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 العدد كلمة
  

 حازم نهار

  

 األولى والذكرى صدوره يتوافق -هذا- األول وعددها السنة. في مرات أربع تصدر محّكمة، أكاديمية فصلية مجلة (قلمون)
   تماًما. عام قبل المعاصرة)، للدراسات (حرمون مركز انطالق إلعالن

 وإنسانية سياسية متغيرات من يكتنفها وما السورية، القضية حول والحوار األفكار لتبادل مركز المعاصرة) للدراسات و(حرمون 
 األطراف من عليها الفعل ورّدات والدولية، اإلقليمية التأثيرات لتشمل المناقشات؛ وتلك الحوارات، هذه وتمتد واقتصادية. واجتماعية

 لتطور المستمر والتقييم السوريين، للفرقاء والدوليين اإلقليمين الحلفاء ألدوار الدائم الرصد مع ومعارضة، سلطة المختلفة، السورية
 الطرف هذا مع حوار، في االنخراط جدوى (حرمون) في المحللون اكتشف وإن السوري؛ المشهد في فاعليتها ودرجة األدوار تلك
  الحوار. هذا لمثل الالزمة البيئة خلق إلى بادروا ذاك، أو

 (قلمون) مجلة وما واألكاديمية، واإلعالمية والتدريبية البحثية المنصات من عدًدا أنشأ قد لألبحاث مركز -أيًضا- و(حرمون) 
 السورية، القضية شرح سبيل في مهمات من األخرى المنصات به تنهض وما جهدها يتكامل التي المنصات تلك من واحدة سوى

 لجميع مصدر الشعب أن وهو المتمدنة، للشعوب السياسية الحياة في البدهي بالمبدأ -أساًسا- المتمثلة عدالتها وإبراز عنها، والدفاع
 أن إلى الدعوة في مهم دورإلى أداء  (حرمون) مركز يتطلع سياسية، سياقات من به يرتبط وما المبدأ، هذا من وانطالقًا السلطات.

  المستقبل. سورية في الحكم أداة هي الديمقراطية تكون

 واإلعالم، واالقتصاد السياسة مجال في والمحللون االجتماعيون، والباحثون األكاديميون ينتجه ما معظم أن من الرغم وعلى 
 نشًرا اإلنتاج هذا بعض يُنشر أن على عليه القائمين من بالغًا حرًصا ثمة أن إال اإللكتروني، موقعه في منشور المركز في العاملون

 الذي اإلنتاج هذا بعض على االطالع من ،القسري النزوح السوري النظام عليهم فرض الذين السوريين من كثير يتمكن كي ورقيًا؛
  السورية. للقضية المتوقعة والمسارات المآل تحليل على جوانبه، من كثير في يرّكز،

 دالالت من االسم لهذا ما يخفى وال (ميسلون)، باسم للنشر داًرا أسس الجوهرية، الحاجة لهذه (حرمون) مركز من وإدراًكا 
 التي باللغات واإلبداعي األكاديمي اإلنتاج نشر الدار هذه مهمات بين ومن السوريين. جميع إلى بالنسبة ورمزية وروحية سياسية
  والكردية. كالعربية السوريّون بها يتحدث

 من رسالته يشرح أن يحاول التي والمنصات (حرمون) مركز حول االستطراد، بهذا االفتتاحية، هذه في ألنفسنا، سمحنا لقد 
 لدى السياسي التفكير في مألوف غير تصوًرا أو جديدة، رؤية ثمة أن أيًضا، والمحاور للقارئ، لنبين إحداها؛ و(قلمون) خاللها،

 أن يفترض التي العالقات هذه سورية. في مستقبًال  السياسية العالقات لتنظيم ركيزة إلى لتحويله حرمون مركز ويعمل السوريين،
 محترمة تكون أن ينبغي التي عيشهم وأنماط ولغاتهم واثنياتهم ثفاقاتهم اختالف على السوريين، بين ممكن توافق ألوسع حصيلةً  تكون

   الجميع. من

 السورية"؛ "الجامعة بـ نسميه أن يمكن ما هي السوري، للمستقبل وتصوره المركز، لنشاط الموجهة" "الفكرة إن القول: ويمكننا 
 احترام من -أساًسا- تنطلق الفكرة هذه ألن ذلك؛ مستقبًال، السوريين لجميع انطالق نقطة تكون أن يمكن سياسية فكرة أو مفهوم، وهي

 بالتنوع االعتراف على تنطوي أخرى، ناحية من الفكرة، وهذه عليها. الواحدة سورية دولة وسيادة األرض، بوحدة وإيمانهم الجميع،
  السوري. النسيج سمات من أصيلة سمة التنوع بوصف واالثني، والديني الثقافي

 وهذه الدولة، وحيادية المواطنة مبدأ من المنطلقة المساواة هو وصوره، بأشكاله بالتنوع، لالعتراف والموجه الحاكم والمبدأ 
 نشاط أي وبين الممارسات، هذه بين صلة أي هناك تكون أال على الدينية شعائره ممارسة في سوري كل بحق تعترف الجامعة الفكرة
   سياسية. طبيعة ذي ديني

