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اقرأ يف هذا العدد

مؤمتر  "األزمات والنزاعات يف الوطن العريب: نحو تجاوب محيل".	 

مركز االمتياز للتعليم التنفيذي يدشن الشهادة االحرتافية يف تنمية املهارات اإلدارية والقانونية.	 

معهد الدوحة للدراســات العليا يحتفل باليوم الوطني لدولة قطر.	 

محــارضة الدكتــورة ســونريا ثوبــاين التــي حــول " التضامــن النســوي العابــر للحــدود: العــرق والجنــدر 	 

والسياســات اإلمرباطوريــة" .

ــم 	  ــار عل ــات يف إط ــث والتدخ ــول " البح ــي ح ــل االجتامع ــس والعم ــم النف ــة عل ــل كلي ــة عم ورش

ــي"  ــس االجتامع النف

املعهد يف اإلعالم

 مقابلة الدكتور فريد الصحن مع - صحيفة العرب.

 35 باحثا عامليا يشاركون مبؤمتر “الدراسات 
األمريكية” - صحيفة العرب.

 تدشني الشهادة االحرتافية يف تنمية املهارات 
اإلدارية والقانونية - صحيفة الراية.

 تغطية تلفزيون الريان لتدشني الشهادة االحرتافية .

أقالم

 سلسبيل زين الدين  : راحة أم خوف؟ 

 فاطمة ارحيمي: الغربة والغربة املضادة.

zajel@dohainstitute.edu.qaنرشة إخبارية دورية تصدر عن  إدارة االتصاالت والعاقات الخارجية 
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عدسة حوار العددتصميمإشراف
سلسبيل زي�ن الدينأمنية الرايسفاطمة الصالتخالد وليد محمود

From Tahrir Square to Zuccotti Park: 
The Arab Spring and the De-Centering of American Studies

January 8-11, 2018 

من ميدان التحري�ر إلى حديقة زاكوتي بنيوي�ورك:
 إعادة تشكيل ونزع المركزية عن حقل الدراسات األمريكية

8-11 كانون الثاني / يناير 2018

كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

مؤمتر دويل حول " إعادة تشكيل ونزع املركزية عن حقل الدراسات األمريكية "

حوار العدد

ضيفنا في هذا العدد الدكتور مهند مبيضني األستاذ الزائر في برنامج التاري�خ في معهد الدوحة للدراسات، و أستاذ التاري�خ العربي الحديث في الجامعة األردينة.

https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
https://www.youtube.com/watch?v=AkWgCgvE2to
https://www.youtube.com/watch?v=VuKb7A795rA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=VuKb7A795rA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=VuKb7A795rA&app=desktop
http://webtv.un.org/watch/high-level-panel-on-investing-in-humanity-launch-of-global-humanitarian-appeal-2017-ocha/5235901310001
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/10/27/عصر-الكذب-في-العالم-العربي-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/10/29/عن-تحالفات-اليمين-السلطوي-العربي-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/10/29/عن-تحالفات-اليمين-السلطوي-العربي-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/10/29/عن-تحالفات-اليمين-السلطوي-العربي-1
mailto:zajel%40dohainstitute.edu.qa?subject=Zajel%20Newsletter
https://www.alarab.qa/story/1289979
http://www.alarab.qa/story/1289736
https://www.youtube.com/watch?v=P3ElExUhQqQ
http://www.raya.com/news/pages/ddd11b55-5d9a-4808-8c0b-fff1452d2a8c
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ــر 2018  ــا فــي الفــرة مــن 8-11 يناي يعقــد بمعهــد الدوحــة للدراســات العلي
مؤتمــرا دوليــا بعنــوان: مــن ميــدان التحريــ�ر إلــى حديقة زاكوتــي بنيوي�ورك: 
إعــادة تشــكيل ونــزع المركزيــة عــن حقــل الدراســات األمريكيــة " ويناقــش نــزع 
المركزيــة عــن الدراســات األمريكيــة فــي ضــوء الحــراك االجتماعــي الــذي 
بــدأ مــن مياديــن التحريــ�ر بالعالــم العربــي و ت�أثــر بــه و حــاكاه الكثرييــ�ن فــي 

المياديــن الغرب�يــة. 

ســيفت�تح المؤتمــر بكلمــة رئيســية للدكتــور عزمــي بشــارة رئيــس مجلــس 
المتنامــي  "الحضــور  بعنــوان  العليــا  للدراســات  الدوحــة  معهــد  أمنــاء 

 . األمريكيــة"  الدراســات  وغيــاب  المتحــدة  للواليــات 

كمــا سيشــارك فــي المؤتمــر الممــول مــن صنــدوق قطــر الوطنــي لألبحــاث 
و كليــة العلــوم االجتماعيــة و اإلنســانية بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا، 
مجموعــة مــن أبــرز باحثــي حقــل الدراســات األمريكيــة مــن كــري الجامعــات 
فــي أمــريكا الشــمالية و أوروبــا و آســيا و أفريقيــا و مــع حضــور قــوي مــن 
جمعيــة الدراســات األمريكيــة و هــي واحــدة مــن أهــم و أقــدم الجمعيــات 
األكاديمية بالواليات المتحدة األمريكية حيث تشارك رئيسة الجمعية الحالية 
الروفيســور كانديــس تشــو و رئيســها الســابق الروفيســور روبــرت ووريــ�ر. 

ت�تــوزع جلســات المؤتمــر الــذي ٌيعقــد فــي مقــر معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا ويشــارك فيــه حوالــي 35 باحثــا ومتحصصــا فــي حقــل الدراســات 
 : أبرزهــا  المحــاور  مــن  عــدد  علــى  وعرب�يــة  غرب�يــة  دول  مــن  األمريكيــة 
ســؤال  و  السياســي  الخيــال  القوميــة،  بعــد  مــا  و  األمريكيــة  الدراســات 
اإلستشــراق،الحدود و المخيلــة المكانيــة فــي الدراســات األمريكيــة، القــوة 
األمريكيــة: أيــن و إلــى أيــن، األقليــات و سياســات المعرفــة، تدريــس أمــريكا 
خــارج حدودهــا، الدراســات األمريكيــة فــي العالــم العربــي، ضــد االســت�ثنائي: 

نــزع المركزيــة والتشــرد. 

