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العدد األول من مجلة ُ(رواق ميسلون)
(رواق ميســلون) بعددهــا التجريبــي ،العــدد األول ،وكلهــا
تصــدر اليــوم مجلــة ُ
أمـ ٌـل أن تســاهم ،بجانــب غيرهــا مــن المشــروعات الثقافيــة ،فــي إضــاءة شــمعة فــي
ســماء خرابنــا السياســي والثقافــي ،وفــي فتــح طاقــة فــي جــدار األوضــاع السياســية
الخانقــة التــي تــكاد تطبــق علــى أنفاســنا ،وفــي تلبيــة جــزء يســير مــن حاجتنــا
الشــديدة إلــى الحــوار والتفاعــل ،وحاجاتنــا األخــرى التــي تمليهــا واقعــة التدهــور
الثقافــي التــي تتجلــى بتحويــل الثقافــة والفكــر إلــى أيديولوجيــات إعالميــة مرتبطــة
بحكومــات أو جهــات مختلفــة.

ـتكرس المجلــة نفســها لتنــاول القضايــا الحيويــة ،الثقافيــة والفكرية والسياســية،
سـ ِّ
التــي تؤثــر فــي حياتنــا ومســتقبلنا ،وتشــغل تفكيرنــا ،وتســيطر علــى حواراتنــا
ونقاشــاتنا ،واضع ـ ًة نصــب عينيهــا إعــادة االعتبــار إلــى الثقافــة النقديــة ،والتطلــع
إلــى مقاربــة حقيقيــة وعميقــة لمجمــل القضايــا واإلشــكاالت الفكريــة والثقافيــة
التــي تعيــق التأســيس المعرفــي الجــاد مــن جهــة ،وتربــك الممارســة الواقعيــة
واألداء السياســي مــن جهــة ثانيــة ،بشــكل انعتاقــي مــن العموميــات األيديولوجيــة
الالعقالنيــة التــي تذيــب القضايــا جميعهــا فــي شــعارات عامــة وفضفاضــة تحافــظ
علــى تســطيح الوعــي ،وتثيــر البلبلــة والفرقــة والكراهيــة.

(رواق ميســلون) نفســها بقولهــا إنهــا مجلــة بحثيــة علميــة
عرفــت مجلــة ُ
َّ
للدراســات الثقافيــة والفكريــة والسياســية ،تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة
ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر ،وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب،
رئيســا ومجموعــة مــن األبــواب الثابتــة .وللمجلــة
ويتضمــن كل عــدد منهــا مل ًفــا ً
متخصصــة ،وهيئــة استشــارية تشــرف عليهــا ،وتســتند المجلــة إلــى
هيئــة تحريــر
ِّ
أخالقيــات البحــث العلمــي ،وقواعــد النشــر المعروفــة ،وإلــى نواظــم واضحــة فــي
العالقــة مــع الباحثيــن ،وإلــى الئحــة داخليــة تن ّظــم عمليــة التقويــم.

(رواق ميســلون) للدراســات الثقافيــة والفكريــة والسياســية
هــذا يعنــي أن مجلــة ُ
تُعنــى ،بصــورة أساســية ،بقضايــا الفكــر السياســي ،وتحليــل واقــع ومســتقبل
ســورية ،وعالقــات ســورية بالمنطقــة العربيــة واإلقليــم والعالــم ،وبالثقافــة الســورية
فــي جميــع أحيازهــا وأنماطهــا ،باالســتناد إلــى رؤيــة وطنيــة ديمقراطيــة ســورية،
وتســعى لتكــون منصــة حقيقيــة تُســاهم ،مــن خــالل دراســاتها ومقاالتهــا وندواتهــا
وأوجــه نشــاطها األخــرى ،فــي االرتقــاء بالنظــر والفعــل السياســيين ،وبالثقافــة
الســورية ،بالتعــاون مــع الجهــات الســورية األخــرى التــي تشــترك معهــا فــي رؤيتهــا
وأهدافهــا .وفــي هــذا اإلطــار ،تســعى المجلــة لتأســيس خلفيــة معرفيــة وقيميــة تقــوم
علــى ركيزتيــن ،األولــى هــي النظــر إلــى ســورية ،بحدودهــا المعتــرف بهــا دول ًيــا،
وطنًــا لجميــع أبنائــه ،بتنوعاتهــم العرقيــة والقوميــة والدينيــة كافــة ،واعتبــار الوطنيــة

21

العدد األول
كانون الثاني /يناير 2021

الســورية االنتمــاء األســمى الــذي يحتضــن االنتمــاءات األخــرى .والركيــزة الثانيــة
هــي الديمقراطيــة بمــا تتضمنــه مــن احتــرام الحريــات العامــة ،وصــون حقــوق
اإلنســان ،ورعايــة الضمــان االجتماعــي.

