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المنهجية

تعتمد الورقة عىل معلومات تم استخالصها من 11 مقابلة أجراها باحثو املؤسسة، من ضمنها 9 مقابالت مع مرتجمني 
متعاملني مع املركز القومي للرتجمة، عملوا يف فرتات متفاوتة ترتاوح من نهاية التسعينيات وحتى 2021، ومقابلتني مع 

موظفي املركز، وتم استخدام أسامء مستعارة، بحسب تفضيالت املشاركني يف البحث.  

كام تعتمد الورقة عىل ترصيحات أدىل بها مسؤولو املركز، سواء تلك املنشورة يف لقاءات تليفزيونية مسجلة أو من 
خالل الصحف، إضافة إىل بعض املقالت بخصوص عملية الرتجمة بوجه عام والضوابط الرقابية التي تم إعالنها يف 

أغسطس 2020.

 

مقدمة

يف أغسطس 2020، أعلن املركز القومي للرتجمة عن آلية جديدة للتقدم بطلبات ترجمة الكتب إىل املكتب الفني 
للمركز،1 وذلك ضمن خطة تطوير أداء، كانت قد أعلنت عنها الدكتورة عال عادل املدير السابق للمركز والتي كانت 

قد تولت إدارة املركز يف فرباير 2020. 

وقد تسبب اإلعالن يف إثارة مخاوف حول وضع حرية اإلبداع والتعبري يف مرص، 2خاصة بعد أن تضمنت املعايري رشوطًا 
رقابية تعلن بوضوح ألول مرة عرب منصات املركز الرسمية، وتتعلق بألَّ يتعارض الِكتاب مع األديان، والقيم الجتامعية 
واألخالق واألعراف، كام تضمنت املعايري كذلك، رشَط أن يكون الكتاب حديثًا ومل مير عىل نرشه أكرث من خمس سنوات، 
رموز  تطاوًل عىل  محتواها  ن  تضمَّ لكتب  ترجامت  مقرتحات  ورود  بعد  الضوابط جاءت  فإن  املركز،  بيان  وبحسب 
ومؤسسات دينية، وكذا أعامل تروِّج لـ”املثلية والشذوذ واإللحاد”. وهو ما يتنايف مع الحق يف التعبري واإلبداع الفني 
املكفولني بنص املادة 76 من الدستور املرصي، كام يتناىف مع أهداف املركز، ويعصف بفلسفة الرتجمة يف حد ذاتها، 

ومن كونها  ترجمة اآلخر.

وميتد تاريخ القومي للرتجمة إىل أكرث من ربع قرن، فبالرغم من تأسيسه كمركز مبوجب القرار الجمهوري رقم 381 
لسنة 2006، فقد جاء امتداًدا ملرشوع ثقايف حكومي هو املرشوع القومي للرتجمة، والذي تكوَّن يف عام 1996 كأحد 
لجان املجلس األعىل للثقافة وترأسه حينها جابر عصفور، والذي توىل وزارة الثقافة لحًقا مرتني، يف 2011، و-2014

.2015

١. مصطفى ماهر، »القومي للرتجمة« يعتمد آلية جديدة للتقدم بطلبات ترجمة الكتب إىل املكتب الفني، األهرام، نرش يف ١5 أغسطس ٢٠٢٠، آخر زيارة مارس ٢٠٢١

٢QO58vj/ly.bit//:https

٢. محمد عبد الرحمن، مرتجمون ينتقدون آليات التعاقد بالقومي للرتجمة: أفكار متطرفة ول تخدم املرتجم، اليوم السابع، نرش يف أغسطس ٢٠٢٠، آخر زيارة إبريل 

.٢٠٢١

3xoEnOD/ly.bit//:https

https://bit.ly/2QO58vj
https://bit.ly/2QO58vj
https://bit.ly/3xoEnOD
https://bit.ly/3xoEnOD
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ويحظى املركز القومي للرتجمة مبكانة يف أوساط النخبة املثقفة املرصية والعربية، كام ميثِّل املرشوع يف ذاته ومنذ 
يف  العامل  يف  الرتجمة  دراسات  بصعود حقل  إنشاؤه  ارتبط  إذ  واملثقفني،  والشباب  القراء  وسط  كبرية  أهمية  بدايته 
السبعينيات، ويف بداياته سعى املرشوع وراء أهداف كربى، تتعلق بالثقافة واملعرفة وكرس الهيمنة األوروبية، وقد أنتج 

منذ بدايته يف منتصف التسعينيات كمرشوٍع ما يقرب من 4000 كتاب مرتجم حتى اآلن.

لذا فإن إعالن املركز عن لئحة ضوابط رقابية ألول مرة يف ظل تضييق ممنهج عىل حرية اإلبداع وسياق عام محافظ 
ورجعي، يثري القلق من حجم التحولت التي قد تنجم عن تطبيق هذه الالئحة التي أحاطها الغموض، وعىل الرغم من 
رسعة تأكيد املركز عىل استمراره يف دوره التنويري، فلم يبت يف أمر استمرارية العمل باملعايري املعلن عنها من عدمه، 
ومل يتطرق أو يوضح سياق صدورها. وتثار هنا تساؤلت حول مامرسات رقابية يضطلع بها املركز قبل صدور الالئحة.

ويف هذا السياق تحاول هذه الورقة رصد وتتبع املامرسات الرقابية التي قد يكون مارسها املركز عىل ترجامت الكتب، 
والدورة التي مير بها الكتاب منذ تقدميه كمقرتح وعنوان مروًرا بصدور املوافقات حتى إمتام عملية الطباعة، والتي 
تبني كيف تتضافر البريوقراطية مع الرقابة لتعزيز مامرسات تعرقل حرية اإلبداع، وتَِحيد باملركز عن القيام بأدواره، 
وكذلك تحاول الورقة الوقوف عىل سياق إصدار هذه الالئحة وما حوته من ضوابط من شأنها تقنني املامرسات الرقابية 
وتعزيزها أكرث داخل املركز، وكذلك الوقوف عىل األشكال والطرق التي قد ميارس املركز من خاللها رقابة عىل الرتجامت.

