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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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سأخونك يا وطني باالغتراب!

إيمان خليل

كثيًرا ما استوقفني بيت امرئ القيس:
رضيُت من الغنيمة باإلياِب وقد َطّوْفُت في اآلفاق حّتى   

فأنا الباحثة عن كّل أنواع الترف اإلنسانّي وسط أوطان تدمي الشفاه دون أن ُتقّبلها. 
ســألت نفســي مــرًة إن كان ســيعرفني هــذا الوطــن العالــق فــي حنجرتــي بعــد أن غيَّــرت الغربــة مالمحــي، 
أو إن كان قــادًرا علــى أن يســتحضر طيــف أبنائــه؛ وهــو الوطــن الــذي بالــكاد يبتلــع أنفاســه غارًقــا فــي الدمــاء 

بيــن الشــهيق والزفيــر. هــل مــا زال مــن الصابريــن؟! 
ــه، بينمــا ينمــو شــعور االنتمــاء  ــو إلي ــق هدفــك الــذي ترن ــة ال تمتلــك إال ذلــك الشــغف لتحقي فــي الغرب
ــه فــي وجدانــك، فــال يفــارق خيالــك. حتــى أزماتــه نشــعر بهــا  والحنيــن إلــى ذلــك الوطــن المغــروس حّب

ــه، ويصبــح الوطــن أغلــى وأثمــن.  أضعــاف مــا يشــعر بهــا القاطنــون في
فــي الغربــة نحتفــظ بتلــك الصــورة المشــرقة عــن الوطــن وعــن إيجابياتــه، ونتجــاوز عــن ســلبيات العيــش 
فيــه، كمــا هــو حــال العاشــق الــذي ال يــرى مــن معشــوقه إال كّل جميــل، ويعمــى بصــره وتعمــى بصيرتــه عــن 

كّل قبيــح. 
فــي الغربــة يصبــح للصداقــة طعــٌم ونكهــٌة أخــرى، ومعنًــى أعمــُق، ويصبــح األصدقــاء عائلتــك الجديــدة 
ــامرهم  ــدة، وتس ــوم واح ــم هم ــك به ــأزق، فتجمع ــي م ــوع ف ــن الوق ــات وحي ــي األزم ــا ف ــتند إليه ــي تس الت

ــه لظــروف قاهــرة. ــات وطــن ُأقصيــت عن بذكري

كاتبــة وحقوقيــة ســورية، مــن مواليــد الغوطــة الشــرقية، إجــازة فــي الحقــوق والدراســات 
اإلســالمية، وتتابــع حالًيــا ماجســتير علــوم سياســية فــي مدينــة إســطنبول، لهــا عــدة دراســات 

منشــورة.

إيمان خليل
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ساق البامبو

ــدة، لكــن َوَلعــي بالســفر  ــة وُمجِه ــة ســفر أحملهــا، ربمــا تكــون ثقيل ــارة عــن حقيب كنــت أرى الوطــن عب
والترحــال والمغامــرة كان الســبب وراء انجذابــي إلــى الغربــة، بشــرط أن يترافــق معهــا بعــض الشــعور باألمــان 
واالســتقرار واحتــرام إنســانيتي، لكــي أســتطيع أن أكــون فاعلــًة ومنتجــًة ومعطــاءًة، ولكــي أحقــق االســتمرار 

والنجــاح. 
ــم معهــا واالنتمــاء  ــا مــن الجمــال، وأســتطيع التأقل ــة وكل الشــعوب تمتلــك جانًب كل بقــاع األرض جميل
ــواءه،  ــق ه ــيرتي. أستنش ــي ومس ــي وتجارب ــن حيات ــزًءا م ــّكل ج ــح يش ــه أصب ــد ألن ــكان الجدي ــذا الم ــى ه إل
ــعور  ــا: الش ــروط، ومنه ــض الش ــه بع ــر في ــرط أن تتواف ــن بش ــه، ولك ــال في ــط الجم ــه، وألتق ــعر هموم وأستش

