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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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هذا العدد

العدد الرابع من )رواق ميسلون(

تنــاول العــدد الرابــع مــن مجلــة )رواق ميســلون( موضوًعــا رئيًســا حيوًيــا بالنســبة 
ــن  ــه )الوط ــك كان عنوان ــى، لذل ــوع المنف ــو موض ــوريين، وه ــورية والس ــى س إل
ــي  ــم، ف ــارج وطنه ــوريين خ ــف الس ــو نص ــح نح ــد أن أصب ــا بع ــي(، خصوًص المنف
ــرى  ــا، ودول أخ ــان وأوروب ــا واألردن ولبن ــي تركي ــة، ف ــدان مختلف ــي بل ــي، ف المناف
ــدة،  ــا عدي ــن زواي ــى م ــرة المنف ــى ظاه ــوء عل ــليط الض ــدد تس ــاول الع ــا. وح غيره
ــة  ــية وثقافي ــددة، سياس ــاد متع ــة، ذات أبع ــة حيوي ــا قضي ــة، بوصفه ــرق متنوع وبط
ــا،  ــغل تفكيرن ــتقبلنا، وتش ــا ومس ــي حياتن ــر ف ــانية، تؤث ــة وإنس ــة واجتماعي واقتصادي

ــاتنا. ــا ونقاش ــى حواراتن ــيطر عل وتس
ــب  ــي كتبهــا رات ــة )رواق ميســلون( الت ــع مــن مجل ــة العــدد الراب تناولــت افتتاحي
شــعبو عنــوان الملــف )الوطــن المنفــي(، ورأى فيهــا أن »النفــي ينطــوي علــى معنــى 
ــاد.  ــر اإلبع ــاء عب ــتهدف اإللغ ــي يس ــي السياس ــاء. النف ــى اإللغ ــى معن ــاد وعل اإلبع
الفاعليــة والحضــور والتأثيــر تعنــي مقاومــة اإللغــاء، وهــذا يعنــي الحــّد مــن مفاعيــل 
ــه  ــاألرض األّم ل ــي ب ــط الوجدان المنفــى«، آمــاًل علــى المســتوى الســوري »أن الراب
ــّذي  ــأنه أن يغ ــن ش ــتوى كان، م ــى أي مس ــوريين، عل ــور للس ــة، وأّن كّل حض الغلب

القــوة التــي تجعــل ســوريا تعــود مــن منفاهــا وتنتصــر لذاتهــا«.
وفــي بــاب الدراســات والبحــوث، كتــب ريمــون المعلولــي بحًثــا بعنــوان »أطفــاٌل 
ِمــن ســورّيا، ِحرمــاٌن ِمــَن النََّســب والِجنْســية، تْهميــٌش واْغتـِـراٌب«، تنــاول فيــه قصــة 
ــّن،  ــم/ أمهاته ــان أّمهاته ــن أحض ــرب م ــم الح ــن انتزعته ــوريين الذي ــال الس األطف
ــن  ــات وأماك ــي مخيم ــن ف ــن والجئي ــم نازحي ــم بعثرته ــم ث ــاحات حواريه ــن س وم
ــن  ــن م ــال المحرومي ــع األطف ــى واق ــّرف إل ــى التع ــث إل ــدَف البح ــرى، وه أخ
الجنســية والنســب، والوقــوف علــى اآلثــار المترّتبــة علــى عــدم تســجيل األطفــال 
ــي  ــم ف ــة حقه ــال، وبخاص ــوق األطف ــي حق ــى باق ــبهم عل ــراف بنس ــدم االعت وع