وعىل الرغم من أن الورقة تنتهي إىل مامرسة املركز يف بعض الحالت رقابة، وتحديًدا عىل العناوين اإلشكالية، والتي 
ترتبط غالبًا باملحظورات الشهرية لألجهزة الرقابية “الدين والسياسة والجنس”، فإن ذلك ل ينفي اضطالع املركز كذلك 
بنرش عناوين إشكالية وجريئة يف كثري من األحيان، وخوضه معارك معلنة وغري معلنة للدفاع عن إصداراته. وهو ما 
ميكن وصفه بالرقابة العشوائية وغري املحددة، حيث تسمح ومتنع تبًعا للسياق السيايس والجتامعي، وبحسب رؤية 
اإلداريني يف املركز وتوجهاتهم، وقدرتهم عىل خوض معارك دفاًعا عامَّ يطرحه املركز، ويبدو هذا جليًّا يف مرور بعض 

العناوين يف عرص معني، وتوقف إعادة طباعتها يف عرص إداري آخر للمركز ألسباب رقابية.
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أوًل: من يدير القومي للترجمة؟

أنشئ املركز القومي للرتجمة مبوجب قرار3 رئايس رقم 381 لسنة 2006، وافتتح عام 2007، وكان استكامًل للمرشوع 
القومي للرتجمة، الذي كان قد اقرتحه الدكتور جابر عصفور أثناء َشغله منصب األمني العام للمجلس األعىل للثقافة 
حينها. أسس املرشوع عام 1996، كأحد لجان املجلس األعىل، يف ظل رصاعات كانت تخوضها الدولة ضد صعود تيار 
اإلسالم السيايس يف التسعينيات، وما تبعه من حمالت اغتيالت تضمنت سياسيني ومفكرين4. واضطلع املركز بدور 
“تنويري نهضوي”، بالعتامد عىل مجموعة من املبادئ، من بينها: الخروج من أرَْس املركزية األوروبية وهيمنة اللغتني 
اإلنجليزية والفرنسية، والتوازن بني املعارف اإلنسانية يف املجالت العلمية والفكرية والفنية واإلبداعية، والنحياز إىل 

كل ما يؤسس ألفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقالنية والتشجيع عىل التدريب.

ويتكون املركز القومي للرتجمة من عدد من املجالس والهيئات واإلدارات، وطبًقا لقرار إنشائه فإن مجلس األمناء، 
والذي يتكون من 15 عضًوا عىل األقل، هو السلطة املهيمنة عىل شؤون املركز، بحيث يضطلع برسم السياسة العامة 
اللوائح  وإصدار  الستشارية،  الهيئة  تضعها  التي  العمل  والتصديق عىل خطط  العامة  اإلسرتاتيجية  صياغة  إلداراته، 
املثقفني  من  املجلس  أعضاء  باقي  بدوره  يرشح  الذي  الثقافة،  وزير  بينهم  من  وزراء،   6 املجلس  ويضم  املنظمة... 

واملختصني يف مجال الرتجمة، ويقر رئيس الجمهورية بعد ذلك التعيني بقرار يصدر يف الجريدة الرسمية.

يتبني هنا أن عملية وضع آليات جديدة للرتجمة، وهي جزء أسايس من السياسة العامة للمركز، ل بد وأن تَُقر ومُتَرر 
باتفاق وموافقة من مجلس األمناء، وإل اعترب مخالًفا لقرار اإلنشاء، وتجدر اإلشارة هنا أيًضا، إىل أن مجلس األمناء 
معني بإقرار خطة إنتاج الكتب املرتجمة، والتي تضعها الهيئة الستشارية للمركز. وتضع الهيئة الستشارية التي تتكون 
من مجموعة من الخرباء واملختصني خطتها بعد ورود مقرتحات من املرتجمني إىل املكتب الفني باملركز، والذي يتوىل 

استقبال مقرتحات القراء واملرتجمني.

توضح سامح التي تعمل منذ التسعينيات يف أحد قطاعات املركز بأن املوظفني فوجئوا بالالئحة منشورة يف الصحف، 
وأن مجلس األمناء مل ينعقد بشأن إقرارها،5 ما سهَّل عىل املجلس التملص يف ترصيحات صحفية من الضوابط واملعايري 

نة يف الالئحة الجديدة. املتضمَّ

 وقد ساد الرتباك وعدم الوضوح ترصيحات مسؤويل املركز، عىل الرغم من تبنى6 املركز يف بداية أزمة الالئحة موقًفا 
دفاعيًّا وشارًحا يف ترصيحاته حول أهمية وجود هذه الضوابط الرقابية، وسياق صدورها، وبعد رحيل الدكتورة عال 
تولت  أغسطس 2020،  املعلنة يف  الرقابية  املعايري  التي طرأت عىل خلفية  األزمة  مع  تزامًنا  املركز  إدارة  عادل عن 
توضيح  للرتجمة،7 دون  املختارة  املواضيع  رقابة يف  املركز  أن ميارس  املركز ونفت كذلك  إدارة  الدكتورة كرمة سامي 

3. قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء املركز القومي للرتجمة، قرار رئايس رقم 38١ لسنة ٢٠٠٦

3١yAIzd/ly.bit//:https

٤. أحمد عبد اللطيف، الرقابة: كيف نرتجم كتبًا تقول إننا محقون، عدد رقم ١9 مجلة املرايا بتاريخ يناير ٢٠٢١، من ص٦٦ حتى٦8. 

