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كلمة هيئة التحرير

العدد األول من مجلة )ُرواق ميسلون(
ــا  ــدد األول، وكله ــي، الع ــا التجريب ــلون( بعدده ــة )ُرواق ميس ــوم مجل ــدر الي تص
أمــٌل أن تســاهم، بجانــب غيرهــا مــن المشــروعات الثقافيــة، فــي إضــاءة شــمعة فــي 
ســماء خرابنــا السياســي والثقافــي، وفــي فتــح طاقــة فــي جــدار األوضــاع السياســية 
ــا  ــن حاجتن ــير م ــزء يس ــة ج ــي تلبي ــنا، وف ــى أنفاس ــق عل ــكاد تطب ــي ت ــة الت الخانق
الشــديدة إلــى الحــوار والتفاعــل، وحاجاتنــا األخــرى التــي تمليهــا واقعــة التدهــور 
الثقافــي التــي تتجلــى بتحويــل الثقافــة والفكــر إلــى أيديولوجيــات إعالميــة مرتبطــة 

بحكومــات أو جهــات مختلفــة.
س المجلــة نفســها لتنــاول القضايــا الحيويــة، الثقافيــة والفكرية والسياســية،  ســتكرِّ
ــا  ــى حواراتن ــيطر عل ــا، وتس ــغل تفكيرن ــتقبلنا، وتش ــا ومس ــي حياتن ــر ف ــي تؤث الت
ــع  ــة، والتطل ــة النقدي ــى الثقاف ــار إل ــادة االعتب ــا إع ــب عينيه ــًة نص ــاتنا، واضع ونقاش
ــة  ــة والثقافي ــكاالت الفكري ــا واإلش ــل القضاي ــة لمجم ــة وعميق ــة حقيقي ــى مقارب إل
ــة  ــة الواقعي ــك الممارس ــة، وترب ــن جه ــاد م ــي الج ــيس المعرف ــق التأس ــي تعي الت
ــة  ــات األيديولوجي ــة، بشــكل انعتاقــي مــن العمومي واألداء السياســي مــن جهــة ثاني
الالعقالنيــة التــي تذيــب القضايــا جميعهــا فــي شــعارات عامــة وفضفاضــة تحافــظ 

ــة. ــة والكراهي ــة والفرق ــر البلبل ــي، وتثي ــطيح الوع ــى تس عل
فــت مجلــة )ُرواق ميســلون( نفســها بقولهــا إنهــا مجلــة بحثيــة علميــة  عرَّ
ــة  ــن مؤسس ــهر ع ــة أش ــدر كل ثالث ــية، تص ــة والسياس ــة والفكري ــات الثقافي للدراس
ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، 
ــة  ــة. وللمجل ــواب الثابت ــن األب ــة م ــا ومجموع ــا رئيًس ــا ملًف ــدد منه ــن كل ع ويتضم
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص ــر متخصِّ ــة تحري هيئ
أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعروفــة، وإلــى نواظــم واضحــة فــي 

ــم.  ــة التقوي ــم عملي ــة تنّظ ــة داخلي ــى الئح ــن، وإل ــع الباحثي ــة م العالق
هــذا يعنــي أن مجلــة )ُرواق ميســلون( للدراســات الثقافيــة والفكريــة والسياســية 
ُتعنــى، بصــورة أساســية، بقضايــا الفكــر السياســي، وتحليــل واقــع ومســتقبل 
ســورية، وعالقــات ســورية بالمنطقــة العربيــة واإلقليــم والعالــم، وبالثقافــة الســورية 
ــورية،  ــة س ــة ديمقراطي ــة وطني ــى رؤي ــتناد إل ــا، باالس ــا وأنماطه ــع أحيازه ــي جمي ف
وتســعى لتكــون منصــة حقيقيــة ُتســاهم، مــن خــالل دراســاتها ومقاالتهــا وندواتهــا 
ــة  ــيين، وبالثقاف ــل السياس ــر والفع ــاء بالنظ ــي االرتق ــرى، ف ــاطها األخ ــه نش وأوج
الســورية، بالتعــاون مــع الجهــات الســورية األخــرى التــي تشــترك معهــا فــي رؤيتهــا 
وأهدافهــا. وفــي هــذا اإلطــار، تســعى المجلــة لتأســيس خلفيــة معرفيــة وقيميــة تقــوم 
ــا،  علــى ركيزتيــن، األولــى هــي النظــر إلــى ســورية، بحدودهــا المعتــرف بهــا دولًي
وطنًــا لجميــع أبنائــه، بتنوعاتهــم العرقيــة والقوميــة والدينيــة كافــة، واعتبــار الوطنيــة 
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الســورية االنتمــاء األســمى الــذي يحتضــن االنتمــاءات األخــرى. والركيــزة الثانيــة 
ــوق  ــون حق ــة، وص ــات العام ــرام الحري ــن احت ــه م ــا تتضمن ــة بم ــي الديمقراطي ه