 أعدادها عبر ونشره السورية"، "الجامعة مفهوم حمل في فاعًال  شريًكا ستكون (قلمون) مجلة أن هو فيه شك ال الذي واألمر 
 في تنشر أن يمكن فكرية، مواد من المهتمون به يتقدم قد ما خالل من أو عمل، ورشات من تعقده أن يمكن ما خالل من المتتالية،
 مع وتنظيمها، العالقات، ترتيب سوى تعني ال التي االستعدادات باستكمال مرهون ذلك في الشروع ولكن المقبلة. (قلمون) صفحات
 مقابل في المالئم، مكانها تحتل أن على قادرة السورية" "الجامعة فكرة تكون أن والمأمول ثانيًا. الساسة ومع أوًال، السوريين المثقفين

  والعباد. البالد أوضاع لترتيب صالحة تزال ما أنها السوريين بعض يرى قد التي العتيقة األيديولوجيات

 المعروضة المواد صالحية يقررون متخصصين، محّكمين على يُعرض مواد من فيها ينشر ما فإن محّكمة، مجلة (قلمون) وألنّ  
 اآلراء أما المنهجية. والصرامة المنطقي التماسك هو تقاريرهم في المحكمون عليه يركز وما رفضها. أو تعديلها، أو للنشر، عليهم
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 العلمية المادة إليها تؤدي مقدمات من ومستنبطة مستخلصة أنها طالما وتقدير، احترام كل المجلة فتوليها والباحثين، للكتاب الشخصية
  منهجية. بصورة األبحاث في المستخدمة

 المقاالت"، "باب اسم عليه أُطلق بابًا صفحاتها صدر في خصصت بأن المحكمة، المجالت من كثير بين من (قلمون)، انفردت لقد 
 فيه، تدربوا الذي الميدان في ثرية شخصية رؤية امتلكوا الذين والمفكرين للباحثين مخصص وهو عدد؛ كل في مقاالن فيه يُنشر

 بالميدان المتعلق الفلسفي شبه أو الخاص، الفلسفي تنظيرهم ينتجوا أن على قادرين فصاروا طويلة، مّدة جنباته في نظرهم وأجالوا
 التي والكتب المراجع إلى العودة دون من الشخصية تجربتهم عن يعبروا أن الكتاب من الطبقة هذه من والمتوقع طويًال. ارتادوه الذي
 ةست إلى آالف ةثالث من يتكون أن يمكن مقال خالل من الشخصية أفكاره عن يعبر أن منهم لكل وسيتاح عادة. الباحثون اليها يلجأ

  قليًال. تقلّ  أو قليًال  تزيد كلمة، آالف

 التقويم، من خاص لضرب واضحين، وتميز فرادة عن ينم الذي والتنظيم، المعرفة من الرفيع النوع هذا سيخضع ذلك؛ ومع  
  القارئ. إلى األفكار لتوصيل السبل أفضل ضمان يستهدف الكاتب، مع الحوار من نوع في التحرير هيئة انخراط في يتمثل

 من كبيًرا جانبًا نرّكز أن وعلى الباحثين، لجميع مفتوًحا حًرا منبًرا (قلمون) تكون أن على العزم عقدنا فقد سبق، ما إلى إضافةً  
 واعترافًا السورية. الحياة إلى كثيًرا بعضهم أضاف الذين السوريين المثقفين دور إبراز على المجلة، عمر من األولى السنة في جهدنا،
 صادق الراحل، السوري المفكر أعطى ما لبعض ُخصص قد األول العدد ملف فإن لذا، نقديًا؛ تناوالً  إسهاماتهم سنتناول بدورهم
 ملف أما األخيرة. المئة األعوام خالل السورية، الحياة في الكرد السوريين إسهامات حول الثاني العدد ملف سيتمحور بينما العظم،

 األولى السنة من األخير العدد ملف أن حين في الحافظ، ياسين الراحل، السوري للمفكر السياسية األفكار فسيناقش الثالث، العدد
 والوطنية واإلعالمية الصحفية اإلسهامات على التركيز مع النظام، وإعالم الثورة بإعالم المتعلقة األساسية القضايا من كثيًرا سيناقش
  العدد. هذا في له المخصص الملف خالل من العودات، حسين للراحل،

 االنتداب عن سورية ستقاللال الواحدة والسبعين ذكرىال في (قلمون) مجلة من األول العدد بصدور تتعلق أخيرة، كلمة ثمة 
 رموزه بكل والسوريين، سورية عن االستبداد جالء ضرورة من شيء، كل وقبل أوالً  مستمد، جديد معنى -اليوم- لالستقالل الفرنسي.

لة معالمه جديد، عالم إنتاج على السوريين لمقدرة مكافئًا االستقالل يصبح وبذلك وشعاراته، وقوالبه وأشخاصه  كل مع قطيعة ُمحّصٍ
 ينتظروا ولن وحاجاتهم. وتطلعاتهم رؤاهم مع يتوافق بما ديمقراطيتهم يصنعوا أن -اليوم- السوريين حق من التقليدية. المرجعيات

 والمضامين بالرسائل محملة ستكون -كهذه- ودساتير فصناديق لدستور، مسّودات أو أبًدا، االقتراع صناديق إليهم يرسل أن أحد من
 المصير عن صادقًا تعبيًرا تكون -فحسب- بذلك ألنها بأيديهم؛ االقتراع صناديق السوريون سيصنع أصًال. عليها السوريون ثار التي
 الستعادتها. االستبداد على ثاروا التي الكرامة صور خاللها، ومن فيها، ستتجسد التي الحياة أنماط وعن ألنفسهم، اختاروه الذي


