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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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راتب شعبو

ــروب  ــر الح ــد، بتأثي ــن بعي ــذ زم ــوريا من ــي س ــائعة ف ــرة ش ــرة ظاه ــت الهج كان
واألزمــات االقتصاديــة التــي كانــت تتعــرض لهــا بــالد الشــام. األعــداد التــي تذكرها 
الموســوعة الحــرة )ويكيبيديــا( كبيــرة ومفاجئــة، حتــى مــع األخــذ فــي الحســبان أن 
المقصــود هــي ســوريا الطبيعيــة التــي تشــمل فلســطين واألردن ولبنــان إضافــة إلــى 
ســوريا الحاليــة. تذكــر الموســوعة مثــاًل أن هنــاك ثمانيــة مالييــن ســورّي فــي أميــركا 
الشــمالية انصهــروا فــي المجتمــع األميركــي، وأربعــة مالييــن مــا زالــوا متمّســكين 
بجنســّيتهم ومحافظيــن علــى أصولهــم. وأنّ  هنـــاك حيًّــا فــي مانهاتن اســمه »ســوريا 
الصغيــرة«. وتصبــح األرقــام فــي أميــركا الجنوبيــة أكبـــر، إذ بلغــت اثنــا عشــر مليوًنــا 
مّمــن ذابــوا فــي المجتمــع وأحــد عشــر مليوًنــا مّمــن مــا زالــوا يحتفظــون بجنســيتهم 

وأصولهــم. 
رغــم هــذا ال يمكننــا أن نقــول إّن ســوريا كانــت أرضــًا طــاردة ألهلهــا، ذلــك أّن 
ــالم«  ــا »أرض األح ــعوب األرض، بوصفه ــكل ش ــودة ل ــة مقص ــت وجه ــركا كان أمي

بالنســبة للنــاس الذيــن تضيــق ســبل عيشــهم. 
ــد  ــًا بع ــر وضوح ــكل أكث ــد 2011، وبش ــورّيين بع ــروج الس ــرة خ ــر أن ظاه غي
ــاة أفضــل،  ــًا عــن حي ــم يخــرج الســوريون بحث ــا ل 2013، تختلــف عمــا ســبق. هن

ــل  ــن القت ــاة م ــون الحي ــذي يص ــان ال ــن األم ــدر م ــن أّي ق ــاة، ع ــن حي ــًا ع ــل بحث ب
ــواء.  ــواء بس ــا، س ــن بينهم ــر وَم ــور والفقي ــرج الميس ــر. خ المباش

***
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كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف 2014، أمضــى 
فــي ســجون النظــام الســوري 16 ســنة )1983 - 1999(، خــرج منهــا 
مجــرًدا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته بعــد الســجن وحصــل 
علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن 
مــدة الســجن بعنــوان )مــاذا وراء هــذه الجــدران(، وكتــاب يتنــاول 
الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا الديــن اإلســالمي 
األول(، وكتــاب )قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســورية(، لــه 

ترجمــات عــن اإلنكليزيــة، ويكتــب فــي الصحــف العربيــة.

راتب شعبو
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مــع أننــا نســتخدم »المنفــى« للتعبيــر عــن حــال الســوريين الذيــن وجــدوا 
ــة  ــاح، نتيج ــر مت ــكان آخ ــى أّي م ــم إل ــن بلده ــل ع ــى الرحي ــن إل ــهم مدفوعي أنفس
تفاقــم الصــراع المســّلح وتحــّول الدولــة الســورية بــكّل مقّدراتهــا وتحالفاتهــا إلــى 
وســيلة قتــل وســلب وإخضــاع، فإننــا نقــول إن »المنفــى« ليــس هــو المفهــوم الّدقيــق 

ــاع األرض.  ــي أصق ــّتتوا ف ــن تش ــوريين الذي ــؤالء الس ــال ه ــف ح لوص
ــن  ــخاص الذي ــن األش ــالص م ــة للخ ــيلة قمعي ــه وس ــي أن ــن النف ــم م كان ُيفه
يشــّكلون، أو تــرى الســلطات أنهــم يشــكلون، تهديــدًا لســيطرة الســلطات القائمــة، 
بإبعادهــم عــن وطنهــم أو إبعادهــم إلــى مناطــق نائيــة ومعزولــة منــه. كان فــي النفــي 
ــر  ــن التقدي ــيء م ــل، ش ــار، أو لنق ــن االعتب ــيء م ــة، ش ــوته الباهظ ــى قس إَذن، عل
ــده  ــا تبع ــجنه إنم ــلطات وال تس ــه الس ــرًا«، ال تقتل ــه »خط ــّي، بوصف ــخص المنف للّش
ــه  ــًا تعاقب ــره، وثاني ــن خط ــص م ــن، أوالً تتخل ــك غرضي ــق بذل ــه، فتحّق ــن وطن ع

