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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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تاريخ وصول المادة: 

»لــن تكونــي فــي ألمانيــا رئيســة مكتــب المــرأة، ولــن تجــدي فرصــة عمــل بســهولة، عليــك أن تبدئــي ليــس 
مــن الصفــر، بــل مــن تحــت الصفــر، هنــا حيــث ال أحــد يعرفــك«.

هــذه الكلمــات قالهــا زوجــي لــي فــي اجتماعنــا األول الــذي كنّــا نخّطــط فيــه لرحلــة الســفر إلــى ألمانيــا، 
اعتقــدت وقتهــا أنهــا مزحــة منــه، لكــن بعــد وصولــي واســتقراري فــي ألمانيــا، لــم تصبــح حقيقــة فحســب، 

بــل فاجعــة أعيشــها بشــكل يومــي.
لــم تكــن الهجــرة أو اللجــوء خيــاًرا لــي، بــل تحّملــت الضربــات كّلهــا، مــن حصــار وكيمــاوي وطيــران 
ــذي  ــي ال ــي، حلم ــع حلم ــدي وأتاب ــي بل ــى ف ــل أن أبق ــد، مقاب ــا األس ــا به ــي َقَتلن ــلحة الت ــن األس ــا م وغيره
أصبــح حقيقــة فــي ظــّل حــرب ضــروس فتكــت ببلــدي. لطالمــا حلمــت بــأن أكــون ذات شــأن فــي بلــدي وأن 
أصــل إلــى منصــب سياســّي أســتطيع مــن خاللــه إحــداث تغييــر فــي واقــع النســاء فــي بلــدي. وقــد دفعنــي 

هــذا الحلــم إلــى أن أشــارك فــي الثــورة الســورية منــذ انطالقتهــا.
ــي  ــا ف ــوام منه ــبعة أع ــن س ــر م ــوريا، أكث ــي س ــا ف ــنوات قضيته ــي س ــالل ثمان ــّي خ ــّر عل ــا م ــر يوًم ال أذك
ــه مــن  ــط أعمــل علي ــر عمــل أو اجتمــاع أو مخّط ــي الشــمال الســوري، مــن غي ــة ف الغوطــة الشــرقية، والبقي

ــابهة. ــي متش ــا اآلن فأيام ــد، أّم ــروع جدي ــل مش أج
ــًدا، لقــد أخرجــوك بالباصــات  حّدثــت نفســي ألهــّدئ مــن روعهــا فقلــت لهــا: »لــم تختــاري الهجــرة أب
الخضــراء اللعينــة، ال تجلــدي ذاتــك فتلــك الحــرب الدوليــة لــم تكــن تحمــل معهــا إال خياَريــن، المــوت أو 
الخــروج، لملمــي جرحــك وإيــاك أن تبكــي أمــام أحــد، واحتفظــي بذلــك الجــرح لنفســك، فــال أحــد يعنيــه 
هــذا األلــم، أحدهــم ســيقول لــك: إننــي أتمنــى أن أكــون مكانــك فأنــت فــي بــالد الفــرص والنعيــم، وآخــر 
ســيقول: اشــكري اللــه ألنــك مــا زلــت علــى قيــد الحيــاة، أّمــا المتضامــن معــك فســيقول لــك: ابدئــي حياتك 

بيــان ريحــان )م. 1986(، ناشــطة ســورية مــن مدينــة دومــا فــي الغوطــة الشــرقية بريــف 
مشــق. كانــت منتســبة إلــى جماعــة القبيســيات، قبــل أن تنشــق عنهــن مــع انطــالق الثــورة 
ــة  ــة الجغرافي ــن كلي ــت م ــام 2012، وُفصل ــي ع ــن ف ــوري مرتي ــام الس ــا النظ ــورية. اعتقله الس
بجامعــة دمشــق، بعــد اعتقالهــا األول، بينمــا كانــت تســتعد للتخــرج. نظمــت مــع صديقــات 
»تنســيقية ثائــرات دومــا«، افتتحــت مركــًزا تعليمًيــا لألطفــال فــي دومــا فــي نهايــة 2012. 
ِخبــت لعضويــة المجلــس 

ُ
كمــا أّسســت مكتــب المــرأة التابــع للمجلــس المحلــي فــي دومــا، وانت

المحلــي فــي 2016. عملــت بعــد خروجهــا مــن ســورية إلــى تركيــا فــي 2018 علــى ملــف 
ــا. ــى ألماني ــًرا إل ــأت مؤخ ــات، ولج الناجي

بيان ريحان
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مــن جديــد. لذلــك ال تخبــري أحــًدا.. وِقفــي، فكــم رّددت: نحــن قــوم ُنجيــد البدايــات الجديــدة، هيــا فهــذه 
البــالد تنتظــرك«.