أيضــا لتكــون منبـ ًـرا يتنــاول
(رواق ميســلون) ً
إلــى جانــب ذلــك ،تســعى مجلــة ُ
قضايــا فكريــة سياســية حيويــة بالنســبة إلــى منطقــة الشــرق األوســط ،والمنطقــة
العربيــة عمو ًمــا ،بمــا يســاهم فــي رفــع ســوية االهتمــام بقضايــا الديمقراطيــة
وحقــوق اإلنســان ،وتنــاول المشــكالت السياســية الواقعيــة ،واإلشــكاالت الفكريــة،
والقضايــا الثقافيــة ،بطريقــة أقــرب إلــى الموضوعيــة ،بعيــدً ا مــن سياســات المحــاور
التــي تج ِّيــر السياســة والثقافــة لمصالحهــا الضيقــة.

تطمــح المجلــة إلــى طــرق أبــواب فكريــة سياســية وثقافيــة جديــدة ،عبــر إطــالق
معمقــة أساســها إعمــال النقــد والمراجعــة وإثــارة األســئلة،
عمليــة فكريــة بحثيــة ّ
وتفكيــك القضايــا ،وبنــاء قضايــا أخــرى جديــدة ،وتولــي التفكيــر النقــدي أهميــة
كبــرى بوصفــه أداة فاعلــة إلعــادة النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة
المختلفــة الســائدة.

مــن شــأن األســاس المعرفــي القيمــي الــذي تســعى لــه المجلــة ،مواجهــة التطرف
بأشــكاله كلهــا ،أكان دين ًيــا أو أيديولوج ًيــا أو قوم ًيــا ،والتأكيــد علــى أهميــة التعدديــة،
وعلــى محاربــة وهــم المعصوميــة الذاتيــة ،فــي السياســة ،والثقافــة ،وفــي االقتصــاد،
وفــي مجــاالت الحيــاة كافــة .المبــدأ العــام الــذي تهتــدي بــه المجلــة هــو :كلمــا
اقتربــت الــذات مــن إلغــاء اآلخــر كلمــا اقتربــت مــن إلغــاء ذاتهــا.

تســعى المجلــة اللتــزام الموضوعيــة ،ولعــرض دراســاتها وبحوثها علــى محكِّمين
أيضــا علــى نشــر
متخصصيــن ،وفــق معاييــر علميــة دقيقــة ورصينــة ،لكنهــا ســتعمل ً
ِّ
بعــض المقــاالت المهمــة والمفيــدة سياسـ ًيا وثقاف ًيــا ،فضـ ً
ـال عــن األعمــال اإلبداعيــة
لمثقفيــن وأدبــاء وفنانيــن ســوريين وعــرب وأوروبييــن ،وذلــك توخ ًيــا لمســألتين
مهمتيــن؛ األولــى ،عــدم اقتصــار المجلــة علــى الطابــع األكاديمــي البحثــي الــذي قــد
المتخصصيــن فحســب ،فالمجلــة
يبقــى فــي دائــرة اهتمــام األكاديمييــن والباحثيــن
ِّ
تســعى للتعــاون مــع قطــاع مهــم مــن الكتــاب والمثقفيــن والفنانيــن الفاعليــن فــي
دور مهــم فــي تنميــة الثقافــة والوعي
المجــال الثقافــي ،والذيــن يمكــن أن يكــون لهــم ٌ
الديمقراطــي .أمــا الثانيــة؛ فالمجلــة تســعى إلدمــاج الفاعليــن السياســيين والمدنييــن
المؤثريــن فــي ســورية والمنطقــة العربيــة فــي نشــاطها وحواراتهــا وعملهــا ،بمــا قــد
يعــود بالفائــدة عليهــم ،وعلــى أدائهــم ،ومــن ثــم مــا قــد ينتــج مــن ذلــك مــن آثــار
إيجابيــة علــى مســتوى األداء والممارســة الواقعيــة.
تراعــي هيئــة تحريــر المجلــة ،بالتعــاون مــع الهيئــة االستشــارية ،وعــدد مــن
األكاديمييــن والمثقفيــن المتعاونيــن معهــا ،مجموعــة مــن العناصــر المهمــة فــي
عمليــة التقويــم؛ أهميــة الموضــوع المتنــاول ،وضــوح هــدف الدراســة أو البحــث،
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التبويــب الواضــح للبحــث ،جمــال الصــوغ واألســلوب وســالمة اللغــة العربيــة،
االنســجام الداخلــي بيــن األفــكار ،المنهــج المتماســك ،الجهــد التوثيقــي ودقــة
البيانــات ،أصالــة الدراســة أو البحــث ،التجديــد واالبتــكار ،إحاطــة الكاتــب وإلمامه
بجوانــب الموضــوع المطــروح.