ــة.  بالغرب
ــوريين  ــن الس ــّن ماليي ــا«. لك ــا أو »نخبويًّ ــي فرديًّ ــون النّف ــام يك ــّور الع ــي التص ف
يجــدون أنفســهم »منفّييــن« اليــوم. لــم يخرجــوا مــن بالدهــم ألنهــم خطريــن، بــل 
ــا مــن الخطــر. لــم تقــل لهــم ســلطة محــّددة إنكــم خطــرون وعليكــم  خرجــوا هرًب
الخــروج. كيــف يكــون النــاس العــّزل خطيريــن علــى آلــة حــرب منفلتــة مــن أّي قيــد 
أخالقــي؟ علــى العكــس، آلــة الحــرب المنفلتــة تحتــاج إلــى الضحايــا، فالرصاصــة 
ــرج  ــم يخ ــة، ول ــة تعيس ــي رصاص ــراغ ه ــوى الف ــا س ــد أمامه ــق وال تج ــي تنطل الت
هــؤالء الالجئــون إال ألنهــم ال يرغبــون فــي أن يكونــوا ســببًا لســعادة الرصــاص. لــم 

يخرجــوا ألنهــم خطريــن، فمــا مــن أحــد خطيــر أمــام الرصــاص.
***

فــي االعتبــار الذاتــي، كمــا فــي الّســياق السياســي، الفــارق ليــس قليــاًل بيــن مــن 
ُينفــى ومــن يخــرج هارًبــا. المنفــّي يمكــن اعتبــاره مقاوًمــا، ويمكــن أن يســتند نفســيًّا 
علــى هــذا فــي اعتبــاره الذاتــّي، أّمــا الفــاّر فهــو مهــزوم، وال يجــد مســتندًا العتبــاره 
الذاتــّي ســوى األمــل الباهــت فــي أن يكــون مفيــًدا لســوريا قادمــة، أو ســوى هــدوء 
الضميــر. وقــد يســتعيد اعتبــاره الذاتــّي بشــيء مــن النجــاح فــي »منفــاه«، أي بشــيء 

مــن االنقطــاع عــن وطنــه األم. 
ــا وصــف الســوريين الذيــن يعيشــون فــي الّشــتات اليــوم  ــا إنــه ال يصــّح تماًم قلن
بأنهــم »منفّيــون«، ولكننــا ال نعثــر علــى كلمــة أخــرى تحيــط بهــذا الحــال. الهجــرة 
أو التهجيــر أو الرحيــل أو النــزوح أو اللجــوء.. إلــخ، كلمــات معّبــرة ولكنهــا مبتــورة، 
ــه  ــع إلي ــذي تندف ــي ال ــل اآلن ــى الفع ــز عل ــا تركي ــت، فيه ــون المؤق ــا الل ــب فيه يغل
جماعــة بشــرية تحــت تأثيــر مــا، أكثــر مــن التركيــز علــى حــال هــؤالء البشــر بعــد 
ــز علــى الفعــل الحــاّد وليــس علــى الفعــل  ذلــك الفعــل. فــي هــذه الكلمــات تركي
ــتقرار  ــف اس ــذي ينس ــدث ال ــخونة الح ــل س ــاخنة تنق ــات س ــا كلم ــن. إنه المزم
حيــاة أهــل بلــد مــا، ويدفعهــم إلــى الفعــل األقســى فــي الحيــاة، إلــى الرحيــل عــن 
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موطنهــم. فيمــا نريــد نحــن التعبيــر عــن »البــرودة« التاليــة للحــدث. لنقــل إننــا نريــد 
الحديــث، ليــس عــن الصدمــة، بــل عمــا بعــد الصدمــة، عــن نتائجهــا واتجــاه فعــل 
ــب عناصرهــا، عنهــا وهــي تســتمر وتتحــول  ــرد وتتصّل تأثيراتهــا، أو عنهــا وهــي تب
ــد الحديــث عــن كيــف يتعايــش المصــدوم مــع  ــا نري ــن يومــي. لنقــل إنن إلــى روتي
ــوم  ــوى مفه ــد س ــم نج ــل، فل ــه بالكام ــروط حيات ــرت ش ــرة غّي ــة كبي ــل صدم مفاعي