ــم. التعلي
ــي  ــة ف ــورية الالجئ ــرأة الس ــة الم ــوان »وضعي ــة بعن ــي دراس ــد الصاف م محم ــدَّ وق
ــة«، حــاول  ــزوح القســري واألمــل بالعــودة فــي المخيمــات األردني ــن الن المنفــى بي
ــي  ــى، ف ــي المنف ــة ف ــورية الالجئ ــرأة الس ــاة الم ــة حي ــة وضعي ــا مقارب ــن خالله م
ــة،  ــة واالقتصادي ــا االجتماعي ــرق لهمومه ــالل التط ــن خ ــة، م ــات األردني المخيم
ــع  ــرتها وبالمجتم ــا وأس ــة بذاته ــا والمتعلق ــي تواجهه ــكالت الت ــف المش ومختل
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ــا. ــط به المحي
»الالجئــون  بعنــوان  علــي ســعدي عبدالزهــرة جبيــر  فيمــا كانــت دراســة 
ــا )األبعــاد والتحديــات(«، وســلَّط فيهــا الضــوء علــى أوضــاع  الســوريون فــي تركي
ــون  ــن ينقســمون إلــى قســمين، وهمــا: الالجئ ــا الذي ــن الســوريين فــي تركي الالجئي
ــارج  ــون خ ــوريون المقيم ــون الس ــات، والالجئ ــي المخيم ــون ف ــوريون المقيم الس
المخيمــات، والــذي ينتشــرون بشــكل كبيــر فــي إســطنبول وغــازي عينتــاب، وبّيــن 
أنهــم يواجهــون تحديــات عــدة، منهــا التحديــات القانونيــة )قوانيــن اللجــوء وقانــون 
الجنســية(، والتحديــات السياســية التــي تتمثــل باســتغاللهم مــن جانــب األحــزاب 

ــا. ــر( وغيره ــل والفق ــة )العم ــات االقتصادي ــة، والتحدي ــية التركي السياس
ــد  ــة عن ــوان »مفهــوم الوطــن والمواطن ــه، فكانــت دراســته بعن أمــا حمــدان العكل
ل: إدراك  الالجئيــن الســوريين فــي تركيــا«، وتمركــزت حــول محوريــن رئيســين؛ األوَّ
ــورة،  ــطة الثَّ ــا بواس ــد اختباره ــح بع حي ــا الصَّ ــة بمفهومه ــى المواطن ــن لمعن جئي الالَّ
وبعــد اطِّالعهــم ومعايشــتهم لواقــع الحيــاة فــي بلــدان النُّــزوح، ســواء فــي تركيــا أو 
اغبيــن فــي العــودة إلــى وطنهــم بيــن  ول. والثَّانــي: تراجــع نســبة الرَّ غيرهــا مــن الــدُّ
ــوء عليهــا  ة أســباٍب حاولــت الدراســة تســليط الضَّ جئيــن، واألمــر يعــود إلــى عــدَّ الالَّ

فــي مســار البحــث.
ــن  ــوان »الحني ــة بعن ــي مقال ــالم الكواكب ــب س ــرأي، كت ــاالت ال ــاب مق ــي ب وف
والمنفــى«، كّثــف فيهــا رأيــه فــي تجربــة المنفــى بقولــه »إّن المنفــى، أّي منفــى، أكان 
ــا«. وعــرض  إجبارًيــا أم اختيارًيــا، خارجيًّــا كان أم داخليًّــا، يمكــن أن ُيعتبــر موًتــا رمزيًّ
عدنــان عبــد الــرزاق تجربتــه الشــخصية فــي المنفــى فــي مقالــة بعنــوان »رحلتــي مــن 
ــي  ــًرا لكن ــُت كثي ــل، تبّدل ــول »أج ــى الق ــا إل ــى فيه ــي«، وانته ــى صحاف ــف إل موّظ
َل فــّي كثيــٌر مــن األدوات، ومنــذ »طــّق شــرش الخــوف«  أزعــم أنــي لــم أتغّيــر، تبــدَّ
ــا أو أجريــت  بــّت أشــبه نفســي أكثــر مــن ذي قبــل، وأســّر وأطــرب كلمــا أنتجــُت نصًّ
حــواًرا يشــبهني، لكــن مخــاوف عودتــي إلــى موّظــف تالحقنــي علــى مــدار المقالــة 

