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 العدد كلمة

 يوسف سالمة

 

أن تعلن  –بوصفها إحدى مؤسسات مركز حرمون للدراسات المعاصرة  –يسر مجلة )قلمون للدراسات واألبحاث( 
هتماا فيه حوا طتتايلين ستتوريين يتركز اال الذيعن استتته ا العاا النا م من  طتتااها األكاديمم برصتتدار العدد ال ام  

جوهريين، يتدا ا فيهما السياسم بالنقافم؛ األوا هو النورة السورية فم ذكراها السابعة، والنا م يتعلق بـ )جائزة ياسين 
اد الحافظ فم الفكر الستتتتياستتتتم(و وقد يكون من المفيد أن  ستتتتتها هذب االفتتاحية برلقاع  ظرة عجلا علا م تتتتمون األعد
 األربعة التم صدرت فم العاا األوا ليتبين القارئ الم زلة ال اصة التم يحتلها الطأن السوري فم صفحات "قلمون"و

ويعلا المتابعون والمهتمون أن عدد "قلمون" األوا قد ُكّر  لذكرى الراحا )صتتتتتتتادل ج ا العظا(و فقد تا إ تا  
 سوري، وحرص ا علا أن يغام كنيًرا من جوا ب فكرب وحياتهو ملف فلسفم وفكري وسياسم إلبراز إسهامات مفكر ا ال

ويمكن القوا عن العتتدد النتتا م من "قلمون" إ تته قتتد احتوى علا ملف فريتتد فم التتتاريد الستتتتتتتوري الحتتديتتث حوا 
ن )الستتتتوريون الكردت التاريد والنقافة(و وقد أستتتتها فم هذا الملف، بجهد الكتابة والتحليا والتأريد، ما يزيد علا عطتتتتري

كاتبًا ومنقفًا ستتتوريًا كرديًاو وقد طتتتكا الملف بجملته م استتتبة فريدة عبّر الستتتوريون الكرد من   لها عن أ فستتتها تعبيًرا 
وطاؤوب من حيث ها جزع ال يتجزأ من  حًرا، وّصوروا رؤيتها إلا مستقبا الوان السوري، علا ال حو الذي ارت وب

 هذا الوانو

وأما العددان النالث والرابع، فقد تا ت صيصهما لط صيتين سوريتين بارزتين كا م ها فم ميدا ها ال اصو وهكذا 
ص ملف  ص ملف العدد الرابع للبحث فم الدور اإلع مم والصتتتحافم الرائد للراحا حستتتين العودات، بي ما ُ صتتتّم ُ صتتتّم

ن  و تتأ أن مركز حرمون للدراستتات المعاصتترة قد  صتتص العدد النالث لذكرى الراحا ياستتين الحافظو ومن المفيد أ
جائزة لذكرى الراحا حستتتتتتتين العودات تقديًرا لجهدب فم ميدان الصتتتتتتتحافة واإلع او وهم جائزة ستتتتتتت وية، وأُعلن عن 
الفائزين بها فم دورتها األولاو كما أن مركز حرمون للدراسات المعاصرة  صص جائزة لذكرى ياسين الحافظ ودورب 

م ميدان التفكير الستتياستتم تحت استتا )جائزة ياستتين الحافظ فم الفكر الستتياستتم(و وهم جائزة ستت وية، تا اإلع ن الرائد ف
و )ا ظر كا القرارات اإلدارية الُم ظمة 2017تطتتتتتتترين النا مر  وفمبر  27عن الفائزين بها فم دورتها األولا بتاريد 

 و(1) لهذب الجائزة(

ات المعاصرة جائزة للفكر السياسم مقتر ة باسا ياسين الحافظ؟ ولإلجابة ولكن لماذا  صص مركز حرمون للدراس
 علا ذلك  قوات

