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التقرير السنوي الأول -مركز حرمون للدراسات المعاصرة

الفصل الأول
مركز حرمون للدراسات المعاصرة :التأسيس والتنظيم الإداري والموارد البشرية
أو ًلا :مقدمة (أهداف ورسالة ومهمات مركز حرمون)
مؤسسة بحثية وثقافية مستقلة ،لا تستهدف الربح ،تُعنى بشكل
مركز حرمون للدراسات المعاصرة هو
ّ

خصوصا الواقع السوري ،وتهتم بالتنمية الثقافية
رئيس بإنتاج الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمنطقة العربية،
ً
والتطوير الإعلامي وتعزيز أداء المجتمع المدني ،ونشر الوعي الديمقراطي وتعميم قيم الحوار واحترام حقوق
الإنسان ،إلى جانب تقديم الاستشارات والتدريب في الميادين السياسية والإعلامية للجهات التي تحتاج
إليها في المجتمع السوري انطلا ًقا من الهوية الوطنية السورية.
مركز حرمون للدراسات المعاصرة هو مركز مستقل ،أسسه مثقفون سوريون يسعون لتقديم الفائدة في
مصدرا لإثراء وتعميم القيم الحضارية والنبيلة ،وواحة
نواح متنوعة؛ وتعمل إدارته من أجل أن يكون المركز
ً
ٍ
للحوار والبناء ،وساحة للعمل الجدي المثمر على الصعد كافة ،البحثية والإعلامية والسياسية والثقافية؛
عموما ،قائمة على التأثير الإيجابي
أيضا في أن يبني المركز علاقة متقدمة بالمجتمع السوري ،والعربي
وتأمل ً
ً
فيه والتأثر به في ٍ
دائما بتلقي النصائح والنقد الجاد لأداء المركز وفرق عمله المتنوعة.
معا ،لذلك ترحب
ً
آن ً
التخصصية
يعمل مركز حرمون للدراسات المعاصرة لتحقيق أهدافه من خلال مجموعة من الوحدات
ّ
(وحدة دراسة السياسات ،وحدة الأبحاث الاجتماعية ،وحدة الترجمة والتعريب ،وحدة المقاربات

ٍ
وعدد من برامج العمل المساعدة (برنامج دعم الحوار وتنمية
القانونية ،وحدة الدراسات الاقتصادية)؛
ٍ
وعدد من المؤسسات والمشاريع التي
الثقافة ،برنامج تكريم الشخصيات السورية ،برنامج جوائز المركز)،

انبثقت منه (شبكة جيرون الإعلامية ،مجلة "قلمون" للدراسات والأبحاث ،معهد الجمهورية لمنهجيات
البحث العلمي ،دار ميسلون للطباعة والنشر والتوزيع)؛ ويمكن للمركز أن يضيف برامج ووحدات جديدة
بحسب الحاجة والأهداف.
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الفصل الأول :مركز حرمون للدراسات المعاصرة :التأسيس والتنظيم الإداري والموارد البشرية

انطلق مركز حرمون للدراسات المعاصرة في  17نيسان /أبريل  ،2016ذكرى الاستقلال السوري ،تأكي ًدا
على حاجة السوريين اليوم إلى إنجاز استقلالهم الثاني ،الذي نراه مرتب ً
طا بالضرورة بإعادة بناء الهوية الوطنية
السورية على أسس حديثة وديمقراطية.

دلالات اسم المركز
اسم "حرمون" هو اسم سوري كنعاني الأصل ومعناه "المقدّس" ،وجبل حرمون هو أرض الخالدين
وجبل الرؤى في التاريخ السومري ،وله دلالات مهمة لدى الديانات السماوية الثلاث ،فض ًلا عن أن هذا
أيضا الجبل الذي أطلق
الجبل قد شهد معارك مهمة ضد "إسرائيل" التي تحتل الجولان السوري ،وهو ً
عليه العرب اسم "جبل الشيخ" ،وكتب عنه شعراء كبار مثل الشاعر سعيد عقل أحلى الأشعار ،وغنت
بعضها فيروز:

شام يا ذا السيف
ثلـج َح ْر ُمـو َن َغ َذانا َم ًعا
ُ

ِّ
ِّ
كالعـ ِّّز في الق َُـب ِّ
ب
خا
شام ً

َوحـ َد الدُنيا غَـ ًدا َج َبـل

ِّ
ِّ
والحقَ ِّ
ـب
يـح
بالر ِّ
لاعـب ّ
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التقرير السنوي الأول -مركز حرمون للدراسات المعاصرة

الرسالة
ِّ
نفكّر ونعمل ٍ
لغد أفضل لسورية والسوريين ،والمنطقة العربية

الرؤية والطموح
•
•

مركز يساهم في نهضة في الفكر ،وفاعليّة في بناء الوعي العام.
مركز موثوق ومعتمد في قراءة الواقع واستقراء المستقبل.

•

مركز يعمل على استنهاض وتمكين الطاقات البشرية السورية ،والعربية.

القيم والالتزامات
•

الإنسان هو المنطلق والغاية

•

الحرية أسمى القيم ومركزها

•

الاستثمار في العقل أهم عناصر النجاح

•

علاقة متوازنة ومنتجة بين الفرد والجماعة

•

الماضي دروس ،والواقع مرآة ،والمستقبل يصنعه المجتهدون
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الفصل الأول :مركز حرمون للدراسات المعاصرة :التأسيس والتنظيم الإداري والموارد البشرية

المهمات والأهداف
ٍ
بحثي أصيل ورصين ،وتتناول الواقع السوري ،والعربي
جهد
 .1إنتاج المواد البحثيّة العلمية التي تستند إلى
ّ
واقتصاديا.
اجتماعيا
عموما،
ً
ً
ً

 .2قراءات سياسية موضوعية للواقع السوري ،والعربي ،ولعلاقاته بالعالم ،وإطلاق مشاريع ومبادرات سياسية
منتجة.
 .3الإسهام في تشكيل رأي عام سوري حول عدد من القضايا الإنسانية والوطنية ،والمحافظة على الذاكرة
السورية ،بما يساهم في إعادة بناء الهوية الوطنية السورية على أسس جديدة.
 .4نشر الوعي الديمقراطي وتعميم قيم الحوار ،والفكر النقدي والتنويري ،وتنمية الثقافة في المجتمع
السوري ،والعربي ،في مواجهة التيارات والأيديولوجيات المتطرفة.
 .5الإسهام في إنضاج تصورات عقلانية حول طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد،
خصوصا ما يرتبط بعلاقة الدين بالدولة،
في سورية والمنطقة العربية ،وأسسه وآليات إنتاجه ومرجعياته،
ً
وعلاقة الدولة بالإثنيات المتنوعة.
 .6دراسات وبرامج عمل ممكنة التطبيق حول المشكلات الاجتماعية والسياسية التي ستواجهها سورية،
وبلدان الربيع العربي ،خلال الفترة الانتقالية وبعدها ،ووضع أسس لمعالجتها.
 .7تطوير الوعي القانوني العام ،وإنتاج دراسات ومقاربات قانونية بهدف إعادة بناء النظام القانوني والحقوقي
في سورية ،وبلدان الربيع العربي.
لميا ،ويتوافق مع قيم
 .8إعلام يلتزم الجدّية والصدقية ،ويحترم أخلاق ومعايير العمل الصحفي المعروفة عا ً
الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان.

 .9التعرف إلى رؤية العالم تجاه ما يحدث في منطقتنا ،ونقل رؤانا وتصوراتنا إلى العالم للتأثير في سياساته.
 .10دعم وتعزيز أداء المجتمع المدني ،وبناء الشراكات المنتجة مع منظماته ،وتوفير وسائل وآليات التدريب
وإعادة التأهيل للكوادر البشرية.
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ثانيا :تأسيس مركز حرمون
ً
•

بدأت فكرة المركز المتخصص بالشأن السوري تتحول إلى مسألة ملحة منذ انطلاقة الثورة السورية،

وجرت عدة محاولات لم يكتب لها النجاح.
•

لقيت فكرة المركز طريقها إلى الحياة في أوائل عام .2016

•

على الرغم من قصر عمر مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،فقد نجح ،خلال سنته الأولى ،في أن
يتوسع ويؤسس شبكة صغيرة من المكاتب والمقا ّر ،في كل من الدوحة وغازي عينتاب وبرلين وباريس،
المقار داخل سورية ،في الغوطة الشرقية ومدينة اعزاز ومنطقة الغاب ،ويتوقع في سنته
إضافة إلى بعض
ّ
الثانية افتتاح مكاتب جديدة في مدن أخرى داخل وخارج سورية.

غازي

عنتاب

باريس

مركز

حرمون

الدوحة

برلين

 -1تأسيس المركز في الدوحة
•

بدأت إجراءات تأسيس المركز في الدوحة ،في شهر آذار /مارس  ،2016وأعلن عنه في  17نيسان/
أبريل  ،2016ذكرى استقلال سورية ،وباشر العمل فعلًا في  1أيار /مايو .2016

•

نسبيا بسبب البيروقراطية :صدر
اكتملت إجراءات ترخيص المركز في الدوحة بعد تأخرها لوقت طويل
ً

حاليا في مرحلة إبرام عقود العمل
السجل التجاري ،وفُتح حساب بنكي ،وصدر قيد المنشأة ،ونحن
ً
وتسجيل الموظفين في وزارة العمل /الدوحة ،لكن لا يمكن للمركز ممارسة أي نشاط علني في مقره،

خدميا ،ولذلك نعقد الندوات وورش
تجاريا أو
كوننا لم نحصل على تعديل مواصفات المقر ليصبح
ً
ً
العمل في فنادق مختارة.
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مقر مركز حرمون في مدينة الدوحة

قاعة الاجتماعات في مقر مركز حرمون في مدينة الدوحة
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 -2تأسيس المركز في غازي عينتاب
•

صدر ترخيص المركز في دائرة الجمعيات التركية في  12أيار /مايو  2016في مدينة غازي عينتاب
التركية ،برقم ( ،)27-019-186وهذا الترخيص يخ ّول العاملين في المركز مزاولة أعمالهم بشكل قانوني
وفتح حسابات بنكية في المصارف التركية ،وقد جرى الترخيص بأسماء أشخاص يحملون إقامات في

تركيا.
•

جرى استئجار مكتب في منطقة غازي مختار باشا ،في مدينة غازي عينتاب في  15نيسان /أبريل 2016

وج ِّّهز ونُ ِّظّم بما يناسب حاجات نشاط المركز ،خاصة من حيث ترك مساحة
مترا
مربعاُ ،
ً
بمساحة ً 270
واسعة تتسع لاجتماع نحو  100شخص.

•

جرى العمل على استكمال استخراج إذن عمل رسمي للموظفين ،على الرغم من ما يستتبع ذلك من
تكاليف ضريبية.

مقر مركز حرمون في مدينة غازي عينتاب
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 -3تأسيس المركز في برلين
•

اتخذ قرار تأسيس المركز في ألمانيا بحكم كون برلين ،إضافة إلى باريس ،عاصمتي أوروبا
المهمتين ،إضافة إلى وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين في ألمانيا.

•

جرى تأسيس المركز وفق القانون الألماني ) (Harmoon Vereinكمنظمة غير ربحية من جانب
ميونيخ:

مجموعة من اللاجئين السوريين ،سجلت في

Die Eintragung im Vereinsregister Munchen, Harmoon e. V. Munchen VR 206776

•

Address: Wetterstein strasse 6, 81547 Munich - Germany

•

•

افتتح حساب بنكي للمركز لدى شباركاسي بنك

•

مقرا للمركز وملتقى للندوات ولقاء
حاليا عن مكتب بمساحة  150م2
يجري البحث
تقريبا ليكون ً
ً
ً

•

سيجري التعاقد مع عدد صغير من الموظفين للعمل في المكتب )1 ،مدير مكتب )2 ،إداري

Sparkasse Munich

السوريين ونشاطهم.

ومحاسب )3 ،إعلامي ،ويفضل من يجيد اللغة الألمانية ،وسيجري الاعتماد على التعاون الموقّت
مع سوريين من خارج المكتب للقيام بأعمال محددة.
•

يتوقع أن ُيفتتح المكتب في برلين في نهاية عام .2017

 -4تأسيس المركز في باريس
وحاليا في سياق البحث عن مكتب لاستئجاره:
استكملت إجراءات ترخيص مركز حرمون في باريس،
ً

Centre Harmoon d'Etudes Contemporaines - Paris
)(CHECP
SARL - R.C.S. 829 420 256 Paris
115, rue de l’Abbé Groult, 75015 PARIS
Tel: +33 7 81 37 68 60

يوجد الآن عدد ممن يعملون في مركز حرمون يشكلون النواة التي سيقوم عليها تأسيس المكتب في
باريس بحكم إقامتهم فيها.
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ثال ًثا :انطباعات عامة ونجاحات ومشكلات خلال السنة الأولى
 -1الانطباع العام حول نشاط مركز حرمون
•

انطلاقة سريعة.

•

جدية وصدقية ،سمعة حسنة ،كسب احترام عديد من المثقفين والناشطين.

•

تميز بأعمال غير مسبوقة مقارنة بمراكز الدراسات الأخرى ،مثل عمله في المجالات الآتية :المنصات
الحوارية والحملات الإعلامية وغيرها.

•

نجح في استعادة الثقة بالنشاط والحراك المدني والسياسي ودور الإعلام.

•

قياسا بالتمويل المحدود ،ما يعني أن العائد كبير بالنسبة إلى الإنفاق.
أعمال كبيرة
ً

 -2نجاحات ملموسة
•

استطاع المركز ،خلال فترة قصيرة ،أن يثبت وجوده بقوة في غازي عينتاب ،سواء على مستوى الشارع
السوري الواسع أو المستوى الرسمي التركي ،ما أعطى المركز امتيازات لم يحصل عليها غيره (مثلًا
حصل المركز على موافقة لتنظيم وقفة احتجاجية في نهاية أيلول /سبتمبر  2016ضد التدخل الروسي
في سورية لم تمنح لغيره ممن تقدم بطلبات).

•

قويا بأنه مركز جاد وموضوعي ومتزن في نشاطه.
خلق المركز انطبا ًعا ً

•

استطاع إعادة شيء من الثقة في العمل المدني السوري بعد تراجعه.

•

يتفاعل السوريون بشكل مميز مع نشاط المركز ،ويشاركون فيه ،خاصة فئة الشباب.

•

يتميز العاملون في المركز بانتمائهم إلى مركز حرمون والقضية السورية بشكل عام.
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 -3الصعوبات والمشكلات والتحديات الأساسية
مشكلة الترخيص في قطر (العمل البيروقراطي الذي يؤخر التراخيص) ،مشكلة تحويل رواتب الموظفين
وفق متطلبات وزارة العمل.
•

مشكلة التمويل :ضعف التمويل مقارنة بالأعمال العديدة والواسعة ،عدم كفاية التمويل للقيام بأعمال
وفاعليات على النحو الملائم.
مشكلة التوسع الكبير خلال فترة قصيرة (توسع كبير يتطلب جهدًا أكبر وتمويلًا أعلى).
مشكلة عدم انتظام الدفعات المالية.

•

تدني الرواتب ،ما يه ِّ ّدد بترك بعض العاملين المميزين في حال حصولهم على فرص أفضل.
مشكلة استصدار الفيز للسوريين ،تسهيل الحصول على تأشيرات استقدام موظفين وزائرين إلى الدوحة.
بعض الإرباكات التي ترافق كل بداية جديدة :عدم التحديد الدقيق للمهمات والصلاحيات.

•

مناخ عدم الثقة ،الذي تكون لدى السوريين خلال السنوات السابقة ،بأي نشاط سياسي أو ثقافي.

•

نقص الكفاءات الملائمة وضعف المبادرة.
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رابعا :الهيكل التنظيمي والإداري
ً

مجلس الأمناء
المدير العام
اللجنة التنفيذية
مكاتب المركز
مديرو الوحدات والبرامج
والمؤسسات المنبثقة من المركز
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فريق العمل الإداري

إدارة الشؤون الإدارية
(مكاتب المركز)

إدارة العلاقات العامة

إدارة الموارد البشرية

الإدارة المالية

إدارة أنظمة

المعلومات والانتاج
الفني

المؤسسات والمشروعات

فريق العمل البحثي

المنبثقة من المركز

برامج المركز

وحدة دارسة

شبكة جيرون

برنامج دعم الحوار

وحدة الأبحاث

مجلة قلمون

برنامج تكريم

الإعلامية

السياسات

للدراسات والأبحاث

الاجتماعية

معهد الجمهورية

وحدة المقاربات

لمنهجيات البحث

القانونية

العلمي

دار ميسلون للطباعة

وحدة الدراسات

والنشر والتوزيع

الاقتصادية

وحدة الترجمة
والتعريب

وحدة تحرير اللغة
العربية
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وتنمية الثقافة

الشخصيات السورية

برنامج جوائز المركز
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النظام الداخلي
رابط النظام الأساسي /الداخلي للمركز
https://harmoon.org/aboutus/system
https://harmoon.org/wp-content/uploads/2016/05/system.pdf

خامسا :النظام الإداري والقرارات الإدارية
ً
صدر عدد من القرارات الإدارية التي توضح مهمات ومسؤوليات الأقسام والموظفين خلال السنة الأولى:

أهم القرارات الإدارية التنظيمية التي اتخذت خلال الفترة السابقة
الرقم المسلسل

التاريخ

الموضوع

اليوم

الشهر

السنة

0001

15

5

2016

مه ّمات الباحثين في مركز حرمون

0002

24

5

2016

أهم الصحف والمجلات الصادرة باللغة الانكليزية

0007

12

6

2016

تعميم إداري بتشكيل اللجنة التنفيذية ومهماتها

0008

12

6

2016

لائحة العقوبات

0009

18

6

2016

تشكيل وحدة الأبحاث

0012

02

7

2016

إصار صحيفة جيرون

0013

03

8

2016

ترتيب أعمال الترجمة في مركز حرمون

0018

18

9

2016

تحديث على مهمات اللجنة التنفيذية

0020

18

9

2016

رسالة داخلية لجميع العاملين في المركز

0022

1

12

2016

استكمال اللجنة التنفيذية

0024

1

12

2016

تعديل في وحدة دارسة السياسات

0028

28

2

2017

تنظيم عمل وحدة الترجمة والتعريب

0029

28

2

2017

تشكيل لجنة لتقييم الأداء

0030

19

3

2017

قرار إداري برنامج دعم الحوار والتنمية الثقافية

0034

7

5

2017

تكليف رسمي بخصوص بنك الإيميلات

0035

15

5

2017

قرار إداري تقرير مالي عاجل

0036

15

5

2017

قرار تنظيم النشر في مركز حرمون والمؤسسات التابعة له
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الرقم المسلسل

التاريخ

الموضوع

اليوم

الشهر

السنة

0037

16

5

2017

تنظيم عمل قسم التحرير اللغوي (تحديث)

0040

17

6

2017

الإشراف على المنتديات

0043

19

6

2017

شكر وتقدير للسيد خضر عبد الكريم

0044

20

6

2017

قرار تأليف هيئة إدارية لدار ميسلون

0045

21

6

2017

قرار باعتماد (نظام عمل المنتديات الحوارية)

سادسا :النظام المالي والمحاسبي
ً
نظمت إدارة المركز الجانب المالي والمحاسبي ،ووضعت الأنظمة الخاصة بهما ،استنا ًدا إلى النقاط
الأساسية الواردة في المادة السابعة من النظام الأساسي /الداخلي للمركز:
▪ يعمل المركز كمنظمة غير ربحية تخدم النفع العام.
▪ يكون للمركز موازنة سنوية تم ّول من شخصيات وجهات مانحة سورية وعربية ودولية لا تؤثر على

استقلالية قراراته وأهدافه ،وتصرف إيراداته كافة لأغراض وغايات المركز وفق قواعد النظام المالي

والمحاسبي الذي يوضع لهذه الغاية.
توزع بحسب برامج وفاعليات
▪ يج ِّّهز مجلس أمناء المركز خطة مالية سنوية عامة على هيئة نسب مئوية ّ
المركز ،ويقوم المدير العام بوضع الموازنة التفصيلية.
▪ تبدأ السنة المالية للمركز في أول شهر كانون الثاني /يناير ،وتنتهي في آخر شهر كانون الأول /ديسمبر
ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ مباشرة المركز لعمله وتنتهي في
من كل سنةُ .

آخر شهر كانون الأول /ديسمبر.

▪ يمسك المركز محاسبة بقيد مزدوج أصو ًلا.
▪ تتعاقد إدارة المركز مع مكتب محاسبة قانوني وفق الأصول ليقوم بمراجعة الميزانية السنوية ،ويقدم
تقريره وفق الأصول المرعية مع مراعاة التشريعات المحلية النافذة في البلدان التي توجد فيها فروعه
ومكاتبه.
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تقريرا حول السنة المالية المنصرمة،
▪ يضع المدير العام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة مالية
ً
مرفقً ا بميزانية المركز لتلك السنة وفق الأصول المرعية في قواعد المحاسبة وتقرير تدقيقها ،مع جرد

بموجودات المركز.
▪ يرفع المدير العام الميزانية والحسابات المنصوص عليها مع مستنداتها إلى مفتشي الحسابات قبل ثلاثين
يوما على الأقل من اجتماع مجلس الأمناء.
ً

▪ تحفظ دفاتر المركز وسجلاته ووثائقه مدة خمس سنوات.

سابعا :مجلس أمناء المركز واجتماعاته
ً
يتولى مجلس الأمناء في “مركز حرمون للدراسات المعاصرة” ،مناقشة الخطة العامة لعمل المركز
مناسبا من مقترحات وتوصيات لإدارة
ويقدم ما يراه
وموازنته السنوية وإقرار ميزانيته عن السنة المنتهيةُ ،
ً
سنويا على
المركز ،ويجتمع ،بدعوة من المدير العام للمركز ،مر ًة واحد ًة
ً

الأقل.

وقد عقد مجلس الأمناء ،منذ تأسيس مركز حرمون في  17نيسان  ،2016ثلاثة اجتماعات؛ كان الأول
عند تأسيس المركز ،والثاني في أواخر تشرين الأول /أكتوبر  ،2016والثالث في  27نيسان /أبريل .2017

أقر مجلس أمناء المركز توسع ًة لعدد أعضائه،
في اجتماعه الثاني ،في أواخر تشرين الأول /أكتوبر ّ ،2016

قضت بض ّم ،أستاذ الفلسفة ،الدكتور يوسف سلامة ،والفنانة واحة الراهب ،والإعلامية ديمة عز الدين،
كأعضاء جدد في مجلس أمناء المركز ،الذي يتألف من عدة شخصيات سورية كانت قد أعلنت في 17

نيسان /أبريل  2016عن تأسيس وإطلاق المركز ،وهي -بحسب التسلسل الأبجدي :الدكتور حازم نهار،
الأستاذ حبيب عيسى ،الدكتور خضر زكريا ،الأستاذ سمير سعيفان ،الأستاذ عبد الحكيم قطيفان ،الأستاذ
غسان الجباعي ،الدكتور مروان قبلان ،الدكتور يوسف بريك؛ ليصبح عدد أعضاء مجلس أمناء المركز
أحد عشر

عضوا.
ً
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الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء في أواخر تشرين الأول /أكتوبر 2016

جلسة مغلقة لمناقشة تجربة وعمل مركز حرمون للدراسات المعاصرة
في الدوحة ،في  17كانون الأول /ديسمبر 2016

بعد الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء ،قررت إدارة المركز عقد لقاء ليوم واحد ،لمجموعة من
الشخصيات ذات الخبرة والاهتمام لمناقشة نشاط المركز ،والاستماع الى آرائها حول تجربته وعمله خلال
الفترة السابقة ،إضافة إلى الاستماع إلى مقترحات جديدة بشأن برنامج عمله للعام المقبل  ،2017بما

يساعد في إنضاج تجربة المركز وترسيخها وتطويرها ،ويح ِّّقق الغايات التي قام المركز من
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ُعقد اللقاء في مدينة الدوحة ،يوم السبت  17كانون الأول /ديسمبر  ،2016واف ُتتح بعرض من إدارة
المركز لتجربته وعمله خلال ستة أشهر ،وتلا ذلك نقاش مفتوح ،وكانت العناوين الرئيسة في اللقاء كما
يلي:

 .1رؤية مركز حرمون ورسالته ودوره في ظل الأوضاع الراهنة:
 .aالرؤية
 .bالرسالة
 .cالبرامج
 .2عمل مركز حرمون منذ تأسيسه وحتى

اليوم:

 .aعرض نشاط مركز حرمون وبرامجه
 .bمدى تلبية البرامج وتوافقها مع الرؤية والرسالة
 .cمقترحات لتطوير عمل المركز ،وليلبي رؤيته ورسالته على نحو أفضل
 .3الحاجات المادية والبشرية والإدارية المطلوبة لإنجاز خطة المركز لعام

.2017

 .aالحاجات البشرية وسياسات تأمينها
 .bالحاجات المادية
 .cسياسات التعاون والتشبيك مع مراكز وجهات أخرى

وقد شارك في هذا اللقاء عدد من أصدقاء المركز من الباحثين من المركز العربي للأبحاث ودراسة
السياسات ،بينهم الدكتور عزمي بشارة ،الدكتور محمد المصري ،الأستاذ شمس الدين الكيلاني ،الأستاذ
حمزة المصطفى؛ وعدد آخر من المهتمين ،منهم الدكتور تيسير رداوي ،الدكتور مضر الدبس؛ وبعض
العاملين في المركز ،منهم الأستاذ باسل العودات ،الأستاذ ألان خضركي ،إضافة إلى أعضاء مجلس الأمناء
(خضر زكريا ،يوسف بريك ،يوسف سلامة ،سمير سعيفان ،واحة الراهب ،ديما عز الدين ،عبد الحكيم
قطيفان ،حازم نهار).
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أما الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء الذي ُعقد في الدوحة ،يوم الخميس  27نيسان /أبريل  ،2017فقد
قيم خلاله ما أنجزه المركز وما تحقق خلال السنة الأولى منذ تأسيسه في  17نيسان /أبريل  ،2016وناقش
ّ

تقارير متعددة حول برامج ونشاط المركز خلال الفترة الماضية ،وتقارير أخرى تبحث في أفضل السبل
نوعيا ،كما أُقِّر في اللقاء توسيع مجلس
والوسائل لتطوير العمل
ً

الأمناء.

وحضر الاجتماع كل من د .خضر زكريا رئيس مجلس الأمناء ،و د .حازم نهار ،د .يوسف سلامة،
الأستاذ سمير سعيفان ،السيدة واحة الراهب ،السيدة ديمة عز الدين ،الأستاذ عبد الحكيم قطيفان ،وغاب
عنه كل من د .مروان قبلان و د .يوسف بريك لانشغالهما في أعمال أخرى ،وتع ّذر التواصل مع عضوي
المجلس في سورية ،الأستاذ حبيب عيسى والأستاذ غسان

الجباعي.

تقريرا من نحو  60صفحة ،أعدته إدارة المركز عن عمل المركز
ناقش مجلس الأمناء خلال الاجتماع
ً
ونشاطه خلال العام الأول من عمره (نيسان /أبريل  2016ولغاية نيسان /أبريل  ،2017وقُ ِّ ّدمت مجموعة
من الأفكار والمقترحات التي تساهم في تطوير عمل المركز

ومشاريعه.

وقيم الاجتماع ما أنجزه المركز وما تحقق خلال السنة الأولى من عمره ،واستعرض تقارير عدة تشير
ّ

بوضوح إلى بصمة المركز في ميادين المبادرات السياسية والإعلامية والأبحاث الاجتماعية ،نتيجة الحاجة
الماسة في الساحة السورية إلى مثل هذه المشاريع من جهة ،واندفاعة العاملين في المركز من جهة أخرى،
على الرغم من الصعوبات الإدارية واللوجستية والمالية المتعددة التي واجهها المركز ،وما خلقته من ظروف
عمل صعبة جدًّا في بعض

الأحيان.

قياسا بالموازنة المالية المحدودة والصغيرة،
وقيم المجلس على نحو خاص ،حجم العمل الكبير المنجز
ّ
ً
إذ استخدمت الموارد المتاحة بكفاءة عالية لإعطاء أعلى مردود ممكن ،غير أنها في المقابل خلقت ضغو ً
طا
أقر المجلس أن الموازنة المحدودة لا تسمح بإطلاق مشروعات وبرامج جديدة
على مستويات عدة؛ فقد ّ
نخبا وقطاعات سورية متنوعة باتت
على الرغم من ضرورتها وتلبيتها لمتطلبات الساحة السورية ،وخاص ًة أن ً

تتوجه إلى المركز بكثير من الأفكار والمقترحات والمطالب لإطلاق مشروعات وبرامج أوسع ،وهي التي
يعجز المركز عن تلبيتها جميعها ،بسبب محدودية موارده المادية ،الأمر الذي رأى مجلس الأمناء أنه
يتطلب العمل بقوة أكبر على تنويع مصادر التمويل وأشكاله لتشمل تلقي التبرعات من مؤسسات مدنية
أخرى تتقاطع توجهاتها مع توجهات المركز ،والتركيز على تطوير البرامج القائمة وتنميتها وتعميق أدائها؛
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أيضا على أهمية قبول النقد مؤكدًا على أن الباب مفتوح أمام أي نقد جدي يمكن
وشدد مجلس الأمناء ً
أن يساهم في تصويب أو تطوير أعمال المركز

ونشاطه.

وأشار مجلس الأمناء إلى ضرورة استمرار بذل الجهد لتعزيز دور المركز في تقديم المبادرات السياسية
التي يحتاج إليها الواقع السوري ،وإلى أهمية تعزيز العمل المؤسسي في المركز ،عن طريق دعم عمل
الوحدات والبرامج المتخصصة في المركز من دون الحاجة إلى تدخل كبير من الإدارة ،والعمل على وضع
نظام داخلي جديد للمركز وأنظمة إدارية وتشغيلية ذات كفاءة ،وتنشيط الصالونات الحوارية ،والاهتمام
بالدراسات الميدانية المعززة باستبيانات ،وتطوير عمل شبكة (جيرون) ،وتطوير موقع مركز حرمون على
الشبكة العنكبوتية ،وزيادة ترجمات منتجات المركز والشبكة إلى اللغات الأخرى ،وإطلاق جائزة للإبداع
الأدبي ،والاهتمام باستبيانات الرأي ،وبالإنتاج المرئي ،وبإطلاق أندية اجتماعية وفنية وثقافية

للسوريين.

وأخيرا ،قرر مجلس الأمناء في اجتماعه ض ّم الأستاذ باسل العودات كعضو جديد في مجلس أمناء
ً

المركز ،وهو رئيس تحرير شبكة (جيرون) الإعلامية ،ومدير الإعلام في

المركز.

الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء في  27نيسان /أبريل 2017
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أعضاء مجلس الأمناء (حسب الترتيب الأبجدي)

باسل العودات

حازم نهار

حبيب عيسى

خضر زكريا

ديمة عز الدين

سمير سعيفان

عبد الحكيم قطيفان

غسان جباعي

مروان قبلان

واحة الراهب

يوسف بريك

يوسف سلامة
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ثام ًنا :نظام الموارد البشرية والعاملون في المركز
نظاما للموارد البشرية ،وستبدأ العمل به مع بداية السنة الثانية للمركز ،إلى جانب
وضعت إدارة المركز
ً

كتابة وصف وظيفي تفصيلي لجميع المواقع الوظيفية في المركز.

يتوزع العاملون في مركز حرمون للدراسات المعاصرة وفي البرامج والمؤسسات المنبثقة منه ،على مدن
ّ
عديدة ،يملك المركز في بعضها مكاتب مثل الدوحة وغازي عينتاب وباريس وبرلين ،وله في بعضها الآخر
مقا ّر لمنتدياته وصالوناته الحوارية مثل :الغوطة الشرقية (منتدى زيتون) ،مدينة اعزاز (منتدى القوتلي).
وهناك عدد من العاملين خارج المكاتب والمقا ّر ،الذين يؤ ّدون أعمالهم عبر شبكة الإنترنت ،ما يقدم الكثير
من مزايا الانتشار والمرونة وخفض التكاليف ،داخل سورية وخارجها في السويد ولندن وهولندا وإيطاليا
وأميركا وكندا والخليج والقاهرة والأردن.
بلغ عدد العاملين الفعلي في مركز حرمون في شهر نيسان /أبريل  )80( 2017مشتغ ًلا ،وهناك عدد منهم
يشغل عدة مواقع أو وظائف ،فيصبح عدد العاملين النظري ( )102مشتغلًا ،يضاف إليهم عدد المتطوعين
نظريا ( )139مشتغلًا.
في المركز ( ،)22وعدد المتعاونين مع المركز ( ،)14ليصبح عدد العاملين في المركز
ً

توزيع العاملين بحسب مهماتهم ووظائفهم
(مع ملاحظة أن بعض العاملين يشغلون أكثر من موقع أو يؤ ّدون أكثر من مهمة ،وهناك بعضهم بصفة متعاون أو بصفة متطوع)

المهمة /الوظيفة

الرقم

العدد

1

مجلس الأمناء

12

2

المدير العام

1

3

إدارة الشؤون الإدارية

4

4

الإدارة المالية

3

5

إدارة الموارد البشرية

2

6

إدارة العلاقات العامة

3

7

إدارة أنظمة المعلومات والإنتاج الفني

6

8

وحدة دراسة السياسات

6

9

وحدة الأبحاث الاجتماعية

9
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الرقم

العدد

المهمة /الوظيفة

10

وحدة المقاربات القانونية

2

11

وحدة الدراسات الاقتصادية

3

12

وحدة الترجمة والتعريب

10

13

وحدة تحرير اللغة العربية

5

14

برنامج دعم الحوار وتنمية الثقافة

صالون هنانو

1

15

صالون الكواكبي

1

16

صالون الجولان

6

17

منتدى الفرات

1

18

منتدى بردى

1

19

منتدى زيتون

6

20

منتدى القوتلي

3

21

شبكة جيرون الإعلامية

22

22

مجلة قلمون للدراسات والأبحاث

20

23

معهد الجمهورية

7

24

دار ميسلون للطباعة والنشر والتوزيع

5

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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توزيع العاملين الفعليين في المركز بحسب مكان إقامتهم

الرقم

المدينة أو البلد

عدد العاملين

1

سورية

22

2

تركيا

25

3

قطر

14

4

فرنسا

5

5

ألمانيا

3

6

السويد

3

7

القاهرة

2

8

الإمارات

1

9

بريطانيا

1

10

أميركا

1

11

كندا

1

12

هولندا

1

13

إيطاليا

1
80

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

نسبة العاملين الموجودين في سورية إلى العدد الإجمالي للعاملين الفعليين 28 :في المئة
تو ّزع العاملين الفعليين بحسب الجنس:
الذكور 69 :أي ما نسبته  86في المئة.
الإناث 11 :أي ما نسبته  14في المئة.
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تاسعا :موقع المركز على الشبكة العنكبوتية
ً
WWW.HARMOON.ORG

إحصاءات موقع مركز حرمون
عن الفترة الممتدة بين  2016-05-01لغاية 2017-04-30
الزيارات

الزوار

1,109,402

321,269
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أكثر عشر دول زيارة
الدولة

#

عدد الزوار

1

تركيا

45,696

2

ألمانيا

42,080

3

الولايات المتحدة الأميركية

25,221

4

غير معروف

18,137

5

السعودية

17,030

6

سورية

15,339

7

الإمارات العربية المتحدة

10,799

8

فرنسا

10,341

9

روسيا

10,254

10

الجزائر

9,431

أكثر عشر صفحات زيارة
الصفحة

#

عدد الزيارات

1

الرئيسية

45,409

2

خطة مؤسسة راند الأميركية للحل في سورية

39856

3

انطلاق فاعليات ورشة عمل صالون هنانو في برلين حول المسألة الكردية في سورية

21,834

4

إطلاق صالون الكواكبي

20,191

5

إشكالية الدين في الدستور السوري المقبل

17,110

6

مصالح إسرائيل وخياراتها في سورية

12,254

7
8

الأميركيون شي ًئا؟»
سورية« :لماذا لم يفعل
ّ

10,680

الطائفية والنظام الطائفي في سورية ،من البعث إلى الثورة

8,446

9

الترخيص بحرب أهلية كردية

7,441

10

تقرير عن اللقاء الحواري الأول في صالون هنانو /مركز حرمون للدراسات المعاصرة برلين – 13
و 14آب /أغسطس 2016
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خريطة انتشار الموقع
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الفصل الثاني
أعمال الوحدات التخصصية في المركز
ويتوزع العاملون فيها على مكاتب المركز المختلفة ،وبعضهم
تخصصية،
ست وحدات
يحتوي المركز
ّ
ّ
ّ
أيضا نتاجات من غير العاملين في
يعمل في هذه الوحدات من خارج المكاتب ،وتستقبل هذه الوحدات ً
المركز استنا ًدا إلى معايير دقيقة مذكورة في شروط وسياسة النشر.

أو ًلا :وحدة دراسة السياسات

تق ِّ ّدم هذه الوحدة الدراسات والتحاليل والمقالات السياسية بالتناغم مع حوادث الواقع في سورية والمنطقة

أيضا رصدًا للواقع
العربية ،وارتباطاته الإقليمية والدولية (تحليل سياسي ،تقدير موقف /دراسة حالة) ،وتق ِّ ّدم ً

السوري في أحيازه المختلفة ،السياسية والعسكرية والاقتصادية ،وتنشر بصورة تقرير أسبوعي أو شهري
(مرصد حرمون) ،ويمكن لوحدة الدراسات السياسية أن تستقبل إسهامات من خارج المركز تنشر بأسماء
أصحابها في حال كانت متوافقة مع المعايير المعتمدة في المركز بغض النظر عن الاتفاق بالرأي أو عدمه.
أيضا لتقديم مبادرات سياسية توجهها إلى القوى والتيارات السياسية
تسعى وحدة دراسة السياسات ً
وأصحاب القرار في المنطقة بهدف دفعهم إلى الحوار والتجمع وتطوير أدائهم وممارساتهم بما يخدم
التوجهات الديمقراطية والارتقاء بحقوق الإنسان في المنطقة.
تضم وحدة دراسة السياسات سبعة باحثين فعليين ،إضافة إلى باحثين وسياسيين متعاونين ،يؤدون دورهم
في المجالات سابقة الذكر
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 -1التحليل السياسي /تقدير الموقف /دراسة الحالة

بدأت وحدة دراسة السياسات عملها في أوائل أيار /مايو  ،2016وتركّز عملها على الحدث السوري
والصراع في سورية .أنتجت الوحدة خلال السنة الأولى ،أي حتى نهاية نيسان /أبريل  2017نحو 51
دراسة سياسية (تحليل سياسي ،تقدير موقف ،دراسة حالة) ،بمعدل دراسة واحدة كل أسبوع ،و ُترجمت
هذه الدراسات إلى عدة لغات ،عن طريق (وحدة الترجمة والتعريب) في المركز ،ونُشرت في موقع المركز
على الشبكة العنكبوتية في زمن متقارب مع نشرها بالعربية ،واللغات المعتمدة هي (الكردية ،الإنكليزية،
أيضا بالعربية في صحيفة (جيرون) الإلكترونية.
الفرنسية ،الروسية ،التركية) ،ونُشرت ً
تجتمع وحدة دراسة السياسات بشكل دوري مرة كل أسبوع ،دون انقطاع منذ تأسيس الوحدة ،للتشاور
حول الوضع السياسي في سورية والمنطقة ،ولتكليف أحد أعضائها بكتابة المسودة الأولى للدراسة التالية،
توزع على بقية الأعضاء لوضع ملاحظاتهم ،ومن ث ّم تصدر في صيغتها النهائية.
وبعد إنجازها ّ
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إنتاج وحدة دراسة السياسات
الرقم

تاريخ النشر

العنوان

1

قراءة في الجولة الثانية من مفاوضات جنيف3

 8أيار /مايو 2016

2

حلب :مقبرة مؤتمر جنيف أم محطّة للعودة إليه؟

 14أيار /مايو 2016

3

الموقف الأميركي من الثورة السورية :سياسة رخوة أنتجت كارثة

 21أيار /مايو 2016

4

ما بعد فيينا :هروب من العجز نحو الصراع المسلح

 4حزيران /يونيو 2016

5

معركة الرقة :فرص ومخاطر

 11حزيران /يونيو 2016

6

حزب هللا اللبناني في مواجهة الاستحقاقات المؤجلة

 18حزيران /يونيو 2016

7

سؤال الفدرالية في الحالة السورية الراهنة

 23حزيران /يونيو 2016

8

الأطماع الإيرانية :درس يمني للسوريين

 3تموز /يوليو 2016

9

السياسات الأوروبية والمسألة السورية :هل هي محكومة بضعف الإرادة

 9تموز /يوليو 2016

أم بمحدودية القدرة؟
10

التقارب التركي-الروسي

 17تموز /يوليو 2016

11

الهوية السورية المبدّدة :هل في وسع السوريين استعادة ُهويتهم الوطنية
ُ

 23تموز /يوليو 2016

12

الانقلاب التركي الفاشل والدروس المستفادة

 30تموز /يوليو 2016

13

فك ارتباط النصرة عن القاعدة :كثير من الاحتمالات والمحاذير

 6آب /أغسطس 2016

14

حول التحركات الدولية الأخيرة :الاتفاق الأميركي -الروسي

 13آب /أغسطس 2016

15

حلب في مركز الصراع

 21آب /أغسطس 2016

16

قضيتان على طاولة أردوغان-بوتين

 28آب /أغسطس 2016

17

مجزرة الكيماوي :استمرار في نهج واختبار للمجتمع الدولي

 4أيلول /سبتمبر 2016

18

تدخل تركي سهل ،وسيناريوهات مقبلة صعبة

 11أيلول /سبتمبر 2016

19

سورية :شبح التقسيم

 24أيلول /سبتمبر 2016

20

عام على التدخل العسكري المباشر :روسيا في مأزق

 1تشرين الأول /أكتوبر 2016

21

روسيا وأميركا وحلبة الصراع السورية

 7تشرين الأول /أكتوبر 2016

22

سورية :المعارضة السياسيّة ورهان المستقبل

 19تشرين الأول /أكتوبر 2016

24

العلاقات الأميركيّة الإيرانيّة :بين الاحتواء والفوضى الخلاقة

الجامعة؟

23

المتاحة
مجلس الأمن الدولي :الحائط
الروسي والخيارات ُ
ّ

25

ظاهرة العسكرة وأثرها في الثورة السورية

26

سورية :عدد قياسي من المبادرات المحكومة بالفشل
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 23تشرين الأول /أكتوبر 2016
 23تشرين الأول /أكتوبر 2016
 8تشرين الثاني /نوفمبر 2016
 16تشرين الثاني /نوفمبر 2016

الفصل الثاني :أعمال الوحدات التخصصية في المركز

الرقم

تاريخ النشر

العنوان

27

الموصل -حلب -الرقة :معارك متزامنة لها ما بعدها

 23تشرين الثاني /نوفمبر 2016

28

ترامب :بين الاستمراريّة والانقطاع

 27تشرين الثاني /نوفمبر 2016

29

الانتخابات الأميركية وتداعياتها المحتملة على المسألة السورية

 30تشرين الثاني /نوفمبر2016

30
31

إيران :حليف روسي أم صيّاد فرص؟

 6كانون الأول /ديسمبر 2016

“الميليشيات” خطر يحيق بدول المنطقة ومجتمعاتها

 14كانون الأول /ديسمبر 2016

32

قطار الثورة بعد محطة حلب

 20كانون الأول /ديسمبر 2016

33
34

إيران وأتباعها ( :)1الميليشيا الشيعيّة في سورية

 24كانون الأول /ديسمبر 2016

مصر التائهة في معادلات الشرق الأوسط الجديدة

35

(إعلان موسكو) بين الفرص والمعوقات

 2كانون الثاني /يناير 2017

36

إيران والمستجدّات السوريّة

 9كانون الثاني /يناير 2017

37

من حلب إلى أستانة ..حظوظ المسار السياسي الروسي

 16كانون الثاني  /يناير 2017

38
39

تكتيكي
ي أم
الموقف
الروسي في سوريّة :تغيّر جذر ّ
ّ
ّ

 24كانون الثاني /يناير 2017

السياسة التركية الجديدة وتأثيرها في القضية السورية

 1شباط /فبراير 2017

40

محادثات أستانة تم ّهد لمرجعية جديدة للانتقال السياسي

 5شباط /فبراير 2017

41
42

الروسي في سورية
المشروع
ّ

 14شباط /فبراير 2017

المعارضة ومناوشات جنيف الرابع

43

أميركا والعالم (مقاربة ّأولية)

 2آذار /مارس 2017

44

جنيف ..4محطة أخرى فاشلة على طريق الح ّل الصعب

 10آذار /مارس 2017

45

المناطق الآمنة ولعبة الأمم على الجغرافيا السورية

 16آذار /مارس 2017

46

الثورة السورية بعد ست سنوات :الجريمة مستمرة من دون عقاب

 22آذار /مارس 2017

47

هل نشهد تح ّولات في المشهد الإيراني؟

 28آذار /مارس 2017

48

بعض الأكراد وأوهام سياسة فرض الأمر الواقع

 9نيسان /أبريل 2017

49

محددات العلاقات الروسية– التركية وآفاقها

 16نيسان /أبريل 2017

50

التغيير الديموغرافي في سورية :من السياسة العشوائية إلى السياسة الممنهجة

 18نيسان /أبريل 2017

51

الضربة الأميركية :محاولة لاستعادة زمن مهدور

 27نيسان /أبريل 2017

 28كانون الأول /ديسمبر 2016

 21شباط /فبراير 2017
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إنتاج وحدة دراسة السياسات (باحثون متعاونون)
الرقم

العنوان

اسم الكاتب

تاريخ النشر

1

السياسة الأميركية ليست في حاجة إلى حسم

علاء الدين الخطيب

11حزيران  /يونيو 2016

الأزمة السورية
2

هل سورية بين خيارين فقط :النظام أو الإسلاميون؟

علاء الدين الخطيب

 1آب  /أغسطس 2016

3

الثورة السورية بين الواقع والأمل

ثائر أبو صالح

 4شباط  /فبراير 2017

4

الجهاد العالمي :الدوافع والمآلات

أحمد الرمح

 4تشرين الأول  /أكتوبر 2016

5

استراتيجية الولايات المتحدة في آسيا في ظل

طارق عزيزة

 4شباط  /فبراير 2017

النهوض الصيني
6

فوضى الخرائط بعد قرن على سايكس -بيكو،

سلطان جبلي

 9شباط  /فبراير 2017

فرضيات تقسيم سورية والعراق
7

المسألة السورية :روسيا بين الترويض والقطبية

جمال الشوفي

 26شباط  /فبراير 2017

العالمية
8

قراءة في التقرير الصادر عن مؤتمر ميونخ للأمن

طريف الخياط

 1آذار  /مارس 2017

9

سورية في المعايير الجيوسياسية الروسية وموقع كرد

جوان حمو

 1نيسان /أبريل 2017

سورية فيها
10

الإعلام الإيراني وخطابه تجاه دول الخليج العربي

حسام ميرو

 1نيسان /أبريل 2017

11

العلاقات الروسية -الإسرائيلية

سمير رمان

 1نيسان /أبريل 2017

12

تشريع التجنيد في روسيا استخدام المرتزقة

فادية فضة

 1نيسان /أبريل 2017

وخصخصة العمل العسكري
13

تقديس الأسد وتدنيس المجتمع «الثورة ومحاولة

وجيه حداد

التفكيك»
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 -2مرصد حرمون

ومدنيا
وإعلاميا
وسياسيا
دبلوماسيا
شكّل مركز حرمون شبكة رصد مهمتها متابعة وتوثيق ما يجري
ً
ً
ً
ً

وعسكريا على صعيد الداخل السوري ،وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي ،خاصة من حيث
واقتصاديا
ً
ً
رؤية التغير الذي يحصل ودلالات هذا التغير ،فالمعرفة الصحيحة بما يجري في الواقع هي ما تجعل الرؤية

السياسية صحيحة ،وتمكن من اتخاذ الموقف الصحيح.
يصدر عن وحدة دراسة السياسات تقرير رصد أسبوعي وشهري باسم (مرصد حرمون) يحتوي على أهم
الحوادث المتعلقة بالشأن السوري وارتباطاته الإقليمية والدولية ،إضافة أخبار ومعلومات مختارة من كل
وسائل الإعلام العربية والدولية ،لتساعد في أعمال وحدات المركز الأخرى ،فضلًا عن مساعدة الباحثين
من خارج المركز وأصحاب القرار والفاعلين السياسيين والعسكريين.
وستعمل وحدة دراسة السياسات ،خلال السنة الثانية ،على تنظيم عملية الرصد من خلال:
•

وضع دليل عمل للمشاركين في عملية الرصد من أجل توحيد منهج العمل ومخرجاته.

•

تقديم تقارير حول حوادث طارئة أو تقارير متخصصة بحدث محدّد أو ظاهرة معينة ،مثل :متابعة
مسار فصيل عسكري معين ،رصد أوضاع المشافي ،مسار عملية التعليم في مناطق المعارضة،
تأثيرات الحصار في منطقة معينة ،أوضاع المعتقلين المفرج عنهم ...إلخ.

•

التركيز على المستجدات من حوادث وظواهر مختلفة وقراءة دلالاتها ونتائجها.
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عموما تتضمن موضوعات الرصد الآتي:
و
ً
أداء النظام السوري وحلفائه :رصد سلوك وأداء النظام السوري وحلفائه من الميليشيات المحلية
والإقليمية ،ومواقف النظام وسياساته ،استراتيجية النظام العسكرية ،سياسات النظام الإعلامية تجاه المنطقة
وأخبارها ،الوضع الاقتصادي للنظام والسياسات التي يتبعها :الحصار والتجويع والتهجير.
أداء اللاعبين الإقليميين والدوليين :مواقف إيران وحزب هللا وروسيا من الصراع ،واتساع وضيق
مشاركتهم في الصراع السوري ،والتعديلات التي تطرأ على هذه المواقف؛ مواقف الدول العربية والإقليمية
الداعمة للمعارضة والداعمة للنظام وتحولاتها ،وأسباب هذه التحولات؛ مواقف المؤسسات الأممية تجاه
الصراع في سورية؛ الإعلام الإقليمي والدولي وما يعكسه حول الصراع في سورية.
أداء كتائب المعارضة المسلحة :الكتائب المسلحة ،تشكيلها ،أعدادها التقريبية ،اندماجها وانفصالها،
توجهاتها السياسية والأيديولوجية ،أماكن وجودها وتحركها ،المعارك التي تخوضها ،تسليحها ،الدعم الذي
يأتيها ومن يدعمها ،وسلوكها تجاه المجتمع الأهلي والقوى المدنية وغيرها؛ سير الصراع والمعارك بين
فصائل الجيش الحر وفصائل المعارضة المسلحة من جهة ،وبين هذه الفصائل وقوى النظام وحلفائه من
جهة أخرى.
أوضاع مناطق سيطرة المعارضة :متابعة المعاناة اليومية والأحوال المعيشية والغلاء ،الأمن الغذائي
والصحي ،وتوافر أو غياب الطعام والشراب والدواء والعلاج الطبي ،توافر أو غياب الخدمات والمحروقات
ّ
للتدفئة والطبخ ،إغلاق المدارس وفتحها ،أوضاع المشافي وتوافر خدماتها وتكاليفها؛ المظاهر الاجتماعية
الناجمة عن الصراع؛ رصد الأحوال النفسية للأهالي وتوجهاتهم.
أحوال السوريين المهجرين :مخيمات السوريين وأوضاعهم في دول الجوار ،وسياسات دول الجوار
تجاههم ،واقع السورين في بعض دول العالم.
الحراك السياسي والمدني السوري :نشاط هيئات المعارضة السياسية ،أداء القوى السياسية السورية التي
تتشكل وتنمو وسياساتها ومواقفها ،أداء وأدوار منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.
الإعلام العربي والدولي :رصد اتجاهات الإعلام العربي والدولي حول الصراع في سورية.

45

الفصل الثاني :أعمال الوحدات التخصصية في المركز

 -3المبادرات السياسية

في هذا الإطار:
•

يق ِّ ّدم مركز حرمون الاقتراحات والتوصيات السياسية للقوى والجهات السياسية السورية في مختلف
جوانب عملها ،مثل صوغ وثائقها وبرامجها وخططها وبياناتها وخطابها السياسي.

•

إطلاق مشاريع ومبادرات سياسية أساسية تتعلق بالوضع السوري والترويج لها.

•

تقديم مشاريع ومبادرات متنوعة إلى القوى السياسية السورية بما يهدف إلى تنمية نشاطها السياسي
وفاعليتها التنظيمية وجعلها أكثر قدرة على الإسهام في بناء مستقبل سورية.

•

تقديم الدعم والاستشارات السياسية للهيئة العليا للمفاوضات.

حملات إعلامية حول قضايا محدّدة.
ومن أهم توجهات برنامج المبادرات السياسية خلال الفترة المقبلة
•

تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية للمعارضة لمواجهة تعقيدات الفترة الحالية والمقبلة.

•

تفعيل عملية تشكيل مجموعة تنسيق بين "الهيئة العليا للمفاوضات" و"الائتلاف الوطني"،
وتشكيل فريق استشاري للهيئة.

وقد قدّمت وحدة دراسة السياسات ،خلال السنة الأولى من عملها ،مبادرات سياسية عديدة توجهت
بها إلى القوى والتيارات السياسية ،إضافة إلى تنظيمها لعقد عدد من الفاعليات السياسية التي تتمحور حول
الجانب السياسي من الصراع في سورية:
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أ -إعداد أجوبة عن أسئلة المبعوث الدولي ستيفان ديميستورا
كتابا تضمن أجوبة عن أسئلة المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا ،التي وجهها في
أع ّد مركز حرمون
ً

صيف  2016إلى كل من النظام السوري والهيئة العليا للمفاوضات ،وأصدر الكتاب باللغتين العربية
وتفصيليا لحل سياسي شامل وفق مرجعية إعلان
تصورا متكام ًلا
والإنكليزية ،وقد شكلت الأجوبة بمجملها
ً
ً
جنيف  2012وقرارات الأمم المتحدة .وقد أُرسل الكتاب إلى وزارات الخارجية في الدول المعنية بالصراع

أيضا إلى عدد من المراكز والشخصيات
في سورية ،إضافة إلى مكتب ديميستورا والائتلاف الوطني ،وأُرسل ً
المهتمة بالصراع في سورية؛ وإلى جانب التوزيع الإلكتروني الواسع ،طُبع من الكتاب  500نسخة ورقية

ُو ّزِّعت على المهتمين ،وجرت نقاشات واسعة حوله.
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ب -ورشة عمل حول المفاوضات في  27و 28تموز /يوليو  2016بإسطنبول
نظّم المركز ورشة عمل يومي  27و 28تموز /يوليو  2016حول العملية السياسية في سورية ومفاوضات
جنيف؛ وهي أول ورشة من نوعها تعقد لمناقشة هذا الموضوع الحيوي.
ُعقدت الورشة في مدينة الدوحة وحضرها  22مشاركًا ،بينهم عدد من شخصيات المعارضة السورية
المنخرطة في العملية السياسية من "الهيئة العليا للمفاوضات" و"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة"،
وقوى وشخصيات سياسية أخرى ،إضافة إلى بعض الشخصيات المستقلة والخبراءُ .خ ّ ِّ
صص اليوم الأول
من ورشة العمل لتقويم العملية التفاوضية وجولاتها بين وفدي المعارضة والنظام وفق إعلان جنيف ،والأجواء
وخ ّ ِّ
صص اليوم الثاني لمناقشة مشروع مركز حرمون للقيام بدراسة
الإقليمية والدولية المحيطة بالمفاوضاتُ ،
مفصل عن الورشة.
شاملة للصراع واحتمالات تطوره مع وضع تصور متكامل للحل ،وقد نُشر تقرير
ّ
ومن أهم نتائج الورشة:
•

كانت الورشة مناسبة لتنقية الأجواء بين الهيئة العليا لمفاوضات والائتلاف الوطني ،وتم الاتفاق
بينهما على تنسيق الجهد فيما يخص الصراع في سورية ،وتشكيل لجنة تنسيق من أربعة أشخاص
(اثنان من كل طرف) ،مع تشكيل لجنة استشارية /خبراء من ستة أشخاص وتنظيم العمل على
نحو مؤسسي،

•
•

كبيرا في الأوساط الدبلوماسية حيث سأل عنها عدد من سفراء الدول.
لقيت الورشة صدى
ً
تقدمت الورشة بمجموعة من المقترحات الرئيسة لتطوير أداء مؤسسات المعارضة ،أهمها:

-

برزت في الندوة ضرورة وضع استراتيجية للمعارضة على قاعدة الاستقواء بالسوريين ،والعودة
إلى المجتمع السوري ،تأخذ الواقع المعقد واحتمالات تطوره في الحسبان ،وتفعيل وتنظيم
العمل بروح الفريق في الميادين السياسية والإعلامية والدبلوماسية والعسكرية ،ومأسسته
والاستعانة بذوي الاختصاص ،وتكوين الفرق الاستشارية.

-

برزت ضرورة إنشاء وكالة أنباء ووسائل إعلام معتمدة (ذراع إعلامي) من جانب المعارضة،
رسميا ،ما يخفف من الفوضى الإعلامية
وتنطق باسمها
ً
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صورة من ورشة العمل حول المفاوضات في  27تموز /يوليو 2016

صورة من ورشة العمل حول المفاوضات في  27تموز /يوليو 2016
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صورة من ورشة العمل حول المفاوضات في  27تموز /يوليو 2016

صورة من ورشة العمل حول المفاوضات في  27تموز /يوليو 2016
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جدول أعمال ورشة العمل حول
مفاوضات جنيف والبيئة المحلية والإقليمية والدولية المحيطة بها
 27و 28تموز /يوليو 2016
الوقت

الموضوع

الجلسة

رئيس الجلسة

المتحدثون

اليوم الأول  27تموز /يوليو
9.30 – 9.00

11.30 – 9.30

12.00 – 11.30
14.00 – 12.00

حازم نهار

الجلسة الافتتاحية

الجلسة
()1

كلمة أنس العبدة

خضر زكريا

دروس مفاوضات جنيف 2
دروس جولات المفاوضات الأخيرة جنيف 3
تقويم أداء الائتلاف الوطني

عبد الإله الفهد

الأداء الدبلوماسي للمعارضة والنظام في جنيف 3

نزار الحراكي

الأداء الإعلامي للمعارضة والنظام في جنيف 3

فتحي بيوض

استراحة
الجلسة
()2

استراتيجية النظام وروسيا وإيران تجاه الصراع في سورية

علي أبو زيد

سمير سعيفان
مضر الدبس

استراتيجية الدول الإقليمية :تركيا والسعودية وقطر

أحمد رمضان

والإمارات والأردن تجاه الصراع في سورية
دور الأمم المتحدة وديميستورا

17.30 – 15.30

ميشيل كيلو
جورج صبرا

استراتيجية الولايات المتحدة وأوروبا

15.30 -14.00

كلمة رياض حجاب

أحمد الحريري

غداء
الجلسة
()3

20.00 –17.30

استراحة

20.00

عشاء

وقف الأعمال العدائية والهدن واستخداماتها

عقاب يحي

أسعد الزعبي

استراتيجية المعارضة السورية في المفاوضات

حازم نهار

الأزمة السورية إلى أين؟

بدر جاموس

خلاصة مناقشات اليوم الأول

خضر زكريا

اليوم الثاني  28تموز /يوليو 2016
10.30 – 9.00

الجلسة
()4

عرض عام لخطة الانتقال السياسي
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سمير سعيفان
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الوقت

11.00 – 10.30
12.30 – 11.00

13.00 – 12.30
14.30 – 13.00

16.00 -14.30
17.30 – 16.00

18.00 – 17.30

الموضوع

الجلسة

المتحدثون

رئيس الجلسة

تقويم الوضع العسكري للنظام والمعارضة وسيناريوهات

اللواء محمد الحاج

استمرار الصراع

علي

استراحة
الجلسة
()5

هيئة الحكم الانتقالي ومؤسسات المرحلة الانتقالية :ما
هي وما مهماتها؟

بدرجاموس

حازم نهار

أي عدالة انتقالية وأي مصالحة وطنية؟

وليد الحسين

وضع مؤسسات الدولة والعاملين فيها

علي أبو زيد

استراحة
الجلسة
()6

سمير سعيفان

إعادة هيكلة الجيش والأمن

اللواء محمد الحاج
علي

معالجة قضية المقاتلين المدنيين من المعارضة والنظام

الرائد محمد علي

المرحلة الانتقالية :عوامل النجاح والإخفاق

عقاب يحي

غداء
الجلسة
()7

الورقة الكردية (البي يي دي) والمستخدمون لها في
الصراع

ميشيل كيلو

عبد الحكيم بشار

السمات العامة للنظام السياسي المقبل في سورية

صفوان عكاش

ترميم المجتمع السوري

عبد الأحد صطيفو
خضر زكريا

اختتام الندوة

ج -ندوة في موسكو حول (الصراع في /على سورية) في  4و 5شباط /فبراير 2017
عقد مركز حرمون خلال الفترة  5-4شباط /فبراير  2017في العاصمة الروسية موسكو ندوة علمية
أكاديمية حول الصراع الدائر في /على سورية منذ سنوات ،بالتعاون مع المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو،
وإعلاميا من
وأكاديميا
ومعهد الدراسات الأفريقية في أكاديمية العلوم الروسية ،وبمشاركة نحو  25باح ًثا
ً
ً

السوريين والروس ،وناقش الحاضرون مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالقضية السورية ،من بينها

تاريخ العلاقات الروسية السورية ،الثورة السورية ونهج “النظام السوري” في التعامل معها ،تحليل أدوار
اللاعبين الخارجيين في الصراع في سورية وعليها ،كاللاعب الروسي والأميركي والتركي والإيراني ،وتشخيص
واقتصاديا ،ورؤية النظام والمعارضة للحل في سورية ،ومسارات الحل
وعسكريا
سياسيا
الأوضاع الحالية
ً
ً
ً
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وتحدياته ،الرؤية الروسية للصراع والحل في سورية ،مؤتمر أستانة من وجهة نظر المعارضة وروسيا ،الخيارات
الممكنة لبناء سورية الجديدة ،والفرص والتحديات لتحقيق السلام والديمقراطية في

سورية.

وشارك في الندوة من الجانب الروسي باحثون وأكاديميون وأساتذة في المدرسة العليا للاقتصاد في
موسكو ،ومعهد الدراسات الأفريقية في أكاديمية العلوم الروسية وإعلاميون ،من بينهم أحمدوف فلاديمير،
ألينا خوخلوفا ،ألكسندر ألخانوف ،الكسندر شوملين ،اليكسي مالاشينكو ،أنا برينديوكوفا ،أنطون
ماراسوف ،أندريه كورتييف ،أورهان جمال ،جين أوبلياتش ،يفجيني زيلينيف ،يوري بارمين ،كيريل
سيمينوف ،ليونيد مايسييف ،سيرافيم يوريف ،سيرغي بالماسوف ،وجميعهم لهم أبحاث ودراسات تتعلق
بتحليل أزمات الشرق الأوسط ،والقضية السورية ،والصراعات في المنطقة ،ودراسات مكافحة الإرهاب،
ودراسات حول موازين القوى والتوازنات والتهديدات والحروب

بالوكالة.

فيما شارك عن الجانب السوري ،باحثون وأكاديميون وإعلاميون ،من بينهم تيسير الرداوي ،سمير
سعيفان ،لمى قنوت ،نصر اليوسف ،محمود الحمزة ،باسل العودات ،سام دلة ،بسام يوسف ،حسان
خوري،

وآخرون.