5. مقابلة أجرتها الباحثة مع أحد رؤساء القطاع باملركز، والتي تعمل به منذ إنشائه كمرشوع، أجريت املقابلة عرب الهاتف، يف إبريل ٢٠٢١.

٦. سمية أحمد، رئيس القومي للرتجمة: هناك كتب تضع السم يف العسل وتروج لقيم مرفوضة، البوابة نيوز، نرش يف أغسطس ٢٠٢٠، آخر زيارة إبريل ٢٠٢١

٢RpiwGp/ly.bit//:https

٧. عائشة املراغي، د. كرمة سامي: مرشوعي األكرب هو الرتجمة العكسية من العربية إىل اللغات األخرى، عدد أخبار األدب ١٤٤١ بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢١، ص 5-٧ حوار 

عائشة املراغي مع كرمة سامي.

https://bit.ly/31yAIzd
https://bit.ly/31yAIzd
https://bit.ly/2RpiwGp
https://bit.ly/2RpiwGp
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املوقف من الالئحة أو إلغائها.

 تجدر اإلشارة هنا إىل أن مسؤويل املركز امتنعوا يف هذه الفرتة وما تالها عن أي ترصيحات صحفية تخص املوقف من 
الالئحة،8 وذلك قبل أن تُجري الدكتورة كرمة حواًرا يف أخبار األدب، بعد 3 أشهر من توليها إدارة املركز، تتطرق فيه إىل 

أزمة الالئحة ولكن دون توضيح تفصييل، غري نفيها فقط دور املركز الرقايب.

ويف حني تناولت الصحف خرب وقف ندب الدكتورة عال رئيًسا للمركز نتيجًة ملا أثارته عن الالئحة الرقابية الجديدة، أكد 
أحمد وهو أحد املرتجمني القريبني من املركز، بأن الدكتورة عال كانت تستعد للرحيل قبل أشهر، بعد تقدمها لاللتحاق 
بوظيفة ملحق ثقايف يف فيينا9، وأنها وضعت الالئحة بهدف إعالن ما كان مُيارَس بالفعل داخل املركز، وهو ما أكدت 

عليه ترصيحات الدكتورة عال بخصوص هذا الشأن لحًقا.

غري أن الضوابط واملعايري التي تطرقت إليها الالئحة، وخاصة فيام تضمنته عن ازدراء األديان، واملثلية، مطبقة داخل 
املركز. تعود سامح وتوضح بأن هذه املامرسة تحدث يف املركز، غري أنها تتم بشكل غري معلن أو واضح، إذ تخضع ملعيار 

ذايت، بحسب كل موظف وسلطته وقناعاته الفكرية.

ثانًيا: هل يمارس المركز رقابة؟

أثناء تويل املجلس األعىل للقوات املسلحة الحكم يف 2011، أوىص10 املركز القومي بحذف فصلني من كتاب الفيلسوف 
داود روفائيل خشبة “أبو الهول والعنقاء” “Phoenix the and Sphinx The”، بدعوى أن الثقافة العربية غري مهيئة 
للفصلني املعنونني: “ما هو الله؟” و”خواطر نحو نقد الدين”، بقيت الرتجمة معطلة يف األدراج، تنتظر قراًرا من املركز 
بنرشها كاملة منذ سبتمرب 2011، وذلك بعد رفض داود اقرتاًحا كان قد قبله وتراجع عنه  بنرش الكتاب دون الفصلني، 

كان أحد أساتذة الفلسفة قد أصدر تقريرًا داخل املركز يويص بعد اطالعه عىل الكتاب قبل النرش بحذف الفصلني.

إبَّان هذه الفرتة، كانت تُثار مخاوف يف املجتمع وبخاصة يف األوساط الثقافية تتعلق بالرقابة وحرية التعبري واإلبداع، 
السلفي،  التيار  فيها  ينوي  رئاسية  انتخابات  عن  الحديث  ويف ظل  املشهد،  السيايس  اإلسالم  تيار  تصدر  بعد  خاصة 

والجامعات اإلسالمية، وحزب الحرية والعدالة الذراع السيايس لإلخوان املسلمني ـ الرتشح عىل مقعدها.

كان الدكتور فيصل يونس يرتأس املركز القومي حينها، وتقول “سامح “ إحدى العامالت باملركز إن عدم املوافقة عىل 
كتٍب ألسباب تتعلق بالدين والسياسة والجنس، بدأ يف عهد الدكتور فيصل يونس، وهو أول مدير يرأس املركز القومي 
بعد الدكتور جابر عصفور مؤسس املرشوع، وامتدت فرتة رئاسته من 2011 إىل 2012، وهو العهد الذي شهد إرضاب 

العاملني فيه ألول مرة.

8. رفض مسؤولو املركز التواصل أكرث من مرة إل من خالل الدكتورة كرمة سامي وذلك فيام يتعلق بضوابط الرتجمة.