(رواق ميســلون) علــى نشــر المقــاالت والدراســات الفكريــة والسياســية،
تعمــل ُ
والثقافيــة ،والبحــوث الميدانيــة التــي تتعلــق بالــرؤى واألفعــال السياســية،
ومراجعــات الكتــب ،والترجمــات مــن اللغــات األخــرى إلــى اللغــة العربيــة،
واألعمــال اإلبداعيــة ألدبــاء ســوريين وعــرب فــي مجــال القصة والمســرح والشــعر،
والرســوم التشــكيلية والكاريكاتوريــة التــي يقدمهــا فنانــون ســوريون وعــرب،
وتنظيــم الفاعليــات الفكريــة والسياســية ،الشــعبية والنخبويــة ،وعقــد المحاضــرات
والنــدوات والــدورات التدريبيــة وورشــات العمــل ،واســتطالعات الــرأي ،وإعــداد
برامــج مرئيــة ومســموعة داعمــة للمجلــة تنشــر فــي موقعهــا اإللكترونــي ،فضـ ً
ـال عن
عقــد شــراكات بحثيــة وثقافيــة مــع مجــالت أخــرى.

للمجلــة هيئــة تحريــر خبيــرة ،مهمتهــا تحديــد محــاور المجلــة وموضوعاتهــا،
وتكليــف الباحثيــن والمثقفيــن ،وفــق تخصصاتهــم واهتماماتهــم ،بالكتابــة فــي
الملفــات المتناولــة ،وفــي زوايــا وأبــواب المجلــة الثابتــة ،وتلقــي الدراســات
واألبحــاث ومراجعــات الكتــب مــن الباحثيــن والمثقفيــن الذيــن يبــادرون بالكتابــة
للمجلــة مــن دون تكليــف ،وإقــرار نشــر البحــوث والدراســات وف ًقــا آلليــة التقويــم
المعتمــدة باالعتمــاد علــى أعضائهــا أو على أعضــاء الهيئــة االستشــارية ،أو من خالل
اللجــوء إلــى محكِّميــن آخريــن مــن خــارج هيئــة التحريــر والهيئــة االستشــارية.

تتلقــى هيئــة التحريــر الدعــم والمســاندة فــي عملهــا مــن الهيئــة االستشــارية
المتخصصيــن بالعلوم الفلســفية
المؤلفــة مــن مجموعــة مــن األســاتذة واألكاديمييــن
ِّ
واالجتماعيــة والسياســية ،ومــن ذوي الخبــرة فــي مجــال اختصــاص المجلــة ،ومــن
الشــخصيات العامــة الســورية والعربيــة القديــرة ،مهمتهــا مســاعدة هيئــة التحريــر،
وتزويدهــا بـــآراء موضـــوعية ذات بعد مســتقل وبنَّــاء ،وبنصائــح تتناول اســـتراتيجية
المجلــة وسياســاتها العامــة ،وتقديــم رؤى جديــدة ،وتحديــد نقاط الضعــف والخلل،
ً
وحلــوال ،وتعطــي رأ ًيــا فــي االتفاقيــات مــع
عــالوة علــى أنهــا تقتــرح توصيــات
المؤسســات الثقافيــة األخــرى.