بــدأت أبحــث عــن مفاتيــح أتمّكــن مــن خاللهــا مــن االندمــاج فــي مقــّري الجديــد، فبحثــت عن كورســات 
ــم أكــن  ــي ل ــم، أدركــت أنن ــة التعّل ــدأت رحل ــا ب ــدة، وعندم ــة المعّق ــراءات الطويل ــة، واصطدمــت باإلج للغ
أالحــظ تقّدمــي بالعمــر إال اآلن، فاللغــة تحتــاج إلــى عمــر أصغــر وممارســة أكثــر لتتقنهــا، وبــدأت أتخّبــط 
فــي البحــث عــن فرصــة للعمــل أو التعليــم، ألعــود وأصــارع مــن أجــل الحصــول علــى أوراقــي الرســمية التي 
حرمنــي منهــا النظــام الّســوري بعــد اعتقالــي، وأدفــع آالف الــدوالرات مقابــل ذلــك، وأحــرق دمــي وأعصابي 
وأنــا أنتظــر تلــك الورقــة وأبحــث عــن أخــرى، والكارثــة تكمــن فــي أوراقــي الجامعيــة التــي جــّددت حزنــي 

ووجعــي بحرمانــي مــن التخــّرج بعــد االعتقــال. 
ــرى. ال،  ــيات األخ ــان والجنس ــرب واأللم ــان، أو الع ــورّيون واأللم ــس الّس ــون، لي ــا مختلف ــاس هن الن
ا عــن أولئــك الذيــن عشــت معهــم. أغلبهــم موجــود هنــا منــذ أكثــر مــن خمــس  الســوريون هنــا مختلفــون جــدًّ
ــاردة  ــا الب ــن ألماني ــارن بي ــم يق ــة، وقس ــداث أو أزم ــوريا أح ــي س ــدث ف ــا ح ــّمي م ــر يس ــم كبي ــنوات، قس س

ــورة.. ــذي يقــول إنهــا ث ــل فقــط يشــبهني، ذلــك ال ــة، وقســم قلي ــاة االجتماعي ــي تعــّج بالحي وســوريا الت
ــى  ــي عل ــق باب ــورية، وأن أغل ــورة الس ــون بالث ــن يؤمن ــع الذي ــات إال م ــي عالق ــأاّل أبن ــراري ب ــذت ق فاتخ
نفســي، فلــدّي الكثيــر مــن األصدقــاء واألحّبــاء الذيــن أتواصــل معهــم عــن طريــق اإلنترنــت، وفعــاًل شــعرت 

ــن..  ــاح، ولك باالرتي
كان أول موقــف عنصــري أتعــّرض لــه عندمــا ذهبــت إلــى مركــز المدينــة، ووقفــت علــى محّطــة البــاص، 
وجــاءت ســّيدة ألمانيــة متقّدمــة فــي العمــر، ألقيــت عليهــا التحيــة، فأخرجــت محفظتهــا وقّدمــت لــي عشــرة 
ــت  ــد تناول ــكًرا لق ــا: ش ــت له ــك. قل ــوًرا ل ــتري فط ــي: اش ــت ل ــك، فقال ــبب ذل ــا س ــألتها م ــات، س يوروه
ــي:  ــت ل ــوريا. فقال ــن س ــا: م ــت له ــت؟ فقل ــن أن ــن أي ــّي: م ــرّد عل ــزل. لت ــن المن ــرج م ــل أن أخ ــوري قب فط
لمــاذا تلبســين هــذا اللبــاس اخلعيــه فأنــت بعيــدة عــن ســوريا، ال تلبســي هنــا الحجــاب. فذهلــت، لــم أتوقــع 
أن تقــول لــي ذلــك، فقلــت لهــا: أنــا أحــّب لباســي وهــو يعّبــر عــن ثقافتــي، ال أحــد أجبرنــي علــى ارتدائــه. 

وقبــل أن أكمــل انفعالــي، جــاء البــاص وأنقذنــي مــن هــذا الموقــف.
وتتالت المواقف بعدها..

ــع  ــم أتوّق ــًة ل ــا بســبب كثرتهــا، حقيق ــم يعــد األمــر مهًم ــة كنــت أعّدهــا وأذكرهــا، فيمــا بعــد ل فــي البداي
أن أتعــرض يوًمــا لهــذه المواقــف كونــي محّجبــة، بــل أول فكــرة كانــت عنــدي هــي أننــي ســأكون فــي بلــد 

ــة ومــا إلــى ذلــك. ــر والعنصري ــل اآلخــر ألُفاَجــأ بوجــود التنّم الحّريــات وتقبُّ
ولعــّل أقســى صــراع أعيشــه هــو وجــودي بعيــدة عــن أهلــي ورفاقــي الذيــن مــا زالــوا يعانــون ويعيشــون في 
عــدم االســتقرار، وقــد بــدأت أنــا حيــاة جديــدة، فلســت هنــاك ألتقاســم معهــم همومهــم، وال يعجبنــي هنــا 