ــذ.  ــم والنب ــر والتعمي ــف والتنمُّ ــة والتصني ــن العنصري ــاد ع ــان، واالبتع باألم
ــه  ــش في ــأن نعي ــًرا ب ــا وجدي ــون قوًي ــه أن يك ــه، أحّب ــوت في ــي الم ــب ف ــت أرغ ــن لس ــي، لك ــّب وطن أح
بكرامــة، أن نؤّمــن رغيــف الخبــز بكرامــة ولقمــة العيــش بكرامــة، ال أفكــر بالمــوت فيــه ألننــي كســاق البامبــو 
أطلــق جــذوري حيــث أكــون، وأنمــو وأتكاثــر حيثمــا أريــد، علــى الرغــم مــن كّل الظــروف، فأنــا مــن أطلــق 

أشــرعتي لإلبحــار. 
هــذا أنــا. نعــم كســاق البامبــو، فلقــد أحرقــت ورائــي ســفني. وطالمــا توافــرت الشــروط المناســبة فأنــا أنــا 

فــي غربتــي وفــي أســفاري، وأعشــق العيــش والمــوت فــي ســاحة كبريائــي. 
ــق  ــة تخن ــدام، فالغرب ــل واإلع ــادل القت ــالد يع ــن الب ــي ع ــي كان النف ــي الماض ــة، فف ــر واقعي ــن أكث ــّم لنك ث

ــة.  ــة الحكاي ــي نهاي ــن ف ــي الوط ــال ف ــّط الرح ــن تح ــن، حي ــراج الحني ــئ س ــتكين وينطف ــى تس ــروح، حت ال
ــه الدمــاء وَتَعــب الســنين لينســى؟ أم كان  ــرت مالمحــي، َأم أْثقَلت فهــل ســيتعرف علــّي وطنــي بعــد أن تغّي

مــن الّصابريــن؟! 
لكــن فــي وطنــي ُتعتبــر الكرامــة والحّريــة ترًفــا، واإلنســانية مســتباحة والعيــش الكريــم ضــرب مــن الخيال، 

والدمــاء مســتباحة، واالختــالف لعنــة، والتفكيــر تهمــة، فــال كرامــة لنبــّي فــي قومــه ووطنه. 
ثقوب دمشق

ألزّقــة دمشــق رائحــة فريــدة ال تشــّمها فــي أّي مــكان آخــر، وُيقــال: إنــك تســتطيع فــي أروقتهــا أن تصغــي 
ألصــوات مــن كانــوا ومــن راحــوا، وهنــاك روٌح لدمشــق لــن تلمســها روحــك فــي مدائــن أخــرى. 

فللوطن نكهة أخرى، نكهة عناقيد معّتقة في الّراح، فمسقط رأسي دمشق الشام. 
نعــم يــا ســادتي، فــي دمشــق أنــا غيــر معنيــة باالتجاهــات، ال يعنينــي اتجــاه المشــرق والمغــرب، وال تعنيني 
الحــدود وال الخرائــط وال موقعــي وال جهــة البوصلــة، فأنــا هــي وهــي أنــا، وعلــى الرغــم مــن بهــاء الغربــة، 

فأينمــا وّليــت وجهــك ثمــة وجــه الياســمين. 
نعــم يــا وطنــي، إننــي أعانــي ازدواجيــة المشــاعر تجاهــك، فــال أنكــر بأننــي أشــعر بالغربــة فيــك وبالغربــة 

عنــك! 



166

الـعـدد الــرابــع
كانون األول / ديسمبر 2021

وهنا ال ُبدَّ أن أستذكر قصيدة أحمد مطر:
أبي الوطن 
أمي الوطن 

نموت كي يحيا الوطن 
أّي وطن؟ 

الوطن المنفّي 
َأم الّرهين الُممتهن؟ 

أم سجننا المسجون خارج الزمن؟
للغربة تجاعيد

ــدَّ لــك مــن تعطيــل عــّداد الحنيــن  ــة ال ُب ــًدا، ولكــي تتأقلــم مــع الغرب ــة تجاعي هنالــك مــن قــال: إّن للغرب
والّتغّلــب علــى ألــم الفــراق، وســتتفاقم عنــدك معضلــة الحــدود، ولمــاذا اســتحدث اإلنســان الحــدود التــي 