ــي. ــان االجتماع ــة الضم ــان، ورعاي اإلنس
ــاول  ــًرا يتن ــون منب ــا لتك ــلون( أيًض ــة )ُرواق ميس ــعى مجل ــك، تس ــب ذل ــى جان إل
ــة  ــط، والمنطق ــرق األوس ــة الش ــى منطق ــبة إل ــة بالنس ــية حيوي ــة سياس ــا فكري قضاي
ــة  ــا الديمقراطي ــام بقضاي ــوية االهتم ــع س ــي رف ــاهم ف ــا يس ــا، بم ــة عموًم العربي
وحقــوق اإلنســان، وتنــاول المشــكالت السياســية الواقعيــة، واإلشــكاالت الفكريــة، 
والقضايــا الثقافيــة، بطريقــة أقــرب إلــى الموضوعيــة، بعيــًدا مــن سياســات المحــاور 

ــة.   ــا الضيق ــة لمصالحه ــة والثقاف ــر السياس ــي تجيِّ الت
تطمــح المجلــة إلــى طــرق أبــواب فكريــة سياســية وثقافيــة جديــدة، عبــر إطــالق 
ــئلة،  ــارة األس ــة وإث ــد والمراجع ــال النق ــها إعم ــة أساس ــة معّمق ــة بحثي ــة فكري عملي
ــة  ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي ــدة، وتول ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي وتفكي
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 دينًيــا أو أيديولوجًيــا أو قومًيــا، والتأكيــد علــى أهميــة التعدديــة، 
وعلــى محاربــة وهــم المعصوميــة الذاتيــة، فــي السياســة، والثقافــة، وفــي االقتصــاد، 
ــة هــو: كلمــا  ــه المجل ــدي ب ــذي تهت ــدأ العــام ال ــة. المب ــاة كاف وفــي مجــاالت الحي

اقتربــت الــذات مــن إلغــاء اآلخــر كلمــا اقتربــت مــن إلغــاء ذاتهــا.
مين  تســعى المجلــة اللتــزام الموضوعيــة، ولعــرض دراســاتها وبحوثها علــى محكِّ
صيــن، وفــق معاييــر علميــة دقيقــة ورصينــة، لكنهــا ســتعمل أيًضــا علــى نشــر  متخصِّ
بعــض المقــاالت المهمــة والمفيــدة سياســًيا وثقافًيــا، فضــاًل عــن األعمــال اإلبداعيــة 
ــألتين  ــا لمس ــك توخًي ــن، وذل ــرب وأوروبيي ــوريين وع ــن س ــاء وفناني ــن وأدب لمثقفي
مهمتيــن؛ األولــى، عــدم اقتصــار المجلــة علــى الطابــع األكاديمــي البحثــي الــذي قــد 
صيــن فحســب، فالمجلــة  يبقــى فــي دائــرة اهتمــام األكاديمييــن والباحثيــن المتخصِّ
تســعى للتعــاون مــع قطــاع مهــم مــن الكتــاب والمثقفيــن والفنانيــن الفاعليــن فــي 
المجــال الثقافــي، والذيــن يمكــن أن يكــون لهــم دوٌر مهــم فــي تنميــة الثقافــة والوعي 
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. 
ــن  ــدد م ــارية، وع ــة االستش ــع الهيئ ــاون م ــة، بالتع ــر المجل ــة تحري ــي هيئ تراع
ــي  ــة ف ــر المهم ــن العناص ــة م ــا، مجموع ــن معه ــن المتعاوني ــن والمثقفي األكاديميي
عمليــة التقويــم؛ أهميــة الموضــوع المتنــاول، وضــوح هــدف الدراســة أو البحــث، 