وتأتي الندوة في الوقت الذي ُتحاول فيه بعض الأطراف السورية المعارضة ومراكز الدراسات والأبحاث،
توضيح الصورة الحقيقية للجهات الروسية الأكاديمية والمستقلة ،والتي لا تخضع لتأثيرات السلطة الروسية
بشكل مباشر ،فيما ُيعتقد بأنه قد يساعد في تعزيز الرأي العام الروسي المختلف مع السياسية الروسية الحالية

في سورية ،وتوضيح ما التبس عليه ،وفي الوقت نفسه فهم عمق السياسات الروسية من خبراء روس مستقلين
وموضوعيين.
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جدول أعمال ندوة في موسكو حول الصراع في /على سورية

التوقيت

الباحث /المشارك

العنوان

اليوم الأول :السبت  4شباط /فبراير 2017
الجلسة الافتتاحية
9.30 – 9.00

 -مدير الجلسة :محمود الحمزة

كلمات الافتتاح:
•

كلمة مركز حرمون للدراسات المعاصرة :سمير سعيفان

•

كلمة المدرسة العليا للاقتصاد :أندريه كوروتايف

•

كلمة مركز الدراسات الأفريقية في أكاديمية العلوم الروسية :أليكسي فاسيليف

10.30 – 9.30

الجلسة الأولى :العلاقات السورية الروسية  -مدير الجلسة :سمير سعيفان
قديما وحديثًا
العلاقات التاريخية بين سورية وروسيا،
ً

سيرجي س بالماسوف

وجيواستراتيجيا
جيوسياسيا
أهمية سورية لروسيا
ً
ً

أنتون ج مارداسوف
تيسير رداوي

العلاقات الاقتصادية السورية الروسية وآفاقها

أليكسي مالاشينكو

مصالح روسيا في سورية والشرق الأوسط
11.00 – 10.30

استراحة

12.30 – 11.00

الجلسة الثانية :تحليل أسباب الانتفاضة وعوامل تصعيدها  -مدير الجلسة :أليكسي م بالسييف
الأسباب والعوامل الداخلية المفجرة للانتفاضة السورية

بسام يوسف

نهج النظام في التعامل مع الانتفاضة ودوره في تأجيج الصراع

محمود الحمزة

رؤية النظام السوري للصراع والحل في سورية

أليكساندر س أليخانوف

رؤية أطراف المعارضة للصراع والحل في سورية

أنا برينديكوفا وألينا خوخولوفا

14.00 – 12.30

استراحة غداء

15.30 – 14.00

الجلسة الثالثة :تحليل أدوار اللاعبين الخارجيين -

مدير الجلسة :تيسير رداوي

رؤية إيران للصراع في سورية ودورها فيه

باسل العودات

رؤية تركيا للصراع في سورية ودورها فيه

رائد جبر

رؤية أميركا للصراع في سورية ودورها فيه

أليكساندر شوملين

رؤية أميركا للصراع في سورية ودورها فيه

حسان خوري

16.00 – 15.30

استراحة

17.30 – 16.00

الجلسة الرابعة :روسيا والمعارضة السورية -

مدير الجلسة :أندريه كوروتايف

رؤية موسكو للمعارضة السورية

ايفجيني زيلينيف

رؤية المعارضة السورية لموسكو ودورها في الصراع في سورية

نادر جبلي

هل ثمة أرضية مشتركة بين المعارضة السورية وموسكو؟

أليكساندر شوملين
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التوقيت

الباحث /المشارك

العنوان

نصر اليوسف

الإعلام الروسي والصراع في سورية
اليوم الثاني :الأحد شباط /فبراير 2017
10.30 – 9.00

الجلسة الخامسة :تشخيص الأوضاع الحالية في سورية

 -مدير الجلسة :ايفجيني زيلينيف

تحليل القوى المشاركة في القتال على جبهة النظام

كيريل ف سيمينوف

نهج النظام السوري خلال الصراع

لمى قنوت

بنية المعارضة السورية ومناطق سيطرتها

محمود الحمزة

النتائج القانونية الجنائية للنزاع المسلح في سورية

أوبليتش جين

11.00 – 10.30

استراحة

12.30 – 11.00

الجلسة السادسة :مسارات الحل وتحدياته  -مدير الجلسة :سام دلة
نظرة إلى مسار إعلان جنيف ومحطاته ونتائجه حتى الآن

ليونيد اسييف

الرؤية الروسية للصراع والحل في سورية ومؤتمر الأستانة

يوري ن بارمين وسيرافيم يوريف

السمات العامة للحل القابل للتنفيذ والنجاح في سورية

سميرة مبيض

تحديات أمام تنفيذ أي حل وسبل معالجتها

سمير سعيفان

14.00 – 12.30

استراحة غداء

15.30 – 14.00

الجلسة السابعة :بناء سورية الجديدة

 -مدير الجلسة :ليونيد اسييف

الخيارات الممكنة لبناء الدولة السورية الجديدة

سام دلة

الفرص والتحديات أمام قيام سورية الديمقراطية التعددية

أندريه كوروتييف

هل يمكن تحقيق السلام في سورية؟

أحمدوف فلاديمير

16.00 – 15.30

استراحة

17.30 – 16.00

الجلسة الثامنة :مناقشة مفتوحة

 -مدير الجلسة :لمى قنوت

مناقشة مفتوحة
خلاصة مناقشات الندوة
اختتام الندوة
18:00

الذهاب إلى موسكو للعشاء
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صورة من ندوة موسكو حول الصراع في /على سورية في  4و 5شباط/فبراير 2017

صورة من ندوة موسكو حول الصراع في /على سورية في  4و 5شباط/فبراير 2017
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صورة من ندوة موسكو حول الصراع في /على سورية في  4و 5شباط/فبراير 2017

رابط الترويج لندوة موسكو الأولى:
تقرير مصور عن ندوة موسكو الأولى في  4و 5شباط /فبراير :2017
https://www.youtube.com/watch?v=8Urw1J8Pqh8

مصورا تتضمن
تقريرا
وبسبب أهمية الدراسات والبحوث التي قُدّمت خلال الندوة ،نشر المركز 28
ً
ً

جميع الأوراق البحثية والمداخلات التي قدمها جميع الباحثين والمختصين ،باللغة العربية ،أو ُمترجمة من
اللغة الروسية ،وهي موجودة على الرابطين أدناه:

http://www.geroun.net/archives/76163
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh1FzobTLoIlWl7uIAZ-oSbTxpAeCvAeG
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د -ورشة عمل حول "المعارضة السورية والمشروع الوطني الجامع :الواقع والآفاق" ،في إسطنبول -
 21-20كانون الثاني /يناير2017
عقد مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،في إطار عمل برنامج المبادرات السياسية ،ورشة عمل بعنوان:
"المعارضة السورية والمشروع الوطني الجامع :الواقع والآفاق" ،خلال الفترة  21-20كانون الثاني/
يناير 2017في مدينة إسطنبول التركية ،جرى فيها مناقشة أوضاع المعارضة الحالية وسبل مواجهة التحديات
الراهنة ،والمبادرات المتعددة المقدمة لتفعيلها ،انطلا ًقا من معطيات الواقع السوري والإقليمي والدولي.
تأتي هذه الورشة في سياق عمل مركز حرمون لتقديم تصورات ملائمة وممكنة للعمل السياسي المستقبلي
استنا ًدا إلى قراءة التجارب الواقعية للمعارضة السورية ونقدها ،وقد شارك في أعمال الورشة  18مشاركًا من
المثقفين والسياسيين والإعلاميين في مواقع مختلفة ،إضافة إلى باحثين في الشأن السياسي ،وهم (بحسب
التسلسل الأبجدي للأسماء) :أحمد طعمة ،حازم نهار ،خالد أبو صلاح ،سماح هدايا ،سميرة المسالمة،
سميرة مبيض ،صفوان عكاش ،عبد الأحد اصطيفو ،عبد الباسط سيدا ،عبد هللا تركماني ،عدنان عبد
الرزاق ،فايز سارة ،ماجد كيالي ،محمد حاج بكري ،محمود الحمزة ،موفق نيربية ،ميشيل كيلو ،نغم
الغادري.
بدأت الورشة بكلمة افتتاحية حول أسباب عقد هذه الورشة ،وبتحليل للوضع السوري العام بعد حلب،
عددا من
ومحاولة استشراف مآلات لقاء الأستانة وفرصه؛ وتناولت الورشة على مدار يومين وعدة جلسات
ً
الموضوعات المهمة:
الجلســـــــة الأولــى :تجارب الكيانات السياسية المعارضة :عبر واستخلاصات
جرى خلالها تسليط الضوء على عيوب وأخطاء التشكيلات السياسية المختلفة ،سواء تلك التي ولدت
قبل انطلاق الثورة السورية في آذار /مارس  2011أو في سياقها ،مثل التجمع الوطني الديمقراطي ،حركة
عموما ،الحركة السياسية الكردية ،إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي،
الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي
ً

هيئة التنسيق الوطنية ،المجلس الوطني السوري ،الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ،إضافة إلى

تجارب أخرى مثل الحكومة السورية الموقّتة ،والفصائل العسكرية التي تشكلت ودخلت ميدان العمل
السياسي.
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تقريبا بين جميع تلك التجارب :عدم وضوح الرؤية الفكرية السياسية،
كانت هناك ملاحظات مشتركة
ً

الاعتباطية في التشكل ،غياب الرؤية التنظيمية الملائمة ،خلل في الإدارة وضعف الخبرة القيادية ،غياب
عنصر الشباب عن المشاركة ،عدم وجود محددات واضحة في الخطاب السياسي الإعلامي ،وغياب
المحددات للعلاقات الخارجية مع الدول والمنظمات الدولية ...إلخ.
الجلســـــــة الثـــانيــة :المراجعات المطلوبة والحاصلة
جرى التركيز في هذه الجلسة على الفوضى الفكرية والسياسية والتنظيمية التي أصابت التشكيلات
السياسية المختلفة ،وسبل الخروج منها وتجاوز عيوبها وقصورها ،والتأكيد على أنه ينبغي لأي تشكيل
سياسي جديد أن يبدأ من حوار جدي وصريح حول مجموعة من المسائل الفكرية والسياسية والتنظيمية
التي يشكل وضوحها والتوافق عليها مقدمة ضرورية لأي عمل سياسي حقيقي ،ما يضمن بناء قوى
وتحالفات سياسية ناضجة وفاعلة.
كما تناولت ال جلسة باستفاضة "مبادرة إصلاح العمل الوطني" التي أطلقتها مجموعة من المثقفين
والسياسيين بعنوان "نداء إلى شعبنا السوري" ،وذلك لأهميتها في هذه اللحظة المفصلية للقضية السورية،
وجرى التوقف عند ما تضمنته من فقرات مهمة في ما يتعلق بنقد ومراجعة التجربة الماضية ،إضافة إلى
خلفياتها ودلالاتها والتوقعات منها ،وضرورة تحويلها إلى قضية وطنية عامة.
الجلســـــــة الثالثة :المبادرات المعروضة لإعادة البناء السياسي
تناولت هذه الجلسة المبادرات السياسية المختلفة المطروحة في الساحة السورية لإعادة بناء الحقل
السياسي السوري ،ومنها مبادرة مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،ومبادرة "المنظمة الآثورية الديمقراطية"،
ومبادرة "مواطنة" ،وبعض الأفكار الأخرى لشخصيات داخل "الائتلاف الوطني" .وقد راوحت الأفكار
المعروضة بين رؤى إصلاحية للائتلاف الوطني ،ورؤى أخرى ركزت على ضرورة البناء من جديد.
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الجلســـــــة الرابعة :سبل إعادة بناء التيار الوطني الديمقراطي
أكد المتحدثون في هذه الجلسة على أهمية بناء التيار الوطني الديمقراطي عبر إقامة حوار بين
المجموعات والقوى التي تنتمي إلى ساحة هذا التيار ،ليصار إلى تركيز الجهد على بناء قوى سياسية وطنية
ديمقراطية واسعة ومؤثرة ،وجرت الإشارة إلى أن القوى السياسية ذات الطابع الأيديولوجي لا تستطيع
الاستجابة للتحديات الراهنة والتعاطي مع الواقع في مستوياته المختلفة ،وأن القوى السياسية البرامجية هي
التي يمكنها أن تقوم بهذا الدور.
الجلســـــــة الخامسة :وجهات نظر الشباب في سبل إعادة بناء التيار الوطني الديمقراطي
اُستعرضت المشكلات التي عانى منها الشباب السوري ،خلال سنوات ما بعد انطلاق الثورة السورية،
خصوصا من حيث الإقصاء والتهميش لمصلحة "الشخصيات التاريخية" ،كما تم استعراض عيوب وأخطاء
ً
التجارب التي بناها الشباب خلال الفترة الماضية ،وتأثرهم بالتجارب السلبية للمعارضة السورية التقليدية.

واختتمت الورشة بمجموعة من الخلاصات والمقترحات التي سيجري العمل على أساسها بالتشارك مع
الراغبين والقادرين من الشخصيات والقوى المختلفة:
•

معنيا بإتاحة
جاء هذا اللقاء في إطار برنامج مركز حرمون للمبادرات السياسية ،فالمركز يجد نفسه
ً

الفرصة للسوريين للنقاش والحوار ،لكنه يترك لهم مهمة الانتقال إلى تجسيد توافقاتهم ومقترحاتهم

بحثيا لا ينخرط في تشكيلات سياسية من أي نوع؛ إذ لم يكن هذا اللقاء
بشكل عملي ،كونه مرك ًزا
ً
•

معنيا بإطلاق تشكيل سياسي جديد ،وكان المدعوون إليه من انتماءات أيديولوجية وسياسية مختلفة.
ً

إعادة قراءة مبادرة مركز حرمون للدراسات المعاصرة بهدف تطويرها وتعميمها والضغط من أجل

تنفيذها ،بالاستفادة من المبادرات والأفكار الأخرى المطروحة.
•

التأكيد على أهمية "نداء إلى شعبنا السوري" ،وضرورة تثبيته في الوعي السوري العام من أجل تحقيق
مواجهة فاعلة وعقلانية للتحديات التي تواجه السوريين ،كما جرى التأكيد على ضرورة المتابعة ببيانات
وإعلانات أخرى تتناول بعمق المسائل المطروحة على السوريين.

•

التأكيد على ضرورة بناء تشكيل سياسي جديد يأخذ الصفة "المؤقتة" ،قادر على التعاطي باسم السوريين
مع القضايا العاجلة والملحة المطروحة عليهم.
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•

أهمية وضع خطط تنفيذية لحوارات عميقة ومكثفة بين القوى والمجموعات التي تنتمي إلى التيار
الوطني الديمقراطي بوصفه التيار الغالب في سورية ،من أجل بناء قوى وتحالفات سياسية قوية وناضجة
ومتماسكة.

•

أهمية إنضا ج صيغ ملائمة لبناء تيار إسلامي ديمقراطي يساهم في عملية التنوير ومحاربة التطرف
الديني.

•

أهمية وجود إطار يجمع المثقفين السوريين بوصفهم القوة الأخلاقية التي يمكنها أن تساهم بفاعلية في
إعادة بناء الهوية الوطنية السورية.

•

أهمية عقد لقاءات بين منظمات المجتمع المدني السوري ،بعد التمييز بين الحقيقي منها وغير
الحقيقي ،بهدف إيجاد صيغ فاعلة للتنسيق بينها وتبيان الدور السياسي العام الذي يمكنها أن تؤديه.

•

أهمية عقد لقاءات بين المنابر الإعلامية المختلفة بقصد التوصل إلى ميثاق شرف للعمل الإعلامي،
ووضع محددات للخطاب السياسي الإعلامي ،بما يهدف إلى تعميم التوجه الوطني الديمقراطي في
سورية.

•

أهمية عقد لقاءات خاصة بالشياب السوري بهدف إعادة بناء المسار السلمي للثورة السورية ،وإعادة
تثبيت منطلقاتها في الحرية والكرامة على المستوى الشعبي.
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وفي ما يأتي البرنامج الذي سارت وفقه ورشة العمل:

برنامج ورشة العمل:
المعارضة السورية والمشروع الوطني الجامع :الواقع والآفاق
 21 – 20كانون الثاني /يناير 2017
التوقيت
اليوم الأول

العنوان

اسم المشارك

الجمعة  20كانون الثاني /يناير 2017

 10:15 – 9:00الجلسة الافتتاحية
9.15 – 9.00

كلمة افتتاحية :في أسباب عقد هذه الورشة

حازم نهار

9:30 – 9.15

تحليل للوضع السوري العام بعد حلب ،لقاء الأستانة وفرصه

ميشيل كيلو

10.15 – 9:30

مناقشة مفتوحة

 10:30 – 10:15استراحة
 14:00 – 10:30الجلســـــــة الأولــى :تجارب الكيانات السياسية المعارضة :عبر واستخلاصات
رئيس الجلسة :فايز سارة
10:45 – 10:30

تجربة المجلس الوطني السوري

عبد هللا تركماني

11:00 – 10:45

تجربة الائتلاف الوطني السوري

سميرة المسالمة

11:15 – 11:00

تجربة إعلان دمشق

محمود الحمزة

11:30 – 11:15

تجربة هيئة التنسيق الوطنية

صفوان عكاش

11:45 – 11:30

تجربة التيار الإسلامي

أحمد طعمة

12:00 – 11.45

تجربة الحكومة المؤقتة

سماح هدايا

12:15 – 12:00

تجارب المجموعات العسكرية

محمد حاج بكري

14:00 – 12:15

مناقشة مفتوحة

 16:00 – 14:00غداء
 18:00 – 16:00الجلســـــــة الثـــانيــة :المراجعات المطلوبة والحاصلة
رئيس الجلسة :ماجد كيالي
16:30 – 16:00

ضرورة النقد والمراجعة :نداء إلى شعبنا السوري

ميشيل كيلو

16:45 – 16:30

خلفيات النداء ودلالاته والتوقعات منه

فايز سارة

17:00 – 16:45

تعقيب ()1

خالد أبو صلاح
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التوقيت

العنوان

17:15 – 17:00

تعقيب ()2

18:00 – 17:15

مناقشة مفتوحة

اليوم الثاني

السبت  21كانون الثاني /يناير 2017

اسم المشارك
سميرة مبيض

 11:00 – 9:00الجلســـــــة الثالثة :المبادرات المعروضة لإعادة البناء السياسي
رئيس الجلسة :عبد الباسط سيدا
9:15 – 9:00

مبادرة مركز حرمون للدراسات المعاصرة

حازم نهار

9:30 – 9:15

تعقيب ( )1مبادرات أخرى

عبد الأحد اصطيفو

9:45 – 9:30

تعقيب ( )2مبادرات أخرى

موفق نيربية

11:00 – 9:45

مناقشة مفتوحة

 11:30 – 11:00استراحة
 13:30 – 11:30الجلســـــــة الرابعة :سبل إعادة بناء التيار الوطني الديمقراطي (أ)
رئيس الجلسة :محمود الحمزة
11:45 – 11:30

التيار الوطني الديمقراطي والدور المطلوب

ماجد كيالي

12:00 –11:45

ضرورة بناء التيار الوطني

عبد الباسط سيدا

12:15 – 12:00

المشاريع المطروحة لإعادة بناء التيار الوطني الديمقراطي

نغم الغادري

13:15 – 12:15

مناقشة مفتوحة

 15:00 – 13:15غداء
 17:00 – 15:00الجلســـــــة الخامسة :وجهات نظر الشباب في سبل إعادة بناء التيار الوطني الديمقراطي (ب)
(استنهاض الحراك السلمي)
رئيس الجلسة :صفوان عكاش
15:30 – 15:00

المتحدثون :خالد أبو صلاح ،سميرة مبيض

17:00 – 15:30

مناقشة مفتوحة

 18:00 – 17:00اختتام الورشة :خلاصات ومقترحات وكتابة تقرير عن الورشة

رابط تغطية الورشة:
http://www.geroun.net/archives/80294
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موجهة إلى
هـ -مبادرة من “برنامج المبادرات السياسية” في مركز حرمون للدراسات المعاصرة
ّ
التشكيلات السياسية السورية
قُ ِّ ّدمت هذه المبادرة إلى “الائتلاف الوطني السوري” في حزيران /يونيو  ،2016لكنها لم تنشر آنذاك،
بل نُشرت في 3كانون الثاني  /يناير  2017بحكم وجود دعوات عديدة لإعادة النظر في الائتلاف
والتشكيلات السياسية الأخرى؛ وانطلقت المبادرة من نقطة مركزية مفادها" :لا بديل من الاستقواء
بالسوريين :بناء مركز سياسي وطني حقيقي هو الخطوة الضرورية الأولى في مواجهة التحديات الراهنة".
تناولت المبادرة ستة محاور:
أو ًلا :المعطيات الواقعية؛ إذ تنطلق المبادرة من ضرورة الإقرار بالمعطيات الواقعية ،على المستويات كافة،
الدولية والإقليمية والمحلية.
ثانيا :محور المبادرة وهدفها؛ إذ ركزت على محورية الدور السوري وأهمية بناء مركز سياسي وطني حقيقي
ً
(مؤسسة وطنية سورية

منظمة).

ثالثًا :المبادئ الأساسية الحاكمة للمبادرة؛ أي الأسس التي يجب أن يبنى عليها أي مركز وطني سوري.
التوجه المطلوب من الائتلاف الوطني ،والتشكيلات الأخرى؛ وذلك من أجل تسهيل بناء التشكيل
رابعا:
ّ
ً
السياسي الجديد.

خامسا :مهمات مجموعة الشخصيات المختارة؛ وهي التي يقع على عاتقها مهمة بناء التشكيل السياسي
ً
الجديد.

سادسا :التزامات “برنامج المبادرات السياسية” في مركز حرمون للدراسات المعاصرة تجاه المبادرة؛
ً

خصوصا من ناحية تقديم الدعم اللازم لمجموعة الشخصيات المختارة والأوراق السياسية والتصورات
ً
التنظيمية المطلوبة.
تحتاج هذه المبادرة حقً ا إلى من يتبناها من الشخصيات والقوى السياسية المختلفة الموجودة في

ال ائتلاف الوطني السوري وغيره من التشكيلات ،للعمل من أجل تحقيقها ،كما تحتاج إلى دعم جميع
قوى المجتمع السوري وناشطيه في الأحياز كافة ،المدنية والثقافية والإعلامية ،لتحويل المبادرة إلى
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ثانيا :وحدة الأبحاث الاجتماعية
ً

ٍ
بحثي أصيل ورصين متوافق
جهد
وهي الوحدة المسؤولة عن إنتاج المواد البحثيّة العلمية التي تستند إلى
ّ
البحثي العلمي ،ويمكن لها أن تكلّف باحثين من خارج المركز بإنتاج عدد من الدراسات
مع أصول العمل
ّ

والأبحاث وفقً ا لخطة عمل المركز ،كما تشرف على الأبحاث التي ترد إلى المركز من دون تكليف.

أيضا عن اختيار الكتب وتقديم قراءات نقدية وتحليلية لها ،ويمكن لها استقبال مراجعات
وهي مسؤولة ً
من خارج المركز في حال كانت متوافقة مع معايير المركز في الاختيار والتحليل.
تشكلت وحدة الأبحاث الاجتماعية في أيار /مايو  ،2016وتتألف من ثلاثة باحثين فعليين ،وأربعة
باحثين م تعاونين مع المركز ،وقد وضعت خطة عمل سنوية لنفسها وللباحثين بصورة فردية ،ومع نهاية
السنة الأولى للمركز أنجزت معظمها.

 -1الأبحاث ومراجعات الكتب
قد أنجزت الوحدة  22ورقة بحثية حتى نهاية نيسان /أبريل  ،2017إضافة إلى نشر  13ورقة بحثية
لباحثين متعاونين مع المركز خضعت لتحكيم الوحدة ،وتناولت الأوراق موضوعات مختلفة ،وبعضها استند
إلى دراسات ميدانية وإحصائية.
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إنتاج وحدة الأبحاث الاجتماعية
(من داخل المركز وخارجه)
الرقم

الكاتب

عنوان البحث

تاريخ النشر

1

الفن والثورة السورية

غسان الجباعي

 20أيار  /مايو 2016

2

البحث عن الديمقراطية

سمير سعيفان

 21أيار  /مايو 2016

3

الطائفية والنظام الطائفي في سورية ،من البعث إلى الثورة

ماهر مسعود

 25حزيران  /يونيو 2016

4

دور البنية الاجتماعية في تشكيل السلوك العصبوي للنظام

مضر الدبس

14تموز  /يوليو 2016

السوري
5

الفلسطينيون السوريون هندسة الهوية في زمن الثورة

حسام السعد

 10آب  /أغسطس 2016

6

الواقع التعليمي للاجئين السوريين في تركيا في المرحلة ما

محمد نور النمر

 31آب  /أغسطس 2016

قبل الجامعية
7

السيرورة التاريخية لربيع الثورات العربية

عبدهللا تركماني

 1أيلول  /سبتمبر 2016

8

المشروع الفدرالي في المشهد السوري

حسين زيدو

 15أيلول  /سبتمبر 2016

9

ُحلم الخلافة الإسلامية :من البنا إلى البغدادي

أحمد الرمح

 21أيلول  /سبتمبر 2016

10

الدولة المدنية في الفكر الإسلامي المعاصر

مناف الحمد

 2تشرين الأول  /أكتوبر 2016

11

في الحاجة إلى ثقافة سياسية سورية جديدة

عبدهللا تركماني

15تشرين الأول  /أكتوبر 2016

12

مفهوم الدولة السورية بين الإسلام والحداثة وتصور نموذج

مضر الدبس

 8تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

ذهني لإسلام حداثي
13

مقاربة لفهم الثقافة السياسية الروسية

مناف الحمد

 3كانون الأول  /ديسمبر 2016

14

الحقل الأكاديمي السوري ،إعادة إنتاج نظم الاستبداد

حسام السعد

 4كانون الأول  /ديسمبر 2016

15

واستراتيجيات
الهويّة
سيكولوجيا المهاجرين،
استراتيجيات ُ
ّ
ّ

عزام أمين

 24كانون الأول  /ديسمبر 2016

تحليلية نظريّة
التّثاقف ،دراسة
ّ

16

أنموذجا)
العلمانية بين الا ّدعاء والتطبيق (النظام السوري
ً

رلى العلواني

 26كانون الأول  /ديسمبر 2016

17

الرؤية الأميركية للإسلام السياسي في القرن الواحد والعشرين

حسام ميرو

 30كانون الأول  /ديسمبر 2016

18

العنف السياسي ،دينامياته وتجلياته في الحرب الأهلية

مناف الحمد

 30كانون الأول  /ديسمبر 2016
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الرقم

الكاتب

عنوان البحث

تاريخ النشر

19

نشأة الدولة السورية الحديثة وتحولاتها

عبد هللا تركماني

 25شباط  /فبراير 2017

20

اتجاهات المستقبل عند السوريين اللاجئين في غازي عنتاب

سلطان جلبي

 25نيسان  /أبريل 2017

التركية (بحث ميداني)
21

واقع المرأة السورية العاملة في مدينة الريحانية التركية

22

النمط الاستقرائي للمعارضة السورية ودوره في غياب

خليل

الحاج

 28نيسان  /أبريل 2017

صالح
مضر الدبس

 28نيسان  /أبريل 2017

الاتساق
23

دور “الإقناع” و”الإقناع المضاد” الفكري الفردي

أسامة الملوحي

 27تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

والجمعي في ظاهرة الإرهاب
24

تحليل الوضع السياسي للنظام السوري ،دراسة في بنية

خلدون السماق

 29تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

ركائزه ،وتحولات المستقبل
25

محاكم الأسرة ومشكلة الطلاق في شمالي سوريّة

حسين زيدو

 9شباط  /فبراير 2017

26

الإرهاب من السياق المحلي إلى العالمي ،نحو مقاربة

محمد الإدريسي

10شباط  /فبراير 2017

سوسيولوجية
27
28

وسياسيا
عسكريا
تركمان سورية ،تحالفاتهم ودورهم
ًّ
ًّ
سيكولوجيا الشر بين النظرية والتطبيق
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ثائر أبو صالح

 13آذار  /مارس 2017
 6نيسان 2017
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كتابا
أيضا مراجعات لكتب مختارة عددها 24
ونشرت وحدة الأبحاث ً
ً

مراجعات الكتب
الرقم
1
2

اسم الكاتب

اسم الكتاب
تاريخي للغة العربية
مراجعة كتاب نحو معجم
ّ
الإسلام والسياسات في الشرق الأوسط ،شرح آراء

تاريخ النشر

على الحسين

 8أيار  /مايو 2016

مناف الحمد

 21تموز  /يوليو 2016

المواطنين العاديين
3

الإسلام والمواطنة الليبرالية ،البحث عن إجماع

مناف الحمد

 10آب  /أغسطس 2016

متشابك
4

مراجعة كتاب “المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات”

رلى العلواني

 11آب  /أغسطس 2016

5

“الجهل المقدّس :زمن دين بلا ثقافة”

مضر الدبس

 11آب  /أغسطس 2016

6

الأصول الاجتماعية للدكتاتورية والديمقراطية ،اللورد

حسام السعد

 8أيلول  /سبتمبر 2016

والفلاح في صنع العالم الحديث
7

أوزْ َبر جبرائيل أو تفسير رواية عزازيل” لمؤلفه نايف

8

“الإسلام والحداثة من خلال كتابات المفكّر فضل

شوكت غرز الدين

 16أيلول  /سبتمبر 2016

سلّوم

ساشا العلو

 15تشرين الأول  /أكتوبر 2016

الرحمن”
9

العرب مصيرهم ومصيرنا

فايز القنطار

 13تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

10

إسلام السوق

حسام السعد

 16تشرين الأول  /أكتوبر 2016

11

“الربيع العربي ،آخر عمليات الشرق الأوسط الكبير”

رلى العلواني

 14تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

12

الخيال السياسي للإسلاميين ما قبل الدولة وما بعدها”

محمد يسري

 25تشرين الأول  /أكتوبر 2016
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الرقم

اسم الكتاب

اسم الكاتب

تاريخ النشر

13

مراجعة كتاب “الإسلاميون والدين والثورة في سورية”

ساشا العلو

 24كانون الأول /ديسمبر 2016

14

خونة الثورة /رحلة في قلب الربيع العربي

محمد الإدريسي

 26كانون الأول /ديسمبر 2016

15

مراجعة كتاب “العرب وإيران ،مراجعة في التاريخ

رلى العلواني

 4شباط  /فبراير 2017

والسياسة
16

“الإنسان المؤرخ ،تأملات حول التاريخ والمؤرخين

محمد الادريسي

 4شباط  /فبراير 2017

والعلوم الاجتماعية
17
18

التليلي

مراجعة كتاب “بنادق سائحة تونسيون في شبكات

حاتم

(الجهاد العالمي)”

محمودي

مراجعة كتاب “الوهابية والإخوان الصراع حول

وليد قاسم

 16شباط  /فبراير 2017
 20آذار  /مارس 2017

مفهوم الدولة وشرعية السلطة
وحدة

19

كيف رأى حنا بطاطو شخصية حافظ أسد

20

مراجعة كتاب "الحياة سياسة ،كيف يغير بسطاء

مراجعات

 22آذار  /مارس 2017

الكتب
 4نيسان  /أبريل 2017

اسلام محمد

الناس الشرق الأوسط"
21

الدين

 10نيسان /أبريل 2017

مراجعة كتاب "المثقف العربي ومتلازمة ميدان

عماد

تيانانمن"

عشماوي

22

مراجعة كتاب "ما المواطنة؟"

محمد نور النمر

 21نيسان /بريل 2017

23

مراجعة كتاب "حمص :الحصار العظيم ،توثيق

خديجة حلفاوي

 27نيسان /أبريل 2017

سبعمئة يوم من الحصار"
24

مراجعة كتاب "المفاهيم الأيديولوجية في مجرى

رلى العلواني

حراك الثورات العربية"
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نفذت وحدة الأبحاث الاجتماعية خلال السنة الأولى عدة ندوات:
•

ندوة بعنوان (واقع تعليم السوريين في تركيا ومستقبله) في مدينة غازي عينتاب ،في آب /أغسطس
.2016

•

ندوة بعنوان (أهم مشكلات اللاجئين السوريين في دول الجوار) ،في تشرين الأول /أكتوبر .2016

•

شارك أعضاء الوحدة في نشاطات المركز الأخرى ،مثل المشاركة في اللقاء الحواري الأول لصالون
الكواكبي.

 -2تعاون بحثي سوري تركي
نظّم مركز حرمون للدراسات المعاصرة في مدينة غازي عينتاب ،في  25شباط /فبراير  ،2017ورشة
ي مشترك" ،شارك فيها عدد من المسؤولين
بحثي
ي/
تركي – سور ّ
عمل بعنوان" :نحو آفاق عمل فكر ّ
ّ
ّ

والأكاديميين والباحثين الأتراك ،إلى جانب مجموعة من باحثي (حرمون) ،ناقشوا خلالها إمكانية العمل

مقر المركز
ي المشترك،
البحثي
ي
التركي السور ّ
الفكر ّ
وأهميته وضرورته ،وسبل وآليات تفعيله ،وذلك في ّ
ّ
ّ
ّ
الكائن في مدينة غازي عينتاب

التركية.

ّلت في مشاركة باحثين من مركز
وكان لمراكز الأبحاث التركية حضور
نوعي في ورشة العمل ،تمث ْ
ٌّ
من أبرز مراكز الأبحاث .واتفق المشاركون في
السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) ،ويع ّد ْ
الدّراسات ّ

نهاية أعمال الورشة على تشكيل لجنة متابعة وتنسيق وترجمة ،تضطلع بمهمة صوغ مخرجات لما طرح

وجرى تناوله ،ليكون برنامج عملٍ متفق عليه بين

الطرفين.
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ورشة العمل بين مركز حرمون والباحثين الأتراك

بكير أتاجان متحدثًا في الورشة

تقرير مصور عن ورشة العمل بين مركز حرمون والباحثين الأتراك:
http://www.geroun.net/archives/76199
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واستكما ًلا لهذا الجهد ،نظّم مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،في  17نيسان /أبريل  ،2017بعض
الزيارات إلى مراكز أبحاث تركية ،بهدف إقامة شراكات معهم وتفعيل العمل البحثي الثنائي بين

الجانبين.

وقد شملت الزيارة "مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية" )(ORSAM؛ وبحث الجانبان إمكانية
الشراكة بين (حرمون) و) (ORSAMوالتي تبدأ بتبادل الوثائق والمخرجات الصادرة عن المركزين ،وتنظيم
ندوات وورشات عمل مشتركة ،على أمل الوصول إلى توقيع اتفاقية بين المركزين تُفضي إلى شراكة أمتن
عبر تأسيس جدول سنوي يصدر عنه أعمال ثنائية .كما شملت الزيارة "مركز أبحاث السياسة والهجرة"
تخص اللاجئين السوريين في
التابع لجامعة (حاجي تابي) في أنقرة ،وناقش الطرفان موضوعات
ّ

تركيا.

باحثو مركز حرمون مع باحثي مركز أورسام ) (ORSAMالتركي

 -3خطة وحدة الأبحاث الاجتماعية في المرحلة المقبلة
•

التوجه نحو الأبحاث والقراءات ذات البعد السوسيولوجي في قراءة الواقع السوري المتغير في
الداخل والخارج.

•

الاعتماد على الدراسات الاجتماعية الميدانية الجزئية للمجتمع السوري في مجتمعات اللجوء
المختلفة ،وتتبع التغيرات في بنية التنظيم الاجتماعي السوري.

•

طرح مشروع (خارطة اللجوء السوري) كتقرير يحاكي تقارير التنمية البشرية.
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•

العمل على أبحاث مشتركة تجمع جهد الباحثين في وحدة الأبحاث (مثل :الوجود الإيراني في
سورية ،العلاقة بين تنظيم داعش ونظام الأسد ،العلاقة بين تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي
الكردي ونظام الأسد).

•

التركيز على الندوات والورش المتعلقة بفئات الشباب والنساء.

•

استقطاب الأسماء البحثية الجادة ووضع خطة للتعاون معها.

ثال ًثا :وحدة المقاربات القانونية

تق ِّ ّدم هذه الوحدة قراءات قانونية لبعض حوادث الواقع ،كما تضع على جدول أعمالها إنتاج دراسات
ومقترحات قانونية بهدف إعادة بناء النظام القانوني في سورية المستقبل.
الأعمال المنوطة بالوحدة
يرى مركز حرمون للدراسات المعاصرة أن هناك أهمية للإحاطة بالجوانب القانونية التي تحكم المسألة
السورية من وجهة نظر القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ مثل تناول النزاع المسلح وتبعاته على
سورية كدولة ذات سيادة ،وحق مواطنيها في تقرير المصير والتحرر من النظام الشمولي ،وإقامة نظام
ديمقراطي قائم على العدل والمساواة ،يراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات
أيضا لتناول المرحلة الانتقالية في سورية من وجهة نظر قانونية تتكامل مع
والمواثيق الدولية؛ وهناك ضرورة ً
الجانب السياسي؛ فضلًا عن تجهيز أوراق قانونية تتعلق بجميع مناحي الحياة لسورية المستقبلية.
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لذلك وضعت وحدة المقاربات القانونية على عاتقها تناول الجوانب التالية من خلال دراسات وأبحاث
معمقة:
 .1طبيعة النزاع المسلح في سورية في ضوء القانون الدولي وأداء أطراف النزاع؛
 .2الدولة السورية المستقبلية في ضوء القانون الدولي؛
 .3التدخل الدولي الانساني في سورية – واجب الحماية ،إشكاليات التدخل ،آليات التدخل ،أهداف
التدخل؛
 .4العدالة الانتقالية في سورية – عدالة ،مساءلة ،مصالحة؛
 .5الآفاق المتاحة لمساءلة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة (جرائم الحرب ،الجرائم ضد الانسانية)،
محكمة الجنايات الدولية ،محكمة دولية خاصة ،القضاء المحلي السوري ،الولاية القضائية (الجنائية)
الدولية؛
 .6أزمة اللجوء السورية – اللاجئون ،النزاع المسلح ،القانون الدولي؛ اللاجئون السوريون في أوروبا
(واجبات الدول تجاه اللاجئين ،حقوق وواجبات اللاجئ)؛
 .7القضية الكردية في سورية؛ الفدرالية في ضوء القانون الدولي؛
 .8منظومة القانون الوطني في سورية (الدستور ،القانون العام ،القانون الخاص)؛
 .9حقوق المواطن في سورية؛ حقوق المرأة السورية؛ حقوق الأطفال السوريين؛ حماية الأطفال والنساء
في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني – الحالة السورية.
 .10وثيقة مبادئ فوق دستورية؛ وثيقة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية؛ وثيقة دستور دائم للمرحلة ما بعد
الانتقالية؛
 .11القوانين الأساسية :قانون الأحزاب ،قانون الانتخابات ،قانون السلطة القضائية ،قانون الإعلام ،قانون
الإدارة المحلية؛

74

التقرير السنوي الأول -مركز حرمون للدراسات المعاصرة

آلية العمل
 .1تكليف باحثين سوريين متخصصين بالقانون الدولي وحقوق الانسان لإنجاز دراسات وأبحاث حول
الموضوعات السابقة مقابل أجور مادية محددة.
ّ ِّ
المتخصصين بالقانون (قانون دولي ،قانون دولي
 .2تشكيل برنامج لجذب المتطوعين الدوليين والعرب
انساني ،قانون حقوق الانسان ،قانون دستوري ،وغيرها) لإجراء دراسات أو أوراق قانونية مختصرة.
 .3تنظيم الندوات والمحاضرات والورشات الحوارية بشكل دوري من خلال وحدة المقاربات القانونية
حول موضوعات محدّدة.
 .4وقد تناولت الوحدة عد ًدا من الموضوعات السابقة ،سواء من جانب الباحثين القانونيين في المركز أو
من خلال تكليف باحثين من خارج المركز ،وبلغ العدد الإجمالي للأوراق البحثية المنشورة في الجانب
القانوني تسع أوراق خلال السنة الأولى ،وستنشر في كتابين يصدران عن المركز ،الأول يتناول موضوع
الدستور السوري ،فيما الثاني يتمحور حول مسألة العدالة الانتقالية.

إنتاج وحدة المقاربات القانونية
الكاتب

الرقم

عنوان البحث

1

النزاع المسلح في سورية وسبل محاسبة مرتكبي

نزار أيوب

تاريخ النشر
 1نيسان /أبريل 2017

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
2

المرحلة الانتقالية وإشكاليات بناء الدولة السورية

محمد خالد الشاكر

 25آذار /مارس 2017

(من الإعلان الدستوري إلى الدستور)
3

الخيارات الدستورية لدول ما بعد الصراع (النظام

ساشا العلو

 4شباط  /فبراير 2017

أنموذجا”
الانتخابي والسياسي) سورية
ً
4

الـــدولــة شرعية الأساس ..مشروعية التأسيس

حبيب عيسى

 24كانون الأول /ديسمبر 2016

5

سورية بين تأثير التشريعات الدينية والوضعية

نائل جرجس

 6كانون الأول /ديسمبر 2016

6

قراءة في تقرير “الحوكمة السياسية” لمستقبل

عبدهللا تركماني

 21تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

سورية
7

إشكالية الدين في الدستور السوري المقبل

نادر جبلي

 24آب  /أغسطس 2016

8

فكرة المبادئ فوق الدستورية

نادر جبلي

 18تموز  /يوليو 2016

9

أولوية المبادئ فوق الدستورية في حالتنا السورية

نادر جبلي

 11حزيران  /يونيو 2016
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رابعا :وحدة الدراسات الاقتصادية
ً

يدير هذه الوحدة فريق من الاقتصاديين السوريين ،وتعنى بدراسة جميع قطاعات الاقتصاد السوري:
الصناعة والزراعة والتجارة والطاقة والخدمات ...إلخ ،واستكشاف التأثيرات المتبادلة بين السياسة
والاقتصاد ،إضافة إلى دراسة موضوعات محددة تتعلق بالفقر والعمالة ،والتأثيرات الاقتصادية للحصار
والحرب ،وإعادة الإعمار وتكاليفه ومصادر تمويله المحتملة ،وأساليب وأهداف التنمية المتوخاة ،فضلًا
عن تناول موضوعات اقتصادية ذات علاقة بالصراع في سورية ،واقتصاد اللاعبين الإقليميين والدوليين،
وعرض بعض التقارير الاقتصادية العالمية.
مؤخرا ،وتتكون من أربعة باحثين متعاونين غير متفرغين من خارج العاملين
وقد تشكلت هذه الوحدة
ً

في المركز ،لتهتم بدراسة وتحليل الموضوعات آنفة الذكر ،وقد بدأت المجموعة عملها في أوائل شهر
نيسان /أبريل .2017

تصورا لأحد مجالات عملها خلال السنة الثانية ،وأطلقت عليه اسم "برنامج مستقبل
ووضعت الوحدة
ً

سورية" ،وستحاول التواصل مع جهات سورية وأوروبية لتمويل إنجازه:
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برنامج مستقبل سورية
•

بناء قاعدة بيانات خاصة بالخبراء السوريين الوطنيين في جميع المجالات من أجل العمل في أجهزة
ومؤسسات الدولة المستقبلية ،كالوزارات والإدارة المحلية والقضاء والجيش ومؤسسات المجتمع
المدني.

•

تقديم دراسات وبرامج عمل ممكنة التطبيق حول المشكلات الاجتماعية والسياسية التي تواجهها
سورية خلال الفترة الانتقالية وبعدها ،ووضع أسس لمعالجتها بما يساعد في إعادة بناء سورية (آثار
العنف ،شيوع السلاح ،إعادة تأهيل المقاتلين وعودتهم إلى الحياة المدنية ،المقاتلون الأجانب،
تجنب ظواهر الانتقام والفوضى ،تأهيل الأيتام والنساء الأرامل ،تعليم الأطفال ،تشغيل الشباب
السوري ،وغيرها).

•

تقديم دراسات لإعادة إطلاق الاقتصاد السوري وإعادة إعمار سورية :دراسات حول قطاعات
اقتصادية فرعية محدّدة تلبي حاجات السوريين في إنتاج سلع وخدمات متنوعة ،وخلق فرص عمل
تساهم في إعادة الحياة إلى الاقتصاد السوري.
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خامسا :وحدة الترجمة والتعريب
ً

ٍ
عدد
وهي الوحدة المسؤولة عن ترجمة ما يصدره المركز باللغة العربية ،وفقً ا لاختيار إدارة المركز ،إلى
من اللغات الأخرى ،رغبة من المركز في إيصال تحليلات المركز ودراساته وبعض إصداراته إلى الناطقين

ٍ
عدد من الأبحاث والدراسات والمقالات المهمة من اللغات
أيضا عن ترجمة
باللغات الأخرى؛ والمسؤولة ً

الأخرى إلى اللغة العربية من أجل تعريف الباحثين والمهتمين السوريين ببعض ما ينشر عن سورية والمنطقة
في مراكز الأبحاث والصحافة العالمية.
ٍ
عدد من اللغات الأخرى
تتولى وحدة الترجمة والتعريب ترجمة بعض ما يصدره المركز بالعربية إلى
خصوصا التحاليل والدراسات السياسية ،إضافة إلى
(الإنكليزية ،الفرنسية ،الروسية ،التركية ،الكردية)،
ً

ٍ
عدد من الأبحاث والدراسات والمقالات المهمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.
ترجمة

أيضا ترجمة دراسات ومقالات مهمة من لغات عديدة (الإنكليزية،
تتولى وحدة الترجمة والتعريب ً
الفرنسية ،الروسية ،التركية) إلى اللغة العربية ،وتنشر الدراسات والأبحاث المترجمة في موقع مركز حرمون،
بينما تنشر المقالات المترجمة في صحيفة جيرون الإلكترونية.

في بداية عمل الوحدة ،في أيار /مايو ُ ،2016ح ِّ ّددت أهم الصحف البريطانية والأميركية والعالمية ،وأهم

استنادا
وو ّزِّعت على المترجمين لاختيار ما يترجمونه من نتاجاتها،
ً
المجلات ومراكز الأبحاث والدراساتُ ،

إلى مجموعة من الضوابط :اختيار الإصدارات الحديثة ،التركيز على الموضوعات المتعلقة بالشأن السوري

(سياسة ،عسكرية ،اقتصادية ،اجتماعية) ،والموضوعات المتعلقة بالوضع الإقليمي والدولي الخاصين
شهريا من كل مترجم ،والانتباه إلى وضع
بسورية ،إضافة إلى تحديد عدد الكلمات المطلوب ترجمتها
ً
التفاصيل الخاصة بالمادة الأصلية المترجمة (العنوان الأصلي ،اسم الكاتب ،مكان النشر ،تاريخ النشر،

الرابط على الشبكة العنكبوتية ...إلخ).
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يعمل في وحدة الترجمة والتعريب  10مترجمين يتقنون لغات مختلفة ،ترجموا خلال السنة الأولى حتى
نهاية شهر نيسان /أبريل  2017ما مجموعه( 1,045,127 :أكثر من مليون كلمة) ،موزعة على الشكل
الآتي:

الترجمة لموقع

حرمون:

من العربية إلى اللغات

الأخرى:

بلغ عدد المواد المترجمة من العربية إلى الإنكليزية  ،40وبلغ عدد الكلمات المترجمة الإجمالي .150266
بلغ عدد المواد المترجمة من العربية إلى الفرنسية  ،35وبلغ عدد الكلمات المترجمة الإجمالي .139419
بلغ عدد المواد المترجمة من العربية إلى التركية  ،27وبلغ عدد الكلمات المترجمة الإجمالي .46905
بلغ عدد المواد المترجمة من العربية إلى الروسية  ،28وبلغ عدد الكلمات المترجمة الإجمالي .103687
بلغ عدد المواد المترجمة من العربية إلى الكردية  ،58وبلغ عدد الكلمات المترجمة الإجمالي .129888
بلغ عدد المواد المترجمة الإجمالي من العربية إلى اللغات الأخرى  ،188وبلغ عدد الكلمات المترجمة
الإجمالي .570165
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من اللغات الأخرى إلى

العربية:

بلغ عدد المواد المترجمة من الإنكليزية إلى العربية  ،60وبلغ عدد الكلمات المترجمة الإجمالي .184540
بلغ عدد المواد المترجمة من الفرنسية إلى العربية  ،4وبلغ عدد الكلمات المترجمة الإجمالي .6715
بلغ عدد المواد المترجمة من الروسية إلى العربية  ،7وبلغ عدد الكلمات المترجمة الإجمالي .16317
بلغ عدد المواد المترجمة الإجمالي من اللغات الأخرى إلى العربية  ،71وبلغ عدد الكلمات المترجمة
الإجمالي .207584

العدد الكلي للمواد التي تُرجمت ونُشرت في موقع حرمون خلال السنة الأولى من العربية إلى اللغات
الأخرى وبالعكس  259مادة ،وعدد كلماتها الكلي .777749

الترجمة لموقع

جيرون:

بلغ عدد المواد المترجمة من الإنكليزية إلى العربية  ،266وبلغ عدد الكلمات المترجمة الإجمالي
.226839
بلغ عدد المواد المترجمة من الفرنسية إلى العربية  ،24وبلغ عدد الكلمات المترجمة الإجمالي .21867
بلغ عدد المواد المترجمة من الروسية إلى العربية  ،17وبلغ عدد الكلمات المترجمة الإجمالي .18087
بلغ عدد المواد المترجمة من التركية إلى العربية  ،1وبلغ عدد الكلمات المترجمة الإجمالي .585

بلغ عدد المواد المترجمة الإجمالي لموقع جيرون من اللغات الأخرى إلى العربية  ،308وبلغ عدد الكلمات
المترجمة الإجمالي .267378
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الرقم
1
2

تاريخ النشر

عنوان البحث

 26نيسان /أبريل 2017

الاقتصاد السياسي للانتفاضات العربية
فورين أفاريس« :خمس أساطير عن اللاجئين السوريين فصل الحقيقة عن
الخيال»

 21نيسان /أبريل 2017

3

سورية في مخططين

 9نيسان /أبريل 2017

4

الليبراسيون الفرنسية «حلب :القصة المخفية للسقوط»

 4نيسان /أبريل 2017

5

مركز كارنيغي« :ما المطلوب لمصالحة بين إيران والعربية السعودية؟»

 26آذار /مارس 2017

6

نظام الأسد الإيراني

 25آذار /مارس 2017

7

تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة

 22آذار  /مارس 2017

8

ستفان دي ميستورا ،إحاطة إعلامية مقدمة إلى مجلس الأمن عن
محادثات جنيف :جدول أعمال من أربع سلّات

 11آذار  /مارس 2017

9

صحيفة كومرسانت :اقتصاد المواد الخام لا ينقذه غياب العقوبات

 28شباط /فبراير 2017

10

مجلة ذا نايشن :هل ارتكب الأكراد السوريون جرائم حرب؟

 27شباط /فبراير 2017

11

مجلة الإيكونومست“ :روسيا داخل الدب”

 21شباط /فبراير 2017

12

واشنطن بوست“ :الدولة الإسلامية في العراق والشام :كارثة للسنة”

 16شباط  /فبراير 2017

13

فورين أفيرز“ :ثوابت الجغرافية السياسية لروسيا ،بوتين يعود إلى النموذج
التاريخي”

 11شباط /فبراير 2017

14

الفورين بوليسي“ :عشرة صراعات جارية في عام ”2017

 9شباط /فبراير 2017

15

جريدة فزغلياد الروسية“ :إذا أراد الأسد الانتصار في الحرب”

 4شباط /فبراير 2017

16

موقع نيو بوليتكس :روسيا واليسار

 4شباط /فبراير 2017

17

حربا خفية في سورية”
الدايلي ميل :داخل “المبنى الزجاجي” تدير إيران “ ً

 4شباط /فبراير 2017

18

مؤسسة بروكينغزمعالجة أزمة اللجوء السورية توصيات للإدارة المقبلة

19

سيج ووتش مراقبة الحصار التقرير الفصلي الثالث حول المناطق المحاصرة
في سورية أيار /مايو – تموز /يوليو ”2016

 5كانون الثاني /يناير 2017
 27كانون الأول /ديسمبر 2016

20

مجلة بوليتيكو الأميركية في حلب رأيت لماذا ربح الأسد

 20كانون الأول /ديسمبر 2016

21

ذا ديلي بيست الأميركية كيفية إنقاذ سورية

 20كانون الأول  /ديسمبر 2016

22

مركز كارنيغي /موسكو :روسيا وإيران انعدام الثقة في الماضي وتعاون في
الوقت الحاضر

 15كانون الأول  /ديسمبر 2016

23

مجلة روسيا في السياسة العالمية جامبيت الوزير السوري

 15كانون الأول  /ديسمبر 2016

24

الخارجية رهينة إجماع الحزبين
ذا نيشن الأميركية سياسة أوباما
ّ

 15كانون الأول  /ديسمبر 2016

25

سورية :تداعيات سقوط حلب
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الرقم

تاريخ النشر

عنوان البحث

26

جند الأقصى :اختفاء فصيل “الطريق الثالث” في الصراع السوري

 4كانون الأول /ديسمبر 2016

27

نهاية الهوية الليبرالية

 29تشرين الثاني /نوفمبر 2016

28

خمس أساطير حول المتشددين

 27تشرين الثاني /نوفمبر 2016

29

سياسات دول الخليج في سورية

 23تشرين الثاني /نوفمبر 2016

30

خمس أساطير حول الديمقراطية

 19تشرين الثاني /نوفمبر 2016

31

ما الذي تعنيه رئاسة ترامب لمستقبل العالم

 13تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

32

الحرب المعقدة لدول الخليج ضد داعش

 10تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

33

الحدود التي تقف عندها انعزالية الصين السياسية

 9تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

34

رؤية الغارديان لجائزة نوبل للسلام :امنحوها للخوذات البيضاء السورية

 6تشرين الأول  /أكتوبر 2016

35

السنية في العراق – اليوم التالي :ما الذي سيفعله سنّة العراق
الأقلية
ّ
ّ

الإسلامية
الغاضبون بعد هزيمة الدولة
ّ

 16تشرين الأول  /أكتوبر 2016

36

حرب الإبادة في سورية ،ونهاية المنطق السليم

 15تشرين الأول  /أكتوبر 2016

37

ماذا يريد السوريون؟ مسح جديد يظهر الجهة التي يدعمها اللاجئون

 2تشرين الأول  /أكتوبر 2016

38

لإصلاح كوريا الشمالية ،ابدأ بسورية

 1تشرين الأول  /أكتوبر 2016

39

الخاصة في سورية
تشن حربها
هل تدعم روسيا نظام الأسد أم
ّ
ّ

 29أيلول  /سبتمبر 2016

40

الأكراد السوريّين
حزب الع ّمال الكردستاني بزعامة جميل بايق
كيف خان
َ
ُ

 16أيلول  /سبتمبر 2016

41
42

كثيرا مما ُيعتقد
تفسخ النظام السوري أسوأ
ً

تقرير عن لبنان

43

الجراحة عن ُبعد في سورية

44

مصالح إسرائيل وخياراتها في سورية

 16آب  /أغسطس 2016

45

أسطورة نظرة ترامب البديلة إلى العالم

 22آب  /أغسطس 2016

46

صعود ترامب لم ِّ
يأت من العدم

 16آب  /أغسطس 2016

47

أنموذجا
كسر قاعدة الأسد إدلب
ً

 10آب  /أغسطس 2016

48

 9أيلول  /سبتمبر 2016
 31آب  /أغسطس 2016
 1أيلول  /سبتمبر 2016

حرب جيل أطفال سورية بين مطرقة الصراع الداخلي ،وسندان صعود
الدولة الإسلامية

 3آب  /أغسطس 2016

49

كيف سمحت روسيا للمتطرفين -داخلها -بالذهاب للقتال في سورية

 1آب  /أغسطس 2016

50

اقتصاد الصراع في سورية

 25تموز  /يوليو 2016

51

خطة مؤسسة راند الأميركية للحل في سورية

 11تموز  /يوليو 2016

52

الديمقراطية في الشرق الأوسط توصيات للرئيس المقبل

 19تموز  /يوليو 2016

53

الأميركيون شي ًئا
سورية لماذا لم يفعل
ّ

 17تموز  /يوليو 2016

54

الحصار في سورية ،التربح من المأساة

 10تموز  /يوليو 2016
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الرقم

تاريخ النشر

عنوان البحث

55
56

سرا الشيعة الأفغان للقتال في سورية
إيران تجند ًّ

رهان الأردن الاقتصادي على اللاجئين السوريّين

 10تموز  /يوليو 2016

57

تأثيرات الربيع العربي على سياسة إيران تجاه الشرق الأوسط

 3تموز  /يوليو 2016

58

نهاية البداية في سورية

 2تموز  /يوليو 2016

59
60

استراتيجي مزدهر
تركيا وقطر -تحالف
ٌّ

خامنئي والمفاوضات مع الولايات المتحدة

 29حزيران  /يونيو 2016

61

ما على أوباما فعله قبل انتهاء فترته الرئاسية

 20حزيران  /يونيو 2016

62
63
64

 10تموز  /يوليو 2016

 29حزيران  /يونيو 2016

درءا لكارثة نووية جديدة على الشاكلة الإيرانية :أصلحوا تدابير الرقابة
ً

النووية

عقودا بمليارات الدولارات من
الحرب في سورية كدعاية ،روسيا تلقت
ً
بيع الأسلحة
أوروبا تتخلى عن سورية في أحلك اللحظات ،البلد يحترق ويجب علينا
أن نتصرف

 29حزيران  /يونيو 2016
 25حزيران  /يونيو 2016
 19حزيران  /يونيو 2016

65

ما الذي يريده بوتين من سورية

 15حزيران  /يونيو 2016

66

هل ستبقى القاعدة ندً ا للدولة الإسلامية إلى الأبد

 7حزيران  /يونيو 2016

67

ليست روسيا وحدها :الق ّوة الإيرانية في سورية

 5حزيران  /يونيو 2016

68

المتغيرة للتهديدات التي تواجهها إسرائيل من الجوار
الطبيعة
ّ

69

تأمين حدود أوروبا :الخطوة الأولى نحو سياسة لجوء شاملة

83

 2أيار  /مايو 2016
 2أيار  /مايو 2016
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وحدة الترجمة والتعريب
شبكة جيرون الإعلامية
الرقم
1
2

تاريخ النشر

عنوان المقال

 23تموز /يوليو 2016

الروسية
التركية-
عهد جديد في العلاقات
ّ
ّ
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على خطوات في سورية دون الإفصاح عن
تفاصيل

 25تموز /يوليو 2016

3

كيف أنقذت الولايات المتّحدة للتّ ّو داعش من هزيمة معلنة

 25تموز /يوليو 2016

4

مقاومة البنتاغون لخطّة “أوباما” الجديدة في العمل مع روسيا في سورية

 25تموز /يوليو 2016

5

“الطائرة قصفت وأمي ماتت” :كلام أطفال شوهتهم الحرب السورية

 25تموز /يوليو 2016

6

الدول الست الأغنى تستقبل أقل من  %9من مجموع اللاجئين حول العالم

 25تموز /يوليو 2016

7

هل ربحت روسيا في سورية؟

 25تموز /يوليو 2016

8

الإسلامية؟
اللادولة
ّ

 25تموز  /يوليو 2016

9

إسرائيل :الموقف من الحرب في سورية

 1آب /أغسطس 2016

10

مخاوف من المجاعة في حلب ،ومقتل العشرات في تفجير شمالي سورية

 2آب  /أغسطس 2016

11

الخطر الحقيقي لوقوع صراع أميركي روسي من دون نية مسبقة

 2آب  /أغسطس 2016

12

مكافحة إردوغان للانقلاب تضعف الث ّوار السوريّين

 2آب  /أغسطس 2016

13

تركيا ،فجأةً ،تريد أصدقاء ،لا أعداء

 3آب  /أغسطس 2016

14

الدروس المغلوطة من حرب العراق

 3آب  /أغسطس 2016

15

وزارة الخارجية الأميركية قد تعيد النظر في دعم جماعة سورية معارضة بعد
حادثة قطع رأس طفل

 4آب  /أغسطس 2016

16

يحضران لحرب ضخمة ضد روسيا
الولايات المتحدة والناتو
ّ

 4آب  /أغسطس 2016

17

تترسخ في سورية
الرغم من الصعوبات كلّها ،جمهوريّات القرية
على ّ
ّ

 7آب  /أغسطس 2016

18

سورية :لا “تجميد للوضع”

 7آب  /أغسطس 2016

19

“ثوار” سورية يتّحدون لكسر حصار الأسد عن حلب

 7آب  /أغسطس 2016

20

الحرب ضد داعش :معارضون متحالفون مع الولايات

 8آب  /أغسطس 2016

21

ي
التقدّم المخيف للرعب الجهاد ّ

 10آب  /أغسطس 2016

22
23

مركز أبحاث أميركي يعترف بمخطط “الملاذات الآمنة” الأميركي في
سورية
العرض الجديد لقضية الهجوم على سورية مهلهل كما سابقاته
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 10آب  /أغسطس 2016
 10آب  /أغسطس 2016
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24

أولمبيين
يحب اللاجئين ،عندما يكونون أبطا ًلا
العالم
ّ
ّ

 11آب  /أغسطس 2016

25

من أجل وقف فوري لإطلاق النار في حلب

 13آب  /أغسطس 2016

26

التقرب التركي إلى روسيا
ّ

 13آب  /أغسطس 2016

27

ليس كما في الأفلام :لاجئ سوري محتجز في مطار تركي

 15آب  /أغسطس 2016

28

وجهة نظر الجارديان في استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية :صمتنا عار

 16آب  /أغسطس 2016

29

في سورية :لا يمكن للغرب أن يتراجع ،ويسمح بدمار حلب

 16آب  /أغسطس 2016

30

قاعدة أميركية نووية تحت خطر الاحتجاز في تركيا

 18آب  /أغسطس 2016

31

التجاذب والتنافر في العلاقات الروسية-التركية

 22آب  /أغسطس 2016

32

تركيا :قد يكون للأسد دور في المرحلة الانتقالية

 22آب  /أغسطس 2016

33

ازدواجية الانقلاب
غضب تركيا من الغرب:
ّ

 22آب  /أغسطس 2016

34

صين “ناضجة” تتطلع إلى الدخول في المعادلة السورية

 22آب  /أغسطس 2016

35

كيف تكذب أميركا أوباما عن التهديد الجهادي

 23آب  /أغسطس 2016

36

إستراتيجيا
روسيا وإيران :زواج مصلحة ،وليس تحالفً ا
ً

 26آب  /أغسطس 2016

37

الشخصية :الرقص في الظلام
خطوات بوتين
ّ

 28آب  /أغسطس 2016

38
39
40

الأمم المتحدة تحت الضغط لإجراء تحقيق حول برنامج المساعدات في
سورية
لماذا ترك أوباما الثورة الخضراء في إيران تفشل

 1أيلول  /سبتمبر 2016
 1أيلول  /سبتمبر 2016

تركيا تنض ّم إلى المعركة :ماذا يعني الغزو التركي بالنسبة إلى “الحرب

الأهلية” في سورية؟
ّ

 4أيلول  /سبتمبر 2016

41

الدور الأميركي الحقيقي في سورية

 5أيلول  /سبتمبر 2016

42

خطرا في العالم"
أوائل المستجيبين في سورية" :العمل الأكثر
ً

 7أيلول  /سبتمبر 2016

43

كيف تستطيع سورية الهروب من مملكة الرعب الأسديّة؟

 9أيلول  /سبتمبر 2016

44

الزعيم الفلسطيني عميل سابق للـ"كي جي بي" في سورية

 9أيلول  /سبتمبر 2016

45

تركيا تضع روابطها مع إيران على المحك عبر التدخل الأخير في سورية

 10أيلول  /سبتمبر 2016

46
47
48

بريطانيا تقوم ببناء "جدار كاليه العظيم" بتكلفة  2مليون جنيه إسترليني لمنع
المهاجرين من الدخول إليها
روسيا تدعي حدوث  23انتهاكًا للهدنة ،ومسؤولو الأمم المتحدة يقولون إن
الأسد يمنع وصول المساعدات
تتوصلان إلى ات ٍ
ّفاق آخر لوقف إطلاق النار
أميريكا وروسيا
ّ
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 11أيلول  /سبتمبر 2016
 14أيلول  /سبتمبر 2016
 15أيلول  /سبتمبر 2016
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49

الأطباء السوريّين
الهمجية القصوى ،الحرب على
ّ
ّ

 16أيلول  /سبتمبر 2016

50

الحرب السورية قد تؤدي إلى نهاية المضادات الحيوية

 17أيلول  /سبتمبر 2016

51

المصورة الهنغارية اتُّهمت في المحكمة بتعرضها للمهاجرين عام 2015

 21أيلول  /سبتمبر 2016

52

لماذا تترك ّز الحرب السوريّة في الشمال

 21أيلول  /سبتمبر 2016

53

تركيا المثقّفة تخضع لأردوغان
نخبة
ّ

 21أيلول  /سبتمبر 2016

54

جيمي كارتر :خطوة أولى من أجل سورية

 22أيلول  /سبتمبر 2016

55

البنتاغون غاضب بشأن دفع أوباما “الفدية” لإيران

 25أيلول  /سبتمبر 2016

56

بريطانيا تمنع ناشطة سورية من السفر وتصادر جواز سفرها بناء على طلب
الأسد

 25أيلول  /سبتمبر 2016

57

الصين تضع حدً ا للطموح الروسي

 27أيلول  /سبتمبر 2016

58

الأجنبية والإرهاب
الحروب
ّ

 27أيلول  /سبتمبر 2016

59

الحرب العالمية الثالثة “أوراق لعب كبرى”

 27أيلول  /سبتمبر 2016

60

النظام السوري يشن حملة عسكرية على حلب

 27أيلول  /سبتمبر 2016

61

ما أسباب شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟

 28أيلول  /سبتمبر 2016

62

الرئيس أوباما يقرأ دعوة الصبي ذي السنوات الخمس من نيويورك ،إلى
لاجئ سوري صغير ليعيش معه

 28أيلول  /سبتمبر 2016

63

اتّفاق وقف إطلاق النار بدأ بالانهيار

 29أيلول  /سبتمبر 2016

64

على الغرب أن ينظر أبعد من عذابات حلب

 29أيلول  /سبتمبر 2016

65

دولة فلاديمير بوتين الخارجة على القانون

 1تشرين الأول  /أكتوبر 2016

66

كيف تفهم الحرب بالوكالة في سورية؟ ومن يحارب لصالح من؟

 2تشرين الأول  /أكتوبر 2016

67

في سورية :طوفان من نيران النظام وروسيا لتحطيم حلب

 2تشرين الأول  /أكتوبر 2016

68

الجيش الروسي :مستعدون لمحادثات مع الولايات المتحدة بشأن حلب

 2تشرين الأول  /أكتوبر 2016

69

النظام يسعى لاجتذاب السياح من خلال إعلان رائع عن مدينة حلب

 5تشرين الأول  /أكتوبر 2016

70

كف يد الأسد”
جان مارك أيرولت لليبراسيون الفرنسية“ :على إيران وروسيا
ّ

 5تشرين الأول  /أكتوبر 2016

71

رؤية الغارديان لجائزة نوبل للسلام :امنحوها للخوذات البيضاء السورية

 6تشرين الأول  /أكتوبر 2016

72
73

تعليق إدارة أوباما المحادثات مع روسيا حول سورية :أخطر تطور في الحرب
الباردة الجديدة
لا تتدخّ ل في سورية

 15تشرين الأول  /أكتوبر 2016
 15تشرين الأول  /أكتوبر 2016

86

التقرير السنوي الأول -مركز حرمون للدراسات المعاصرة

الرقم
74
75
76

تاريخ النشر

عنوان المقال

 29أيلول  /سبتمبر 2016

على الغرب أن ينظر أبعد من عذابات حلب
لماذا تتصرف حكومة المملكة المتحدة بالنيابة عن النظام السوري ضد
صحفية؟
الولايات المتحدة تعيد التفكير في سياستها تجاه سورية ،والتدخل العسكري
غير مرجح

 15تشرين الأول  /أكتوبر 2016
 16تشرين الأول  /أكتوبر 2016

77

الاعتداء على حلب لا يهدأ وهو الأسوأ في الحرب الأهلية السورية

 19تشرين الأول  /أكتوبر 2016

78

مرة أخرى
بوتين في سورية :الشيشان ّ

 19تشرين الأول  /أكتوبر 2016

79

قصيرا عن قصف حلب وسط اتهامات بارتكاب جرائم
روسيا تعرض توقفً ا
ً

حرب

 19تشرين الأول  /أكتوبر 2016

80

إذا أرادوا إيقاف الحرب في سورية فعليهم بروسيا

 22تشرين الأول  /أكتوبر 2016

81

لماذا تع ّد معركة الموصل نقطة تح ّول؟

 2تشرين الأول  /أكتوبر 2016

82

روسيا لوقفة قصيرة للضربات
عرضا
الولايات المتحدة وبريطانيا ترفضان
ً
ً
الجوية في سورية

 22تشرين الأول  /أكتوبر 2016

83

اجلبوا أسد سورية ومؤيديه للحساب الآن

 24تشرين الأول  /أكتوبر 2016

84

آلية احتواء إمبراطوريّة فلاديمير بوتين القاتلة والمختلّة؟
التهديد الروسي ،ما ّ

 24تشرين الأول  /أكتوبر 2016

85

هل ستفي هيلاري كلينتون بوعدها في زيادة تدخل الولايات المتحدة في
سورية؟

 25تشرين الأول  /أكتوبر 2016

86

كأ ّمة ،هل نصبح أكثر وضاعة من أي وقت مضى لنفحص أسنان اللاجئين؟

 27تشرين الأول  /أكتوبر 2016

87

الدولة الإسلامية بعد الموصل

 27تشرين الأول  /أكتوبر 2016

88

تعلم الشرق الأوسط ألا يثق في الولايات المتحدة؟
لماذا
َ

 27تشرين الأول  /أكتوبر 2016

89
90
91
92
93

البيت الأبيض يعمل على إضعاف مشروع قانون للعقوبات ضد سورية
لمصلحة إيران وروسيا
أبطال سورية صعود أصحاب الخوذ البيضاء في سورية
الفرنسيين-السوريّين في سجون بشار الأسد أمام
المفقودين
قضية
عرض
َ
ّ
ّ
القضاء الفرنسي