تفصــل بيــن البلــدان! 
فــي الغربــة ال تفــارق مخّيلتــك خارطــة وطنــك، وال خارطــة الســفر، وال خارطــة القــاّرة التــي تقطنهــا، وال 

صــورة الوجــوه التــي تنتظــر عودتــك، واأليــادي التــي تلــّوح لــك فــي الضفــة األخــرى. 
وحينمــا تتعــّرض ألّي موقــف عنصــري _وقّلمــا تعرضــت لموقــف عنصــري_ أو تســمع عــن أّي تجربــة 
انتهــاك وإهانــة لإلنســانية، فإّنــك ســتطلق حينهــا وابــل الدمــوع، وتراقــب عقــارب الســاعة، وتنفــرد لمواجهــة 
األســئلة: لمــاذا أنــا هنــا؟ هــل أنــا فــي المــكان والّزمــان الّصحيحيــن؟ وهــل أحســنت الِوجهــة؟ هــل هنالــك 

حلــول للخــروج مــن هــذا الشــعور الممــزوج بالــذّل والهــوان؟ وحينهــا تضيــق بــك الّســبل! 
ــن  ــى م ــا تبّق ــى م ــظ عل ــارع لتحاف ــك أن تص ــا علي ــون غريًب ــن تك ــك حي ــا أن ــة مفاده ــى نتيج ــص إل وَتخُل
ــًزا تشــتكي ذاتــك لذاتــك، وســتبقى الصــور التــي التقطتهــا فــي  إنســانيتك ومــن قيمــك ومــن مبادئــك، عزي

ــم.  ــب الكلي ــك القل ــي زّوادة ذل الماض
وكما قال الشاعر أبو الفتح البستي: 

وصرَت بعد َثواٍء رهَن أْسفاِر لئن تنّقلَت من داٍر إلى داِر    
والشمس في كّل برج ذات أنواِر فالحّر حرٌّ عزيز النّفس حيث ثوى   

ــي وقعــُت  ــدة الت ــة لغــٌز، وأنهــا تلــك المصي ــم أّن الغرب نعــم توّرطــت فــي حــّب الســفر والترحــال، وأعل
فيهــا بكامــل إرادتــي، وقــد ســرقت مــا ســرقت مــن عمــري، ولقــد كانــت قســرية بشــكل غيــر مباشــر بحكــم 
الظــروف، لكننــي أنــا مــن اتخــذت ذلــك القــرار بمــلء إرادتــي كحــلٍّ لتلــك الظــروف، ومــع مــرور الوقــت 

لــت الغربــة إلــى نــوع مــن اإلدمــان.   تحوَّ



167

تجارب نساء سوريات في المنفى
سأخونك يا وطني باالغتراب!

ــي  ــتقرار ف ــرص االس ــودة وف ــرص الع ــت ف ــت ونقص ــة، تقّلص ــرة الغرب ــت فت ــا طال ــه كلم ــا بأن ــر دائًم أذك
ــد.  ــن جدي ــن م الوط

وللحرب معاٍن أخرى في الغربة:
وفي زمن الحروب والنار سيصبح الوطن لعنًة

والذبح مهنًة، وجواز السفر ذّلة
ونحن نراقب احتضارك وطني على شاشات التلفزة

 ونصر وثأر بيننا على شاشات التلفزة
ومدنك وقراك مهّجرة

وتصبح أحالمنا مزّورة
وحتى عناويننا متشرذمة

ونحن نحيا ونموت ليبقى أبًدا أمير المستعمرة
لتصبح القضية الوحيدة التي نقتاتها هي الوطن

فنتعاطى أفيون الوطن ونحن عن الحّل عاطلون
فأجدادنا لنا العنون، واألجيال القادمة لنا العنون

ونحن حيارى في الترّحم على أمواتنا أتكون أو ال تكون
فكم نحن عاطلون. 