ــى«. »المنف
***

قلنــا »المنفــى« ولــم نقــل »الغربــة«، فالغربــة شــعور يأتــي مــن البعــد عــن مــكان 
ــن  ــر ع ــرف النظ ــان، بص ــي« لإلنس ــكان »الطبيع ــن الم ــه، ع ــان وتكوين ــأة اإلنس نش
أســباب البعــد. كمــا أنــه شــعور قابــل للــوالدة فــي قلــب مــن لــم يغــادروا مكانهــم، 
حيــن تصبــح شــروط الحيــاة فــي هــذا المــكان قاســية إلــى حــّد شــعور المــرء بــأّن 
المــكان نفســه يتنّكــر لــه. الغربــة ال تتوّلــد فقــط مــن االبتعــاد عــن الوطــن، وقــد قيــل 
ــكان  ــن م ــزوح ع ــى الن ــر إل ــع الفق ــف إذا اجتم ــة«، فكي ــن غرب ــي الوط ــر ف »إن الفق
الســكن المعتــاد، إلــى عــدم توفــر مــأوى، فيســكن المــرء وعائلتــه ســنوات ال تنتهــي 
فــي خيــام ال تقــي مــن تقّلبــات الطقــس، وهــو فــي »وطنــه«، وفــي كثيــر مــن األحيان 
ــث  ــا للحدي ــذا يدفعن ــراء. ه ــي الع ــش ف ــا، فتعي ــة تؤويه ــى خيم ــة حت ــد العائل ال تج
ليــس فقــط عــن اإلنســان المنفــّي، بــل وعــن »الوطــن المنفــي«، الحــال الــذي يكــون 
ــى  ــن إل ــل الوط ــن، أو تحوي ــن الوط ــن م ــر الوط ــزع عناص ــه ن ــوة، ألن في ــر قس أكث
منفــى، أو نفــي الوطــن عــن أهلــه. ولذلــك جعلنــا عبــارة »الوطــن المنفــّي« عنواًنــا 

لملّفنــا. 
كذلــك لــم نقــل »المهجــر«، ألن فــي هــذه المفــردة قــدر مــن االختيــار لــم يتوّفــر 
ــم،  ــم أو وجهته ــورّيون خروجه ــر الس ــم يخت ــوت. ل ــن الم ــن م ــوريين الهاربي للس
ــى البلــد األقــرب الــذي كان، علــى هــذا، ملجــًأ وليــس  كان عليهــم أن يخرجــوا إل

مهجــًرا.
***

الحــدث الســاخن يجــذب األضــواء واالنتبــاه، ولكــن األضــواء ال تحــّب بــرودة 
الروتيــن مــا بعــد الحــدث، لذلــك تغمــر الظــالل المنفــى فيمــا هــو يهضــم المنفّييــن 
ــا  ــا موضوًع ــدو لن ــذي يب ــارد ال ــال الب ــذا الح ــي ه ــر ف ــا أن نفك ــات. أردن ــطء وثب بب
ــوريا  ــاة س ــى حي ــل وعل ــن« ب ــاة »المنفّيي ــى حي ــط عل ــس فق ــة، لي ــديد األهمي ش

ــا.  ــزءًا منه ــون« ج ــؤالء »المنفّي ــّكل ه ــا يش ــدر م ــتقبل، بق ــي المس ــة ف الممكن
يفــرض علينــا هــول مــا وصلنــا إليــه مــن »نفــي«، أن نتأّمــل فــي مواضيــع مثــل: 
كيــف يســتقّر المنفــّي، وهــل يســتقّر، وعلــى أّي أســاس يتــوازن، وهــل يتــوازن. كيف 