أمين عام الأمم المتحدة :فشل مجلس الأمن في حلب هو “عار جيلنا”
عملية التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة لخلق تحدّيات
فخ الموصل:
ّ

جديدة للأسد

87

 29تشرين الأول  /أكتوبر 2016
 29تشرين الأول  /أكتوبر 2016
 29تشرين الأول  /أكتوبر 2016
 29تشرين الأول  /أكتوبر 2016
 31تشرين الأول  /أكتوبر 2016

الفصل الثاني :أعمال الوحدات التخصصية في المركز

الرقم
94
95

تاريخ النشر

عنوان المقال
السبب الذي يجعل نوايا هيلاري كلينتون بفرض منطقة حظر طيران في
سورية محرضة على صراع أميركي روسي
الولايات المتحدة تقول إن روسيا أو النظام السوري وراء الهجوم المميت
على مدرسة في إدلب

 31تشرين الأول  /أكتوبر 2016
 31تشرين الأول  /أكتوبر 2016

96

التدخل التركي في سورية وفي العراق ،لعبة حرب إردوغان

 31تشرين الأول  /أكتوبر 2016

97

أخطار معركة الموصل على أوروبّا

 8تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

98

نحن لسنا في سيطرة كاملة:

 8تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

99

شخصيا :واثق وغير نادم ويتوقع أن يبقى في السلطة
الأسد
ًّ

 8تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

100

إذا كان الغرب ضعيفً ا ،ستكون روسيا بوتين أكثر تهديدًا

 8تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

101

لا تحتاجون إلى منطقة حظر جوي في سورية للضغط على روسيا

 8تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

102

مجموعة من الروس العنيفين يقذفون بأذرع وأرجل على السفارة البريطانية في
موسكو في مظاهرة احتجاجية

 9تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

103

البنود الثلاثة الكبرى المتبقية على جدول أعمال أوباما

 10تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

104

تذكرنا للفظائع لا ينقذنا من الأخطار الحالية

 10تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

105

سرا
عندما تتحالف إيران وإسرائيل ًّ

 12تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

106

مأساة أميركية

 13تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

107

لم يبق مكان المعارضة السورية تلجأ إليه بعد فوز ترامب

 13تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

108

تصميم بوتين على الرهان على المس ّوِّغ الجهادي في سورية

 14تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

109

روسيا تبصق في وجه أميركا في يوم الانتخابات

 14تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

110

بوتين مستعد لإحياء العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة

 14تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

111

لقد صوت الأميركيون للترامبية .فليجربوها

 14تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

112
113

دونالد ترامب يعبر عن رغبته في إنهاء الدعم الأميركي للمعارضة السورية،
على الرغم من مناشداتهم له
يستعد المتمردون السوري لوقف الإمدادات من ترامب ،ويبحثون عن بديل
أفضل

 14تشرين الثاني  /نوفمبر 2016
 19تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

114

كيف ترد روسيا على المدن التي تتمرد

 19تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

115

الاقتصاد السوري في حالة يرثى لها بعد خمس سنوات من الحرب

 22تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

116

تحتاج الولايات المتحدة إلى تحميل روسيا المسؤولية عن عدوانها

 22تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

117

ساعة الحقيقة لترامب في الشرق الأوسط

 23تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

88
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118

على ترامب إخبار الديكتاتور السوري :أنت مطرود

 23تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

119

وطنية
“في سورية ،عاجلًا أم آجلًا ،سيدخل الثوار في منطق حرب “تحرير
ّ

 23تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

120

ترامب وبوتين نحو قوات مشتركة لهزيمة الشر

 24تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

121

حزب هللا يستعرض دبابات من صنع أميركي في عرض عسكري

 24تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

122

في مستشفيات حلب المدمرة ينام الأحياء مع الأموات

 24تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

123

وداعا للّيبرالية الجديدة الأميركية .إنه عصر جديد مقبل

 24تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

"السيناتور زعيم الحزب الجمهوري :ترامب" لا يعلم شي ًئا عن السياسة

124

الخارجية”

 24تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

125

“الحرب العالمية الثالثة ألغيت”

 24تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

126

القومية الجديدة
عالم ترامب:
ّ

 25تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

127

جنون ترك الرقة في يد داعش

 25تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

128
129
130
131

في ظ ّل عدم مبالاة الغرب ،ترك الجزء الشرقي من حلب عرضة للقصف
الروسي-السوري
أوباما وميركل ينتقدان خطاب ترامب السياسي مح ّذ َرين من عالم أكثر
اضطرابا
ً

لا يمتلك الغرب إلّا أن يلوم نفسه على الثورة الشعبويّة
توماس دوفليشي دولانوفيي* :نحو محور مستقبلي يجمع إسرائيل وإيران

وتركيا

 25تشرين الثاني  /نوفمبر 2016
 27تشرين الثاني  /نوفمبر 2016
 27تشرين الثاني  /نوفمبر 2016
 28تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

132

تحالف بوتين الجديد

 29تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

133

لدى الشرق الأوسط بعض الأسئلة للرئيس دونالد ترامب

 29تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

134

طبيب ُمصاب :حصار حلب “حرب إبادة”

 29تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

135

كيف يمكن لترامب أن ينقذ سورية من دون اجتياح

 29تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

136

دونالد ترامب الابن يجري محادثات حول سورية مع أنصار روس

 29تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

137
138
139
140

“في موسكو :الترحيب بنجاح فرانسوا فييون في الانتخابات التمهيديّة بوصفه
عظيما
“حدثًا
ً

هل علينا العمل مع الشيطان الذي نعرفه في مواجهة الدولة الإسلامية؟
ٍ
بكتب إلى طفلة صغيرة خائفة ،تعيش في
المؤلفة ج.ك .راولينغ تبعث
سورية الممزقة بفعل الحرب
الطقس البارد يزيد من البؤس في حلب

 1كانون الأول  /ديسمبر 2016
 1كانون الأول  /ديسمبر 2016
 1كانون الأول  /ديسمبر 2016
 1كانون الأول  /ديسمبر 2016
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الفصل الثاني :أعمال الوحدات التخصصية في المركز

الرقم
141
142

تاريخ النشر

عنوان المقال
العربية السعوديّة ،وتجد لنفسها أصدقاء آخرين
مصر تخاصم المملكة
ّ
الآلاف من السكان يهربون من حلب مع تقدم قوات الأسد لتقسيم معاقل
الثوار السوريين فيها

 1كانون الأول  /ديسمبر 2016
 2كانون الأول  /ديسمبر 2016

143

عائلات حلب خائفة على  500رجل اعتقلتهم القوات الموالية للأسد

 2كانون الأول  /ديسمبر 2016

144

السلطان والبائع رئيس تركيا الإسلامي يحتضن دونالد ترامب

 2كانون الأول  /ديسمبر 2016

145

العدو الحقيقي لترامب المركنتيلية ( ،)1وليس العولمة ()2

 3كانون الأول  /ديسمبر 2016

146

سباق كيري لوقف حصار حلب

 3كانون الأول  /ديسمبر 2016

147

المدنيون الهاربون
سورية :مجزرة في حلب ضحيتها
ّ

 7كانون الأول  /ديسمبر 2016

148

عاما فقط ،انتهى انتصار الغرب
بعد ً 25

 7كانون الأول  /ديسمبر 2016

149

منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة شرقي حلب “مقبرة عملاقة”

 8كانون الأول  /ديسمبر 2016

150

أشعر بالعار

 8كانون الأول  /ديسمبر 2016

151

في ظل تعثر الثوار :سياسة الولايات المتحدة تجاه سورية على مفترق طرق

 8كانون الأول  /ديسمبر 2016

152

مناهضة أنجيلا ميركل للأيديولوجيا

 10كانون الأول  /ديسمبر 2016

153

كلنا شركاء في ذبح حلب

 10كانون الأول  /ديسمبر 2016

154

عشي ٍة وضحاها لا يفترض أن الديمقراطية
انهيار الاتحاد السوفياتي بين
ّ
الغربية ستدوم إلى الأبد

 11كانون الأول  /ديسمبر 2016

155

المتمردون السوريون يعقدون الآمال على ترامب

 11كانون الأول  /ديسمبر 2016

156

الخوذ البيضاء في شرقي حلب ينشدون المساعدة بعد تقدم النظام

 12كانون الأول  /ديسمبر 2016

157
158

واشنطن بوست“ :في واشنطن ،المعارضة السورية تقترح التعاون مع ترامب
وروسيا”
الغارديان“ :الحرب على حلب على وشك النهاية ولكن فصلًا جديدً ا من
البؤس يبدأ”

 20كانون الأول  /ديسمبر 2016
 20كانون الأول  /ديسمبر 2016

159

نيو يورك تايمز“ :ما أميركا من دون نفوذ؟”

 20كانون الأول  /ديسمبر 2016

160

نيو يورك تايمز“ :ماذا بعد سقوط حلب”

 20كانون الأول  /ديسمبر 2016

161

واشنطن بوست“ :الكونغرس يريد تقوية ترامب للتفاوض بشأن سورية”

 21كانون الأول  /ديسمبر 2016

162
163

لغارديان“ :لماذا يمكن لمقتل الدبلوماسي الروسي أن يقرب بين تركيا
وروسيا؟”
حربا أهلية” إنه ليس
واشنطن بوست“ :أوقفوا تسمية النزاع السوري “ ً
كذلك”.
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164

نيويورك تايمز“ :تركيا وإيران ،مسار تصادم ِّ
خطر”

 24كانون الأول  /ديسمبر 2016

165

نيو يورك تايمز“ :تركيا وروسيا والاغتيال :شرح للأزمات المتكررة”

 24كانون الأول  /ديسمبر 2016

166

وول ستريت جورنال“ :صعود روسيا في الشرق الأوسط يخلق الأعداء”

 25كانون الأول  /ديسمبر 2016

167

واشنطن بوست“ :جون ماكين :تأثرنا في سورية ،ولكننا لم نفعل شي ًئا”

 25كانون الأول  /ديسمبر 2016

168

واشنطن بوست“ :حلب والتراجع الأميركي”

 25كانون الأول  /ديسمبر 2016

169

فزغلياد الروسية“ :استعادة تدمر من داعش ممكنة بعد تجاوز الأخطاء”

 26كانون الأول  /ديسمبر 2016

170

نيويورك تايمز“ :تحالف لإزعاج الغرب”

 29كانون الأول  /ديسمبر 2016

171

نيويورك بوست“ :خطاب كيري أحادي الجانب ،والخادم للمصلحة
الذاتية”

 2كانون الثاني  /يناير 2017

172

واشنطن بوست“ :في الطريق إلى الرقة”

 3كانون الثاني  /يناير 2017

173

نيويورك تايمز“ :هل يمكن لروسيا صناعة السلم كما الحرب؟”

 5كانون الثاني  /يناير 2017

174

نيويورك تايمز“ :أنجيلا ميركل ..هدف روسيا التالي”

 5كانون الثاني  /يناير 2017

175

واشنطن بوست“ :النظام العالمي الجديد ”2017

 5كانون الثاني  /يناير 2017

176

نيوزداي“ :أسئلتي للعام الجديد”

 5كانون الثاني  /يناير 2017

177

يو.إس .توداي“ :الكارثة في سورية”

 8كانون الثاني  /يناير 2017

178

نيويورك تايمز“ :التهديد المتنامي للديمقراطية غير الليبرالية”

 12كانون الثاني  /يناير 2017

179

دايلي نيوز“ :كيف يمكن لترامب أن ينقذ سورية؟”

 12كانون الثاني  /يناير 2017

180
181
182
183
184
185

الغارديان“ :جون كيري يلوم بريطانيا لعرقلة خطة أوباما في التدخل في
سورية”
واشنطن بوست“ :نعرف ما فعلته روسيا .ولكن ما نحتاجه حقًّ ا هو أن نفهم
لماذا فعلته”.
ذا نيوز داي :عن “الخط الأحمر” في سورية ،كيري يقول “أميركا لم
تتراجع”
جوعا :تواجه البلدات
يونايتد برس انترناشونال“ :الاستسلام أو التضور
ً
قاسيا”
خيارا
السورية التي يسيطر عليها الثوار
ً
ً
احتجاجات المعارضة الإيرانية وسط الحداد على
وول ستريت جورنال“ :
ُ
الرئيس السابق رفسنجاني”
واشنطن بوست“ :تسع قضايا في السياسة الخارجية على إدارة ترامب أن
تواجهها”
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 12كانون الثاني  /يناير 2017
 13كانون الثاني  /يناير 2017
 13كانون الثاني  /يناير 2017
 17كانون الثاني  /يناير 2017
 17كانون الثاني  /يناير 2017
 17كانون الثاني  /يناير 2017
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186

واشنطن بوست“ :سياسة تيلرسون الخارجية :روسيا أو ًلا”

 18كانون الثاني  /يناير 2017

187

يو .إس توداي“ :لا تلغوا الاتفاق الإيراني ،بل اجعلوا شروطه أفضل”

 18كانون الثاني  /يناير 2017

188

نيويورك تايمز“ :المتاهة اللغوية للأخبار العربية”

 19كانون الثاني  /يناير 2017

189

يؤسس “الاتحاد السوفياتي الجديد” ولا يمكن إيقافه”
دايلي ستار“ :بوتين ّ

 19كانون الثاني  /يناير 2017

190
191
192
193
194
195
196
197

كارثيا” في سياسة
نيويورك بوست“ :ترامب :ميركل ارتكبت “خطأ
ً
اللاجئين”

يو .إس توداي“ :ما الذي يمكن أن تعمله ،وما الذي يجب أن تعمله لأجل
سورية”
واشنطن بوست“ :الحرب في سورية تتسبب في مشكلات عدّة لتركيا”
يوز داي“ :كارتر يقول للأسوشييتد برس إن إرسال المزيد من الجنود
الأميركيين لن يصلح العراق أو سورية”
الاندبندنت :الرئيس السوري بشار الأسد يعاني من آثار “ضغط نفسي”
بحسب كاتب روسي
ذي اندبندنت“ :بينما تنشغل أنظار العالم بترامب ،روسيا توسع وجودها
العسكري في سورية بصمت”
نيويورك تايمز“ :روسيا حليف مرعب ضد الإرهاب”
الغارديان“ :ديمقراطيتنا منقوصة ،وفاسدة وغير موثوق منها ،ولكن هناك
طرائق لإصلاحها”

 23كانون الثاني  /يناير 2017
 23كانون الثاني  /يناير 2017
 23كانون الثاني  /يناير 2017
 23كانون الثاني  /يناير 2017
 24كانون الثاني  /يناير 2017
 25كانون الثاني  /يناير 2017
 25كانون الثاني  /يناير 2017
 26كانون الثاني  /يناير 2017

198

الغارديان“ :جورج أورويل يستكشف دونالد ترامب”

 31كانون الثاني  /يناير 2017

199

نيويورك بوست“ :منع اللاجئين السوريين من دخول الولايات المتحدة”

 31كانون الثاني  /يناير 2017

200

نيوز داي“ :روسيا تحذر من خطة الولايات المتحدة بإقامة مناطق آمنة في
سورية”

 31كانون الثاني  /يناير 2017

201

نيويورك تايمز“ :أعتقد أن الإسلام يكرهنا”

 1شباط  /فبراير 2017

202

الغارديان“ :فجأةً ،أصبح المسلمون منبوذي أميركا”

 4شباط  /فبراير 2017

203
204
205

واشنطن بوست“ :كيف أصبحت تولسي غابارد لسان حال الأسد في
واشنطن”
وأنانية”
يو إس أ توداي“ :هل أميركا ترامب قبيحة وجاهلة
ّ
واشنطن بوست“ :النفوذ الروسي الجديد قد يح ّد من صلاحيات ترامب في
الشرق الأوسط”
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 4شباط  /فبراير 2017
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 5شباط  /فبراير 2017
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206

الغارديان“ :لهزيمة الترامبية ،لا ب ّد من مقاومة شعبية استثنائية”

 5شباط  /فبراير 2017

207

نيو يورك تايمز“ :لهزيمة داعش ،سلّحوا الأكراد السوريين”

 5شباط  /فبراير 2017

208

واشنطن بوست“ :هل يحارب ترامب “الدولة العميقة” أم يؤسس دولته
الخاصة؟”

 5شباط  /فبراير 2017

209

ترامب قد يكون عامل تقسيم للشرق الأوسط

 8شباط  /فبراير 2017

210

“أمنستي” :النظام السوري يقتل  13ألف سجين في  5سنوات

 8شباط  /فبراير 2017

211

هل سياسة ترامب حمقاء أم راديكالية؟ إنها كليهما

 9شباط  /فبراير 2017

212

واقع مرعب… مسلخ الأسد يفوق الوصف

 9شباط  /فبراير 2017

213
214
215
216
217
218

نيويورك بوست“ :نيات ترامب في إبقاء اللاجئين السوريين آمنين في
بلادهم”
الحكومة السورية تنكر تقرير أمنستي عن الإعدامات الجماعية شنقً ا وتصفها
بـ “غير صحيحة”
واشنطن بوست“ :الرجل الذي أعلن “نهاية التاريخ” يخاف على مستقبل
الديمقراطية”
وول ستريت جورنال“ :النظام يستبيح المناطق المسيطر عليها بالاعتقالات
الجماعية”
إعلان “الإخوان المسلمون” جماع ًة إرهابية يؤذي مسلمي أميركا
رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ،ورئيس مجلس الوزراء التركي
يناقشان تعاونًا أقرب بشأن مكافحة الإرهاب.

 10شباط  /فبراير 2017
 9شباط  /فبراير 2017
 10شباط  /فبراير 2017
 0شباط  /فبراير 2017
 11شباط  /فبراير 2017
 11شباط  /فبراير 2017

219

روسيا وتركيا تنويان العمل بتنسيق أكبر بعد ضربات جوية مميتة في سورية

 11شباط  /فبراير 2017

220

الغارديان“ :الأميركيون ليسوا متعلقين بالديمقراطية مثلما تعتقد”

 14شباط  /فبراير 2017

221

يو إس إي توداي“ :الكابوس القومي الأميركي يبدأ الآن”

 4شباط  /فبراير 2017

222

الحرب السورية لن تتوقف من أجل ترامب

 15شباط  /فبراير 2017

223

ترامب مثل نيكسون غير قادر على التغيير

 16شباط  /فبراير 2017

224

نيويورك بوست :لقاء ترامب -نتنياهو يأتي في وقته الأمثل

 17شباط  /فبراير 2017

225

نيويورك بوست“ :الكرملين :لا تصدقوا التقارير الإعلامية حول التواصل مع
حملة ترامب”

 17شباط  /فبراير 2017

226

الغارديان :فضيحة فلين تضرب أسس “ديمقراطيتنا”

 18شباط  /فبراير 2017

227

َر ْو َسنة أميركا… عندما تكون الولايات المتحدة مشتتة

 23شباط  /فبراير 2017
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228

استئناف محادثات السلام السورية… الأسد في مقعد القيادة

 24شباط  /فبراير 2017

229

يجب أن تعتذر فرنسا عن استعمارها الجزائر

 25شباط  /فبراير 2017

230

فر ْ
ِّق تَسدْ  :هل موسكو مستعدة لصداقة واشنطن
موقع وكالة ريا -نوفوستيّ :
بعيدً ا عن إيران

 28شباط  /فبراير 2017

231

موقع أخبار وسائل الإعلام .روسيا :روسيا وإيران يتناحران في سورية

1آذار  /مارس 2017

232

خمس أساطير عن جورج أورويل

 1آذار  /مارس 2017

233

مخطط أميركي منذ عام  2009لهزيمة إيران

 2آذار  /مارس 2017

234

قصة الأسبوع ترامب وروسيا ومكتب التحقيقات الفدرالي وما تبقّى تسلية

 2آذار  /مارس 2017

235

أكثر الكلمات أهمية لم يقلها ترامب في خطابه

 2آذار  /مارس 2017

236

هل يمكن للشعبوية أن تستولي على باريس؟

 3آذار  /مارس 2017

237

داعش يلقي الجثث في آبار الصحراء

 4آذار  /مارس 2017

238

من سيكون قاديروف السوري

 5آذار  /مارس 2017

239

ثورة شباط /فبراير وفرصة كيرنسكي الضائعة

 7آذار  /مارس 2017

240

ما الذي يعجب ترامب في الأوتوقراطية الروسية

 7آذار  /مارس 2017

241

مقتل عامل من أصحاب الخوذات البيض في حمص

 8آذار  /مارس 2017

242

واشنطن بوست :بد ًلا من  …1984اقرؤوا هذه

243

يو.إس .أ توداي :تحميل إيران مسؤولية الإرهاب

 9آذار  /مارس 2017

244

نيزافيسيمايا غازيتا :روسيا تلتقي الولايات المتحدة عند منبج

 9آذار  /مارس 2017

245

نوفايا غازيتا :رمية بجانب السلة السورية

 10آذار  /مارس 2017

246

ِّ
الخطرة للحقائق الوهمية
الغارديان -تاريخ بديل :النتيجة الثانوية

 10آذار  /مارس 2017

247

ساما” بعد  6سنوات من الحرب
توترا ً
التليغراف :أطفال سورية يعانون “ ً

 10آذار  /مارس 2017

248

خطة البنتاغون للاستيلاء على الرقة تستدعي مشاركة أميركية أكبر

 11آذار  /مارس 2017

249

العلاقات الروسية -التركية ستحم ُل على خارطة سورية

 11آذار  /مارس 2017

250

وصول القوات الأميركية يكثف الصراع على النفوذ في سورية

 12آذار  /مارس 2017

251

مجلة الإيكونومست :معاناة الشرطة غير المسلحة في سورية

 13آذار  /مارس 2017

252

واشنطن بوست :الواقع الصادم لجيلٍ من الأطفال السوريين

 13آذار  /مارس 2017

253

الأطفال السوريون “مدفوعين إلى الهاوية”

 15آذار  /مارس 2017

254

من نصدق حول “الخوذات البيض”؟

 16آذار  /مارس 2017

آذار  /مارس 2017
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255

خيرت فيلدرز وتغليب القومية البيضاء

 16آذار  /مارس 2017

256

كيف باع “المرتزقة الروس” الجهاد السوري

 17آذار  /مارس 2017

257

لماذا اختار أردوغان معركة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاستفتاء التركي؟

 17آذار  /مارس 2017

258

ما بدأه ويلسون قبل مئة عام ينهيه ترامب

 19آذار  /مارس 2017

259

حيثيات الصراع في معركة تحرير الرقة

 19آذار  /مارس 2017

260

عقيدة ترامب في السياسة الخارجية :تصعيد من أجل التهدئة

 21آذار  /مارس 2017

261

موسكو تستدعي السفير الإسرائيلي للاستفسار عن غاراتها الجوية على
سورية

 22آذار  /مارس 2017

262

اتصلوا بي وقالوا أنه قُتِّل

 23آذار  /مارس 2017

263

قرار الحكم حول الحجاب حظر على النساء المسلمات

 23آذار  /مارس 2017

264

في الشمال السوري من الانقسام إلى الانهيار

 23آذار  /مارس 2017
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 24آذار  /مارس 2017
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 24آذار  /مارس 2017
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 25آذار  /مارس 2017
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 25آذار  /مارس 2017
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ضم القرم سمح لبوتين الادعاء بجعل روسيا عظيمة ثانية

 26آذار  /مارس 2017
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الغارديان :في قلب سيبيريا المحطم ما يزال بوتين “قيصر روسيا الطيب”

 27آذار  /مارس 2017
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واشنطن بوست :ما تجب معرفته حول تركيا وإدارة ترامب
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صحيفة فزغلياد :وزارة الخارجية الأميركية تتحدث عن الأسد بكلمات
بوتين
صحيفة فيدومستي :الرئيس الإيراني ُيظهر في الكرملين أن لا تناقض مع

روسيا

واشنطن بوست" :كانت المستشفيات مسالخ" رحلة في عنابر التعذيب
السرية في سورية
جريدة اللوموند :لماذا تقبل أميركا بقاء بشار الأسد في السلطة؟
جريدة اللوموند :تفضيل الشركات المحسوبة على النظام في إعادة إعمار
سورية
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أجل نظام عالمي جديد»

واشنطن بوست :لدى ترامب فرصة ليصحح أخطاء أوباما في سورية
جريدة الليبيراسيون الفرنسية :سورية" :لم يكن بإمكان ذلك الهجوم

الكيماوي إلّا أن يؤدي إلى مجزرة"

الغارديان البريطانية :المفارقة الروسية ،بوتين جزء من سلسلة متواصلة تعود
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نيويورك تايمز :الحرب سلاح سياسي
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نيو يورك تايمز :هل تختبر روسيا ترامب؟

 13نيسان  /أبريل 2017
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يو.إس .أيه تودي :حذار من المستنقع السوري

 14نيسان  /أبريل 2017
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جريدة التايمز :بخصوص الكرملين

 15نيسان  /أبريل 2017
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واشنطن بوست :استفتاء تركيا هو التصويت النهائي على أردوغان

 16نيسان  /أبريل 2017
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نيويورك تايمز :ما تفكير لينين؟

 18نيسان  /أبريل 2017

295

مجلة الإيكونومست :سياسة ترامب الخارجية تبدو معتادة أكثر من المنتظر

 18نيسان  /أبريل 2017
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نيو يورك تايمز :هل سرق ترامب أدوات الفلسفة النقدية؟

 19نيسان  /أبريل 2017
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جريدة الشؤون الدولية :حدود تدخّ ل أميركا منفردة في سورية
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سادسا :وحدة تحرير اللغة العربية
ً
شكل مركز حرمون وحد ًة لتحرير وتدقيق اللغة العربية من أجل إنتاج كتب وأوراق بحثية ومقالات بلغة
عربية سليمة وواضحة ،مهمتها تدقيق جميع النصوص التي تصدر عن المركز في وحداته وأقسامه ومؤسساته
كلها قبل نشرها؛ وط ّورت هذه الوحدة قواعد موحدة لعملية التدقيق والتحريرُ ،جمعت في كتيب باسم

تدريجيا من خلال الممارسة .وعلى الرغم من وجود خمسة مدقِّّقين
"مرشد حرمون اللغوي" الذي أُغني
ً

ّ ِّ
متخصصين يعملون في الوحدة ،فإن حجم العمل الكبير يخلق ضغو ً
طا كبيرةً ،ما قد يتسبب بوقوع بعض
والمحررين المتعاونين.
الأخطاء ،الأمر الذي يفرض ضرورة رفد طاقم العمل بعدد إضافي من المدققين
ِّّ
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الفصل الثالث
برامج المركز
حاليا ثلاثة برامج،
التخصصية ،عددها
من أجل تحقيق أهدافه ،أطلق المركز عد ًدا من البرامج النوعية
ّ
ً

ولكل برنامج منها مسؤول يتابعه؛ ويمكن لإدارة المركز إضافة برامج جديدة بحسب الأولويات التي يفرضها
أيضا أن تعدل إطار عمل كل برنامج ومجاله ،وأن تضيف إليه أو تعيد
الواقع والتمويل المتوافر ،وبإمكانها ً
النظر فيه ،وفق تطورات الواقع والتجربة العملية.

أو ًلا :برنامج دعم الحوار وتنمية الثقافة
شكلت الحاجة إلى الحوار وإشاعة الثقافة أحد أهداف تأسيس مركز حرمون ،ويتمثل هذا البرنامج
بتشكيل عديد من الصالونات والمنتديات الحوارية؛ وقد أطلق المركز حتى الآن ثلاثة صالونات حوارية
خلال السنة الأولى ،الأول هو (صالون هنانو) للحوار حول القصية الكردية في سورية ،والثاني (صالون
الكواكبي) للحوار حول قضايا الدين والدولة والمجتمع ،والثالث (صالون الجولان) بهدف دعم قضية
الجولان وإبقائها حية في عقول السوريين .ولهذه الصالونات أنظمة عمل وخطط عمل سنوية محدّدة.
أيضا في برنامج عمله إطلاق مجموعة من المنتديات ،غايتها تحفيز وتنمية الحوار
أدرج مركز حرمون ً
بين السوريين حول مختلف القضايا السياسية والفكرية والثقافية والمجتمعية الملحة والجارية والبعيدة
وخصوصا بين الشباب السوري ،الذي خبا نتيجة طول فترة
المدى ،والإسهام في إنعاش الحراك المدني
ً
الصراع ،وهيمنة مناخ الحرب وأخبارها على المشهد السوري ،وبهدف الخروج بمقاربات تصلح أن تكون
أيضا إلى إيجاد تقاطعات بين مخرجاتها
حلو ًلا أو مقدمات لحلول حول تلك المسائل .وتهدف المنتديات ً
قائما من خلال محورين
ومخرجات عديد الجهات التي عملت في السياق ذاته ،ليكون عمل المنتديات
ً
متكاملين :المبادرة والمراكمة.
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أطلق البرنامج خلال السنة الأولى أربعة منتديات ،وهي :منتدى الفرات في غازي عينتاب ،ومنتدى
زيتون في الغوطة الشرقية المحاصرة – ريف دمشق ،ومنتدى بردى في الدوحة ،ومنتدى القوتلي في مدينة
اعزاز .ووضع المركز نظام عمل محدّد لهذه المنتديات من حيث أنماط نشاطها وآلية عملها وتوزيع
إعلاميا ،وعلاقتها بالوسط الاجتماعي
المسؤوليات بين أعضاء هيئاتها الإدارية وطرق تغطية نشاطها
ً

المحيط.

 -1الصالونات الحوارية
أ -صالون هنانو

 )1تعريف بالصالون
هو منصة حوار عربي كردي في سورية ،تعقد لقاءات متع ِّ ّددة ،ويشارك في كل لقاء مجموعة من
الشخصيات السورية متنوعة في انتماءاتها وتصوراتها ،بهدف الوصول إلى توافقات حول “القضية الكردية
في سورية” بوصفها إحدى قضايا المسألة الوطنية الديمقراطية في سورية ،وتُطرح أعمال هذه المنصة
رئيسا في النقاشات
خصوصا أن القضية الكردية في سورية اليوم تشغل حي ًزا
الحوارية للنقاش العام في سورية،
ً
ً

السورية في ظل الآفاق الجديدة التي يأمل الشعب السوري بالوصول إليها؛ فهي تطرح أسئلة كثيرة حول

طبيعة النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي سيسود في سورية مستقبلًا.
للصالون نافذة خاصة على موقع مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،وله صفحة على موقع التواصل
الاجتماعي (فيسبوك) ،إضافة إلى الوسائل الإعلامية التابعة للمركز ،حيث تُنشر فيها الفاعليات والدراسات
المتعلقة بالصالون ،إضافة إلى بعض المواد المنشورة في وسائل أخرى ،داعمة لسياسة الصالون ،ويمكن
كتيب إلكتروني أو مطبوع.
لإدارة الصالون تحديد بعض المواد للنشر بصورة ّ
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وضعت الهيئة الإدارية للصالون برنامج عمل سنوي يتضمن جوانب مختلفة:
•

ندوات حوارية كل ثلاثة أشهر ،فيزيائية (في مدن مختلفة) أو عبر برامج التواصل على الشبكة العنكبوتية،
وتتناول هذه الندوات موضوعات عديدة :تقويم العلاقة العربية -الكردية في أثناء الثورة ،الإسلام السياسي
في المجتمع الكردي السوري ،دور منظمات المجتمع المدني في المناطق الكردية ،التكوين السياسي
للمجتمع الكردي ،الصورة النمطية للعرب والكرد قبل الثورة وتبدلاتها ،موقع حزب الاتحاد الديمقراطي
في الحركة الكردية ،ووضعت الهيئة الإدارية للصالون على عاتقها الخروج بأوراق توافقية بعد الندوات.

•

كتابة المقالات والدراسات حول القضية الكردية من قبل الباحثين العرب والكرد ،على أن تخضع
لمعايير التحكيم المعروفة في مركز حرمون لتكون صالحة للنشر.

•

تطوير مصفوفة تح ِّ ّدد القضايا موضوع النقاش على نحو عملي وتفصيلي وواضح ،وتطوير المصفوفة،
استنا ًدا إلى الندوات والحوارات ،لتكون في منزلة توافقات سورية حول القضية الكردية وشكل النظام
السياسي والإداري في سورية المقبلة.

•

العمل على تكوين هيئة استشارية للصالون من المثقفين العرب والكرد ،مهمتها وضع اقتراحات ومحاور
لعمل الصالون ،والمشاركة في فاعليات.

رابط الصالون على الفيسبوك:
https://www.facebook.com/HananoSalon/

 )2ورشة عمل صالون هنانو في برلين 13 ،و 14آب /أغسطس 2016
عقد صالون هنانو ورشة عمل في مدينة برلين في  13و 14آب /أغسطس  ،2016دعي إليها  35شخصية
عربا وكُر ًدا .ناقشت الندوة القضية الكردية في سورية كقضية وطنية
من المثقفين والسياسيين السوريين ً

سورية داخلية تحل عبر الحوار العربي الكردي ،وقد تركز الحوار حول تكوين تصور مشترك لمعالجة القضية

عددا
صممت مصفوفة تحوي
ً
الكردية في سورية من خلال النظام السياسي المقبل ومسألة اللامركزية .وقد ُ
كبيرا من الأسئلة أجاب عنها المشاركون قبل اللقاء ،وقد أجرى القسم الأكبر من المشاركين تعديلات
ً
على أجوبته الأولية بالاسترشاد بنتائج اللقاء الذي انتهى بتحديد النقاط الأكثر أهمية وراهنية.
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سعى اللقاء للتميز بطابع عملي تنفيذي ،وتجاوز عقلية المحامي السائدة ،حيث يتبارى كل من الطرفين،
الكردي والعربي ،في إثبات أنه على حق ،وأن الجانب الآخر على خطأ ،والانتقال إلى عقلية الشراكة
العادلة ،التي تبحث عن المشتركات ،وتبني عليها ،للوصول إلى تفاهمات حول القضايا المختلف عليها،
إيجابيا للحوار ،يساهم في تقريب وجهات
مناخا
انطلا ًقا من واقع أن إبراز النقاط المشتركة العديدة ،ينتج
ً
ً
النظر حول القضايا التي تتباين حولها الآراء والمواقف.

ات ّبعت الورشة منهج تفكيك "القضية الكردية" ،وتناول جوانبها الملموسة والتفصيلية المختلفة ،ومناقشة
مفرداتها السياسية والثقافية والاجتماعية ،والدخول في الجانب العملي التنفيذي ،بد ًلا من البقاء في إطار
الأطاريح والشعارات العامة التي تؤدي إلى التخندق السطحي.
أخذ النقاش حول طبيعة النظام السياسي ،والاقتصادي ،والاجتماعي ،المقبل في سورية ،وطبيعة النظام
اللامركزي المنشود ،وبدائله الممكنة بين "اللامركزية المتناظرة" ،و"اللامركزية غير المتناظرة،:
بارزا من وقت ورشة العمل؛ وأكّد معظم
و"اللامركزية الإدارية" ،و"اللامركزية السياسية" و"الفدرالية" ،حي ًزا ً
المشاركين أن محتوى ومضمون وحدود أي بديل أكثر أهمية من التسمية في ح ّد ذاتها ،وأن هذه القضية

جميعا في جميع مناطقهم ،وليست قضية مجموعة
وتخص السوريين
تخص سورية بكاملها،
– في المآل -
ً
ّ
ّ
أو فئة بعينها ،أو منطقة بذاتها ،على الرغم من كونها تلامس أو ًلا الكرد السوريين وتؤثر في حياتهم
ومستقبلهم؛ وأن المنهج السليم في المعالجة يفترض الانطلاق من تشخيص الواقع وتحليله ،ومن ثم تصميم
التمسك بشعارات جاهزة ،غير قابلة للمناقشة ،يتم الترويج لها وفرضها
شكل النظام الملائم له ،بد ًلا من
ّ
لغايات سياسية قصيرة النفس ،بغض النظر عن الواقع.

كان هناك تأكيد عام في الورشة على أن سورية الجديدة لا ب ّد أن تقوم على أسس الوطنية السورية،
و المواطنة المتساوية ،والمساواة ،وعدم التمييز القومي ،الديني ،الطائفي والمناطقي ،وإزالة آثار الإقصاء
والتمييز السابقين ضد الكرد ،كما هو ض ّد جميع السوريين ،وتدارك إهمال المنطقة الشرقية ،في محافظات
ا لحسكة ،ودير الزور ،والرقة ،وشرقي حلب ،والبادية ،وإدراجها في خطط التنمية المقبلة .كما كان هناك
توافق على الإقرار بحق جميع "الأقليات" السورية في استخدام لغاتها القومية ،في نشر آدابها وثقافاتها،
ووسائل إعلامها ،وفي التعليم الجامعي ،وما قبل الجامعي ،على أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في
الدولة.
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وطُرحت للنقاش أفكار أخرى حول أسس تشكيل الأحزاب السياسية ،وفيما إذا كان من الملائم تشكيلها
استنا ًدا إلى أسس دينية أو مذهبية أو قومية ،والإيجابيات والسلبيات المتوقعة من ذلك ،لكن ظهر أن هناك
حالة من عدم التوافق على هذه الأسس ،لذلك رأى المشاركون ضرورة إنضاج هذه الأفكار ،والحوار
حولها بشكل تفصيلي في المرات المقبلة؛ لكن في المقابل ،توافق المشاركون على حق جميع "مكونات"
الشعب السوري ،في تشكيل منظمات خيرية ،ومجتمعية خاصة بها ،كما تطرق الحوار إلى عدد من
القضايا التفصيلية التي تضمنتها "مصفوفة الأسئلة المقترحة" حول طبيعة النظام السياسي المنشود في سورية.
وأكد المشاركون أن تثبيت جميع تلك الحقوق في الدستور السوري الجديد ،يشكل ضمانة لها ،وتتعزز

هذه الضمانة بالقوانين الأخرى التي تترجم مواد الدستور ،وببناء مؤسسات حقيقية تح ِّّقق القوانين على
الأرض ،وتبقى حريات التنظيم والتعبير الضمانة القوية التي تفسح المجال لنمو مجتمع مدني قادر على

مراقبة السلطات ومحاسبتها؛ معنى ذلك أن سورية في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد ،يزيل كل ما لحق
بها ،وبمجتمعها من أذى خلال العقود الخمسة المنصرمة.
كان هناك بعض الآراء المتخ ّوِّفة من طرح مسألة الفدرالية ،والحقوق القومية ،بما فيها حق تقرير المصير،

خصوصا -بحسب ما يعتقدون-
بسبب ما يعتقده أصحابها حول وجود رغبة كردية مضمرة في الانفصال،
ً

أن التعصب القومي العربي هو الذي أوجد فعلًا التمييز ضد الكرد ،ورأوا أنه ينبغي ألا ُيدفع الأكراد باتجاه
التعصب القومي الكردي كر ّدة فعل على التعصب القومي العربي ،وأن مصلحة السوريين اليوم ،وفي

المستقبل ،تكمن في العمل على إضعاف النزعات القومية كافة ،لأنها "برميل متفجر" .في المقابل؛ أكدت
آراء أخرى على عدم التخوف من أي شيء ،وأنه ينبغي طرح جميع المسائل بوضوح وشفافية ،ومناقشة
الخيارات استنا ًدا إلى حاجات الواقع وضروراته.
حاضرا في مناقشات المشاركين ،الانتباه إلى دور بعض القوى الخارجية في استخدام القضية
كان
ً

الكردية خدمة لمشروعاتها في المنطقة التي لا تتقاطع بالضرورة مع المصلحة الوطنية السورية؛ كذلك تم

إقليمية .كما وجه بعض
لتوجهات
إرضاء
انتقاد تعامل "المعارضة السورية" السلبي مع القضية الكردية
ّ
ّ
ً

استبداديا ،وتعمل
دورا
المشاركين نقدًا
واضحا لدور وأداء وممارسات بعض القوى الكردية التي تمارس ً
ً
ً
على استغلال الظلم الذي لحق بالكرد ،وتحويله إلى شكل من أشكال "المظلومية" القابعة في الماضي،

والتحشيد من أجل غايات سياسية آنية وضيقة ،لا تخدم مصلحة الكرد السوريين ،بد ًلا من النظر إلى
المستقبل بعقل وروح منفتحين.
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لم تكن الآراء متطابقة ،حول جميع القضايا المطروحة ،وظهرت اختلافات بينة في وجهات النظر،
حول طبيعة النظام السياسي والإداري المقبل ،وحول موضوعات الفدرالية واللامركزية ،وكذلك حول الحق
في تأسيس أحزاب سياسية على أساس قومي ،وحول دور اللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب العربية،
وحول نسبة الكرد بين السوريين ،والمناطق التي يشكلون فيها الأغلبية السكانية ،وغيرها من النقاط التي
ما زالت تحتاج إلى المزيد من الحوار الجدي والتفصيلي.
كل هذا ،يتطلب متابعة الحوار ،وهو منهج "صالون هنانو" ،وقد أبدى المشاركون رغبتهم القوية في
الاستمرار بالحوار ،وفق هذا المنهج التفكيكي والتفصيلي ،وجرى الاتفاق على أن يرسل جميع المشاركين،
ملاحظاتهم المكتوبة حول ورشة العمل والقضايا المناقشة خلال أيام قليلة؛ ليتم تعديل "مصفوفة الأسئلة"
من جانب إدارة صالون هنانو في مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،ومن ثم إرسالها إلى المشاركين ،وإلى
عدد آخر من السياسيين والخبراء للتشاور وإضافة مقترحاتهم ،وصو ًلا إلى طرحها في نسخة نهائية على
المناقشة الواسعة المفتوحة؛ وفي الوقت ذاته التحضير لجلسات وورش عمل أخرى لصالون هنانو في أماكن
أخرى أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،تُدعى إليها شخصيات أخرى من العرب والكرد السوريين،
خصوصا من القوى والتيارات التي تتبنى طروحات مغايرة ،شرط احترامها لآليات الحوار الحقيقي
ً
والمجدي ،فمهمة مركز حرمون للدراسات المعاصرة في هذا الإطار هي جمع السوريين إلى طاولات
حوارية متنوعة ومتعددة ،ومنها "صالون هنانو" ،ودفعهم لاعتماد الحوار الدقيق والتفصيلي كمبدأ أساسي
في معالجة قضاياهم ومشكلاتهم ،بد ًلا من التخندق خلف الشعارات العامة التي لا تقدم ولا تؤخر.
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جدول أعمال ورشة عمل صالون هنانو
التي ُعقدت في برلين 13 ،و 14آب /أغسطس 2016
البيان

التوقيت
الجمعة  12آب /أغسطس 2016

يوم الوصول

22.00 - 19.00

عشاء للمقيمين في الفندق

اليوم الأول السبت  13آب /أغسطس 2016
9.00 - 8.30

قهوة الصباح

9.30 - 9.00

جلسة الافتتاح:
30دقيقة :سمير سعيفان :تعريف بمركز حرمون
لماذا ملتقى هنانو
تعريف بمشروع الحل السياسي التنفيذي

11.00 - 9.30

الجلسة الأولى :جذور القضية الكردية في سورية ،وموقعها اليوم
رئيس الجلسة :مازن عدي
المتحدثون:
 10دقائق -د .صلاح درويش :القضية الكردية في تاريخ سورية
 10دقائق -فدوى كيلاني :آثار نظام حكم البعث على أكراد سورية.
 10دقائق -مروان عثمان :القوى السياسية الكردية والمعارضة السورية (قراءة تاريخية)
 10دقائق -أنور البني :رؤية حقوقية للمظالم الكردية عبر تاريخ سورية.
 50دقيقة مناقشة

11.30 -11.00

استراحة

13.00 - 11.30

الجلسة الثانية :الثورة السورية والقضية الكردية
رئيس الجلسة :مازن درويش
المتحدثون:
 10دقائق -د.عبد الباسط سيدا :موقع الكرد من الثورة السورية ومدى تفاعلهم.
 10دقائق -د .يوسف سلامة :تقويم موقف العرب والكرد من الثورة السورية
 10دقائق -خولة دنيا :مواقف العرب والكرد في بدايات الثورة.
 10دقائق -إبراهيم اليوسف :الثورة السورية وآثارها على العلاقة العربية الكردية
 10دقائق -ياسمين مرعي :الشباب العرب والكرد في الثورة
 40دقيقة مناقشة
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البيان

التوقيت
14.00 - 13.00

غداء

15.30 - 14.00

الجلسة الثالثة :تحليل الوضع الحالي في سورية واحتمالات تطوره وأثره على المسألة الكردية
رئيس الجلسة :عمر قدور
المتحدثون:
 10دقائق -عبد الوهاب بدرخان :تحليل الوضع الحالي في سورية
 10دقائق -خطار أبو دياب :احتمالات تطور الوضع الحالي
 10دقائق -هوشنك أوسي :دور الـ ( )PYDفي الوضع الحالي
 10دقائق -ميداس آزيزي :دور المجلش الوطني الكردي في الوضع الحالي
 50دقيقة مناقشة

16.00 - 15.30

استراحة

17.30 - 16.00

الجلسة الرابعة :فدرالية ام لا مركزية إدارية؟
رئيس الجلسة :مزكين يوسف
المتحدثون
 -1د .سام دلة -2 ،جميل إبراهيم -3 ،نادر جبلي -4 ،سيامند حاجو -5 ،ميشيل شماس
لكل متحدث  10دقائق.
 40دقيقة مناقشة

20.00 - 17.00

عشاء للمقيمين في الفندق في مطعم الفندق

اليوم الثاني :الأحد  14آب /أغسطس 2016
9.00 - 8.30

قهوة الصباح

11.00 - 9.00

الجلسة الخامسة :السمات العامة لمعالجة القضية الكردية في سورية
رئيس الجلسة :صبيحة خليل
المتحدثون:
 10دقائق -سلام كواكبي :سياسات إدارة التنوع المستقبلية والمتوخاة
 10دقائق -جمال قارصلي :حول مستقبل سورية
 10دقائق -مروان علي :محاولة التقريب بين وجهات النظر المختلفة
 10دقائق -ريزان شيخموس :تصور كردي لحل ديمقراطي في سورية
 80دقيقة :نقاش مفتوح

11.30 - 11.00

استراحة

13.00 - 11.30

الجلسة السادسة :نحو حل تنفيذي وطني سوري للقضية الكردية
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البيان

التوقيت
رئيس الجلسة :خضر عبدالكريم

 20دقيقة -سمير سعيفان :طرح مصفوفة الحل
 10دقائق -فيصل بدر :تعقيب
نقاش مفتوح
14.00 - 13.30
15.00 -14:00
15.30

تشيك آوت Hotel Check out
غداء
مغادرة المشاركين

ملاحظات حول ورشة عمل الصالون في برلين:
•

إيجابيا ملحو ً
ظا في الأوساط الكردية والعربية ،وخاصة بسبب الروح الإيجابية
لقيت ورشة العمل صدى
ًّ

التي سادت الحوار ،والذي اتسم بالبحث عن المشتركات دون أن يغفل نقاط التباين التي تحتاج إلى

المزيد من الحوار.
•

تمت تغطية ورشة العمل من جانب وسائل إعلام كردية وألمانية وعربية مثل تلفزيون أورينت وتلفزيون
روداو ،وعدد من الإذاعات السورية الخاصة ،ونُشرت أخبار عن وقائعها في موقع جيرون.

•

رابط لبعض حوارات الندوة:
https://www.facebook.com/HananoSalon/videos/1764869753790200/
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صورة من لقاء صالون هنانو في برلين يومي  13و 14آب /أغسطس 2016

صورة من لقاء صالون هنانو في برلين يومي  13و 14آب /أغسطس 2016

108

التقرير السنوي الأول -مركز حرمون للدراسات المعاصرة

صورة من لقاء صالون هنانو في برلين يومي  13و 14آب /أغسطس 2016

 )3ندوة صالون هنانو في مدنية عينتاب 9 ،كانون الثاني /يناير 2017
عقد الصالون ندوة في مقر مركز حرمون بمدينة غازي عينتاب في  9كانون الثاني /يناير  ،2017حاضر فيها
عدد من الباحثين في المركز ومن خارج المركز ،ونُقلت على صفحة الفيسبوك بصورة مباشرة ،ونشرت
الأوراق المقدمة من المحاضرين في موقع حرمون في الزاوية المخصصة لصالون هنانو.
رابط الأوراق المقدمة في الندوة:
http://harmoon.org/archives/category/76/249
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جدول أعمال ندوة صالون هنانو
غازي عينتاب 9 ،كانون الثاني /يناير 2017

البيان

التوقيت
الإثنين  9كانون الثاني /يناير 2017

يوم الندوة

6:00 -5:30

وصول الحضور

الإثنين  9كانون الثاني /يناير 2017
6:05-6:00

الترحيب بالضيوف
الافتتاح :كلمة مركز حرمون للدراسات المعاصرة حول "صالون هنانو" ومهماته والمتوقّع من نشاطه.

6:20 -6:05

المشاركة الأولى
الدكتور عبد هللا تركماني :اللامركزية الادارية الموسعة

6:35 -6:20

المشاركة الثانية
زردشت محمد :مستقبل أكراد سورية

6:50 -6:35

المشاركة الثالثة
مروان عبد الرزاق :الثورة السورية والمسألة الكردية

7:05 -6:50

المشاركة الرابعة
سردار ملا درويش :المسألة الكردية العربية في سوريا (الجانب الإعلامي)

8:30 -7:05

حوار مفتوح مع الحضور
 3دقيقة لكل من يرغب في المشاركة من الحضور
 7دقائق لكل محاضر في ختام الندوة للتعليق على مشاركات الحضور والرد على استفساراتهم

8:30

كلمة ختام والمغادرة
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ب -صالون الكواكبي

 )1تعريف بصالون الكواكبي
صالون الكواكبي هو منصة حوار بين التيار الإسلامي والتيارات الأخرى بهدف إيجاد قواسم مشتركة
يمكن العمل استنا ًدا إليها والتعاون لبناء مستقبل سورية؛ ويتناول موضوعات أساسية مثل :ماهية الدولة
خصوصا ما يرتبط بعلاقة الدين بالدولة ،وعلاقة القوى السياسية بالدين ،وإبراز الجانب
السورية الجديدة،
ً
التنويري والحضاري للدين في وجه التيارات المتطرفة.
أطلق المركز "صالون الكواكبي" نسبة للشخصية الوطنية السورية الشيخ عبد الرحمن الكواكبي ،للحوار
حو ل قضايا الدين والدولة والسياسة ،وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد في سورية،
وخصوصا ما يرتبط بعلاقة الدين بالدولة ،وعلاقة القوى السياسية
وأسسه وآليات إنتاجه وتشكلّه ومرجعياته،
ً
بالدين ،وخلق مساحة مشتركة بين مختلف التيارات الوطنية الفكرية والسياسية ،وخاصة بين التيار ذي
المرجعية الدينية ،والتيار ذي المرجعية الوضعية ،وإيجاد سبل العمل المشترك ،على الرغم من تباين الآراء،
ويشارك في حوارات الصالون التي تقام على جلسات متعددة ومتنوعة ،شخصيات فكرية وسياسية ودينية
سورية مختلفة.

111

الفصل الثالث :برامج المركز

 )2ندوة صالون الكواكبي في إسطنبول 8 ،و 9أيلول /سبتمبر 2016
عقد اللقاء الأول لصالون الكواكبي في إسطنبول في  8و 9أيلول /سبتمبر  ،2016وشارك فيه  20شخصية
سياسية وثقافية سورية من تيارات فكرية مختلفة ،وجدير بالذكر ،أن اللقاء قد افتتح بتكريم الأستاذ جودت
سعيد ،ال مفكر السوري الإسلامي المعروف ،لإسهاماته الكبيرة في تنوير المجتمع (ستذكر التفاصيل في
باب تكريم الشخصيات السورية).
ناقش المشاركون على مدار يومين محاور عديدة تتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة والسياسة ،هوية الدولة
السورية الجديدة ،والعلاقة بين الدين والدولة ،الدستور والقانون والقضاء ومرجعياته ،المواطنة وقيمها ،الغلو
والتطرف والارهاب واستعمالاته ،الإصلاح الديني وضروراته ،في محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة بين
ذوي المرجعيات المختلفة.
صممت مصفوفة تتضمن
ومن أجل تركيز النقاش حول مجموعة من المسائل النظرية والعملية المحددةُ ،
مجموعة من العناوين والأسئلة ،أجاب عنها المشاركون قبل اللقاء ،وقد أجرى القسم الأكبر من المشاركين
تعديلات على أجوبته الأولية بالاسترشاد بنتائج اللقاء الذي انتهى بتحديد النقاط الأكثر أهمية وراهنية.

تقييم اللقاء الأول لصالون الكواكبي
•

إيجابيا بين المشاركين ،وقد أثنوا على الخطوة ،وأكدوا دعمهم لهدف مطلقي
كان صدى اللقاء
ً
ٍ
تلاق بين أبناء الوطن الواحد من المنتمين إلى مرجعيات
الصالون الحواري المتمثل بتأسيس نقاط
فكرية مختلفة ،وأكدوا إمكانية ذلك من جهة ،وضرورته من جهة أخرى؛ لأنه السبيل الوحيد
لجسر الهوة التي استطاع الاستبداد عبرها أن يصادر الدولة والمجتمع ،وتسلل عبرها التطرف إلى
حياة السوريين.

•

أخذ بعض المشاركين على المصفوفة الحوارية ما وصفوه بـ "التحيّز الأيديولوجي" في وضع

•

تمثلت نقطة الضعف في اللقاء في ضعف التغطية الإعلامية؛ إذ اقتصرت التغطية الإعلامية على

واضحا -من وجهة نظرهم -أن واضعها ذو توجه علماني صريح.
الأسئلة ،فقد كان
ً
المكتب الإعلامي التابع لمركز حرمون.
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مصفوفة صالون الكواكبي
الموضوع

#

الموقف
والرؤية

1

هل هناك ضرورة لإجراء حوار بين "الإسلاميين" والتيارات الفكرية السياسية الأخرى في سورية؟

2

ما القوى والتيارات التي يمكن أن تُدرج تحت اسم "التيار الإسلامي" ،وهل تنتمي قوى أخرى (مثل تنظيم
داعش وجبهة النصرة) إلى هذا التيار؟

3

ما القوى والتيارات الأخرى في سورية ،وما التسمية العامة التي يمكن اعتمادها للدلالة عليها؟

4

ألا يجب التفريق بين المصطلحات التالية :الإسلام والمسلمين من جهة ،والإسلام السياسي والإسلاميين من
جهة ثانية ،والإسلامويين من جهة ثالثة؟

5

ألا يجب التفريق بين المفاهيم التالية التي تستخدم بشكل اعتباطي للدلالة على شيء واحد :الدولة ،السلطة،
الحكومة ،النظام السياسي؟

6

إداريا
جهازا
عموما ،لكن هل تحتاج "الدولة" بوصفها
الدين ظاهرة بارزة في جميع المجتمعات ولصيقة بالبشر
ً
ً
ً

7

الدولة شأن وطني عام ،وأي صفة أيديولوجية أو دينية تُلحق بها تحولها إلى شأن خاص أو دولة خاصة بفئة

حياديا إلى التزامها دي ًنا محد ًّدا أو عقيدة أو أيديولوجية معينة؟
وحاكما
ً
ً

محددة ،وأي دولة خاصة (دولة البعث أو دولة الشيوعية أو دولة الإسلام أو دولة القومية العربية) هي دولة قهرية
واستبدادية بالضرورة ..ما رأيكم في هذا الكلام؟
8

ألا تحتاج المفاهيم المتداولة إلى إعادة بناء وتأسيس :الوطن ،الدولة ،الأمة ،الشعب ،القومية ...إلخ؟ هل
نقول أمة عربية أم أمة سورية أم أمة إسلامية مثلًا؟

9

هل الهوية مفهوم ثابت وجوهري بشكل عام أم مفهوم متغير ومفتوح؟ هل الدين والعرق /القومية هما اللذان

10

ما الموقف من العروبة؟ وهل ينبغي التفريق بين العروبة والأيديولوجيات القومية العربية المختلفة (البعث والناصرية

يح ِّ ّددان هوية الدولة؟ هل الدولة في حاجة إلى هوية أم أن مفهوم الهوية يقتصر على الأفراد والمجتمعات؟
مثلًا)؟

11

ما موقفكم تجاه الدعوة إلى بناء دولة الخلافة اليوم؟

12

ما الصفة المعتمدة لتوصيف الفرد في الدولة المأمولة ،هل هي صفة "المواطن" أم غير ذلك؟ وهل الأفراد/
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون والدولة ،بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم
وأيديولوجياتهم وأعراقهم وأجناسهم؟

13

كيف يتم إنتاج السلطة في الدولة؟ بالانتخاب الحر أم بالوراثة أم بالبيعة؟ هل يمكن الإقرار بمبدأ تداول السلطة
وفق انتخابات حرة ونزيهة كمبدأ أساسي في نظام الحكم؟

14

هل الحاكم مسؤول أمام الشعب الذي يحق له محاسبته أم أن مسؤوليته محدّدة أمام هللا فحسب ،وهو من
يحق له محاسبته؟ بمعنى آخر :ما مرجعية نظام الحكم والحاكم في الدولة المأمولة؟

15

ما الموقف من الديمقراطية التي ُيع ّد تداول السلطة عبر الانتخابات الحرة واحدً ا من أركانها الأساسية؟ أي هل
تتعارض الديمقراطية مع قناعات المسلمين؟
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#

الموضوع

16

هل يبنى الدستور الوطني (وكذلك بقية القوانين والتشريعات) على أساس العقد الاجتماعي التوافقي بين

الموقف
والرؤية

المواطنين /الفئات الاجتماعية أم على أساس الدين أو المعتقد أو الأيديولوجية؟
17

ألا ينبغي التفريق اليوم بين التطبيق الحرفي للشريعة وتوخي القوانين لمقاصد الشريعة؟ أي ألا يكفي أن ُيراعى

تحقيق القوانين لمقاصد الشريعة عند بناء النظام القانوني للدولة؟ وهل يمكن تطبيق حدود الشريعة في الدولة

المأمولة؟
18

ما مواصفات القضاة في الدولة المأمولة ،وهل يعتمد في تعيينهم على دراستهم للشريعة الإسلامية أم على
شهاداتهم وتخصصاتهم بالقانون؟

19

هل ينبغي تحديد دين رئيس الدولة في الدستور الوطني؟

20

كيف تنظرون إلى حقوق المرأة ،وهل يمكن للمرأة أن تتقلّد مناصب رفيعة بما فيها رئاسة الدولة؟

21

ما الموقف من حرية الفكر والاعتقاد من دون أي تمييز أو تضييق؟ ما الموقف من حرية التعبير والتظاهر السلمي،
حرية وسائل الإعلام وغيرها؟

22

ما رؤيتكم تجاه منظومة حقوق الإنسان ومواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؟

23

ما رؤيتكم تجاه مسألة التعليم ومناهجه وأهدافه ،وهل يكون التعليم الديني في مدارس خاصة أم في المدارس
العامة؟

24

عموما؟ وهل هناك مشكلة في تشكيل
ما رؤيتكم تجاه مسألة حرية تنظيم الأحزاب والجمعيات والنقابات
ً

25

في الدولة المأمولة ،هل يمكن قبول وجود أحزاب عابرة للحدود ،أي هل يمكن قبول حزب لديه فروع خارج

الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو قومي /عرقي؟

سورية أو قبول وجود فرع لحزب مركزه خارج سورية؟
26
27

هناك مفاهيم شائعة مثل "الأقلية" و"الأكثرية" ،هل هذه المفاهيم في الدولة الحديثة ذات دلالة دينية ومذهبية
للتغير؟
أم ذات دلالة سياسية؟ وهل تتحدد بشكل نهائي أم أنها قابلة
ّ
ما رأيكم في التعريف التالي للعلمانية:

أ -العلمانية ليست أيديولوجية أو عقيدة ،بل نظام إداري إجرائي جذره "الحرية" ،أي نظام لضمان وكفالة
حريات وحقوق الجميع.
ب -كل نظام استبدادي هو نظام غير علماني بالضرورة ،وكل الدول التي تبنت أيديولوجيات معينة هي دول
غير علمانية.
ج -الدولة الحديثة مفهوم قائم بذاته ولا يحتاج إلى أي صفة بعده بما فيها الصفة العلمانية.
العلمانية تعني حيادية الدولة تجاه جميع الأيديولوجيات والمعتقدات والأديان والمذاهب والطبقات والأحزاب.
د -لا تدعو العلمانية إلى نزع الدين من المجتمع ،وتوفر للجميع الحرية لممارسة شعائرهم الدينية.
28

هل يرتبط مفهوم الإرهاب بالمعتقد الديني؟ وما المح ِّ ّددات التي يمكن الاعتماد عليها في توصيف الفعل
الإرهابي؟ وكيف يمكن مكافحة ومحاربة الإرهاب؟
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الموضوع

#

الموقف
والرؤية

29

ما المطلوب توفيره من آليات لتنظيم حوار حقيقي ومنتج بين التيارات الإسلامية والتيارات الأخرى؟

30

ما مقترحاتكم لتنظيم الحوار في صالون الكواكبي-مركز حرمون للدراسات المعاصرة؟

برنامج اللقاء الحواري الأول لصالون الكواكبي
 9 – 8تشرين الأول /أكتوبر 2016
التوقيت
اليوم الأول

العنوان

اسم المشارك

السبت  8تشرين الأول /اكتوبر2016

 9:30 – 9:00تكريم الشيخ جودت سعيد
9.10 – 9.00

كلمة ترحيب

9:20 – 9.10

من هو الشيخ جودت سعيد

9.25 – 9.20

تقديم درع التكريم

9.30 – 9.25

كلمة الشيخ جودت سعيد (او ولده)

حازم نهار

جلسة الافتتاح تعريف 10:00 – 9:30
9:40 – 9.30

من هو الكواكبي

سلام كواكبي

9:50 – 9:40

تعريف بصالون الكواكبي

مناف الحمد

10:00 – 9:50

استراحة

 11:30 – 10:00الجلســـــــة الأولــى :الصراع الدائر في سورية والمواقف تجاه مستقبله
رئيس الجلسة :سمير سعيفان
10:15 – 10:00

تطلعات القوى ذات المرجعيات الاسلامية من الصراع في سورية ومآلاته

أحمد الرمح

10:30 – 10:15

تطلعات القوى ذات المرجعيات الوضعية من الصراع في سورية ومآلاته

عبد هللا تركماني

10:45 – 10:30

أيديولوجيا
الحوار النقدي بين القوى المختلفة
ً

سلام كواكبي

11:00 – 10:45

نظرة في تجارب العلاقة بين القوى ذات المرجعيات الاسلامية والقوى ذات المرجعيات

الوضعية تونس وليبيا ومصر واليمن والعراق
11.30 – 11.00

مناقشة مفتوحة

12:00 – 11:30

استراحة
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العنوان

التوقيت

اسم المشارك

 13:30 – 12.00الجلســـــــة الثـــانيــة :هوية الدولة السورية الجديدة والعلاقة بين الدين والدولة
رئيس الجلسة :اياد الشعار
12:15 – 12.00

هوية الدولة السورية الجديدة والعلاقة بين الدين والدولة من وجهة نظر المرجعية الاسلامية

فداء المجذوب

12:30 – 12:15

هوية الدولة السورية الجديدة والعلاقة بين الدين والدولة من وجهة نظر المرجعية الوضعية

بهنان يامين

12:45 – 12:30

انتاج السلطة وتداولها ومرجعياتها من وجهة نظر المرجعية الاسلامية

احمد طعمة

13:00 – 12:45

انتاج السلطة وتداولها ومرجعياتها من وجهة نظر المرجعية الوضعية

سلام كواكبي

13:30 – 13:00
14:30 – 13:30

مناقشة مفتوحة
غداء

 16:00 – 14:30الجلســـــــة الثـــــالثة :الدستور والقانون والقضاء ومرجعياتها
رئيس الجلسة :علاء الدين جنكو
14:45 – 14:30

الدستور والقانون والقضاء ومرجعياتها من وجهة نظر المرجعية الاسلامية

علاء الدين جنكو

15:00 – 14:45

الدستور والقانون والقضاء ومرجعياتها من وجهة نظر المرجعية الوضعية

نادر جبلي

15:15 – 15:00

قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز من وجهة نظر المرجعية الاسلامية

إياد الشعار

15:30-15:15

قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز من وجهة نظر المرجعية الوضعية

محمود الحمزة

16:00 – 15:30

مناقشة مفتوحة

 16:30 – 16:00استراحة
 18:00 – 16:30الجلسة الرابعة :المواطنة وقيمها
رئيس الجلسة :عبد هللا تركماني
16:45 – 16:30

الحريات العامة ومرجعياتها بما فيها حرية الاعتقاد من وجهة نظر المرجعية الاسلامية

حسان الهاشمي

17:00-16:45

الحريات العامة ومرجعياتها بما فيها حرية الاعتقاد من وجهة نظر المرجعية الوضعية

نادر جبلي

17:15 – 17:00

المرأة وحقوقها ودورها من وجهة نظر المرجعية الاسلامية

بلال الرفاعي

17:30 – 17:15

المرأة وحقوقها ودورها من وجهة نظر المرجعية الوضعية

حسام السعد

18:00 – 17:30

مناقشة مفتوحة

22:00 – 20:00

عشاء

اليوم الثاني

الأحد  9تشرين الثاني /أكتوبر 2016

 11:00 – 9:00الجلســـــــة الخامسة :الغلو والتطرف والارهاب واستعمالاتها
رئيس الجلسة :جمال طحان
9:15 – 9:00

المقاربات الخاطئة لدى القوى الإسلامية المتطرفة وآليات التعاطي معها

أحمد الرمح

9:30 -9:15

لعبة الارهاب في الصراع في سورية

سمير سعيفان
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العنوان

التوقيت

اسم المشارك

9:45 – 9:30

ارهاب الدولة وازدواجية المعايير

محمود الحمزة

10:00 – 9:45

الإرهاب كمادة للإعلام ضد الثورة السورية

يحي العريضي

10:30 – 10:00

مناقشة مفتوحة

11:00 – 10:30

استراحة

 13:30 – 11:00الجلســـــــة السادسة :الاصلاح الديني وضروراته
رئيس الجلسة :أحمد طعمة
11:15 – 11:00

الدين والدولة في فكر الكواكبي

جمال طحان

11:30 – 11:15

دور الصراع الحالي في تحفيز تيارات الاصلاح الديني

مناف الحمد

11:45 – 11:30

مسألة التنوير الديني وإصلاح الفقه الإسلامي وضروراتها وآلياتها.