زيارات خاطفة

فــي إحــدى زياراتــي إلــى دمشــق كنــت أباشــر معاملــة فــي إحــدى دوائــر الحكومــة، وســأل الموظــف: مــن 
ــرب فيكم؟ المغت

أجبته: أنا.
فسألني: أين أنت مغتربة؟

فأجبته: في إحدى دول الخليج.
فرّد قائأل: ال ُتعتبر دول الخليج دول اغتراب.

تعّجبــت مــن رّده، لمــاذا ال ُتعتبــر دول اغتــراب وهنالــك حــدود تفصــل بيننــا، وهنالــك تأشــيرات خاصــة 
لزيارتهــا وأختــام علــى جــواز الســفر، وأَصنَّــف فيهــا كأجنبــي وال أمتلــك فيهــا حقــوق المواطــن؟ 

رّبــاه! لقــد أرهقتنــي تلــك الشــعارات الخاويــة مــن »أمــة عربيــة واحــدة« ومــن بــالد ُتســمى مجــاًزا )بــالد 
العــرب( ومــن العروبــة الممّزقــة التــي لــم ألمســها أو علــى أرض الواقــع، ال فــي الوحــدة العربيــة، وال فــي 
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توحيــد العملــة، وال فــي التكتــاّلت االقتصاديــة، وال فــي توحيــد المناهــج التعليميــة والقوانيــن المشــتركة، وال 
فــي إلغــاء التأشــيرات أو الرســوم الجمركيــة! 

ــك  ــب بأن ــعور الغري ــك الش ــك ذل ــا، ينتاب ــة وحدوده ــارك ألّي دول ــة الجم ــى نقط ــل إل ــا تص ــا عندم أحياًن
ــد  ــك ق ــعور بأن ــّوغ، والش ــل أو مس ــدون أي دلي ــرم ب ــب ومج ــك مذن ــة بأن ــك التاّم ــع قناعت ــدان م ــب وم مذن
تكــون مالحًقــا مــن غيــر أّي ذنــب، وهاجــس المالحقــة األمنيــة الــذي يعتريــك، فمــن الممكــن أن ُتّتهــم بــأّي 
تهمــة وتصبــح فــي خبــر كان مثــاًل فيمــا لــو كان هنــاك تشــابه باألســماء، هنالــك انعــدام للشــعور باألمــان مــن 

غيــر أّي مبــّرر أو مســّوغ، ربمــا ألننــا نــدرك تماًمــا أننــا فــي دول ال يحكمهــا القانــون والعدالــة. 
ــون  ــا ملتزم ــا أنن ــف طالم ــا بلط ــارك يعاملونن ــو الجم ــبوعيًا، وكان موّظف ــن أس ــة البحري ــد دول ــت أقص كن
ــهاًل  ــاًل وس ــارة أه ــا بعب ــه وُيرفقه ــى وجه ــومة عل ــامة مرس ــع ابتس ــم م ــع الخت ــف يض ــون، وكان الموظ بالقان

ــعيدة.  ــة س ــم ورحل بك
ــب ويستفســر مــن أّي منطقــة نحــن؟  طبًعــا تتوقــف هــذه المعاملــة علــى مزاجيــة الموظــف، فمنهــم مــن يرحِّ
مــع الدعــاء ألهلنــا فــي ســورية، ومنهــم مــن ُيغرقنــا بروتيــن اإلجــراءات والتأخيــر المتعّمــد خــالل تنّقلنــا مــن 

نقطــة تفتيــش الحدوديــة إلــى أخــرى. 
ــم الخــروج مــع أطفــال،  ــي المطــار لوضــع خت ــت أنتظــر دوري ف ــا، كن ــى تركي ــي إل وفــي إحــدى رحالت
وقــد اجتاحتنــي رغبــة بالتقــاط صــورة ســيلفي لــي وكنــت ســعيدة بالصــورة، فجــاء موّظــف األمــن وطلــب 