ــة،  ــة العربي ــالمة اللغ ــلوب وس ــوغ واألس ــال الص ــث، جم ــح للبح ــب الواض التبوي
ــة  ــي ودق ــد التوثيق ــك، الجه ــج المتماس ــكار، المنه ــن األف ــي بي ــجام الداخل االنس
البيانــات، أصالــة الدراســة أو البحــث، التجديــد واالبتــكار، إحاطــة الكاتــب وإلمامه 

ــروح. ــوع المط ــب الموض بجوان
تعمــل )ُرواق ميســلون( علــى نشــر المقــاالت والدراســات الفكريــة والسياســية، 
السياســية،  واألفعــال  بالــرؤى  تتعلــق  التــي  الميدانيــة  والبحــوث  والثقافيــة، 
ــة،  ــة العربي ــى اللغ ــرى إل ــات األخ ــن اللغ ــات م ــب، والترجم ــات الكت ومراجع
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، فضــاًل عن 

ــرى. ــالت أخ ــع مج ــة م ــة وثقافي ــراكات بحثي ــد ش عق
ــا،  ــة وموضوعاته ــاور المجل ــد مح ــا تحدي ــرة، مهمته ــر خبي ــة تحري ــة هيئ للمجل
ــي  ــة ف ــم، بالكتاب ــم واهتماماته ــق تخصصاته ــن، وف ــن والمثقفي ــف الباحثي وتكلي
ــات  ــي الدراس ــة، وتلق ــة الثابت ــواب المجل ــا وأب ــي زواي ــة، وف ــات المتناول الملف
واألبحــاث ومراجعــات الكتــب مــن الباحثيــن والمثقفيــن الذيــن يبــادرون بالكتابــة 
للمجلــة مــن دون تكليــف، وإقــرار نشــر البحــوث والدراســات وفًقــا آلليــة التقويــم 
المعتمــدة باالعتمــاد علــى أعضائهــا أو على أعضــاء الهيئــة االستشــارية، أو من خالل 

ــارية.  ــة االستش ــر والهيئ ــة التحري ــارج هيئ ــن خ ــن م ــن آخري مي ــى محكِّ ــوء إل اللج
ــارية  ــة االستش ــن الهيئ ــا م ــي عمله ــاندة ف ــم والمس ــر الدع ــة التحري ــى هيئ تتلق
صيــن بالعلوم الفلســفية  المؤلفــة مــن مجموعــة مــن األســاتذة واألكاديمييــن المتخصِّ
واالجتماعيــة والسياســية، ومــن ذوي الخبــرة فــي مجــال اختصــاص المجلــة، ومــن 
ــر،  ــة التحري ــرة، مهمتهــا مســاعدة هيئ ــة القدي ــة الســورية والعربي الشــخصيات العام
وتزويدهــا بـــآراء موضـــوعية ذات بعد مســتقل وبنَّــاء، وبنصائــح تتناول اســـتراتيجية 
المجلــة وسياســاتها العامــة، وتقديــم رؤى جديــدة، وتحديــد نقاط الضعــف والخلل، 
ــع  ــات م ــي االتفاقي ــا ف ــي رأًي ــواًل، وتعط ــات وحل ــرح توصي ــا تقت ــى أنه ــالوة عل ع

ــة األخــرى. المؤسســات الثقافي
جديــر بالذكــر أن مجلــة )ُرواق ميســلون( تصــدر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
ــى  ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي ــي مؤسس ــر، وه ــة والنش والترجم
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح ــر الدراس ــاج ونش بإنت
والثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة فــي منطقــة الشــرق األوســط، وتولــي اهتماًمــا 
رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة والفرنســية واأللمانيــة، واللغــة 
ــاء  ــدي واالعتن ــر النق ــة والتفكي ــة الثقافي ــي التنمي ــهام ف ــى اإلس ــدف إل ــة. وته العربي
ــة  ــوار والديمقراطي ــم الح ــم قي ــى تعمي ــكار، وإل ــي واالبت ــث العلم ــاد بالبح الج
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ــعى  ــرات. وتس ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــى تب ــان، وإل ــوق اإلنس ــرام حق واحت
ــز  ــد والمراك ــات والمعاه ــع المؤسس ــة م ــاون وثيق ــات تع ــراكات وعالق ــة ش إلقام
الثقافيــة والعلميــة، العربيــة واألوروبيــة. وتؤمــن بأهميــة تعليــم وتدريــب الشــباب، 
ــل  ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ــم ف ــم ومعه ــاء به ــم، واالرتق ــذ بيده واألخ
لتكــون خططهــا التدريبيــة متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة 