9. مروة حافظ، عال عادل تغادر املركز القومي للرتجمة، نرش يف أغسطس ٢٠٢٠، آخر زيارة إبريل ٢٠٢١

3e٢SbFW/ly.bit//:https

١٠. جزء من شهادة غري منشورة مع الفيلسوف داود خشبة، أجراها أحد الباحثني لصالح معهد األصفري عام ٢٠١9، وحصلت املؤسسة عىل تفريغها، والشهادة تختص 

بأفراد عاملني ومؤثرين يف الوسط الثقايف املرصي حول الثقافة بوصفها مقاومة يف بالد الربيع العريب. 

https://bit.ly/3e2SbFW
https://bit.ly/3e2SbFW


8

رفض املركز كذلك يف هذا التوقيت نرش كتاب “أقنعة جنسية.. الفن والنحطاط من نفرتيتي إىل إمييل ديكنسون”، 
تأليف كامييل باليا، وترجمة ربيع وهبة، نرش الكتاب بعد ذلك عام 2015 يف عهد الدكتور أنور مغيث الذي توىل إدارة 
املركز مرتني، األوىل يف 2014 والثانية يف 2015، وامتدت إىل مطلع 2020 غري أن املركز رفض الكتاب مرة أخرى، وأوقفت 
طباعته يف عهد الدكتورة عال، كان ذلك قبل أيام من صدور لئحة ضوابط الرتجمة وذلك بحسب وهبة11 الذي أجرت 
املؤسسة مقابلة معه، وهو أحد املرتجمني املتعاملني مع املركز منذ بداياته كمرشوع قومي يف التسعينيات. وبعد نفاد 
الطبعة من السوق، وافقت الدكتورة عال عىل إعادة طباعته بعد طلب قُدم بهذا الخصوص، إل أنها تراجعت دون 

إبداء أسباب. 

تقول سامح، التي تابعت أزمة نرش الكتاب األوىل يف عهد دكتور فيصل، إنها حني استفرست منه عن سبب عدم نرش 
انتهاء تحريره، قال إنه لن ينرش كتب “بورنو” بأموال الحكومة، استُخدمت12 الحجة ذاتها خالل أزمة  الكتاب بعد 
الكتاب، كام  املؤسسة من مؤلف  الهول والعنقاء، وذلك بحسب شهادة حصلت عليها  أبو  حذف فصلني من كتاب 
استخدمها13 الدكتور شكري مجاهد خالل أزمة كتاب “مرص التحرير” يف 2015 أثناء مداخلة هاتفية مع أحمد موىس، 
وذلك يف معرض دفاعه عن املركز، وأن املركز ل ينرش ما ييسء إىل الجيش بأموال حكومية، قائاًل: فيام هو قادم لن 

نسمح مبثل هذا الكالم وغريه من األشياء التي قد متس أمننا وسالمتنا ومسلامتنا األساسية. 

الثورة”، وسحب نسخه من  التحرير.. ميالد  النبوي، وقف بيع كتاب “مرص  الثقافة عبد الواحد  يف 2015 قرر وزير 
السوق، والتحقيق مع املرتجم واملسؤولني يف القومي للرتجمة عن صدور الكتاب. كان أحمد موىس أحد مقدمي الربامج 
الحوارية قد هاجم الكتاب وذلك بسبب نبذة عن الكتاب كان قد كتبها األديب عالء األسواين، وقد شجعت هذه النبذة 
وكاتبها وكذلك موضوع الكتاب يف ارتفاع أصوات موالية للنظام الحاكم بأن الكتاب يدين الجيش املرصي، ما اعترب 

تهديًدا لألمن القومي املرصي بحسبهم.

الكتاب من تأليف الصحفينِي الفرنسينِي، كلود جيبال وتانجى سالون، وترجمة املرتجم عاصم عبد ربه حسني، كان املركز 
قد تعاقد عىل ترجمته يف 2012، بعد شهور قليلة من أحداث الثورة، وضمن كتب كثرية صدرت يف أعقاب ثورة يناير، 
ونرشت ترجمته يف 2014، وذلك قبل أن تسحب طبعاته من السوق بعد األزمة التي أثريت حوله، تطرقت14 مقدمة 
الكتاب إىل اشتباك الجيش مع املتظاهرين يف فرباير 2011، وهو التوقيت الذي أصدر فيه املجلس العسكري بيان رقم 

22، تحت عنوان: “اعتذار ورصيدنا لديكم يسمح”.

١١. مقابلة أجرتها الباحثة مع املرتجم ربيع وهبة، أجريت املقابلة عرب الهاتف، إبريل ٢٠٢١.

١٢. محمد سعد، القومي للرتجمة ينفي حذف فصلني من كتاب ينتقد األديان بسبب التيارات الدينية، بوابة األهرام، نرش يف فرباير ٢٠١٢، آخر زيارة إبريل ٢٠٢١.

٢POPAra/ly.bit//:https

١3. أحمد موىس: رئيس املركز القومي للرتجمة »يكشف حقيقة الكتاب الذي أصدرته الثقافة الذي يتهم الجيش بقتل للمتظاهرين«، يوتيوب، نرش يف يوليو ٢٠١5، آخر 

زيارة بتاريخ إبريل ٢٠٢١

3tbzRkn/ly.bit//:https

١٤. منة الله األبيض، مرتجم »مرص التحرير« لــ«بوابة األهرام«: كتبت مقدمة الكتاب عيل أساس بيان »نعتذر ورصيدنا لديكم يسمح«، األهرام، نرش يف يوليو ٢٠١5، آخر 

زيارة إبريل ٢٠٢١

3dUUXNj/ly.bit//:https

https://bit.ly/2POPAra
https://bit.ly/2POPAra
https://bit.ly/3tbzRkn
https://bit.ly/3tbzRkn
https://bit.ly/3dUUXNj
https://bit.ly/3dUUXNj
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هت إىل ملركز حينها  وتقول تسنيم15، التي رأست أحد أقسام املركز يف مطلع 2000     إن النتقادات الحادة التي وجِّ
تسببت يف اإلطاحة برئيسه شكري مجاهد، كام أحدثت اضطرابات داخلية، وتوضح بأن أزمة كتاب: مرص التحرير، 
يتسبب يف  أن  اإلشكالية، ميكن  الكتب  أحد  انتشار  بأن  إدراكهم  سببها  املركز،  بني موظفي  الذعر  من  حالة  خلقت 
إحالتهم إىل التحقيق، وفقدان عملهم. وتكمن األزمة هنا يف أن انتشار أحد الكتب وإثارته جدًل عىل الفضاء العام، 
عشوايئ ول ميكن توقعه، تعود وتقول إن هذه الواقعة مفصلية يف رقابة القومي للرتجمة، إذ استدعت القلق الداخيل 
لديهم جميًعا كموظفني، واقعة مبثابة استدعاء وإنعاش الرقيب الداخيل لكل موظفي املركز والقامئني عىل عملية النرش 

والتحرير والختيار.