وتــرز أهميــة عقــد مؤتمــر عــن الواليــات المتحــدة فــي الســياق العالمــي 
حســب مــا أشــار الدكتــور عيــد محمــد منســق المؤتمــر الدكتــور عيــد محمــد 

األدبيــة  و  الثقافيــة  الدراســات  و  األمريكيــة  الدراســات  مســاعد  أســتاذ 
المقارنــة بمعهــد الدوحــة للدراســات العليــا مؤتمــرا أن ذلــك سيســاعد 
الباحثــن والمهتمــن علــى تقديــم تفســريات مختلفــة للهيمنــة األمريكية 
العالميــة  اإلمرياليــة  بهيمنــة  مقارنــة  فــي  العالمــي،  الصعيــد  علــى 
ومعانيها التقليدية التي تجعل الواليات المتحدة شبيهة بروما قديما أو 
بالمملكة المتحدة. وحســب الدكتور عيد فستســمح التفســريات المختلفة، 
والمدعومــة بكثــري مــن األدبيــات ذات الصلــة، برؤيــة الواليــات المتحــدة 
كإمراطوريــة أو كمصــدر للهيمنــة. لذلــك ترت�كــز عمليــة إعــادة تشــكيل حقل 
الدراســات األمريكيــة مــن داخــل الشــرق األوســط علــى ديناميــات التصــورات 
المتبادلــة مــع الت�أكيــد علــى إعــادة ت�كويــ�ن صــورة العــرب المســلمن فــي 
الفضــاء العــام األمريكــي اســتجابة للحاجــات المعاصــره لتغيــ�ري أو تعزيــ�ز 
فهــم القوميــة األمريكيــة والتعريــف الجمعــي للــذات. كمــا تــدرس االرتبــاط 
الوثيــق بــن التعريــف األمريكــي للقيــم االجتماعيــة وللــذات الوطنيــة مــن 
جانــب، وبــن التصــور األمريكــي للشــرق األوســط مــن جانــب آخــر. وتبننــي 
تلــك الرؤيــة أيضــا علــى كتابات مثــل فوضويــة اإلمراطورية إليمــي كابالن، 
والــذي يرت�كــز علــى الربــط الوثيــق بــن مفهــوم الوطــن األمريكــي كجــزء 
ال يتجــزأ مــن الحــركات السياســية واالقتصاديــة  واالجتماعيــة والثقافيــة 
لإلمراطوريــة وللحــركات التــي تنشــئ وتخلخــل الحــدود المتقلبــة بــن 
المحلــي والخارجــي، وبــن "الوطنــي" و"األجنبــي"، وبــن بنــاء فكــرة األمــة 

كوطــن وبــن التمي�يــز اإلمريالــي بــن الوطــن والخــارج. 

يرتبــط المؤتمــر ومــا ســينتج عنــه بمنحتــن بحثيتــن ممولتــن مــن برنامــج 
األولويــات الوطنيــة للبحــث العلمــي مــن صنــدوق قطــر الوطنــي لألبحــاث 
و التــي حصــل عليهمــا الدكتــور عيــد محمــد بــن عامــي 2016 و 2017. و 
ســوف يتــم نشــر األوراق المقدمــة بعــد المؤتمر فــي إحدى أكــر الدوريات 
البحثيــة فــي حقــل الدراســات األمريكيــة إلــى جانــب نشــر عــدد خــاص بدوريــة 
سياســات عرب�يــة المجلــة المحكمــة التــي تصــدر عــن المركــز العربــي لألبحاث 

ودراســة السياســات.

مؤمتر دويل حول " إعادة تشكيل ونزع املركزية عن حقل الدراسات األمريكية 
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مؤمتر  "األزمات والنزاعات يف الوطن العريب: نحو تجاوب محيل"

افت�تــح الســبت 16 ديســمر أعمــال مؤتمــر " األزمــات والنزاعــات فــي الوطــن 
العربــي: نحــو تجــاوب محلــي" الــذي يســتمر لمــدة يومــن، ويعقــده مركــز 
دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني فــي مقــر معهــد الدوحــة للدراســات 
العليــا بالتعــاون مــع معهــد دراســات الســالم فــي أوســلو، ومعهــد الهــاي 
للعدالــة الدوليــة و مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
جامعــة )ينــا( األلمانيــة، حيــث يبحــث تحديــد طــرق االســتجابة الفّعالة مــن أجل 
إنهــاء النزاعــات، وتمكــن اإلصالحــات التــي مــن شــأنها أن تســهل التفاعــل 
مــع األزمــات فــي المنطقــة العرب�يــة، مــن خــالل الركيــز علــى نهــج التجــاوب 
المحلــي التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى إنهاء النزاع، وتمكن العمل اإلنســاني، 

وإعــادة اإلعمــار .
وفــي الجلســة االفت�تاحيــة للمؤتمــر الــذي يشــارك فيــه نخبــة مــن الخــراء 
والباحثــن فــى العمــل اإلنســاني حــول العالــم قــال الدكتــور ســلطان بركات 

مديــر مركــز دراســات النــزاع والعمــل اإلنســاني بــأن هــذا المؤتمــر يعــّد 
األول مــن نوعــه مــن حيــث الركيــز علــى مفهــوم "التجــاوب المحلــي" مــن 
منظــور متعــدد وعابــر للتخصصــات فيمــا يتعلــق ببنــاء الســالم، واإلشــكاالت 

اإلنســانية والتنمويــة التــي يواجههــا العالــم العربــي.    
وأشــار بــركات بأنــه تقــدم للمؤتمــر  أكــر مــن 180 ورقــة بحثيــة تــم اختيــار 
25 ورقــة منهــا بعــد أن خضعــت للتحكيــم، وســيتم نشــرها فــي مجلــة 
علميــة محكمــة الحقــا.  وأضــاف بــركات إلــى أن المؤتمــر يحــاول تســليط 
للثقافــة  األفضــل  الفهــم  زاويــة  مــن  المحلــي   العنصــر  علــى  الضــوء 
المحليــة وت�أثريهــا علــى فــض النــزاع وحســن إدارة المــوارد اإلنســانية 
وتوزيــع المســاعادات بطريقــة تحفــظ الكرامــة للنــاس المتضرريــ�ن مشــريا 
إلــى أن قمــة إســطنبول التــي عقــدت فــي شــهر مايــو 2016 أكــدت علــى 

ــة توطــن العمــل المحلــي. أهمي
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مركز االمتياز للتعليم التنفيذي يدشن

 الشهادة االحرتافية يف تنمية املهارات اإلدارية والقانونية

أعلــن مركــز االمتيــاز للتعليــم التنفيــذي فــي معهــد الدوحة للدراســات الُعليــا، عن 
تدشــن الشــهادة االحرافّيــة فــي تنميــة المهــارات اإلدارّيــة والقانونّيــة، وذلــك 
خــالل اللقــاء الــذي نظمــه للتعريــف بالخطــة الســنوّية لمركــز االمتيــاز للعــام 2018، 
بحضور مديري ورؤســاء أقســام التدريب والموارد البشــرّية بالوزارات والهيئات 
القطرّيــة ومنظمــات القطــاع الخــاص. واســتعرض الدكتــور فريد الصحــن مدير مركز 
االمتيــاز للتعليــم التنفيــذّي بعض األنشــطة والخدمــات التي يقّدمهــا المركز في 
مجــال التدريــب واالستشــارات والبحــوث والندوات، كما نــّوه إلى الرامج التدري�بّية 
التــي يقــوم المركز بتنفيذها لحســاب وزارة التنميــة اإلدارّية والعمل والشــؤون 

االجتماعّيــة منــذ العــام 2015 وحتــى اآلن.