الــذي يســتنزفني مــن داخلــي. 
أّمــا الموقــف الفاصــل الــذي ســبَّب لــي اكتئاًبــا نفســيًّا فهــو االنتخابــات األلمانيــة حيــث بــدأت حمــالت 
المرّشــحين وبرامــج األحــزاب المتنافســة. وعلــى الرغــم مــن ضعــف لغتــي، حاولــت أن أفهــم مــا يحــدث. 
بكيــت بحرقــة، فهــذا مــا كنــت أحلــم أن أمارســه فــي بلــدي، ومــا طمحــت إليــه هــو أن أترّشــح لالنتخابــات، 
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فهرعــت إلــى جهــاز الكومبيوتــر والهــارد الــذي أحفــظ فيــه جميــع ذكرياتــي وبحثــت عــن انتخابــات المجلس 
المحّلــي لمدينــة )دومــا( الــدورة الخامســة، عندمــا فــزت عــن مقعــد التعليــم فابتســمت وبكيــت. ثــم ســألت 
نفســي: هــل ســأتمّكن مــن الترّشــح لالنتخابــات هنــا فــي ألمانيــا؟ لحظــة لمــاذا فــي ألمانيــا؟ هــل أصبحــت 

ســوريا والعــودة إليهــا ضرًبــا مــن الخيــال؟
ــا فــي منتصــف  ــى أوروب ــا إل ــن أتين ــل روحــي، نحــن الذي ــي تكّب آه مــن كّل هــذه األفــكار والهواجــس الت
ــر  ــا مــن غي ــا هن ــورة، وال أحــد يعتــرف بعملن ــا بســبب الث ــم نتمكــن مــن متابعــة دراســتنا فــي بلدن العمــر، ل
شــهادة. كثيــرة هــي الليالــي التــي تمنّيــت فيهــا المــوت، أو ســألت نفســي: لمــاذا لــم أمــت هنــاك فــي تلــك 

البقعــة؟
لــم أتوّقــف أســبوًعا عــن زيــارة الطبيبــة أو إجــراء التحاليــل، فتلــك الســنوات تركــْت آثارهــا فــي جســدي 

وأبقــت ذكرياتهــا فيــه لتنــال منــه.
ــي العــدد، فلــم نتجــاوز  ــى فرانكفــورت ألشــارك فــي المظاهــرة، ليصدمن ــورة خرجــت إل فــي ذكــرى الث
العشــرين شــخًصا. كانــت المظاهــرة ممّلــة، وفجــأة هجمــت مجموعــة مــن الشــبيحة المؤّيديــن لألســد علــى 
المظاهــرة، فتدّخلــت الشــرطة لفــّض االشــتباك. ارتفــع األدريناليــن عنــدي، وشــعرت بســعادة غامــرة، للحظــة 

تخّيلــت إطــالق النــار، ألســتوعب أن هــذا لــم يحــدث، لســنا فــي ســوريا.
)دانــي( صديقتــي األلمانيــة التــي كانــت تتابــع نشــاطي أثنــاء وجــودي فــي الغوطــة جــاءت لزيارتــي فــي 
ــا  ــذا م ــا: ه ــت له ــران، فقل ــل جب ــران خلي ــا لجب ــي كتاًب ــي، وأهدتن ــا ب ــعيدة للقائه ــت س ــد كان ــي، وق منزل

ــن. ــا ضاحكَتي ــران. وانفجرن ــرة وجب ــي، هج ينقصن
ــة أواًل، نعــم، هــذا هــو هدفــي الحالــي ألعــود وأقــف علــى قدمــي. فــرص  ســأتمّكن مــن اللغــة األلماني
ا، والتعّلــم أيًضــا، َكونــي تجــاوزت الثالثيــن. لذلــك ســأعمل فــي مهنــة لــن يشــكل حجابي  العمــل صعبــة جــدًّ
عائًقــا فيهــا. نصحتنــي إحــدى الصديقــات بمهنــة، وبــدأت اإلجــراءات التــي تمّكننــي مــن إيجــاد فرصــة عمــل 

فيهــا. لكــّن األهــم هــو حلــم الدراســة الجامعيــة، ســأدّق بابــه مــن جديــد، لكنــه مؤّجــل حالًيــا.
ــك الّدمــار. نحــن  ــا فــي الحصــار، وفــي كّل ذل ــن صمدن ــات، نحــن الذي ــد البداي ــن نجي نعــم، نحــن الذي
ــا،  ــدرك قيمتن ــي ال ُت ــالد اللجــوء الت ــة، وفــي ب ــا فــي هــذه الغرب ــة تمــّر علين ــن ُنهــزم فــي كّل ليل أنفســنا الذي
وتحكــم علينــا مــن خــالل أشــكالنا الخارجيــة، نحــن الذيــن هــرب المــوت منّــا فــي كل طريــق اقتربنــا منــه.
ــأدفن؟  ــن س ــا أي ــّت هن ــا: إذا م ــى ألماني ــت إل ــا وصل ــي عندم ــألته لزوج ــؤال س ــو أول س ــا ه ــرف م َأَتع
فاســتغرب زوجــي مــن ســؤالي وقــال لــي: مــا هــذا الســؤال؟ فأجبتــه: وهــل يحيــا الثائــر لفتــرة طويلــٍة بعيــًدا 

عــن أرضــه.
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