وعىل الرغم من أن معظم الشهادات التي قامت بها املؤسسة سواء مع عاملني أو مرتجمني أكدت عىل أن عرص دكتور 
جابر عصفور كان األفضل من ناحية انفتاحه عىل مواضيع قد تبدو إشكالية، يليه وقت إدارة أنور مغيث، وهو ثاين من 
رأس املركز ألطول مدة بعد عصفور، وهو التوقيت نفسه الذي نرش فيه كتاب “أقنعة جنسية” املتوقف منذ سنوات، 
فقد مارس املركز رقابة يف أوقات مبكرة من نشأته، وحتى قبل ذلك حني كان مرشوًعا يتبع املجلس األعىل للثقافة، وهو 

ما كان يعلن حينها يف بعض الحالت وبوضوح يف مقدمة الكتاب أو تقديم املرتجم.

يف 2010، كان املرتجم عيل املنويف قد انتهى من ترجمة رواية “لعبة الحجلة/ رايول” لخوليو كورتاثار لصالح املركز 
القومي للرتجمة، وتوقفت الطباعة حينها بسبب موظف اعرتض عىل ترجمة مشهد جنيس رصيح يف الرواية. كانت 
زوجة عيل تتابع حينها ترتيبات النرش مع املركز بسبب سفره خارج مرص، ويف منشور لها عرب الفيسبوك تابعت سمر 
قابلنا  الحكاية...   يعرف  يبدو  ما  فالجميع عىل  باستغراٍب شديد،  إلينا  ينظر  الجميع  املركز، وكان  إىل  عيل: “وصلنا 
إحداهن، ل أحبِّذ ِذكْر اسمها، وقفت يف منتصف الغرفة بشعرها األبيض القصري، مخاطبًة أمي: “ميصحش النص إليل 

الدكتور عيل ترجمه ده! مش معقول! أنا ويش احَمّر!”.

تجدر اإلشارة إىل أنه وبحسب سمر16 ابنة دكتور عيل، فإن املركز رفض كذلك نرش كتابني لوالدها للفيلسوفة اإلسبانية 
أديال كورتينا، بدعوى أسباب سياسية، أحدها عن الدولة املدنية ونظرية املواطنة، واآلخر عن التحول الدميقراطي يف 

الفرتة النتقالية بعد حكم فرانكو.

١5. مقابلة أجرتها الباحثة مع أحد رؤساء القطاع باملركز، والتي تعمل فيه منذ إنشائه كمرشوع يف مطلع األلفية، أجريت املقابلة يف إبريل بالهاتف.

١٦. منشور شخيص لسمر عىل عرب حسابها عىل الفيسبوك، عن وقائع منع كتب لوالدها الدكتور عيل املنويف

3g5Rnmn/ly.bit//:https

https://bit.ly/3g5Rnmn
https://bit.ly/3g5Rnmn
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ثالًثا: رقابة منذ اقتراح الكتاب وحتى الطباعة 

يفرتض أن تتم عملية إصدار األعامل عن املركز بشكل جامعي، ومن خالل لجان، وبعد فحص وتدقيق حول الجدوى 
واألهمية، إل أن العملية الطويلة والبريوقراطية، والتي متتد أحيانًا إىل 7 سنوات وأكرث يف بعض الحالت، والتي يخوضها 
الِكتاب منذ اقرتاحه كموضوع حتى صدوره يف السوق، تعطل عملية النرش، وتطرح أسئلة حول األهمية والجدوى 
لجنة  من  ألكرث  تخضع  إذ  الكتب،  عىل  الرقابة  عملية  تعقيد  من  كذلك  وتزيد  طويل،  وقت  مرور  بعد  القتصادية 
وموظف خالل عملية اإلنتاج، ويف سياقات سياسية واجتامعية مختلفة، بحيث ينتهي بها األمر أحيانًا أن تكون معطلة 

بقرار رقابة فردي اتخذه أحد اإلداريني باملركز.

وبحسب شهادات العاملني واملرتجمني باملركز، والذين أوضحوا آلية العمل، فإن القومي للرتجمة يتبع طريقتني إلنتاج 
األعامل منذ نشأته، واحدة منهام تقوم عىل اقرتاحات اللجنة الستشارية عناوين كتب، تتوجه بها إىل مرتجمني يتعامل 
استامرة  بعد سحب  كتاب،  ترجمة  املرتجمني مقرتح  تقديم  األخرى هي  والطريقة  املركز بشكل شبه دوري،  معهم 
من املركز، وتقديم عينة ترجمة ونبذة عن الكتاب وأهميته ومعلومات النرش األساسية، ثم تعمل بعد ذلك اللجنة 
الستشارية عىل تنقيح القرتاحات التي تقدمها، وكذلك املقدمة من لجان املكتب الفني، حيث تعمل عىل تصفيتها 

وفق ميزانية املركز، ليقرها مجلس األمناء بعد ذلك.