ــه بهــدوء.  اصطحابــي للتحقيــق مــن قبــل ضابــط األمــن، فرافقت
ــوع، ويمكــن مالحقتــك علــى  ــر فيهــا ممن ــة والتصوي ــأّن هــذه منطقــة أمني ــن ب ــط: أال تعلمي ســألني الضاب
هــذا الفعــل؟ فأجبتــه: مرحًبــا، أعتــذر فقــد غــاب عــن ذهنــي ذلــك، إنمــا هــو شــعوري بالملــل والرغبــة فــي 
توثيــق الذكريــات علًمــا أننــي درســت القانــون، وليــس لــدي أي غايــة أخــرى، وســّلمته هاتفــي، وقلــت لــه: 
بإمكانــك حــذف الصــورة، وأعتــذر منــك لتجــاوزي القانــون. فابتســم ورّد قائــاًل: هــذه المــرة فقــط ســنتجاوز 
هــذا االنتهــاك، فهنالــك كاميــرات مراقبــة فــي كّل مــكان، خــذي واحذفــي الصــور أمامــي، ونتمنــى أال يتكــّرر 
هــذا الخطــأ مــرة أخــرى، كان بإمكاننــا التعامــل معــك بطريقــة أخــرى، لكــن ألنــك محترمــة وحقوقيــة ســنقّدر 
ذلــك. شــكرته وقّدمــت اعتــذاري، وقمــت بحــذف الصــور كّلهــا، وعــدت إلــى طابــور االنتظــار مــرة أخــرى. 
أمــا فــي تركيــا التــي أحببتهــا خــالل زياراتــي المتعــّددة لهــا ومــن ثــم اســتقراري فيهــا، فــكان حاجــز اللغــة 
يقــف عائًقــا أمامــي، وقــد حاولــُت مــراًرا تعّلــم اللغــة التركيــة، لكننــي أفتقــر إلــى ذلــك الشــغف الكبيــر فــي 
تعّلمهــا، وال أعلــم لمــاذا ال أمتلــك ذلــك الشــغف، ربمــا النشــغالي الدائــم بدراســتي، أو ربمــا ألننــي أســتطيع 
ــي  ــر الوجــه وتكــرار األســئلة الت ــة مــن خــالل تعبي ــي أفهــم التركي إســعاف نفســي فــي كّل المواقــف، وألنن
اعتدتهــا! َفُجــّل أســئلتهم: مــن أيــن أنــت؟ وكــم مضــى علــى وجــودك فــي تركيــا؟ أيهمــا أجمــل اســطنبول أم 

دمشــق؟ مــاذا تفعــل هنــا؟ هــل مــا زالــت هنالــك حــرب فــي ســورية؟ 
ومــن أكثــر األســئلة التــي كانــت تشــبع غــروري، وتريــح )اإليغــو( عنــدي هــو ســؤال ســائق التكســي البنــي 

عنــي: هــل هــذه أختــك الكبيرة؟ 
بداية كانت األسئلة ُتغضب ابني وُتثير غيرته على أّمه، ومن ثم اعتاد عليها لتكرارها على مسمعه. 

أثنــاء تواجــدي فــي تركيــا وفــي المملكــة الســعودية كان اليــوم الوطنــي واالحتفــال الشــعبي والفرحــة التــي 
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تعــّم البــالد بهــذه المناســبة تثيــر فــي داخلــي أحاســيس متناقضــة مــن فــرح وغصــة وأســئلة مزدحمــة: متــى 
ســنحتفل بيــوم وطنــي مثلهــم؟ متــى ســيكون بمقــدوري المشــاركة فــي االنتخابــات؟ متــى ســيكون بإمكانــي 

ممارســة حقوقــي كمواطــن؟ متــى ســأفرح ألجلــك وبــك وفيــك وطنــي؟ 
ــت  ــا كان ــا م ــة غالًب ــات العربي ــو أّن الجالي ــي، ه ــع العرب ــل الربي ــك قب ــة، وذل ــي الغرب ــي ف ــن مالحظات وم
متكافلــة ومجتمعــة ويســاند بعضهــا بعضــًا، وخيــر مثــال علــى ذلــك الجاليــة الســودانية التــي كانــت تتعــاون 
ــة  ــا نفتقــده نحــن كجالي ــا كنّ ــد، وهــذا م ــرب الجدي ــاج منهــا والوقــوف مــع المغت ــة المحت فيمــا بينهــا إلغاث
ســورية، نفتقــد التعاضــد والتعــاون علــى الرغــم مــن محــاوالت بعــض األشــخاص وإخفاقهــم فــي تحقيــق 