من جهته اســتعرض ســعادة الشــيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس 
إدارة مركــز قطــر الدولــي للتوفيــق والتحكيــم، الشــهادة االحرافّيــة فــي تنميــة 

المهــارات اإلدارّيــة والقانونّيــة، التــي ســتنفذ فــي شــهر ينايــر المقبــل ولمــّدة 
عشــرة أســابيع.

وت�ت�كــّون الشــهادة االحرافّيــة مــن عشــرة برامــج تمثــل خمســة منهــا المجــال 
اإلداري وخمســة أخرى المجال القانوني. وقد أكد ســعادة الشــيخ ثاني آل ثاني 
أهمية هذه الشــهادة في الوقت الحاضر وأهمية تســليح المديري�ن بالمهارات 
الالزمــة بالجانبــن القانوني واإلداري على أســاس أنهما وجهان لعملــة واحدة. 
كمــا تــّم خــالل اللقــاء مناقشــة أبــرز المشــكالت واالحتياجــات التدري�بّيــة مــع مديري 
التدريــب والمــوارد البشــرّية بهــدف تعزيــ�ز عمليــة التنميــة اإلدارّيــة مــن خــالل 
مشــاركة اآلراء بهــدف تحديــد االحتياجــات الحقيقّيــة والعمــل علــى مالءمتهــا مــن 
خالل التغي�ري واالبت�كار للمساهمة في تعزي�ز مسرية التنمية البشرّية والتدريب 

بالتعــاون مــع الجهــات المختّصــة.
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معهد الدوحة للدراسات العليا يحتفل باليوم الوطني

أقــام معهــد الدوحــة للدراســات العليــا صبــاح الخميــس 14 ديســمر احتفاليــة 
بمناســبة اليــوم الوطنــي لدولــة قطــر والــذي يصــادف فــي الثامــن عشــر مــن 
ديســمر مــن كل عــام، وتضمنــت االحتفاليــة التــي نظمتهــا إدارة االتصــاالت 
ــات وأقســام المعهــد  والعالقــات الخارجيــة، وشــاركت فيهــا كافــة إدارات وكلي
المختلفــة والطلبــة، فقــرات فنيــة منوعــة المســت روح الراث القطــري، وحظي 
فــي  االلتقــاء والمشــاركة  بفرصــة  التدريســية  الهيئــة  الموظفــون وأعضــاء 
عــدد مــن األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة حيــث عــّروا خاللهــا عــن مشــاعرهم 
تجــاه دولــة قطــر وعــن مــدى أهميــة اليــوم الوطنــي للدولــة بالنســبة لهــم . 
وتخلــل الفعاليــة عــدد مــن األنشــطة حــول العــادات والتقاليــد الشــعبية القطريــة 
المــال  الرحمــن  عبــد  القطــري  الشــاعر  مــن  شــعرية  مشــاركة  إلــى  باإلضافــة 
الحمــادي والطالــب محمــد المناعــي الــذي ألقــى قصيــدة فــي هــذه المناســبة. 
كما استعرض االحتفال ثقافة دولة قطر وتراثها من خالل مسابقة ، واستمتع 

الحضــور بتــذوق األطعمــة التقليديــة فــي جــو مفعــم بالبهجــة والســرور.

منســقة  الحــداد  فاطمــة  أعربــت  االحتفــال  هــذا  علــى  تعليقهــا  وفــي 
الفعاليــة عــن اعتزازهــا وافتخارهــا بإقامــة مثــل هــذه االحتفاليــة الخاصــة 
باليــوم الوطنــي خاصــة فــي ظــل مــا ت�تعــرض لــه قطــر مــن حصــار . حيــث قالــت: 
هــذه  وأســاتذته  موظفــن  الزمــالء  مــع  نتشــارك  ونحــن  الســعادة  تغمرنــا 
الفرحــة الغاليــة علــى القلــوب، فاالحتفــال باليــوم الوطنــي واجــب وطنــي 
نلتــف بــه نحــو القيــادة الرشــيدة التــي ســاهمت فــي جعــل قطــر واحــدة مــن 
أكــر البلــدان تقدمــا علــى مســتوى العالــم خاصــة فــي المجــال التعليمــي 
واألكاديمــي. وأضافــت قائلــة: " "إن االحتفــال مناســبة لنتذكــر جهــود اآلبــاء 
واألجــداد الذيــن اســتطاعوا فــي ظــروف بالغــة الدقــة المحافظــة علــى كيــان 

الدولــة موحــدا قويــا"
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جانــب مــن محــارضة الدكتــورة ســونريا ثوبــاين التــي عقــدت  يف معهــد الدوحــة للدراســات 

العليــا عــن " التضامــن النســوي العابــر للحــدود: العــرق والجنــدر والسياســات اإلمرباطوريــة" 
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ــس  ــم النف ــة عل ــمرب كلي ــبت 16 ديس ــوم الس ــا ي ــي نظمته ــل الت ــة العم ــن ورش ــب م جان

والعمــل االجتامعــي حــول " البحــث والتدخــالت يف إطــار علــم النفــس االجتامعــي" وعقــدت 

يف مقــر معهــد الدوحــة للدراســات العليــا
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الدكتور مهند مبيضني  لــ"زاجل": 

معهد الدوحة للدراسات العليا من أهم ما أنتجت مجتعامت

 الرثوة العربية يف سياق خدمة املعرفة.

أجرت الحوار: الطالبة أمنية الرايس.
فــي  الزائــر  األســتاذ  مبيضــن  مهنــد  الدكتــور  العــدد  هــذا  فــي  ضيفنــا 
ــ�خ العربــي  ــ�خ فــي معهــد الدوحــة للدراســات،و أســتاذ التاري برنامــج التاري

الحديــث فــي الجامعــة األردينــة.. 