أحمد طعمة

12:00 -11:45

الحوار بين "الإسلاميين" و"العلمانيين" ،معوقات الحوار وسبل تجاوزها.

عبد هللا تركماني

12:15-12:00

أصول الفقه وتفسير النصوص واحتياجات الواقع المتغير

أحمد السعدي

13:30 – 12:15

مناقشة مفتوحة

14:30 – 13:30

غداء

 16:00 – 14:30الجلســـــــة السابعة :مناقشة المصفوفة
15:30 – 14:30

استعراض المصفوفة في ضوء مناقشات الجلسات

16:00 – 15:30

مناقشة مفتوحة

16:30 – 16:00

استراحة

سمير سعيفان

 18:00 – 16:30الجلسة الثامنة :تنظيم الحوار مستقبلًا
رئيس الجلسة :نادر جبلي
16:45 – 16:30

تحديد الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من الحوار (استنتاج من الجلسات)

حازم نهار

17:00 – 16:45

سبل الحوار المقترحة وتنظيمها

إياد الشعار

18:00 – 17:00

مناقشة مفتوحة

22:00 – 20:00

عشاء
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صورة من لقاء صالون الكواكبي المنعقد في إسطنبول  8و 9أيلول /سبتمبر 2016

صورة من لقاء صالون الكواكبي المنعقد في إسطنبول  8و 9أيلول /سبتمبر 2016
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صورة من لقاء صالون الكواكبي المنعقد في إسطنبول  8و 9أيلول /سبتمبر 2016

رابط اللقاء الحواري الأول لصالون الكواكبي ،ويتضمن تسجيلًا كاملًا لمجريات وجميع جلسات اللقاء:
https://harmoon.org/archives/2996

مجموعة تقارير حول اللقاء الأول لصالون الكواكبي:
http://www.geroun.net/archives/66478
http://www.geroun.net/archives/66318
http://www.geroun.net/archives/66296
https://www.youtube.com/watch?v=A_wjwkhiyKE
https://www.youtube.com/watch?v=_zqPBouHlS8
https://www.youtube.com/watch?v=jaKqF9D3Oow
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 )3اللقاء الحواري الثاني لصالون الكواكبي (عبر الإنترنت) في  26كانون الثاني /يناير 2017
عقد صالون الكواكبي في  26كانون الثاني /يناير  2017لقاءه الحواري الثاني عبر الشبكة العنكبوتية
بعنوان "الإسلام والديمقراطية" .شارك في اللقاء مجموعة من الباحثين ذوي المشارب المختلفة ،وقدّم كل
منهم ورقة تناقش علاقة الإسلام بالديمقراطية من زاوية معينة .ومن ضمن الأوراق التي قدمت :الإسلام
والديمقراطية في التجربة التركية للباحث التركي زاهد غول ،و"الدولة العلمانية والسلفية المستحيلة" للدكتور
محمد مختار الشنقيطي ،و"الإسلام الديمقراطي" للأستاذ رياض درار ،و"مكونات الدولة الحديثة" للأستاذ
سعد وفائي ،و"إشكالية العلاقة بين الإسلام والديمقراطية" للدكتور عبد هللا تركماني ،و"الإسلام
و"معا لإنقاذ الإنسانية في القرن الحادي والعشرين"
والديمقراطية علاقة صراع" للأستاذ عمر عبد المجيد،
ً

للأستاذ سمير الصالح.

رابط اللقاء الحواري الثاني لصالون الكواكبي ،ويتضمن تسجيلًا كاملًا لمجريات اللقاء:
https://harmoon.org/archives/3965

 )4ندوة صالون الكواكبي في غازي عينتاب 6 ،شباط /فبراير 2017
نظم صالون الكواكبي في  6شباط /فبراير  2017في مقر مركز حرمون بغازي عينتاب محاضرة للدكتور

عبد هللا تركماني ،الباحث في مركز حرمون ،بعنوان ":مح ِّ ّددات المصالحة التاريخية بين العلمانيين
والإسلاميين" ،تضمنت عد ًدا من المحاور المتعلقة بالتحديات التي تواجه العلمانيين والإسلاميين ،وكيفية
تعظيم فرص المصالحة التاريخية بين الطرفين.
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الباحث عبدهللا تركماني في ندوة صالون الكواكبي ،في  6شباط /فبراير  2017بغازي عينتاب

ج -صالون الجولان

 )1تعريف بصالون الجولان
ّ ِّ
صا بالحوار حول قضية الجولان السوري
أطلق مركز حرمون صالون الجولان الحواري ليكون
متخص ً
المحتل وقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ،بهدف إبقاء قضية الجولان حية في أذهان السوريين،
مغيبا ،الى حد أن الأجيال السورية الجديدة بالكاد تعلم أن ثمة
بعد أن أبقى نظام الأسد موضوع الجولان
ً

أرضا سوري ًة محتلة ،وللتأكيد على أن عودة الجولان لسورية الأم هي إحدى القضايا الأساسية في جدول
ً
أيضا مسألة
أعمال السوريين ،إلى جانب الحفاظ على دور أهله في بناء سورية المستقبل .ويناقش الصالون ً
ٍ
تحد واجه العرب خلال المئة عام الماضية.
بكليته واحتلال فلسطين كأكبر
الصراع العربي الاسرائيلي
ّ
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أهداف صالون الجولان
أ .إطلاق حوار جدي وعميق حول الجولان السوري المحتل وتاريخ احتلاله ومحطاته وأسراره بهدف
إبقاء قضيته حية على المستوى العالمي.
ب .تعريف الأجيال السورية الجديدة بالجولان وأهله ،وتعميق المعرفة والوعي بقضية الجولان كقضية
تخص جميع السوريين وليس أهله فحسب.
وطنية
ّ

ج .تقديم دراسات وأبحاث معمقة وتفصيلية حول الجولان وأوضاعه من الجوانب المختلفة ،السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.
د .دعم النشاط الثقافي والفني والإعلامي لأهالي الجولان ،الواقعين تحت الاحتلال والنازحين من الجولان
في عام .1967
ه .تنظيم حملات إعلامية وقانونية داعمة لحقوق أهل الجولان النازحين والقابعين تحت الاحتلال.
و .دعم مواقف أهل الجولان تحت الاحتلال في مواجهتهم لمشروع "الأسرلة" الذي يهدف إلى ابتلاع
الجولان؛ ورفض محاولات "إسرائيل" الرامية لفرض الأمر الواقع في الجولان من خلال دعوتها لدول
العالم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليه.
ز .دعم سكان الجولان تحت الاحتلال في مواجهة محاولات إسرائيل ترغيب الأجيال الصاعدة بقبول
الجنسية الإسرائيلية والتي رفضها السكان في انتفاضة وإضراب عام  ،1982وذلك من خلال برامج
توعية تحاكي مشاكلهم.
ح .العمل على تعزيز العلاقة بين أهل الجولان بشقيه المحتل وغير المحتل من خلال برامج مشتركة هدفها
التمسك بالأرض والهوية السورية والمصير المشترك.
ط .الإسهام في صوغ تصور نظري للعلاقة بين سكان الجولان المحتل وسورية المستقبل ،ليؤسس لبرنامج
عمل وطني يقوم على ربط مصالح أهل الجولان بوطنهم الأم سورية إلى حين عودة الجولان إلى
السيادة السورية ،في المجالات الاقتصادية ،والثقافية ،والرياضية...إلخ.
ي .تسليط الضوء على الارتباط العضوي بين قضية الجولان وقضية فلسطين.
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آلية عمل صالون الجولان
أ .المحاضرات
ب .جلسات حوارية عبر الشبكة العنكبوتية
ج .الندوات والمؤتمرات الفيزيائية
د .إنتاج كتب ودراسات وأبحاث خاصة بالجولان من جميع النواحي ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والتاريخية والقانونية والديموغرافية والسياحية

.

ه .فعاليات ثقافية وفنية ،مثل اللقاءات الأدبية (الشعر والمسرح والقصة) ،والحفلات الغنائية والمعارض
الفنية (الفن التشكيلي

والفوتوغرافي).

و .حملات إعلامية ومنتجات تعريفية بقضايا الجولان وفلسطين باللغات

المختلفة.

الهيئة الإدارية لصالون الجولان
أ .لصالون الجولان هيئة إدارية مؤلفة من  5أشخاص ،مهمتها وضع برنامج عمل الصالون السنوي ومتابعة
تنفيذه 2( .من أبناء الجولان المحتل 2 ،من أبناء الجولان النازحين 1 ،من الفلسطينيين

السوريين).

ب .يكون للهيئة الإدارية مدير من أحد أعضائها يتولى تنسيق عمل المجموعة والتواصل مع مركز حرمون
للدراسات المعاصرة من خلال أحد العاملين فيه ،وتوزع المهمات الأخرى بين أعضاء الهيئة.
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 )2ندوة صالون الجولان الأولى في إسطنبول 2 ،و 3تشرين الثاني /نوفمبر 2016
عقد صالون الجولان ندوته الأولى في مدينة إسطنبول يومي الأربعاء والخميس  2و 3تشرين الثاني/

وح ِّ ّدد الموعد بمناسبة
نوفمبر  ،2016بعنوان "الجولان السوري المنسي ،وموقعه في سورية المستقبل"ُ ،
عاما على وعد بلفور الذي كان في الثاني من تشرين الثاني /نوفمبر .1917
مرور ً 99
شارك في الندوة  26باح ًثا من السوريين والعرب ،بينهم عدد من أبناء الجولان بمن فيهم عدد من
المقيمين في الجزء المحتل من الجولان السوري .تركزت أعمال الندوة حول إبراز موضوع الجولان ضمن
الصراع الدولي الدائر اليوم على أرض سورية ،وإبراز دور اسرائيل غير المنظور جيدًا في الصراع السوري،
والاطلاع على الأوضاع السكانية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية لأهل الجولان تحت الاحتلال.
أيضا عد ًدا من شهادات أبناء الجولان ،إضافة إلى شهادة محمد الزعبي وزير الإعلام
تضمنت الندوة ً

السوري في أثناء هزيمة  5حزيران /يونيو  ،1967وعرض فِّيلم عن الجولان مدته نصف ساعة من إنتاج
مركز حرمون ،ومعرض صور عن الجولان.
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برنامج ندوة
الجولان السوري المنسي ،وموقعه في سورية المستقبل
 3 – 2تشرين الثاني /نوفمبر 2016
التوقيت
اليوم الأول
9:30 – 9:00

اسم المشارك

العنوان
الأربعاء  2تشرين الثاني /نوفمبر 2016
الجلسة الافتتاحية
رئيس الجلسة :حسام السعد

9.15 – 9.00

كلمة افتتاحية :الجولان يحكم سورية

9:45 – 9.15

فيلم قصير عن الجولان

10.00 –9:45

معرض الصور ،استراحة

12:00 – 10:00

حازم نهار

الجلســـــــة الأولــى :الدور الإسرائيلي في المنطقة وتوافقه مع أدوار الأنظمة العربية المستبدة
رئيس الجلسة :سمير سعيفان

10:15 – 10:00

دور إسرائيل الوظيفي ضمن إستراتيجية السيطرة الإمبريالية

سلامة كيلة

10:30 – 10:15

موقف "إسرائيل" من الثورة السورية

ماجد كيالي

10:45 – 10:30

الدور الأميركي المساند لـ "إسرائيل" وتأثير ذلك على موقفها من

معن البياري

الثورة السورية
11:00 – 10:45

تكامل الاستبداد والاحتلال

خالد فارس

11:15 – 11:00

موقف "إسرائيل" من الثورة السورية

حسام السعد

12:00 – 11.15

مناقشة مفتوحة

12:30 – 12:00

استراحة

14:00 – 12.30

الجلســـــــة الثـــانيــة :واقع الجولان المحتل وأهله
رئيس الجلسة :ماجد كيالي

12:45 – 12.30

الجولان في تحولات الموقف الإسرائيلي من الثورة السورية

عبد هللا تركماني

13:00 – 12:45

تطور العلاقة بين الجولان وفلسطين

ياسر خنجر

13:15 – 13:00

الواقع الحالي للجولان المحتل

تيسير مرعي

13:30 – 13:15

أهم التحولات الاستراتيجية في السياسة الإسرائيلية تجاه سكان

ثائر أبو صالح

الجولان المحتل
13:45 – 13:30
14:30 – 13:45

الجولان والمياه :دراسة حول العلاقة بين الاحتلال ومصادر المياه
مناقشة مفتوحة
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التوقيت
16:00 – 14:30
18:00 – 16:00

اسم المشارك

العنوان
غداء

الجلســـــــة الثـــــالثة :شهادات من الجولان وعنه ،ودور أهله في الثورة السورية (النازحون والواقعون تحت

الاحتلال)
رئيس الجلسة :صفوان عكاش
16:15 – 16:00

شهادة حول بعض القضايا المتعلقة بالجولان (البلاغ )66

محمد الزعبي

16:30 – 16:15

شهادة عن فترة السجن

فوزي أبو جبل

16:45 – 16:30

شهادة عن فترة السجن وما حدث بعد الخروج منه

وئام عماشة

17:00 – 16:45

موقف أهالي الجولان المحتل من الثورة السورية ومشاركتهم فيها

فوزات أبو صالح

17:15 – 17:00

أوضاع أهالي الجولان النازحين ومشاركتهم في الثورة السورية

مازن عدي

18:00 – 17:15

مناقشة مفتوحة

اليوم الثاني
10:30 – 9:00

الخميس  3تشرين الثاني /نوفمبر 2016
الجلســـــــة الرابعة :استعمالات النظام السوري لقضية الجولان وفلسطين /خطاب "الممانعة والمقاومة"
رئيس الجلسة :بشير البكر

9:15 – 9:00

الجولان في سياسات النظام الأسدي

ميشيل كيلو

9:30 – 9:15

استعمالات "النظام السوري" لقضية الجولان في تثبيت نظام

ياسين الحاج صالح

الدولة الأمنية ،وموقفه تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الفلسطينيين
السوريين
9:45 – 9:30

تعامل النظام الأمني مع الجولان :ممانعة أم ماذا؟

10:30 – 9:45

مناقشة مفتوحة

11:00 – 10:30

استراحة

12:30 – 11:00

سلمان فخر الدين

الجلســـــــة الخامسة :الجولان والقانون الدولي
رئيس الجلسة :خضر زكريا

11:15 – 11:00

الجولان المنسي والقانون الدولي

ناصر سابا

11:30 –11:15

النقاش المقترح حول المفاوضات مع "إسرائيل"

ساطع نور الدين

11:45 – 11:30

الوضع القانوني للجولان وأهله تحت الاحتلال /سياسة "إسرائيل"

نزار أيوب

في نظر القانون الدولي
12:30 – 11:45
13:30 – 12:30

مناقشة مفتوحة
اختتام الندوة
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العنوان

التوقيت
13:30 – 12:30

مناقشة كتابة تقرير حول الندوة

15:00 – 13:30

غداء

اسم المشارك
خضر زكريا

المشاركون في الندوة يستمعون لشهادات أبناء الجولان المحتل عبر الشبكة العنكبوتية
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صورة من لقاء صالون الجولان في  2و 3تشرين الثاني /نوفمبر 2016

صورة من لقاء صالون الجولان في  2و 3تشرين الثاني /نوفمبر 2016
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صورة من لقاء صالون الجولان في  2و 3تشرين الثاني /نوفمبر 2016

نُشرت جميع جلسات الندوة في موقعي حرمون وجيرون ،ونشرت الأوراق التي قُ ِّ ّدمت في الندوة في
كتاب يجمعها من قبل دار ميسلون للنشر والتوزيع التابعة لمركز حرمون بعنوان (الجولان السوري المنسي
وموقعه في سورية المستقبل).
رابط فلم (الجولان المنسي) من إنتاج مركز حرمون /صالون الجولان:
https://www.youtube.com/watch?v=ZeEibuMvvxY

رابط فيديو جلسات الندوة:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh1FzobTLoImvb7g36iGgxgsrGfWOXUb-
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 )3إطلاق صالون الجولان في مجدل شمس المحتلة ،آذار /مارس 2017
في الذكرى السادسة للثورة السورية ،افتتح المدير العامّ لمركز (حرمون) ،حازم نهار“ ،صالون الجولان”

ٍ
ي المحت ّل ،أكّد
بكلمة وجهها عبر برنامج (سكايب) إلى الحضور في مجدل شمس في الجولان السور ّ
غيبت عن وعي السوريين عمدًا ،وتوضيح
خلالها سوريّة الجولان ،وضرورة إبراز قضية الجولان وهويته التي ّ
مركزيتها في حاضر سورية

ومستقبلها.

منسق الهيئة الادارية للصالون ،فوزي أبو صالح ،كلم ًة تناول فيها علاقة الجولان بالثورة
كذلك ألقى
ّ

ٍ
السورية ،وقال“ :إ ّ
شعبية حول دمشق ودرعا
ن أهالي الجولان المهجرين الذين كانوا يعيشون في أحياء
وحمص ،عانوا -كجميع أبناء شعبنا -الفقر والحرمان وكبت الحريات ،وشاركوا في الثورة السورية منذ
ٍ
عدو
كثيرة ،وتعرضوا للتهجير مر ًة ثاني ًة .التهجير الأول من
كثيرا من الشهداء في مواقع
بداياتها ،وقدموا
ّ
ً

ويتوزعون اليوم كبقية أبناء شعبنا في بقاع الأرض السورية
بلدهم ،والتهجير الثاني من حكام بلدهم،
ّ

ق شعبنا في
وخارجها ،أما من بقي من السكان في الجولان المحت ّل ،فقد أيّدت أغلبيتهم مطالب الثورة وح ّ
طائفي ،لكنهم
وطني إلى
الحرية والكرامة ،والتبس الأمر على بعضهم ،بعد تح ّول الصراع أو تحويله من
ّ
ّ
ما زالوا على ٍ
ن بلدهم سيتعافى ،وأن شعبهم لا ب ّ
ثقة بأ ّ
د من أن يحقق ما يصبو إليه”.
شارك في حفل الافتتاح الفنان الفلسطيني الملتزم لبيب بدارنة ،وقدم باقة من الأغاني الوطنية ،وذلك في
قاعة الجلاء في جمعية الجولان

للتنمية.

يض ّم “صالون الجولان” الذي لم يسبق أن شُ كّل إطار مثله يجمع السوريين بسوريي الجولان المحت ّل

المحرر
منذ عام  ،1967هيئ ًة إداري ًة من داخل الجولان المحت ّل وخارجه مؤلف ًة من :فوزي أبو صالح ،الأسير
ّ
وئام عماشة ،الأسير السابق الصحافي أيمن أبو جبل ،الباحث تيسر خلف ،الأستاذ حسين الهاروني ،الكاتب

الفلسطيني -السوري ماجد

كيالي.

رابط افتتاح صالون الجولان في مجدل شمس المحتلة:
https://www.youtube.com/watch?v=2ChGwz85CEg
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صورة من حفل إطلاق صالون الجولان في  18آذار /مارس 2017

صورة من حفل إطلاق صالون الجولان في  18آذار /مارس 2017
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 )4ندوة “الهوية والانتماء” في صالون الجولان بمجدل شمس
نظم صالون الجولان في أواخر نيسان /أبريل  2017ندو ًة حواري ًة حول الهوية والانتماء في بلدة مجدل
شمس في الجولان السوري المحتل ،تناول فيها عدد من الأكاديميين والباحثين والناشطين القضي َة من
جوانبها المختلفة.
شارك في الندوة منير فخر الدين -أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت -والفنان وائل
طربيه من مركز فاتح المدرس للفنون .وميسان حمدان الناشطة الفلسطينية لمناهضة التجنيد الإجباري في
الجيش الإسرائيلي ،وفي الحراك الشبابي “ارفض شعبك بيحميك” .والباحث عامر إبراهيم ،الحاصل على
أيضا في الندوة الطالبة المتفوقة والناشطة
درجة ماجستير في دراسة النوع الاجتماعي (الجندري) .وشاركت ً
أرام أبو

صالح.

الضوء على “صالون الجولان”
قدّم للندوة فوزي أبو صالح -مدير صالون الجولان -وفي أثناء كلمته ،سلط
َ

ّ ِّ
متخصصة بقضية الجولان السوري المحتل ،وقضية فلسطين والصراع العربي
بوصفه منصة حوار

الإسرائيلي.

ندوة “الهوية والانتماء” في صالون الجولان بمجدل شمس في أواخر نيسان /أبريل 2017

رابط للندوة:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh1FzobTLoImn0yiDGvDfzSli1nSqz0iz
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 -2منتديات الحوار
أطلق مركز حرمون مجموعة من منتديات الحوار ،تهدف إلى خلق فضاء واسع يستطيع السوريون الحوار
من خلاله حول قضايا عديدة تتعلق بالصراع الدائر وآثاره ومستقبل سورية ونظامها السياسي المقبل.
ويختلف المنتدى عن الصالون في كون الصالون يختص بموضوع رئيس محدد ،بينما المنتدى مفتوح
لمختلف أنواع الموضوعات والفاعليات ،فضلًا عن اهتمام المنتدى بالقضايا التي تهم السوريين في مكان
وجوده.

أ -منتدى الفرات في مدينة غازي عينتاب

أطلق مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،في  26آب /أغسطس  ،2016منتدى الفرات للحوار ،في
مدينة غازي عينتاب التركية حيث يقيم بضعة مئات الآلاف من السوريين ،ويهدف إلى بناء حوار فكري
سياسي اجتماعي حول قضايا الشأن السوري في إطار برنامج مركز حرمون لدعم الحوار والتنمية الثقافية
وخصوصا هو بين الشباب السوري ،وقد أقام المنتدى ،منذ تأسيسه وحتى  30نيسان /أبريل،
والمدنية،
ً
عدة فاعليات:
رابط إطلاق منتدى الفرات:
http://www.geroun.net/archives/63052
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 )1ندوة حوارية حول (واقع تعليم اللاجئين السوريين في تركيا ومستقبله) 1 ،أيلول /سبتمبر 2016
أقام منتدى الفرات ندو ًة حوارية بعنوان (واقع تعليم اللاجئين السوريين في تركيا ومستقبله) في مقر مركز
حرمون للدراسات المعاصرة في مدينة غازي عينتاب ،وذلك في  1أيلول /سبتمبر  ،2016وانقسمت الندوة
ّ ِّ
والمتخصصين بالشأن التعليمي ،تخللها مشاركات
إلى أربعة محاور رئيسة ،تصدى لها عدد من الباحثين
من الحضور ساهمت بإغناء النقاش ،وركّزت على سبل البحث عن حلول لمجمل المشكلات التي يعانيها
القطاع التعليمي للاجئين السوريين في تركيا.
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صورة من ندوة (واقع تعليم اللاجئين السوريين في تركيا ومستقبله) في منتدى الفرات بغازي عينتاب في  1أيلول /سبتمبر 2016

رابط تغطية الندوة:
http://www.geroun.net/archives/63381

 )2ندوة حوارية حول (مشكلات اللاجئين السوريين في دول الجوار) 20 ،تشرين الأول /أكتوبر 2016
عقد منتدى الفرات ندوته الثانية حول مشكلات اللاجئين السوريين في دول الجوار في مقر مركز حرمون
أوضاع بائسة على مختلف
في غازي عينتاب في  20تشرين الأول /أكتوبر  .2016وتأتي هذه الندوة في ظل
ٍ

الصعد ،يعيشها اللاجئون السوريون في دول الجوار ،ولا سيما في الأردن ولبنان ،إذ لا تتوقف معاناتهم عند

بعض القرارات السياسية الجائرة أحيانًا ،والعنصرية أحيانًا أخرى ،بل تتعداها إلى ميادين كثيرة منها حرمانهم
من التعليم ومن كسب عيشهم بما يمكنهم من الحياة ضمن الحد الأدنى للشروط الإنسانية .وقد قدم
عدد من المختصين أورا ًقا بحثية حول الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية حول اللاجئين السوريين
حوارا
أيضا
والمشكلات التي يعانون منها في دول الجوار في لبنان والأردن وتركيا وأوروبا .وتضمنت الندوة ً
ً
مفتوحا مع الحضور ،وخرجت بمجموعة من التوصيات حول معالجة أوضاع اللاجئين السوريين.
ً
135

الفصل الثالث :برامج المركز

رابط تغطية الندوة:
http://www.geroun.net/archives/67004
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صورة من إحدى جلسات ندوة حول (مشكلات اللاجئين السوريين في دول الجوار) في  20تشرين الأول /أكتوبر 2016

التغطية الإعلامية للندوة:
أيضا على نطاق واسع تحت عنوان
غطّت الصحف الإلكترونية والورقية وقائع الندوة ،وبشكل مرئي ً
″لقد تم وضع مشكلات السوريين على الطاولة ،″وقد تضمن الخبر حديث الدكتور بكير أتاجان والذي
كان ملخصه:
أقام مركز حرمون للدراسات المعاصرة في فرعه بغازي عنتاب (مركزه الرئيسي في قطر) ندوة حول
أوضاع اللاجئين السوريين في الدول المجاورة ،والذي تحدث فيه بكير أتاجان عن مشكلات اللاجئين
السوريين في تركيا ،وقال″ :كون تركيا لم توقع على معاهدة اللاجئين عام  1952فقد استقبلت السوريين
الهاربين من إجرام الأسد وأخذتهم تحت قانون الحماية الموق ّتة ،وعدّت السوريين أخوة وضيو ًفا ،وفتحت
أبوابها لهم منذ بداية الأحداث في سورية ،لوجود علاقة ثقافية وتاريخية قديمة بينهما" ،وأضاف إلى ذلك
بأن تركيا تتيح الفرصة لضيوفها السوريين تحت قانون الإقامة الموق ّتة ،بالاستفادة من الطبابة والتعليم
المجاني في أراضيها.
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 وصحف،)أيضا بتفاصيله من جانب أضخم وكالة إخبارية تركية (وكالة إخلاص الإخبارية
ً ونشر الخبر
 وصحف أخرى محلية تابعة لمدن،".. حاكيميت، صباح، "ميلييت:تركية بارزة على مستوى تركيا ومنها
.وأيضا في القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي
، وعديد الصحف الإلكترونية،تركية مختلفة
ً
:وفي ما يأتي روابط الصحف التركية التي نشرت خبر ندوة
•

http://www.milliyet.com.tr/gaziantep-te-suriyeli-multecilerin-sorunlari-gaziantepyerelhaber-1608988/

•

http://www.gaziantephaberi.net/2016/10/23/gaziantepte-suriyeli-multecilerin-sorunlarimasaya-yatirildi/

•

http://www.palo.com.tr/a/gaziantep-te-suriyeli-m%C3%BCltecilerin-sorunlar%C4%B1masaya-yat%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1-1978302

•

http://www.mynet.com/tv/suriyeli-multecilerin-sorunlari-masaya-yatirildi-vid3970976/?utm_campaign=page_performance&utm_source=video_detail&utm_medium=bott
om_videos&utm_content=VID3970976

•

http://www.haber00.com/gaziantep-te-suriyeli-multecilerin-sorunlari-masaya-yatirildih119337.html

•

http://www.hedefhalk.com/gaziantepte-suriyeli-multecilerin-sorunlari-masaya-yatirildi885570h.htm

•

http://www.haberler.com/gaziantep-te-suriyeli-multecilerin-sorunlari-8886567-haberi/

•

http://www.sanalbasin.com/gaziantepte-suriyeli-multecilerin-sorunlari-masaya-yatirildi15940205

•

http://beyazgazete.com/haber/2016/10/23/gaziantep-te-suriyeli-multecilerin-sorunlarimasaya-yatirildi-3528052.html?_ga=1.186273449.1247951700.1477383743

•

http://www.haberbunoktada.com/haber/gaziantepte-suriyeli-multecilerin-sorunlari-masayayatirildi-h42161.html

•

http://www.merhabahaber.com/gaziantepte-suriyeli-multecilerin-sorunlari-masaya-yatirildi920871h.htm

•

http://www.haber35.com.tr/genel/gaziantepte-suriyeli-multecilerin-sorunlari-masayayatirildi-h583232.html
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•

http://www.malatyaguncel.com/gaziantepte-suriyeli-multecilerin-sorunlari-masaya-yatirildi494688h.htm

•

http://www.avrupabulteni.com/gaziantepte-suriyeli-multecilerin-sorunlari-masaya-yatirildi662614h.htm

•

http://www.timeturk.com/gaziantep-te-suriyeli-multecilerin-sorunlari-masayayatirildi/haber-344034

•

http://www.ajansmanisa.com/1083270-haber-gaziantepte-suriyeli-multecilerin-sorunlarimasaya-yatirildi

•

http://www.beyazgundem.com/genel/gaziantepte-suriyeli-multecilerin-sorunlari-masayayatirildi-h311695.html

•

http://www.istanbulhaber.com.tr/gaziantepte-suriyeli-multecilerin-sorunlari-masayayatirildi-haber-505265.htm

•

http://www.karar.com/gaziantep/gaziantepte-suriyeli-multecilerin-sorunlari-masayayatirildi-284464

•

http://www.olaymedya.com/haber/gaziantepte-suriyeli-multecilerin-sorunlari-masayayatirildi/45549

•

http://www.muhbirhaber.com/haber/gaziantepte-suriyeli-multecilerin-sorunlari-masayayatirildi-5590.html

•

http://www.referansgazetesi.com.tr/suriyelilerin-sorunlari-konusuldu-15943h.htm

2016  نوفمبر/ تشرين الثاني14 ،)) محاضرة بعنوان (الدولة المدنية في الفكر الإسلامي المعاصر3
 تشرين14  في،” محاضر ًة بعنوان “الدولة المدنية في الفكر الإسلامي المعاصر،نظّم منتدى الفرات
 في مقر المركز، مناف الحمد، ألقاها الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة2016  نوفمبر/الثاني
:ثانيا
ً ، مفهوم الدولة المدنية: أو ًلا: تناولت ثلاثة محاور أساسية،(حرمون) بمدينة غازي عينتاب التركية
 والثاني، أولها أحكام القانون، وتندرج في هذا البند أربعة عناوين رئيسة،تصور الإسلاميين للدولة المدنية

، والرابع تقييد سلطة الدولة، والثالث المشاركة العامة في السياسة،الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين
. وقد تخللت المحاضرة نقاشات بين الحضور والمحاضر. رؤية جديدة للموضوع:فيما كان المحور الثالث
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الباحث مناف الحمد

صورة للحضور في محاضرة (الدولة المدنية في الفكر الإسلامي المعاصر) في  14تشرين الثاني /نوفمبر 2016

رابط تغطية المحاضرة:
http://www.geroun.net/archives/68856
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 )4جلسة حوار لمناقشة (المسألة السورية من أستانة إلى جنيف) 17 ،شباط /فبراير 2017
عقد منتدى الفرات جلسة حوار في  17شباط /فبراير  2017في مقر مركز حرمون بغازي عينتاب بعنوان
"المسألة السورية من أستانة الى جنيف" ،افتتحت الفاعلية نشاطها بلقاء مع حسن النيفي ،رئيس المكتب
السياسي لحزب “النداء الوطني الديمقراطي” ،تحدّث خلاله عن الأوضاع والمعطيات التي قادت إلى
مستعرضا
إنتاج لقاء أستانا ،وما أحاط به من تفاهمات إقليمية دولية لشكل ومضمون الحل في سورية،
ً
واقع المعارضة السورية ،ومدى قدرتها على إدارة معركة تفاوضية ،يمكن أن تلبي الحد الأدنى من مطالب
الثورة الشعبية في سورية .وناقشت الفاعلية الفرص الممكنة لإنتاج حل سياسي للصراع الدائر في البلاد منذ
نحو ست سنوات ،ومدى نضج الأوضاع الدولية والإقليمية لإيجاد مثل هذا الحل ،إلى جانب الأخطاء
التي وقعت فيها المعارضة بشقيها السياسي والعسكري ،خلال مسار المفاوضات والخطوات الواجب
اتخاذها لتلافي القصور وتعزيز القرار الوطني السوري.
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صورة من جلسة الحوار حول "المسألة السورية من أستانة إلى جنيف" في  17شباط /فبراير  2017بغازي عينتاب

رابط تغطية جلسة الحوار:
http://www.geroun.net/archives/75493
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ب -منتدى زيتون في الغوطة الشرقية

 )1إطلاق منتدى زيتون
أطلق مركز حرمون بتاريخ  30آب /أغسطس  2016منتدى زيتون للحوار في الغوطة الشرقية ،ويهدف
بشكل أساسي إلى مناقشة المسائل الفكرية والسياسية والمجتمعية الحيوية والملحة في الشأن السوري
أيضا إلى مناقشة القضايا
الداخلي والخارجي ،من أجل إنتاج مقاربات ومقترحات وحلول ملائمة .ويهدف ً
المتعلقة بالأوضاع المحيطة بالسكان في الغوطة الشرقية ومشكلاتهم الحياتية .وقد حضر الافتتاح أفراد من
أغلب المؤسسات المدنية في الغوطة الشرقية (الدفاع المدني ،الهيئة العامة ،المجالس المحلية ،الحكومة
المؤقتة) .وقد نظّم المنتدى عد ًدا من الندوات والفاعليات:
تقرير مص ّور :افتتاح “منتدى زيتون للحوار في الغوطة الشرقية”
http://www.geroun.net/archives/65990

 )2ندوة حوارية بعنوان "ماذا يجب علينا فعله في فترة وقف إطلاق النار" 19 ،كانون الثاني /يناير
2017
عقد منتدى زيتون في  19كانون الثاني /يناير  2017ندوة لمناقشة ما يجب على منطقة الغوطة الشرقية
المحاصرة فعله في فترة وقف إطلاق النار .وقد استضاف المنتدى أربعة شخصيات للتحدث عن محاور
الندوة الأربعة كما حضرها عدد من الفاعليات المدنية والناشطين وأفراد المجتمع المدني .وشارك في الندوة
مجلس محافظة ريف دمشق .وناقشت الندوة الاستفادة من تجربة داريا وحلب في تأمين الخدمات الصحية
والمشافي الميدانية وتجهيز الملاجئ المجهزة بالدعم اللوجستي ،كما ناقشت مشروع الهيئة العامة للغوطة
جزءا من المشروع الوطني
الذي يتمثل بإنشاء جيش سوري وطني ،تكون نواته في الغوطة الشرقية ،ويكون
ً
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الجامع ،ويشمل الأرض السورية المحررة برمتها .وفي النهاية ناقش الحضور بعض النقاط مع المحاورين،
طلبا
ووجهوا بعض الأسئلة ً

للتوضيح.

صورة من ندوة "ماذا يجب علينا فعله في فترة وقف إطلاق النار" بمنتدى زيتون في  19كانون الثاني /يناير 2017

تقرير مص ّور عن الندوة:
http://www.geroun.net/archives/73355

 )3ندوة حوارية لمناقشة وتقويم مخرجات مؤتمر أستانة 26 ،كانون الثاني /يناير 2017
عقد منتدى زيتون ندوة حوارية في  26كانون الثاني /يناير  2017لمناقشة وتقويم مؤتمر أستانة وتحليل
الأوضاع الدولية التي عقد فيها ،والمتغيرات الميدانية والسياسية ،التي سبقت انعقاده ،وم ّهدت للروس
عقده ،و نقاط التقاطع التي تربط روسيا بتركيا وإيران ،وانعكاسات مخرجاته على الثورة السورية ،وعلى
مؤتمر جنيف ،مع غياب وجود إرادة روسية لتطبيق بنود البيان الختامي لمؤتمر أستانا ،ولا سيما بند وقف
إطلاق النار ،وخاصة مع غياب المشاركة الأميركية ،إذ لم تلتزم به قوات النظام والميليشيات الإيرانية ،وقد
شاركت المعارضة في المؤتمر تحت الضغوطات من الداخل والخارج التي مورست عليها ،وفي ختام الندوة،
أكد المشاركون ضرورة توحيد جهد المعارضة السياسية والعسكرية ،وتوحيد أهدافها ومشروعها الوطني
الجامع لصناعة قرار موحد ،يلبي طموحات وأهداف الثورة ويلغي أي إملاءات خارجية.
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صورة من الندوة الحوارية لمناقشة وتقويم مخرجات مؤتمر أستانة ،في منتدى زيتون ،في  26كانون الثاني /يناير 2017

رابط تغطية الندوة:
http://www.geroun.net/archives/74078

 )4ورشة عمل بعنوان "مجريات الأحداث الدولية وانعكاساتها على الثورة السورية" 28 ،كانون
الأول /ديسمبر 2016
نظّم منتدى زيتون ،بالتعاون مع الأستاذ محمد البقاعي رئيس قسم العلوم السياسية في "أكاديمية مسار"،
في  28كانون الأول /ديسمبر  ،2016تناول فيها بالتحليل :مجريات الأحداث الدولية وانعكاساتها على
وتطرق خلالها لثلاث محاور أساسية :التحالف التركي – الروسي ،إعلان موسكو ،رؤية
الثورة السورية،
ّ

حول مؤتمر أستانة.
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 )5ندوة حول "السياسة الخارجية الروسية التركية" 4 ،كانون الثاني /يناير 2017
عقد منتدى زيتون في  4كانون الثاني /يناير  2017ندوة لتحليل مجريات السياسة الخارجية التركية
والروسية في ضوء جهد الدولتين الذي تمخض عن إعلان موسكو ،وتأثير ذلك على مجرى الصراع في
سورية .وقد حاضر فيها الدكتور محمد البقاعي أستاذ العلوم السياسية في معهد مسار ،كما شارك فيها عدد
من طلاب العلوم السياسية وناشطون ومشتغلون في مؤسسات مدنية في الغوطة الشرقية المحاصرة.
تقرير مص ّور عن الندوة:
http://www.geroun.net/archives/72232

 )6سلسلة محاضرات في منتدى زيتون
نظّم منتدى زيتون في الغوطة الشرقية سلسلة من المحاضرات حول موضوعات سياسية واجتماعية وفكرية:
أ -محاضرة حول "علم الاجتماع" في  7تشرين الثاني /نوفمبر  2016ألقاها الأستاذ حامد عيسى ،باحث
في علم الاجتماع.
رابط مصور للمحاضرة:
http://www.geroun.net/archives/68440

ب -محاضرة حول "مفهوم الدولة" في  23تشرين الأول /أكتوبر  2016ناقشت نشوء الدولة وأطورها وأنواعها
بين دولة بسيطة والدولة المركبة ،وناقش سمات المركزية واللامركزية في إدارة الدول.
تقرير مصور للمحاضرة:
http://www.geroun.net/archives/69810

ت -محاضرة بعنوان "الثورة بين مظلة المشروع الوطني الجامع ومطرقة المشاريع الخاصة" في  31كانون
الأول /ديسمبر 2016
ث -محاضرة بعنوان "الإشاعة وآثارها السلبية في المجتمع" في  23شباط /فبراير  2017ألقاها السيد حامد
تطرق المحاضر إلى آثار
عيسى ،وتناول أثر الإشاعة في الفرد وأثرها في المجتمع والسياسيين والعسكريينّ .

الإشاعة على العسكريين ،محاو ًلا إسقاط المحاور المطروحة على ما تعيشه الغوطة الشرقية من حرب نفسية
وإعلامية ،يشنّها النظام؛ بهدف إضعاف الروح المعنوية بين صفوف قوات المعارضة

والمدنيين.

تقرير مصور عن المحاضرة:
http://www.geroun.net/archives/76665
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 )7حفل تكريم "الدفاع المدني السوري" في الغوطة الشرقية 21 ،تشرين الأول /أكتوبر 2016
أقام منتدى زيتون في مقره في الغوطة الشرقية حفل تكريم للدفاع المدني السوري ،حيث قُ ِّ ّدمت جائزة
ودرع تقديري من المنتدى إلى العاملين في الدفاع المدني (أصحاب القبعات البيضاء) في  21تشرين الأول/
وتقديرا لما يبذلونه من جهد جبار في سبيل إنقاذ
تعبيرا عن امتنان الشعب السوري المنكوب،
أكتوبر 2016
ً
ً
أرواح

المدنيين.

جهت التحيّة لهؤلاء الأبطال الذين
وفي كلمة ترحيبية استه ّل بها القائمون على المنتدى حفل التكريمُ ،و ّ

نذروا أنفسهم من أجل إنقاذ الآخرين ،جاء فيها“ :سلام على من أوضحوا للبشر معنى التفاني ،وصنعوا
للمحاصر الحزين الأمل والأماني” ،كلمات موجزة قد تحمل في طياتها بعض العرفان والتقدير للمهمات
البطولية الإنسانية التي ينجزها المئات من المتطوعين في الدفاع المدني في الغوطة الشرقية .وقد أعرب
ممثلو الدفاع المدني عن امتنانهم لهذه المبادرة ،وأثنوا عليها بشكل خاص لأنها تكريم من سوريين إلى
سوريين ،يعيشون اله ّم ذاته والأوضاع الصعبة والأحوال القاسية ،ويتشاركون في الأهداف والآمال

من حفل تكريم الدفاع المدني السوري في الغوطة الشرقية /منتدى زيتون

147

عينها.

الفصل الثالث :برامج المركز

من حفل تكريم الدفاع المدني السوري في الغوطة الشرقية /منتدى زيتون
تقرير مصور عن حفل تكريم الدفاع المدني السوري في الغوطة الشرقية:
http://www.geroun.net/archives/67811

 )8احتفال بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت عنوان "نون الثورة"
نظّم منتدى زيتون ،بالتعاون مع شبكة جيرون الإعلامية ،نشا ً
طا في الغوطة الشرقية المحاصرة ،بعنوان
“نون الثورة” ،بمناسبة يوم المرأة العالمي في  8آذار /مارس  ،2017لإبراز دور المرأة في الغوطة الشرقية
والتضحيات التي قدمتها بصفتها الأم والمربية والطبيبة والناشطة ،والتي جعلت من المرأة في الغوطة ركيزة
رئيسا للمجتمع ،لا يمكن الاستمرار من دونه.
وداعما
ً
ً
وتضمن الاحتفال شهادات وتجارب لسيدات سوريات ناشطات :السيدة بيان ريحان ،خلود الدمشقي
وبثينة النداف ،وتكريم لبعض الشخصيات النسائية ،بتقديم درع تكريمي بأسمائهن .وقد حضر التكريم
أكرم طعمة ،نائب رئيس الحكومة السورية الموق ّتة ،وأبو عمر صقر ،محافظ ريف دمشق ،وصخر الدمشقي،
مدير شعبة الصحة في الغوطة الشرقية.
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تقرير مصور عن الاحتفال بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت عنوان "نون الثورة":
http://www.geroun.net/archives/76863
http://www.geroun.net/archives/77678

 )9احتفالية منتدى زيتون بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للثورة السورية
احتفل منتدى زيتون بمناسبة الذكرى السادسة للثورة السورية خلال الفترة  18-16آذار /مارس ،2017
بالتعاون مع مجلس محافظة ريف دمشق -الغوطة الشرقية ورابطة الإعلاميين في الغوطة الشرقية ،وقد تحدث
المشاركون خلالها عن سنوات الثورة ومنجزاتها ،ودعوا إلى الصمود والثبات ،بعد كل هذه التضحيات؛
من أجل نيل مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة ،فالثورة السورية هي ثورة حقوق إنسان.
وتضمن الحفل رسالة فيديو موجهة إلى أهالي الغوطة الشرقية وفصائلها ،وجهها نصر الحريري ،رئيس
وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف ،وخلال الحفل تحدث المعتقل السابق في سجون “حزب
هللا” ،جهاد النجار الناجي ،عن تجربة الاعتقال ،إضافة إلى عرض فيلم قصير بعنوان “ست سنوات والثورة
مستمرة” ،كما غنت جوقة أطفال أغاني ثورية ،أهداها الأطفال لسورية عامة ،وللغوطة ،كما غنى أبو ماهر
وأبو عماد أغنية “جايينك يا شام" .كما تضمن الاحتفال فقرات فنية وقراءات شعرية قدمها الشاعر النبطي،
أبو علاء .والشاعر يمان ،وغنى منشد الغوطة والثورة ،أبو ماهر صالح ،مجموعة من أغانيه الوطنية .وقد
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شارك في الاحتفال عدد كبير من سكان الغوطة الشرقية ،وفاعليات ثورية ،وممثلون عن مؤسسات الحكومة
الموق ّتة ،والمنظمات المدنية ،وكان لاف ًتا مشاركة مجلس عشائر الغوطة الشرقية.

احتفالية الغوطة الشرقية ومنتدى زيتون بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للثورة السورية

احتفالية منتدى زيتون بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للثورة السورية

تقرير مصور عن احتفالية منتدى زيتون بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للثورة السورية:
http://www.geroun.net/archives/77678
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 )10فاعليات فنية وأدبية متفرقة
أقام منتدى زيتون عد ًدا من الفاعليات والعروض الفنية والأدبية:
أ -عرض فيلم وثائقي بعنوان "مملكة الصمت" في  19و 21كانون الأول /ديسمبر  ،2016والفيلم من إنتاج
الجزيرة الوثائقية ،وهو يسلط الضوء على تاريخ سورية.
ب -مسرحية بعنوان "الانسحاب" قدّمها فريق "ستيج لايف" في  25كانون الأول /ديسمبر .2016

صورة من مسرحية "الانسحاب"

تسجيل لمسرحية "الانسحاب" في منتدى زيتون:
https://www.youtube.com/watch?v=33PmTvu04GM

تُ -عرض فيلم “شكسبير في الزعتري” من إخراج معن الموصللي والفنان نوار بلبل.
ث -عرض فيلم وثائقي بعنوان "طوفان في بلاد البعث" في  5كانون الثاني /يناير .2017
ج -عرض فيلم وثائقي "معركة بيرل هاربر" في  8شباط /فبراير .2017
ح -عرض سلسلة وثائقية من إنتاج الجزيرة جيوغرافيك ،من خلال تقديمها في ثلاثة عروض:
.a

الهجوم الياباني على الأسطول الأميركي في معركة ميناء بيرل هاربر.

 .bإلقاء القنبلة النووية الأميركية الأولى على هيروشيما.
.c

إلقاء القنبلة النووية الثانية على ناغازاكي وإعلان استسلام اليابان.
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غارات ج ّوية في الغوطة الشرقية تؤدي إلى أضرار جسيمة في مقر (منتدى زيتون)
تعرضت الغوطة الشرقية في ريف دمشق في  21كانون الأول /ديسمبر  2016لغارات جوية بالصواريخ
الموجهة ،استهدفت منازل مدنيين في عربين ودوما ومسرابا وحزة وكفربطنا ،خلّفت عد ًدا من الجرحى

أضرارا مادية جسيمة في الأبنية والممتلكات الشخصية لأهالي تلك
بينهم نساء وأطفال ،كما خلّفت
ً

المنطقة.

وتأثر مقر (منتدى زيتون) التابع لمركز (حرمون للدراسات المعاصرة) من جراء هذه الغارات ،حيث
أضرارا مادية جسيمة في مقر المنتدى ،تحطّمت خلالها النوافذ وبعض المعدات التقنية واللوجستية
خلفت
ً

في المركز.

صورة تظهر الأضرار الجسيمة في مقر (منتدى زيتون) من جراء الغارات في  21كانون الأول /ديسمبر 2016
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ج -منتدى بردى في الدوحة

 )1إطلاق المنتدى والندوة الأولى (الدكتور رياض حجاب :الوضع السياسي المحيط بالصراع في
سورية وعليها) ،في  15نيسان /أبريل 2017
أطلق مركز حرمون منتدى بردى للحوار السوري في  15نيسان /أبريل  ،2017في مدينة الدوحة حيث
توجد جالية سورية تقدر بنحو  60ألف سوري ،ويهدف المنتدى إلى إقامة حوار بين السوريين حول
مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية.
وكانت الندوة الأولى بعنوان (الوضع السياسي المحيط بالصراع في سورية وعليها) ،وكان المتحدث
الدكتور رياض حجاب ،رئيس الهيئة العليا للمفاوضات.

صورة من جلسة إطلاق منتدى بردى في الدوحة في  15نيسان /أبريل 2015
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وقد تحدث الدكتور رياض حجاب ،حول “الصراع في -وعلى -سورية إلى أين؟” ،تناول فيها الوضع
السياسي ،الإقليمي والدولي ،المحيط بالصراع في سورية وعليها ،وتطوراته الأخيرة ،والمتوقعة مستقبلًا،
أيضا موضوع
ولا سيما موقف الإدارة الأميركية من الصراع في سورية ،وعودة انخراطها فيه ،وتناول ً
المفاوضات في جنيف ،ونتائجها،

ومستقبلها.

وقد حلل الدكتور حجاب في حديثه جوانب ضعف المعارضة وتشرذمها ،وش ّدد على ضرورة جمع
طيف المعارضة ،السياسية والعسكرية والمجتمع المدني ،في جسم واحد ،وأن يكون في الداخل السوري،
وليس في الخارج .وهذا هو الهدف الاستراتيجي الأهم بالنسبة إلى المعارضة ،وأن قوة المعارضة على
الأرض تمنحها القوة على طاولة المفاوضات؛ فإن لم تكن قوية على الأرض ،فلن يكون لها وجود ،وأكد
أنه على المعارضة أن تعمل لملء الفراغ الذي سيخلقه طرد “داعش” والقاعدة من سورية ،وهذا يتطلب
منها أن تكون شري ً
كا فاعلًا للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ،وعلى المعارضة السورية أن تستوعب
درس العراق.
ثم أغنى عدد من الحضور الندوة بمداخلات وأسئلة خلقت تفاعلًا بين الحضور والمحاضر.
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صورة من جلسة إطلاق منتدى بردى في الدوحة في  15نيسان /أبريل 2015

تقرير مصور عن ندوة منتدى بردى في الدوحة (الوضع السياسي المحيط بالصراع في سورية وعليها) في 15
نيسان /أبريل :2015
http://www.geroun.net/archives/80054
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ثانيا :برنامج تكريم الشخصيات السورية
ً
أطلق مركز حرمون هذا البرنامج بهدف تكريم شخصيات سورية قدمت إسهامات فكرية أو ثقافية بارزة،
أثرا في تاريخ سورية المعاصر ،سواء أكانت شخصيات قد فارقت الحياة ،أو ما زالت في قيد الحياة.
وتركت ً

 -1تكريم الشيخ جودت سعيد ،إسطنبول في  8أيلول /سبتمبر 2016
تقديرا للجهد الكبير الذي
استه ّل برنامج التكريم أعماله بتكريم المفكر السوري الشيخ جودت سعيد؛
ً

دورا أكبر في التعاطي مع الكون والمجتمع .وكان التكريم في
بذله في تجديد الفكر الديني ،ومنح العقل ً

مدينة إسطنبول في  8أيلول /سبتمبر  2016في بداية الجلسة الأولى لصالون الكواكبي التابع لمركز حرمون.

رابط تسجيل مص ّور لافتتاح أعمال اللقاء الحواري الأول لصالون الكواكبي وتكريم الأستاذ جودت سعيد
في مدينة إسطنبول في  8أيلول /سبتمبر 2016
https://www.youtube.com/watch?v=jaKqF9D3Oow

صورة في أثناء تكريم الشيخ جودت سعيد
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شهادة تقدير وتكريم قُ ِّ ّدمت إلى الأستاذ جودت سعيد باسم مركز حرمون

 -2ندوة تكريمية الفيلسوف السوري الراحل صادق جلال العظم في برلين 11 ،شباط/
فبراير 2017
عقد مركز حرمون للدراسات المعاصرة في  11شباط /فبراير  ،2017في برلين بألمانيا ،ندوة أكاديمية
تكريمية للفيلسوف السوري الراحل صادق جلال العظم ،شارك فيها عشرة باحثين أكاديميين سوريين
وعرب وألمان ،وقد تناول الباحثون المشاركون جوانب مختلفة من فكر الفيلسوف الراحل ومواقفه ،بوصفه
ونقديا.
عقلانيا
مفكرا
ً
ً
ً
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ُعقدت الندوة التكريمية تحت عنوان" :صادق جلال العظم :قراءات في أفكار الراحل ومواقفه" ،وكان
المتحدثون:
الجلسة الأولى :كارستين فيلاند (ألمانيا) ،فالح عبد الجبار (العراق) ،عبد الباسط سيد (سورية)
الجلسة الثانية :عزيز العظمة (سورية) ،عبد الرزاق عيد (سورية)
الجلسة الثالثة :مية الرحبي (سورية) ،حسام الدين درويش (سورية)
الجلسة الختامية :يوسف سلامة (فلسطين /سورية)

صورة من الندوة التكريمية للفيلسوف الراحل صادق جلال العظم في  11شباط /فبراير  ،2017برلين بألمانيا

روابط لجلسات الندوة التكريمية (فيديو):
https://harmoon.org/archives/4097
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh1FzobTLoIl27rJUovVBgf6ug06B1WNU
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 -3تأبين الكاتب والمترجم السوري الراحل عبد القادر عبداللي ،غازي عينتاب  18نيسان/
أبريل 2017
نظم مركز حرمون مساء الثلاثاء  18نيسان /أبريل  ،2017حفل تأبين للكاتب والمترجم السوري الراحل
عبد القادر عبد اللي ،في مقر المركز بمدينة غازي عينتاب

التركية.

بدأ التأبين ،الذي قدمه صديق المرحوم ،الصحفي عدنان عبد الرزاق ،بدقيقة صمت على روح المرحوم
وشهداء الثورة السورية ،تلاها كلمة مركز (حرمون) للدراسات المعاصرة ألقاها الدكتور عبد هللا

تركماني.

أُلقيت في الحفل كلمات لكل من :المحامي أيمن أبو هاشم ،الذي تناول الجانب السياسي عند الفقيد
عبد اللي ،بينما تطرق الناشر محمود وهب إلى الجانب الثقافي واسهامات الراحل في الحقل الثقافي العربي
عامة والسوري على وجه الخصوص ،في حين عرض الأب إبراهيم فرح لملامح من الجانب الإنساني الثري
في شخصية

الفقيد.

وألقى كلمة عائلة عبد اللي ،نجل الفقيد الأكبر محمد خير عبد اللي ،وتحدث في شهادته عن الفقيد:
المحامي ياسر السيد ،والشاعرة التركية ثريا فيليز ،والسيدة هاليسه تاكباش .وتميز التأبين بعرض مجموعة
من اللوحات رسمها الراحل عبد

اللي.
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يذكر أن الكاتب والفنان والمترجم عبد القادر عبد اللي ،الذي نقل إلى اللغة العربية عشرات الكتب
لأبرز الأدباء والروائيين الأتراك كعزيز نيسن ،واورهان باموق ،وناظم حكمت ،وافته المنية في صباح الثاني
من آذار /مارس  2017عن عمر ناهز 60

عاما.
ً

صورة من حفل تأبين الكاتب عبد القادر العبداللي في  18نيسان /أبريل  2017بغازي عينتاب
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 -4ندوة تكريمية في الدوحة للفيلسوف السوري الراحل إلياس مرقص 29 ،و 30من نيسان/
أبريل 2017
نظّم مركز حرمون في الدوحة ،ندو ًة عن النتاج الفكري والفلسفي للراحل إلياس مرقص ،في يومي 29
و 30من نيسان /أبريل  ،2017شارك فيها عدد من المثقفين والمفكرين السوريين والعرب ،وتناولت بشكل
ُمع ّمق أبرز المحطات المعرفية الفلسفية والفكرية

لمرقص.

في افتتاح الندوة ،أشار الدكتور حازم نهار ،مدير عام مركز حرمون ،إلى أن المركز ،ومنذ تأسيسه في
السابع عشر من نيسان /أبريل  ،2017عيد الاستقلال السوري ،وضع على عاتقه مهمة تكريم عدد من
وإعلاميا .ومنها إلياس
وسياسيا
فكريا
الشخصيات السورية ،الفاعلة والمؤثرة
ً
ً
ً

مرقص.

وحول الغاية الأساسية من برامج تكريم المركز لشخصيات سورية فاعلة قال :إنها “توصيل رسالة إلى
العالم ،مفادها أن هناك في سورية شخصيات مثقفة ومفكرة ،لها إسهاماتها ودورها في التنوير ،وهذه
غير الحرب التي لا
الشخصيات لا تزال قادرة على أن تشكل حالة استلهام للمستقبل ،وأنه ثمة في سورية ُ

يغطي الإعلام سواها ”.ولفت إلى أن “الثقافة والسياسة هي من وسائل مقاومة الحرب” ،وأن ما كان ينقص
الحالة السورية ،طوال السنوات الست الماضية ،هو “الثقافة ،والسياسة” اللتان كانتا غائبتين عن المشهد
السوري.
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قصيرا عن الراحل إلياس مرقص من إعداد وإنتاج
فيلما
وقبل أن تبدأ الندوة أعمالها ،شاهد المشاركون
ً
ً

مركز حرمون ،واستمرت أعمال الندوة يومين كاملين قُدّمت خلالهما محاضرات ومداخلات

غنية.
ّ

شارك في الندوة من سورية كل من خضر زكريا ،ميشيل كيلو ،سربست نبي ،منير الخطيب ،طلال
نعمة ،حازم نهار؛ ومن فلسطين كل من أحمد برقاوي ،يوسف سلامة؛ ومن لبنان صقر أبو فخر؛ ومن
الأردن أيوب أبو داية؛ ومن المغرب كمال عبد اللطيف؛ وكانت الندوة مفتوحة لمشاركة بعض المثقفين
والمهتمين المقيمين في مدينة الدوحة.
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برنامج ندوة:
فكر الفيلسوف الراحل إلياس مرقص
 30-29نيسان /أبريل 2017

التوقيت
اليوم الأول

العنوان

اسم المشارك

السبت  29نيسان /أبريل 2017

 11:00 – 9:00الجلسة الافتتاحية :الياس مرقص المفكر الفيلسوف
09:15 – 09:00

كلمة افتتاحية :لماذا الياس مرقص؟

حازم نهار

10:00 – 09:15

الياس مرقص المفكر الفيلسوف

جاد الكريم الجباعي

11:00 – 10:00

مناقشة مفتوحة

11:30 – 11:00

استراحة

 13:30 – 11:30الجلســـــــة الأولــى :فلسفة الياس مرقص ورؤيته
رئيس الجلسة :خضر زكريا
12:00 – 11:30

وعي الياس مرقص الفلسفي

أحمد برقاوي

12:30 – 12:00

النظرية ،العقلانية والتاريخ في أعمال إلياس مرقص

كمال عبد اللطيف

13:30 – 12:30

مناقشة مفتوحة

15:30 – 13:30

غداء

 17:30 – 15:30الجلســـــــة الثـــانيــة :محطات في مسيرة الياس مرقص الفكرية والسياسية
رئيس الجلسة :سعيد ناشيد
15:50 – 15:30

محطات في مسيرة الياس مرقص السياسية والفكرية

ميشيل كيلو

16:10 – 15:50

الياس مرقص وقضية فلسطين :نقد الأفكار والسياسات

صقر أبو فخر

16:30 – 16:10

الياس مرقص وإعادة تأسيس مفاهيم المسألة القومية

منير الخطيب

16:50 – 16:30

موقف الياس مرقص من قضية المرأة

أنجيل الشاعر

18:00 – 16:50

مناقشة مفتوحة

اليوم الثاني

الأحد  30نيسان /أبريل 2017

 11:00 – 9:00الجلســـــــة الثالثة :التقدم والحداثة في فكر الياس مرقص
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العنوان

التوقيت

اسم المشارك

رئيس الجلسة :أحمد برقاوي
09:30 – 09:00

فكرة التقدم عند الياس مرقص

يوسف سلامة

10:00 – 09:30

الدين والعلمانية في فكر الياس مرقص

حازم نهار

11:00 – 10:00

مناقشة مفتوحة

11:30 – 11:00

استراحة

 13:30 – 11:30الجلســـــــة الرابعة :الياس مرقص بين معاصريه من المفكرين
رئيس الجلسة :ميشيل كيلو
11:50 – 11:30

نقد العقلانية العربية :بين الياس مرقص وسمير أمين

أيوب أبو ديّة

12:30 –11:50

جنون الهدف على حساب الواقع

طلال نعمة

13:30 – 12:30

مناقشة مفتوحة

15:30 – 13:30

غداء

 17:30 – 15:30الجلســـــــة الخامسة :الياس مرقص والواقع الراهن
رئيس الجلسة :جاد الكريم الجباعي
16:00 – 15:30

ما بعد الانهيارات ،هل من مشروع نهضوي جديد في الأفق؟

سعيد ناشيد

16:30 – 16:00

الياس مرقص والربيع العربي – المثقف ،الثورة والتغيير

سربست نبي

17:30 –16:30

مناقشة مفتوحة

 18:00 – 17:30اختتام الورشة :خضر زكريا

رابط تقرير عن مصور عن أعمال ندوة إلياس مرقص في  29و 30نيسان /أبريل  2017بمدينة الدوحة
https://www.youtube.com/watch?v=TZCNpt0TcbE
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ثال ًثا :برنامج جوائز المركز

يهدف هذا البرنامج من جهة أولى إلى تكريم شخصيات سورية معينة كان لها دورها الفاعل والمميز
في حقول المعرفة وميادين العمل الوطني من جهة؛ ويهدف من جهة ثانية إلى تشجيع الباحثين والمثقفين
خصوصا من جيل الشباب ،على تقديم إسهاماتهم وأعمالهم الكتابية (وأحيانًا المصورة أو
والإعلاميين،
ً
المرئية) للتنافس الإيجابي على جوائز المركز في حقول وموضوعات محددة.
ولهذا الغرض أعلن المركز عن جائزتين:
جائزة حسين العودات للصحافة العربية
جائزة ياسين الحافظ في الفكر السياسي
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 -1جائزة حسين العودات للصحافة العربية

أعلن مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،في  28نيسان /أبريل  ،2016عن جائزة سنوية للصحافة باللغة
تقديرا لإسهامات العودات الكبيرة في العمل
العربية باسم “جائزة حسين العودات للصحافة العربية”،
ً
الصحفي على امتداد الخارطة العربية ،ولأخلاقياته النبيلة التي أرساها في الإعلام العربي بشكل

عام.

تهدف الجائزة من جانب آخر إلى الإسهام في تطوير الصحافة العربية وتعزيز مسيرتها وتشجيع الصحافيين
خصوصا الشباب ،من خلال تكريم المتفوقين والمتميزين
الذين يكتبون بالعربية على الإبداع،
ً

منهم.

أساسيا للجائزة ( )http://harmoon.org/archives/211يتضمن شروط
نظاما
وقد وضع مركز حرمون
ً
ً

المشاركة وآلية الترشح وأسس تأليف هيئة التحكيم وآلية عملها ،ومعايير اختيار الفائز ...إلخ ،وأكد المركز
حرصه على إشراك شخصيات إعلامية وثقافية وأكاديمية عربية تتمتع بالخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة في
هيئة تحكيم الجائزة في كل دورة من

دوراتها.

كانت الجائزة في دورتها الأولى مفتوحة للصحافيين والإعلاميين الشباب ما دون عمر  40سنة فحسب،
ومقصورة على فئة مقالات الرأي ،السياسية والثقافية والاجتماعية ،على أمل تطويرها مستقبلًا لتشمل الفروع
الأخرى ،مثل المقالات الاقتصادية والمقالات الاستقصائية والتحقيقات والحوارات الصحفية ،إضافة إلى
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الإعلام المرئي والصورة والكاريكاتير ،وغيرها .وتتألف الجائزة من شهادة تقدير ودرع الجائزة ومبلغ عشرة
آلاف دولار

أميركي.

أما موضوعات المسابقة لعام 2017
 .1حزب

هللا.

 .2ثقافة احترام الرأي
 .3المرأة

فهي:

والاختلاف.

السورية.

أي أنه يفترض بالصحافي ال مترشح للجائزة أن يقدم مقالة غير منشورة حول واحد من الموضوعات
السابقة من أي زاوية يريد ،وبالطريقة التي يرغب فيها ،إضافة إلى تقديم ثلاثة مقالات منشورة خلال الفترة
من  1أيار /مايو إلى  31كانون الأول /ديسمبر  2016بغض النظر عن موضوعاتها

ونوعها.

نتائج المسابقة على الجائزة في دورتها الأولى
تقدّم إلى المشاركة في المسابقة صحافيون شباب من سبعة بلدان عربية؛ وكانت هيئة الجائزة قد
ٍ
مقال رئيس جديد مخصص للمسابقة ،وله  75في المئة من العلامة الكلية،
اشترطت على المشاركين تقديم
وثلاثة مقالات منشورة حديثًا خلال الفترة الماضية ،ولها  25في المئة من العلامة

الكلية.

شُ ِّ
كّلت هيئة تحكيم لقراءة وتقييم مقال المسابقة من عدد من الصحافيين العرب والسوريين من ذوي
الخبرة الطويلة من خارج العاملين في المركز ،وقام كل منهم بتحكيم المقالات المقدمة بعد إغفال أسماء

كتابها وجنسياتهم ،وفق الأسس المعتمدة في التقييم .كما شُ كلِّ ّت لجنة قراءة وتقييم من عدد من الخبراء
العاملين في المركز لتقييم المقالات الثلاث المنشورة لكل مشارك ،وطُ ِّّبقت معايير التقييم والتحكيم ذاتها
الموضّ حة في إعلان الجائزة ،ومنها الجهد التحليلي والتوثيقي ودقة البيانات ،الإحاطة بجوانب الموضوع

المطروح ،القدرة على الاقناع ودعم وجهة النظر الشخصية ،جمال الصوغ والأسلوب وسلامة اللغة العربية،
ووضوح

الأفكار.

أُدرِّجت علامات التقييم المعطاة من المح ِّ
كّمين لمقال المسابقة ،وأُ ِّخذ نسبة  75في المئة من متوسط

أيضا علامات التقييم المعطاة للمقالات الثلاث المنشورة سابقً ا لكل
علامة مقال المسابقة؛ وأُدرِّجت ً
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مشارك ،وأُ ِّخذ نسبة  25في المئة من متوسط علامات المقالات الثلاث؛ ثم ُجمعت النسبتان للحصول
على العلامة النهائية الإجمالية لكل

مشارك.

أقرت في
وإذ أشارت هيئة التحكيم إلى أن المقالات الخمس الأولى قد نالت علامات متقاربة ،فإنها ّ

الحصيلة النتيجة النهائية بإعلان فوز اثنين منها ،وأوصت بمنحهما الجائزة مناصف ًة،

وهما:

"العنف وثقافة الاختلاف في المجتمعات العربية" ،للكاتبة بشرى فضل عبدهللا المقطري ،من اليمن.
ويتميز المقال بعمق معرفة كاتبته بالموضوع ،ووضوح فكرتها ومنهجها المتماسك وأسلوبها الموجز في
ّ

آن.