وقد أكد جميع من حصلت املؤسسة عىل شهاداتهم أن أسباب الرفض قد تقال بشكل غري رسمي وشفهي، وبالرغم من 
أن معظمها كذلك قد يكون أسبابًا غري واضحة تتعلق باهتاممات املركز، فإن بعضها يتعلق رصاحة بعدم تناول عناوين 

إشكالية، وهي املامرسة التي ازدادت، خاصة بعد انتهاء ندب أنور مغيث يف مطلع 2020.

يسعى املركز بعد ذلك إىل الحصول عىل حقوق امللكية الفكرية للعناوين التي اتفق عىل إصدارها خالل العام، وذلك 
من خالل لجنة خاصة للحقوق. ومير الكتاب بعد الرتجمة عىل لجان خاصة بكلٍّ من التحرير والتصحيح، ويف بعض 
املصحح  املوظفني وحتى  إن  تقول سامح  للمراجعة،  لجان  التعاقدات مع مرتجمني جدد، هناك  األحيان وخاصة يف 
اللغوي قد يلعبون دوًرا بتقديرهم الشخيص لعملية الرقابة، وأنه ويف بعض األحيان يبلِّغ املصحح عن أخطاء للمحرر 
بسبب عدم إبالغ األخري عن الكتاب باحتوائه عىل إشارات جنسية أو سياسية أو تناوله مؤسسات الدولة بشكل نقدي. 

تضيف سامح أنه ميكن للمصحح هنا أن يعطل عملية نرش الكتاب إىل حني البت يف األمر، ويف بعض األحيان ذكرت 
أن املصحح كان يتوجه إىل مدير املركز بهدف إثارة الخوف بداخله من خطورة نرش املركز ملثل هذه الكتب التي تعد 
إبَّان فرتة حكم محمد مريس رئيس حزب الحرية  إشكالية، تكمل سامح بأن هذه املامرسة اتبعها موظفون كثريون 

والعدالة، والتي توىل فيها شكرى مجاهد إدارة املركز.

بعد املوافقة عىل الرتجمة واجتياز اللجان املختلفة، يصدر قرار بالطباعة. تبقى الرتجامت يف املطابع أحيانًا لسنوات، 
وعىل الرغم من أنه ل ميكن الجزم بتوقف طباعة كتب املركز بسبب عامل املطابع، فإن هذه املامرسة كانت اعتيادية 
مصدر  فقدان  من  بالخوف  أخرى  أسباب  ضمن  وتتعلق  اآلن17،  إىل  ممتدة  وهي  والتسعينيات،  الثامنينيات  خالل 
العمل، إذ يخىش العامل تعرضهم للمساءلة وفقدان وظيفتهم يف حال عدم إبالغهم عن العناوين اإلشكالية، وميكن 

١٧. »عامل املطبعة« رقيب عىل مشهد »اإلبداع«، شوف، نرش يف إبريل ٢٠١٦، آخر زيارة إبريل ٢٠٢١

3dgXLFx/ly.bit//:https

https://bit.ly/3dgXLFx
https://bit.ly/3dgXLFx
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تصور تداعيات هذه املامرسات التاريخية للعامل، خاصة يف ظل السياق الحايل والذي يربز فيه وبشدة خطاب أخالقي 
محافظ يتعلق بقيم األرسة املرصية، وتبقى هذه املامرسات صعبة الرصد يف ظل السياق الحايل.

تكمن هنا نقطة مهمة يف مسألة الرقابة ومراوغتها، إذ إن صدور قرار بطباعة ونرش كتاب عن املركز ل يعني توقف 
القلق الرقايب حوله، فبخالف عوامل أخرى، منها الرقابة املجتمعية واملؤسسية عىل عملية النرش، فإن مسألة العشوائية 
أنفسهم تجعل مسألة  األشخاص  توجه ورؤية هؤلء  اختالف  أو  اإلدارة  بتغري يف  ترتبط  والتي  الرقابة  واملطاطية يف 
“أقنعة  كتاب  أزمة  السوق. وتبدو  نفاد طبعته من  بعد  املحك، خاصة  للكتاب مرة أخرى عىل  املركز  استمرار نرش 
جنسية” معربة بشدة، فبعد املعركة األوىل التي خاضها للنرش يف عرص فيصل يونس مروًرا بعرص أنور مغيث، الذي 
وافق خالله عىل النرش، عطلت الدكتورة عال يف عهدها طباعة الكتاب، وذلك بعد الحصول عىل تجديد الحقوق من 
الجديدة قد تكون وراء توقف  الالئحة  بأن  الكتاب  الكتاب إىل املطبعة، ويعتقد ربيع وهبة مرتجم  النارش ووصول 

طباعة الكتاب مرة أخرى رغم أهميته، خاصة يف ظل زخم الحديث حول الجسد والجنس والجندر.