والخبــر.. وأّي تحقيــق«.
وكتــب حســين قاســم مقالــة بعنــوان »الواقــع الميدانــي للســوريين، فــي المنافــي، 
وفــي المخيمــات«، تهــدف إلــى الغــوص فــي أعمــاق مــا يمكــن تســميته المجتمــع 
ــة  ــئلة الرئيس ــق األس ــي تعّم ــاالت الت ــن الح ــد م ــع العدي ــّي، ووض ــوري المنف الس
ــوريين  ــن الس ــعة م ــريحة واس ــال ش ــغل ب ــي تش ــئلة الت ــك األس ــا، تل ــف إليه وتضي
ــال  ــة األطف ــوان »هوي ــة بعن ــدل مقال ــود امجي م حم ــدَّ ــام. وق ــأن الع ــن بالّش المهتّمي
ــن  ــر م ــن أن الكثي ــا م ر فيه ــذَّ ــى«، ح ــن والمنف ــن الوط ــان بي ــي لبن ــوريين ف الس



ــر  ــدد الكبي ــع الع ــة م ــم األّم، خاص ــيفقدون هوّيته ــنوات، س ــالل س ــال، خ األطف
لألطفــال الســوريين فــي لبنــان والــدول التــي لجــأ أو هاجــر إليهــا الســورّيون بشــكل 
ــي االنغــالق أمــام اآلخــر. ــا ال يعن ــة أطفالن ــن أن الحفــاظ علــى هوّي ــه بيَّ عــام، لكن

ــة  وفــي بــاب تجــارب نســاء ســوريات فــي المنفــى، كتبــت هــوازن خــداج مقال
ــي  ــى ف ــار المنف ــا آث ــت فيه ــف«، عرض ــن التعري ــا م ــكان له ــوان »أوراق ال م بعن
روحهــا، إذ تقــول »ال يهــّم مــا يجــول فــي خاطــري لكــن علــّي أن أبتســم، أحــاول 
اختيــار ابتســامة تناســب المــكان الجديــد، أجــد أّن كّل ابتســاماتي مهترئــة ومكســورة 
ــي  ــيت وجه ــي نس ــد أن ــراخ، أعتق ــكاء أو للص ــي للب ــا يدفعن ــيء م ــراف، ش األط
ــّي هنــاك«. وعرضــت وفــاء علــوش فــي مقالتهــا »مــا لــم  وابتســاماتي ولمعــان عينَ
ــة  ــوت المتالحق ــار الم ــد أخب ــوريا، بع ــن س ــا م ــباب خروجه ــور« أس ــه الص تلتقط
التــي لــم تتــرك لهــا مســاحة االختيــار، لكــن دّقــات قلــب طفلتهــا كان لهــا الكلمــة 

ــل.  ــرار الرحي ــا ق ــي اّتخاذه ــل ف الفص
ــًدا،  ــة اآلن وغ ــا الُغرب ــي مقالته ــى ف ــي المنف ــا ف ــي تجربته ــارا وهب ــي ي وتحك
ــًرا  ــم كثي ــا تغّيرت ــى ألماني ــاؤوا إل ــن ج ــون الذي ــت والالجئ ــا »أن ــا بقوله ولخصته
ــن،  ي ــر الدَّ ــم دفت ــدّكان وأدخلت ــا ال ــى ألماني ــم إل ــة، فأعدت ــح المدين ــم مالم وغّيرت
ــى  ــر مــن األلمــان موســيقاكم ومنهــم مــن غنّ نشــرتم أطعمــة مختلفــة، ســمع الكثي
ــوا«.  ــرون أن ينجح ــاول كثي ــًدا، وح ــا جدي ــمتم لوًن ــة، ورس ــم التحي ــم، وتبادلت معك
وبالمثــل تفعــل بيــان ريحــان فــي مقالتهــا منفــى ووطــن علــى الرغــم مــن اختــالف 
ــى  ــفرها إل ــل س ــا قب ــه له ــا قول ــان زوجه ــى لس ــر عل ــى، إذ تذك ــي المنف ــا ف تجربته
ألمانيــا »لــن تكونــي فــي ألمانيــا رئيســة مكتــب المــرأة، ولــن تجــدي فرصــة عمــل 
ــا حيــث  بســهولة، عليــك أن تبدئــي ليــس مــن الصفــر، بــل مــن تحــت الصفــر، هن
ــات  ــذه الكلم ــا »ه ــى بقوله ــة المنف ــد تجرب ــا بع ــي رأيه ــك«، وتعط ــد يعرف ال أح
ــا نخّطــط فيــه لرحلــة الســفر إلــى  ــا األول الــذي كنّ قالهــا زوجــي لــي فــي اجتماعن
ــي  ــتقراري ف ــي واس ــد وصول ــن بع ــه، لك ــة من ــا مزح ــا أنه ــدت وقته ــا، اعتق ألماني
ألمانيــا، لــم تصبــح حقيقــة فحســب، بــل فاجعــة أعيشــها بشــكل يومــي«. أمــا إيمــان 
خليــل، فتؤكــد فــي مقالتهــا ســأخونك يــا وطنــي باالغتــراب! علــى ســعيها لهدفهــا 
فــي المنفــى، لكنهــا ال تنكــر ســطوة الحنيــن إلــى الوطــن، إذ تقــول »فــي الغربــة ال 
ــعور  ــو ش ــا ينم ــه، بينم ــو إلي ــذي ترن ــك ال ــق هدف ــغف لتحقي ــك الش ــك إال ذل تمتل
ــه فــي وجدانــك، فــال يفــارق  ــن إلــى ذلــك الوطــن المغــروس حّب االنتمــاء والحني
خيالــك. حتــى أزماتــه نشــعر بهــا أضعــاف مــا يشــعر بهــا القاطنــون فيــه، ويصبــح 