"حزب هللا والنموذج السوري" ،للكاتب ماهر مسعود ،من سورية .ويشير مقاله إلى إحاطته بالموضوع
وجهده التحليلي والتوثيقي ،فضلًا عن ابتكاريته ووضوح

عبارته.

جدير بالذكر ،أن الإعلان عن اسم الفائز كان من المفترض أن يكون في  7نيسان /أبريل  ،2017ذكرى
تأخيرا حصل
رحيل حسين العودات ،إضافة إلى إعلان أسماء العشرة الأوائل وفقً ا لترتيب علاماتهم ،لكن
ً
بحكم تمديد الموعد النهائي لتلقي

المشاركات.

س ُتسلم الجائزة (شهادة التقدير ودرع الجائزة والمبلغ المالي  10آلاف دولار أميركي) إلى الفائزين خلال
مدة شهرين على الأكثر من تاريخ الإعلان عن الفائزين ،وس ُتنشر الأعمال العشرة الأولى في وسائل إعلام
مركز حرمون للدراسات المعاصرة.
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 -2جائزة ياسين الحافظ في الفكر السياسي

أعلن مركز حرمون للدراسات المعاصرة عن جائزة سنوية في مجال الدراسات والأبحاث باسم “جائزة
تقديرا لإسهاماته الكبيرة في
ياسين الحافظ في الفكر السياسي” في الذكرى الثامنة والثلاثين لرحيل الحافظ،
ً
الفكر النقدي؛ ويجري التنافس فيها من خلال تقديم الأبحاث والدراسات التي تتناول موضو ًعا محد ًّدا

يطرحه المركز كل سنة في ذكرى رحيل ياسين الحافظ في  28تشرين الأول /أكتوبر ،شريطة ألا تكون
منشورة سابقً ا ،وأن تكون مكتوبة باللغة العربية؛ وتتألف الجائزة من شهادة تقدير ودرع الجائزة ومبلغ مالي
قدره  15ألف دولار أميركي للفائز الأول ،و 10آلاف دولار أميركي للفائز الثاني ،و 5آلاف دولار أميركي
أيضا عن أسماء الفائزين بالجائزة ،في أي من دوراتها ،في ذكرى
سيعلن مركز حرمون ً
للفائز الثالث؛ كما ُ
رحيل ياسين الحافظ من كل

عام.
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يأتي اسم الجائزة في سياق ر ّد الاعتبار للمفكر الكبير ياسين الحافظ ،ابن مدينة دير الزور ()1930-1978
السورية ،وللإعلاء من شأن الفكر النقدي في وجه الأيديولوجيات الشمولية المنتجة للاستبداد والتطرف في
معا من جهة ثانية.
آن ً
تهدف جائزة ياسين الحافظ في الفكر السياسي من جانب آخر إلى تشجيع المثقفين والباحثين من
المنطقة العربية ،على البحث العلمي في قضايا وإشكالات تهم صيرورة تطور المجتمعات العربية وبنيتها
خصوصا ،وكشف وح ّل المعضلات الفكرية
وتحولاتها ومساراتها ،وتعميق البحث في مجال الفكر السياسي
ً
السياسية التي يطرحها الواقع العربي في أحيازه كافة من موقع تحليلي

نقدي.

أساسيا للجائزة نشره في موقعه على الشبكة العنكبوتية
نظاما
وقد وضع مركز حرمون للدراسات المعاصرة
ً
ً

( ،)https://harmoon.org/archives/2709حدد فيه الشروط الواجب توافرها في المرشح للجائزة ،والشروط
الواجب توافرها في البحث المرشح للجائزة ،إضافة إلى تحديد الهيئات واللجان المسؤولة عن الجائزة،
بدءا من تقديم الترشيحات ومشاريع
وآلية الترشح للجائزة وطرق التواصل ،والبرنامج الزمني لسير العملية ً
الأبحاث وحتى إعلان أسماء الفائزين وتسليم الجوائز؛ وسيحرص المركز على إشراك شخصيات فكرية

وأكاديمية عربية تتمتع بالخبرة والكفاءة والسمعة الطيبة في الأمانة العامة للجائزة ،وفي لجنة تحكيم الجائزة
في كل دورة من

دوراتها.

جدير بالذكر ،أن المركز قد حدّد موضوع التنافس على الجائزة في دورتها الأولى -2016
" :2017المثقف في المنطقة العربية :الدور والوظيفة في عالم اليوم" ،وفتح باب الترشح للجائزة وتقديم
بدءا من  28تشرين الأول /أكتوبر وحتى  28كانون الأول /ديسمبر 2016؛
مشاريع الأبحاث لمدة شهرينً ،

أيضا ورقة مرجعية حول موضوع الجائزة لهذا العام ،ليستأنس بها الباحثون والكتاب
ونشر على موقعه ً
الراغبون في المشاركة والتنافس على

الجائزة.
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بعد انتهاء المدة المعلنة للمشاركة في المرحلة الأولى لجائزة ياسين الحافظ في الفكر السياسي ،شكلت
الأمانة العامة للجائزة لجنة أكاديمية داخلية ،وفق النظام الأساسي للجائزة ،لاختيار مشاريع الأبحاث أو
الملخصات المقبولة للمشاركة في المسابقة للعام  ،2017وموضوعها( :المثقف في المنطقة العربية :الدور

والوظيفة في عالم اليوم) ،وقد أُزيلت أي إشارة تدل على اسم المشارك أو بلده أو موقعه الوظيفي أو صفته،
مرجعيا؛ وطُلب من اللجنة الأكاديمية تقويم
رقما
وجرى الاحتفاظ بعنوان مشروع البحث فحسب ،وأعطي ً
ً

هذه المشاريع /الملخصات عن طريق إعطاء كل مشروع بحث /ملخص علامة تقديرية من أصل 100

(الدرجة العظمى) استنا ًدا إلى معايير البحث العلمية ،مع تحييد الأخطاء النحوية والإملائية وتنسيق النص
من عملية

التقويم.

وقد تقدم عدد كبير من الكتاب والباحثين بمشاريعهم وملخصاتهم ،ينتمون إلى ثمانية بلدان عربية،
ملخصا
وجمعت علامات اللجنة الأكاديمية المعطاة إلى كل مشارك ،لنكون في الحصيلة النهائية أمام 36
ً
ُ
بحثيا ،حصلت على درجات تزيد على  55درجة من أصل  ،100وأرسلت إلى الباحثين المشاركين رسائل
ً
لإبلاغهم بقبول ملخصاتهم والذهاب نحو استكمال

أبحاثهم.

وحاليا تنتظر الأمانة العامة للجائزة وصول الأبحاث الكاملة للباحثين الذين قُبلت ملخصاتهم في موعد
ً

أقصاه  31تموز /يوليو  ،2017لتخضعها لعملية تقويم من جانب هيئة تحكيم عربية من خارج مركز حرمون
للدراسات

المعاصرة.
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الفصل الرابع
المؤسسات المنبثقة من مركز حرمون وأعمالها
أو ًلا :شبكة جيرون الإعلامية

يشكل الإعلام اليوم أحد أهم أعمدة العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي ،ويلعب
رئيسا في نقل المعلومة وتكوين المعرفة وبناء الرأي والموقف على المستوى الفردي والجمعي .ويحتاج
دورا
ً
ً
كثيرا عن الحدث
السوريون إلى عمل كثير يس ّد النقص في النشاط الإعلامي السوري الذي بقي يتأخر
ً

السوري ،وقد بقيت مصادر الإعلام العربية غير السورية هي المسيطرة والمساهم الأكبر في الساحة

الإعلامية ،وهي وسائل لها ارتباطاتها بحكوماتها ومصالحها ،ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر سورية ومصلحة
السوريين .وقد سعى مركز حرمون إلى تقديم إسهاماته في الجانب الإعلامي ضمن إمكانياته المحدودة
قياسا بالحاجات الكبيرة ،لكن المركز اهتم بتقديم إعلام نوعي رصين يتسم بالصدقية ويلتزم قضية الشعب
ً

السوري ،ويساهم في نشر الثقافة والتنوير ،وبناء الرأي العام ،وتعميم قيم الحوار والديمقراطية والتنوع ،وقد
معبِّ ًرا لها "سورية التي
نجاحا معقو ًلا من خلال تأسيسه لشبكة جيرون الإعلامية التي اختارت
نجح
ً
ً
شعارا ّ
تشبهنا" ،وأصبح لها بصمة مميزة في الساحة الإعلامية السورية.
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أعلن مركز حرمون للدراسات المعاصرة عن إطلاق "شبكة جيرون الإعلامية" ،في  29تموز /يوليو ،2016
التي بدأت عملها الإعلامي أو ًلا من خلال إطلاق "صحيفة جيرون الإلكترونية":

WWW.GEROUN.NET

أغنية "يا جيرون" :كلمات وألحان وغناء الفنان سومر شعبان ،ومن إنتاج شبكة جيرون الإعلامية
(إهداء من شبكة جيرون الإعلامية إلى السوريين بمناسبة بداية سنة جديدة  ،2017علّها تكون سنة أمل وحرية).
رابط الأغنية على اليوتيوب:
https://www.youtube.com/watch?v=Z5KmXHHc3fM
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 -1التعريف بشبكة جيرون الإعلامية ()Geroun.net
شبكة جيرون الإعلامية ،هي مجموعة وسائل إعلام وترويج مترابطة ،تخضع لإدارة وسياسة واحدة،
تضم بشكل أساسي (صحيفة جيرون الإلكترونية) ،ومواقع تواصل اجتماعي تابعة لها (فيسبوك وتويتر
وانستغرام) ،وقسم لإنتاج أفلام الفيديو (قناة جيرون) ،والإنتاج الفنّي /غرافيك (جيرون للأعمال الفنية)،
وقسم للإشراف على إقامة الفعاليات الإعلامية والفكرية والاجتماعية.
جدير بالذكر أن اسم “جيرون” هو أحد الأسماء التاريخية لمدينة دمشق التي ينسبها المؤرخون إلى
أيضا اسم البوابة الشرقية للجامع الأموي “بوابة جيرون”
الملك جيرون بن سعد بن عاد حفيد نوح؛ وهو ً

أيضا “باب جيرون” ،الذي كان يؤدي إلى حرم المعبد
المطلّة على قهوة النوفرة ،والتي يوجد إلى يمينها ً
الأصلي قبل أن يتحول إلى الجامع الأموي.
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تصميم لوغو شبكة جيرون الإعلامية مأخوذ من واجهة بوابة سوق الحميدية في دمشق

•

صحيفة جيرون الإلكترونية :هي صحيفة إلكترونية (في الوقت الراهن) ،سياسية ثقافية اجتماعية
مستقلة ،تلتزم خ ً
سوريا بمعناه العام ،وتهتم بتشكيل رأي عام سوري ،مستنير ومدرك
وطنيا
طا
ً
ً

للواقع ،ومتوافق مع قيم الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان ،تلتزم الجدّية والصدقية ،والدقة،
عالميا ،وتعتمد على
وتحرص على المهنية ،واحترام أخلاق ومعايير العمل الصحفي المعروفة
ً
ومحرِّرين وكتاب محترفين.
إعلاميين وصحفيين
ّ

•

قسم الإنتاج المرئي والفني :إنتاج أفلام فيديو بشكل متواتر ،تُسلّط الضوء على قضايا سورية،
اجتماعية وثقافية وإنسانية وسياسية ،تُنشر ضمن (قناة جيرون) ،وتوضع كمصادر مفتوحة
يمكن للآخرين الاستفادة منها ،وكذلك إنتاج أفلام متخصصة ،تتعلق بمناسبات أو أحداث
راهنة أو توثيق لمرحلة ،و ُتعرض في فعاليات (جيرون) ،كذلك إنتاج أفلام وثائقية ودراما
قصيرة ،لها علاقة بالشأن السوري .كذلكُ ،ينتج القسم بوسترات ولوحات وصور لاستخدام
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أقسام الشبكة ،وللاستخدام في المناسبات المتعلقة بالشأن السوري ،وإنجاز مخططات
إحصائية مرئية و(إنفوغراف) حول الموضوعات السورية.
•

قسم إقامة الفعاليات والحملات الإعلامية :مهمته إقامة فعاليات وحملات دورية شهرية،
لتسليط الضوء على حالة أو حدث سوري ،عبر إقامة محاضرات واعتصامات وفعاليات ثقافية
ومعارض وغيرها.

 -2صحيفة جيرون الإلكترونية
أ -السياسة التحريرية للصحيفة
-

التزام المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي ،والتزام الموضوعية والانحياز للحقيقة.

-

عدم الترويج لأي تكتّل أو حزب أو شخصية سياسية من دون مبررات منطقية.

-

قاسيا.
عدم التشهير المجاني بالدول والأديان والقوميات ،وممارسة النقد الجاد مهما كان
ً

تروج للعنف والجريمة.
رفض التحريض على الكراهية والعنصرية ،وعدم نشر مواد تخالف الآداب أو ّ

-

الابتعاد من المبالغات والإشاعات والمصادر المشبوهة.

-

التح ّقق من صحة الوثائق والمعلومات والنسب وتدقيقها من مصادرها الأصلية.

-

الحرص على ألّا تتأثر جودة ودقة وثراء المحتوى بالآراء الشخصية للعاملين في الشبكة.

-

احترام خصوصية الأفراد ،وضمان حق التصحيح شرط أن يترافق بتوثيق جاد.

-

احترام وجهات النظر المختلفة للقراء والمشاهدين والمتابعين.

-

الابتعاد من نشر صور أو أفلام ُمفرطة في قساوتها ،أو تمتهن ضحايا العنف ،أو تؤذي الأطفال.
احترام حقوق النشر للنصوص والصور والفيديو.

-

حماية مصادر المعلومات ،واحترام الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر

-

كل ما تنتجه الشبكة ،سواء أكان مقروء أم مرئي أم مسموع ،هو إنتاج حصري لها ،ومواد أصيلة.

-

الإسهام في تنمية الإدراك السياسي والفكري ،والإسهام في دعم القضية الوطنية السورية.

-

حماية الهوية الثقافية ،والدفاع عن القضايا العادلة ،وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

-

الاستقلالية وعدم الخضوع لأي تدخل من خارج المؤسسة الأم.
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ب -أقسام الصحيفة ومصادرها وجهاز العمل
أقساما تحريرية ثابتة تشمل :السياسة ،الرأي ،الاقتصاد،
 -1أقسام الصحيفة؛ تضم الصحيفة
ً
التحقيقات ،الثقافة والفن ،العرب والعالم ،المرأة ،المنوعات ،الترجمات ،الدراسات،

افتتاحيات ،الكاريكاتير ،الفيديو ،الصور ،إلخ.
 -2مصادر المواد الصحيفة؛ هذه المصادر هي :الصحفيون في المكاتب ،المراسلون ،الكتاب
والمستك َتبون ،وكالات الأنباء ،شبكات الإذاعة والتلفزيون ،شبكة الإنترنت (المواقع الموثوقة
ُ
الجادة فقط) ،إضافة إلى مصادر ومراكز صنع القرار المباشرة.

 -3جهاز العمل في الصحيفة؛ يشمل :رئيس التحرير ،مدير التحرير ،رئيس القسم الثقافي ،مدير
والمحرِّرين ،عدد من المراسلين داخل وخارج سورية،
الأخبار والمراسلين ،عدد من الصحفيين
ّ
عدد من الكتاب والصحافيين المتعاونين (وفق نظام الاستكتاب).

اسم الباب أو الزاوية
الأخبار

المصدر والتوصيف
تجميع من وكالات الأنباء وأخبار المراسلين – تضاف على مدار الساعة الأنباء
العاجلة

عرب وعالم

تسليط الضوء على حدث عربي وحدث عالمي في المجال السياسي بالاعتماد
على ما هو منشور في الصحافة العربية والأجنبية ،ويجري النشر على شكل مقالتين
يوميا
ً

تحقيقات وتغطيات سياسية خاصة بسورية

هي مقالات تتناول حوادث معينة لافتة للانتباه وخاصة بالوضع السوري

اقتصاد سورية

مقالات وأخبار اقتصادية خاصة بسورية

مجتمع سوري في الداخل وبلدان اللجوء

تحقيقات تتناول المجتمع السوري وحياة السوريين ،المرأة ،الطفل ...،إلخ.

ثقافة وفن وأدب

وهي مقالات أو تغطيات ثقافية لفاعليات ثقافية أو مساهمات إبداعية في الشعر
والقصة القصيرة والمسرح والفن التشكيلي والسينما

مقالات الرأي

خصوصا السياسي
مقالات رأي لكتاب سوريين تتناول الوضع السوري،
ً

في العمق

مقالات مطولة لكتاب سوريين

ترجمات صحافية

ترجمة مقالات مميزة من الصحافة العالمية

ملخص أسبوعي لنتاج مراكز البحوث العالمية

ملخص لأهم الدراسات والأفكار التي نشرت في بعض مراكز البحوث العربية

والعربية

والعالمية
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المصدر والتوصيف

اسم الباب أو الزاوية
حوار الأسبوع

حوار سياسي أو ثقافي أو اجتماعي يجرى مع شخصية سورية

تحليل سياسي من مركز حرمون

قراءة سياسية في الوضع السوري

مراجعات كتب

قراءات أسبوعية في كتب حديثة النشر

المنبر الحر

مقالات مشاركة لكتاب جدد

زاوية التنوير الديني

مقالات تتناول دور الدين في المجتمع وتسلط الضوء على مشكلات التفسير والدور
السلبي لبعض رجال الدين ،وإيصال الأفكار الدينية المنسجمة مع العصر والتي
تشجع الحرية والتسامح
مقالات تتناول الشأن القانوني الخاص بسورية وقضايا الدستور وحقوق الإنسان

زاوية قانونية

والتعذيب وطبيعة النظام المستقبلي..
زاوية تاريخ سورية

مقالات تسلط الضوء على لحظات ومفاصل إيجابية في تاريخ سورية والسوريين،
إضافة إلى الجانب التعليمي والتوثيقي

مفاهيم ومصطلحات

تعريف بعدد من المفاهيم والمصطلحات في العلوم السياسية والاجتماعية

حملات إعلامية

تسليط الضوء بالصورة أو التعليق على مسألة تهم السوريين (التعذيب ،الاعتقال،
الحصار ،التجويع ...إلخ)

مختارات من الصحافة العربية

اختيار أفضل مقالة منشورة في الصحافة العربية ونشرها في موقع صحيفة جيرون

الكاريكاتير

كاريكاتير كل يومين متوافق مع الحدث السياسي

قناة جيرون (الفيديو)

فيديوهات تسلط الضوء على حدث سياسي أو قضية اجتماعية أو ثقافية

الصورة

نشر صورة يومية معبرة

كلمة التحرير /جيرون

كلمة سياسية أو ثقافية تتعلق بسورية والسوريين

ج -مح ِّ ّددات أساسية للعاملين في الصحيفة
 -1مهمة العاملين مجتمعين جمع وإعداد المواد الصحفية والخبرية ،ودراسة مدى توازنها،
وإغنائها بالمعلومات الإضافية والأرقام والمقارنات ،وإثرائها بالتصريحات لتحليل أبعادها،
وتحريرها وإعدادها بأفضل صيغة للنشر ،وإعداد التقارير والتحقيقات ،والمقابلات الحصرية،
فضلًا عن الدراسات والترجمات .ويتعاون الجميع ،سواء في القسم نفسه أم في الأقسام

المختلفة ،لتحقيق عنصر التجانس والتنسيق ،ويح ِّ ّدد رئيس التحرير مهمات كل قسم.
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التميز والخبرة واللغة السليمة والقدرة على الكتابة بلغة صحفية ملائمة
المحرِّرين
 -2يحكم اختيار
ّ
ّ

والمحرِّرون والمراسلون مؤهلين،
وجيدة ،ويجب أن يكون أعضاء هيئة التحرير والصحفيون
ّ
ويمتلكون معرفة بأنواع الفنون الإعلامية والصحفية ،وأصحاب ثقافة جيدة ،وجا ّدين وقادرين

ومبادرين (ضمن السياسة العامة للصحيفة
على تح ّمل المسؤولية ،وذوي أفق رحبُ ،
وتوجيهات رئيس التحرير).

 -3يجب أن يتجاوب العاملون مع ضغط العمل حينما يتطلب الأمر ذلك.

نهائيا في العمل (بين شهر وشهرين ،ويح ِّ ّددها رئيس
 -4يخضع العاملون لفترة تجريبية قبل قبولهم
ً
التحرير).

 -5ضرورة استخدام لغة بسيطة مفهومة وسهلة وواضحة ،ولا تحتاج إلى تفسير ،والابتعاد من
التعقيد ،لكن من دون الانزلاق إلى السطحية (المادة التي لا يفهمها القارئ مادة فاشلة).
 -6احترام القراء على اختلاف مستوياتهم الثقافية ،والترحيب بالنقد الذاتي الداخلي والخارجي.
 -7معيار نشر أي مادة هو أهميتها وقيمتها الفعلية ،ودقة وجودة معلوماتها ،ووثوقية مصادرها،
وجدّتها وأصالتها.
 -8الابتعاد من الأخبار القديمة أو التي تم تداولها بإشباع ،إلا إن كانت تقدّم إضافة حقيقية.
خصوصا في
 -9يخضع البرنامج اليومي لمرونة تتجاوب مع ظهور قضايا ومتغيرات تطرح نفسها،
ً
الشأن السياسي والإنساني ،شرط عدم التعارض مع السياسة التحريرية العامة.
 -10يجري العاملون دراسة دورية للصحف المنافسة ،ويجرون عملية تحليل مقارن ،لتقديم
اقتراحات بقصد تطوير العمل.
نهائيا النقل أو النسخ أو الاقتباس الحرفي من أي جهة لأي سبب كان.
 -11يمنع
ً
ٍ
واسع من الكتّاب للكتابة في صفحات الرأي ،شرط أن يكونوا من
لطيف
ُ -12يفسح المجال
ٍ
المؤمنين بحق الشعب السوري في الديمقراطية وبناء دولته الوطنية المستقلة.

 -13لا يقبل العاملون أي منفعة شخصية (مادية أو خدمية) خارج الإطار المعتاد لحسن الضيافة
يقرِّر الموافقة على دعوات الاستضافة
التي لا تحمل قيمة مادية؛ ورئيس التحرير هو الذي ّ

توجه إلى العاملين في الصحيفة أو رفضها.
والسفر التي ّ
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د -مح ِّ ّددات ومهمات إضافية
 -1متابعة وكالات الأنباء التالية :رويترز ،اسوشيتدبرس (آ ب) ،الفرنسية (ا ف ب) ،الألمانية (د
ب أ) ،وكالة أنباء الشرق الأوسط ،الأناضول ،بترا ،اللبنانية (ن ن ا) ،الواشنطن بوست،
نيويورك تايمز ،روسيا اليوم ،السعودية (واس).
واضحا بكل
 -2ضرورة وضع خلفية توضيحية لأي مادة خبرية تُنشر ،حتى يكون تطور الحدث
ً
جوانبه.
 -3عدم إطالة المادة الإعلامية من دون مبررات.
 -4عدم المبالغة ،أو ادعاء امتلاك الحقيقة ،أو استخدام الكتابة لتصفية الحسابات الشخصية.
 -5التزام اللغة الرصينة البعيدة من التحقير لأي طرف كان.
 -6ضرورة الحرص على عمق معالجة الموضوعات على اختلاف أنواعها.
 -7تطبيق دراسات بحثية وميدانية منتظمة على القراء بشرائحهم المختلفة لمعرفة ملاحظاتهم
التي يمكن أن تساهم بتطوير العمل.
 -8عمل مخططات بيانية وغرافيك لموضوعات مهمة بمساعدة القسم الفني وبالتشاور معه.
 -9مهمة التحدّث باسم المؤسسة الصحفية (جيرون) ،والعلاقات العامة ،محصورة برئيس التحرير
أو من ُيكلفه.

 -10التزام خط سير النص الصحفي من البداية وحتى النشر.
جميعا (مع صورهم وتعريف بهم) ،أما بقية
 -11الأسماء في الصحيفة :توضع أسماء كتاب الرأي
ً
المستكتبين على التحقيقات والتقارير وكتاب القسم الثقافي،
الأقسام والأخبار ،ف ُتكتب أسماء ُ
أما البقية فيجب الاتفاق في شأنهم في كل مرة ،مع تفضيل وضع أسماء المراسلين على الأقل

بالمحرِّرين فلا توضع أسماؤهم إلا إذا كتبوا
(إن لم يكن هناك مانع أمني) ،أما في ما يتعلق
ّ
موضوعات كاملة .أما المواد المدرجة تحت الأقسام :غرب وعالم ،ومفاهيم ومصطلحات،

وحملات إعلامية ،ومختارات من الصحافة ،فيوضع اسم "جيرون" عليها.
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هـ -أرقام وإحصاءات حول صحيفة جيرون خلال تسعة أشهر
انطلقت صحيفة (جيرون) في  29تموز /يوليو  ،2016ويكون عمرها حتى نهاية نيسان /أبريل 2017
بابا للكتابة هي( :افتتاحيات ،مقالات الرأي ،في العمق ،تحقيقات
تسعة أشهر ،وقد باتت تضم (ً )29
وتقارير سياسية ،أخبار سورية الآن ،قضايا المجتمع السوري ،أبحاث وتحليل سياسيات ،اقتصاد ،عرب
وعالم ،قراءات معاصرة في الدين ،دين ومجتمع ،ترجمات ،مختارات من الصحافة ،حوارات ،جديد
الكتب ،ذاكرتنا ،مفاهيم ومصطلحات ،هموم ثقافية ،تقارير ولقاءات ثقافية ،إبداع وفنون ،زاوية ساخرة،
المنبر الحر ،كاريكاتير ،حدث في مثل هذا اليوم ،قناة جيرون ،معرض الصور).
ويشارك فيها
وقد شارك في الكتابة بالصحيفة خلال تسعة أشهر نحو  300كاتب وصحافي وباحثُ ،

مستكتبا تتعامل معهم الصحيفة بصورة دورية،
بشكل دوري أكثر  50كاتب رأي ،وهناك أكثر من 50
ً

وعدد كبير يكتبون من دون مكافآت مالية.

ونشرت الصحيفة حتى نهاية نيسان /أبريل  2017نحو  6000موضوع في أبواب ومجالات مختلفة
(بمعدل  650موضو ًعا /الشهر ،وبمعدل وسطي  20موضو ًعا /اليوم) ،بينها نحو  600مقال رأي سياسي
شهريا (مع الافتتاحيات ودراسات في العمق).
وافتتاحية ،بمعدل  75مقال رأي سياسي
ً
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إحصاءات موقع جيرون (عن الفترة الممتدة بين  2016-07-29و )2017-04-30
WWW.GEROUN.NET
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الزيارات

الزوار

5,346,692

1,573,670

أكثر عشر دول زيارة
#

عدد الزوار

الدولة

1

تركيا

235,845

2

ألمانيا

196,410

3

غير معروف

105,957

4

السعودية

101,904

5

الولايات المتحدة الأميركية

96,402

6

سورية

92,845

7

الإمارات العربية المتحدة

59,691

8

لبنان

54,161

9

السويد

51,296

10

الأردن

50,067

أكثر عشر صفحات زيارة
الصفحة

#

عدد الزيارات

1

الرئيسية

235,824

2

هل س ُتهزم الثورة السورية؟

97,752

3

تقاطع مصالح دولية يرسم خارطة "سورية الفيدرالية" وهذه ملامحها

44,999

4

رأس الأسد أم رأس (الأكراد) على طاولة بوتين – أردوغان؟

34,709

5
6

بعثي عتيق
والد (أبو محمد الجولاني)
ٌّ

30,314

سوريون يناقشون في برلين موضوعات الفدرالية واللامركزية

28,984

7

حكاية ..كرزاي سورياستان

28,852

8

موهوبا بالتمثيل ،ولا دور للمثقف في هذه الحرب"
"لست
ً

26,886

9

لأشف لك*
شف لي..
ّ
ّ

24,848

10

برلين :سوريون يطرحون مسودة (مصفوفة حل) حول (القضية) الكردية في سورية

21,649
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خريطة انتشار الموقع

صفحة جيرون على الفيسبوك
https://www.facebook.com/gerounNet

إعجابا
99,570
ً
صفحة جيرون على تويتر
https://twitter.com/GerounNet

إحصاءات المقالات بحسب التصنيف
العدد

النسبة

الوصف

#
1

اقتصاد

99

1.76%

2

المنبر الحر

85

1.51%

3

إبداعات وفنون

92

1.63%

4

أبحاث وتحليل سياسات

66

1.17%

5

آراء قانونية

66

1.17%
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الوصف

#

النسبة

العدد

6

تحقيقات وتقارير سياسية

686

12.18%

7

ترجمات

321

5.70%

8

تقارير ولقاءات ثقافية

174

3.09%

9

جديد الكتب

100

1.78%

10

حوارات

47

0.83%

11

ذاكرتنا

62

1.10%

12

زاوية ساخرة

78

1.38%

13

سورية الآن ،الأخبار

1090

19.35%

14

صور

144

2.56%

15

عرب وعالم

196

3.48%

16

في العمق

47

0.83%

17

فيديو

55

0.98%

18

قراءات معاصرة في الدين

68

1.21%

19

قضايا المجتمع السوري

605

10.74%

20

كاريكاتير

84

1.49%

21

كلمة جيرون

77

1.37%

22

مختارات من الصحافة

577

10.24%

23

مفاهيم ومصطلحات

51

0.91%

24

مقالات الرأي

556

9.87%

25

هموم ثقافية

207

3.67%

المجموع الكلي للمقالات خلال  9أشهر من عمر الصحيفة

5633

إحصاءات كتّاب صحيفة جيرون بحسب الجنس
العدد

النسبة

الوصف
الإناث

47

15.56%

الذكور

255

84.44%

العدد الكلي لكتاب جيرون

302
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قياسا بمواقع كثيرة ،يتضح من قراءة هذه الإحصاءات أن ثمة
على الرغم من أن عدد زوار الموقع كبير
ً

حاجة كبيرة للعمل على زيادة عدد الزائرين للموقع من الداخل السوري ولبنان والأردن ،حيث توجد أعداد
كبيرة من السوريين.

و -الكادر البشري لشبكة جيرون وصحيفة جيرون
يتألف طاقم العمل في الصحيفة ،بين مجلس إدارة وهيئة تحرير وصحافيين ومراسلين وفنيين وتقنيين من
نحو  33موظفً ا 8 :أعضاء في مجلس إدارة الشبكة وهيئة تحريرها (رئيس التحرير ،مدير التحرير ،مدير قسم
ثقافي ،مدير قسم الأخبار والمراسلين ،مدير قسم التدقيق اللغوي ،مراقبة الجودة ،الحملات الإعلامية،
العلاقات العامة...إلخ) 8 ،صحافيين وإعلاميين 5 ،مراسلين داخل سورية ،ومراسل واحد في الأردن ،و3

مترجمين ،و 3رسامي كاريكاتير متعاونين دائمين بأجر ،وتقني (مسؤول الموقع) ،ومص ِّ ّمم غرافيك ،وناشر
على الموقع ،ومسؤول مالي وسكرتاريا.
كما تتعامل الصحيفة مع كتّاب وصحافيين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب (أي ينالون مكافآت
أيضا وفق مبدأ المكافأة.
أو أجور مادية وفقً ا لإنتاجهم) ،ومع بعض الرسامين والفنانين ً

ز -توجهات المستقبل
خلال متابعة ردات أفعال القراء والكتّاب والمثقفين ،وحتى السياسيين ،كان الوصف الأكثر تداو ًلا هو

أن الصحيفة "جا ّدة" و"محترمة" ،وفي الوقت نفسه ملتزمة خ ًّ
واضحا لا لبس فيه ،ونتيجة هذه
معارضا
طا
ً
ً

الانطباعات ،تصل إلى هيئة تحرير الصحيفة طلبات كتابة ومشاركة واستكتاب كثيرة ،ونسبة لا بأس بها
ماديا من وراء المشاركة ،وإنما رغبة في الإسهام بمشروع (معارض) جاد تفتقده الساحة
لا تريد عائدًا
ً

الإعلامية.
مع ذلك:
-

لحة إلى تطوير هيكلية الصحيفة وأبوابها.
هناك حاجة ُم ّ

لحة إلى إجراء تغيير في مجلس إدارة الصحيفة وهيئة تحريرها ،وتغيير عدد من الصحافيين.
حاجة ُم ّ

الحاجة إلى صحافي مقيم في الدوحة ،وإلى  4مراسلين آخرين داخل سورية .وإلى مراسل في لبنان.
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-

توسيع رقعة الاستكتاب ،ومنح مكافآت أعلى لشريحة أوسع لض ّم عدد أكبر من الصحافيين والكتاب

-

تنظيم حملة دعاية مدروسة للصحيفة عبر الإنترنيت ،وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

-

تنظيم العلاقة بين الصحيفة وبقية أقسام ومراكز حرمون ،وتحديد أوضح للمهمات والصلاحيات،

المحترفين ،ليصبحوا شركاء في الصحيفة ،لا ضيو ًفا عليها.

وتنسيق أفضل بخصوص تغطية نشاط مركز حرمون.
-

عقد ندوة حوارية ،مرة واحدة على الأقل في السنة ،حول الصحيفة ،يشارك فيها عدد من الخبراء
المهتمين بالإعلام المعارض ،أو بالصحافة السورية البديلة ،للاستماع إلى آرائهم في الصحيفة
ومقترحاتهم.

 -3الإنتاج المرئي والفني في شبكة جيرون الإعلامية
مهمات القسم:
•

يتولى قسم الإنتاج المرئي والفني جميع العمليات الفنية الخاصة بالإنتاج السمعي والبصري الخاص
بمركز حرمون وشبكة جيرون الإعلامية.

•

إنتاج فيديوهات خاصة بالحوادث والمناسبات.

•

مونتاج التقارير الإعلامية الواردة إلى صحيفة جيرون.

•

مونتاج المحاضرات والندوات (الخاصة بالمنتديات وصالونات مركز حرمون).

•

مونتاج المحاضرات الخاصة بمعهد الجمهورية للبحث العلمي.

•

تصوير الفاعليات واللقاءات والحوارات التي يقيمها مركز حرمون.

•

إنتاج المواد البصرية (صور ،لوغوهات ،ملصقات ،هوية بصرية ...إلخ).

•

تصميم أغلفة كتب.

•

مواقع التواصل الاجتماعي (بانرات ،ملصقات ترويج).

الموارد البشرية للقسم :يعمل في القسم  6مشتغلين:
تقني ،مخرج ،مونتير ،مص ّوِّر ،مصمم غرافيك عدد .2
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توجهات القسم في الفترة المقبلة:
 -1صناعة برامج وأفلام قصيرة ووثائقية.
 -2الانتقال إلى البث المباشر على المنصات المختلفة.
 -3تأسيس استديو للقيام بأعمال (المكساج والصوت والمقابلات والندوات الحوارية).
 -4التعاون والتنسيق مع القنوات والشبكات الإعلامية بما في ذلك أعمال الدوبلاج.

إنتاج قسم الإنتاج المرئي من المواد الفلمية خلال السنة الماضية
مركز حرمون للدراسات المعاصرة (ابتداء من تاريخ  17نيسان /أبريل  2016حتى  30نيسان /أبريل )2017
شبكة جيرون الإعلامية (ابتداء من تاريخ  29تموز  /يوليو  2016حتى  30نيسان /أبريل )2017

يقسم إنتاج مركز حرمون من المواد الفلمية إلى قسمين

الفيديوهات والتقارير

الندوات والصالونات

وتُنشر على مواقع شبكة جيرون الإعلامية

تُنشر على موقع مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مجموع ما نُشر

مجموع ما نُشر

 232مادة فلمية

 118مادة فلمية
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 -4قسم إقامة الفعاليات والحملات الإعلامية
مهمة هذا القسم إقامة فعاليات وحملات دورية شهرية ،بالتنسيق مع إدارة الشبكة ،لتسليط الضوء على
حالة أو حدث سوري ،عبر إقامة محاضرات وفعاليات ثقافية وسياسية واجتماعية ومعارض وأمسيات موسيقية
وشعرية وغيرها.
الفكرة العامة من موضوع الحملات الإعلامية:
تقوم شبكة جيرون الإعلامية بإطلاق حملات إعلامية تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا عديدة
تتعلق بالثورة السورية بشكل خاص ،وبالقضايا السورية المهمة والحيوية الأخرى بشكل عام .وتهدف هذه
الحملات إلى حشد الرأي العام المحلي والعربي والعالمي حول هذه القضايا.
أنواع الحملات :مع مراعاة الموضوعات الجديدة التي تظهر بشكل دوري ،يجري تقديم عدة أنواع من
الحملات (حملات تعريفية – حملات ضغط – حملات توجيهية – حملات أمل).
•

الحملة التعريفية :تهدف إلى التعريف بمفاهيم وأشخاص وأحداث تاريخية ...إلخ.

•

حملة ضغط أو (حملة مطلبية) :تهدف إلى إشغال الرأي العامة بقضية واحدة مركزة .كفك حصار أو
المطالبة بالإفراج عن معتقل ما أو مطالبة جهة ما بموقف معين ..إلخ.

•

الحملة التوجيهية :تهدف إلى لفت انتباه الجمهور إلى مسألة ما ،أو خطر ما ،أو خطأ شائع ما ..إلخ.

•

عبروا من
حملة أمل :تهدف إلى بث روح التفاؤل عند السوريين عبر تذكيرهم بنضالات أو مواقف ّ
خلالها عن قدرتهم على تجاوز عوائق عدة (مع طرح أمثلة) ...إلخ.

ملاحظات تؤخذ في الحسبان :لكل حملة اسم مختار بعناية ،الحفاظ على بصمة بصرية لكل مخرجات
الحملة (مستوحاة من ألوان جيرون مثلًا) ،تعدد لغات الحملة بحسب الجمهور المستهدف.
وقد أنجزت شبكة جيرون الإعلامية عدة حملات خلال السنة الماضية ،وتضمنت كل حملة منها نشر
صور وتصاميم ومقاطع فيديو ،ومحاضرات وندوات ،إضافة إلى عروض سينمائية ومسرحية.
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أما الحملات المنجزة خلال العام الماضي فهي:

أ -حملة "المعتقلون أو ًلا"
نُ ِّظّمت الحملة بالتعاون بين مجموعة "الناجين من المعتقل" في  10و 11و 12آب /أغسطس ،2016
وتضمنت مجموعة من الفاعليات :لقاءات مع الفنانين فارس الحلو وعبد الحكيم قطيفان ،لقاء مع الطبيب
جلال نوفل ،عرض لتجارب وشهادات معتقلين سابقين ،أمسيات موسيقية وشعرية ،عرض مسرحي،
رواجا جيدًا بين أوساط السوريين الذين حضروا بأعداد كبيرة لحضور
وعروض سينمائية .ولاقت الحملة
ً
الفاعليات جميعها ،وقد غطّت نحو خمس عشرة وسيلة إعلامية (قنوات إعلامية ،إذاعات ،صحف

ومجلات) نشاط الحملة وفاعلياتها.
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واستهل الفنان عبد الحكيم قطيفان حفل انطلاق الفعالية ،الذي أقيم في (مركز حرمون للدراسات
المعاصرة) ،بكلمة تعريفية بـ (مركز حرمون) ،و(شبكة جيرون الإعلامية) ،التي أشار إلى أن أعمالها تؤكد
إعلاميا متماس ً
كا
ومنبرا
أنها “تسعى لأن تكون منصة حقيقية للسوريين،
ً
ً

ورصي ًنا”.

وفي هذا المعنى ،قال قطيفان“ :إن مركز حرمون ُيع ّد خطوة ثقافية وسياسية وأخلاقية ،ويسعى المركز

ٍ
تلاق ما بين السياسة والثقافة والفن والفكر ،واستطاع -خلال فترة وجيزة -إنجاز
بكل وحداته ،إلى إيجاد
المقدّمة للجنة العليا
جملة من الدراسات المهمة ،منها الدراسة الأخيرة ُ

للمفاوضات”.

وأشار كذلك إلى أن المشروع الذي بدأ بـخمسة عاملين ،وتوسع ليضم أكثر من ثمانين منهم ،يخطط
ليكون لديه توسع جغرافي ،وأنه بعد تأسيس فرعي الدوحة ،وغازي عينتاب ،ستكون هناك فروع في أكثر
من بلد عربي وأوروبي ،كبيروت وبرلين

ولندن.

192

التقرير السنوي الأول -مركز حرمون للدراسات المعاصرة

برنامـــج الفعاليات
التوقيت

الحدث
يوم الأربعاء 2016/08/10
أمسية موسيقية

6:30 – 5:30

لقاء مع الفنان فارس الحلو ،الحديث عن "حملة ناجون" وقضية المعتقلين بشكل عام

7:30 – 6:30

عرض فلم سينمائي بعنوان ()316

8:30 – 7:30

يوم الخميس 2016/08/11
لقاء مع جلال نوفل ،الطبيب النفسي والمعتقل السابق

6:15 – 5:30

شهادات لمعتقلين سابقين ،للحديث عن ظروف اعتقالهم ومشاهداتهم

7:30 – 6:15

لقاء مع السيد أيمن أبو هاشم رئيس تجمع (مصير)

7:45 – 7:30

عرض مادة وثائقية تسجيلية بعنوان (البحث عن العدالة)

8:30 – 7:45

يوم الجمعة 2016/08/12
لقاء مع الفنان عبد الحكيم قطيفان ،للحديث عن تجربته السابقة في سجون النظام

6:30 – 5:30

أمسية شعرية وعرض مسرحي لفرقة المسرح السوري بعنوان (المهجع رقم )19

8:00 – 6:30

غنائيا ،تض ّمن العديد من الأغاني
إلى ذلك ،أحيا الفنان تيسير غليون ،الملقب بـ “صقر حمص” حفلًا
ً

عبر عن طموحات السوريين بتغيير النظام ،وتُحاكي آلامهم وأوجاعهم التي عانوها
الثورية التي تُ ّ
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الفنان تيسير غليون ،الملقب بـ “صقر حمص”

تلا الحفل الغنائي حديث مطول للفنان فارس الحلو ،استهلّه بتذكير الحضور بنشأة حملة (المعتقلون
أو ًلا) وانطلاقتها الأولى في (باريس) ،وقرأ على الحضور مقتطفات من بيان الحملة الأول ،وقال “نحن
السوريين الذين نجونا بمحض الصدفة من الموت أو الاعتقال ،ليس لنا أن ننجو من محنة فقد الأهل
والأحبة والأصدقاء بالموت وفي المعتقلات ،وإذا كان من المستحيل لنا أن نساعد الموتى ،فإن من واجبنا
الإنساني والأخلاقي أن نساعد عشرات آلاف المعتقلين والمخطوفين السوريين ،الموزعين على قوى الشر
المتكاثرة ،كل منها تنتهك حرية وكرامة السوريين ،بقدر ما تتيحه لها قدراتها

الميدانية”.

حث الحلو الحضور على “ضرورة العمل من أجل المعتقلين ،دون كلل أو ملل ،وأكد على أنه من
ّ
واجب السوريين “الارتقاء بموضوعهم ،من ملف سياسي ،إلى قضية أخلاقية وإنسانية كبرى ،ينبغي التعامل
معها بجدّية وحزم ،كل من موقعه” ،كما ذكّر الحضور ببعض أساليب التعذيب الممارسة في سجون
النظام ،والمآسي التي يعيشها السوريون القابعون في تلك السجون كل

يوم.

وعلى هامش الفعالية ،أكّد فادي كحلوس ،مدير فرع مركز حرمون للدراسات المعاصرة في غازي
عينتاب ،لوسائل الإعلام التي حضرت إطلاق الفعالية ،على أهمية مثل هذه الحملات والفعاليات ،وقُدرتها
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على التأثير ،وأشار إلى أن الحملة “تُسلّط الضوء على قضية المعتقلين التي لم تأخذ حقها كما يجب”،
غير مواقف
وشدد على ضرورة “إيصال صوت من لا صوت له ،وتكرار النداء ،لعل الإصرار ُيحدث فر ًقاُ ،
وي ّ
المجتمع الدولي من هؤلاء

السوريين”.

وفي ختام الفعاليةُ ،عرض فلم (سجين المنفردة  )319للمخرج الشاب رودي عبد الرحمن ،وهو فيلم
روائي سوري تجريبي ،يتناول صراع الإنسان مع الخوف القابع في داخله ،عن طريق عرض تجربة معتقل
رقما من الأرقام الموجودة داخل الزنزانة وليس
ومعاناته ،بوصفه ً

إنسانًا.

الفنان عبد الحكيم قطيفان مشاركًا
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الفنان فارس الحلو مشاركًا

في الندوات المرافقة للفعالية ،ركّز جلال نوفل ،الطبيب النفسي والمعتقل السابق ،على ما أسماه
“المسار التاريخي للاعتقالات في سورية” ،وأوضح أن هذه السياسة أو الثقافة “بدأت مع انقلاب الأسد
الأب ،واستحواذه على السلطة في البلاد ،حيث عمد إلى تغييب رفاقه أو ًلا ،ثم انتقل إلى حملة الاعتقالات
سياسيا” ،وأضاف “هذا السياسة ،تح ّولت في عهد الابن إلى ما ُيشبه سياسة
الشرسة ضد كل من عارضه
ً
اعتقال للشعب بأكمله ،الهدف منها إخضاع الشعب وصو ًلا إلى التنكيل به بكل الوسائل

العنيفة”.

ونبه نوفل إلى أن الخطورة “تتمثل بالسقوط في فخ المطالبة بالانتقام” ،لأن تعميم وسيادة مثل هذه
ّ

الثقافة لدى جمهور الثورة “ستح ّوله دون إدراك منه إلى إعادة إنتاج النظام بعقائده ومنظوماته القيمية”،

التمسك بالمطالب والأهداف الأساسية للثورة ،وعلى رأسها الحرية والكرامة
وشدد على ضرورة “
ّ
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الطبيب النفسي والمعتقل السابق جلال نوفل

وقدّم معتقلون سابقون في سجون النظام السوري شهاداتهم على الانتهاكات التي َتحدُث في تلك
السجون ،ومن بينهم :حسن النيفي ،نجيب ددم ،ووائل سعد الدين ،إذ ركزت مداخلاتهم على ضرورة
تحويل ملف المعتقلين في السجون السورية من قضية شخصية إلى قضية وطنية عامة ،وأشاروا إلى أهمية
بناء على التجارب الشخصية ،لكنهم شددوا على
عرض وفضح ما يحدث من انتهاكات داخل السجون ً
أن الأهم من ذلك هو “جعل تلك التجارب ه ٌّم وطني يقود للبحث عن سبل تحقيق العدالة في

سورية”.

كذلك ألقى أيمن أبو هاشم ،المنسق العام للتجمع الفلسطيني السوري الحر (مصير) كلمة أكّد فيها أن
قضية المعتقلين الفلسطينيين ،ومعاناتهم داخل سجون النظام السوري ،لا تختلف عن قضية المعتقلين
السوريين ومعاناتهم ،وشدد على أنها “تأتي في ذات السياق التحرري” ،وأشار إلى أن خصوصية المعتقلين
الفلسطينيين “تنبع من ضرورة تسليط الضوء على مدى نفاق النظام السوري ومتاجرته بالقضية الفلسطينية،
وتكشف دعواته الكاذبة للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية” ،وقال إن هذا النظام
“ ُيمارس سياسات ضد الفلسطينيين خارج المعتقلات وداخلها تشابه الممارسات الإسرائيلية إن لم تكن
أبشع

منها”.
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أيمن أبو هاشم متحدثًا عن المعتقلين الفلسطينيين ،ومعاناتهم داخل سجون النظام السوري

وعلى هامش الفعالية التي أقيمت في (مركز حرمون للدراسات المعاصرة) في مدينة غازي عنتاب التركية،
أكّد المتحدثون على أهمية مثل هذه الحملات ،ووصفوها بأنها “خطوة في الاتجاه الصحيح” من أجل
لفت الأنظار تجاه قضية المعتقلين السوريين ،ودعوا في الوقت نفسه للتصعيد أكثر للوصول إلى سبل لتحقيق
نهائيا ،كما قُدّمت شهادتان عبر (سكايب) من الداخل السوري ،إحداهما
العدالة وإنهاء هذا الملف
ً
للناشطة بيان ريحان والثانية لأحمد حمادة ،حيث سردا ممارسات النظام داخل السجون ،كما ركّزت

مداخلات بعض الحضور على الآثار النفسية التي خلّفتها سجون النظام على المعتقلين ،وبالتالي على
السجان إلى مستوى من التوحش بعيدًا عن
المجتمع ،إضافة إلى كيفية َتح ّول
ّ

إنسانيته.

رافق الفعالية عرض فيلمين وثائقيين يتعلقان بالقضية السورية ،الأول من إعداد (ورشة البحث عن
العدالة) ،سلّط الضوء على بعض انتهاكات أجهزة النظام الأمنية ضد المعتقلين ،إلى جانب شهادة أحد
ض حجم معاناتهن،
الناجين من المعتقلات ،والثاني عبارة عن مجموعة شهادات لمعتقلات سورياتَ ،ع َر َ

وعدم احترام النظام لقوانين حقوق الإنسان تجاههن في
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اخ ُت ِّتمت حملة (المعتقلون أو ًلا) ،والتي تُنظمها (شبكة جيرون الإعلامية) بالتعاون مع مجموعة (ناجون
من المعتقل) ،بعرض مسرحي تحت عنوان (المهجع رقم  ،)19وأمسية شعرية للشاعر أصلان أصلان،
وكلمة ختامية أكّد فيها الفنان عبد الحكيم قطيفان على ضرورة التعامل مع قضية المعتقلين السوريين في
سجون النظام كـ “قضية مبدأ” ،وشدد على أنه لا خيار اليوم أمام السوريين سوى الإصرار على

الحياة.

وركّز قطيفان في كلمته في اليوم الأخير من الحملة على أنه ًأيا كان ما تتركه تجارب الاعتقال من مآسٍ

وعذابات للمعتقلين أنفسهم وذويهم الذين ينتظرون ،يجب على السوريين عدم الاستسلام لليأس ،والإصرار
أكثر على ضرورة إخراج كافة المعتقلين كقضية مبدأ ،وشدد على أنه لا خيار اليوم لدى السوريين سوى
الإصرار على الحياة ،والتحلي بإرادة صلبة تستند إلى اليقين بأن الثورة ستنتصر ،وأنه سيتم إنصاف

الجميع.

حضورا لاف ًتا ،هي محاولة درامية لمحاكاة تجربة الاعتقال والمعاناة داخل
والمسرحية التي شهدت
ً

السجون ،وهذا ما أكّده حسن بو حسن ،مساعد مخرج العمل ،على هامش الفعالية ،وقال “إن المهجع
رقم  ،19محاولة بسيطة لتسليط الضوء على قضية المعتقلين ،ما يمنحها ُبعدًا إنسان ًيا أكبر ،ويسمح بنقلها

من الحيز التقليدي إلى مساحات مختلفة تقترب من الواقع ،وباختصار هي خطوة أولية لإعادة محاكاة

تجربة الاعتقال على المسرح ،لمخاطبة وجدان الناس ودفعهم للتفكير والبحث عن طرق وأدوات لنصرة
قضية المعتقلين ،والمساهمة في تخفيف آلام مئات الألوف ممن ينتظرون أن يخرج أحب ًة لهم مازالوا في
أقبية

السجون”.

كذلك تضمن اليوم الختامي أمسية شعرية للشاعر أصلان أصلان ،قدم خلالها مجموعة من القصائد،

ٍ
حاكاة
تمحور مضمونها حول قضية المعتقلين كمحاولة أدبية تعكس صوتهم ومطالبهم ،إلى جانب ُم

ٍ
للمغيبين داخل المعتقلات ،والسوريين بشكل عام حول هذه
وجدانية
ّ

القضية.

روابط فعاليات حملة "المعتقلون أو ًلا":
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkdrwXZJkTN31eBxmUhu_poTqWq2lkT26
حملة+المعتقلون+أو ًلا=http://www.geroun.net/?s=?s
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ب -حملة "المجرم طليقً ا"
أطلقت (شبكة جيرون الإعلامية) ،في  22آب /أغسطس  ،2016فعالية (المجرم طليقً ا) ،في مسعى
لتسليط الضوء على مذبحة الكيماوي في ذكراها السنوية الثالثة ،التي ارتكبها النظام السوري في الغوطتين،
بريف دمشق ،وذلك بهدف إعادة إحياء المطالبات الرامية إلى محاكمة النظام السوري بوصفه المسؤول
مسعى يرتكز على أساس قانوني ،يؤكد على أن مثل هذه الجرائم لا تسقط
الأول عن الجريمة ،وهو
ً

بالتقادم.

لقاء مع د .محمد كتّوب ،أحد شهود المذبحة في الغوطة الشرقية ،وعضو منظمة
تضمنت الفعالية
ً

الأطباء السوريين الأميركيين (سامز)؛ للحديث عن تطور استخدام السلاح الكيماوي منذ تاريخ المذبحة
وحتى الآن ،إلى جانب شهادات حيّة لناجين من المذبحة داخل وخارج وسورية ،إضافة إلى عروض
سينمائية متعلقة بمضمون

الفعالية.

جاءت الحملة في ظل تزايد مشاعر اليأس لدى قطاعات واسعة من السوريين ،من أن يتحمل المجتمع
الدولي والمنظمات الحقوقية ،ذات الصلة ،مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في إنصاف الضحايا ،ما ُيعطي
مؤشرات سلبية (وفق العديد من ناشطي الداخل) ،تُعزز القناعة بأن لا خيار أمام السوريين سوى الاعتماد

على أنفسهم ،وما بأيديهم من أدوات للوصول إلى العدالة ومحاكمة المجرمين.
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صورة من "حملة المجرم طليقًا" في  22آب /أغسطس بغازي عينتاب

صورة من "حملة المجرم طليقًا" في  22آب /أغسطس بغازي عينتاب
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صورة من "حملة المجرم طليقًا" في  22آب /أغسطس بغازي عينتاب

روابط لفعاليات حملة "المجرم طليقً ا":
https://www.youtube.com/watch?v=eFBkiAJjw7Y

المجرم+طليقً ا=http://geroun.net/?s
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ج -حملة "أوقفوا العدوان الروسي"
نظّمت شبكة جيرون حملة إعلامية ،بمناسبة مرور عام على التدخل الروسي في الأراضي السورية،
خلال أيام  28و 29و 30أيلول /سبتمبر  ،2016بعنوان "أوقفوا العدوان الروسي" لتسليط الضوء على
الانتهاكات الحاصلة من جراء هذا التدخل.
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تضمنت الحملة لقاءات مع اللواء المنشق محمد الحاج علي للحديث عن العدوان من الناحية
العسكرية ،الدكتور حسام حافظ للحديث عن العدوان من ناحية القانون الدولي ،الأستاذ فضل عبد الغني
للحديث عن العدوان من ناحية قانونية ،إضافة إلى الطبيب محمود حيزة من منظمة (سيما) الذي تحدث
عن الانتهاكات التي تعرض لها الكادر الطبي في سورية.
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الحضور في افتتاح الحملة في  28أيلول /سبتمبر  2017بغازي عينتاب

الحضور في افتتاح الحملة في  28أيلول /سبتمبر  2017بغازي عينتاب
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افتتحت شبكة جيرون الإعلامية اليوم الأول من فعالية (أوقفوا العدوان الروسي) بأمسية ٍ
فنية ،أحياها عبد
الباسط الساروت ،الذي صاغ صوته من جديد الحكاية السورية التي ابتدأت في آذار /مارس  ،2011وأعاد
بأغانيه البسيطة إحياء شريط من الذكريات ،بكل ما يحمل من أفراح وأحزان دفينة في الوعي الجمعي
للسوريين.
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قدّم عبد هللا تركماني ،الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،محاضرة مكثفة ركّز فيها على تفنيد مواد وبنود المعاهدة
الموقعة بين بشار الأسد وموسكو ،وعدّها ص ً
كا للانتداب الروسي على سورية.

قدّم فضل عبد الغني ،منسق الشبكة السورية لحقوق الإنسان ،محاضرة ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة :الأول ،بعنوان تاريخ
ومشروعية التدخل الروسي ،وارتكز الثاني على حجم الجرائم التي ارتكبتها روسيا في سورية ،أما الثالث فخصصه للحديث عن
تداعيات هذا التدخل.
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تحدث الدكتور حسام الحافظ عن الجوانب القانونية للعدوان الروسي ،وتبعاته من وجهة نظر القانون الدولي على موسكو ،مشد ًدا
أن الأخيرة ارتكبت بذريعة محاربة الإرهاب جرائم ضد الإنسانية في سورية ،من خلال الاستهداف المتواصل بالأسلحة المحرمة
دوليا للأحياء الآهلة بالسكان ،في المناطق السورية المختلفة.
ً

أشار اللواء محمد الحاج علي إلى وجود أربع سيناريوهات محتملة للتدخل الروسي في سورية ،أولها أن تستمر الأوضاع كما هي
عليه الآن ،بما يضمن إخضاع المعارضة السورية للشروط الروسية .أما الثاني ،فهو أن تتعقد الأمور أكثر وتضطر روسيا إلى إدخال
قوات برية ،أما السيناريو الثالث فيتلخص بانسحاب الروس؛ نتيجة توافق دولي معين ،والسيناريو الرابع يتلخص بوقف إطلاق النار
حاليا ،بما يقود إلى تقسيم سورية ،وفق القوى والجماعات التي تتقاسم مناطق السيطرة والنفوذ.
وتجميد الوضع على ما هو عليه
ً
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تحدث الطبيب ممتاز حيزة ،رئيس جمعية الأطباء السوريين المغتربين (سيما) ،عن مستوى الإجرام الروسي وإجرام النظام ،والأضرار
التي لحقت بالقطاع الطبي.
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 )1الوقفة التضامنية في غازي عينتاب التركية
نظمت الشبكة بمدينة غازي عينتاب التركية وقفة تضامنية في إحدى ساحات المدينة في  30أيلول/
سبتمبر  2016بحضور نحو  1000شخص ،وعدد من وسائل الإعلام السورية والعربية والعالمية.

 )2وقفات احتجاجية داخل سورية بدعم ومتابعة من شبكة جيرون الإعلامية
أُقيمت عدة وقفات احتجاجية في عدة مناطق داخل سورية ،بينها مناطق محاصرة ،ضمن حملة (أوقفوا
العدوان الروسي) التي نظمتها شبكة (جيرون) الإعلامية ،وبمجموع  18وقفة احتجاجية ،بمشاركة
تجمعات مدنية وناشطين إعلاميين

ومدنيين.

وقالت إيمان الصادق ،منسقة الوقفات الاحتجاجية لـ (جيرون)“ :شملت الوقفات الاحتجاجية ،التي
شارك فيها ناشطون مدنيون وإعلاميون ،وبمشاركة نسائية فاعلة ،حي القابون في محافظة دمشق ،إضافة
إلى مناطق في قلب العاصمة دمشق ،في مناطق سيطرة النظام ،كذلك في ريف دمشق الغوطة الغربية (خان
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الشيح) ،وريف دمشق الغوطة الشرقية (في دوما ،وقد التي نظمها منتدى زيتون في الغوطة الشرقية) ،ومنطقة
جديدة عرطوز ،ومدينة مضايا المحاصرة ،كما خرجت وقفات احتجاجية في محافظة السويداء ،وإدلب
(سراقب ،احسم ،بنش) ،وحلب (المناطق المحاصرة) ،وفي الريف في مدينة عندان ،وحماة في مدينة
السلمية ،ومن المنتظر خروج وقفات احتجاجية أخرى ،في كل من بلدة عفرين ومدينة حماة ودرعا”،
وأضافت“ :إن بعض الوقفات ترافقت مع قصف للطيران الحربي في كل من خان الشيح ،وسراقب،
وحلب ،كما شهدت مدينة دوما تحليقً ا مكثفً ا”.
رابط الوقفة الاحتجاجية في الغوطة الشرقية
http://www.geroun.net/archives/65775

الوقفة الاحتجاجية في الغوطة الشرقية
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الوقفة الاحتجاجية لمنتدى زيتون (مركز حرمون) في الغوطة الشرقية

وقفة احتجاجية في بلدة "احسم"
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وقفة احتجاجية في "سراقب"

وقفة احتجاجية في حلب
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في ملاعب إدلب

روابط فعاليات حملة "أوقفوا العدوان الروسي":
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkdrwXZJkTN1jlGwk-WsdY2e86eSCz33i
حملة+أوقفوا+العدوان+الروسي=http://geroun.net/?s

نساء عندان في ريف حلب
https://www.youtube.com/watch?v=idbtt0SuIcI
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 )3أغنية "كاتيوشا السورية"
بدعم من شبكة جيرون الإعلامية وإنتاجها ،قدّم الفنان السوري محمد آل رشي والفنانة الفرنسية كاترين
رواجا
فانسان أغنية ضد العدوان الروسي على سورية ،ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ،ولقيت
ً
كبيرا وقد أذاعتها محطة العربية وكتبت عنها الـ  ،CNNوهي متوافرة على الرابط التالي:
ً
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkdrwXZJkTN1C_lmiTjvg9DAztzCg9kM7

 )4مسابقة “شبكة جيرون الإعلامية” حول أفضل ثلاثة “تصاميم” لملصق يتناول العدوان الروسي
أعلنت “شبكة جيرون الإعلامية” عن مسابقة “أفضل تصميم” لملصق يتناول العدوان الروسي وجرائمه
مبتكرا وغير معروض سابقً ا ،وحدّدت التاريخ النهائي
ضد السوريين ،وقد اشترطت أن يكون “التصميم”
ً

لاستلام أعمال المشاركين في  25أيلول /سبتمبر

.2016

شارك في المسابقة  36مشاركًا ،وقامت الشبكة بوضع عدة معايير لاختيار الفائزين :ارتباط “التصميم”
بالموضوع المطروح ،الناحية الإبداعية (الفكرة) ،الجمالية الفنية ،جودة
وبناء على ذلك ،كان الفائزون

كالآتي:
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الفائز الأول :محمد الحاج أحمد
الفائز الثاني :محمود سليمان
الفائز الثالث :سليمان إبراهيم ،عبلة حراكي
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تقديرا لأعمالهم:
جدير بالذكر أن الفائزين الثلاثة تلقوا مكافآت مادية رمزية من شبكة جيرون الإعلامية
ً

الأول ( 1000يورو) ،الثاني ( 600يورو) ،الثالث ( 300يورو) .مع العلم أن الفائ َزين في المركز الثالث تلقى
كل منهما مكافأة قدرها  300يورو ،ولم تقسم المكافأة الأولية المقرة للمركز الثالث بينهما كما جرت
العادة.

وتُع ّد هذه التصاميم مل ً
كا لشبكة جيرون الإعلامية ،طبعتها ونشرتها ووزعتها في الفعاليات التي تقيمها
في ذكرى بدء العدوان الروسي على سورية في  30أيلول /سبتمبر  ،2016مع وضع أسماء الفائزين على
تصاميمهم.
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التصاميم الفائزة بمسابقة جيرون
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التصاميم الفائزة بمسابقة جيرون
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التصاميم الفائزة بمسابقة جيرون
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التصاميم الفائزة بمسابقة جيرون

221

الفصل الرابع :المؤسسات المنبثقة من مركز حرمون وأعمالها

د -حملة "حلب أشجار الزيتون"
نظّمت شبكة جيرون الإعلامية حملة إعلامية بعنوان "حلب أشجار الزيتون" بهدف تسليط الضوء على
الأحداث الجارية في مدينة حلب من الناحية السياسية والعسكرية والمدنية ،في  12كانون الأول /ديسمبر
.2016

ّ ِّ
متخصصين في الحقول السياسية والعسكرية والمدنية ،بهدف تسليط
تضمنت الفاعلية لقاءات مع
الضوء على مجمل تفاصيل المعركة في حلب ،ولا سيما في أبعادها الإنسانية ،إذ افتتحت الفاعلية نشاطها

ٍ
بلقاء مع الباحث ماجد كيالي؛ للحديث عن التطورات السياسية الممكنة والمتوقعة في مدينة حلب،
وتأثيرها في المشهد السوري.
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الباحث ماجد كيالي متحدثًا عن التطورات السياسية الممكنة والمتوقعة في مدينة حلب ،وتأثيرها في المشهد السوري
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واضعا لمداخلته عناوين رئيسة تتمحور
في حين ركّز العميد الركن ،أحمد رحال ،على الشأن العسكري،
ً

حول الاستراتيجيات العسكرية بدلالاتها السياسية المتقاطعة في مدينة حلب ،بوصفها تجسيدًا لصراع
إقليمي دولي ،لم يستطع -حتى اللحظة -الوصول إلى توافقات من شأنها إنهاء الحرب الدائرة منذ أعوام.