تجدر اإلشارة هنا إىل مسألة تأثر سياسات املركز مبا يدار يف النقاش العام، وانعكاساته عىل عملية الختيار، إذ ترى 
املؤسسة أنه من اإليجايب انفتاح املركز يف اختياره عىل ترجمة كتب معنية لالشتباك مع ما يثار يف املجال العام بشأن 
مجالت مختلفة، كأن يهتم املركز بنرش كتب حول حركات التغيري الجتامعي والسيايس بعد ثورة 25 يناير، إل أن هذه 
املامرسة تستدعي كذلك القلق يف ظل التضييق عىل أوضاع حرية التعبري واإلبداع الفني، ومن كون هذه املامرسة قد 
تستخدم كذلك يف فرض رقابة عىل ترجمة موضوعات معينة بدافع عدم إثارة املجال العام ذاته أو إحداث جدل داخله، 
وميكن الستدلل عىل ذلك من خالل ترصيحات مسؤويل املركز حول تسبب النرش يف إثارة حفيظة املجال العام، ويف 
اآلونة التي سيطر فيها عىل املجال العام النقاش الستقطايب حول املوقف من املؤسسة العسكرية، أثريت يف املركز أزمة 
تتعلق بالتضييق املضاعف عىل تناول املؤسسة العسكرية خاصة بعد أزمة كتاب “مرص التحرير” يف 2015، وهو ما أكد 
عليه حسام أحد املرتجمني املتعاملني مع املركز منذ مطلع األلفينات. وميكن هنا القياس عىل ما ذكره األديب نجيب 
محفوظ، والذي عمل رقيبًا عىل املصنفات الفنية، عامَّ أسامه بـ”رقابة الشارع”، مبا يثار يف املجال العام اآلن وِحدة 
الستقطاب عىل وسائل التواصل الجتامعي: “املناخ العام اآلن )1989( أسوأ بكثري، )1989( من األيام التي نرشت فيها 
أولد حارتنا، فاألزهر يف هذه األيام ميثل التسامح بالنسبة للتيارات األخرى، وضغوط الشارع أسوأ من الرقابة الرسمية 

ألنك تستطيع التفاهم مع األخرية، ولكن كيف تتفاهم مع أناس منترشين من اإلسكندرية إىل أسوان”.

ويف هذا السياق الذي تبدو فيه الرقابة مفصلية داخل املركز بوصفه هيئة حكومية، ميكن تخيل مدى ما ميارَس من 
رقابة عىل التابوهات الثالثة الشهرية للرقابة: الدين، السياسة والجنس، والتي تعرب عنها الحالت السابقة التي ذكرها 
التقرير. خالل أزمة كتاب “أبو الهول والعنقاء” الطويلة، توىل املركز أكرث من 6 إدارات مختلفة بعد جابر عصفور، 
أمرت واحدة منها بإرسال الكتاب إىل املطبعة، بعد علمها باألزمة، لكن شيئًا مل يحدث، وذلك بحسب شهادة حصلت 
عليها املؤسسة مع مؤلف الكتاب. ويقول عمر18 وهو مرتجم يتعامل مع املركز منذ مطلع األلفينات يف مقابلة ملؤسسة 
حرية الفكر والتعبري، إنه تثار حساسيات داخل املركز من ترجمة كتب تتناول الجندر بأشكال معينة أو تتناول النظرية 
الكويرية، بوصفها قضايا حساسة للخصوصية الثقافية. رصح مسؤولون باملركز يف لقاءات تليفزيونية، بأنه جرى توقيف 

أعامل يف مراحل ما من العمل بعد التعاقد لعدم “اإلرضار باملجتمع” بسبب مشكالت سياسية أو دينية.

١8. اسم مجهَّل ملقابلة أجرتها الباحثة مع أحد املرتجمني املتعاملني مع املركز منذ األلفينات، أجريت املقابلة يف إبريل ٢٠٢١ بالهاتف.
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رابًعا: إشكاليات الترجمة عن العبرية

تستدعي مسألة التطبيع خصوصية يف السياق املرصي والعريب، خاصة وسط الجامعة املثقفة والتي شكلت قوام املركز 
إبان إنشائه، ويعلن املركز موقًفا رافًضا للتطبيع، شأنه شأن مؤسسات ثقافية حكومية وخاصة، ومتتد هذه الخصوصية 

إىل الرقابة.

تقول ليىل إحدى املرتجامت املتعامالت مع املركز منذ مطلع األلفية يف مقابلة للمؤسسة إنه يف مطلع األلفية تقريبًا، 
القومي حينها  بينني، رفض املرشوع  لجوئل  اليهود املرصيني  كتاب شتات  ترجمة  املركز، قدمت مقرتح  إنشاء  وقبل 
القرتاح، وذكر بشكل شفهي أن الرفض كام قالت يتعلق بـ”القومية العربية وبالنارصية”، إذ تستدعي حساسية قضية 
اليهود يف مرص بسبب خلفيتها وتقاطعاتها الخاصة بالرصاع مع إرسائيل، نرشت دار الرشوق ترجمة الكتاب بعد ذلك 
عام 2007. ويف سياق مشابه أوضح هشام19 يف شهادته للمؤسسة، وهو أحد املرتجمني أنه حاول التعامل مع املركز عام 
2011 بشأن ترجمة أحد الكتب العربية، وأن املركز رفض حينها املقرتح غري أن السبب كان عدم اهتامم املركز وذلك 

بحسب ما أخربه به موظفو املركز.

وخالل عام 202009، أثريت أزمة تتعلق ببدء املركز العمل عىل مرشوع لرتجمة كتب عن العربية، وكان جدل قد أثري 
اليونسكو حينها، وقد  عام  فاروق حسني ملنصب مدير  برتشيح  العربية  ترجامت عن  نحو  املركز  توجه  حول عالقة 
أوضح عصفور بأن املرشوع عام 2000 قبل أن يصبح مركزًا بشكله القانوين الحايل، نرش 5 كتب إرسائيلية مرتجمة عن 
اإلنجليزية، وقد أكد عىل متابعة األمر مبا ل يتعارض مع قواعد املركز بعدم التعامل مع أى مؤسسة إرسائيلية. وقد عمل 
املركز عىل بعض هذه الرتجامت بعد قرصنة مستخدمني ونرش الكتب عىل اإلنرتنت، ودون الحاجة هنا إىل التواصل 
مع النارش اإلرسائييل، وقد أثر توقيع مرص عىل اتفاقية حقوق امللكية الفكرية يف 2001، وما تاله من التصديق عىل 
القانون املرصي رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحامية امللكية الفكرية، عىل قدرة املركز عىل ترجمة أعامل مقرصنة عن 

العربية، خوفًا من املشكالت القانونية.