أوا هذب األستتتتتباب، وفم مقدمتها جميعًا، عدا وجود دولة ستتتتتورية ُم صتتتتتفة تعترف بالف تتتتتا ألهله من أب ائها من 
ن ذلك تطجيعًا لكا ذي موهبة علا المفكرين والمبدعين فم طتا مجاالت الحياة، وإ زالها الم زلة التم يستحقو ها، فيكو

صتتتتتتقا موهبته، ما داا أن الجهد الذي يُقدا عليه ذوو الهمة من المبدعين ستتتتتتيلقا من االعتراف ما يستتتتتتتحق من جا ب 
 المؤسسات االجتماعية والسياسيةو 

 زلة التم النا م تطتتتتتتجيع الطتتتتتتباب علا اال  راا فم العما الفكري واإل تا  الذه م الذي ستتتتتتيحدد، فم ال هاية، الم
ا  لا االبداح والتح تتر اإل ستتا مو فلا تعد اليوا القوى العستتكرية والنروة االقتصتتادية إال ا عكاستتً يطتتغلها كا طتتعب فم ستتُ

 لمستويات اإل افة واإلبداح التم يستايع طعب ما تحقيقها فم إ تا  المعرفة ال ظرية وتابيقاتها التك ولوجيةو 

مستتتتتتتتقا وال قدي الذي كاد أن يموت، إال قليً ، فم ظا ال ُظا االستتتتتتتتبدادية التم النالث الدعوة إلا إحياع التفكير ال
 هيم ت علا الم اقة ابتداع من م تصف القرن العطرين وحتا يوا ال ا  هذاو

                                                   

 ال اظمة لهذب الجائزة، والم طورة فم موقع مركز حرمون للدراسات المعاصرةتيمكن العودة إلا اإلجراعات  (1)
  ال ظاا األساسم لجائزة ياسين الحافظ فم الفكر السياسمت

https://harmoon.org/archives/2709 
 الفكر السياسمتأليف األما ة العامة لجائزة ياسين الحافظ فم 

https://harmoon.org/archives/6757 
 2017مركز حرمون يعلن أسماع الفائزين بجائزة ياسين الحافظ فم الفكر السياسم بدورتها األولا لعاا 

https://harmoon.org/archives/7423 

https://harmoon.org/archives/2709
https://harmoon.org/archives/6757
https://harmoon.org/archives/7423
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الرابع التأكيد علا أن اإل سان السوري، علا الريا من كا ما تعرض له من القهر والظلا، فر ه ما يزاا قادًرا علا 
المستتتقا والحر وال قدي، وهو ما تجلا فم تفجيرب النورة الستتورية قبا ستتبعة أعوااو والطتتواهد كلها تدا علا أن التفكير 

النورة مستتتمرة، وأن فكرتها فم تعمق مستتتمر فم أرواس الستتوريين ووجدا ها، علا الريا من وحطتتية ال ظاا والهمجية 
 سبول للميليطيات الطيعية والت ظيمات الجهادية الس يةوالروسية والبربرية اإليرا ية، ف ً  علا الع ف يير الم

ال ام  التذكير بميراث ياستتين الحافظ فم مجاا التفكير الستتياستتم، والدعوة إلا قراعته ودرستته و قدب وتاويرب فم 
سين الحافظ اواا حياته القصيرة، ولكن الغ ية باإل  طايا ليا طغا ال افات االتجاهات الكو ية والح ارية التم كا ت ال

 الفكرية والم هجية وال قديةو

ومع أ ه قد م تتتا أربعون عاًما علا وفاة ياستتتين الحافظ، فرن م حظاته حوا الدولة العربية ما تزاا محتفظة بكا 
صتتتدقها ودقتهاو فان العرب لا يتجاوزوا العصتتتر المملوكم فم تاورها، ظلت دولها ستتتلاا ية من ال احية الستتتياستتتية، 

القتصتتتادية، ومن نا ظلت دولة مهزومة أماا أعدائها فم ال ار ، وم تصتتترة دوًما علا طتتتعوبها فم وريعية من ال احية ا
 و (2) الدا ا