العميد الركن أحمد رحال متحدثًا

واختتمت الندوة بلقاء مع الناشط ،يونس شاشو ،الناطق الإعلامي لمجلس “ثوار حي صلاح الدين”
سابقً ا ،للحديث عن وجهة نظر القوى المدنية والعسكرية الفاعلة على الأرض في حلب تجاه ما يجري في
المدينة ،والخيارات الممكنة ،إلى جانب التركيز على استعراض أوجه المأساة التي تواجه أكثر من ربع
مليون إنسان ،مازالوا داخل الأحياء المحاصرة في حلب .وتخلّل الندوة عرض مجموعة مواد فيلمية قصيرة،
بوصفها رسائل حية من الصامدين والمحاصرين في حلب إلى العالم.
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لقاء مع الناشط ،يونس شاشو ،الناطق الإعلامي لمجلس “ثوار حي صلاح الدين” سابقًا

 )1وقفات تضامنية داخل سورية بدعم من شبكة جيرون الإعلامية ضمن حملة "حلب أشجار الزيتون"

وقفة تضامنية للمجلس المحلي في سراقب ضمن حملة "حلب أشجار الزيتون"
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وقفة تضامنية في ريف حمص الشمالي ضمن حملة "حلب أشجار الزيتون"

وقفة تضامنية في الغوطة الشرقية ضمن حملة "حلب أشجار الزيتون"
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وقفة تضامنية لصيادلة الغوطة الشرقية ضمن حملة "حلب أشجار الزيتون"

وقفة تضامنية في القنيطرة ضمن حملة "حلب أشجار الزيتون"
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روابط فيديو للحملة:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkdrwXZJkTN2rHim4KQMb8K97MkxD1BdS

وقفة تضامنية لصيادلة الغوطة الشرقية ضمن حملة "حلب أشجار الزيتون"
https://www.youtube.com/watch?v=uDqCPG6gx94

رسائل من داخل حلب ،ضمن فاعلية حلب أشجار الزيتون
https://www.youtube.com/watch?v=I6RB01YC27E

هـ -حملة "نون الثورة"
 )1احتفالية "نون الثورة" في غازي عينتاب
نظّمت شبكة جيرون في  8آذار /مارس ،احتفالية نسائية بمناسبة يوم المرأة العالمي ،في مقر مركز
قصصا وتجارب لنساء سوريات
“حرمون” للدراسات المعاصرة في مدينة غازي عينتاب التركية ،تضمنت
ً
شاركن بفاعلية في جميع مراحل الثورة السورية ،ودفع بعضهن ثم ًنا باه ً
ظا من جراء ذلك ،ومحاضرة عن

“المشاركة السياسية للنساء” ،ألقتها الناشطة خولة دنيا ،وك ُّرمت خلال الاحتفالية بعض السيدات
الرياديات ،ليختتم يوم المرأة بفقرة موسيقية قدّمها نور أبو حميدة ومنير الأيوبي.
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اف ُتتحت الاحتفالية بكلمة شبكة جيرون  ،ألقتها الناشطة إيمان الصادق ،ذكرت فيها أن “نون الثورة،
سيدات سورية ،ه ّن نون البناء منذ أن ارتفعت أعمدة تدمر ،إلى أن ظهرت صورة الشهيدة رحاب علاوي

في معتقلات النظام ،ومن إرادة أم حمزة الخطيب بالصبر ..إلى خنساء سورية ،ومن سميرة الخليل ورزان
زيتونة إلى رشا شربجي وأطفالها الخارجين من ظلمات الأسد” .وأضافت الصادق“ :في  8آذار نحتفي
بالمرأة ونشاركها ثباتها في الدفاع عن ذاتها ،ونقول للسوريات تعلمنا منكن الكثير ،وسنبقى” .وشكرت
الصادق ،لكل من الناشطتين :رقية العبدي ،ماجدة الصباغ ،جهدهن في تنظيم الاحتفالية.
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كلمة شبكة جيرون ألقتها الناشطة إيمان الصادق

إيمان الصادق في افتتاح احتفالية "نون الثورة" بغازي عينتاب
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استهلّت لبنى قنواتي ،المديرة الإقليمية في منظمة “النساء الآن من أجل التنمية” ،الحديث عن تجربتها،
بادئة بعملها مع فريق “النساء الآن” داخل سورية ،ضمن المراكز المجتمعية ،وأضاءت التجارب القاسية
للناشطات في الغوطة الشرقية“ ،اللواتي لم يتوقفن عن العمل ،على الرغم من أوضاع الحصار والقصف
المتاحة للنساء في الداخل
يوما”،
وتطرقت إلى “إشكالية ندرة فرص العمل والنشاط ُ
الذي لم تهدأ وتيرته ً
ّ
السوري؛ مقارن ًة بفرصهن في الخارج”.

الحضور في احتفالية "نون الثورة" بغازي عينتاب
تقرير مصور "نون الثورة" غازي عينتاب:
http://www.geroun.net/archives/76888
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ارحيم ،عبر فيلم قصير من إعدادها ،عن الناشطة عهد فستق ،من مدينة
بدورها حاولت الصحافية ،زينة
ّ

حلب ،تسليط الضوء على الصعوبات الإضافية التي تواجه الفتيات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام؛
بسبب جنسهن ،وعدّت ما يطالهن من أذى وتقييد يشبه تجربتها ويحاكي واقعها.
ارحيم ،مداخلة من الناشطة والمد ّرسة ،ريم صوفان ،تناولت فيها تجربتها خلال الثورة في
تلا فيلم
ّ

المجالات المدنية “الطبية والإغاثية” ،إضافة إلى خوضها ميدان الدعم النفسي للنازحين ،وتركيزها
“المضاعف على النساء الفاعلات والمكافحات اللواتي لازلن يعملن في أوضاع مأسوية” ،لافتة إلى أن
القيود الاجتماعية الرافضة عمل المرأة ،هي أبرز الصعوبات التي واجهتها.
المداخلة الأخيرة كانت للمعتقلة السابقة رشا شربجي التي أُفرج عنها مطلع شباط /فبراير الماضي ،في
صفقة تبادل أسرى بين قوات المعارضة والنظام ،تحدثت خلالها عن تجربة اعتقالها مع أطفالها الثلاثة
أثناء وجودهم في دائرة الهجرة والجوازات في دمشق ،في أيار من عام  ،2014وإنجابها مولودتيها الجديدتين
“صفا ومروة” داخل المعتقل ،مشيرة إلى العذاب والمرض الذي تعرضت له وأولادها ،في ظل انعدام أبسط
الحاجات الإنسانية داخل معتقلات النظام.
عرض فيل ٍم قصير من إنتاج شبكة جيرون ،بعنوان “المرأة السورية في يوم المرأة
تلا القصص النسائية
ُ

أرقاما و إحصاءات لأعداد النساء اللواتي قضين منذ بداية الثورة على أيدي قوات النظام
العالمي” ،تض ّمن
ً
وإحصاء لأعداد النساء المعتقلات القابعات في سجون النظام.
والقوات الداعمة لها والتنظيمات المتشدّدة،
ً

القسم الثالث من الفاعلية تض ّمن محاضرة بعنوان “المشاركة السياسية للنساء” ألقتها الناشطة خولة
دنيا ،عرضت خلالها ،بالصورة والكلمة ،الحركة النسائية السورية عبر التاريخ ،مستشهدة بنساء سوريات
إيجابا على
رائدات ،تركت أسماؤهن بصمة في التاريخ ،منبهة إلى “أن التطور السياسي للمرأة ينعكس
ً

نشاطها في مجمل القطاعات الأخرى” ،تلاها مداخلات من الحضور الذين أكدوا على ضرورة دعم المرأة
للمرأة ،وعلى استمرار المطالبة بالحقوق والحريات ،وضرورة العمل التشاركي بين النساء في الداخل
والخارج ،لنقل الأصوات وسد الفجوات وإنجاز ما يمكن إنجازه من المشروعات النسائية الهادفة.
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محاضرة بعنوان “المشاركة السياسية للنساء” ألقتها الناشطة خولة دنيا

وتمي ًزا في قطاعات عملهن ،وك ّن في الصفوف
كرمت احتفالية “جيرون” ثلاث سيدات ،أثبتن جدارة
ّ

الأولى للثورة ،فقدّمت إيمان الصادق لهن دروع التكريم باسم شبكة جيرون الإعلامية ،أولاهن هناء
قصاب ،وهي ناشطة من مدينة حلب ،مواليد  ،1966حائزة على الشهادة الإعدادية ،متزوجة ولديها 7
أولاد ،شاركت في كثير من التظاهرات خلال الحراك الثوري ،وأسهمت في تأسيس جمعية “رعاية مصابي
الثورة ذوي الاحتياجات الخاصة” ،ومؤسسة “الكلمة الطيبة لذوي الاحتياجات الخاصة” ،وكانت أولى
أخيرا جمعية “نساء سورية”.
المتطوعات في حملة لقاح شلل الأطفال ،أسست
ً
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درست
والمكرمة الثانية كانت التركية شناي أوزدن ،وهي باحثة في مجال الأنثروبولوجيا السياسيةّ ،
المادة بضع سنوات في جامعة “كوش” في إسطنبول ،أقامت في سورية بين  2003و ،2009وأنجزت أبحاثًا
عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين في سورية ،تتكلم العربية والإنكليزية ،فضلًا عن التركية ،وهي
من مؤسسي “هامش البيت الثقافي السوري” في إسطنبول ،ومن أعضاء “شبكة التضامن مع المهاجرين”
في إسطنبول ،وهي متابِّعة للأوضاع السورية ،ولقضايا اللجوء السوري والفلسطيني في تركيا ،وقد تناولت
المكرمة الثالثة كانت “أماني محمد” وهي خريجة
ميدانيا ،ونشرت عنها دراسات ومقالات عديدة.
القضية
ّ
ً
معهد نسوي ،وصاحبة محل ألبسة في دير الزور ،شاركت في المظاهرات السلمية منذ بداية الحراك الثوري،

وكانت من أولى النساء اللواتي عملن في الملف الإغاثي ،فشاركت في إغاثة العائلات النازحة من مدينة
حمص ،بإسكانها في بيوت ،وانتقلت إلى دمشق ،وتابعت عملها الإغاثي من مدينة جرمانا.
إيجابا فيهن ،ويزيد من
من جهتها عدّت قصاب تكريم النساء والاحتفاء بهن في يومهن العالمي “يؤثر
ً

شخصيا من مؤسسة
كرم فيها
عزيمتهن ،ويزيد ثقتهن بأنفسهن” ،لافت ًة إلى أنها “المرة الأولى التي ُت ّ
ً

سورية”.
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تكريم شبكة جيرون للسيدات السوريات الثلاث
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تبع النشاط التكريمي فقرة موسيقية ،أحياها نور أبو حميدة ومنير الأيوبي ،وانتهت الاحتفالية بتوزيع
اختصارا بـ “سيداو” على الحضور.
“اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” المعروفة
ً
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 )2احتفالية "نون الثورة" في سراقب
نظّمت شبكة جيرون في ريف إدلب ،بالتعاون مع “منتدى بوابة إدلب” احتفالية في مدينة سراقب،
حضرها وشارك فيها كثير من السيدات السوريات اللواتي كسرن المصاعب ،وقدمن التضحيات طوال سني
الثورة.
وقدمت السيدة نهلة باريش ،الناشطة الإعلامية العاملة في “راديو ألوان” ،نبذة تعريفية عن شبكة جيرون
المناضلات ،وألقت
وعملها في الداخل السوري .فيما تولّى ُمداخلات “نون الثورة” عدد من السيدات ُ
المدرسة والناشطة الميدانية ،كلمة تطرقت فيها إلى أيام الثورة الأولى ،ومشاركتها
السيدة غادة باكيرُ ،

الرجال في تصميم اللافتات التي تُعبر عن الحرية والكرامة ،وكتابة الأغاني التي كان يرددها المتظاهرون في
الت ظاهرات السلمية ،إضافة إلى قيامها بالأعمال الإغاثية ،وإعداد التقارير المكتوبة التي تهتم بقضايا المجتمع
في جريدة “زيتون” منذ تأسيسها ،ولفتت باكير إلى إسهاماتها في مجال التعليم تطو ًعا ،وعملها في “تأسيس
مركز للدعم النفسي ،وتأهيل الأطفال؛ لإخراجهم من المحنة النفسية التي يتعرضون لها”.
وقالت “ :لدي إيمان بأن الثورة ستنتصر بمشاركة الرجل للمرأة في الدور السياسي ،وتصحيح الأخطاء
التي ارتكبها الرجال بحق ثورتنا”.
من جهتها تناولت السيدة بشرى العلي ،الناشطة في مركز “نساء الآن” ،في كلمتها بعض أعمالها في
فاعلية “العنف ضد المرأة” التي أقامتها بالتعاون مع مجموعة من زملائها ،وتطرقت كذلك إلى نشاطها في
مؤسسة “شباب التغيير” التطوعية ،ومساهمتها في حملة “جذورك هون” وحملة “ ُمناصرة لـحلب”.
وكانت السيدة رولا شحادة ،مديرة “الهيئة النسائية في إدلب” ،ألقت كلمة أشارت فيها إلى أن “المرأة
لا ُيرمز لها في يوم واحد في السنة ،فالمرأة هي رمز في كل يوم؛ لأنها نصف المجتمع ،وهي الأم والأخت
والخالة والعمة والجدة والحبيبة والرفيقة” ،وقد “صان المجتمع الإسلامي المرأة ،وجعل مكانتها رفيعة،

المباركة
وأعطاها حقها” .وخلال “السنين الماضية كانت المرأة كالسلعة تُباع وتُشترى ،حتى جاءت ثورتنا ُ
وصححت هذا المفهوم ،وأخذت المرأة دورها في صناعة الجيل”.

محاضرة الاحتفالية كانت من غالية الرحال ،مؤسسة “مركز مزايا” في بلدة كفرنبلُ ،محاضرة عن المرأة

وبصمتها في الثورة السورية ،فقد “كانت في الصفوف الأولى خلال المظاهرات السلمية ،وكانت تهتف:

الشعب يريد اسقاط النظام” ،وأضافت :منذ بدء “ثورة الكرامة في آذار /مارس  2011بدأت المرأة تصدح
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كثيرا من التضحيات قد
بأعلى صوتها للحرية والكرامة ،وانعتقت من حكم الاستبداد ،وقد كلفها ذلك
ً

تفوق تضحيات الرجال”.

وأضافت أن من بين نساء العالم “ ،أرى أن المرأة السورية هي الأولى في العالم ،من جهة قدرتها على
العيش والعمل والعطاء في ظل هذه الأحوال المتردية”.
وك ُّرمت خلال الحفل السيدة شمسة الجمال؛ “لإصرارها على ُمتابعة مسيرة التعليم ،على الرغم من

الصعوبات التي تفرضها أوضاع الحرب” ،والسيدة ُمنتهى العبدو “التي ِّ
عملت دون كلل أو ملل في تقديم

إمدادات التدفئة والأدوية والمواد الغذائية للعوائل المحتاجة ،وإعانة نساء الشهداء والمعتقلين والأسر

أيضا -السيدة نهلة باريش التي “تحدّت المألوف
المعوزة ،من خلال مشروعات صغيرة” ،ومن
المكرمات َ -
ّ
بعملها في الإذاعة باسمها الحقيقي ضمن الأوضاع التي يفرض فيها المجتمع عوائق أمام عمل النساء ،وقد
أسهمت في إيصال أصوات نساء كثيرات من خلال عملها الإعلامي” ،والسيدة غالية الرحال ،مؤسسة
“مركز مزايا” التي “واجهت وتحدت الصعاب ،وأثبتت قوة المرأة وفاعليتها في الثورة السورية” ،ومن
رحيم ،العاملة في مستشفى الشفاء منذ بداية الثورة السورية؛ وحتى الآن ،تبلسم
المكرمات السيدة وجيهة
ّ
ّ

مختارا من طائرات الدكتاتورية
جراح شعبها ،وتخفف عنهم ،في ظل أوضاع باتت فيه المستشفيات هد ًفا
ً
وحلفائها ،تدمره على من فيه أمام أنظار العالم.

اقتحام عناصر من "هيئة تحرير الشام" مقر احتفالية "نون الثورة" في مدينة سراقب
أدانت شبكة (جيرون) الإعلامية ،والشبكة السورية لحقوق الإنسان ،في بيان صدر عنهما ،اقتحام
عناصر من “هيئة تحرير الشام” ،مقر “منتدى بوابة إدلب” في مدينة سراقب بريف إدلب ،ومصادرة معداته؛

ٍ
عدد من السيدات
في إثر مشاركة المنتدى في فاعلية أقامتها شبكة (جيرون) بعنوان “نون الثورة” لتكريم
السوريات الناشطات في الداخل السوري ،بمناسبة يوم المرأة العالمي ( 8آذار /مارس) ،بذريعة “وجود
اختلاط بين الذكور والإناث في أثناء إقامة الفاعلية”.
أدان البيان ممارسات “الهيئة” التي “تهدف إلى قمع وإقصاء المجتمع السوري” ،وطالب “بإعادة
جميع التجهيزات التي استولت عليها إلى أصحابها”.
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 )3احتفالية "نون الثورة" في الغوطة الشرقية /منتدى زيتون
نظّمت شبكة جيرون الإعلامية ،احتفالية في الغوطة الشرقية ،بعنوان “نون الثورة” ،وذلك؛ بمناسبة يوم
المرأة العالمي ،وأشرف “منتدى زيتون” في الغوطة الشرقية على الإعداد والتنظيم للاحتفالية التي ك ُّرم

خلالها عدد من نساء الغوطة الناشطات الفاعلات اللواتي قدمن التضحيات الجسام خلال سنوات الثورة،

ولم يزلن يقدمنها في ظل الحصار الذي يفرضه النظام على مدن وبلدات الغوطة.
بدأ الحفل الذي حضره ناشطات وطبيبات ومدرسات ،وفاعلات في قطاعات العمل الإنساني عامة،
بكلمة من هيثم البدوي ،أحد أعضاء “منتدى زيتون”؛ رحب خلالها بالحضور ،ولفت إلى حجم
التضحيات التي قدمتها المرأة في الغوطة الشرقية ،بصفتها الأم والمربية والطبيبة

والناشطة.

وفي كلمات مختصرة تناولت بيان ريحان ،تجربتها الشخصية في العمل الإنساني ،وتطرقت إلى تجارب
رئيسا للمجتمع ،لا يمكن الاستمرار
وداعما
عدة “جعلت من المرأة في الغوطة ركيزة
ً
ً

بدونه”.

من جهتها تحدثت الناشطة في أحد مراكز “النساء الآن” ،خلود الدمشقي ،عن حجم التضحيات التي
قدمتها المرأة في المناطق المحاصرة والمحررة ،وتحدثت عن قصص مؤثرة ،واجهتهن خلال عملهن في
المركز.

في حين ألقت مدرسة اللغة العربية ،بثينة النداف ،الضوء على جهد وتضحيات النساء اللواتي عملن في
مجال التدريس في الغوطة الشرقية ،وتحدثت عن شيء من تجربتها الشخصية في التدريس

والتعليم.

تقديرا لجهدهن
وقُدّمت -في احتفالية شبكة جيرون بيوم المرأة العالمي -دروع التكريم لعدد من النساء،
ً

وتضحياتهن وعملهن الدؤوب في خدمة قضايا الشعب السوري ،خلال السنوات الست الماضية من عمر
الثورة

السورية.

حضر التكريم أكرم طعمة ،نائب رئيس الحكومة السورية الموقتة ،وأبو عمر صقر ،محافظ ريف دمشق،
وصخر الدمشقي ،مدير شعبة الصحة في الغوطة

الشرقية.
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صور من احتفالية "نون الثورة" في الغوطة الشرقية /منتدى زيتون
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و -حملة "ثورة لحقوق الإنسان"
 )1احتفالية الحملة في غازي عينتاب
نظّمت شبكة جيرون الإعلامية ،في  16و 17آذار /مارس  ،2017احتفالية بعنوان (ثورة لحقوق الإنسان)
بمناسبة الذكرى السادسة لاندلاع الثورة السورية ،في مقر مركز حرمون للدراسات المعاصرة بمدينة غازي
عنتاب التركية ،بمشاركة مجموعة من الفنانين والشعراء والناشطين

والأكاديميين.

تضمنت الاحتفالية في يومها الأول عرض فيلم بعنوان (سفينة الحب) من إخراج معن الموصلي والفنان
نوار بلبل ،أعقبه نقاش حول الفيلم؛ ثم فقرة موسيقية لفرقة “زنجبيل” ،واختتم اليوم الأول بمحاضرة
سياسية للدكتور جلال نوفل بعنوان (وجه سورية القبيح وطور الثورة الهابط) ،في حين تضمنت في اليوم
الثاني قراءات للشاعر ياسر خنجر؛ وبعدها أفسحت احتفالية (جيرون) في المجال أمام مجموعة من ناشطي
الثورة (رائد الصالح ،هشام اسكيف ،فادي دباس ،زين الملاذي ،أنس مراد) ،ليقدموا شهادات حول
تجاربهم في قطاعات العمل المدني والسياسي والعسكري .واختتمت (جيرون) احتفالية اليوم الثاني بعرض
فيلم (شكسبير الزعتري) من إخراج الموصلي ونوار

بلبل.
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تحمل الاحتفالية في طياتها رسائل عدة ،أبرزها التأكيد على أن الثورة ليست ميدانًا للموت فقط ،بل
فيها هوامش للفرح والأحلام ،ودحض الادعاءات بتطرف السوريين .وإبراز الجانب المشرق للثورة بمشاركة
أكاديميين وفنانين وشباب س وري من مختلف الاختصاصات ،شارك في الثورة من بداياتها ومازال يدافع
عنها ،إلى جانب رسالة للمجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه مأساة الشعب
وأخيرا رسالة من المنفى إلى الداخل السوري بأن المصير مشترك والحلم متواصل.
السوري،
ً
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فرقة "زنجبيل" في اليوم الأول لاحتفالية "ثورة لحقوق الإنسان" في غازي عينتاب

عرض فيلم (شكسبير الزعتري) من إخراج الموصلي ونوار بلبل في اليوم الثاني للاحتفالية بغازي عينتاب
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ل ،الذي
ي المحت ّ
اختتمت شبكة (جيرون) الإعلامية احتفاليتها (ثورة لحقوق الإنسان مع الشاعر ياسر خنجر ،ابن الجولان السور ّ
من قصائد كتبها بوحي من المناسبة.
قرأ
ً
بعضا ْ

 )2احتفالية الحملة في مدينة مرسيليا بفرنسا
في الذكرى السادسة للثورة السورية ،نظّمت شبكة (جيرون) الإعلامية ،بالتعاون مع الفنان محمد آل
رحيل ،احتفالية (حب – سلام – ثورة) في مدينة مرسيليا ،جنوبي فرنسا ،تضمنت حفلًا
رشي ومريم
ّ
موسيقيا ومعرض أشغال يدوية
ً

وفنية.

صورا لأعمال نحتية نفذها الفنان السوري خالد ضوا،
تضمنت الاحتفالية التي أقيمت في دار “لميفة”
ً

في معرض عنونه بـ “طين وسكين” ،تناول فيه محطات ومفاصل من أوجاع السوريين ،خلال السنوات
مرورا بمعتقلات الأسد ،ومن ثم؛ اللجوء
بدءا بالتظاهرات السلمية،
ً
الست الماضية من عمر الثورة السوريةً ،

والشتات الذي فرضه النظام على

السوريين.

وعرضت سيدات سوريات ،مجموعة من أعمالهن اليدوية مثل “كروشيه – تريكو” ،عاد ريعها لصالح
كبيرا من الزوار على شراء
نساء في الداخل السوري ،وقد لاقى المعرض إقبا ًلا
ً
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شهدت الاحتفالية أمسية موسيقية أحياها الثنائي الفرنسي ،كاترين وفانسا ،وشارك فيها محمد آل رشي
وجيلدا أتيفينار ،وقدّمت الفرقة مجموعة أغان ألّفها ولحنها الفنان آل رشي مع الثنائي الفرنسي ،منها “سيدة
دمشق ،مضغوط ،ماشي الحال ،مين إنتو” ،وغيرها من الأغاني التي مزجت في كلماتها بين اللغتين :العربية
والفرنسية.
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الفنان محمد آل رشي في احتفالية مرسيليا

رابط تقرير مصور عن احتفالية مرسيليا:
https://www.youtube.com/watch?v=rBaOSOgxEvA

 )3حرمون ين ِّظ ّم الأسبوع الثقافي السوري في مدينة فلورنسا بإيطاليا
سوريا ،في مدينة فلورنسا الإيطالية ،بالتعاون مع الجالية السورية في
ثقافيا
نظّم مركز حرمون أسبو ًعا
ً
ً

إيطاليا وبلدية مدينة فلورنسا ،بين الخامس والثامن من شهر أيار /مايو  2017في مكتبة “الأوبلاتي” ،أهم
مكتبات المدينة ،وقد دعا منظمو فاعليات الأسبوع الثقافي ممثلي الهيئات السياسية في المقاطعة ،والعديد
من الأكاديميين وممثلي الأديان السماوية ،إضافة إلى مراسلي أهم وكالات الأنباء المحلية
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وتض ّمن نشاط الأسبوع لقاءات مع شخصيات سورية وإيطالية ،جرى خلالها تناول قضايا المرأة والثورة

السورية ،حقوق الإنسان في سورية ،قبل وبعد عام  ،2011مناقشة حول الوضع السوري- ،مع التركيز على
قضية الأب باولو ،والتراث الأثري السوري.

عروضا لأفلام وثائقية ،ومعرض صور قيصر (السوريون الذين استشهدوا
أيضا
ً
وتضمنت فاعليات الأسبوع ً
تحت التعذيب في معتقلات الأسد) إضاف ًة إلى دورة تدريبية في مجال حقوق

الإنسان.

قال رئيس الجالية العربية السورية ،في إقليم توسكانا ،الدكتور الحكم أفندي“ :يأتي تنظيم الأسبوع
ٍ
وقت بدأ فيه الرأي العام الشعبي في
الثقافي السوري ،في مدينة فلورنسا في مقاطعة توسكانا الإيطالية ،في
العالم الغربي ،وبخاصة في إيطاليا ،بالبحث عن مصادر إعلامية ذات صدقية ،تقدم أجوبة مقنعة عن مأساة
الشعب السوري ذي التاريخ

العريق.

تضّ من اليوم الأول معرض صور “قيصر” شاهد فيه الحضور  27صورة لشهداء ،قضوا تحت التعذيب
عرض مجموعة الصور هذه على الجمهور ،دون
في أقبية الاستخبارات السورية ،واختارت الأمم المتحدة
َ
غيرها ،كونها الأقل وحشية ،وحظرت عرض الصور الباقية؛ لأنها أقسى من أن يشاهدها إنسان
.
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الجالية السورية و(حرمون)…أسبوع ثقافي في فلورنسا

وقالت السيدة سيرينا ،ممثلة بلدية فلورنسا :إن “المدينة ترحب بمثل هذا النشاط على الدوام ،ولديها
وعبرت عن سعادتها لـ “دعم البلدية هذا النشاط الذي يسعى لرفع الظلم
تاريخ حافل في هذا المضمار”ّ ،

عن الشعب

السوري”.

مفتوحا بين الصحافيّتين الناشطتين في الثورة السورية لينا محمد
أيضا نقاشً ا
تضمنت فاعليات اليوم الأول ً
ً

ورويدة كنعان ،والحضور ،حول “النساء والثورة

السورية”.

وشارك في فاعليات الأسبوع شخصيات إيطالية ،تحدثت حول الوضع السوري ،وتحدّث في ثالث أيام
ع ألبيرتو سافيولي ،عضو الهيئة التدريسية ،في قسم الآثار بجامعة “أوديني” ،عن “أهمية الحفاظ
الأسبو ِّ

ولفت إلى
الهوية الثقافية السورية”
دورا ً
َ
على الإرث الأثري السوري ،إذ تُؤ ّدي الآثار ً
بارزا ،في تحديد ُ

“محاولات (داعش) الحثيثة في

محوِّها”.

وشهد اليوم الأخير جلسة حوارية عن الأب “باولو دالوليو” والغنى الأثري في سورية ،شارك فيها ريكاردو
كرستيانو ،الصحفي من الفتيكان ،وجان لوكا سوليرا ،الكاتب المهتم بقضايا الشرق الأوسط ،وألبيرتو
سافيولي من جامعة

أوديني.

وعبر ريكاردو كرستيانو ،الصحفي في الفاتيكان ومؤسس جمعية الصحفيين الأصدقاء للأب باولو ،عن
ّ

إعجابه “بشجاعة المصور (قيصر) الذي خاطر بحياته وحياة أسرته في سبيل إيصال هذه الصورة للعالم علماً
أنه أكثر إنسان يعلم حجم التعذيب الذي يتعرض له المعتقلين في سجون نظام
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وتحدث كرستيانو ،عن حياة الأب باولو في سورية ،في مدة  30سنة ،وكيف أن نظام الأسد قام بطرده
مجددا
من سورية ،بعد اندلاع الثورة السورية؛ بسبب مواقفه الداعمة لحقوق الإنسان والديمقراطية ،ليعود “
ً
إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد في الشمال سوري ،ومن ث ّم اخ ُتطف لاحقً ا” وأكد أن أسباب
عودته إلى سورية كانت إنسانية

بحتة.

في حين دعا جان لوكا سوليرا ،الكاتب والناشط المهتم بقضايا الشرق الأوسط ،إلى “الإفادة من عقلية
انتماءه
الأب باولو لتوصيف الحاضر ورؤية المستقبل” ،وروى كيف استطاع “الأب باولو أن يوظف
َ

انتماءه لدينه المسيحي وللأرض التي اختار أن يعيش فيها ،لكي يرسم لوحة محبة وإخاء فريدة
المزدوج،
َ
من نوعها”.

الجالية السورية و(حرمون) يختتمان الأسبوع الثقافي في فلورنسا

أوضح ألبيرتو سافيولي ،عضو الهيئة التدريسية في قسم الأثار بجامعة “أوديني” ،وكان له مشروعات
سيما في منطقة قطنا ،على مدى  14عاما أن “أهمية الحفاظ على الإرث الأثري
كثيرة في سورية ،ولا ّ
بارزا في تحديد الهوية الثقافية السورية” ولفت
دورا ً
السوري هي واجب على كل إنسان ،إذ تلعب الآثار ً
إلى “محاولات داعش الحثيثة في

محوها”.

بعد انتهاء الجلسة الحوارية ،شاهد الحضور الفيلم الوثائقي ” “Syria’s disappearedللمخرجة سارة
أفشار ،وتضمن شهادات أشخاص ناجين من معتقلات النظام السوري ،وشهادات أهالي بعض الشهداء
الذين ماتوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد ،وشاهدوا صور أولادهم ضمن الصور التي هربها

قيصر.

تقرير مص ّور عن الفعالية في فلورنسا بإيطاليا:
https://www.youtube.com/watch?v=K0QrM2VVSoM
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ثانيا :مجلة قلمون للدراسات والأبحاث
ً

 -1تعريف بمجلة "قلمون"
مجلة "قلمون" للأبحاث والدراسات الفكرية والاجتماعية والسياسية هي مجلة بحثية علمية محكّمة
فصلية تصدر كل ثلاثة أشهر عن مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،ولها رقم دولي معياري (

Kalamoon

 .)ISSN: 25481339 - dergisiوتُعنى بنشر الأبحاث والدراسات ومراجعات الكتب ،ويتضمن كل عدد
ّ ِّ
متخصصة ،وهيئة
رئيسا ومجموعة من الأبواب الثابتة .وللمجلة هيئة تحرير علمية أكاديمية
منها ملفً ا
ً
استشارية من ذوي الخبرة الواسعة ،تشرف عليها ،وتستند "قلمون" إلى أخلاقيات البحث العلمي وقواعد

عالميا ،وإلى نواظم واضحة في العلاقة مع الباحثين ،كما تستند إلى لائحة داخلية تنظّم
النشر المعتمدة
ً

عملية التحكيم.

تأتي مجلة "قلمون" استكما ًلا للمشروع المعرفي لمركز حرمون للدراسات المعاصرة ،المعني بالنهوض

واجتماعيا ،إلّا
وسياسيا
فكريا
بالحركة العلمية والبحثية ،واهتمامها الرئيس هو الشؤون السورية المعاصرة،
ً
ً
ً

أنها ،مع ذلك ،ستكون منفتحة على مناقشة قضايا الإقليم والمنطقة العربية والقضايا الدولية لاستحالة

جميعا.
الفصل بينها
ً
وتطمح "قلمون" إلى طرق أبواب جديدة عبر إطلاق عملية فكرية بحثية مع ّمقة أساسها إعمال النقد

والمراجعة وإثارة الأسئلة ،وتفكيك القضايا ،وبناء قضايا جديدة اعتما ًدا على التجاوز والتخطي الدائمين.
وتولي "قلمون" التفكير النقدي أهمية كبرى بوصفه أداة فاعلة لإعادة النظر في الأيديولوجيات والاتجاهات
والمقاربات المنهجية المختلفة لقضايا الفكر والواقع ،وتهتم المجلة ببناء حوار تجسيري بين المفكرين
والباحثين السوريين والعرب ،المعاصرين والسابقين.
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يشير اسم المجلة "قلمون" إلى إيمان هيئة تحريرها وهيئتها الاستشارية بالتنوع والاختلاف؛ فكلمة
ثوبا يتراءى ،إذا طلعت عليه الشمس ،بألوان شتى ،فضلًا عن إشارتها إلى
"قلمون" في اللغة العربية تعني ً
إحدى المناطق الحبيبة في سورية ولبنان.

هيئة تحرير المجلة والهيئة الاستشارية
رئيسا للتحرير
الأستاذ الدكتور يوسف سلامة،
ً

سكرتيرا للتحرير
الدكتور حسام السعد،
ً

أما أعضاء هيئة التحرير ،فهم (بحسب التسلسل الأبجدي):
 .1الدكتور بدر الدين عرودكي
 .2الدكتور رشيد الحاج صالح
عضوا
 .3الدكتور عبد الباسط سيدا،
ً
عضوا
 .4الدكتور عبد هللا تركماني،
ً
عضوا
 .5الدكتور عزام أمين،
ً

عضوا
 .6الأستاذ مناف الحمد،
ً

عضوا
 .7الأستاذ منير الخطيب،
ً
أما أعضاء الهيئة الاستشارية ،فهم (بحسب التسلسل الأبجدي):
 .1الأستاذ الدكتور أحمد برقاوي
 .2الأستاذ الدكتور أحمد حاجي صفر
 .3الأستاذ جاد الكريم الجباعي
 .4الأستاذ الدكتور خضر زكريا
 .5الأستاذ الدكتور ريمون معلولي
 .6الأستاذ الدكتور عزيز العظمة
 .7الأستاذ الدكتور يوسف بريك
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أساسيا مفصلًا يتضمن معايير نشر الأبحاث في المجلة ،ومعايير نشر
نظاما
وقد وضعت هيئة التحرير
ً
ً

مراجعات الكتب ،وإجراءات النشر ،وأخلاقيات النشر ،وطريقة كتابة الهوامش والمراجع ،ونظام المكافآت
المالية ،وتوزيع المسؤوليات بين أعضائها.

أصدر مركز حرمون العدد الأول من (مجلة قلمون) للأبحاث والدراسات الفكرية والسياسية والاجتماعية
رئيسا حول فكر المفكر السوري الراحل صادق جلال العظم،
في  17نيسان/ابريل  ،2017وتضمن ملفً ا
ً
إضافة إلى عدد من الدراسات ومراجعات الكتب والمقالات لعدد من الباحثين.
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 -2محتويات العدد الأول من مجلة قلمون
أو ًلا :كلمة العدد

حازم نهار

ثانيا :المقالات
ً

 -1على هامش الوطن تأملات فلسفية في مفهوم الوطن بمناسبة الذكرى السادسة للثورة السورية

يوسف سلامة

 -2الوعي والتاريخ

أحمد برقاوي

ثالثًا :ملف العدد
أنموذجا
 -1في التمييز بين النقد والانتقاد :فكر صادق جلال العظم
ً

حسام الدين درويش

 -2وعي صادق الفلسفي

أحمد برقاوي

 -3مسار وعي العلاقة بين الدين والعلم عند صادق العظم

رشيد الحاج صالح

 -4العقلانية النقدية والدين مساهمة صادق جلال العظم بعد نصف قرن

فالح عبد الجبار

 -5العلمانية والإسلام في فكر صادق العظم السياسي

عبد الباسط سيدا

 -6الرائد ،المحذر ،والثوري العقل السياسي عند صادق جلال العظم

كارستن فيلاند

 -7النقد السياسي للواقع العربي

عبد هللا التركماني

 -8صادق العظم واستبطان الفوات

عزيز العظمة

 -9النقد الجندري المرأة في فكر صادق جلال العظم

مية الرحبي

 -10العظم دون جوانًا :قراءة في دلالات الحب والحب العذري

شادي كسحو

 -11الحداثة وتجلياتها في المنهج النقدي لدى صادق جلال العظم

ماهر مسعود

 -12مناقشة لآراء صادق العظم حول العولمة

خضر زكريا

عضويا
 -13صادق العظم مثقفً ا
ً

يوسف بريك

 -14النقد المزدوج عند صادق العظم

يوسف سلامة

رابعا :الدراسات
ً
 -1اتجاهات المستقبل لدى السوريين اللاجئين في غازي عنتاب التركية “بحث ميداني”

تنفيذ :سلطان جلبي
إشراف :حسام السعد

 -2المجتمع المدني السوري بين الرؤية والواقع “مخاض تجربة وهوية تتشكل”
خامسا :ورشة عمل
ً

سيناريوهات مستقبل سورية

جمال الشوفي وجمال أبو الحسن
إشراف عبد هللا تركماني

سادسا :قراءة في كتاب
ً

مراجعة منى سويلمي

الحداثة السائلة

سابعا :إصدارات المركز
ً
إعداد مناف الحمد

إصدارات مركز حرمون للدراسات المعاصرة
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ثال ًثا :معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي

 -1تعريف بمعهد الجمهورية
أُ ِّ ّسس “معهد الجمهوريّة لمنهجيّات البحث العلمي” في  20نيسان /أبريل  2016كعمل مشترك بين

منصة تعليمية وتدريبية
مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية ومركز حرمون للدراسات المعاصرة ،ليكون
ّ

ٍ
وقت
تمارس نشاطها عبر شبكة المعلوماتيّة ،أو من خلال لقاءات فيزيائية عندما تكون ممكنة ،ثم أصبح في
لاحقٍ مؤسسة تتبع لمركز حرمون وحده.

واسع من الشباب العامل في
قطاع
وجاء إنشاء المعهد بحكم وجود حالة من الضعف المعرفي لدى
ٍ
ٍ

العلمي ،ووجود
نطاق البحث في سورية – توثيق ،تقارير ،دراسات ،إعلام بديل… ،إلخ - .بمناهج البحث
ِّ ّ
العلمي في الواقع
عدد كبير من الموضوعات التي تحتاج إلى البحث
ّ

ي.
السور ّ

وبهدف الإسهام في ردم اله ّوة بين الحاجات والإمكانات البحثية ،حدّد المعهد مهماته بالآتي:
عموما في المجال البحثي ،وتوسيع دائرة التعليم والتدريب لتطال
 .1تطوير كفاءات الباحثين الشباب
ً
المهت ّمين من الشباب والراغبين في تطوير

قدراتهم.

مستمرة ومنتظمة للباحثين ومساعديهم في
تدريبية
منصة
 .2تشكيل
ّ
ّ
ّ

المركزين.

 .3دعم المراكز البحثيّة السوريّة الأخرى ،والجهات الإعلاميّة السوريّة المستقلّة ،ومنظمات المجتمع
المدني ،والباحثين المستقلّين بما من شأنه تطوير الاهتمام والعمل
ّ
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تقني ٍ
بحثي ٍة مثل :تحليل الخطاب
ات
ّ
 .4تطوير قدرة الباحثين ،بالتعاون مع الخبراء ،على ّ

(discourse

ٍ
للأبحاث
التقنيات اللازمة
للتخصصات ) (interdisciplinarityوغيرها من
) ،analysisالمناهج العابرة
ّ
ّ
المعاصرة.

وحدّد المعهد وسائل وآليات العمل بالآتي:
•

متخصص؛
دورات ،محاضرات ،حلقات نقاش ،عروض تقديميّة؛ من خلال برنامج “كونفرنس ”
ّ

ٍ
إمكانات عالي ًة لتبادل الخبرات والاجتماعات ،ما يع ّوض عن الكثير من
إذ يوفّر هذا البرنامج
الشخصي ،وعوز وسائل
سلبيات التدريب عن بعد ،مثل انعدام التفاعل
ّ
ّ
•

ٍ
تدريبية،
دورة
مشاريع ختاميّة :يشمل التدريب تقديم المشاركين مشاريع عملٍ بحثية في نهاية ك ِّ ّل
ّ
ومن ثم تقويمها من جانب اللجنة الأكاديميّة

•

للمعهد.

شروط محد ٍ
ٍ
ّدة ،التدريب عن طريق
دراسات تطبيقيّة :يشمل التدريب في بعض مراحله ،وضمن
بحثي ٍة ،ما يزيد من القدرة النقديّة وفهم مناهج البحث ونقاط الق ّوة والضعف
دراسة منتجات مراكز
ّ

يخص هذه
في التطبيقات التي تقوم بها مراكز دوليّة ،أو عالميّة ،في ما
ّ
•

الإيضاح.

المناهج.

إلكترونية،
منصات تعلي ٍم
منصات تعلي ٍم إلكترونيّة :يتطلّع المعهد على المدى المتوسط إلى أن يط ّور
ّ
ّ
ّ
جزءا
بحيث تقوم على تجميع الخبرات والمعلومات ،ضمن ما يعرف بإدارة المعرفة .ويكون ذلك
ً
مستويات متقد ٍ
ٍ
ّمة من
من تبادل الخبرات في

•
•

وستكون المناهج والدورات على

التدريب.

مستويات:

ٍ
الإعلامي ،والتوثيق،
واسع من العاملين في الحقل
نطاق
المستوى الأول :والهدف منه اطّلاع
ٍ
ّ
آلي ٍ
أفضل في التفكير
ات
َ
والحقوق ،على مناهج البحث ما يمكّنهم ،في نطاق عملهم ،من اكتساب ّ
ٍ
وقدرة أعلى على معالجة المعطيات ،ويرفع من سويّة نتاجهم على صعيدي الشكل
المنهجي،
ّ

والمضمون .مع ملاحظة أ ّ
ن هذا المستوى من المعرفة ،إن ساهمنا في تعميمه ،يرفع السو ّية العا ّمة
السياسية ،ومعالجة الخطابات
المسؤولية ،والقدرة على تمييز الخيارات
وحس
للتفكير في السياسة،
ّ
ّ
ّ
السياسية ،وتمكين الناس
عناصر ضروريّة لتوسيع المعرفة بسبل المشاركة
السياسية .وهي كلّها
ّ
ّ
ُ
ٍ
ٍ
مبتكرة منها.
أشكال
من إنتاج
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•

المستوى الثاني :وهو مستوى المطّلعين على أصول مناهج البحث ،أولئك الذين يجدون حاج ًة
ٍ
اختصاصي ٍة .ويحرص المعهد ضمن هذا المستوى على إعادة
مجالات
إلى زيادة معرفتهم ،وتعلّم
ّ

خداما في أبحاث العلوم
تأسيسي في مناهج البحث ،وينطلق منه إلى المناهج الأكثر است
استعراضٍ
ً
ٍّ
الاجتماعية والموضوعات المتصلة بها.
ّ
•

الاجتماعية
المستوى العالي :دورات في فلسفة المناهج ،و”أبستيمولوجيا” العلوم
ّ

والإنسانية.
ّ

وبخصوص تواتر برنامج الدورات ،ستكون هناك دورة كل ثلاثة أشهر بشكل مبدئي ،ويجري التسجيل
الفردي من خلال البريد الإلكتروني للمعهد) ، (info@republicinstitute.orgوستقوم إدارة المعهد باختيار
ِّ ّ
للمترشح أن يق ِّ ّدم ما يثبت أنه طالب في أحد فروع
المقبولين استنا ًدا إلى معايير علمية واضحة ،إذ ينبغي

ٍ
وقت سابق ،أو ما يؤكد عمله
دراسة العلوم الإنسانية ،أو ما يوضح انخراطه في عمل بحثي أو توثيقي في
يوجه رسالة مكتوبة إلى إدارة المعهد يوضح فيها
الصحفي ،إن في الصحافة الورقية أو الإلكترونية ،وأن
ّ
رغبته في الانخراط ضمن الدورة وأسباب اهتمامه .بينما يجري تدريب المنضوين ضمن مؤسسات إعلامية
خطابا إلى إدارة المعهد في هذا
توجه
وثقافية ومدنية بالتعاون مع إدارة تلك المؤسسات التي عليها أن
ّ
ً

الشأن.

تدريجيا إلى
للمعهد هيئة أكاديمية مؤلفة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين ،وستسعى إدارته لتحويله
ً

خاص.
جامعة سورية قادرة على منح الشهادات في مجالات العلوم الإنسانية بشكل
ّ

 -2نشاط المعهد خلال السنة الأولى
أ -الدورة الأولى للتدريب على منهجيات البحث العلمي (المستوى الأول)
افتتحت الدورة في  18أيار /مايو  ،2016واختتمت في  15تشرين الأول /أكتوبر  ،2016وقد شارك في
متدربا ومتدربة من داخل وخارج سورية ،وواظب نحو  25منهم خلال
القسم النظري للدورة نحو 80
ً

القسم التطبيقي للدورة ،ونشرت عدة أبحاث للمتدربين في موقع المعهد على الشبكة العنكبوتية بعد

خضوعها لمتابعة وتعديلات من جانب اللجنة الأكاديمية في المعهد ،وقُ ِّ ّدمت مكافآت مالية رمزية للأبحاث
المقبولة.
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جدير بالذكر ،أنه شارك في الدورة الأولى فريقان من الناشطين السوريين أحدهما في داريا ،والآخر في
دوما ،ولكنهما للأسف لم يعودا على اتصال بالمعهد نتيجة لما لحق بالمدينتين من القصف الهمجي
مرضيا على جميع المستويات،
مستوى
للنظام وروسيا .لكن على العموم ،ح ّققت الدورة -كتجربة أولى-
ً
ً

وشارك في تقديم المحاضرات النظرية وفي التدريب العملي أعضاء اللجنة الأكاديمية في المعهد ،إضافة إلى
بعض المحاضرين من خارج المعهد.

برنامج الدورة الأولى
رقم
المحاضرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

المفاهيم المفتاحية

عنوان المحاضرة

اسم المحاضر

معايير المعرفة العلمية

تعريف المعايير المعرفية ،تغير وتنوع النماذج المعرفية ،البارادايم،

المعاصرة

المعايير المعاصرة

البحث العلمي

تعريفه ،معاييره ،الموضوعية والقياس الكمي.

د .حازم نهار

المنطق ،النظرية ،المفهوم ،بناء المفهوم والسلم التجريدي.

أ.د أحمد برقاوي

التعاريف ،المتغيرات ،الفئات والتصنيف.

د .ماهر اختيار

العلاقة ،السببية ،شروط السببية ،مجتمع البحث.

د .يوسف بريك

أدوات جمع البيانات ،الإحصاء ومستويات البحث العلمي

أ.غريب ميرزا

أنواع المناهج البحثية

أنواع المناهج

د .خضر زكريا

بناء بحث علمي

المخطط العام للبحث ،تحديد مشكلة البحث ،الفروض وأنواعها

وصفي كمي

واختبارها.

بناء بحث علمي

أنواع المقاييس وطريقة تصميمها ،أدوات جمع البيانات

وصفي كمي

(الاستبيان ،المقابلات ،الملاحظة).

الأدوات المفاهيمية في
البحث العلمي
الأدوات المفاهيمية في
البحث العلمي
الأدوات المفاهيمية في
البحث العلمي
الأدوات المفاهيمية في
البحث العلمي

البحث الكيفي

المخطط العام ،أدوات جمع البيانات الكيفية ،التصنيف وبناء
الفئات والأنواع ،كيفية التحليل ،التعميم من البحث الكيفي
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ب -الدورة الثانية للتدريب على منهجيات البحث العلمي (المستوى الأول)
ُعقدت هذه الدورة بطلب من شبكة المرأة السورية وشركائها ،وقد بلغ عدد الملتحقين بهذه الدورة
متدربا ومتدربة ،بعضهم في الداخل السوري وأكثرهم في الشتات .انطلقت أعمال هذه الدورة
50
ً
ومحاضراتها النظرية في  17تشرين الأول /أكتوبر  ،2016وانتهى قسمها النظري في  17كانون الأول/

ديسمبر .2016
بعد الانتهاء من القسم النظريُ ،منح المتدربون مدة  3أسابيع للتقدم بمشاريع أبحاثهم ،ليبدأ القسم العملي

في  10كانون الثاني /يناير  ،2017ولغاية  31آذار /مارس .2017

برنامج الدورة الثانية
رقم

عنوان المحاضرة

اسم المحاضر

المفاهيم المفتاحية

المتحدثون
د .حازم نهار مدير مركز حرمون
للدراسات المعاصرة
د .يوسف سلامة مدير معهد

افتتاح الدورة

الجمهورية لمنهجيات البحث

1

العلمي
السيدة خولة دنيا ممثلة عن شبكة
المرأة السورية
البحث العلمي

2
3
4
5

تعريفه ،معاييره ،الموضوعية والقياس الكمي

معايير المعرفة العلمية

تعريف المعايير المعرفية ،تغير وتنوع النماذج المعرفية،

المعاصرة

البارادايم ،المعايير المعاصرة

الأدوات المفاهيمية
في البحث العلمي
الأدوات المفاهيمية
في البحث العلمي
الأدوات المفاهيمية
في البحث العلمي

د .حازم نهار
أ.د .يوسف سلامة

المنطق ،المفهوم ،بناء المفهوم والسلم التجريدي

أ.د .يوسف سلامة

النظرية

أ.د .يوسف سلامة

التعاريف ،المتغيرات ،الفئات والتصنيف.

أ .غريب ميرزا
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رقم
6
7
8
9
10

عنوان المحاضرة
الأدوات المفاهيمية

اسم المحاضر

المفاهيم المفتاحية
العلاقة ،السببية ،شروط السببية ،مجتمع البحث.

أ.د .يوسف بريك

أدوات جمع البيانات ،الإحصاء ومستويات البحث العلمي

أ .غريب ميرزا

أنواع المناهج البحثية

أنواع المناهج

أ .د .خضر زكريا

بناء بحث علمي

المخطط العام للبحث ،تحديد مشكلة البحث ،الفروض

وصفي كمي

وأنواعها واختبارها.

بناء بحث علمي

أنواع المقاييس وطريقة تصميمها ،أدوات جمع البيانات

وصفي كمي

(الاستبيان ،المقابلات ،الملاحظة).

في البحث العلمي
الأدوات المفاهيمية
في البحث العلمي

أ .غريب ميرزا
أ.د ريمون معلولي

المخطط العام ،أدوات جمع البيانات الكيفية ،التصنيف
11

البحث الكيفي

وبناء الفئات والأنواع ،كيفية التحليل ،التعميم من البحث

أ.د ريمون معلولي

الكيفي
12

دراسة نموذج للبحث

دراسة نموذج ،التفاعل مع الاسئلة

أ.د .يوسف بريك

دراسة نموذج ،التفاعل مع الاسئلة

أ .د .خضر زكريا

14

دراسات تطبيقية

مشاريع صغيرة مطبقة على الواقع السوري

خولة دنيا

15

لقاء تفاعلي

تفاعل مع أسئلة المتدربين

أ.د .يوسف سلامة

13

الكمي
دراسة نموذج للبحث
الكيفي
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 -3توجهات النشاط خلال الفترة المقبلة
•

التخطيط لإقامة دورة لتدريب الصحافيين المبتدئين ،ويجري التواصل مع فريق من الصحافيين
المختصين للإشراف على هذه الدورة ،مع العلم أنه قد ُج ِّّهز كتاب خاص بالدورة "مبادئ في الإعلام

متاحا للعموم.
وفن الكتابة الصحافية" ،وسينشره مركز حرمون ليكون
ً
•

التخطيط لإقامة دورة للتدريب على البحث في المجال التربوي .ومن المزمع أن ُيع ّد كتاب خاص

بهذه الدورة في مطلع العام المقبل ،وهو من تأليف الدكتور ريمون معلولي ،الأستاذ في كلية التربية
جامعة دمشق ،والدكتور يوسف سلامة ،المدير الأكاديمي لمعهد الجمهورية.
•

التحضير لدورة تدريبية حول (طريقة تحليل المضمون) ،وهي طريقة مكملة تستخدم في تحليل المواد
الصحفية والاجتماعية والعلمية والأدبية والسياسية والثقافية ،وسواء أكان الباحث يستخدم المنهج
الكمي أم المنهج الكيفي فهو في الحالتين يحتاج إلى إتقان هذا الأسلوب في التحليل .وقد جرى
حاليا في السويد ،على أن يقدم لمعهد الجمهورية
الاتفاق مع الدكتور رشيد الحاج صالح ،المقيم
ً

مخط ً
أكاديميا ،يقوم بموجبه بإعداد الكتاب اللازم بالتعاون مع الدكتور يوسف سلامة ،وسيعرض
طا
ً
المخطط المذكور على اللجنة الأكاديمية لمناقشته.

•

الاهتمام بإنشاء بنية أكاديمية سورية للمعهد من تخصصات متنوعة ،استعدا ًدا لتقدم المعهد نحو أن
يكون جامعة افتراضية وفيزيائية في المستقبل.
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رابعا :دار ميسلون للطباعة والنشر والتوزيع
ً

 -1لمحة عن دار ميسلون
أُ ِّ ّسست “دار ميسلون” للطباعة والنشر والتوزيع في مدينة غازي عنتاب – تركيا في  28كانون الأول/

ديسمبر  ،2016وفقً ا لقانون الأعمال الفنية والفكرية رقم  ،5846الصادر عن المديرية العامة لتطوير
التشريعات والنشر من رئاسة الوزراء التركية ،وحصلت الدار على شهادة التسجيل من وزارة الثقافة والسياحة
بتركيا تحت رقم ( )34864ضمن مجالات النشر والتوزيع إضاف ًة إلى الاستيراد

والتصدير.

لدار ميسلون عضوية في المديرية العامة لحقوق التأليف والنشر ،إضاف ًة إلى عضويتها في المديرية العامة
للمكتبات والمنشورات التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية ،وذلك من أجل الحصول على الأرقام
المعيارية الدولية الخاصة بالكتب التي تصدرها

الدار.

تتبع دار ميسلون لمركز حرمون للدراسات المعاصرة ،ولها هيئة إدارية خاصة تشرف على عملها وفق
أسس ومعايير واضحة ومحدّدة ،ويمثلها أمام الغير مدير دار
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وثيقة تسجيل "دار ميسلون" للطباعة والنشر والتوزيع كعلامة تجارية حصرية لمركز حرمون للدراسات المعاصرة – تركيا
بالأحرف الأبجدية اللاتينية والعربية ،بالتفاصيل الآتية:
رقم التسجيل2016/97857 :
رقم المادة16,41,35 :
صادرة عن الهيئة العليا لقسم العلامات التجارية التابعة لمؤسسة براءات الاختراع والعلامات التجارية في تركيا.
ُسجلت العلامة بتاريخ  ،2016/12/05لمدة  10سنوات.
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 -2أهداف دار ميسلون
تهدف دار ميسلون إلى الارتقاء بالفكر والعقل في المنطقة العربية ،عبر سعيها للإسهام في نشر الثقافة
والإبداع والمعرفة .وتحرص الدار على بناء سمعة مرموقة ووضع بصمة في صناعة النشر المحلية والعربية،
من خلال انتقاء الموضوعات الهادفة والعناوين المتميزة ،ومن خلال إيمانها بالمواهب الشابة للأخذ بيدها،
والارتقاء بها ومعها في سلم الإبداع والإنتاج ،فضلًا عن استقطاب المؤلفين ذوي الخبرة في المنطقة العربية؛
لذلك تحرص الدار على تنويع إصداراتها ،ونشر العديد من الأعمال الفكرية والثقافية والسياسية ،لكنها
خصوصا تلك التي تتناول قضايا الفكر والواقع في المنطقة
أساسيا بالكتب البحثية والمترجمة،
اهتماما
تولي
ً
ً
ً
العربية.

تلتزم دار ميسلون المهنية الاحترافية في صنع الكتاب بصورة متميزة وجذابة من خلال منظومة متكاملة
أيضا على المشاركة في معارض الكتب
تعتمد على التصميم والإخراج الجيد مع الطباعة المتميزة ،وتحرص ً
العربية والعالمية ،ما يساعد على توصيل إصداراتها إلى القراء في جميع إنحاء

العالم.

 -3منشورات دار ميسلون
حصلت الدار على ترخيص تسجيل لصاقات حقوق الملكية الخاصة بالكتب الصادرة عنها ،وعلى
ترخيص الحصول على الأرقام التسلسلية للكتب الصادرة عنها "الرقم المعياري الدولي" ( ،)ISBNوستطبع
وزع في تركيا وفي داخل سورية ،إضافة إلى البلدان العربية المختلفة (بلدان الخليج،
الكتب في تركيا ،وتُ ّ

مصر ،لبنان ،الأردن ،بلدان المغرب العربي ...إلخ) وبعض بلدان أوروبا كألمانيا وفرنسا .وقد طُبعت ثلاثة

المفصل" للكاتب تيسير خلف،
كتب حتى تاريخ  30نيسان /أبريل  ،2017الأول بعنوان "تاريخ الجولان
ّ
والثاني "الجولان السوري المنسي وموقعه في سورية المستقبل" لمجموعة مؤلفين ،وهو يضم مجموعة من

الدراسات والأبحاث التي قُ ِّ ّدمت في الندوة التي عقدها مركز حرمون في  2و 3تشرين الثاني /نوفمبر 2016
بإسطنبول وحملت العنوان ذاته ،أما الكتاب الثالث فهو "مقدمة في مناهج البحث العلمي" لمجموعة من
المؤلفين.
واسعا ،إذ ُق ِّ ّدمت طلبات عديدة لطباعة ونشر كتب في مجالات متنوعة ،لكن سياسية
رواجا
لاقت الدار
ً
ً

الدار تقوم على التركيز على الكتب النوعية.
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الفصل الخامس
توجهات مستقبلية
يتطلع مركز حرمون للدراسات المعاصرة نحو تطوير تجربته ونشاطه ،فالنجاح الذي تحقق خلال السنة
الأولى مشجع ،لكنه جعل توقعات السوريين كبيرة تجاه المركز ،كي يساهم في مجالات أخرى كثيرة؛
ولذلك ،على الرغم من إمكاناته المحدودة وغير الكافية ،سيسعى المركز ،ضمن الإمكانات المتاحة ،نحو
يطور عمله ،خاصة من حيث تطوير نوعية منتجاته وتوجيهها الوجهة الأكثر إنتاجية ،مستفيدًا من تجربة
العام الماضي ،ومستفيدًا من أفكار ومقترحات أصدقاء المركز والمساهمين في نشاطه.
في أثناء استعراضنا لنشاط مركز حرمون وإنتاجه خلال العام الماضي ،عرضنا بعض التصورات والخطط
أيضا بعض التوجهات المستقبلية لإدارة المركز:
المستقبلية في المجالات كافة ،ونق ِّ ّدم في هذه الخاتمة ً

أ -على المستوى الإداري والتنظيمي:
 .1افتتاح مكاتب لمركز حرمون في برلين وباريس وواشنطن.
 .2تثبيت عدد العاملين في المركز وتخصصاتهم.
 .3إعادة النظر بنظام الرواتب والأجور والتعويضات.
 .4تنظيم عمليات التحويل المالي ،بعد عام من الصعوبات لأسباب خارجة عن إدارة المركز
 .5تطوير النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والمالية للمركز.
 .6توسيع رقعة العمل التطوعي في المركز ومؤسساته.
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ب -على مستوى العلاقات العامة والشراكات:
 .1العمل على بناء شراكات مع منظمات ومراكز دراسات سورية /عربية حسنة السمعة للوصول إلى
مخرجات مهمة.
 .2العمل على بناء شراكات مع منظمات ومراكز دراسات أوروبية وتركية عن طريق عقد ندوات أو
محاضرات مشتركة ،إنتاج أبحاث مشتركة ...إلخ.
 .3التفاعل الإعلامي مع وسائل الإعلام ،العربية والأوروبية والتركية.
 .4اعتماد آليات عمل من شأنها معرفة صدى جمهور الفاعليات المقامة ضمن المركز ،مثل استخدام
الاستبيانات والمقابلات.

ت -نشاط مركز حرمون في برلين وباريس في المستقبل القريب:
 .1إنجاز دراسة عن اللاجئين السوريين خلال العام المقبل ،لتشكل مدخلًا للمركز في ألمانيا أو
فرنسا ،وتساهم في التعريف به بقوة.
 .2إطلاق صالون حواري في برلين وآخر في باريس ،يعقد كل منهما جلساته مرة كل شهر ،ويدير
عموما.
حوارات حول قضايا تتعلق بالمهجرين وبالصراع في سورية
ً

 .3التشبيك مع منظمات مدنية ألمانية وفرنسية وأوروبية.

 .4المشاركة في لقاءات الحوار التي تقيمها جهات ألمانية وفرنسية حول اندماج السوريين وسبل
تنميتها.
مؤسسات مانحة ألمانية وأوروبية.
 .5السعي للحصول على تمويل من
ّ
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ث -على مستوى الندوات:
 .1عقد ندوة موسكو الثانية :فقد شجعت ندوة موسكو الأولى على إقامة ندوة ثانية حول الصراع في
سورية وعليها ،وقد اتفق مركز حرمون على إقامة الندوة الثانية أواخر أيار /مايو  ،2017وسيشارك
من الجانب الروسي ثلاثة مراكز من الجانب الروسي ،وهي مدرسة الاقتصاد العليا ومعهد أمريكا
وكندا ومجلس العلاقات الخارجية الروسية .ستركز الندوة المقبلة على تحليل السيناريوهات
المتوقعة في سورية من جهة ،وعلى تحليل جوانب حل سياسي ممكن وفق جنيف يقوم على
الانتقال السياسي والتحديات التي تواجهه.
 .2ندوة مشتركة مع المعارضة الإيرانية :تواصل مركز حرمون مع مراكز بحثية إيرانية قريبة من المعارضة
الإيرانية ،بقصد توثيق العلاقات والتعاون المشترك وإنجاز نشاط مشترك.

ج -على مستوى السياسات والأبحاث:
 .1دراسة الأحزاب السياسية السورية :كلف المركز أحد الباحثين بإجراء مسح للتنظيمات السياسية
التي وجدت على الساحة السورية ،ورسم خريطة لها ،في مسعى لمعرفة ملموسة وواقعية لخريطة
القوى السياسية السورية.
 .2بناء قاعدة بيانات للخبراء السوريين ،بما يسهل عملية الوصول إلى الخبرات السورية بحكم أهميتها
ومجتمعيا ،وسيضع مركز حرمون دراسة متكاملة
ماديا
في عملية إعادة الإعمار وإعادة بناء سورية
ً
ً
حول ذلك.

 .3بناء قاعدة بيانات حول منظمات المجتمع المدني السورية ونشاطها وانتشارها ودرجة تأثيرها في
المجتمع السوري ،وعقد ندوة أو أكثر بغاية تقريب هذه المنظمات من بعضها وتنسيق جهدها
وتأثيرا.
بحيث يكون عملها أكثر فاعلية وقوة
ً

 .4إنجاز دراسة اجتماعية ميدانية حول (التدين السوري) ،لمعرفة درجة وجود الدين في حياة السوريين،
وفهمهم له ،وتأثيره في سلوكهم.
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 .5توجهات وحدة دراسة السياسات في الفترة المقبلة :توزيع دراسات الوحدة على الصحف ومراكز
الدراسات العربية والأجنبية لنشرها ،جمع التحليلات والدراسات ذات الطابع الدائم ،التي لا ترتبط
بزمن وحدث محدد ،كل ستة أشهر وتبويبها ضمن في كتاب نصف سنوي باسم (الواقع) ،ونشره
وإلكترونيا ،وتوزيعه عبر البريد الإلكتروني على المهتمين.
ورقيا
ً
ً

 .6ستعمل وحدة التدقيق والتحرير اللغوي مستقبلًا على تقديم مرشد لغوي مبسط أكثر ،إضافة إلى
مرشد للمترجمين ،وبناء هوية لغوية واحدة لإصدارات

المركز.

ح -على مستوى برامج المركز:
 .1الصالونات والمنتديات الحوارية :تحتاج الصالونات والمنتديات الحوارية في المركز إلى تنويع
المشاركين فيها ،بحيث لا تقتصر على دعوة الباحثين السوريين ،ويمكن ل " قادة الرأي" أن
يساهموا في إضفاء قيمة مهمة على الصالونات .وسيتوجه صالون الجولان مستقب ًلا ،على
سبيل المثال ،نحو إنتاج بنك معلومات خاص بالجولان وأبنائه تحت الاحتلال ،وفي سورية
وخارجها ،وتكوين معرفة أعمق بواقع الجولان اليوم وأوضاع الجولانيين تحت الاحتلال من
أيضا نحو
مختلف النواحي ومساعي إسرائيل لضم الجولان وتجنيس الجولانيين ،وسيتوجه ً
تنفيذ دراسات وعقد ندوات وإنتاج أفلام والاهتمام بقضايا المعتقلين والمستوطنات وإقامة
محاضرات وأمسيات فنية وأدبية بمناسبات محددة .وسيهتم الصالون على نحو خاص بالقيام
بأكثر من نشاط بمناسبة الذكرى الخمسين لاحتلال الجولان ،وبمناسبة الذكرى المئة لوعد
بلفور.
 .2برنامج التكريم والجوائز :سيعقد المركز ندوة تكريمية للمفكر السوري الدكتور جورج طرابيشي
في تشرين الأول /أكتوبر  2017بباريس ،وسيشارك فيها عدد من الباحثين السوريين والعرب.
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خ -على مستوى مؤسسات المركز:
كتابا خلال العام المقبل من الكتب المقدمة إلى الدار والمركز
 .1دار نشر ميسلون :نشر نحو 25
ً
بعد حصولها على موافقة لجان التحكيم الخاصة.

 .2مجلة قلمون :إصدار ثلاثة أعداد حتى نهاية عام  .2017وسيكون ملف العدد الثاني حول
السوريين الكرد وإسهامهم في الحياة السورية خلال المئة عام الأخيرة .وسيكون ملف العدد
مكرسا
الثالث حول الفكر السياسي لدى الراحل ياسين الحافظ ،أما العدد الرابع فسيكون
ً

للإعلام السوري.

 .3معهد الجمهورية :تفعيل عمل معهد الجمهورية الأكاديمي في مدينة غازي عينتاب (إيجاد
مكان وتجهيزه – البدء باستقبال طلبات من السوريين في تركيا).

د -على مستوى موقع المركز ومؤسساته على الشبكة العنكبوتية:
 .1موقع جيرون :تطوير موقع صحيفة جيرون الإلكترونية شكلًا ومضمونًا ،إضافة إلى تحسين
أدائه من الناحية التقنية ،والتوسع في الإنتاج الفني وإنتاج الفيديوهات والمقابلات والبرامج
المصورة.
 .2موقع مركز حرمون :يحتاج موقع مركز حرمون إلى الكثير من العمل من الناحيتين الشكلية
والتقنية ،فضلًا عن تطوير التصنيف بما يتوافق مع واقع الحال ،واستكمال الصفحات
والأيقونات التي لا تحتوي على مواد.
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الفصل السادس
شهادات مثقفين وناشطين في أداء مركز حرمون للدراسات المعاصرة،
ومقترحاتهم لتطويره
(أُخذت هذه الشهادات خلال الفترة  20حزيران /يونيو إلى  10تموز /يوليو )2017

المشاركون بحسب الترتيب الأبجدي
 .1إبراهيم صموئيل

 .16سماح هدايا

 .31لؤي صافي

 .46هنادي الخطيب

 .2أحمد نسيم برقاوي

 .17سميح شقير

 .32ماجد كيالي

 .47هوازن خداج

 .3أحمد طعمة

 .18سميرة مبيض

 .33مازن رفاعي

 .48هوشنك اوسي

 .4أيمن أبو جبل

 .19شمس الدين الكيلاني

 .34مازن عدي

 .49واحة الراهب

 .5بهنان يامين

 .20شوكت غرزالدين

 .35ماهر مسعود

 .50يوسف بريك

 .6توفيق الحلاق

 .21طارق الكردي

 .36محمد الحاج علي

 .7جاد الكريم الجباعي

 .22طارق عزيزة

 .37محمد الزعبي

 .8حافظ قرقوط

 .23عبد الباسط سيدا

 .38محمد زكريا السقال

 .9حذام زهور عدي

 .24عبد الرحمن مطر

 .39محمود الحمزة

 .10حمزة المصطفى

 .25عبد هللا تركماني

 .40محمود الوهب

 .11خالد أبو صلاح

 .26عقاب يحيى

 .41مروان علي

 .12خضر زكريا

 .27ع ّمار ديّوب

 .42ميشيل كيلو

 .13خضر عبد الكريم

 .28غسان الجباعي

 .43نجم الدين سمان

 .14خطيب بدلة

 .29غياث بلال

 .44نزار أيوب

 .15سلام كواكبي

 .30فوزي أبو صالح

 .45هشام اسكيف
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 .1إبراهيم صموئيل
وقاص سوري
كاتب
ّ

عيت الموضوعية وعدم المجاملة،
لغايات كنت أو ُّد لما سأقول أن يكون في منبر آخر ،لأنني مهما اد ُ

سيخال أنني أُجامل وأُداهن! وعلى الرغم من هذا ،سأكتب شهادتي كما ُيمليها علي ضميري ،وحقيقة
ُ
تجربتي ،ورؤيتي.

