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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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هيئة التحرير 

دخــل المنفــى إلــى حيــاة الســوريين بصــورة واســعة فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي بعــد أن حســم نظــام 
ــن  ــر م ــرَّ كثي ــا ف ــلمين(. حينه ــوان المس ــة واإلخ ــة المقاتل ــالميين )الطليع ــع اإلس ــه م ــد معركت ــة األس عائل
األهالــي مــن ســورية خوًفــا مــن السياســة االنتقاميــة لطغمــة حكــم، كانــت وال تــزال، تــرى أنهــا تملــك البــالد 

بأهلهــا.
ــورة  ــر الث ــدء تعث ــع ب ــوريين، فم ــاة الس ــي حي ــا ف ــى طاغًي ــور المنف ــح حض ــود، أصب ــة عق ــو ثالث ــد نح بع
الســورية التــي اندلعــت فــي مطلــع 2011، وتحولهــا العســكري، لــم يعــد للســوريين أمــان فــي بلدهــم. بعــد 
قليــل مــن انــدالع الثــورة الســورية، فــرَّ كثيــر مــن الســوريين خوًفــا مــن المــوت تحــت قصــف آلــة عســكرية 
ضخمــة أراد نظــام األســد اســتخدامها إلخضــاع الشــعب المنتفــض الــذي وجــد نفســه أمــام مقايضــة مهينــة، 
هــي مقايضــة األمــان باالستســالم. تــرك كثيــر مــن األهالــي المناطــق الواقعــة تحــت القصــف، كمــا تــرك كثيــر 
ة التــي اســتجّدت وســيطرت ونســخت نظــام  منهــم المناطــق الواقعــة تحــت ســلطات األمــر الواقــع العســكريَّ
األســد فــي مناطــق ســيطرتها، فــرَّ هــؤالء األهالــي إلــى الخــارج للنجــاة مــن الجحيــم الــذي شــمل ســوريا.

لــم يعــد المنفــى، بالنســبة إلــى الســوريين ظاهــرة فرديــة، صــار هنــاك شــعب ســوري فــي الخــارج يــكاد 
ات وبلــدان عــدة، تفصــل  ــا مــن بقــي فــي الداخــل. غيــر أن شــعب الخــارج هــذا مــوزع علــى قــارَّ يعــادل عدديًّ
فيمــا بيــن أفــراده وجماعاتــه مســاحات واســعة. لــم نعــد فقــط أمــام اغتــراب أفــراد عــن أوطانهــم، بــل أمــام 
اغتــراب عائــالت كاملــة، منهــا مــن تبعثــر أفرادهــا فــي بلــدان عــدة، ومنهــا مــن نجحــت فــي جمــع شــتاتها 
وراحــت، فــي بعــض الحــاالت، تجمــع بعضهــا وتقــارب ســكنها، وتعيــد صياغــة حيــاة قريبــة مــن حيــاة الحي 
الــذي كان لهــم فــي ســوريا، بعــد أن تبيــن أن االعتقــاد الســائد بقــرب زوال نظــام األســد وقــرب العــودة إلــى 

ســوريا، كان اعتقــاًدا خاطًئــا.
حالــة جديــدة بالكامــل طــرأت علــى حيــاة الســوريين، تســتحق التأمــل مــن زوايــا عديــدة، ويصعــب علــى 
ملــف واحــد أن يحــوط بجوانبهــا. يمكــن تنــاول حالــة شــعب منفــي عبــر محاولــة اإلجابــة عــن أســئلة تتحرك 

علــى مســتويات مختلفــة:
هــل تبتعــد ســوريا مــع الزمــن عــن قلــوب أبنائهــا، لتصبــح ذكــرى بعيــدة، ويتحــول المنفــى إلــى وطــن؟ 
ــف  ــى؟ كي ــي المنف ــورًيا ف ــوري س ــى الس ــى، يبق ــى مت ــد وإل ــى أي ح ــن؟ إل ــى وط ــى إل ــول المنف ــل يتح وه
تســتوعب النفــس البشــرية واقــع النفــي القســري؟ أيهمــا يســتوعب اآلخــر، هــل تســتوطن النفــس المنفــى، أم 
ــا، أم أنهــا تعجــز  أن المنفــى يســتوطن النفــس؟ بــكالم آخــر، هــل تنتصــر النفــس علــى المنفــى وتحيلــه وطنً