عرفنا عن نفسك؟

وأتممــت  مدارســها،  فــي  ودرســت  األردن،  جنــوب  الكــرك  فــي  ولــدت 
البيــت والجامعــة  األردنيــة. والــدي كان  دراســاتي بجامعــة مؤتــة وآل 
إنســانًا بســيطًا، تقاعــد مــن الجيــش العربــي مطلــع الســبعينيات، ثــم عمــل 
ســائقًا فــي شــركة الكهربــاء، الحقــا كــّون شــراكة فــي شــركة نقــل، ومــع 
مــرو الوقــت تطــورت امكانياتــه، كان أوحــُد شــقيقاته، وكّنــا بالنســبة إليــه 
لذلــك  بالعلــم،  إال  يكتمــل  ال  أنــه  رأى  الــذي  الوحيــد،  منجــزه  اآلبــاء  ككل 
حــرص علــى التعليــم وأوصانــا بــه رحمــه اهلل. أدرك جيــل والــدي أن تغيــ�ري 

الحيــاة ال يكــون إال بالتعليــم، وأنــا مــن عائلــة بســيطة، والدتــي "منــوه" 
لــم ت�تعلــم، لكنهــا ككل األمهــات العظيمــات أودعتنــا رصيــدا قيميــا وتربويــا 
كبــريا، ومثلــي مثــل كل أبنــاء الريــف، وجدنــا أن العواصــم ال تعــرف بنــا إال 

بالتعليــم وعــر جســوره المديــدة والمتعبــة.

دكتور، حدثنا عن خلفيتك الدراسية واملهنية

إلــى جانــب  حاليــا، أتشــرف بكونــي اســتاذا زائــرا فــي معهــد الدوحــة، 
كونــي أســتاذ التاريــ�خ العربــي الحديــث فــي الجامعــة األردينــة، عملــت 
مدرســا فــي بدايــة مشــواري العملــي فــي مــدارس عمــان الوطنيــة 
عامــي  بــن  فيالدلفيــا  بجامعــة  التحقــت  ثــم  العصريــة،  والمــدارس 
2004 2009- ، والحقــا فــي الجامعــة األردنيــة وأســتاذ غــري متفــرغ فــي 
األهليــة  عمــان  وجامعــة  األردن،  فــرع  المفتوحــة  العرب�يــة  الجامعــة 

إيطاليــا. فــي   " "بالريمــو  وجامعــة 
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ما أهم إنجازاتك األكادميية والعملية التي تفتخر بها؟

عملــت  منــذ عــام 1996 علــى دراســة التاريــ�خ االجتماعــي واالقتصــادي 
لمدينــة دمشــق وبــالد الشــام فــي العصــر العثمانــي، وصــدر لــي مــن 
 )2003  ) تحقيــق  العظــم  باشــا  كتــاب وقــف ســليمان  األبحــاث والكتــب: 
الثامــن  القــرن  مــن  األول  النصــف  فــي  دمشــق  فــي  القلــم  و"أهــل 
دمشــق  فــي  وثائقهــم  ومصــادر  المســلمن  وغــري  عشــر")2005( 
خــالل النصــف األول مــن القــرن الثامــن عشــر الميــالدي)2005(  و"فكــرة 
التاريــ�خ عنــد العــرب فــي العصــر العثمانــي")2007( و"الفكــر السياســي 
مــّر  و"   )2008( واإليرانيــة"  العثمانيــة  التجربتــان  واإلصــالح:  اإلســالمي 
القطــار" مائــة عــام علــى ســكة حديــد الحجــاز)2009( و"ثقافــة الرفيــه 
والمدينــة العرب�يــة فــي األزمنــة الحديثــة: دمشــق العثمانيــة" )2009(. 
فســاد  مــن  دمشــق  فــي  بيــرس  الظاهــر  محلــة  أهالــي  وشــكوى 
والســلطة  السياســة  الطاعــة:  و"أنــس  وثيقــة)2011(  تحقيــق  األخــالق، 
والســلطان  فــي اإلســالم)2012( وفتــاوى الشــيخ محمــد الخليلــي مصــدرا 
ــ�خ فلطســن فــي القــرن الثامــن عشــر)2013( وحمــام الســوق فــي  لتاري
وتعليــم  الدمشــقية،  والتقاليــد  والّســرد  التاريــ�خ   : العثمانــي  العصــر 
الصبيــان فــي دمشــق العثمانيــة)2014(. والنــاس والمدينــة فــي العصــر 
العثمانــي: دمشــق فــي القــرن الثامــن عشــر ) 2015 ( و موقــف مؤرخــي 
بــالد الشــام مــن حملــة إبراهيم باشــا )1248-1246هـــ/1833-1831م( )2016( 
و"اإلخــوان والقصــر: الجماعــة والدولــة فــي األردن" )2016(. والفنــدق 
الكبــري: مذكــرات الملــك فيصــل الســرية عــن القضيــة الســورية واحتــالل 
العربــي  بالمركــز  العلمــي  التفــرغ  اجــازة  خــالل  وعملــت  ســوريا)2016(. 
لألبحــاث ودراســة السياســات علــى مشــروع تحقيــق مخطــوط الكشــف 

والبيــان عــن أوصــاف خصــال شــرار أهــل الزمــان.
الحميــد  عبــد  جائــزة  علــى  حصولــي  بهــا  أعتــز  التــي  اإلنجــازات  ومــن 
الصنــدوق  ومنحــة   .2009 العــام  الشــباب،  العــرب  للعلمــاء  شــومان 
مجمــل  علــى  شــومان  جائــزة  منحــت  وقــد   .2008 للثقافــة  العربــي 

أعمــال، أمــا منحــة الصنــدوق العربــي فقــد نلتهــا إلنجــاز مشــروع بحثــي 
عــن ثقافــة الرفيــه والمدينــة العرب�يــة: دمشــق العثمانيــة، وكان تلــك 
المنحــة مــن أعمــال الــدورة األولــى للصنــدوق العربــي، وكالهمــا جائــزة 

صــارم. وتحكيــم  لمنافســة  خضعتــا  الصنــدوق،  ومنحــة  شــومان 

كيــف ميكــن أن تكــون دراســة االتاريــخ  يف املجتمع العــريب ذات 

تاثــري عــى املجتمعــات االخرى؟

بالمــدارس  ت�أثــر  وهنــاك  تحــول،  فــي  العربــي  التاريــ�خ  دراســة  اليــوم 
الغرب�يــة المعاصــرة وعلــى رأســها مدرســة الحوليــات والذهنيــات، هنــاك 
تاريــ�خ جديــد يكتــب، مــع اســتمرار المؤرخــن النظاميــ�ن بولعهــم بت�أريــ�خ 
كتابــة  فــي  العرب�يــة  الجهــود  ولألســف  السياســي،  والنظــام  الســلطة 
التاريــ�خ لــم تــول الجانــب االجتماعــي كثــريا، لكــن منــذ عقديــن بــدأت الطفــرة 

الوثائقيــة فأحدثــت منعطفــات عــدة فــي كتابــة التاريــ�خ.
برأيــي أن المهــم اليــوم هــو تاريــ�خ النــاس، والجماعــات، نحــن معنيــون 
بهــا، وي�جــب كتابــة تاريــ�خ يبحــث عــن الذاكــرة وي�وثــق تطــور المجتمعــات 

وتحوالتهــا، فالبحــث التاريخــي يجــب أن يكــون فــي مختــر المجتمــع.