منذ إنشاء موقع جيرون ،وبدء إسهامي فيه ،وإلى يوم كتابة شهادتي هذي ،أشعر أنني في بيتي؛ بيتي
قضيت أطول
ي .أشعر أنني في منبر سورية التي تُشبهني ،والتي
ُ
ي ،والسياسي ،والاجتماعي ،والتعبير ّ
الثقاف ّ

مشابها لها ،بصورة الأيّام التي عشتها فيها ،والأحلام التي حلمتها لمستقبلها،
السنوات من عمري لأكون
ً
والسعي الذي بذلته للمحافظة على كرامتها.

أيضا) ولا
رقيبا (ولا أعني به السياسي فقط ،وإنما الإداري التحريري ً
هنا _ في جيرون _ لم أواجه ً

داخلني قلق من رقيب ،أو اعترضني معترض ،أو تحفظ على ما أكتب متح ّفظ ،ممن لهم أن يحدّوا من
حريتي في الكتابة ،والتعبير ع ّما أرى ،كما أرى .سارت العلاقة بيني وبين الموقع

_ خلا ًفا للسمة الغالبة

ممتازا،
سيرا
في المطبوعات الورقيّة والإلكترونية العربيّة عامة ،والسوريّة المخطوفة من آل الأسد
ً
ّ
خاصة _ ً
فلا تذ ّمر لدي من الموقع ،ولا تذمر لدى الموقع _ بحسب ما أظ ّن _ منّي.

سوري ،لا أستطيع إيقاف تذكّر مناخ الإرهاب في بلدي المخطوف .المناخ الخبيث للإرهاب،
ولأنني
ٌّ

المعلن ،حيث ُيسرب الخوف إلى أعماقك من
الأدهى من الإرهاب المباشر،
والأم ّر من المنع الصريح ُ
َ

أجهزة المخابرات ،فتش ُّم رائحته ،وتسمع وقعه ،وتُقدّر ثقل خطوه فوق ك ّل شأن من شؤون حياتك ،منذ

ولادتك حتى مماتك.

وأخيرا ـ صار لنا منبر ،بإدارته ،وبالكتاب فيه ،يشبهنا
سوري ،لا أستطيع إلا أن ابتهج لأنه ـ
ولأنني
ٌّ
ً

ونشبهه ،ويشبه سوريتنا التي تشبهنا ،ويشبه ما قضينا _ نصف قرن على الأقل _ من أعمارنا نحلم بأن
يكون لنا ،كما هو كائن للآخرين الذين لا ُيعدون -في نظر السلطة الحاكمة في بلدانهم -قطعانًا في الحظائر
والزرائب التابعات للطغمة الحاكمة.
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بالطبع ،ثمة مقترحات وملاحظات:
منها؛ توسيع المساحة المعطاة لف ّن الكاريكاتير ،والتعاون مع عدد أكبر من الفنانين السوريين والعرب

في هذا الحقل .كانت الصفحة الأخيرة في جريدة "الثورة" الصادرة في سورية هي الأولى للقارئ بسبب
رسام الكاريكاتير في جريدة "السفير"،
لوحات "علي فرزات" فيها ،وكذا الأمر حين كان "ناجي العلي" ّ

الأهمية البالغة جدًا لهذا الفن؟
على سبيل المثال .هل يحتاج الأمر إلى التزيّد في الكلام عن
ّ

صارما أكثر من اللزوم،
شخصيا ،بالطبع ـ
ومنها؛ أن نوع الخط المعمول به في الموقع يبدو لي،
ً
ًّ

ّ
خصوصا أنه ث ّمة خطو ً
كالخط الحالي.
طا عربية عدة ّلينة وجميلة ،فضلًا عن كونها غير متلاصقة الأحرف
ً
ومنها؛ توسيع دائرة التعاون مع الفنّانين التشكيليين (تصوير ،نحت ،حفر )..وهم كثر ،وتخصيص

مساحة لأعمالهم .وفي سياق الحديث عن الفن ،أرى ضرورة رفع مستوى الاهتمام بالصور والرسوم المرافقة
خصوصا أن الأعمال الفنيّة الإبداعيّة في العالم لا حصر لها ،ويمكن الإفادة منها على
للنصوص المنشورة،
ً

نحو مذهل ،لو أردنا.

ومنها ،العمل على جذب أعداد أكبر من المتابعين للموقع والمهت ّمين بما ُينشر فيه ،وأقترح _ في هذا

السبل والطرائق والأساليب التي يمكن
السياق _ أخذ آراء ومقترحات كتّاب الموقع الحاليين أنفسهم في ُّ

لها المساعدة في تحقيق هذه الغاية.

كيفية عرضها! أعلم _ بالطبع _ أن الموقع قد أُ ِّ
نشئ على أساس
أخيرا؛ نقطة حساسة أحار في
ومنها
ّ
ً

المهمتين
المعارضة للطغيان الحاكم في البلد ،ولدعم الثورة السورية
إعلاميا ،بحيث يمكن القول إن هاتين َ
ًّ

تشكّلان ض ّفتي نهر الموقع .بيد أنه لا بد من التلوين والتنويع في النهر مزيدًا ليكون أشبه بـتعبير غارودي
واقعية بلا ضفاف ليتمكن من الدوام والاستمرار ،والنمو والازدهار.
"واقعية بلا ضفاف".
ّ
العمالية ،أو بالطب
ص دوريّات إعلامية بالكتابات النسويّة ،أو برسوم الأطفال ،أو بكفاح النقابات
ُّ
ّ
فتخص ُ

فصل في موضوعات وشؤون الحقل الذي
وي ّ
ويضيء ُ
أو بالهندسة _ على سبيل المثال فحسب _ يغني ُ

مطبين اثنين:
تخصصت فيه الدوريّة ،غير أنها ستقع في
ّ

ٍ
انطلاق تطول قليلًا أو تقصر _ حول نفسها ،وإعادة إنتاج موضوعاتها وموادها،
* الدّوران _ بعد مدة
الملفت ،وامتناع التجديد في القديم.
بسبب نفاد الجديد ُ
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* وات ّسام نصوصها وموادها المنشورة بالتكرار المم ّل ،ما ُيؤ ّدي إلى انفضاض عدد كبير من المتابعين

تخصص الدورية
السابقين ،من حيث ُيفترض العمل على زيادة أعدادهم بمتابعين جدد .ومن المعروف ،أن
ّ
ويبهت الموضوعات والمواد
ي شأن من الشؤونُ ،يقلل عدد المتابعين
أو الموقع
الألكتروني في أ ّ
حتماُ ،
ً
ّ

التخصص.
المنشورة ،تحديدًا بسبب
ُّ

علي.
كتبت ما أملاه ضميري ورأيي وتجربتي
أخطأت ،حسبي أنني
أصبت ،ولا كم
لا أعرف كم
ُ
ُ
ُ
ّ

وواقعا
قريبا في سورية التي تشبهنا حقً ا
ً
تمنياتي القلبية لكم بدوام التقدّم والتألق والنجاح ،وأن نكون ً
معا ً

ومكانًا.

 .2أحمد نسيم برقاوي
فيلسوف ومفكر فلسطيني

الأعزاء في مركز حرمون؛
تحية وبعد؛
يجب أن نشير أو ًلا بأن وجود مركز للدراسات المعاصرة أمر في غاية الأهمية .ويشرفنا بأنا كنّا مشاركين
بهذا الشكل أو ذاك في نشاط مركزكم الذي نتمنى له النجاح.
لقد شاركت حتى الآن بثلاث صور من نشاط حرمون؛ ندوة إلياس مرقص ،ودراسات لمجلة قلمون،
ومقالات دورية لجيرون

.

في ندوة إلياس مرقص كانت الندوة ذات حضور ضيق من جهة ،وذات فقر نظري من جهة ثانية ،وذات
مواقف أيديولوجية من جهة ثالثة ،ولهذا يستحسن في ندوات حول الأعلام أو الموضوعات أن تكون
الدعوات متحررة من الموقف الأيديولوجي.
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نظري
ممتازا ،لكني أقترح أن يكون في كل عدد موضوع
أما العدد الأول من مجلة قلمون ،فكان عد ًدا
ً
ٌّ

يتناول مشكلة ذات شأن وأثر في تجديد الوعي.

ويبقى موضوع جيرون ،فهي منبر يومي سياسي -ثقافي أصبح له حضور ممتاز لدى المتلقي العربي

.

بقي أن أقول إننا لم نعرف بأن هناك دار نشر باسم ميسلون .ولم يجر الإعلان عنها .فأنا على الأقل لم
أسمع بها ،ولم يتواصل معي أحد بشأنها

.

نتمنى لمركز حرمون التقدم والازدهار

 .3أحمد طعمة
طبيب وسياسي سوري

إخوتنا الكرام في مركز حرمون تحية طيبة وبعد؛
لا بد لي ابتداء أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على جهدكم الطيب في كل ما تقدموه من دراسات
ومنتديات أسهمت حقيقة بإضافة نوعية تحسب لكم.
منذ بداية انطلاقتكم ،وأنا أتابع ما تقدموه من زاد معرفي وجهد طيب من أجل خدمة المثقف السوري
بما يسهم في رفع مستواه الثقافي والسياسي والفكري ،وهذا أمر مهم ج ًّدا.
أحب أن أبدي بعض الملاحظات التي أظن أن من شأنها تحسين المنتج الثقافي والسياسي:
- 1في ما يتعلق بالدراسات ،فمعظمها جيد ،وأخص بالذكر دراسة (إيران الفارسية تتلطى خلف إيران
الشيعية) حيث كانت أفكارها واضحة ،وتماسكها كبير ،بالمقابل لم يتضح لي ماذا كان يقصد كاتب
دراسة ( النمط الاستقرائي للمعارضة السورية ودوره في غياب الاتساق ) حيث لم يشرح ما يقصده بهذه
المصطلحات ،وعلى الرغم من محاولتي الفهم ،فلم أستطع ،أما دراسة (روسيا البوتينية والخروج من
الشرنقة) التي لم أعرف كاتبها ،فقد كانت بائسة وأفكارها غير مترابطة ولا علاقة للعنوان فيها بالمحتوى.
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أما بالنسبة إلى الدراسات المترجمة ،فهي جيدة فعلًا ،وموضوعاتها منتقاة ،وأخص بالذكر ترجمة
الأستاذ أحمد عيشة لدراسة راند (مستقبل العلاقات الطائفية في الشرق الأوسط) ،وكذلك ترجمة الأستاذ
سمير رمان لدراسة معهد كارنيغي (كيف تتغير مواقف أمريكا وروسيا من الملف السوري) .أما أفضل
ترجمة ،فكانت ترجمة معهد الجمهورية لتقرير أولبرايت هادلي عن واقع الشرق الأوسط ،كانت فيها فائدة
كبيرة.
أما بالنسبة لمقالات جيرون ،فهي غزيرة ومتنوعة المشارب ،وعناوينها ملفتة للانتباه ،ولكني أصبحت
قلقً ا من تغليب الكم على الكيف ،وأقترح التشدد بمعايير قبول المقالات أكثر ،وتقليل عدد المقالات
المنشورة ،لكي تبقي جيرون محافظة على مستواها وجمهورها.
أظن أن من أهم ما حققه مركز حرمون فكرة الصالونات والمنتديات ،وما قدمه صالون الكواكبي في
ٍ
تلاق إسلامي علماني
إيجابيا وملف ًتا للانتباه ،ويمكن أن يبنى عليه لتثبيت
اللقاء الإسلامي الليبرالي كان
ًّ
دائم ومفيد ،وكذلك كانت ندوة برلين عن حرب حزيران  67أكثر من رائعة ،وقيلت فيها محاضرات مهمة

جدّا ،منها محاضرات ميشيل كيلو ويوسف سلامة ومحمد حاج علي ومحمود يزبك من داخل فلسطين.
ولفت ان تباهي النشاط الذي قدمه صالون بردى في الدوحة باستضافة د .رياض حجاب للحديث عن
المفاوضات والصعوبات التي تواجه المفاوض السوري.
ختاما تمنياتنا لكم بالتوفيق والمثابرة على تقديم كل ما هو مفيد ويخدم قضية ثورتنا السورية المباركة
ً
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 .4أيمن أبو جبل
عاما
صحافي وأسير سابق في سجون الاحتلال الإسرائيلي لمدة ً 12

لا شك في أن تأسيس مركز حرمون للدرسات المعاصرة ،يعد استجابة لحاجة السوريين إلى استعادة
دورهم الإنساني والأخلاقي والعلمي والبحثي والثقافي بعد تغيبهم لسنوات طويلة عن تقرير وتحديد مصيرهم
ومستقبلهم.
اليوم وفي ظل المتغيرات المتسارعة التي تعصف بالوطن السوري كان لا بد لحاملي وجع الشأن العام
السوري من كتاب ومثقفين وأساتذة وفنانين ومفكرين ،أولئك الذين غيبهم النظام السوري طيلة خمسين
عاما في السجون والمنافي والملاحقات الأمنية أن يجتهدوا -على الرغم من الأوضاع القاهرة على الصعد
ً
الشخصية في بلاد الاغتراب واللجوء -في إنشاء إطار ومركز سوري ينقل الفعل إليهم ،ويرصدون من خلاله

المتغيرات التي تجري في وطنهم ومحيطهم ،لتصحيح ما أحدثته سنوات القهر والقمع ،واختزال الوطن
السوري ،والاستئثار به من قبل العصابة التي تحكمه والقوى الإقليمية والدولية التي تنهش به ،والإسهام
في معالجة القضايا الوطنية والاجتماعية والسياسية السورية الملحة ،وتأسيس رؤى شاملة لمستقبل الوطن
السوري تستند إلى مفهومات العدل والحرية والديمقراطية والدولة السيادية المدنية وقيمها لمواطنيها كافة.
إن تأسيس مركز حرمون للدراسات المعاصرة مؤسسة بحثية غير ربحية وغير حكومية وانطلاقته (قوة
ناعمة) لتقويض المفهومات والعادات والأدوات والعقليات التي سيطرت -وما زالت -على حياة السوريين،
يعد حاجة فكرية وعلمية وثقافية لإعادة بناء الكيان والهوية السورية بعد هذه الحرب الهجينة التي يدفع
السوريون ضريبتها الأساس ،وهو في الوقت نفسه أداة بحثية وفكرية مهمة جدًّا للفاعلين في الساحة السورية،
لتحديد ملامح المراحل المقبلة ،وتحديد المنهج الأكثر أمنا وسلامة للسوريين ،لمواجهة إفرازات الحكم
القمعي ،وبشاعة السياستين العالمية والإقليمية اللتين قوضتا

دولتهم.

إن امتلاك المعلومة والوثيقة والإحصائية وخارطة الوضع الاجتماعي والثقافي والأدبي والسياسي ،وامتلاك
الدراسات البحثية ،يعد الخطوة الأولى الصحيحة في إعادة بناء الإنسان أو ًلا ،والنظم التي سيحتكم إليها،
وهو أداة فاعلة ومؤثرة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالجوامع الوطنية
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فالأوطان لا يحدد مسارها وطريقها السياسيون والعسكريون والمؤرخون فقط ،وإنما الباحثون والكتاب
والأدباء والفنانون هم شركاء طبيعيون أكفياء في الفعل الوطني

المؤثر.

إن استبدال المفهومات والأفكار والمعتقدات الثقافية التي حرص النظام على فرضها على العقل
وفنيا ،ومن دون
السوري ،وتقييده بها ،لا يمكن أن يتحقق من دون اختراق الوعي والإدراك السوري
ثقافيا ًّ
ًّ

الحوار الثقافي السوري -السوري ،وتبادل الآراء والأفكار من خلال أدوات ووسائل وشبكات إعلامية قادرة
على استحداث الخطاب الوطني بين

السوريين.

برؤيتي الشخصية ،إن مركز حرمون للدراسات المعاصرة في ظل "اغترابه وغربته" استطاع أن يجمع
من حوله روا ًدا من المشهد السوري المتعدد والمتنوع في الأدب والفن والفكر والاقتصاد والسياسة،
ويجتمعوا على العمل بتخصصية ومهنية وشفافية إدارية وتنظيمية عالية ،ويجمع الأدوات والأساليب المهنية
والتخصصية شهادة احترام وتقدير أسجلها لكل من أسهم وعمل على نزع القضية الوطنية السورية في
الجولان السوري المحتل من يدي المتاجرين بها ،حيث كان إطلاق مركز حرمون لصالون الجولان في
آذار  2017أول إطار يقام منذ هزيمة حزيران 1967بين سوريين و"سوريي" الجولان المحتل .ولأول مرة
عاما يتواصل سوريو الجولان مع أبناء شعبهم ،ويتحاورون ويتحدثون بحرية عن مشكلاتهم
منذ خمسين ً

وأوضاعهم وأحوالهم ،بعي ًدا عن الخطاب الاستهلاكي للنظام وأجهزته الأمنية .ويتشاركون في تحديد
مصيرهم ومستقبلهم ،وفي الوقت نفسه "التأكيد على سورية الجولان في مواجهه الاحتلال الإسرائيلي الذي
يحاول طمس هويته السورية ،وعلى أن عودته إلى السيادة السورية هي إحدى القضايا الرئيسة التي يجب
أن تبقى في جدول أعمال السوريين لاسترداد قضية الجولان من أيدي المتاجرين بها من الأنظمة الاستبدادية
الحاكمة والتنظيمات المتطرفة المرتبطة بأجندات غير وطنية".
على مركز حرمون وهيئاته الإدارية والاستشارية والتخصصية والإعلامية كاملها العمل كل ضمن أولوياته
وواجباته على توفير الفرصة أمام السوريين في الجزء المحتل من الجولان السوري وفي بلاد الاغتراب واللجوء
وفي الداخل السوري على المشاركة في تحديد مستقبلهم ،وربط بعضهم ببعض من خلال الأطر المتوافرة
في مركز حرمون الإعلامية والثقافية والصالونات والمنتديات المختلفة ،وتخصيص مادة حوارية شهرية
لتلسيط الضوء عليها ،والتفاعل معها بصفة نوع من الاحتضان الوطني للوطن.
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إن تفعيل تلك العلاقات في ما بينهم يقدم صورة عن تلك العلاقات المؤسساتية التي يجب أن ترتكز
عليها الدولة السورية في ظل الديمقراطية والحرية والتعددية.
بورك جهدكم ،وبوركت تلك الأيادي البيضاوات اللاتي يعملن بصمت ولا

يبخلن.

 .5بهنان يامين
كاتب وسياسي سوري

منذ انطلاق مركز حرمون وضعته تحت المجهر لسببين كلاهما نقدي؛ الأول كون القائمين على المركز
ومجلس الأمناء من أصدقائي معظمهم ،وهم قامات وطنية لا غبار على وطنيتهم ،ولا أريد لهم إلا النجاح
في نشر الوعي لدى المثقفين قبل العام ،والسبب الثاني كان إذا أخطؤوا ،أنقدهم ،ولي الحق عليهم أن
أطلب منهم

التصحيح.

بعد الانطلاق توالى النشاط؛ موقع جيرون ،والصالونات السياسية والفكرية ،وتكريم الراحلين من كبار
قادة الفكر الذي غيبت أسماءهم السلطة القمعية ،فكانت جائزة ياسين الحافظ ،وحسين العودات،
والندوات التكريمية لكل من صادق جلال العظم ،وإلياس مرقص ،وندوة عن جورج طرابيشي ستكون في
خريف هذا

العام.

سأتناول الصالونات التي أطلقها مركز حرمون من صالون هنانو إلى صالون الكواكبي الذي كان لي
شرف الإسهام البسيط الذي كلفت به ،وكان تنظيم اليومين المكثفين للانطلاق والتكريم ،ومن خلال ما
طرح اكتشفت بأن لدي قصور في ثقافتي ،لكوني لم أهتم بكثير من الموضوعات المطروحة ،ولا سيما في
الشأن الفكري الإسلامي

.

من ناحية الدعوات ،كان ثمة نقص في عدد النساء ،فلم يشاركن إلا بسيدة واحدة ،حضرت في اليوم
الأول ،ولم تحضر في اليوم الثاني ،فكيف ننادي بالعدالة الاجتماعية والسياسية والفكرية التي يجب أن
تسهم المرأة فيها بدور فعال وجيد ،ولا تدعى المرأة إلى المشاركة في الإسهامات.
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أيضا ورشة العمل التي أطلقها المركز ،وكانت بعنوان "الأفق السياسي في سورية" ،وكان
حضرت ً
نموذجا لها،
الموضوع العمل الحزبي في سورية المستقبل ،وضرورة قيام الأحزاب ،وكان حزب الجمهورية
ً

و هنا لي مأخذ على هذه الورشة هو عدم التزام الحضور بالوقت ،وهذا يؤدي بالمحصلة إلى ضياع الفرصة
أيضا ضعيفً ا من الناحية العددية ،لكنه أفضل من صالون
على الآخرين بإعطاء رأيهم .كان إسهام المرأة ً
الكواكبي ،ولقد كانت المداخلات التي أسهمت المرأة فيها جيدة جدًا .ورشة العمل هذه كانت بتقديري
تماما ،ومن خلال اطلاعي على ما تنشره جيرون عن باقي الورشات والندوات ،فهي بمجملها
ناجحة
ً
ندوات جيدة من حيث الموضوعات والأداء

.

يوم افتتاح صالون الكواكبي ،شجعني مدير المركز الصديق حازم النهار ،على أن أكتب في جيرون التي
صادما لعدد من المثقفين ،فعرفنا بعده
عرفتها قارئًا قبل أن أسهم بإرسال مقالاتي لهم .اختيار الاسم كان
ً

بأنه أحد الأسماء القديمة لدمشق .أعجبت بموقع جيرون قارئًا من حيث المهنية العالية التي تميزت بها

هذه الجريدة الإلكترونية التي نافست في إعجاب القراء بها عد ًدا من المواقع التي سبقتها بسنوات .بعدئذ
أرسلت لهم المقالات ،وكان يتم نشرها ،وهنا لي نقد بسيط هو التأخر في نشر المقالات ،وفهمت من
الأخ باسل العودات ،رئيس التحرير بأن المقال يمر على أشخاص عدة قبل النشر ،وهو روتين أتفهمه على
الرغم من أنه يجب أن يتم بوتيرة أسرع ،حتى لا يفقد الموضوع أهميته

الزمنية.

يوميا للاطلاع على الحدث السوري بمجمله ،وعندما أعجب بمقال
واجبا
أصبحت جيرون بالنسبة لي
ًّ
ً

أنشره في صفحتي في (فيس بوك) .وثمة بعض النقص في الموضوعات الاقتصادية ،ومنها نشر تداول
أيضا
العملات وأسعار المعادن الثمينة والنفط ،فهذه المعلومة يريدها القارئ ً

.

اأيضا بنشرها في صفحتي
اطلعت على بعض موضوعات مجلة قلمون ،وهي جدًا مهمة ،ولقد قمت
ً
(الفيسبوكية) ،وبالطبع فهي في العدد الأول ،ولسوف تتطور نحو الأفضل ،فهي بالمجمل جيدة ،وإلا لم
أنشرها ،لو لم أعجب بها.
رأيا بنتاج المركز كل على حدة ،ولكن أستطيع أن أجمل ذلك بأن مركز حرمون
لن أستطيع أن أبدي ً

خدم الفكر والوعي السياسي بمدة قصيرة ،وبعمل رائع على الرغم من صغر سنه ،ولقد ذكرني هذا المركز
بانطلاق "دار الحقيقة" للطباعة والنشر في بيروت في سبعينيات القرن المنصرم ،حيث استطاع الراحل الكبير
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"ياسين الحافظ" أن يجعل من دار الحقيقة منافسة للعدد من دور النشر المشهورة ،واستطاع أن يسبقها
بسرعة لم يتوقعها كثير من الكتاب والمفكرين وأصحاب دور النشر اللبنانية

.

عام ونيف ليس بكثير في تاريخ المركز ،ولكن من النشاط والاستقطابات أستطيع أن أقول إن المركز
حتما في مقدمة المراكز التي تهتم بالشأن السياسي والفكري .نتمنى الاستمرار في
كثيرا ،وسيصبح
قدم
ً
ً

مستمرا.
المنحى ذاته حتى يكون النجاح
ً

 .6توفيق الحلاق
كاتب وإعلامي سوري

وحدة دراسة السياسات :التحليل السياسي والعسكري والاقتصادي في هذه الوحدة موضوعي إلى حد
دائما -مصادر معلومات موثوقة،
كبير ويقترب من الدقة في نشر الأرقام والوقائع ،لكن تنقصه -أحيانًا وليس
ً
كما في حال نقل أرقام ووقائع من الداخل السوري أو من داخل بلد من مثل الصين .ومع تقديري لصعوبة
الحصول على تلك الأرقام والوقائع أقترح تكليف مراسل محلي في سورية باسم مستعار موثوق ،ويتمتع
مصدرا أكثر دقة للمعلومات .وأقترح اعتماد مراكز بحثية غربية ذات صدقية
بعلاقات عامة واسعة ،ليكون
ً

مصدرا لمعلومات في ما يخص الدول الأخريات.
ً

وحدة الأبحاث الاجتماعية :لاحظت من خلال بعض البحوث التي أسعفني الوقت لقراءتها كامل ًة أنها
منهجيا يعتمد عينات وإحصاءات تقترب من الدقة في مراحل الدراسة،
علميا
أسلوبا
في المجمل تتبع
ً
ً
ً

لتخلص الى النتائج التي تهدف إليها .وهي إلى ذلك تؤرخ للمدة الزمنية التي تمت فيها عمليات الدراسة،

مصدرا موثو ًقا للمؤرخين لتلك المدة .ولفتتني الصياغة اللغوية المتماسكة والمركزة من
ما يؤهلها لتكون
ً

أيضا على فريق متخصص يعمل في إطار ما هو مرسوم
دون حشو وصفي لا يفيد الدارس ،واعتماد الدراسة ً
لغاية الدراسة وأهدافها.
وحدة المقاربات القانونية :وجدت في الدراسات القانونية (التي قرأتها) محاولات جادة واضحة الأهداف
في الإضاءة القوية على مفهوم العدالة بصورة عامة ،وعلى الشرائع والدساتير والقوانين العالمية والوطنية التي
صيغت لتحقيقها ،ومدى تطابقها مع مفهوم العدالة الذي هو تحقيق المساواة بين الناس ،وحفظ أمنهم
287

الفصل السادس :شهادات مثقفين وناشطين في أداء مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،ومقترحاتهم لتطويره

وكرامتهم وحريتهم في التعبير ،وقدرتهم على تغيير واقعهم وفق معايير الانتخابات الحرة النزيهة .نقلت تلك
الدراسات ما هو مكتوب ومتوافق عليه في حقوق الأفراد والدول والمجتمع الدولي في منظمة الأمم المتحدة
وتجلياتها في مجلس الأمن ومنظمات العفو الدولي وحقوق الإنسان والطفل والمرأة وغيرها ،والأسباب
التاريخية والاجتماعية والسياسية التي كانت وراء إنشائها وإقرار قوانينها وشروط تنفيذها .وفندت الثغرات
سلبا أو
التي تركت في تلك القوانين بحيث تستطيع الدول الخمس الأقوى والأغنى التأثير في سير العدالة ً

إيجابا وفق معايير مصلحة تتجاوز حقوق الإنسان في أحيان كثيرة لصالح دولة منها قد تحكمها عصابة
ً

مارقة .أظن بأن وحدة المقاربات القانونية وفقت إلى حد بعيد في استقطاب خبرات عريقة أسهمت في

مرجعا بالغ الأهمية لمن توكل إليه مهمة وضع دستور للبلد ،وصياغة قوانين عصرية
إنجاح أهدافها لتكون
ً

تتناسب وحاجاته ،للتماهي مع العصر ،وفهمه ،والتعامل معه.

وحدة الترجمة والتعريب :أظن بأن الترجمات معظمها عن صحف أميركية وأوروبية ،كانت أمينة
ومصاغة بلغة عربية سليمة تحافظ على مضمون النصوص من دون أي تدخل .وإن اختيار تلك النصوص -
وهي في الغالب تحليلات ومقاربات سياسية تهم المنطقة العربية أو تداعيات مشكلاتها على الصعيد
أيضا ،مع ملاحظة أن أغلب النصوص في هذه الوحدة كانت ترجمة إلى العربية،
العالمي -كانت موفقة ً
وليس العكس ،إلا القليل منها ،ولم أعرف إن كانت قد تمت ترجمتها إلى اللغات الأخرى.
بارزا في مستوى الصحافة العربية،
شبكة جيرون :أزعم أنها خلال عام ونصف استطاعت أن تتبوأ مرك ًزا ً
وتفوقت على صحف عريقة بمثل الأهرام المصرية والخليج الإماراتية والسياسة والقبس والوطن الكويتية
ذائعة الصيت .والملفت في شبكة جيرون هو مساحة التغطية الإخبارية الواسعة لما يحدث في سورية
بخاصة ،والوطن العربي والعالم .وتحفل في أقسامها المختلفة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
بك ّم كبير من المعلومات والتحليلات المطروحة بطرق جذابة مختصرة وغنية بالصور الحية والتعبيرية .ولعل
رعاية الشبكة لنشاط سياسي وثقافي داخل سورية ،وفي أماكن وجود السوريين حول العالم ،يمنحها صفة
متميزة إضافية ،لا تكتفي بنقل الحدث بل تسهم في توفير نجاحه وتسويقه .ويلاحظ أن حرية الرأي والتعبير
أيضا .وكنت
متاحة للمستكتبين من دون تدخل من إدارة التحرير في ما أعلم ومن تجربتي الشخصية ً
اقترحت على السيد رئيس التحرير أن تنفرد شبكة جيرون بوصفها إلكترونية بقسم جديد تحت مسمى
البث المباشر .هذا القسم يعمل عليه مراسلون سوريون في سوريا وحول العالم ،بحيث يغطي نشاط السوريين
في الأمكنة التي يوجدون فيها وبصورة مباشرة .واقترحت أن أكون المشرف على هذا القسم معتمدًا على
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خبرتي التلفزيونية ،ومعرفتي بالصحفيين الموثوقين من السوريين ،وتكليفهم بهذه التغطية مستخدمين
جوالاتهم فقط من دون الحاجة إلى أية معدات أخرى .وأظن أن الشبكة ما تزال بحاجة إلى مراسلين
محترفين في عواصم القرار بمثل واشنطن.
مجلة قلمون الفصلية :اطلعت على المقالات المنشورة في العدد الأول ،وكذلك الدراسة البحثية في
أفكار وفلسفة الراحل جلال صادق العظم .وقرأت بعمق أهداف المجلة التي تسعى بحسب ما ورد في
تقديمها(:لتكون شري ً
كا فاعلًا في حمل مفهوم "الجامعة السورية" ،ونشره عبر أعدادها المتتالية ،من خلال
ما يمكن أن تعقده من ورشات عمل ،أو من خلال ما قد يتقدم به المهتمون من مواد فكرية في مقابل
الأيديولوجيات العتيقة التي قد يرى بعض السوريين أنها ما تزال صالحة لترتيب أوضاع البلاد والعباد).
تعويضا عن فوضى الأفكار والمصطلحات التي تجتاح الساحة الفكرية ،بل
وأرى أن هذه الأهداف تحقق
ً
محكما لممارسة النقد المنهجي للتاريخ والفلسفة والعقائد وأنظمة الحكم وغيرها ،بحيث
نوعيا
بديلًا
ً
ً

تصبح المجلة ملتقى لنخبة المفكرين والفلاسفة السوريين وغيرهم من المهتمين بالشأن السوري ،يتحاورون

بشفافية وعمق بهدف الوصول إلى فهم واع ومركز للحال السورية الآن وأمس ،وحاجتها في المستقبل.
كبيرا من المبدعين في مجالات الأدب
عددا
دار ميسلون للطباعة والنشر .أظن أن الدار ستستقطب
ً
ً

والفن والعلوم الذين سيجدون فيها المكان الأنسب لإصدار نتاجهم في غياب دور النشر العريقة التي
تقاعست عن أداء دورها الريادي لأسباب موضوعية وتجارية مفهومة.
قادرا على الإحاطة الدقيقة بنشاط مركز الحرمون وما تفرع عنه من
خلاصة :أشعر بصدق أنني لست
ً

مؤسسات وبرامج ضمن المهلة الزمنية الموضوعة التي استغرقتها بالكامل في محاولة الاستيعاب والدرس
المتأني ،ولم أتمكن من إكمال الدراسة النقدية لبقية الأقسام والبرامج .ويقيني بأنها جيدة بمثل التي
درستها .وما أقترحه في النهاية ضمن الممكن المادي الذي لا أعرفه هو إنشاء قناة فضائية سورية تحمل
مواصفات مركز الحرمون من حيث المنهج العلمي الدقيق والإخلاص الوطني الواضح في تعميم المعرفة
وتنمية الروح الجماعية الفاعلة .وأقترح زيادة المكافآت المادية للمستكتبين إلى الضعف على الأقل -إن
أمكن -مع تمنياتي الصادقة باستمرار المركز في اندفاعه وحيويته.
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 .7جاد الكريم الجباعي
مفكر وكاتب سوري

مركز حرمون ،من أجل ثقافة وطنية
شكرا لمركز حرمون للدراسات المعاصرة هيئة وأفرا ًدا لثقته الغالية ،ولأنه يتيح لشركائه وأصدقائه ومتابعيه
ً

والمستهدفين بنشاطه والمعنيين بالثقافة والإعلام؛ فرصة تقويم هذا النشاط ونقده ،واقتراح ما يفيده ويغنيه.
فقد وضع المركز لنفسه أهدا ًفا قريبة المدى ،بمثل إنتاج الدراسات والبحوث ،وتقديم الاستشارات،
والتدريب ،وأخرى متوسطة وبعيدة المدى ،بمثل التنمية الثقافية ،والتطوير الإعلامي ،وتعزيز أداء المجتمع
معا .نأمل أن
المدني ،ونشر الوعي الديمقراطي ،وقيم الحوار ،واحترام حقوق الإنسان ،ونهض بها في آن ً
تصب هذه الأهداف في دمج الثقافة الرفيعة بثقافة الشعب ،والإسهام في إنتاج ثقافة وطنية ،هي أساس لا

بد منه في أي تحول

ديمقراطي.

وإذ يقتضي التقييم مراجعة الأهداف على المخرجات والنتائج والآثار ،فإن سنة ونيفً ا مدة كافية لتقييم
البحوث والدراسات والاستشارات والتدريب وبناء القدرات ودعم الحوار ،ولكنها غير كافيه لتقييم ما حققه
كثيرا من الوقت
المركز من الأهداف المتوسطة وبعيدة المدى ،ولا سيما أن عملية التأسيس تستهلك
ً

والجهد والمال .ولكن ما عقده من ندوات وحوارات ومناقشات عامة من خلال الصالونات والمنتديات
التي يرعاها ،وتعمل على دعم الحوار وتنمية الثقافة؛ تعد نتائج جيدة من حيث تنوع موضوعاتها ،وغنى

مضامينها ،وتنوع المشاركين فيها ،وإن كان نشاط الصالونات والمنتديات متفاو ًتا .لعل صالون هنانو أكثرها

نشا ً
طا ،يليه صالون الكواكبي ،ما يشير إما إلى غياب التوازن في الخطة ،وإما إلى النقص في

المتابعة.

أما على صعيد الدراسات والبحوث ،فقد أنجز المركز خمس عشرة دراسة سياسية ،وتسع دراسات
اجتماعية ،يغلب على الأخيرة الطابع السياسي والفكري ،ودراستين في الأدب والفن ،وهي حصيلة جيدة
في الجانب السياسي ومتوسطة ،بل دون الوسط في الجانب الاجتماعي ،وضعيفة في مجال الأدب والفن.
عموما غياب انضباطها المنهجي ،وغلبة الآراء والاجتهادات الشخصية على
ولكن يؤخذ على الدراسات
ً

بعضها ،وافتقارها إلى أصول البحث العلمي ،إما لغياب وجود خطة متوازنة ،وإما لأن هذه الدراسات لم

تستند إلى أوراق خلفية ،تحقق لها درجة مناسبة من الاتساق والانضباط المنهجي والدقة العلمية ،بحيث
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تكون دراسات وبحوثًا مرجعية يستفيد منها الباحثون والباحثات وطلاب الجامعات وطالباتها .ومن الملاحظ
أنها لم تعتمد على مسوح أو استبيانات أو دراسات ميدانية ،حيثما يتاح

ذلك.

يبدو أن وحدة الدراسات السياسية هي أنشط الوحدات التخصصية ،إذ أنتجت نحو خمسين تحليلًا
سياسيا ،وعشر دراسات حالة ،إضافة إلى تقارير مرصد حرمون الأسبوعية ،ويعد هذا الإنتاج جيدًا جدًا،
ً
ويحتاج إلى دراسة متأنية للمضمون ،قبل الحكم فيه ،لكن تع ُّد َد الآراء وحده مزية ثمينة ،يجب المحافظة

عليها .وأنتجت وحدة الدراسات الاجتماعية عشرين دراسة ،يصعب وصفها كلها بأنها دراسات اجتماعية
بالمعنى التخصصي ،إذ تغلب عليها المقاربات السياسية والثقافية والأيديولوجية (ست أو سبع دراسات
فقط يمكن عدها دراسات اجتماعية) .واللافت أن وحدة الدراسات الاقتصادية غير موجودة ،على الرغم
من أهميتها ،في حين أنتجت وحدة المقاربات القانونية عشر دراسات مهمة ،ومثلها وحدة الترجمة
والتعريب ،ووحدة مراجعة الكتب ،ووحدة النشر والإصدارات

.

مهما للقراء
مرجعا
لعل من أهم منشورات الوحدة الأخيرة مجلة قلمون المحكمة التي تعد بالفعل
ً
ً

والقارئات والباحثات والباحثين .هنا لا بد من الإشارة إلى تقليد تتبعه المجلات العربية معظمها ،ومراكز

أيضا ،أعني تقليد المستشارين الذين لا يستشارون ،وقد وقعت فيه مجلة قلمون ،على الرغم من
البحوث ً
حداثة عهدها ،وأخشى أن يكون المركز قد وقع فيه .هذه الملاحظة نابعة من تجربة شخصية ،بوصفي
عضوا في أكثر من هيئة استشارية ،منها الهيئة الاستشارية لمجلة قلمون .وآمل أن تكون هناك آلية تحكيم،
ً
ترقى بها إلى مستوى المجلات المحكمة في العالم .وإلى ذلك ،أرى في مجلة قلمون استدراكًا لضعف
الجانب النظري أو الفكري التأسيسي الذي تلح الحاجة إليه بعد عقود من التصحر الثقافي ،والخواء

المعرفي.

أريد أن أثني على نشاط المركز في موضوعين رئيسين ،أولهما جوائز حرمون ،بمثل جائزة الصديق
والرفيق الراحل ياسين الحافظ وجائزة والصديق حسين العودات التي تحفز الإبداع والابتكار لدى الكتاب
الشباب خاصة ،وتحيي تراث كتاب ومفكرين وصحفيين مميزين ،يعدون من أعمدة الثقافة السورية،
نبذتهم السلطة الشمولية الطاردة للفكر والأدب والفن من المجال العام .وقد اطلعت على آلية العمل في
عاليا .والموضوع الثاني هو تكريم مثقفين ومفكرين سوريين ،أسهموا في
تقديرا
هذا المجال ،وأقدرها
ً
ً
الحياة الثقافية للشعب ،وعملوا على نشر قيم الاعتدال والتسامح والانفتاح على الثقافة الإنسانية ،من مثل
الشيخ الصديق جودت سعيد ،والصديق الراحل صادق جلال العظم والصديق الراحل إلياس مرقص،
ويستعد المركز -على ما أعلم -لتكريم المفكر الكبير الراحل جورج طرابيشي
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نجاحا يحسب لها،
وقد سجلت شبكة جيرون الإعلامية بنشاطها الموازي والمكمل لنشاط المركز
ً

نسبيا ،ويعد خطوة في طريق التنمية الثقافية والتطوير الإعلامي.
وللقائمين عليها ،في هذه المدة القصيرة
ً
وعلى العموم ،يمكن القول :إن المركز يسير بخطا ثابتات في طريق أهدافه .وما سقته من ملاحظات لا

يقلل في شيء من أهمية المركز ،وأهمية نشاطه المنتشر في بلدان عدة ،والمفتوح على مزيد من النمو .مرة
أخرى ،تحية للمركز والقائمين والقائمات عليه ،وإلى مزيد من

العطاء.

 .8حافظ قرقوط
إعلامي وكاتب وسيناريست سوري

حرمون ،هو مجرد اسم لجبل وتضاريس محددة ،لكنه -بحكم الموقع -أصبح حالة رمزية تداخلت فيها
الجغرافيا مع السياسة ،لترقب شرق أوسط شُ ّل نُخاعه الشوكي منذ عقود ،فتحنطت أطراف الجسد ،وبقيت
العيون شاخصة على فضاءات ممتدة في اتجاهات أربعة ،بانتظار لحظة انعتاق من قيود العسف ،علها تعيد
للدماء مسارب دورتها ،بما يشبه شبكة القلب ،كي تنهض بباقي الجسد من تلك الغيبوبة ،فكان مركز
(حرمون) للدراسات المعاصرة.
فلطالما اشتكى السوريون من خلو الساحة الثقافية والإعلامية من مؤسسة تنتمي إلى عصرها وإليهم،
وحرجا ،سواء
خطرا
وتدرك المسؤولية الأخلاقية والفكرية التي عليها أن تتحملها في أهم مفاصل التاريخ
ً
ً

كان على صعيد الدولة أم المجتمع ،إذ كشفت الثورة حجم الفراغ والإحباط الفكري والسياسي السائدين

في المستويات كافة ،ومدى هشاشة ما توهم بعضهم بأنه صيغ تنظيميات لمعارضة يمكن أن تحمل راية
النهضة السورية ،وتكون رافعة لإرادة الناس المنكوبة ،لكنها -للأسف -لم تستطع أن تشكل أي نواة فاعلة
حتى لدى أصدقاء ورفاق الأمس القريب ،حين وقفوا فيه وقفة نضالية مشرفة في وجه استبداد عمد إلى
كسر إرادتهم بالسبل كلها.
بعد سنة ونيف على وجودي بهذه المؤسسة بوصفي أحد الحالمين بوطن يشبه أبناءه ،وبمواطنين
يشبهون بلدهم ،يمكنني القول إنها لم تعتمد في بناء نتاجها الفكري المختلف على موظفيها وكادرها
جزءا من كل ،حيث يشمل الكل تلك الأسماء لشخصيات لها رؤيتها الفكرية والسياسية
فقط ،بل كنا
ً
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والثقافية ،وتنتمي لمشارب وبيئات مختلفات ،وابتعد من في المؤسسة جميعهم عن أسلوب الشخصنة في
عرض أو نشر موضوع ما ،وبقي الفيصل هو تلبية الموضوع نفسه لشروط الكتابة ،وما إلى ذلك ،بغض
النظر عن اسم كاتبه ،ويستطيع أي متابع ملاحظة هذا العدد الجيد من النخب الفكرية وإسهاماتها وتنوعها.
وعلى الرغم من الانتشار الملموس لمخرجات مركز حرمون ،واستطاعته بتخطي الزمن أن يحجز لنفسه
مكانًا مرمو ًقا ،حتى في ترجماته إلى لغات مختلفة ،وبناء الشراكات الاستراتيجية في الدراسات والبحوث
والندوات واللقاءات ،إلا أنني أخشى أن لا يعطي ذلك الانتشار معيارية يمكن الركون والاطمئنان إليها،
فعلى سبيل المثال من يكتب للمركز ،ربما يعود للموقع ،ليرى إن نُشرت مادته أم لا ،وإلى حين أن يرسل
مادة أخرى هو بعيد عن المركز ومتابعة ما يستجد ،وهذا واضح من متابعة الصفحات في موقع فيسبوك.
أيضا أن إنتاج المركز الفكري المهم جاء في مدة حرجة حيث لا كهرباء ولا إنترنت في كثير من
وأظن ً
المدن السورية ،ولهذا تصعب متابعته كاملًا ،مع ملاحظة أن الناس مثقلون بالهموم المباشرة والكثيرة جدًا،
وأيضا ضيق وضعهم في بلدان اللجوء ،وإن أي مادة فكرية قد يؤجل المتلقي قراءتها فتذهب بالنسيان ،لأن
عامل الاستقرار السيئ قد يؤثر في وصولها السليم.
ومع كثرة الضخ الإعلامي من جهات عدة عبر الإنترنت ،وتنوعه ،أظن أن هذا الزخم بالإنتاج لحرمون،
ي ضيع مع هذه الأمواج المستمرة والمتدفقة من المعلومات ،وخاصة أن العناوين العامة للموضوعات
أصبحت متشابهات بالنسبة إلى السوريين ،وتختلف بالمضمون ،وأخشى أن المتابع يأخذ العنوان ،ويظن
أنه فهم أبعاد الموضوع ،وهو أصلًا ما يمكن توصيف القارئ في منطقتنا فيه ،فتبقى الموضوعات تهم دائرة
بسيطة من المهتمين ،وهنا يجب البحث عن طرق جاذبات للقارئ.
أظن أن المواد البحثية الطويلة من الأفضل أن يتم تلخيص مضمونها بطريقة لا تفقدها أهميتها لصالح
(جيرون) ،ووضع رابطها الرئيس بنهاية المادة.
أيضا ألا يتم طرح المواد المختلفة في أبواب (جيرون) بطريقة العرض الخبرية ،لتصبح متشابهة
وأود ً
ونمطية ،وترك مساحة للتميز.
وأشير إلى أن كثافة المواد في (جيرون) ،تمنعنا من متابعة ما يتم نشره بصورة مستمرة ،ولهذا لا يمكنني
الحديث عن قسم الثقافة.
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سرا أن كوادر المركز لم يتمكنوا من تكوين أسرة عمل متناغمة ،فعلى سبيل المثال قد يمر يوم
ليس ً

عمل كامل في فرع عينتاب من دون أن يتكلم زملاء العمل مع بعضهم كلمة واحدة ،بل تسيطر على غرفة
الإعلام حال من الترقب والحذر من المجهول ،فيهرب بعضهم إلى سماعة الأذن والابتعاد عن جو المكان
طيلة الوقت.
وإن تفاعل كوادر مركز عينتاب مع أي ندوة أو ورشة عمل داخلية ،يتم بحكم الضرورة لا بحكم
الانتماء ،وهنالك شعور بالغربة عن كل شيء ،ولا يمكن فهم أسبابه ،على الرغم من استعداد الجميع
لتنفيذ كل ما يطلب منهم ،بالمقابل لا توجد أسباب إدارية مانعة أو غير متعاونة.
من المرجح أن قلق السوريين العام مما يحدث ،وغياب وجود بارقة أمل لاستقرارهم بمكان محدد
ليعتادوا عليه ،وخوفهم من الغد المجهول ،مع الإحباط السائد ،ونكبتهم الممتدة ،وغياب وجود أوراق
شخصية كاملة لديهم ،وأزمتهم المالية العامة ،أسهم بصورة ما في تكريس حال الحذر والقلق من كل
شيء ،وخاصة من يتعاطى مع الحدث اليومي المفجع بحكم عمله ،وهو كعمال المناجم ،يجب أن يشم
نقيا ليجدد نشاطه خو ًفا من الأمراض القاتلة ،فكيف بالحال الضاغطة من كل اتجاه على الدماغ
هواء ً

والعاطفة.

 .9حذام زهور عدي
كاتبة وصحافية سورية

بدءا أشكر القائمين على المركز لاهتمامهم برصد الآراء في جهدهم وأعمالهم التي قدموها منذ تأسيسه
ً

وإلى اليوم.

إن إنشاء مراكز الأبحاث أصبح من ضرورات الحالة الحضارية لأي مجتمع إنساني ،فهو العين التي
تنظيرا أو عمليا ًتا) الأمور
سياسيا،
اجتماعيا أو
(اقتصاديا أو
يبصر بها صاحب القرار ورائد العمل ًأيا كان،
ً
ً
ً
ً

التي تهمه بموضوعية وعلم ،ليعالج من خلالها ما يواجهه من مشكلات ،ويرسم الاستراتيجيات المناسبة
لها ،لتنجح معالجته لأنها ستقوم عندئذ على بينة ومعرفة بدقائق الوضع المقصود ،وتفاصيله.
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لم يبتعد مركز حرمون عن هذه الأهداف ،وإن كان قد تهيأ لي من خلال متابعتي لما نشره (وأعترف
أنها لم تكن متابعة دقيقة) أن الاتجاه الفكري التنظيري السياسي قد غلب عليه ،باستثناء الندوات التي
أقامها أو شارك فيها لبحث الحلول الواقعية والاستماع إلى الآراء المتنوعة والاقتراحات لحلها ،من مثل
ندوة موسكو أو ندوات غازي عنتاب ،أو الندوات التي أقامها في مركزه نفسه بالدوحة ،سواء من خلال
أوراقه أو شخوص أعضائه الذين مثلوه فيها.
وقد استنتجت من خلال ذلك كله أن المكونات الفكرية والاتجاه العام الذي يستند المركز إليه هو
حضاريا على العالم والحداثة وحركة المجتمعات في مواضيع التنمية وشروطها،
الاتجاه العربي المنفتح
ً

وضمان الاستقلالية والكرامة الإنسانية ،وتطبيق تلك الأهداف على أوضاع الأمن القومي العربي والتخلص
من فواته الحضاري ،وآليات العمل على عصرنته وإعادته إلى مركز الفعل في المنظومة العالمية.
تلك أهداف ليست بسيطة ،وتحتاج إلى عمل كبير ومتوازن ورصين ،وأشهد أن مركز حرمون قد بدأ
أولى خطواته بها ،مع أنه ما يزال يعتمد على الأبحاث القصيرة غير المعمقة حولها ،أي الأبحاث التي تقع
وس ً
طا بين الأكاديمية المعمقة وتلك التي يحتاجها الظرف الآني ،وربما كان ذلك أحد أهداف إنشائه.
لقد قدم المركز دراسات ليست فقط ذات منفعة لكل من يطلع عليها ،وإنما –بحسب ما أفترض-
لايختلف فيها اثنان ،إن كانا متفقين مع أهدافه العامة المذكورة سابقً ا ،والأهم أن المركز مارس من خلال
عمله ذاك استقلاليته المطلقة ،وحريته في قول وفعل ما يناسب أهدافه ،بل لم أشعر لحظة في ما اطلعت
عليه أية محاباة تؤذي موضوعية أبحاثه وحيادها العلمي.
ولم أشعر لحظة أن جيرون الإعلامية قد بدلت أوغيرت أو تدخلت في ما أكتب أو أنشر بها ،وهذه
أيضا
مسألة شديدة الأهمية لأي كاتب أو محلل سياسي ،ليطمئن ،ويقدم أفضل ماعنده .و لاحظت ً
محاولات دائمة لعملها في إيجاد أبواب جديدة ،وإتاحة الفرص للتواصل مع الشباب الجديد المهتم بالعمل،
وتقديم الآراء حول كيفية تحقيق حل الأزمات ،ولاسيما في المسألة السورية،إن اهتمام جيرون بهذا يعكس
وإعلاميا يؤسس لمستقبل واعد ،ولاحظت محاولات لإخراج إعلامي حداثي لافت ،صحيح
علميا
وعيا
ً
ً
ً
أن الأمور على صعيد العمل في المركز ومؤسساته المنوعة ما تزال في بداياتها ،ولكن التطور الحاصل فيه –

ومخلصا في تحقيق الأهداف
حقيقيا
دؤوبا وجهدًا
ومن دون أية مجاملة -نسبة إلى زمن تأسيسه يعكس عملًا
ً
ً
ً
التي أُنشأ من أجلها.
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أقترح على المركز -وآمل أن تسمح أحواله -بالتوسع في الباحثين الجادين في مجالات اقتصادية
عالميا في تلك المجالات ،وأقترح الاهتمام بالأبحاث الميدانية
واجتماعية ،وفي الترجمة لما يستجد
ً
للمجتمعات العربية ،لأن ما ُيعرف عنها هو إما القليل أو انطباعات عامة غير دقيقة أو إشاعات مقصودة
دوما.
لتشويهها تخدم أجندات معادية لها .وفقكم هللا ،وإلى الأمام ً

 .10حمزة المصطفى
كاتب وباحث سوري

الزملاء في مركز حرمون المحترم
تحية طيبة؛
أقدر لكم اهتمامكم الكبير باستطلاع آراء المتابعين والمختصين لعملكم ،وهذا بالطبع ينم على عقلية
تقريبا ما ينتجه
مؤسساتية نتمنى أن تسود في مختلف المؤسسات السورية البحثية منها وغير البحثية .أتابع
ً
المركز جله من أوراق بحثية وتحليلية ،وأقرأ تقارير الأنشطة المتنوعة ،وقد حقق مركز حرمون نقلة نوعية

في عمله مقارنة بالاجتماع التقييمي الأخير قبل أكثر من ستة أشهر ،وأضحى للمركز حضوره الكبير في
قطعا لأن يكون المركز البحثي الرائد في إنتاج معرفة
مستوى النخب الثقافية والسياسية السورية ،وهو مؤهل ً

صلبة عن سورية

.

إذا ما تجاوزنا الإيجابيات جميعها ،وهي كثيرة خاصة في ما يتعلق بالندوات والمحاضرات والمؤتمرات،
فإن لدي بعض الملاحظات ،أتمنى تقبلها بصدر

رحب:

 .1لم يصل المركز حتى إلى المأمول منه برأيي ،وهو إنتاج معرفة تخصصية بالحالة السورية المعقدة،
وما تزال إصدارته تدور في فلك القضايا المتطرق إليها إلى درجة تجعلني أتساءل عن الجمهور المستهدف.
فإذا ما تجاوزنا الترجمات ،فإن المحتوى الذي يقدمه المركز يعنى بالباحث العربي المهتم بالوضع السوري،
ولا يطفئ ظمأ الباحثين السوريين المهتمين بدراسة تفصيلية لمجتمعاتهم
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 .2ثمة مبالغة نو ًعا ما في ترجمة المقالات ،إلى درجة أن الترجمة تطغى على الإصدارات الأخرى.
وبرأيي لا يليق بمركز أكاديمي أن تتفوق الترجمة على الإصدارات.
 .3في مقابل التميز القائم لـ "تحليل سياسي" ضمن وحدة دراسة السياسات ،ثمة مشكلة بنيوية في "
تقدير الموقف" ،إذ لم ينتج المركز سوى ورقتي تقدير موقف في عام  ،2017وهو ما قد يترك تداعياته على
فئة المتابعين غير المختصين من السوريين لجهة تواصلهم ومتابعتهم

للمركز.

 .4تحتاج عناوين وحدة دراسة السياسيات إلى إعادة ضبط ،ثمة نزوع في المدة الأخيرة لعناوين كبيرة
وبراقة ،قد تكون غير مفهومة مقارنة بالمحتوى.
 .5يجب إعادة النظر في التصنيف القائم ،فكثير من الدراسات الموجودة في وحدة الدراسات
الاجتماعية ليست في مكانها الصحيح ،والأمر ذاته بالنسبة إلى وحدة المقاربات القانونية.
وفي النهاية ،إنجاز مركز حرمون كبير جدًا مقارنة بعمره وموارده ،وهو مركز واعد لبناء أسس سليمة
للبحث العلمي في سورية ،وأنتهر الفرصة لأبارك الإعلان عن قلمون للدراسات.
مع فائق المودة والاحترام

 .11خالد أبو صلاح
ناشط إعلامي وسياسي سوري

السادة الأعزاء القائمين على مركز حرمون للدراسات
تحية طيبة ملؤها الاحترام لجهدكم المبذول في ميادين شتى من المعرفة.
افتقر السوريون في ثورتهم إلى وجود مرجعية سياسية وفكرية أو حتى ثقافية يثقون بها ،وينهلون منها،
ويرجعون إليها في ما ُيشكل من الأمور ،وكان لهذا الفقد الأثر الكبير في تفسخ المنظومة القيمية في قوى
المعارضة والمجتمع السوري كله

.
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ق طريقً ا جديدة،
وخلال متابعتي لمسيرة مركز حرمون للدراسات ،بدأت أشعر أن حرمون
َ
بات يش ُّ

لطالما انتظره كثيرون ،وهي طريق العقل والمنطق وفقه الواقع وبناء التغيير والتشديد على المعرفة بوصفها
نهبا لأصناف العذاب
أساسا متي ًنا في عملية البناء بالكامل ،وهي
أمس ما يحتاج ُه السوريون الذين باتوا ً
ً
ُّ
والتشرد والضياع كلها.

يتميز المركز بوجود رؤية استراتيجية في الميادين السياسية والفكرية والثقافية المختلفة.
واضحا لدى قطاع كبير من السوريين والمهتمين
أثرا
ً
واستطاع في مدة وجيزة من انطلاقته أن يترك ً

بالشأن

السوري.

يتمتع بمزيات عدة ،لعل أهمها وحدة دراسة السياسات التي أتمنى العناية بها ،وزيادة نشاطها ،لتشمل
القضايا السياسية كلها حتى وإن وصفت بعضها بالمشكلة ،فلا ب ّد من الخوض فيها ،وإطلاع السوريين
عليها

.

يخرج من إطار التنظير الفكري -على
بالنسبة لبرامج عمل المركز ،تعد إضافة حقيقية لمركز دراسات
ُ

أهميته -إلى فضاء العمل

.

نتمنى تطوير عمل هذه البرامج ،وفتح مساحة أكثر للمشاركة فيها ،فيؤخذ على المركز أحيانًا طغيان
الطابع النخبوي

.

أود الاهتمام أكثر ببرامج دعم الحوار وتنمية الثقافة ،وإيلائها أولية في خطة

المركز.

المقترحات والتوصيات
• متابعة الخطوات الشجاعة التي قام بها المركز من مثل الندوة المشتركة مع مراكز الدراسات في روسيا
بتاريخ /26

أيار.

• توسيع المشاركة والتفاعل في شبكة جيرون لتشمل الفرقاء السياسيين الذين بالامكان الاتفاق معهم
فكريا للجميع للإسهام في تحفيز التفكير النقدي ،و تقبل الرأي
منبرا
على أرضية وطنية؛ لتصبح الشبكة
ً
ً

المختلف

.
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• إنشاء قسم خاص للتسويق الإعلامي لإنتاجات المركز في الميادين المتنوعة ،فهناك كثير من المواد
القيمة التي يحول ضعف التسويق دون وصولها للناس

.

•عقد ورشات حوارية عامة في أماكن وجود السوريين ،ورعايتها ،وهو امر مهم جدًّا.
• الاهتمام بصالون الكواكبي للحوار ،وتوسيع نطاق المشاركة لتشمل الفئات التي بالامكان التأثير فيها
وتطويرها وبناء المشترك الوطني معها

.

•ضم المركز شخصيات شابة في صفوفه ،و الاهتمام أكثر بجمهور الشباب و قضاياهم في نطاق بحوثه
وبرامجه

.

مع خالص تمنياتي بالتوفيق ودوام النجاح.

 .12خضر زكريا
أكاديمي وباحث سوري

بارزا في التأسيس لثقافة سياسية واجتماعية وطنية
دورا ً
 .1يلعب مركز حرمون للدراسات المعاصرة ً
وشعبا ،دولة لمواطنيها كلهم،
أرضا
حداثية ،تعتمد على تعددية الآراء والمواقف ،في إطار سورية موحدة ً
ً
جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم
يسودها القانون وتحكمها إرادة الشعب السوري ،ويتساوى فيها المواطنون
ً
الإثنية أو الدينية أو المذهبية أو المناطقية أو غيرها.

 .2ومن المدهش حقً ا أن يتمكن المركز بإمكاناته المحدودة في هذه المدة القصيرة؛ تحقيق عدد
كبير من الإنجازات في الصعد المختلفة.
دوريا ،وكذلك الرصد الأسبوعي لأهم ما يصدر
 .3تساعد التحليلات السياسية التي يصدرها المركز
ً

في الصحافة العربية والعالمية من أخبار ومعلومات حول الوضع في سورية؛ في فهم أفضل لتطورات الوضع
المذكور ،وتكوين رؤية سياسية صائبة لمآلاته .وإن الترجمات التي ينشرها المركز لدراسات رصينة تتناول
الوضع السوري ،تسهم في اطلاع متابعي تلك الدراسات على المعلومات والمواقف لصحفيين وكتاب من
دول مختلفة ،ومن وجهات نظر متباينة.
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 .4تع ّد شبكة جيرون الإعلامية اليوم واحدة من أبرز المنابر الصحفية المعنية بالشأن السوري .فهي
تستقطب نخبة من أهم كتاب الرأي السياسي والثقافي في سورية ،ومن بلدان عربية أخرى .ويتعرض هؤلاء
يوميا
الكتاب بالتحليل اليومي للقضايا المختلفة الخاصة بالثورة السورية وتطوراتها ومآلاتها .وتعرض الشبكة
ً

أهم أخبار سورية ،استنا ًدا إلى مصادر موثوقة .وتنشر ترجمات لأهم ما يرد في الصحف الأجنبية من مقالات
وتحليلات للوضع السوري ،وما يتعلق به من قضايا دولية .فضلًا عن تناولها موضوعات جذابة في الفن
والأدب ،وقضايا حيوية في الاقتصاد والمجتمع.
 .5العدد الأول من مجلة قلمون للدراسات والأبحاث الذي خصص ملفه الرئيس لفكر الفيلسوف
مرجعا موثو ًقا لنتاج المفكر الراحل .والمجلة ،بهيئتيها
وثقافيا ،بل
فكريا
سفرا
صادق جلال العظم ،يع ّد
ً
ً
ً
ً
الإدارية والاستشارية تبشر بأعداد قادمات لا تقل شأنًا عن العدد الأول.

كبيرا من الباحثين الشباب
 .6زودت الوثائق والكتب والمحاضرات التي أعدها معهد الجمهورية عد ًدا
ً

بمنهجية البحث الاجتماعي وطرائقة وأدواته ،ما شجع بعضهم على إنجاز أبحاث مهمة في مجالات عدة.
 .7شكلت الصالونات والمنتديات الحوارية الكثيرة التي نظمها المركز في مدن عدة ،داخل سورية
وخارجها ،منابر مهمة للمفكرين والناشطين السياسيين لطرح وجهات نظرهم وتبادلها مع أقرانهم حول
مختلف المسائل التي تخص الثورة السورية ومسيرتها وتطوراتها ،وتتناول المستقبل المأمول لسورية.
أطرا لتفاهمات واتفاقات بين عدد من القوى السياسية ،بغية توحيد جهدها أو التنسيق بينها أو
وشكلت ً
التقريب بين وجهات نظرها.

 .8لا شك في أن التأسيس لدار ميسلون للنشر والتوزيع ،وإصدارها بعض المؤلفات المهمة ،سيعزز
من أهمية المركز ومنزلته ،ويسهم في تحقيق أغراضه.
 .9تعمل الوحدات المتخصصة في المركز على تعميق البحث في القضايا الاجتماعية والسياسية
والاقتصادية والثقافية والإعلامية ،وعلى تطوير أداء المركز في المجالات المختلفة.
 .10في سياق الحديث عن التحديات التي واجهت المركز أو يمكن أن تواجهه تجدر الإشارة إلى ما
يأتي:
 .1كان العبء الأكبر في البداية يقع على عاتق عدد قليل من الأشخاص ،ولا سيما المدير العام
للمركز ،ومديره التنفيذي .وقد تم تجاوز هذا الوضع إلى حد كبير ،بحيث بدأ المركز يأخذ طابع مؤسسة
منظمة ،يقوم كل من وحداته وبرامجه بالدور المنوط به ،استنا ًدا إلى نظام عمله ،وجهد الأشخاص المكلفين
به .إن توطيد النظام المؤسسي في المركز يع ّد أحد أهم عناصر نجاحه واستمراره.
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أجورا ومكافآت متواضعة عن الأعمال المؤداة في
 .2الإمكانات المادية المحدودة للمركز ،فرضت
ً

نشاطه المتنوع .وعلى الرغم من روح الحماس السائدة بين العاملين جميعهم ،وتطوع بعضهم للعمل مجانًا
أو بما يشبه المجان ،إلا أن ضمان استمرارية العمل وتحسينه تتطلب إعادة النظر في نظام المكافآت
والأجور ،بما يساعد على ثبات العاملين الأكفاء واستقطاب عناصر كفية جديدة .وهذا يتطلب العمل على
استحداث مصادر متجددة لدخل المركز.
أيضا في محدودية البحوث الميدانية التي ينبغي أن تشكل
 .3ولعل الإمكانات المادية المحدودة أثرت ً
محور عمل بعض وحدات المركز ،ولا سيما وحدة البحوث الاجتماعية ووحدة البحوث الاقتصادية.
فالدراسة الميدانية لأوضاع السوريين في المهاجر ،والمسائل المتعلقة بعملهم واندماجهم وشروط عودتهم
اهتماما أكبر ،وتخصيص موارد مالية كافية لإجرائها.
إلى الوطن؛ من الموضوعات التي يجب إيلاؤها
ً

 .4من ا لمهم توسيع الإطار الجغرافي لعمل المركز .فافتتاح مزيد من الفروع في المدن الرئيسة التي

يوجد فيها السوريون ينبغي أن يكون إحدى أولويات المركز.