ــن«.  ــى وأثم ــن أغل الوط
ــعبو  ــب ش ــراه رات ــان؛ األول أج ــواران مهّم ــاك ح ــوارات، هن ــاب الح ــي ب وف
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ــو  ــو، وه ــر فيلي ــان بيي ــع ج ــات، م ــي والهوي ــالم السياس ــي واإلس ــع العرب ــول الربي ح
ــس(،  ــية )باري ــوم السياس ــد العل ــي معه ــر ف ــط المعاص ــرق األوس ــخ الش ــتاذ تاري أس
ــورج  ــورك( وج ــا )نيوي ــة: كولومبي ــات األمريكي ــي الجامع ــًرا ف ــتاًذا زائ ــا أس وكان أيًض
تــاون )واشــنطن(. تعتبــره صحيفــة اللومونــد أحــد »أفضــل االختصاصييــن العالمييــن« 
ــى  ــت إل ــي ترجم ــي، الت ــم العرب ــول العال ــه ح ــازت كتب ــد ح ــة. وق ــة الجهادي بالقضي
خمــس عشــرة لغــة مختلفــة، العديــد مــن الجوائــز فــي فرنســا وخارجهــا. وكان كتابــه 
»مصيــر العــرب ومصيرنــا« الــذي ُترجــم مؤخــًرا إلــى العربيــة ونشــرته مؤسســة ميســلون 
للثقافــة والترجمــة والنشــر، قــد حصــل علــى جائــزة أوغســطين ــــ تييــري فــي موعــد 
ــان  ــوان »أوط ــري بعن ــور حري ــي ن ــوار الثان ــرت الح ــوا. وأج ــة بل ــخ بمدين ــع التاري م
ــم  ــي عل ــور ف ــو دكت ــد، وه ــر حم ــع نظي ــس« م ــة، النف ــلطة، الهوي ــودة: الس وذوات مفق
ســي الجمعيــة الالكانيــة الدوليــة  النفــس اإلكلينيكــي، محلِّــل نفســي وروائــي، أحــد مؤسِّ

ــس. ــي باري ــي ف ــل النفس للتحلي
أمــا فــي بــاب الدراســات الثقافيــة، فقــد ضــمَّ العــدد دراســتين؛ األولــى بعنــوان »مــن 
ــدون  ــا خل ــية«، كتبه ــم فلسفياس ــة مفاهي ــى: ثالث ــروًرا بالمنف ــة م ــى الضياف ــة إل المواطن
ــتعراض تاريخــي للمفهــوم الفلســفي  ــة: اس ــكار رئيس ــة أف ــش فيهــا ثالث ــي، وناق النبوان
القانونــي للمواطنــة، مــن المواطنــة القوميــة إلــى الكوزمبوليتــزم أو المواطنــة العالميــة، 
ــوان  ــوفي بعن ــال الش ــت لـــ جم ــة كان ــة الثاني ــوم. الدراس ــل المفه ــي أص ــى: ف المنف
»الكتابــة والحريــة؛ ســيميائّيات االفتــراق والمغايــرة فــي الربيــع العربــي«، اســتخدم فيهــا 
ــي،  ــع العرب ــياقات الربي ــي س ــرى ف ــر الكب ــات التغيي ــة دالالت لحظ ــيميائية لدراس الّس