سة والوعم الكو م للكطف  سيا سين الحافظ من ال س كتفم باإلطارة المقت بة إلا موقف يا وتج بًا لإلاالة والتكرار 
فم الستتتتتتتياستتتتتتتة،  ظًرا  -فم  ظر ياستتتتتتتين الحافظ  -رؤيته وفاعلية تحلي تها وقوة حجتهو فال لا كله قائا   عن راه ية

وممارستتتتتة، ومن نا ف  ستتتتتبيا إلا ال هوض واالرتقاع بالحياة فم هذب الم اقة إلا مستتتتتتوى العصتتتتتر إال ب تتتتترب من 
دما  مع العالا الراهنو فمن طأن هذا اال دما  أن يسمأ الراديكالية السياسية التم تؤدي إلا قايعة مع العالا القديا، واال 

لمقوالت الحدانة والعلما ية والمجتمع المد م والديمقرااية الستتتياستتتية برعادة إ تا  مجتمعات الم اقة وفقًا لهذب المقوالت 
قومية ت تمم إلا أما التم ي بغم ال ظر إليها علا أ ها ملك لإل ستتتتتتتتا ية جمعاع، بداًل من ال ظر إليها علا أ ها مقوالت 

مطروا بال رو   –ممنً  فم األيديولوجيات الدي ية والسياسية  –بعي هاو فا عتال البطر فم هذب الم اقة من ربقة التقليد 
من مستتتتت قع ال زاعات المحلية التقليدية، وبطتتتتتا صتتتتور القمع الروحم والمادي التم تمارستتتتها الستتتتلاات مستتتتت دة إلا 

  صوص سماوية أو أر يةو

ويمكن ل ا أن  ورد كنيًرا من أفكار ياسين الحافظ التم ما تزاا محتفظة بعصريتها وفاعليتهاو من ذلك منً  ما ذهب 
إليه بأن )الوعم الكو م( قادر علا أن يلعب دوًرا حاستتًما فم إ  تتا  الطتتروا األيديولوجية والستتياستتية ل قا المجتمعات 

بالحدانة والمعاصتتتتترةو كما أن أهمية هذا المفهوا ترجع إلا كو ه طتتتتترًاا العربية التقليدية إلا  ما من الوجود يتصتتتتتف 
 تتتتروريًا المت ك ال  ب الستتتتياستتتتية والنقافية ل وح من الوعم يستتتتمأ بت ام مجتمعات ا وعيتها المحلم، وا فتاحها علا 

، الذي يستتتتتتتمأ من نّا العصتتتتتتترو فاألما المفّوتة ال ستتتتتتتبيا لها إلا ال رو  مما هم فيه من الفوات إال عبر كو  ة الوعم
باستيعاب أيديولوجيا كو ية، فتصبأ بذلك قادرة علا اال تقاا بوعيها إلا صميا العصرو وبذلك يتغير مع ا القومية، ف  

 تعود تطير إال إلا تصفية الع قات ما قبا الوا يةو 

ين الحافظ بالتركيز علا لهذب األستتباب وييرها استتتحق ياستتين الحافظ أن تُ صتتص جائزة الستتمهو فبي ما ا فرد ياستت
الحا تتتر والمستتتتقبا، ا طتتتغا المفكرون القوميون معظمها، الستتتابقون عليه والمعاصتتترون له، بما تتتم األمة ورستتتالتها 

 ال الدة الموهومةو

وإذا ما عد ا إلا تقديا إطتتارات ستتريعة تتعلق بم تتمون العدد ال ام  من قلمون، لقل ات إن الطتتايا الستتوري األوا 
 دب اويً  هو النورة الستتورية فم ذكراها الستتابعةو وقد  صتتصتتت دراستتتان مهمتان  ار  الملف، عالجت الذي توقف ا ع