عــن ذلــك ويغلبهــا المنفــى فتبقــى نفًســا منفيــة؟ أم أن المحصلــة هــي انتصــار متبــادل وهزيمــة متبادلــة؟
ــب  ــن الصع ــح م ــي، ويصب ــن بق ــوري وم ــعب الس ــن الش ــرج م ــن خ ــن م ــل بي ــط الفص ــرس خ ــل يتك ه
تجــاوزه كندبــة الجــرح؟ هــل يصــح القــول إن ســوريي الداخــل يشــعرون أن مــن خرجــوا تخلــوا عنهــم وعــن 
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بلدهــم، واختــاروا األمــان وســهولة العيــش خــارج جحيــم بلدهــم؟ فــي المقابــل، هــل يشــعر مــن خرجــوا أن 
مــن بقــي تصالــح مــع الواقــع الســوري بمــا فيــه مــن قــوى مســيطرة كانــت الســبب فــي خروجهــم؟

تشــهد ســوريا تغيــرات ديموغرافيــة منهــا العفــوي ومنهــا المخطــط، لكنهــا جميعهــا تقــود إلــى تغييــرات 
مهمــة فــي وجــه ســوريا كمــا هــو فــي مخيلــة شــعبها المنفــي، هــل يمكــن أن يشــكل هــذا التغيــر حاجــًزا بيــن 
الســوريين المنفييــن وســوريا التــي تغيــرت بهــذا الشــكل؟ أم أن الشــعور باالنتمــاء األول قــادر علــى تجــاوز 

هــذا الحاجــز؟
مــا الــدور الــذي يمكــن لشــعب ســوريا المنفــي أن يلعبــه فــي مســتقبل ســورية؟ هل يكــون ظهيــًرا “متطــوًرا” 
لشــعب الداخــل حيــن تتــاح إعــادة بنــاء ســوريا سياســًيا ومادًيــا؟ هــل يبقــى لــدى الســوريين المنفييــن، بعــد 

زمــن طويــل، االســتعداد للعــودة إلــى ســوريا ولــو زالــت أســباب خروجهــم؟
يمكــن المضــي أكثــر فــي تسلســل هــذه األســئلة التــي يحتــاج كل منهــا إلــى بحــوث وتأمــالت طويلــة. نأمل 
أن يشــكل هــذا الملــف محاولــة فــي اســتيعاب هــذا الحــال والتفكيــر فــي جهــات تطــوره، أكان لناحيــة تخــدم 

أو تعرقــل اســتعادة الســوريين وطنهــم المنفــي عنهــم، أكانــوا فــي داخــل ســورية أو خارجهــا.
تتوجــه مجلــة رواق ميســلون الــى الكتــاب والباحثيــن لتنــاول حالــة النفــي المكانــي الــذي يعيشــه قســم مــن 
الســوريين، أي إرغامهــم علــى الخــروج مــن بلدهــم، والنفــي المعنــوي الــذي يعيشــه القســم اآلخــر منهــم، 
ــى اإلفقــار  ــاد( إل ــاس مــن أماكــن عيشــهم المعت ــزاع الن ــزوح )انت ــم يجمــع الن الــذي يشــمل خلــق واقــع ألي
إلــى التشــبيح المتعــدد األشــكال )االعتــداء علــى حقــوق النــاس بالقــوة وهــدر كرامتهــم(، فضــاًل عــن إقصــاء 

الجميــع عــن المشــاركة فــي إدارة شــؤونهم وتقريــر مصيرهــم. وذلــك وفــق المحــاور التاليــة:
تطورات حال المنفى المكاني، وإمكانيات العودة، وتبعاتها، وآثارها.  •

تطورات حاالت المنفى المعنوي، واحتماالت ضياع الوطن السوري.  •
ــم  ــة وصلته ــم المتبادل ــياتهم وصالته ــم ونفس ــم وأفكاره ــي مواقفه ــن، ف ــي المنفيي ــى ف ــر المنف أث  •
ــيَّة. ــة والنفس ــة واالجتماعيَّ ــي الثقافيَّ ــن النواح ــن م ــي المنفيي ــى ف ــا المنف ــي يتركه ــار الت ــوريا. أو اآلث بس

ــنِّ  ــينما والف ــيقا والس ــون كاآلداب والموس ــي الفن ــة، ف ــوم المختلف ــي العل ــداع: )ف ــون واإلب المنفيُّ  •
التشــكيلي(

دراسة الواقع الميداني للسوريين، في المنافي وفي المخيمات:  •
 – المرأة السورية في المنفى

ة في المنفى  – األسرة السوريَّ

 – الشباب السوري في المنفى: العمل والتعليم، اآلمال والطموحات.

ا واجتماعيًّا ونفسيًّا. – الطفل السوري في المنفى: تربويًّ
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