ــة الســورية.  ــى اللّم التكافــل والوصــول إل
ــترجاع  ــن واس ــا المغتربي ــن مواطنيه ــاّم ع ــاع الت ــي الدف ــا ف ــل َدوره ــفارات بكام ــض الس ــام بع ــك قي وكذل
حقوقهــم وحمايتهــم، فقــد تصــل اإلجــراءات فــي بعــض األحيــان، رًدا علــى أي إســاءة فــي حــّق أّي مواطــن 

مغتــرب إلــى قطــع العالقــات مــع الدولــة التــي ُأســيء لــه فيهــا وإيقــاف التعاقــد معهــا. 
والمعيــار الــذي يلعــب دوًرا ريادًيــا ومهًمــا ألي مغتــرب هــو مــدى قــوة جــواز الســفر الــذي يحملــه، وقــوة 

الدولــة التــي يحمــل جوازهــا، ومــدى اســتجابة الســفارة للــّذود عــن مواطنيهــا خــارج الوطــن وحمايتهــم. 
للغربة معاٍن أخرى  

وللغربــة ســلبيات وإيجابيــات عــّدة، ومــن اإليجابيــات التــي اســتطعت تحقيقهــا هي الدراســة بعــد االنقطاع 
بســبب الســفر، وحتــى اليــوم اســتطعت الدراســة فــي عــدة تخّصصــات، واســتطعت أن أشــتري منزليــن فــي 

وطنــي، وســاهمت الغربــة فــي إتاحــة الفرصــة لــي للســفر والســياحة والتعــّرف علــى بلــدان جديــدة. 
وكذلــك منحتنــي الفرصــة للتعــّرف علــى ثقافــات وعــادات غريبــة لكــن محّببــة، وجنســيات متعــّددة مــن 
بلــدان وقــارات عــّدة، وتكويــن صداقــات عابــرة لألوطــان والقــارات، وكمــا قــال محمــود درويــش: »الغريــب 

أخــو الغريــب«. 
الغربــة معّلمــة ومدرســة، واســتطعت فــي الغربــة أن أكتســب خبــرات وتجــارب كثيــرة، كان مــن المســتحيل 

لــي أن أكتســبها لــو بقيــت فــي وطنــي، لكنــُت احتجــت إلــى عمريــن أو ثالثــة فــي وطنــي الكتســابها. 
فغالًبا ما تكون الغربة بهدف تأمين فرصة عمل والعيش الكريم، فكما قال البحتري:

فاْلبْس لها حلَل النّوى والتغّرِب وإذا الّزمان َكَساَك حّلة معدٍم   
ــوم  ــيتجّذر المفه ــب، وس ــدر رح ــق وبص ــع وأعم ــكل أوس ــالف بش ــوم االخت ــتتقّبل مفه ــة س ــي الغرب ف
ليصبــح معيــاًرا محّبًبــا ومقبــواًل، حتــى تصــل إلــى قاعــدة مهّمــة فــي الحيــاة وهــي »وجعلناكــم شــعوًبا وقبائــل 
لتعارفــوا« قاعــدة تجعلــك تقبــل اآلخريــن علــى مــا هــم عليــه، وال ترغــب فــي تغييــر المختلــف عنــك، ألن 
ــود  ــوه الجم ــل يكس ــت، والتماث ــو مقي ــابه فه ــا التش ــة، أّم ــارات إضافي ــة وخي ــااًل وجاذبي ــالف جم ــي االخت ف
وعــدم التجديــد، وال ُيكســبك الخبــرات الجديــدة، وفــي الغربــة ســتحمل فــي جعبتــك الحكايــات الكثيــرة 