ــدول  ــالمي يف ال ــريب واألس ــخ الع ــس التاري ــة تدري ــا أهمي م
األجنبيــة؟

هــذا جانــب مهــم، وقــد أســهم االستشــراق بدارســة تاريخنــا ومجتمعتنــا 
بشــكل كبــري، وهنــاك جهــود عظيمــة قامــت بهــا الداوئــر الغرب�يــة، واليــوم 
يشــارك باحثــون عــرب ومســلمون فــي هــذا الجهــد، وهنــاك حريــة أكــر 
وميزانيــات بحــث أكــر وفــرة، واســتقاللية للباحــث، وتمكــن الباحثــن مــن 
طــرق موضوعــات وحقــول تحتــاج إلــى كشــف وتدويــ�ن. وبــذات الوقــت 
ذهنيــة  بصــورة  الغربــي  المجتمــع  صــورت  استشــراقية  جهــود  هنــاك 

مســبقة يجــب تعديلهــا.
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كيف ميكن تطوير الدراسات التاريخية يف الجامعات العربية؟

التحــرر مــن الثيمــات والرســيمات القديمــة، ومراجعــة الخطــط التدريســية 
والركيــز علــى دراســة الوثائــق واألصــول، فبدونهــا ال يمكــن إنتــاج معرفة 
تاريخيــة، وكذلــك العنايــة بالتاريــ�خ الشــفوي وطرائقــه، ألنــه يمثــل الذاكــرة 
التــي يمكــن انقاذهــا قبــل وفــاة أو غيابــا شــواهدها . والتطويــ�ر يتــم 
بإنشــاء مختــرات بحــث تاريخــي فــي الجامعــات ومراكــز الدراســات. كذلــك 
البــّد مــن تطويــ�ر القــدرات والكفــاءات والتخّلــص مــن التعليــم التقلــدي 

المبنــي علــى أســاس بطري�ركــي ســلطوي. 

مــا االضافــات التــي اكتســبتها عــى املســتوى الشــخيص 
والعلمــي و املهنــي  مــن  بدايــة تجربتــك يف معهــد الدوحــة 

إىل غايــة االن؟

المعهــد مــازال فتيــًا، لكنــه يمثــل حالــة معرفيــة واثبــة ومتميزة، وهــو فريد 
ــًا لكونــه محصــورًا فــي الدارســات العليــا، ويختــار طالبــه وفقــًا ألســس  عرب�ي
اختيــار صارمــة، وعتقــد أنــه مــن أهــم مــا انتجــت مجتعمــات الــروة العرب�يــة 
فــي ســياق خدمــة المعرفــة، وهــو يعكــس خيــار قيــادة البلــد وتقديرهــا 
لقــوة المعرفــة التــي تعتــر اليــوم أكــر أرصــدة القــوة الغرب�يــة المتفوقــة.

المهــم اليــوم هــو غنــى التجربــة وفرداتهــا فــي مجتمــع الخليــج العربــي، 
وأكــر مــا اعجنبــي هــو الحريــة األكاديميــة والعمــل علــى تطويــ�ر قــدرات 
جانــب  إلــى  هــذا  بــه،  المعمــول  األخــالق  وميثــاق  والمدرســن  الطلبــة 
المعهــد  مــع منتســبي  وت�تابــع، وت�تواصــل  إدارة تشــرف وتخطــط  وجــود 
بطــرق عديــدة، وهنــا يوجــد هاجــس كبــري لمســألة الحاكميــة وهــم مهــم، 
ومــا اتمنــاه أن ت�تطــور التجربــة عــر األعــوام المقبلــة، وقناعتــي أن معهــد 
الدوحــة يمثــل حالــة معرفيــة راهنــة ومســتقبلية واعــدة ويعــد مكســبا 

لدولــة قطــر وللثقافــة العرب�يــة والتعليــم العالــي العربــي.

حدثنا عن املشاريع العلمية والبحثية التي تعمل عليها. 

حاليــا أنجــز مشــاريع كتــب عــدة، ودفعــت إثنــن منهــا للمطعبــة، باإلضافــة 
إلــى المخطــوط الــذي حققتــه العــام الفائت، وســيصدر عن المركــز العربي 
لألبحــاث ودراســة السياســيات، وهــو مصــدر مهــم عــن تاريــ�خ دمشــق فــي 
القــرن الثامــن عشــر، هنــاك كتــاب عــن األردن ســيصدر قري�بــًا، بعنــوان:" 
األردن المعاصــر: أشــكاليات التدويــ�ن والثــورة والحركــة الوطنيــة، وكتــاب 

عــن دمشــق بعنــوان: "شــيخ الــكار: الســلطة والوســق والنــاس". 

ــتويني  ــى املس ــتقبلية ع ــك املس ــك و تطلعات ــم خطط ــا أه م

ــي؟ ــي و األكادمي املهن

أتطلــع النجــاز  كتبــي التــي مــا زالــت اعمــل عليهــا  ومنهــا: مــن الذاكــر إلــى 
الســجل: دمشــق والقــدس صــوت النــاس ورائحــة المــوت، وآخــر بعنــوان 
الفتــاوى والتاريــ�خ: دراســات عــن دمشــق وفلســطن وممكلــة ســنغاي ، 

وكتــاب  األصــول االجتماعيــة والثقافيــة لــألردن الحديــث.

كلمة أخرية

الكتــاب الــذي ســيحمل عنــوان: "مــن الذاكــرة إلــى الســجل" هــو حصيلــة 
قلــت  الدوحــة،  بمعهــد  التاريخيــة  الكتابــة  مــادة  فــي  طلبتــي  تدريــس 
لهــم مــن أول الفصــل: ســنتعلم معــًا، وســنكتب معــًا، وقــد دربتهــم علــى 
العمــل علــى الوثائــق والنصــوص مــن ســجالت محاكــم شــرعية ودفاتــر 
الصــرة العثمانيــة والمجــالت والصحــف والنصــوص األوليــة فــي التاريــ�خ، 
وكتبنــا نصوصــا تدري�بيــة وعالجنــا بعضهــا، ونســخوا نمــاذج معقــدة منهــا، 
لــي  كبــرية  فرصــة  كانــت  وقــد  للوثائــق،  القرائيــة  قدراتهــم  وتطــورت 
ولهــم، هــم أعــّدوا قــراءات جيــدة جــدا، وأنــا ذهبــت أكــر للوثائــق الخاصــة 
بالقــدس وجــدت عالقتــي مــع ســجالت دمشــق الشــرعية ونتــج عــن ذلــك 
وحبهــم  وشــغفهم  بوعيهــم  طلبتــي  كان  فقــد  جديــد،  كتــاب  بدايــة 
للتعلــم حافــزا كــي ألــج مســلكا جديــد، فلهــم منــي كل التقديــر و االحــرام، 
ولــكل العاملــن بالمعهــد زمــالء وأســاتذة وإدارة أمنيــات التقــدم وإطــراد 
التوفيــق، ولكــم فــي نشــرة زاجــل أجمــل التحيــات علــى مــا تقومــون بــه 