تصبــح مــع الزمــن صلتــه ببلــده األم. 
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غيــر أن منافــي الســوريين ليســت واحــدة، مــن حيــث شــروط الحيــاة. َمــن يعيشــون 
فــي مخيمــات الالجئيــن فــي األردن )الزعتــري، األزرق، اإلماراتــي األردنــي..(، أو فــي 
لبنــان )البقــاع، عرســال، عــكار، جبــل لبنــان..( أو فــي العــراق )إقليــم كردســتان العــراق 
بشــكل أساســي( أو فــي المخّيمــات القريبــة مــن الحــدود التركيــة، ليســوا كمــن تمّكنــوا 
ــدو  ــا. يب ــى أوروب ــوء إل ــتطاع اللج ــن اس ــوا كم ــؤالء ليس ــا وه ــى تركّي ــول إل ــن الوص م
ــدة.  ــم المتح ــر األم ــب تقاري ــن بحس ــن الالجئي ــن م ــام العائدي ــن أرق ــًا م ــذا واضح ه

ومــن الطبيعــي أن يقــود اختــالف المنافــي إلــى اختــالف النتائــج واآلثــار. 
ــوى  ــتطيع س ــد أو ال تس ــرى ال تري ــن، وأخ ــج الالجئي ــى دم ــعى إل ــاٍف تس ــاك َمن هن
ــي،  ــة النف ــاوز حال ــّي تج ــوح للمنف ــى يل ــي األول ــع. ف ــش المجتم ــى هام ــم عل تركه
باســتبدال الوطــن، وفــي الثانيــة يتضاعــف النفــي، فيجــد المنفــّي نفســه منفيًّــا مــرة ثانيــة، 

ــه.  ــأ إلي ــذي لج ــع ال ــن المجتم ــرة م ــه وم ــن وطن ــرة م م
***

هنــاك نفــي مــن نــوع آخــر ُيمــارس علــى الســوريين الذيــن لــم يخرجــوا مــن بلدهــم. 
عمليــة تمارســها تركيــا علــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا مــن شــمال ســورية، وأخــرى 
ــن  ــي الحالتي ــوريين. ف ــن الس ــم م ــول إليه ــتطيع الوص ــن تس ــى م ــران عل ــها إي تمارس
تمــأل قــوى أجنبيــة فراًغــا ناجًمــا عــن ضعــف الدولــة الســورية وتفّككهــا فــي صراعهــا 

المدّمــر ضــد إرادة غالبيــة الشــعب الســوري. 
ــه  ــّي ومن ــراغ الخدم ــأل الف ــا وتم ــورية بإدارته ــق الس ــة المناط ــة التركي ــق الدول ُتلِح
ــوري  ــن الس ــي« م ــزي، و«تنف ــوي والرم ــي واللغ ــا الثقاف ــّرس حضوره ــي، وتك التعليم

ــوري.  ــي الس ــاءه الوطن انتم
ــة  ــى والءات ثقافي ــوري إل ــعب الس ــن الش ــات م ــذب قطاع ــران بج ــوم إي ــا تق فيم
ومذهبيــة وحتــى سياســية، غيــر ســورية، مســتغّلة حاجــات النــاس االقتصاديــة واألمنيــة. 
فــي الحالتيــن، تجــري علــى قــدم وســاق عملّيــة ســرقة الوطنيــة الســورية مــن وجدان 
ــن  ــرة م ــات كبي ــي قطاع ــن وع ــن« م ــي الوط ــري »نف ــر، يج ــكالم آخ ــوريين، أو ب الس
الســوريين الذيــن لــم يخرجــوا إلــى المنافــي، فجــاء المنفــى إلــى بيوتهــم، فــي تكامــل 

أو تواطــؤ بيــن المســتبّد الداخلــي وصاحــب المطامــع الخارجــي. 
***

النفــي ينطــوي علــى معنــى اإلبعــاد وعلــى معنــى اإللغــاء. النفــي السياســي يســتهدف 
اإللغــاء عبــر اإلبعــاد. الفاعليــة والحضــور والتأثيــر تعنــي مقاومــة اإللغــاء وهــذا يعنــي 
الحــّد مــن مفاعيــل المنفــى. نعتقــد أن الرابــط الوجدانــي بــاألرض األّم لــه الغلبــة، وأّن 
كّل حضــور للســوريين، علــى أي مســتوى كان، مــن شــأنه أن يغــّذي القــوة التــي تجعــل 

ســوريا تعــود مــن منفاهــا وتنتصــر لذاتهــا.
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