحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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