مــن دور تنويــ�ري وت�ثقيفــي هــام فــي معهــد الدوحــة.
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راحة أم خوف؟ 

الطالبة: سلسبيل زي�ن الدين

نتــاج  إال  ُهــو  مــا  اآلن،  عليــه  نحــُن  مــا  إن 
تعــزز  ُكنــت  التــي  الســنن  الماضــي، ونتــاج 
فيهــا نفســك، أو تهملهــا. قــد يلعــب الحــظ 
دوًرا ولكِنــه نســبة ال ت�تجــاوز موضــع قدمــك. 
حينمــا تقــرر الســفر، قــد يعتقــد الكثــري أنــه 
عليــك أن تجهــز نقــودك، حقيبتــك، وبعــض 
ليــس  األمــر  تســافر.  ثــم  ومــن  أوراقــك، 
بهــذه الســهولة بتاًتــا، بعيــًدا عــن أي ظروف 
سياســية قــد تحيــط بــك، أو تعرقــل موضــوع 
ســفرك. إن رِحلــة الســفر، وقــرار االعتمــاد علــى النفــس، واالنفصــال عــن ســنن 
مــن التعــود واألمــن األســري واالقتصــادي، وتحمــل المســؤولية، هــي رحلــة 

السفر الحقيقة.

قبــل أعــوام حينمــا كانــت فكــرة الســفر تــدق فــي رأســي، ُكنــت أعتقــد أنهــا 
ُهنــا  ومــن  لوحــدي.  للبحــر  أخــرج  أن  مــن  أجــن  فأنــأ  إال،  ليــس  ُحلــم  ســت�كون 
بــدأت الرحلــة الحقيقــة، حينمــا بــدأت أتحــدى ُكل مخاوفــي. الخــوف مــن الخــروج 
لوحــدي، الخــوف مــن الضيــاع، الخــوف مــن اآلخريــ�ن، الخــوف مــن الحديــث، الخــوف 
مــن الجنــون، الخــوف مــن المجتمــع، الخــوف مــن التقاليــد، الخــوف مــن الفشــل. 
وهنــا بــدأت رحلتــي فــي تجربــة ُكل جديــد، واالنفتــاح علــى ُكل مــا ُهــو غريــب، بــات 

هــذا هــو شــغفي فــي الحيــاة.

شــهور تلــو األخــرى، بــدأت شــخصيتي ت�تغــري تماًمــا، بــدأت أنفصــل عــن ُكل شــيء 
يعيــق حركتــي، ســواء أشــخاص، أو أفــكار، أو حتــى أماكــن. حينمــا بــدأت هــذه 
الرِحلــة افت�تحــت هــذه المدونــة التــي أســميتها ” انمــا هــي رحلــة” ومــا ُكنــت 
أعتقــد ولــو لمــرة، أننــي ســأخرج فــي رحلــة حقيقــة، ت�تجــاوز حــدود غــزة نفســها.

الخــوف كان ُهــو الدافــع األول واألخــري فــي ُكل مــا يمُكــن أن تقــرره، فإمــا 
يأخــذ بــك إلــى غياهــب الظــالم، أو ينتشــلك الــى عالــم آخــر، وأنــَت مــن تقــرر. 
الخــوف كان يشــدني كثــرًيا، يحبطنــي، يرعبنــي، يجعلنــي أتراجــع، بكيــت ألــف 
مــرة، وتوقفــت مــرات كثــرية، وجلســت أيــام حبيســة المنــزل. ُكلمــا تجــاوزت 
خطــوة ُكنــت أظنهــا األكــر رعًبــا، وجــدت مــا هــو أســوأ. وُكنــت أعتقــد كثــرًيا 
كثــرًيا  وتوقفــت  اســت�كمالها،  أســتطيع  لــن  وأننــي  تنتهــي،  هنــا  رحلتــي  أن 
ألننــي أود العــودة لمنطقــة الراحــة، إلــى اللحظــة التــي ُكنــت ال اتجــاوز فيهــا 
موضــع قدمــي، حيــث ُكنــت أخبــيء خوفــي وال أواجهــه، فعــاًل ُكنــت مرتاحــة، 
مــرة  ُكل  فــي  لكِــن  عــُدت.  مــا  وكثــرًيا  أعــود،  أن  تمنيــت  كلمــا  تعبــت  وُكلمــا 
ُكنــت أصــارع الخــوف بالَخــوف، وأقــارن َخــوف المســتقبل المجهــول بَخوفــي 

الحالــي، فأنتصــر أحياًنــا، وأخيــب أحياًنــا.

حينمــا تصــل الــى نهايــة مطــاف رحلِتــك، تعتقــد أنــك فعــاًل تجــاوزت الَخــوف، وأنــَك 
اآلن حققــت مــا ترُيــد، وأن أي خــوف بعــد ذلــك مــا ُهــو إال لُعبــة يمكنــك تجاوزهــا. 

ولكــن الحقيقــة، أن الرحلــة ال ت�توقــف، وُكل رحلــة ت�تجاوزهــا ترســلك الــى رِحلــة 
هــي أصعــب منهــا، إن االنتصــارات مؤقتــه، لذتهــا ال ت�تجــاوز اللحظــات التــي تنــام 
فيهــا مرتاًحــا، حتــى تســتيقظ فــي اليــوم الثانــي تبــدأ رحلــة خــوف جديــد، وتبــدأ 
مــن الصفــر، ت�تجــاوز مخــاوف قــد تجاوزتهــا مــن قبــل، ولكــن الزمــان والمــكان 
خططــك،  ُكل  فت�تغــري  مشــاعرك،  ُكل  فت�تغــري  المعادلــة،  يغــريون  واألشــخاص 

وعليــك فعــاًل أن تبــدأ مــن جديــد تجــاوز مخاوفــك.