ــص.  والقص
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ــات،  ــف الذكري ــي طي ــن، وتداع ــن الوط ــة ع ــة العاطفي ــا: الغرب ــرة، ومنه ــي كثي ــة فه ــلبيات الغرب ــا س أم
والتشــّتت بيــن الحنيــن واألنيــن، ومشــاعر القلــق التــي ســترافقك مــا لــم تتخّلــص منهــا، وســيحاصرك الكمــد 
ــاح  ــك ري ــتعصف ب ــا، وس ــة ألفته ــك، ومدين ــا تمتل ــكل م ــم ب ــل تفديه ــه، وأه ــن أحببت ــن وط ــالخك ع بانس
الشــوق والوجــد »وريحــة أراضينــا عــم بتنادينــا«. فيصبــح للعبــارة التــي توّدعــك بهــا حــدود بــالدك »رافقتكــم 
الســالمة« وقــع مؤلــم علــى روحــك، وتصبــح األطــالل هــي عتبــة الســعادة والنعيــم لك حيــن اإليــاب، وحتى 
ســرب الطيــور الــذي لــم تكــن تأبــه بــه فــي وطنــك ســيمتلك معانــي الحــّب والحنيــن والعــودة حيــن يعــود 
الربيــع، حتــى بضائــع ومنتجــات وطنــك التــي كنــت مســبًقا تذّمهــا وتشــتكي رداءتهــا، ستنتشــي حيــن تحصــل 

عليهــا. 
ــع  ــع الواق ــك م ــق أحالم ــدم تواف ــة وع ــة الصدم ــي مرحل ــك، وه ــن غربت ــى م ــة األول ــك المرحل وهنال

ــده؟  ــت أنش ــذي كن ــأ ال ــو المرف ــذا ه ــل ه ــك: ه ــأل نفس ــع لتس ــع الواق ــا م وتصادمه
هــذه التفاصيــل الصغيــرة ال يمكــن أن يــدرك معانيهــا إال مــن اختبــر االغتــراب لســنوات طويلــة وذاق معنــى 

الترحــال وشــوقه إلــى وطنه مشــتعل. 
والغربــة أيًضــا مضيعــة لألصــول واألنســاب، حيــث يطــال التعميــم كل أبنــاء جنســية المغتــرب حيــن يكــون 
ــم هــذا الجــرم علــى الشــعب بأكملــه، وقــد  هنــاك انتهــاك فــردّي أو جــرم مــن قبــل فــرد معيــن، فغالًبــا مــا ُيعمَّ
ــة  ــو العنصري ــوأ ه ــده، واألس ــاء بل ــن أبن ــبقة ع ــكام المس ــة واألح ــر والعنصري ــى التنّم ــرب إل ــّرض المغت يتع

هــة ضــد الطفولــة بــال ذنــب أو جــرم، ففــي الغربــة يغــدو اإلنســان نســيان النســيان.  الموجَّ
ومــن الســلبيات الخــوف الدائــم مــن إنهــاء خدمــات المغتــرب بشــكل مفاجئ مــن دون ســابق إنــذار، حيث 
يســتقبل القــرار مــن دون أدنــى تخطيــط لهــذه اللحظــة المفصليــة، ويخشــى رميــه فــي الشــارع وإنهــاء إقامتــه 

وإغــالق األبــواب أمامــه لتأميــن لقمــة عيشــه وترحيلــه. 
واالعتيــاد علــى طريقــة عيــش، وعــدم إمكانيــة التخلــي عــن طريقــة العيــش األولــى بســهولة، ومحاوالتــك 
ــة  ــية الدول ــى جنس ــان_ عل ــض األحي ــي بع ــول _ف ــدم الحص ــاد، وع ــدم االعتي ــى ع ــود عل ــي التع ــلة ف الفاش
ــن  ــة بالمقيمي ــراءات المتعلق ــة اإلج ــة، وصعوب ــوق المواطن ــه بحق ــدم تمّتع ــرب، وع ــا المغت ــم فيه ــي يقي الت
واألجانــب، وذهــاب جهــود وتعــب المغتــرب لغيــر بــالده، إضافــة إلــى هجــرة الشــباب والعقــول وفقــدان 

الوطــن لهــذه الثــروة العظيمــة. 
ومــن ســلبيات الغربــة التصــادم الثقافــي والحضــاري، وكثــرة الفروقــات واختــالف المجتمعــات، مــا لــم 
يجــد المغتــرب حــالًّ وســًطا ليتــالَءم مــع الجــو العــام بالتعــاون مــع المجتمــع المســتضيف لــه أو بلــد المهجــر 