وقد كان املركز القومي يوضح21 يف مقدمة بعض إصداراته تنويًها عن تغيري أو حذف يف األصل عن الرتجمة إىل العربية، 
وهي املامرسة التي تظل رقابية غري أنها معلومة وواضحة ول تخفى عىل املتلقني مقارنة بالحذف دون إعالم املتلقي. 
وبالرغم من ذلك، تقول ندى وهي إحدى املرتجامت املتعامالت مع املركز إن هذه املامرسة إضافة إىل أنها تعصف 
بأمانة مهنة الرتجمة، أصبحت متثل خطرًا قانونيًّا عىل املركز خاصة بعد قوانني امللكية الفكرية التي وقعت مرص عليها.     

     

١9. اسم مجهَّل لشهادة أجرتها الباحثة مع أحد املرتجمني الذين حاولوا التعامل مع املركز يف عام ٢٠١١، أجريت املقابلة يف إبريل  ٢٠٢١ بالهاتف.

٢٠. ترجمة الكتب العربية.. حكايات التطبيع ورئاسة »اليونسكو« ومعرفة العدو، املرصي اليوم، نرش يف يونيو ٢٠٠9، آخر زيارة إبريل ٢٠٢١

٢RzYk٤R/ly.bit//:https

٢١. العريب يف األدب اإلرسائييل، املرشوع القومي للرتجمة ٢٠٠١، تأليف جيال رامراز، رايوخ، ، ترجمة نادية سليامن وإيهاب صالح، تقديم إبراهيم البحراوي.

https://bit.ly/2RzYk4R
https://bit.ly/2RzYk4R
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تتعلق  رقابية  مامرسات  تعكس  كام  وضوح،  وعدم  رؤية  غياب  عن  الشأن  هذا  بخصوص  الترصيحات  بعض  وتبني 
بالمتناع عن ورفض ترجمة ما يتحدى الرواية الرسمية حول العالقات املرصية اإلرسائيلية بشكل عام، ويحذر إبراهيم 
البحراوي، أستاذ الدراسات العربية ىف كلية اآلداب بجامعة عني شمس، وأحد أهم املرتجمني املتعاملني مع املركز عن 
العربية، من مخاطر ما أسامه بالرتجمة العشوائية التى من شأنها “زعزعة أفكار املواطن العرىب”، و”تعريضه لخرتاق 
الفكر الصهيوين”، كبديل لختيار موضوعات تحقق أهدافًا قومية وتفيد القارئ، ويف حوار نرش له، أدان البحراوي نرش 
ترجمة كتاب “املالك.. الجاسوس املرصي الذي أنقذ إرسائيل”، واعتربه اخرتاقًا فكريًّا صهيونيًّا، وأضاف: “ليست هذه 
نوعية الكتب التي نرتجمها عن العربية، فال يجوز ألى شخص السامح لإلرسائيليني بتجريح حرب أكتوبر عرب تجريح 
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الرئاسة املرصية”. تجدر اإلشارة هنا إىل أن محكمة النقض العسكرية أيدت حكاًم يف 2019 بحبس مؤسس دار نرش 
“تنمية” خالد لطفي، بتهمة إفشاء أرسار عسكرية، وذلك لتوزيعه النسخة العربية من الكتاب الصادر عام 2016. 

تغفل هذه الرؤية حقيقة التدفق املعريف الضخم حول العامل، والذي ميكِّن األفراد من الطالع عىل ثقافات مختلفة، 
مثل  مقدًما،  املدفوعة  املشاهدة  منصات  وعرض  إرسائيل،  ذلك  يف  مبا  العامل،  بقاع  كل  من  متنوعة  معارف  وتلقِّي 

نيتفليكس أعامًل درامية وأفالًما إرسائيلية.

خاتمة

جاء إصدار القومي للرتجمة لئحة الضوابط الجديدة للرتجمة يف أغسطس 2020 ليمثل إضعافًا وتقييًدا لدور املركز 
قيام  إىل  الحاجة  فيه  تزداد  وقٍت  يف  وذلك  العريب.  الوطن  إىل  وميتد  بل  فقط،  مرص  عىل  يقترص  ل  والذي  الثقايف، 

مؤسسات الدولة املعنية بأدوارها يف نرش الثقافة.

وتبني الوقائع السابقة، وفًقا للمقابالت التي أجرتها املؤسسة، وجود رقابة ذات منط انتقايئ داخل املركز القومي، وميكن 
القول بأنها بدأت مع املرشوع منذ بداياته املبكرة، بوصفه جهة ثقافية حكومية، تخضع لسياسات الدولة، إل أن ما 
ا، وغالبًا ما كان يعلن يف مقدمة الكتاب، وخطورة هذه الالئحة  مارسه املركز من رقابة إبان نشأته كان محدوًدا جدًّ
يتمثل يف محاولة إقرارها بشكل قانوين، والذي من شأنه تقنني مثل هذه املامرسات، وإضافة إىل ذلك عدم اتخاذ املركز 
وحتى هذه اللحظة موقًفا واضًحا من هذه الالئحة الرقابية. وتهدد مثل هذه املامرسات قدرة املركز عىل أداء أدواره. 

التي  الرقابية  املعايري  يلغي  بشكل  الرتجمة  وضوابط  لوائح  وتنقيح  مراجعة  رضورة  املركز  عىل  القامئني  فعىل  لذا، 
تضيِّق عىل حرية الفكر والتعبري، وتحد من املوضوعات التي يقوم املركز برتجمتها، حتى يستمر املركز يف أداء أدواره، 

وتطويرها، وليس الرتاجع عنها.
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