ــة. ــة و/أو القصدّي ــا العفوي ــن ُجمله ــض م وبع
ــن  ــوان )ع ــا بعن ــم نصًّ ــل الملح ــب نبي ــي، كت ــد األدب ــات والنق ــاب اإلبداع ــي ب وف
المــكان والــكالب والــكالم(، وكتــب لــؤي علــي خليــل أربــع قصــص قصيــرة )قناعــة، 
هــالل وصليــب، ِســـْرب، صفقــة(، وكتبــت ميســون شــقير نًصــا شــعرًيا (أجمع الشــمس 
ــة  ــراءة نقدي ــدي ق ــامة هني م أس ــدَّ ــادو(، وق ــو ماتش ــى أنتوني ــن”.. إل ــطوح »خايي ــن س ع
بعنــوان )نــّص المنفــى(، فيمــا كتبــت عــال الجبــر دراســة نقديــة بعنــوان )دراســة الهويــة 

الســورية؛ مــن خــالل نمــاذج شــعرية مختــارة مــن الشــعر الســوري المعاصــر(.
وفــي بــاب الترجمــات، ترجــم ورد العيســى دراســة لـــ أحمــد بــركات بعنــوان »صــور 
ــة،  ــان« عــن اللغــة اإلنكليزي ــة لبن ــائد: دراســة حال ــن الّســوريين فــي الّســرد الّس الالجئي
والدراســة منشــورة فــي مركــز الدراســات الســورية، مدرســة العالقــات الدوليــة، جامعــة 
ســانت آنــدروز، فــي 28 شــباط/ فبرايــر 2021، وتعيــد هــذه الدراســة النّظــر فــي الصور 
التــي ارتبطــت بأزمــة الالجئيــن الســوريين بيــن عامــي 2015-2018 مــن خالل دراســة 
حالــة تبحــث فــي صــور الّســرد الّســائد، وتتمّثــل المســاهمة الرئيســة للدراســة فــي إقامة 
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صلــة بيــن الســرد الســائد والصــور الســلبية لالجئيــن الســوريين، وإيجــاد أوجــه التشــابه 
بيــن الخطابيــن اإلعالمــي والسياســي المحيَطيــن بهــذا الموضــوع. 

م فــادي كحلــوس »قــراءة فــي كتــاب  وفــي بــاب مراجعــات وعــروض الكتــب، قــدَّ
ــرته دار  ــي، ونش ــّواز طرابلس ــة: ف ــن ترجم ــو م ــعيد«، وه ــكان( إلدوارد س ــارج الم )خ
اآلداب للنشــر والتوزيــع فــي بيــروت عــام 2000، وهــذا الكتــاب هــو رحلــة فــي ذاكــرة 
ــة، وتســتعرض صراعــات  إدوارد ســعيد، ذاكــرة تجــوب تفاصيــل األشــخاص واألمكن
ــة  ــات الهوي ــطح تناقض ــى س ــوم عل ــرة تع ــارات، ذاك ــم وانتص ــة؛ هزائ ــة بريئ طفولّي

ــة. والثقاف
وفــي بــاب الوثائــق، ُنشــرت فــي عــدد المجلــة وثيقتــان، األولــى هــي تقريــر منظمــة 
ــاة  ــوان »حي ــر 2021، وهــو بعن هيومــان رايتــس ووتــش فــي 20 تشــرين األول/ أكتوب
ــة هــي »إعــالن  ــان واألردن«، والثاني ــن الســوريين مــن لبن أشــبه المــوت؛ عــودة الالجئي
ــن توصيــات إلــى القمة  المنتــدى اإلقليمــي الـــ 25 لحركــة حقــوق اإلنســان« الــذي تضمَّ
ــز  ــة مرك ــوازي، برعاي ــي الم ــدى اإلقليم ــن المنت ــدر ع ــة، وص ــل الديمقراطي ــن أج م

القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان.

هيئة التحرير
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