أو االغتــراب. 
ــدك،  ــة بل ــلبيات أداء حكوم ــالدك وس ــع ب ــترى تراج ــدان، وس ــذه البل ــدك به ــي بل ــي الالوع ــتقارن ف س
ــم.  ــت المظال ــاد وعظم ــمَّ الفس ــيداهمه إن ع ــذي س ــر ال ــعر الخط ــكل أدّق، وستستش ــاد بش ــتلحظ الفس وس
وأقســى مــا قــد تواجهــه هــو فاجعــة مــوت أحــد أحبابــك أو فقــد أحــد مــن أهلــك وأنــت فــي الغربــة، حيث 
ــة مــن الســالم  ــى مرحل ــراءات الســفر. لكنــك ســتصل إل ــن إج ــبب روتي ــفر حينهــا بس ــك الس ــتحيل علي يس
الداخلــي، ولــن تهاجمــك الوحــدة، وذلــك حيــن تصــل إلــى مرحلــة االكتفــاء بذاتــك، فأصعــب أنــواع الغربــة 

غربــة اإلنســان عــن نفســه، فالغنــى غنــى النفــس. 
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باختصــار، ال أحــد ينجــو مــن حــّب الوطــن، وأنــت مــن ُتحــّدد مصيــرك وقناعاتــك وســلوكك وخياراتــك 
ــة أم  ــة ومحن ــة نقم ــت الغرب ــا إذا كان ــد م ــي تحدي ــك ف ــظ دوره مع ــب الح ــا يلع ــرص، وأحياًن ــك للف واغتنام
فرصــة ومنحــة، وال تنســى بأنــه ليــس ثمــة مهــرب، وكل األقــدار متشــابهة، وعلــى الرغــم مــن إغــراء الغربــة، 
ــدَّ لــك  فلــكل شــيء ضريبــة، وللغربــة ضريبــة، كمــا أن لالكتفــاء وللعيــش فــي كنــف الوطــن ضريبــة، وال ُب

مــن أن تدفــع البــدل. 
محطــات كثيــرة مــررت بهــا، ذكريــات كثيــرة تعــّج فــي ذاكرتــي، وقــد مضــى علــى اغترابــي عشــرون عاًمــا، 

وفــي كل ليلــة أهمــس فــي أذن وطنــي: 
»دِع العتــب جانبــًا، فإننــي أحبــك مــن دون أّي تــرّدد أو تحّفــظ وعلــى الرغــم مــن كّل الســواد، فــال تحــزن 
ولــو جــار الزمــن عليــك وعلينــا. علــى جبينــك ســيبقى األمــل مرســوًما علــى الرغــم مــن كل الضيــاع، ولــم 

أُك أدري بأننــي كنــت أهــرب منــك إليــك، وســأعود إليــك يوًمــا مــا أيهــا الوطــن المشــتهى«. 
وأختم مقالتي هذه ببعض الكلمات من أغنية للمطرب وديع الصافي: 

»وإن شاء الله توصل مراكبنا اللي فيها أهالينا وحبايبنا.. والفرحة تكمل.. يا رّيس..«



السعر 15 دوالًرا

المشاركون
في هذا 

العدد
إيمان خليل. 1

أسامة هنيدي. 2

بيان ريحان. 3

جمال الشوفي. 	

حسين قاسم. 5

حمدان العكله. 6

حمود امجيدل. ٧

خلدون النبواني. 8

ريمون المعلولي. 9

سالم الكواكبي. 10

عدنان عبد الرزاق. 11

عال الجبر. 12

علي سعدي . 13
عبدالزهرة جبير

فادي كحلوس. 	1

لؤي علي خليل. 15

محمد الصافي. 16

ميسون شقير. 1٧

نبيل الملحم. 18

نور حريري. 19

هوازن خداج. 20

وائل قسطون. 21

ورد العيسى. 22

وفاء علوش. 23

يارا وهبي. 	2