ــن. ــرب واألوروبيي ــراء الع ــن الخب م
وتهــدف مؤسســة ميســلون إلــى تقديــم قــراءات سياســية، موضوعيــة وعقالنيــة، 
لواقــع منطقــة الشــرق األوســط، وإطــالق مشــروعات ومبــادرات سياســية منتجــة، 
ــّي  ــٍد بحث ــى جه ــتند إل ــي تس ــة الت ــة العلمي ــب البحثّي ــات والكت ــاج الدراس ــى إنت وإل
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــع ف ــر والواق ــا الفك ــاول قضاي ــن، وتتن ــل ورصي أصي
ــاء  ــي بن ــى اإلســهام ف ــق فهــم أفضــل بالمنطقــة وتاريخهــا، وإل بمــا يســهم فــي خل
جســر تواصــل ثقافــي، أوروبــي عربــي، وتشــجيع الترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة 
ــة  ــر الثقاف ــي نش ــهام ف ــتركة، واإلس ــوث المش ــات والبح ــاز الدراس ــة، وإنج والعربي
ــارات  ــة التي ــي مواجه ــري ف ــدي والتنوي ــر النق ــم الفك ــة، ودع ــداع والمعرف واإلب
واأليديولوجيــات المتطرفــة، فضــاًل عــن تشــجيع منطــق الحــوار واألســاليب 
الديمقراطيــة فــي حــل المشــكالت الثقافيــة والواقعيــة، وتشــجيع الشــباب والمــرأة 

ــي. ــل الثقاف ــى العم عل
ــن  ــن والفناني ــى المثقفي ــيين، وإل ــادة السياس ــى الق ــلون( إل ــه )ُرواق ميس تتوج
ــذا  ــم ه ــن يؤلمه ــم، الذي ــاربهم وتياراته ــالف مش ــى اخت ــرأي، عل ــاب ال وأصح
ــة  ــل، وبوظيف ــي الفاع ــدور الوع ــاد ب ــاركونها االعتق ــن يش ــتمر، مم ــور المس التده
ــا  ــة، كونه ــم المختلف ــهاماتهم ونتاجاته ــا بإس ــذوا صفحاته ــي يغ ــة، ك ــة النقدي الثقاف
ــه  ــي وج ــيء، فه ــي ش ــبقية ف ــي األس ــه، وال تدع ــول والتوج ــكار الق ــي احت ال تّدع
لجهــود متنوعــة، فــي الماضــي والحاضــر، حلمــت وعملــت مــن أجــل وضــع لبنــة 
ــر  ــط التنوي ــز خ ــي، وتعزي ــي الديمقراط ــة والوع ــة الثقاف ــروع تنمي ــاك مش ــي مدم ف

ــدم. والتق
نتمنــى لميســلون أن تكــون دائمــة العطــاء فكرًيــا، وفّياضــة دوًمــا باإلنتــاج 
الثقافــي، ونطمــح أن يكــون ُرواقهــا، مجلــة )ُرواق ميســلون(، ركنًــا حوارًيــا تتفاعــل 
ــة  ــانية والوطني ــا اإلنس ــدم القضاي ــا يخ ــا، بم ــة جميعه ــة والثقافي ــار الفكري ــه األنه في

ــة. ــة والديمقراطي ــور الحداث ز حض ــزِّ ــا، ويع ــي منطقتن ف
ــة  ــا.. المجل ــدي قرائن ــن أي ــه بي ــلون نضع ــن ُرواق ميس ــدد األول م ــو الع ــذا ه ه
ــا. ــرون به ــم ويكب ــر به ــع.. تكب ــي بالجمي ــع وتغتن ــي الجمي ــا أن ُتغن ــد له ــي نري الت
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