تجــاوزت الكثــري، وحتــى اللحظــة أنــا خائفــة، وُكل يــوم يُمــر يزيدنــي خوًفــا. أنــا 
عالقــة فــي المنتصــف، بــن الخــوف ممــا ســيأتي والخــوف ممــا ذهــب، أعلــم أن 
الحــل بســيط، هــو أن أتجــاوز الخــوف القديــم، وأحــاول أن أصــارع الخــوف الجديــد، 
طــال  الخــوف مهمــا  تصــرع  أن  المهــم  يحتــاج وقًتــا.  ليــس ســهاًل  األمــر  لكــن 

الوقــت، ومهمــا أخــذ مــن طاقتــك

 الغربة والغربة املضادة

الطالب: فاطمة ارحيمي

مــا االغــراب؟ هــو الشــعور بعــدم االرتيــاح 
بالوحــدة،  شــعور  يليــه  مــا،  محيــط  فــي 
فموجــة مــن النوســتولوجيا، ولمــن ال يعــرف 
الحنــن  فهــي  النوســتولوجيا،  عــن  شــيئا 
فــي  والرغبــة  الماضــي  إلــى  الشــديد 
اســرجاع الذكريــات وتمنــي العــودة إليهــا. 
االغــراب أزمــة وجوديــة تعيشــها حينمــا ال 
ت�تطابــق ذاتــك مــع محيطهــا أو هــي معضلة 
فلســفية يصعــب حلهــا عندمــا ت�تيقــن أن مــا 

يحول بينك وبن من حولك من اختالفات أكر مما يجمعكم من تشابه.

متــى يصيبــك االغــراب؟ عــوارض االغــراب كثــرية، ميــل إلــى التقوقــع علــى 
لذكريــات  اســتعراض  اآلخريــ�ن،  مــع  التواصــل  فــي  شــديدة  صعوبــة  النفــس، 
ــة تجعــل الماضــي  ــك بكيفيةرومنتيكي ــة، أي أن تصــُور ذكريات الماضــي بعاطفي
يبــدو أكــر روعــة وجمــاال ممــا كان فــي الواقــع؛ علــى ســبيل المثــال، عندمــا 
تحــاول اســرجاع ذكرياتــك عــن يــوم عــادي قضيتــه مــع أهلــك، يصبــح هــذا اليــوم 
ذكــرى ممتعــة كانــت فيــه أمــك الحنــون تســكب قهوتــك المفضلــة وكان أبــوك 

طيــب المــزاج يشــاهد التلفــاز.

قــد ال يكــون ذلــك مــا وقعفعــال. ربمــا كانــت أمــك نائمــة أو ربمــا لــم يكــن أبــوك 
الماكــرة  ذاكرتــك  مــع  ويت�آمــر  يخدعــك  الخبيــث  عقلــك  لكــن  وقتهــا.  هادئــا 
لت�تدفــق لــك فقــط الذكريــات الجميلــة. ذاكرتــك ال تختــار لــك ســوى أفضــل األيــام 
التــي قضيتهــا، وان عجــزْت يتولــى عقلــك اخــراع ذكريــات لــم ت�كــن موجــودة 
أصــال. كل هــذا لكــي تشــتاق إلــى مــا كانــت األمــور عليــه، لكــي تشــتاق إلــى 
وطنــك، أهلــك، بيتــك، جريانــك، وحتــى ســيارتك القديمــة التــي كنــت تشــكو كــرة 
عطبهــا. عــادة مــا تصيبــك هــذه األعــراض عندمــا تبتعــد فــرة مــن الزمــن عــن كل 
مــا ترتــاح اليــه أو مــا يعّرفــه الغــرب بالـــ"comfort zone"، وهــي جملــة العناصــر 
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التــي ت�توافــق مــع ت�كويــ�ن ذاتــك كاألشــخاص المقربــ�ن لــك، األماكــن المألوفــة 
وأشــيائك المفضلــة. هــي فــي العمــوم كل مــا هــو امتــداد لذاتــك ومــا يوفــر 

لــك بالضــرورة راحــة نفســية.

الســفر هــو المثــال األكــر شــيوعا. بــل إنــه أصبــح بطريقــة مــا مرادفــا لكلمــة 
االغــراب لمــا يجمعهمــا مــن شــبه، ابتعــاد عــن األهــل، عــن الوطــن، عــن الفقاعــة 
الصغــرية التــي كنــت تعيــش مرتاحــا فيهــا إلــى حــد مــا، لتجــد نفســك فــي مــكان 
غريــب عنــك مــع أشــخاص ال تعرفهــم ولغــة ال تفقــه منهــا الكثــري. "مســافر 
إلــى الغربــة"، "مغــرب"، "راجــع مــن الغربــة".. كلهــا تعبــريات تــدل علــى االقــران 
ــة فــي الت�أقلــم مــع  بــن الســفر واالغــراب. كثــري ممــن هاجــروا وجــدوا صعوب
كانــت  حيــث  العولمــة،  ســبقت  التــي  الفــرة  فــي  خاصــة  الجديــد،  محيطهــم 
الهــوة الثقافيــة والحضاريــة واســعة جــدا بــن الشــرق والغــرب أساســا، وحتــى 
بــن بلــد وآخــر وحيــث كانــت ســبل االتصــال نــادرة. مــن الطبيعــي، إذن، أن يشــعر 
المــرء بالحنــن إلــى وطنــه وأهلــه، إلــى حارتــه والوجــوه التــي اعتــاد رؤيتهــا 

كل يــوم. 

إن االغــراب هــو عكــس االنتمــاء. وعلــى قــدر مــا يوفــره االنتمــاء مــن راحــة 
نفســية لوجــود المــرء فــي مكانــه الطبيعــي، يســبب االغــراب قلقــا مســتمرا 
يرافــق المغــرب علــى األقــل لفــرة مــن الزمــن ويــ�زداد حــّدة إثــر كل تصــادم 
حضــاري يعيشــه. إن الســفر أو االنتقــال إلــى بلــد اخــر مقــرن، فــي أغلــب األحيــان، 
باالغــراب. لكــْن ينبغــي أال نحصــر االغــراب فــي الســفر ألنــه توجــد أشــكال أخــرى 
يشــملها هــذا المفهــوم، ومنهــا مــا هــو أشــد خطــورة وهــو الغربــة المضــادة. 
المكانــي  االغــراب  نفهــم  أن  أوال  علينــا  المضــادة،  الغربــة  نفهــم  ولكــي 

واالغــراب "الزمكانــي".

االغــراب المكانــي أو االغــراب الكالســيكي هــو أال ينتمــي فــرد إلــى مجموعــة 
ــة، وهــو مــا  ــة الثقافي ــة أو المرجعي ــة العرقي مــا تختلــف عنــه مــن حيــث الخلفي
يمثلــه العيــش فــي بلــد آخــر أو فــي بيئــة جديــدة. إن االغــراب المكانــي شــائع 
إلــى درجــة أنــه غّيــب الشــكل الثانــي، أال وهــو االغــراب "الزمكانــي"، رغــم أن 
األخــري أكــر ت�أثــريا وحــدة علــى المــرء. االغــراب "الزمكانــي" بــكل بســاطة هــو 
أال ت�تطابــق ذات الفــرد مــع مجموعتــه التــي نشــأ فيهــا، وذلــك البتعــاده عنهــا 
لفــرة مــن الزمــن. ولكــي نفهــم هــذا الصنــف مــن االغــراب، علينــا أن نفســر 

ظاهــرة علميــة.