 إحداهما ع قة العطائر بالنورة السورية، بي ما ا صبّت النا ية علا استكطاف مفهوا جديد لامن الوا مو 

ا باتباح اريقة م تلفة تمنلت فم إعداد وفم ما يتعلق بالنورة الستتتتتورية فم ذكراها الستتتتتابعة، فقد ينر ا الحديث ع ه
طعبة من   ا عدد من األسئلة التم تغام  ورطة موسعة تتكون من ان م عطر محوًرا، تا تبويبها فم أربعة محاور مت
جوا ب كنيرة من هموا النورة ومآزقها،  جاحها وإ فاقها، حا تتتتترها ومستتتتتتقبلهاو وقد عر تتتتتت األستتتتتئلة، بمحاورها 

من ن نين ط صية سورية من مفكرين وسياسيين و براع استراتيجيين وُكتاب وصحافيين و ااقين  المتعددة، علا أكنر
كلمةو  28000رستتميين بلستتان بعض الفصتتائا وبعض األحزاب الستتياستتيةو وكا ت الحصتتيلة ورطتتة زادت كلماتها عن 

ال يتيستتتتر التعبير ع ها فم عدد  ومن طتتتتأن هذا الجهد أن يُمكن القارئ من االا ح علا كنير من وجهات ال ظر التم قد
 محدود من المقاالت والدراساتو

                                                   

 للمزيد ا ظر افتتاحية العدد النالث وملف العدد  فسهو (2)
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ومما و تتتتتتتع اب  ار  الملف مقالين يير ُمحكمين علا قدر كبير من األهمية افتتأ بهما العدد، أولهما تحت ع وان 
اا النا م المفكر )ما النقافةت تأم ت وأجوبة  اقصة( كتبه المفكر وال اقد السوري الفلساي م فيصا درا ، بي ما كتب المق

 السياسم السوري الكردي عبد الباسا سيدا تحت ع وان )قوة سورية(و 

أما الملف الرئي  للعدد ال ام ، فمادته مأ وذة مما تقدا به المتستتتتابقون من أبحاث إلا )جائزة ياستتتتين الحافظ فم 
تطتتتتترين النا مر  27 ث األولا بتاريد الفكر الستتتتتياستتتتتم( فم دروتها األولا، التم أُعلن عن الفائزين فيها بالمراتب الن

ا بحستب الترتيب الذي  –تطتجيعًا للطتباب الباحنين  –، وقد ينرت مجلة قلمون 2017 وفمبر   طتر البحوث العطترة األُوت
ا تهت إليه لج ة التحكيا التم ا تتالعت بقراعة البحوث وتقويمهاو ومن المها اإلطتتارة إلا أن لج ة التحكيا قد تكو ت من 

ن األكاديميين البارزين ظلت أستتتتتماعها ام الكتمان إلا ما بعد اإلع ن عن  تائس المستتتتتابقة علا موقع مركز ستتتتتبعة م
حرمون للدراستتتتتتات المعاصتتتتتترة وييرب من مواقع التواصتتتتتتا االجتماعمو ولن  عرض م تتتتتتمون هذب البحوث فم هذب 

 االفتتاحية، أل  ا س ترك البحوث تتحدث عن  فسهاو

با إلا أداع وفم  تاا هذب االفتتاح ية تتقدا مجلة "قلمون" بالطتتتتتتتكر إلا من يزرها وتعاون معها وستتتتتتتّها لها الستتتتتتتُ
رستتتتتتالتها، وتدعو الباحنين األكاديميين جميعها إلا متابعة  طتتتتتتاااتها والمطتتتتتتاركة والكتابة فم ما يحظا باهتمامها من 

 مطك ت ومطروعاتو 

هموا الم اقة علا ا ت فها، وستتتتتتتتظا تكر  الجهد ومجلة قلمون تؤكد من جديد التزامها بالق تتتتتتتتايا الوا ية و
 ال روري لهذب الغاية وما يقترن بها من هموا وأولوياتو 

 