(رواق ميســلون) تصــدر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة
جديــر بالذكــر أن مجلــة ُ
والترجمــة والنشــر ،وهــي مؤسســة ثقافيــة وبحثيــة مســتقلة ،غيــر ربحيــة ،تُعنــى
بإنتــاج ونشــر الدراســات والبحــوث والكتــب التــي تتنــاول القضايــا السياســية
والثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة فــي منطقــة الشــرق األوســط ،وتولــي اهتما ًمــا
رئيســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة ،اإلنكليزيــة والفرنســية واأللمانيــة ،واللغــة
ً
العربيــة .وتهــدف إلــى اإلســهام فــي التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء
الجــاد بالبحــث العلمــي واالبتــكار ،وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة
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واحتــرام حقــوق اإلنســان ،وإلــى تبــادل الثقافــة والمعرفــة والخبــرات .وتســعى
إلقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهــد والمراكــز
الثقافيــة والعلميــة ،العربيــة واألوروبيــة .وتؤمــن بأهميــة تعليــم وتدريــب الشــباب،
واألخــذ بيدهــم ،واالرتقــاء بهــم ومعهــم فــي ســ َّلم اإلبــداع واإلنتــاج ،وتعمــل
لتكــون خططهــا التدريبيــة متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة ،بالتعــاون مــع مجموعــة
مــن الخبــراء العــرب واألوروبييــن.

وتهــدف مؤسســة ميســلون إلــى تقديــم قــراءات سياســية ،موضوعيــة وعقالنيــة،
لواقــع منطقــة الشــرق األوســط ،وإطــالق مشــروعات ومبــادرات سياســية منتجــة،
ٍ
ـي
وإلــى إنتــاج الدراســات والكتــب البحث ّيــة العلميــة التــي تســتند إلــى جهــد بحثـ ّ
أصيــل ورصيــن ،وتتنــاول قضايــا الفكــر والواقــع فــي منطقــة الشــرق األوســط،
بمــا يســهم فــي خلــق فهــم أفضــل بالمنطقــة وتاريخهــا ،وإلــى اإلســهام فــي بنــاء
جســر تواصــل ثقافــي ،أوروبــي عربــي ،وتشــجيع الترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة
والعربيــة ،وإنجــاز الدراســات والبحــوث المشــتركة ،واإلســهام فــي نشــر الثقافــة
واإلبــداع والمعرفــة ،ودعــم الفكــر النقــدي والتنويــري فــي مواجهــة التيــارات
ً
فضــال عــن تشــجيع منطــق الحــوار واألســاليب
واأليديولوجيــات المتطرفــة،
الديمقراطيــة فــي حــل المشــكالت الثقافيــة والواقعيــة ،وتشــجيع الشــباب والمــرأة
علــى العمــل الثقافــي.

(رواق ميســلون) إلــى القــادة السياســيين ،وإلــى المثقفيــن والفنانيــن
تتوجــه ُ
وأصحــاب الــرأي ،علــى اختــالف مشــاربهم وتياراتهــم ،الذيــن يؤلمهــم هــذا
التدهــور المســتمر ،ممــن يشــاركونها االعتقــاد بــدور الوعــي الفاعــل ،وبوظيفــة
الثقافــة النقديــة ،كــي يغــذوا صفحاتهــا بإســهاماتهم ونتاجاتهــم المختلفــة ،كونهــا
ال تدّ عــي احتــكار القــول والتوجــه ،وال تدعــي األســبقية فــي شــيء ،فهــي وجــه
لجهــود متنوعــة ،فــي الماضــي والحاضــر ،حلمــت وعملــت مــن أجــل وضــع لبنــة
فــي مدمــاك مشــروع تنميــة الثقافــة والوعــي الديمقراطــي ،وتعزيــز خــط التنويــر
والتقــدم.

نتمنــى لميســلون أن تكــون دائمــة العطــاء فكر ًيــا ،وف ّياضــة دو ًمــا باإلنتــاج
(رواق ميســلون) ،ركنًــا حوار ًيــا تتفاعــل
الثقافــي ،ونطمــح أن يكــون ُرواقهــا ،مجلــة ُ
فيــه األنهــار الفكريــة والثقافيــة جميعهــا ،بمــا يخــدم القضايــا اإلنســانية والوطنيــة
ويعــزز حضــور الحداثــة والديمقراطيــة.
فــي منطقتنــا،
ِّ

هــذا هــو العــدد األول مــن ُرواق ميســلون نضعــه بيــن أيــدي قرائنــا ..المجلــة
التــي نريــد لهــا أن تُغنــي الجميــع وتغتنــي بالجميــع ..تكبــر بهــم ويكبــرون بهــا.
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