كان العالــم تشــارلز دارويــ�ن مــن أكــر المهتمــن بنظريــة التطــور. وخــالل تجاربــه 
ومطالعاتــه لبحــوث ســابقة فــي المجــال نفســه، الحــظ شــيئا مهمــا: توجــد 
جزيــ�رة جنــوب القــارة األمريكيــة تدعــى "غاالباغــوس" وعليهــا كان يعيــش صنــف 
نــادر مــن الطيــور. إثــر زلــزال ضــرب المنطقــة، انقســمت الجزيــ�رة إلــى نصفــن. 
ومــع هــذا االنقســام اضطــر ســرب مــن هــذه الطيــور إلــى أن يعيــش بعيــدا عــن 
المجموعــة. بمــرور الزمــن، أصبــح هــذا الســرب غــري قــادر علــى االنتمــاء إلــى 
النصــف اآلخــر مــن المجموعــة. الحــظ دارويــ�ن أن العوامــل المناخيــة المختلفــة 
ــا مــن حيــث الشــكل  وانعــدام التواصــل بــن الفريقــن غــرّيت هــذه الطيــور جيني

وطــرق التواصــل إلــى درجــة أن التالقــح الجينــي بينهمــا أصبــح مســتحيال.

يفســر دارويــ�ن هــذا بظاهــرة "الت�أقلــم"؛ إن الكائنــات، بمــا فيهــا البشــر، تســعى 
إلــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة. ومــع تغــري ظــروف عيشــها تضطــر هــي نفســها 
وحتــى  ســلوكها،  شــكلها،  بتغيــ�ري  محيطهــا  مــع  تفاعلهــا  نمــط  تغيــ�ري  إلــى 
موســم تزاوجهــا. األمــر يتطلــب مئــات الســنن لكــي ت�تــالءم الطفــرات الجينيــة 
ــدا أن تعــود هــذه  ــ�ن، ال يمكــن أب ــة، يقــول داروي مــع محيطهــا. لكــن فــي النهاي
الســاللة إلــى مــا كانــت عليــه فــي الســابق. هــذا هــو بالضبــط مــا يعنيــه االغــراب 
"الزمكانــي"، أن يكــون العامــل الزمانــي أيضــا ســببا فــي أال يعــود المــرء كمــا كان 

مــن قبــل.

نفســه  وعــن  ماضيــه  عــن  مغربــا  نفســه  الفــرد  يجــد  "الزمكانــي"،  االغــراب 
القديمــة، وذلــك النقطــاع التواصــل مــع بيئ�تــه األصلية،وت�أقلمــه طوعــا كان أم 
كرهــا، مــع بيئ�تــه الجديــدة. بمــرور الزمــن، يشــكل هــذا الت�أقلــم عائقــا فــي ســبيل 
عــودة المــرء كمــا كان فــي الســابق الختــالف البيئ�تــن أوال والعتيــاد الشــخص 
علــى ظروفــه الحاليــة وارتياحــه لهــا ثانيــا. قــد ال يتغــري شــكل اإلنســان كثــريا 
بابتعــاده فــرة مــن الزمــن عــن مــكان نشــأته وترعرعــه، لكــن قناعاتــه ومبادئــه 
ال بــد أن ت�تغــري، كليــا أو نســبيا. وهــذا كاف ألن يشــعر المــرء بالغربــة فــي أهلــه 

عندمــا يعــود بعــد غيــاب طــال علــى األغلــب ســنن.

هــذه هــي الغربــة المضــادة بعينهــا، أن ت�كــون غري�بــا وســط أهلــك ووطنــك، 
أال ت�تطابــق ذاتــك مــع صورتهــا القديمــة، أن تصبــح قناعاتــك القديمــة غري�بــة 
عنــك وأال يعــود الحــوار مــع بنــي جلدتــك مألوفــا لــك. الغربــة المضــادة هــي 
مقاطعــة مــع الماضــي، لــم يكــن لــك فيهــا ذنــب ســوى أنــك رحلــت عــن عشــك 
لتطلــب علمــا أو عمــال أو فرصــا جديــدة. الغربــة المضــادة أخطــر مــن الغربــة 
وأشــد إيالمــا ألنهــا ت�تعــارض مــع توقعاتــك. إن البيــت الــذي كنــت تصبــو إليــه لــم 
يعــد يعــّج بالفرحــة كمــا كنــت ت�تخيــل، وإخوتــك الذيــن كنــت ال تمــّل مــن مرافقتهــم 
أصبحــت مجالســتهم ال تطــاق، ال لشــيء عــدا أن مــا يهمــك ال يهمهــم ومــا 

يهمهــم ال يهمــك.

أشــكال المــزاح والمــرح ومواضيــع الحديــث أصبحــت كلهــا غري�بــة عنــك. ت�تمنــى 
أن يعــود بــك الزمــن إلــى الــوراء لعــل الماضــي يكــون أكــر ألفــة لكنــك ت�كتشــف 
أن الماضــي الــذي بذهنــك أصبــح بذاتــه غري�بــا عــن الماضــي الحقيقــي. لــم يكــن 
البيــت يعــج بالفرحــة دائمــا وإخوتــك لــم يكونــوا طــوال الوقــت إلــى جانبــك. إن 
الماضــي الــذي تحــن إليــه لــم يكــن ســوى وهــم اخرعتــه بخيالــك لتجــد شــيئا 
ــ�ن، تملــك تاريخــا ووطنــا  يربطــك بذاتــك القديمــة لت�ثبــت أنــك، علــى غــرار االخري

وأهــال، واألهــم مــن كل ذلــك، أنــك تنتمــي.

قــد تســبب الغربــة غربــة مضــادة، وقــد يكــون المــرء محظوظــا فيجــد الديــار 
كمــا أحــب قلبــه أن ت�كــون، أو قــد يكــون تعيســا فــال يجــد فــي ابتعــاده عــن أهلــه 
طمأنينــة وال فــي العيــش معهــم راحــة، وذلــك هــو الغريــب، الغربــة إذن أيهــا 
القــارئ ليســت مكانــا، إنهــا حالــة نفســية، وأرجــو لــك أن تجــد فــي غربتــك مــا 

يقــوي عزيمتــك وإيمانــك بنفســك، أرجــو لــك الصــر.
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فعاليات قادمة
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يسّرنا تلّقي مشاركات�كم وإقراحات�كم ومالحظات�كم على العنوان التالي:

zajel@dohainstitute.edu.qa
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