 .13خضر عبد الكريم
فنان تشكيلي وناشط حقوقي ومعتقل سياسي سابق

منذ بداية اندلاع الثورة السورية ،وفي ستة أعوام خلت ،ظهر عشرات لا بل مئات ،من أسماء منظمات
ومراكز وجمعيات ،وهيئات ،بمسميات مختلفة ،وفي مجالات مختلفة ،طرحت نفسها لتمثل الحالة المدنية
السورية ،ومن ثم لتكون عونًا للشعب السوري ،والبنية الاجتماعية السورية ،وحاملًا لكل ما ينتجه الانسان
السوري  -سواء في الداخل أم الخارج -من نتاجات فكرية وثقافية ومعرفية في المجالات المختلف ،للوصول
إلى وضع الحلول السياسية لسورية المستقبل.
كثيرا من هذه المؤسسات كانت ممولة من جهات داعمات ،منها كانت عربية ،ومنها إقليمية،
ومع أن
ً

ومنها أوروبية وأميركية ،إلا أن امتداد عمر الثورة والتحولات التي حصلت فيها ،ولا تخفى على أحد ،فقد

قسما
تراجعت وانحسرت أو توقفت ،عمل كثير من تلك المؤسسات والمراكز والجمعيات ،وذلك لأن
ً

قسما منها كان مؤسسات شكلية بهدف
من تلك المؤسسات ،كان يعتمد على الإمكانات الذاتية ،و
ً
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مستمرا ،تلك التي ارتبطت
التمويل فقط ،والاستفادة باسم الثورة ،والعمل المدني المجتمعي ،أما ما بقي
ً

بهيئات سياسية مفروض عليها البقاء ،أو مرتبطة بتجمعات وأطر أيديولوجية ،مرتبط مصيرها و بقاؤها
وديموتها بمصير تلك التجمعات ،بوصفها غطاء لجلب المال السياسي وكسبه ،ومن خلال عمل تلك

وطبعا إنتاج هذه المؤسسات جميعه ،كان
المؤسسات المدنية،
ً

يصب في المصلحة السياسية،

والأيديولوجية لتلك الأطر والتجمعات السياسية.

وحيال هذا الموصوف السريع ،والمقتضب أعلاه ،وتراجع أسماء كثير من المؤسسات والمراكز
والجمعيات وانحسارها ،فقد أقدم القائمون على مركز حرمون على إعلان انطلاق مركز حرمون للدراسات
تقريبا ،وقد كان يتوقع كثير من المهتمين والعاملين في الشأن العام
المعاصرة ،منذ ما يزيد على عام ونصف
ً
والمراقبين ،أن هذا المركز لن يدوم أكثر من سنة ،منطلقين من أن السنوات الخمس الماضيات ،استهلكت
الإمكانات والمشروعات والأفكار كلها ،وحتى الأشخاص ،من قبل المؤسسات التي عملت في خمس
سنوات

ماضيات.

وما بعد يوم حضوره ودوره وفعاليته بإنجاز
إلا أن مركز حرمون -من خلال متابعتي عن كثب -أثبت ي ً

وأيضا بدأ اسم المركز يعرف ،ويتداول ،ويتقدم ،لينافس أسماء مراكز ومؤسسات معروفة وعريقة،
مشروعاته،
ً
تمتلك الإمكانات والخبرات ،وبذلك ليحقق مركز حرمون نجاحات ربما تضاهي نجاحات تلك المؤسسات
العريقة.
وبحسب رؤيتي ،يعود نجاح مركز حرمون وحضوره في الصدارة في هذه المدة القصيره لجملة من
الأسباب ،منها:
-1

الاستراتيجية المعتمدة في إدارة المركز وخططها.

-2

لامركزية القرار في عمله وعمل هيئاته.

-3

النتوع في موضوعات عمل المركز واهتمامه.

-4

اختيار الموضوعات بحسب أولويتها في المكان والزمان المناسبين.

-5

تحفيز جمهورها على المتابعة من خلال طرح أفكار ومشروعات جديدة على الدوام

-6

وجود التمويل غير المشروط مقارنة بأنماط التمويل المعروفة والموجهة لتحقيق هدف وحيد بعينه.
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أمرا
وهنا ،لا بد من القول إن هناك تفاو ًتا في الأداء بين الوحدات التابعات لمركز حرمون ،وأظن هذا ً

طبيعيا كون هذا التفاوت يرتبط بطبيعة عمل تلك الوحدات والأشخاص القائمين عليها ،وخبراتهم
ً
الشخصية ،ولا سيما أن الاختصاصات لتلك الواحدات تختلف بصورة أو بأخر ،لذلك من الإجحاف

المقارنة بينها.
ومن ثم ،لإنجاز أي عمل من أي نوع كان ،مهما امتلك القائمون عليه من إمكانات ،لا بد أن تكون
مفهوما وآلية في الإنصات وسماع آراء
هناك فجوات وثغرات ،وما يهمنا هنا القول بأن المركز اعتمد
ً

الآخرين المختلفين لسد هذه الثغرات والفجوات ،وهذا ما سيبني الجسور بين المختلفين ،باعتماد لغة

الحوار.
وما قام به مركز حرمون من خلال جملة من النشاط عن طريق إطلاق منصات لكل قضية شائكة في
ومعرفيا في مواقعها ومنابرها
سياسيا وفكر ًّيا
الحالة السورية ،وإقامة جلسات حوراية ونشر آراء المختلفين
ًّ
ًّ

المتعددة ،ستكون بدية لإنشاء أرضية جديدة للسوريين سواءالذين يعملون في الشأن العام أم الذين يعملون

في إنتاج الفكر والمعرفة ،وهذا ما سيكون أرضية وبوابة لمعرفة السوريين بعضهم ببعض ،ومن ثم ،ربما
مناخا بين هذه الفئات للتدريب على سماع الآخر لتعلم لغة الحوار ،وتقبل الآخر المختلف تلك
يخلق
ً
اللغة التي صدرتها عصابات الأسد والبعث منذ خمسة عقود.
الاحترام والتقدير كله لإدارة مركز حرمون وكوادر المركز والمسهمين في إنجاحه.

 .14خطيب بدلة
أديب وكاتب سوري

أشكر لكم الثقة والاهتمام ،وبعد؛
أو ًلا -نشاط مركز حرمون أرى أنه جيد ،ويقوم بتغطية محاور سياسية وفكرية لها علاقة بسورية ،وبصورة
جيدة ،مثلًا :ندوة الجولان .تكريم صادق العظم ،تأبين عبد القادر عبدللي .ملاحظتي أن المركز يجب
أن يكون لديه بيانات بأسماء المثقفين والناشطين الموجودين في مدينة مثل إسطنبول (مثلًا) ،وتتم دعوتهم
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بصفة مستمعين في كل نشاط .أنا مثلًا دعيت لنشاط واحد ،وبعدها علمت بوجود نشاط آخر ،ولم أدع
إليه.
ٍ
تعال.
ثانيا -شبكة جيرون الإعلامية ،برأيي إنها جيدة جدًا ،تتعامل مع الكتاب باحترام ومن دون
ً
بالنسبة إلاى لمجلات ،فهي لا تصلني ،ولا أستطيع الحكم عليها .بالنسبة لدار ميسلون ،وجدت أن
شروط النشر لديهم واقعية ،وفيها نوع من الاحترام ،فمثلًا أنا أرسلت مخطو ً
طا ،وفي اليوم نفسه وصلني
إشعار بالوصول ،مع تأكيد على أن النتيجة ستصلني خلال نصف شهر.
أنا أقترح أن يكون لدى الدار خط مفتوح مع الكتاب السوريين المقيمين في داخل سورية (المؤيدين
طبعا).
للثورة ً
هذه شهادتي ،وهي في حدود متابعتي.
أتمنى لكم الازدهار

 .15سلام كواكبي
أكاديمي وباحث سوري

افتقدت سورية للعمل البحثي الجاد طوال عقود التسلطية ،وكانت العلوم الاجتماعية في أدنى سلم
الاهتمامات ،إن وجدت .وكان ج ّل ما ُيكتب عن سورية في هذه العلوم هو نتاج باحثين أجنبيين أو من

أتيحت لهم فرصة العمل في المراكز البحثية الأجنبية من السوريين .لذا صارت مراجعنا هي كتب تأسيسية

في فهم المكون السياسي والاجتماعي كما في فهم الكينونة الاقتصادية أو في فهم التركيبة الديمغرافية .حتى
البحث في الشأن الثقافي كان عمل المهتمين من غير السوريين

.

وفي هذا المجال ،وعندما رغبت بمتابعة دراساتي العليا في العلوم السياسية ،واهتممت بالقضية السورية،
استندت في قراءاتي -ولم أندم -إلى كتب أندريه ريمون ،وإليزابيت بيكار ،وإليزابيت لونغنس ،وميشيل سورا،
وريمون هينينبوش ،وفولكر بيرتيس ،وستيفن هايدمان ،حتى لا أذكر
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جاءت انتفاضة  ،2011وحملت معها عد ًدا من الآمال والانكسارات .وأهم مخرجاتها الإيجابية انبثاق
مجتمع مدني كان موؤو ًدا طوال عقود ،وبرزت عدد من وسائل الإعلام المكتوب والمسموع بعد عقود
أيضا من الت عتيم الإعلامي والخطاب الخشبي واللغة الجوفاء ،وقد كان الانتشار الإعلامي ،بغثّه وسمينه،
ً
وأخيرا ،حملت معها هذه الانتفاضة مشروعات عدة لإطلاق مراكز بحثية
إغناء للمشهد التعبيري السوري.
ً

جادة في نطاق محدود جدًّا من الإمكانات المالية ونقص رهيب في الكفايات

العلمية.

مركز حرمون للدراسات المعاصرة هو أحد أهم هذه المراكز القليلة .وقد حفلت سنته الأولى بنشاط
متنوع ،سنحت لي الفرصة أن أشارك في بعضه .وحظيت بثقة القائمين على الموقع الإعلامي "جيرون"
للكتابة فيه منذ بداية انطلاقته .ومن المؤكّد بأن إصدارات المركز هي بمستوى الندوات التي عقدها خلال
هذه المدة .ومهما كانت المدة قصيرة ،وهي لا تسمح بتقييم عملية تراكمية ،إلا أن المركز استطاع
المتصحرة
تسجيل خطوات مهمة في البيئة البحثية
ّ

.

أساسا لهذه العملية التراكمية ،حيث
مصدرا
من جهة أخرى ،ربما يعد النشاط المتنوع كما الإصدارات
ً
ً

تسهم في إثراء المكتبات كما العقول بنصوص ودراسات قائمة على منهجية علمية صحيحة .بالمقابل،

خصوصا في بداية
أساسا في غياب التركيز على منتج أو منتجين محددين
فلهذا التنوع والتعدد عواقب تتمث ّل
ً
ً

الانطلاقة العملية للمركز

.

أيضا موضوعات مهمة للغاية من خلال لقاءات مستقلة أو من ضمن
وغطت الندوات التخصصية ً
نشاط الصالونات التي أخذت بعدًا جديدًا في تنشيط الحوار في أمور شائكة ما فتئت تك ّون مجالات حساسة

عموما في المشهد السوري العام .فكان الحوار الإسلامي -العلماني مجا ًلا لجدل نقدي
ودافعة للتصادم
ً
بناء على
إيجابي التوجه ،على الرغم من صعوبة إيجاد نقاط التلاقي الفكرية ،ولكن إمكان التوافق العملي ً

هم وطني مشترك .وتطرقت الصالونات إلى المسألة الكردية في سورية ،وطالما أهملها المعارضون مبينين
أنها ليست من ضرورات المناقشة المرحلية .وعلى العكس من هذا الفهم المغلوط للأولويات ،تصدى

صالون هنانو للموضوع بصورة

مفتوحة.

موضوعات عدة تصدى لها المركز كانت تحتاج الى استمرارية في المعالجة ،وليس فقط إطلاق
المبادرة .والمدة القصيرة من عمر المركز لا تسمح بالحسم في هذه الملاحظة ،فمن المؤكد أن استمرارية
التوقف عند النقاط الشائكات والمحاور الجدالية ستكون من أساس اهتمامات المرحلة المقبلة .العملية
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التراكمية مهمة جدًّا في تأسيس أدبيات فكرية وتحليلية في الموضوعات المهمة ،وما أكثرها في المشهد
السوري.

ومن المنتظر أن يفتح المركز المجال أوسع للشباب السوري بفتياته وفتيانه للخوض في حقل البحث
العلمي والتحليل السياسي ،لتشجيع تجديد الدماء في ظ ّل هيمنة جيل واسع المعرفة -ولكن قديم الأدوات-
عموما .ومن المتوقع أن التجربة ستدعم التمييز بين العمل البحثي والشهادات
على المشهد البحثي العربي
ً
الشخصية من واقع العمل السياسي ،وكلاهما مهم ،ولكن من الأجدى أن يتكاملا من دون أن يكونا

إحلاليين .أ ي إن تخصص لقاءات علمية لوضع الأوراق الرئيسة للمحاور المراد بحثها ،ومن ثم إضافة
العاملين في المشهد السياسي بوصفهم ناشطين أو قادة معارضة ،للإسهام ي المناقشة وتصحيح بعض
الاستنتاجات

.

من خلال التطلع الى استثمار النجاح الذي تم ،أرى بأن يتم البناء على ما تم ،والقيام بتطوير مشروعات
بحثية تحمل استمرارية ،وتنتج معرفة مهمة جدًّا لعملية إعادة البناء السياسي والاجتماعي والثقافي التي
ستقوم إما آجلًا أو عاجلًا في الوطن سورية .ومن الضروري التنسيق بين مسؤولي المشروعات البحثية حتى
لا يكون هناك تعارض بل تقاطع وتكامل بين المحاور التي يجري التعرض لها

.

أساسا لانطلاق صحيح في السنوات التاليات ،وأظن أن مركز حرمون
إن السنة الأولى لأية تجربة تكون
ً

على الرغم من الصعوبات العملية الكثيرة ،تمكن من إنجاح هذه الخطوة ،وعلى أمل الاستمرار لرفد الحقل
التحليلي بمزيد من الدراسات

الجادة.
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 .16سماح هدايا
أكاديمية وكاتبة سورية

من خلال اطلاعي وقراءتي إنتاج مركز حرمون ،ومن خلال حضوري ورشة لمركز حرمون ،يمكن القول
استنا ًدا إلى الملاحظة وتجربة التفاعل أن مركز حرمون يتمتع بمعايير علمية مبنية على أصول البحث،
ويتصف أداؤه بالمهنية من حيث إعداد ورشات العمل ومتابعتها والتحضير لها وسير تنفيذها .ربما ينبغي
لمركز حرمون المزيد من الانفتاح على شرائح أوسع لكي يحقق ارتبا ً
طا أكثر بالواقع الثقافي السوري وأطيافه
المختلفات.

 .17سميح شقير
فنان وموسيقي سوري

تطلع السوريون بعد الثورة بعين الأمل باتجاه مبدعيهم ومثقفيهم للتعبير عن طموحهم بإسقاط الاستبداد،
وبناء دولة المواطنة والحريات ،وعلى الرغم من صدمة الثائرين بعدد من هؤلاء المثقفين والمبدعين حين
صمتوا أو دافعوا عن سلطة الاستبداد ،إلا أن جهر الكثير منهم بموقفه الداعم لمطالب الشعب الثائر،
وحضور منجزهم الفني والإعلامي قد أبقى الآمال مشرعات.
عموما نشا ً
أيضا ،وكان
وشهد الحراك الفني والفكري والثقافي
طا فردي الطابع ،وبإمكانات فردية بسيطة ً
ً

من الممكن فهم ذلك حينئذ بسبب غياب مرجعية ثورية تؤمن الدعم للجهد الثقافي والفكري والفني
جماعيا متعاضدًا يشد من ساعد الثورة،
المطلوب ،لمواكبة هذا الحراك التاريخي ،ولكي تجعل منه فعلًا
ً

ومواكبا لتطلعاتها.
ً

ولكن مرور السنوات من دون أن يحدث أي جديد بهذا الخصوص ،على الرغم من تشكل ما يسمى
قيادات للمعارضة وأجسام سياسية مختلفة ،وعلى الرغم من حضور عدد من رجال الأعمال المقتدرين في
المشهد السياسي الثوري .هذا كله جعل السؤال يتنامى عن هذا العجز عن فهم الدور الكبير الذي يمكن
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للفعل الثقافي القيام به ،وخاصة بعد التشوه الذي أصاب المشهد الثوري حينما تم اختطافه ،ليدخل في
الأجندات الإقليمية والدولية ،والدفع لأسلمة الثورة بعد عسكرتها ،وحجب أي إمكانات عن الجسد المدني
والديمقراطي من الثورة.
وخلال سنوات لم نشهد اي محاولة جدية لمأسسة الفعل الثقافي أو لتجميع كوادره ليبقى الحضور
الثقافي معتمدًا على الإمكانات الفردية أو بعض المبادرات التي تقلصت شي ًئا فشي ًئا ،وكادت تستنفد قدرتها
بمرور الوقت.
وهنا يمكن تسجيل حضور مشروع مركز حرمون علامة فارقة في هذا السياق ،فقوس العمل الواسع
من مركز دراسات إلى دار نشر وصحافة ألكترونية متميزة (جيرون) إلى صالونات ثقافية عدة ،وإلى امتداد
عملها في جغرافيا الشتات السوري ،والاعتماد على عدد من خيرة الأقلام السورية ،هذا كله جعلنا نتنفس
الصعداء.
أخيرا هذا الفعل المؤسسي والجامع لقدرات كثير من المثقفين السوريين وغيرهم من الهاجسين
إذ ظهر
ً

بالهم السوري ،والواقفين إلى جانب حراكه ،إن ما نأمله حقً ا هو امتداد هذه التجربة ،وتعمقها ،نأمل أن
ماليا إلى هذه التجربة الوليدة لدعمها ،وهذا ما يعطيهم فرصة جديدة لتجاوز
يلتفت السوريون المقتدرون ً
خطأهم الكبير في المدة السابقة ،لأنهم لم ينشئوا تجربة مماثلة ،ولم يدعموها.

إلا أن هناك ما يمكن ملاحظته في هذه التجربة ،فعلى الرغم من اتساع نطاق العمل إلا أنه من الواضح
وجود دور إداري فردي -رائع بالطبع  -لكنه يقلل من احتمال استمرار الإنجاز من دون وجوده طوال
الوقت،
وما أتمناه لحرمون هو الذهاب أبعد في مأسسة هذه التجربة ،لتعزز أداءها عالي الحرفية ومتسع الرؤية
حاليا
من خلال تفاعل وتكامل أداء الناشطين فيها ،وتطوير كفاياتهم ،ليغدو الإبداع الإداري الفردي الناجز
ً
موز ًعا على الجميع،

مع خالص تقديري لهذا الجهد الجميل.
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 .18سميرة مبيض
باحثة أكاديمية وكاتبة سورية

في البداية يجب الإشارة الى أن مبادرة مركز حرمون للدراسات المعاصرة بتوجهها نحو الكتّاب
والأشخاص الفاعلين في ميدان الثقافة والسياسة والإعلام لتقديم الرأي حول أداء المركز ونشاطه ،هي بحد
ذاتها سابقة في الإعلام السوري ،وتعكس صلة المركز بنبض الشارع السوري وبالتوجه إلى مشاركة السوريين
في بناء مسار المنابر الإعلامية ،وتوجيهه ،لتكون أقرب لما ينتظرون بعد عقود من غياب حرية الرأي،
ودوران الإعلام في فلك السلطة وفي خدمتها ،وأعبر عن تقديري لهذه المبادرة.
جاء انطلاق مركز حرمون بارقة أمل بإعلام سوري فاعل ،اختصاصي و ذي صدقية بحثية تخصصية
قادرة على مخاطبة السوريين من جهة ،بالاهتمام بقضايا الرأي العام ،و نشر التوعية وتوضيح الكثير من
المفهومات السياسية ،ونقل الخطوط العريضة لكثير من القضايا الدولية ،وتشابكها مع القضية السورية
قادرا على مخاطبة الرأي العام الدولي عبر ترجمة الأبحاث
للقارىء المتابع ،ومن جهة أخرى كان المركز
ً

والدراسات للغات عدة .حاف ظت المؤسسة على سوية عالية من المقالات والأبحاث خلال المدة الزمنية
السابقة ،ومن ضمنها شبكة جيرون الإعلامية التي أثبتت وجودها في وقت زمني قصير ،على الرغم من
وجود العدد الكبير من المواقع الإعلامية الموجهة للشأن السوري ،لكنها تميزت بالجدية و الصدقية في

خطها العام ،وهي صفة باتت تهم السوري في أي مصدر يستقي منه معلوماته في وسط ضوضاء وتشويه
إعلامي خطر في ما يتعلق بالشأن السوري .كان من الملفت للانتباه اهتمام المركز بتكريم رموز سورية
عموما ،وأعيد إحياؤه بنجاح من قبل
والتعريف بهم ،وهو أمر تفتقده الأوساط الثقافية والإعلامية السورية
ً
مركز حرمون.

جاءت الندوات التي يعقدها المركز موافقة لحاجات السوريين ،وكان لتوجهه بصورة أكاديمية مدروسة
نحو روسيا في محاولة لكسر حال الاستعصاء السياسي أهمية كبرى ،قد لا تظهر نتائجها بصورة مباشرة
اليوم في ظل صراع محتدم ،لكنها قد تكون دعامة لفتح قنوات داعمات للوصول إلى توافقات حول
مصلحة الشعب السوري بعيدًا عن نظام الأسد ،وعلى الرغم من تعرضها لانتقادات كثيرة لكن إدارة المركز
تعاملت مع الانتقادات بمهنية عالية وبالحجة المنطق ،وزاد ذلك من منزلته.
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مهما لأي باحث أو قارئ مهتم ،حيث تسمح الملخصات المقدمات
مصدرا
تعد وحدة مراجعة الكتب
ً
ً

بفتح المجال للاطلاع لغير المختص ،ويدخل ذلك في سياق نشر الثقافة النوعية والفكر بصورة متاحة
للجميع ،وهي خطوة رائدة على الصعيد السوري.
من نقاط الضعف الظاهرة بوضوح في المركز هي غياب المشاركة النسائية الفاعلة في ندواته أو في هيئاته
التحريرية (مثال في مجلة قلمون أو موقع جيرون) وهي نقطة يتوجب مراجعة سياسة المركز فيها ،حيث
أيضا وحدة اختصاصية بالمرأة السورية أو صالون أو منتدى خاص بهذا الشأن المهم
يغيب عن المركز ً
الذي يدخل بصورة كبيرة في مسار التوعية الاجتماعية التي يحتاج إليها المجتمع السوري ،وعلى الرغم من
زمنيا على يوم المرأة في حين كان من الممكن
أن فعالية نون الثورة كانت مهمة و مؤثرة ،لكنها اقتصرت
ً

أن تكون بصورة منتدى مستمر أو قسم يجمع الدراسات المتعلقة بشأن المرأة كافة ،وتكون مرجعية في

هذا السياق أسوة بالموضوعات الأخريات.
أيضا هي مشاركة الشخصيات في ندوات المركز التي
من النقاط التي قدد تستحق إعادة النظر بها ً
غالبا على لوائح وأسماء معدة سلفً ا ،وذلك أمر مفهوم ،لكن قد يكون من المفيد قبل كل ندوة
تعتمد
ً

الإعلان عنها ،وفتح باب تقديم ملخصات لدراسات في محاور الندوة للراغبين من الباحثين والمختصين

السوريين من خارج دائرة المركز ،ويتم اختيار الدراسات التي تحمل قيمة نوعية ليشارك أصحابها في
الندوات ،ما يسمح بتوسيع الدائرة المعرفية وإتاحة الفرصة للوجوه الشابة لطرح أفكارها في الموضوعات
جميعها التي تعالج الشأن السوري.
ختاما إلا أن أقدم التحية لجهدكم المخلص الذي يؤسس لعمل بحثي وإعلامي سيكون
لا يسعني
ً

بالتأكيد دعامة مهمة في مستقبل سورية ،مع الأمل بأن تحافظ مؤسستكم على المهنية والاستقلالية والالتزام
بالخط الوطني السوري ،فذلك مصدر نجاحها.
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 .19شمس الدين الكيلاني
أديب ،كاتب وباحث سوري

تأسس مركز حرمون للدراسات المعاصرة في  17نيسان  ،2016وذلك بافتتاح مقره الرئيس في الدوحة،
في الوقت الذي افتتح فيه فر ًعا له في عينتاب-تركيا .كانت البداية قد فتحت الأفق على وعد وأمل بنشأة
جديدة للمؤسسة الثقافية الديمقراطية السورية ،انتظرها السوريون لتكون عنوانًا يواكب ثورتهم المجيدة،
سياسيا .فاق الإنجاز المتوقع ،وضاهى المأمول والضروري .فقد جذب المركز
ثقافيا عما اختزنته
وليعبر
ً
ً
إلى صفوفه كوكبة من المثقفين السوريين ،حولوا قدراتهم الفكرية إلى بصمة واعدة ،وإلى بناء ثقافي ُيسجل
لصالح الثورة السورية .لم تمض سنة على عمر حرمون حتى بدت ملامح إنجاز ثقافي تظهر إلى العلن.

وتسجل نقاط الضعف والقوة في
وتغطي مساحة ضرورية للتعبير عن مسار أحداث الثورة السورية السياسية،
ِّ ّ
مسارها الصعب ،والمحاط بالمخاطر الداخلية والإقليمية والدولية ،ويشكوا من الافتقار إلى (القيادة الوطنية)
القادرة على قيادة الثورة والوطن ،وإيقاظ الوطنية السورية من تبعثرها.
استطاع المركز أن يحتل الموقع الأهم بين المؤسسات الثقافية السورية التي واكبت الثورة ،واستلهمت
قضيتها .فتكاثرت أبواب المركز وهيئاته ومؤسساته (وحدة الدراسات والبحوث ،وحدة الترجمة ،وحدة
تحليل السياسات) ،كان لها صداها الإيجابي .ويع ّوِّل المرء على توسع الجهد في هذا المجال .وقد كثف

أيضا ميادين جديدة للنشاط
المركز ووسع من نشاطه وحضوره الجغرافي والإعلامي وحضوره الثقافي .وفتح ً
الثقافي-السياسي ،فافتتح صالون هنانو للحوار العربي الكردي ،أقام فيه عد ًدا من الندوات حول المسألة
الكردية ،وأسس منتدى الجولان ،ومنتدى الغوطة الشرقية في داخل الوطن ،ومنتدى بردى في مدينة الدوحة
عددا من الندوات في برلين ،أبرزها في فكر الراحل
افتتحه بندوة عن المفكر الراحل الياس مرقص ،ونظم
ً
صادق جلال العظم ،وتوج منجزاته بتأسيس دار نشر ميسلون ،وإصدار جريدة حرمون الإلكترونية.
لا شك في أن منجزات حرمون في سنته الأول ،تجاوز فيها اختبار الجدية والقدرة على الاستمرار
وأيضا التوسع في حضوره الثقافي السوري،
بنجاح ،ولعله في سنته الثانية سيؤكد فيها قدرته على البقاء،
ً
وتكثيف الإنتاج الثقافي والصحفي في مداراته المختلفة على طريق بناء صرح ثقافي سوري مميز ومهم،
وذلك من خلال إبراز خصوصيته الثقافية وهويته الوطنية الجامعة التي تجمع بين الوطنية الديمقراطية السورية
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واحترام التنوع ،والجمع بين استلهام قيم الحرية والكرامة والتغيير التي أطلقتها الثورة ،وقيم الديمقراطية
والوطنية السورية التي تقبل التعددية والتنوع .ولعل كل توسع وانتشار ونجاح يحرزه (حرمون) يحملُّه مزي ًدا
من المسؤولية عن إحداث فرص الجمع بين السوريين في وحدتهم واختلافهم ،وذلك بتحويل مؤسساته إلى
إطار جامع للسوريين على قواسم الوطنية والديمقراطية والحرب على الغزاة وأشكال الغزو كلها .ويساعد في
التقارب بين قادة الرأي مع كثير من الصبر ،ولا بأس من إحداث منتدى الوحدة الوطنية ،يرعى هذا النشاط
الوطني بطريق تأسيس (هيئة وطنية ديمقراطية جامعة للسوريين) ،ويقوم المركز بدور المدخل أو الباب أو
الإطار المساعد والمس ِّّهل لانبثاق هيئة وطنية جامعة من دون استبعاد أحد من الشخصيات السورية أو فرض
الوصاية على أحد الداخل في هذا الحوار واللقاء.
هني ًئا من القلب للعاملين في (حرمون) كلهم ،والهيئة المسؤولة ،والداعمين في الظل لهذا العمل الكبير،
بمضي أكثر من عام على الولادة ،وعقبى لمئة عام في طريق تحرير بلدنا ،وترسيخ الديمقراطية والوحدة في
ربوعه.

 .20شوكت غرز الدين
كاتب وناشط حقوقي سوري

عالمين
وظيفة "مركز حرمون للدراسات المعاصرة" بين
َ
كانت وظيفة مراكز الأبحاث في عالم "الحرب الباردة" ،هي تقديم النصح والمنظومات الشموليّة

لأصحاب القرار ،والتي تستند إلى ندرة المعلومات واحتكارها .وقد رافق هذه الحالة أهميّة كبيرة لوظيفة

الإيديولوجية
و"المخبِّر" في توصيل المعلومات ولوظيفة مراكز الأبحاث في إنتاج المنظومات
"الجاسوس"
ُ
ّ

ونقلها للجمهور.

العربي" تستند إلى وفرة
وبخلاف ذلك ،نجد وظيفة إنتاج المعرفة في عالم "ما بعد ثورات الربيع
ّ

العربي" ،ولكنه
المعلومات ،وتقويض احتكارها بفضل "ثورة المعلومات" وعولمتها وبفضل "ثورات الربيع
ّ
وتفصيلية في ٍ
معا.
كلية
آن ً
ّ
يغيب عن هذه المعرفة وظيفة ل ّم شمل المعلومات الكثيرة والمتفرقة في رؤى ّ
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عالمين يطرح علينا إهمال الوظيفة القديمة ،والاهتمام بالوظيفة الجديدة التي تقوم
هذا الاختلاف بين
َ

معرفية ،وتقديمها للجمهور العريض وللفاعلين المتنوعين ،لا إلى
بإدراج فوضى المعلومات في منظومة
ّ

أصحاب القرار فقط.

ولكنه ساد التعايش لا القطيعة بين الوظيفتين ،في وقت كان المطلوب فيه هو الوظيفة الجديدة لما
وتفصيلية من جهة
كلية من جهة،
ّ
تقوم به من تنظيم لفوضى المعلومات ،ومتابعة لتراكمها ،وإنتاج أبحاث ّ

أخرى.

أساسا ،فإ ّ
ن هذه
ي
وبما أن وظيفة "مركز حرمون للدراسات المعاصرة" هي معرفة الموضوع السور ّ
ً

معرفيا" هي الأخرى تتصف بمثل هذا "التعايش" بين وظيفتين تنتميان
المعرفة التي ينتجها بوصفه "فاعلًا
ًّ

عالمين مختلفين.
إلى
ّ

وبخلاف "التعايش" أرى أن وظيفة "مركز حرمون" يجب أ ْن تكون وظيفة تقطع مع الوظيفة السابقة
بد ًلا من "التعايش" معها .وهذا يعني أ ْن تقوم الوظيفة الجديدة بتنظيم المعلومات وقوننتها وتقعيدها،
الوظيفي" مع وظيفة سابقة كانت تقوم على إيصال المعلومات
والتوصل إلى خيط ناظم لها ،و"القطع
ّ

سيما أننا بتنا في
وتوثيقها ،وإنتاج
أيديولوجيات من دون تفاصيل ،وتقديم النصائح لأصحاب القرار ،ولا ّ
ّ
"خلدونية" ،وأصبحت السلطة فيه مبثوثة
عالم مجتمعاته هي "مجتمعات معرفة" أكثر مما هي مجتمعات
ّ

في مختلف مجالات الحياة بوصفها "ف ًنا في القول والكتابة ونظم المعلومات" أكثر مما هي سلطة تغ ّول
وافتراس.

ِّ
ي
ومثل هذه الوظيفة التي يمكن لـ"مركز حرمون" القيام بها ،هي التي تُحدث فر ًقا في الواقع المعرف ّ

حاليا فبتنا نعاني كثرة المعلومات .كنا نعاني
ي .فقد كنا سابقً ا نعاني ندرة المعلومات في سوريّة ،أما
السور ّ
ً
رؤى أيديولوجيّة من دون تفاصيل ومن دون معلومات ،وبتنا نعاني غياب الرؤى الناظمات للمعلومات

الغزيرة ،والرؤى التي تقوننها و ُتقعدها!

ي،
الأرضية
من هذه
ي السور ّ
ً
ّ
عموما ولد "حرمون" ،منذ عام ونيف استجابة لمتطلبات الواقع المعرف ّ

وولدت وظيفته الجديدة التي عليه أ ْن يختص بها .وقد تتابعت ولادة مؤسساته من مثل "شبكة جيرون
الإعلاميّة" ومجلة "قلمون للدراسات والأبحاث" ودار "ميسلون للنشر والتوزيع" ،ناهيك عن الصالونات

ي لتكريم "ياسين الحافظ" و"حسين
والمنتديات الحواريّة والوحدات التخصصيّة ،وتكريّس تقليد دور ّ
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العودات" من خلال إطلاق "حرمون" جائزتين باسمهما ،وكذلك ما قام به "حرمون" من تكريم "إلياس
ي بندوة ،وتخصيص ملف عن "صادق العظم" في أول أعداد "قلمون".
مرقص" الفيلسوف السور ّ
نسبيا
العلني ،وفي عهدة السوريّين -خلال هذه المدة القصيرة
وإذ يضع "المركز" أداءه تحت المجهر
ً
ّ

التي اتسمت بغزارة الإنتاج في مجالات عدة -فإنه يخطو خطوة في الاتجاه الصحيح تتعمق بتقويم أدائه
باستمرار ،وبمتابعة إنتاجه للبناء عليه.
ي الآن يتسم بسمات ثلاث من ناحية المعلومات ،هي:
إن الواقع السور ّ
 -1فوضى المعلومات.
 -2تقويض احتكار المعلومات وتعميمها.
 -3غياب متابعة النتائج المترتبة على تنظيم المعلومات.
أيضا:
لذلك ستتسم وظيفة المركز بثلاث سمات ً
 -1تنظيم المعلومات وإدراجها في منظومة.
أساسا والابتعاد عن الوظيفة السابقة
 -2الاختصاص بهذه الوظيفة
ً
 -3متابعة نتائج الأبحاث والدراسات لتحويلها إلى محرز ُي ِّ
معرفيا.
تراكما
حدث
ً
ًّ
فكريا" لا محض منبر لحريّة
ومن هنا أتقدم بملاحظات ثلاث ُتع ِّ ّمق وظيفة مركز حرمون بوصفه "فاعلًا
ً

التعبير وتنوعه ،ولا ساعي بريد لإيصال المعلومات والرسائل.

 -1غياب "وحدة المتابعة" التي تختص بمتابعة نتائج الأبحاث والدراسات لكيلا تبقى هذه النتائج

معلقة في الهواء ،فتتحول إلى موضوع سجال عام ومحرز ُيم ِّ
كّن الفاعلين المتنوعين الوقوف عليه ويلقى

استحسان الجمهور له.

 -2فصل "مرصد حرمون" عن "وحدة تحليل السياسات" ،وذلك باختصاص المرصد بالتوثيق
العلمي والموثّق والمندرج في مشروع
السياسي
والإحصاء ،واختصاص "وحدة تحليل السياسات" بالتحليل
ّ
ّ
"الوطنية السوريّة" .فلا تعود "وحدة تحليل السياسات" لتكرار المعلومات والإحصاءات والوثائق ،ولكنها
ّ

تستند إلى هذا كلّه في أثناء التحليل ،لأن تحليل المعلومات لا يكتمل إلا بإدراج نتائج التحليل في منظومة
الأيديولوجية إلى المعلومات ،ولا تتوجه إلى أصحاب القرار فقط.
شاملة ،ولكنها لا تفتقر مثل سابقتها
ّ
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التسمية والتوصيف والاصطلاح .مثلًا ورد في "أخبار ونشاطات المركز" استخدام مفردة
 -3توحيد
ّ

"نكبة" حزيران ،ومفردة "حرب" حزيران ،للإخبار عن ندوة قام بها المركز في برلين .وكذلك في عنوان
الندوة" :نصف قرن على حرب حزيران" .وهذا يستبعد مفردة "هزيمة" حزيران بعد ْ
أن درجت مفردة
"نكسة" حزيران .وهذا دليل على إلغاء التراكم والمتابعة ،فيجب علينا نحن السوريّين أن نكون قد خلصنا
إلى توصيفات وتسميات واصطلاحات مفروغ منها ،وعلينا اعتمادها.

 .21طارق الكردي
ناشط حقوقي سوري

أشكركم على مهنيتكم العالية وما تقدمونه من عمل ،الحقيقة تشرفت خلال المدة الماضية بالتعرف
إلى المركز وكوادره الرائعة ،وإذا كان لي ملاحظة أو اقتراح فهي أن يهتم المركز بالدعاية عن نشاطه ،وأن
يصل إلى عدد أكبر من

المهتمين.

أما ما تبقى فلا أجد شي ًئا إلا جيدًا ،أتمنى لكم التوفيق الدائم.

 .22طارق عزيزة
كاتب وباحث سوري

منذ انطلاق هذا المشروع الواعد ،في نيسان /أبريل عام  ،2016استطاع "مركز حرمون للدراسات
تفرعن عنه لاحقً ا والمرتبطات به (شبكة جيرون ،مجلة
المعاصرة" ،ومعه المؤسسات المتنوعات اللاتي ّ
مميزة في عوالم الثقافة والفكر والإعلام،
قلمون ،المنتديات والصالونات الحوارية)؛ أن يكون علامة فارقة
ّ

عموما ،والسوري بصورة خاصة .وعلى الرغم من انحيازهم الصريح لثورة الشعب
في المستوى العربي
ً

السوري ،وموقفهم المعارض لنظام الأسد ،حرص القائمون عليه على المهنية والموضوعية في تقديم وجهة

نظر المركز وموقفه ،بعيدًا عن التجييش الشعبوي وأساليب الدعاية
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قياسي ،بوصفه بيئة عمل وتفكير جاذبة ،استقطبت
وهكذا ،ات ّسعت دائرة التفاعل مع "حرمون" في زمن
ّ

أعدا ًدا كبيرة من السوريين المشتغلين في حقول الفكر والثقافة والإعلام ،فضلًا عن المهتمين في السياسة،
حيث إ ّ
ن الأخيرة تبقى في صلب اهتمام مؤسسي المركز ،ولا عجب في أنها ثاوية في طيات كل نشاط أو
إنتاج ثقافي أو إعلامي أو سواه مما ينتجه المركز .ومعلوم كيف أ ّ
ن إطلاق سلسلة من المنتديات الحوارية
التي ركّزت جهدها في تفعيل الحوار بين السوريين على اختلاف مشاربهم في قضاياهم الوطنية ،يعبّر عن
تركيز "حرمون" على الشأن السياسي ،فضلًا عن إطلاق برنامج دعم المبادرات السياسية .وكان من الواضح
أن هذا كلّه إنما ينطلق من رؤية استراتيجية لدى إدارة المركز للإسهام في إعادة إنتاج الوطنية السورية ،من
خلال العمل السوري – السوري على مقاربة ومناقشة مختلف شؤون السياسة والفكر والثقافة التي ته ّم

السوريين.

متابعا لكثير مما ينتج عن "مركز حرمون" بمؤسساته المختلفة ،وتعاونت مع المركز في أكثر
إلي
ً
بالنسبة ّ

من مناسبة (الكتابة والنشر ،والمشاركة في ندوة علمية) ،فأنا لا أجامل إذ أقول :إ ّ
ن المحصلة العا ّمة لما ت ّم

وغنية وفيها من الفائدة الكثير ،ومما يؤكّد هذا الرأي،
إيجابية
إنجازه خلال عام ونيف من انطلاق المشروع
ّ
ّ

ذاك النمو المطرد لحجم المركز ومؤسساته فضلًا عن ازدياد النشاط وتن ّوعه ،وتفاعل السوريين المنتشرين
في المنافي مع نشاط فروع المركز

المختلفة.

وهذا لا يمنع من تسجيل بعض الملاحظات والمقترحات التي ربّما يكون من شأن التفكير فيها الإسهام

في دعم مسيرة نجاح
-

المركز:

يمكن ملاحظة وجود تفاوت في مستوى ما ُينشر في مختلف المجالات ،سواء في موقع "حرمون"

أو "جيرون" ،وهذا أمر طبيعي بحدود ما ،عندما يرتبط بتفاوت إمكانات المسهمين وخبراتهم .غير أ ّ
ن ما
محددا من
قد يجعل هذا التفاوت يزيد على الحد الطبيعي ربّما ينجم عن خطة النشر التي تفترض عد ًدا
ً
معين ،وهذا سيؤ ّدي إلى تأثير سلبي نتيجة الحرص على تحقيق
المواد يجب أن تنشر ضمن برنامج زمني ّ
أيضا لدى الكتّاب
الكم ضمن خطة العمل من دون الحزم الكافي في ما يخص الجودة .ويحصل التفاوت ً

التقيد بمواعيد تسليم
أنفسهم بين مادة وأخرى ،نتيجة التزام الكاتب باستكتاب مع جهات مختلفة ،وعليه
ّ

نصوصه في مدد محددة ،وهو ما ينعكس في جودة المادة أحيانًا ،في حين إن توسيع دائرة الاستكتاب قد
يكون حلًا لمسائل

كهذه.
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-

يخص نظام الجوائز في المركز .لماذا لا تكون قيمة جائزة الصحافة
مقترحا
هناك ملاحظة ،أو لنقل
ً
ّ

مقسمة على المراكز الثلاثة الأولى بد ًلا من أن تقتصر على الفائز الأول
مثلًا( ،وهي عشرة آلاف دولار)
ّ

حاليا .فأقترح أن تكون (خمسة آلاف للأول ،ثلاثة آلاف للثاني ،وألفان
فقط ،وفق ما هو معمول به
ً

للثالث) ،وبهذا تزداد فرصة المشاركين ،ويزداد عدد الصحافيين والكتّاب المستفيدين منها
-

أيضا.
ً

ّ
شك في أن تشجيع الباحثين والكتاب السوريين الشباب يقع في صلب اهتمام إدارة المركز،
ما من

فقد وجد كثيرون منهم الفرصة في "حرمون" ومؤسساته المختلفة ،سواء ضمن فريق العمل أو عبر التفاعل
والنشر في منابره المختلفة .غير أ ّ
إضافيا لمزيد من الباحثين والكتاب السوريين
دعما
ن هناك طريقة تحقق
ً
ًّ

للتفرغ البحثي ،أسوة بعدد من المؤسسات والمراكز البحثية ،حيث
الشباب ،من خلال إطلاق برنامج منح
ّ
يتم الإعلان عن البرنامج وشروطه ،ويتقدّم من يرغب من الكتاب والباحثين الشباب بطلبه ومقترح مشروعه،

تفرغ لإنجاز الكتاب بإشراف باحثين
وبعد البت بالطلبات ،واختيار المقبولين ،يحصلون على منحة ّ
متخصصين من "حرمون" ،أو ممن يختارهم من خارج المركز ،وبعد إنجاز الأبحاث تقوم "دار ميسلون"

بنشرها.
-

مسألة أخيرة لا بد من الإشارة إليها ،وهي قضية الشراكة والتعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية

علما بأ ّ
الأخرى .من الملاحظ أ ّ
ن هناك الكثير
ن هذه المسألة ليست مف ّعلة بصورة واضح في عمل المركزً ،
مما يمكن إنجازه بالشركة بين المركز وبين عدد من المنظمات الناشئة ،حيث يتكامل الجهد والإمكانات

لإنجاز أفضل ،ولتكريس نموذج للعمل المشترك والتعاون بين

السوريين.

أخيرا ،أشكر القائمين على المركز ،والعاملين فيه ،والمتعاونين معه على جهدهم الكبير في إنجاح هذا
ً

المميز ،وكل التمنيات لكم بدوام التوفيق
الصرح المعرفي
ّ
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 .23عبد الباسط سيدا
سياسي وكاتب سوري

يجسد مركز حرمون للدراسات المعاصرة بوحداته وبرامجه ،وصالوناته ومنتدياته الحوارية ،والمؤسسات
ّ

التابعة له

(جيرون ،معهد الجمهورية ،دار ميسلون للنشر والتوزيع ،مجلة قلمون للدراسات والأبحاث) نقلة نوعية
واعدة في العمل المؤسساتي الفكري – البحثي السوري الجاد في مرحلة ما بعد انطلاقة الثورة.
فقد تمكّن هذا المركز في مدة زمنية قصيرة بالنسبة إلى عمر هذه المؤسسات ،من إثبات وجوده واحترامه
في الساحات الفكرية والإعلامية والسياسية السورية والعربية ،وذلك بتقديم مواد حيوية ،ونتاجات فكرية،
وسياسية ،واجتماعية ،وإعلامية توثيقية ،تتمحور حول القضايا الآنية والمستقبلية ب َنفَ س بحثي متمكّن،
يجمع بين المصداقية المرجعية ،والضبط المنهجي والاصطلاحي ،ومن دون التقليدية أو النمطية في التناول.
هذا فضلًا عن الحرص على تكثيف المواد ،والابتعاد عن الحشو واللغة الإنشائية التي لا تقدّم أي مضمون
واقعي ملموس ،يمكن الاستفادة منه أو البناء عليه.
والأمر اللافت في عمل مركز حرمون ،أنه قد تمكن من استقطاب الأكاديميين المتخصيين من أصحاب
الخبرات الطويلة ،إلى جانب الباحثين الشباب والإعلاميين والسياسيين من مختلف التوجهات والأعمار،
وذلك كله يؤكد سلامة الخطة التي اعتمدها المركز منذ البداية ،وهي التي كانت حريصة على الجمع بين
مختلف المقومات التي أسهمت بتفاعلها في ما بينها على النجاح حتى الآن .ومن أهم تلك المق ّومات:
أهمية الموضوعات ،مواكبة أحدث التطورات ،الالتزام بالمنهجية العلمية في مقاربة مختلف المسائل،

التجديد المستمر في الطروحات وطريقة التناول ،الحرص على متابعة آخر النتاجات المكتوبة باللغة العربية
مذهبيا ،وغير ذلك.
دينيا أو
واللغات الأجنبية ،التوجه الوطني العام غير المتقوقع
ً
قوميا أو ً
ً
بالقراء الجادين والباحثين والإعلاميين والسياسيين السوريين والعرب ،وحتى الأجانب،
وذلك كله ،دفع
ّ

إلى متابعة نشاط المركز في الميادين المختلفة ،والاستفادة مما يقدمه عبر قنواته المتنوعة.
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وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية الندوات التي نظمها المركز حتى الآن في عدد من القضايا الوطنية،
والشخصيات الفكرية السورية .فقد جمعت كل ندوة من تلك الندوات بين نخبة من الباحثين من مختلف
الاهتمامات والأعمار والتوجهات ،الأمر الذي أدى -ويؤدي -إلى تبادل الخبرات والأفكار ،والاستفادة من
تنوعها ،وذلك كله يمهد لعقلية إبداعية تقطع مع منطق :إما هذا أو ذلك.
وما يسجل لتلك الندوات أنها مكّنت النخب السورية والعربية من التواصل ،ومد جسور الحوار والتفاهم
في ما بينها ،وذلك كله يهيئ المناخ لأعمال مستقبلية مشتركة تكون في مصلحة الجميع.
وما ينبغي تقديره هنا هو توزيع الاختصاصات بين مختلف الصالونات والمنتديات والوحدات في عمل
المركز .علاوة على أن التقارير الخاصة بتقييم وتقويم المواقف ،وتحليل الظواهر ،ومراجعات الكتب ،تقدّم
مادة مفيدة للغاية لأصحاب الاهتمام والاختصاص.
من ناحية ثانية ،لا بد من تثمين نزعة التوثيق الجادة بمختلف الصور التي يحرص عليها المركز في إطار
تغطية النشاط المتنوع الذي ينظمه .فذلك يعمم الفائدة بين أوساط واسعات من المتابعين ،ويسهم في
الوقت ذاته في تبلور معالم تراكم معرفي يمكن البناء عليه وتطويره ،وتعميقه ،وتوسيع نطاقه.
وأخيرا ،أنهي هذه الشهادة بجملة ملاحظات عامة حول عمل المركز ،أرى أهمية التوقف عندها بهدف
ً

المحافظة على مستوى الأداء والنتاج:

 .1الإسراف في تشكيل الصالونات والوحدات وإقامة الندوات ربما يؤدي إلى تشتت الطاقات ،والعناية
بالجانب الكمي الإعلامي من دون النوعي .ولتجاوز مخاطر ذلك لا بد من أحد الأمرين :إما الاعتماد على
مزيد من الكوادر من أصحاب الاختصاصات والخبرات ،كل في مجال عمله واختصاصه؛ أو العمل على
الجمع بين الميادين المتقاربة المتداخلة التي ترتبط في ما بينها بالكثير من الوشائج والقواسم المشتركة.
 .2الحذر من الوقوع في أحضان التوجه الفكري الأحادي ،وذلك سواء عبر الاهتمام بشخصيات سورية
محددة يجمع بينها توجه فكري أو سياسي معين ،أم من خلال مقاربة مختلف الموضوعات بالأدوات
المعرفية والمنهجية الخاصة بالتوجه المشار إليه .وعملية تجاوز هذا الميل  -اللاشعوري ربما -تقتضي
الحرص على التنوع وإتاحة المجال أمام سائر الباحثين الجادين ،والكتاب من مختلف التيارات ،بصرف
النظر عن توافقنا أو اختلافنا الفكري أو السياسي معهم.
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ويكرس
 .3تكرار الأسماء عينها في المناسبات والنشاط المختلف ،يس ّد الطريق على الباحثين الشباب،
ّ

صيغة من (الشللية) التي قد تكون مفيدة ،بل ضرورية أحيانًا لتكوين النواة الصلبة في أي عمل ،ولكنها لا
تنسجم مع المشروع الطموح الواعد الذي يبشر به مركز حرمون .ويمكننا تجاوز السلبيات المستقبلية لهذه
الظاهرة من خلال إقامة التواصل مع مختلف الباحثين ،وإتاحة الفرض أمام الجميع ،ولا سيما الشباب
منهم ،ومن دون التفريط بالمق ّومات والقواعد البحثية المتعارف عليها.
 .4ضرورة استقطاب مزيد من الإسهامات النسائية في مجال الأبحاث والدراسات في مختلف
الاختصاصات؛ ومن دون الإخلال بالجانب النوعي لصالح النزعة الإبهارية التزيينية التي ما زالت تتحكّم
بكل أسف في طريقة تعامل عدد من الجهات مع هذا الموضوع المهم ،ونعني به المشاركة النسائية.
ولكن هذه الملاحظات تبقى محض تحذيرات وقائية أكثر من كونها خطوات تبين لنا كيفية الخروج
من المأزق .فمركز حرمون للدراسات المعاصرة ما زال متألقً ا ،يثبت باستمرار قدرته على تقديم الجديد
المفيد الذي نحن بأمس الحاجة إليه.

 .24عبد الرحمن مطر
كاتب سوري

مركز حرمون :الضرورة المعرفية
تُع ّد مراكز البحوث والدراسات ،في عالمنا المعاصر ،واحدة من أهم قنوات بناء المعرفة ،بالنظر إلى الضرورة
التي تمليها حاجة المجتمعات في دراسة بنياتها ،وتحليل معطياتها المختلفة ،وفي وضع تصورات المستقبل
واستراتيجياته ،بما يؤدي إلى إيجاد البنى المعرفية التي تساهم في صناعة القرار من ناحية ،والمشاركة في
الإضاءة على إشكاليات المجتمع ،والمساهمة الجادة في حل المشكلات ،واقتراح برامج العمل عبر
الدراسات والأبحاث المعمقة والشاملة ،لمختلف مناحي الحياة العامة.
وتتوضح أهمية كل مركز بحثي ،بأهدافه الأساسية التي تحدد دوره ،ومجالات اختصاصه واهتماماته ،وفي
توجهاته العامة .إضافة الى البرامج التي يعمل عليها ،وأدواته .وتقاس فاعليته وجدواه بمدى التأثير الذي
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يحدثه في مجتمعه ،وفي مقدرته على تناول الموضوعات الحيوية ،والشائكة بعلمية وموضوعية ،تم ِّ
كّن من
الإلمام بالقضايا الجوهرية ومناقشتها ،بحرية وشفافية ومسؤولية.
ثمة كثير مما يمكن قوله في أهمية وضرورة وأدوار مراكز الدراسات والأبحاث ،لكن ما يهمنا هنا ،هو مركز
حرمون للدراسات المعاصرة ،والذي أطلق في نيسان /أبريل  .2016وسوف أحاول في هذه " الشهادة "
ترجمة تلك الأفكار ،إلى قراءة في واقع المركز وحيثياته استنا ًدا الى الحال السوري ،ما أمكن ذلك.
يعاني المجتمع السوري ،من فقر شديد في مراكز الدراسات والأبحاث ،بصورة عامة ،وتلك المعنية بالشان
السوري بصورة لصيقة .ليست هناك سوى بضعة مراكز ،معظمها حكومي ،في حين أن القوانين تح ّد من
إنشاء المراكز البحثية ،وتقيد نشاطها ،وتفرض رقابة أمنية صارمة على نتاجها .هذا الأمر جعل من انتشار
أمرا بالغ الصعوبة إلى درجة "المنع والمحاسبة".
المراكز في سوريةً ،

وقد أتاحت الثورة السورية ،إحداث خلل في منظومة الرقابة ،فضلًا عن الانتشار المعرفي ،وتوسع وسائل
الاتصال الاجتماعي ،أدى إلى نشوء مراكز بحثية ،لكنها ظلت محدودة ،لأسباب عديدة ،شأنها في ذلك،
ٍ
مؤسسات للمجتمع المدني ،لم يكتب لها النجاح والاستمرار .وظلت الحياة السورية الراهنة ،في حالة
عطش مزمن للدراسات والأبحاث ،لجهد علمي ،معرفي وفكري ،لتغطية تفجرات المجتمع ،تقلباته
وتغيراته ،وتتابع مساراته المتشعبة.
في الحقيقة  -من وجهة نظري – لا يمكن البناء على شهادة كتاب مساهمين في نتاج المركز ،أعني أنها
غير كافية ،عدا عن كونها "شهادة مجروحة" .ما ينبغي هو القيام بدراسة معمقة حول مركز حرمون ،وأي
ومؤشرا على نشاط المجتمع
مهما في الحياة الثقافية السورية،
تطورا
مركز سوري من هذا النوع ،لأنه يعتبر
ً
ً
ً

المدني وتجلياته.

كثيرا منها باحثون ،وإعلاميون سوريون .كنّا وما
وفي ظل وجود كثيف لمؤسسات عربية ،يعمل فيها ويدير
ً
أمس الحاجة إلى أمرين أساسيين هما :منابر ثقافية وإعلامية سورية تُعنى بلحظتنا الراهنة ،وإلى
نزال في
ّ
مراكز بحثية نحن مجال اشتغالها ،تتوجه دراساتها إلينا وإلى الآخر.

سرعان ما أثبت "حرمون" وجوده كعلامة فارقة ،منذ التأسيس .حملت انطلاقته هويتة السورية ،وحددت
خاصا به في عالم البحث والكتابة .مع مرور عام ونيف ترسخت معالم الجدية
مسربا
انشغالاته واهتمامه،
ً
ً
والمسؤولية فيه كمشروع وطني يهدف إلى بناء المعرفة ،تطويرها ،وتعميمها .إن الاحتفاء بهذا المشروع،

لا يعني عدم وجود هنات ،وهذا أمر طبيعي ،لكنني لم أبذل جه ًدا في التنقيب عنها.
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يمكننا تقسيم جهد "حرمون" في ثلاثة اتجاهات ،أو أقانيم تسعى بمجملها إلى س ّد فجوة معرفية ،إن جاز
أساسا إلى القضية السورية .والثاني البعد الإعلامي ،الذي
التعبير ،وهي :الدراسات والأبحاث المتجهة
ً

تمثله صحيفة جيرون بشكل رئيس ،مضا ًفا إليها النتاج الإعلامي المرئي .أما الأقنوم الثالث "برنامج دعم
الحوار والثقافة" فهو مؤسسسات المجتمع المدني ،التي تستوجب إعادة الاعتبار لها كقيمة مجتمعية
مهمة ،بعد أن خضعت تجربتها القصيرة للإقصاء والتضييق الممنهجين ،وأثيرت حولها إشكاليات عديدة،
تتصل بالهوية والتمويل والتشبيك مع منظمات غربية مماثلة.
ينضوي في إطار البرنامج عدة منتديات وصالونات ثقافية ،ذات وظيفة واحدة ،متعددة الأسماء ،وهذا يفيد
في توسع المؤسسة وتشعبها ،لكن  ،وفي اعتقادنا إن إعادة تكوينها تحت مسمى واحد ( منتدى الكواكبي
– على سبيل المثال ) هو أفضلية ،طالما أن القيمة الثقافية والحوار ،هو ما نسعى إليه.
وتاريخا ،تحيل
ويلاحظ أن المركز الذي يعتمد مسميات ذات دلالات تاريخية مرتبطة بسورية ،حضارة
ً
إلى عمق الرسالة التنويرية التي يتصدى المركز كمشروع ثقافي ،للنهوض بها .غير أن الجلّي في هذا
المشروع هو تقدم الأقنوم الإعلامي على الجهد البحثي ،على الرغم من غنى الدراسات التي تتناول قضايا
وطنية بالغة الضرورة ،ونحن في حاجة إلى التوسع فيها ،خاصة في مجال الدراسات الاجتماعية .ولكنها ما
عموما ،ولعل المنجز
تزال بعيدة عن الوصول إلى القراء والمهتمين ،هذه إشكالية تتصل بالقراءة والمتابعة
ً
الأخير المتمثل بدار ميسلون والإصدارات الأخيرة ،تعمق من التوجه إلى نشر المعرفة حول سورية بشكل

ودائما هنا.
خاص،
ً

كبيرا ،ونريده أن يتطور ويستمر في أداء رسالته النهضوية ،لكن التوسع في إنشاء المؤسسات
هذا المشروع بدأ
ً
ٍ
إدارة غاية في المهنية،
المنبثقة عنه ،قد يقود إلى تشابك في المهمات والتخصصات ،وتحتاج المسالة إلى
للقبض على خيوط المشروع خشية الانزلاق .أسلوب الإدارة والمتابعة ،وفريق العمل المتخصص ،وما ينتج
عن مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،يبشر بالتفاؤل لجهة الخروج إلى الهواء الطلق ،والتنفس بحرية

وثقة ،بعد أن حرم السوريين من منصة ثقافية تعنى بهم ،وتكون لهم.
ولعل مركز حرمون من أهم المؤسسات التي فردت جناحيها لاحتضان أصحاب الحروف وصناع المعرفة
اللذين واجهتهم منظمومات القمع والتسلط والاستبداد طوال نصف قرن .وليس من منبر إعلامي وثقافي،
جمع حوله هذا العدد من الكتاب السوريين ،ليكتبوا بحرية ..وهذه ميزة تُحسب لحرمون ،ونأمل أن
تتجذر.
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 .25عبد هللا تركماني
باحث وكاتب سوري

الزملاء الأعزاء في مركز حرمون للدراسات المعاصرة
تحية طيبة وبعد؛
بداية ،أود أن أعبّر عن سعادتي بتوجيه رسالتكم "شهادة حول أداء مركز حرمون للدراسات المعاصرة"،

لما تنطوي عليه من مساعي المركز إلى المزيد من المأسسة التي تهدف إلى تحسين أداء المركز والمزيد
من

إشعاعه.

ومسهما في صفحة
وعضوا في هيئة تحرير "قلمون"،
وبصفتي باحثًا في "وحدة دراسة السياسات"،
ً
ً

الرأي في "جيرون" ،ومشاركًا في فعاليات "وحدة المبادرات السياسية" وصالون "الكواكبي" للحوار حول
الدين والدولة والسياسة ،وكذلك صالون "هنانو" للحوار العربي – الكردي ،ومنتدى "الفرات" بصفتي
عضو مجلس إدارة المركز في غازي عينتاب .فإني أشعر بإسهامي في "قصة نجاح" واعدة ،خاصة إذا
تجاوزنا الثغرات التي تكتنف عملنا ،ويمكن أن أشير إليها

بالآتي:

 – 1على الرغم من ضرورة تولّي مدير كل وحدة (فروع المركز ،المنتديات ،الصالونات ،وحدات
البحوث ،الشبكة الإعلامية "جيرون" ،مجلة "قلمون" ،معهد الجمهورية ،دار "ميسلون" للنشر والتوزيع)
نرسخ روح العمل
مسؤوليته في تسيير عمل الوحدة ،فمن الأفضل أن يكون لكل وحدة "مجلس إدارة" ،كي ّ
الجماعي (بصفتنا شركاء في قصة نجاح المركز) ،والعمل كـ "فريق عمل" متناغم ،يساعد في تحسين أداء

الوحدة

ومخرجاتها.

 – 2من الضروري أن تعلن كل وحدة أجندة سنوية لمشروعاتها ،تتبلور في أجندات فصلية محددة
جوهريا
ً

وزمنيا.
ً

 - 3قصة نجا ح المركز مرتبطة بأداء المركز ومخرجاته ،وبمدى قدرتنا على استقطاب الشباب الكفي
أيضا .وهنا على مدراء الوحدات أن يستجيبوا لمقترحات أعضاء الوحدة ،خاصة عندما
للتعاون مع المركز ً
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تكون إضافة نوعية للمركز ،وألا يكتفوا بمعارفهم الشخصية فقط .فعندما يتقدم زميل باقتراح التواصل مع
شاب كفي ما ،يجب أن ُيع َل َم

بالنتيجة.

 – 4يبدو لي أننا لم نتمكن بعد من " تسويق " مخرجات المركز كما يجب ،لذلك يجدر بنا التفكير
بأفضل السبل للنجاح في هذا

الأمر.

 .26عقاب يحيى
كاتب وسياسي سوري

وتقييما لمركز حرمون وفروعه ،وهذا أمر يشرفني
أو ًلا الشكر الجزيل لكم ،وأنتم تطلبون مني شهادة
ً

محاو ًلا توخي الموضوعية.

بعيدًا عن العلاقة الخاصة التي تربطني بالدكتور حازم نهار ،وعن كوني من كتاب حرمون ،ومعارفي
الواسعة بعدد من المشرفين والباحثين ،فإن مركز حرمون خلال عام يثبت وجوده مؤسسة بحثية وديمقراطية
وثقافية ،تملأ فراغًا يتسع مجاله ،وهو يفتح ميادين حيوية ومهمة ،نشعر نحن طلاب الحرية ،والباحثين عن
فضاءات ثقافية وبحثية تلبي حاجات السوري والعربي أننا نجد في حرمون بصمة خاصة تتحرك بوعي
مدروس ،وتوسع المجالات الضرورية بجديد يعبر عن آفاق مفتوحة للحوار ،والتفاعل ،وإغناء الثقافة والوعي،
حية ،وبلورة نتائج
وربما إعادة كتابة تاريخنا في مفاصل مهمة غائمة ،أو ضعيفة التوثيق ،وسماع شهادات ّ
قيمة تعد إضافة على ما هو موجود.
ّ

ـلقد عرفت السنوات السبع من قيام الثورة إنشاء عدد من مراكز البحث ،والندوات ،والورشات،
والصالونات متعددة التسميات والموضوعات ،لكني أرى أن حالة حرمون متميزة.
متميزة حتى بخيارات أسماء عناوينها  :حرمون .جرمون .قلمون .ميسلون .وفي الصالونات التي أقامتها
موضوعات مختارة ،وحضور متميز ،وإدارة منظمة في الوقت والمناقشة والتفاعل ،وفي المخرجات ،وقد
تشرفت بحضور بعض تلك الصالونات والندوات ،وتابعت بعضها ،ولمست فيها تلك البصمة الخاصة
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المنطلقة من وعي متطور لأهداف الصالونات والندوات ،واختيار الموضوعات ،والحضور ،والمخرجات،
وهذا نقطة إضافية لصالح المركز وإدارته

.

ـالتميز واضح في توسيع مجالات المركز بشيء من استقلالية لكل مؤسسة يت ّم تشكيلها ،بحيث يتحول

من مركز بحث إلى مؤسسة ثقافية متطورة ،تس ّد فراغات في حياتنا السياسية والفكرية والثقافية ،وتنشط
ذهنية البحث والنقد ،والحوار ،والتفاعل.
أيضا بارز في اختيار لفيف المثقفين والباحثين والإعلاميين والإداريين لتشكيل فريق أو فرق
والتمايز ً
العم ل ،وإيجاد مجالات مفتوحة للباحثين في العمل والإبداع ،وكذا الأمر في اختيار كوكبة من الكتاب
يخصب
والصحافيين للتعاون معهم في ورشات البحث ،والندوات ،وفي الكتابة ،وهو الأمر الحيوي الذي
ّ
كثيرا من الباحثين والكتاب فقد المكان والمجال والعمل.
الحالة الإبداعية في المجالات المختلفة ،ويع ّوض
ً
إني من الكتاب شبه الدائمين في جيرون ،وأشهد أنها جامعة ،وأنها تتناول بموضوعية مجموعة من
القضايا المتنوعة ،لتكون شاملة ،وتض ّم نخبة مثقفة من الكتاب والعاملين ،وبما يجعلها تضاهي بقية

المجلات والجرائد الإلكترونية ،وتتفوق عليها في عدد العناوين ،ونوعيتها ،وتنوعها.

مهما من الباحثين ،وتوفير
وأتابع المجلة الفصلية :قلمون ،وأعرف هيئة تحريرها التي ض ّمت عد ًدا
ً

غنيا.
مقومات صدور مجلة نوعية متميزة ،كان عددها الأول ً

لم أطلع على منتجات دار ميسلون للنشر ،ولا على ما يقوم به معهد الجمهورية .وإني من المتحمسين
الماسة إلى دار تهتم بإنتاج السوريين في مختلف
نظرا إلى الحاجة
ّ
جدًا لوجود دار للنشر تابعة للمركزً ،
مجالات الإبداع ،والاهتمام بترقية الثقافة وتأصيلها ،ورعاية الكتاب الذين لا يجدون في الأغلب جهة

تدعمهم وتنشر إنتاجهم.
إن شهادتي الإيجابية تنطلق من تقدير موضوعي لحركية مركز حرمون ،وخطواته المدروسة ،وهي ليست
عفوية أو انفعالية ،فكل تطوير يحدث ،وكل مؤسسة جديدة تنشأ ،تجيء في سياق مشروع يتكامل وينضج
نتاجا متنو ًعا ،لكنه مدروس،
بالتجربة ،ومن خلال وعي أهمية إيجاد مركز يغطي مساحات ضرورية ،ويقدّم ً

ويقع ضمن رؤية مسبقة تبحث عن التكامل والتطوير.
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ربما ستعاني الصالونات التركيز على عدد محدد من الباحثين والسياسيين والمثقفين ،فيتكرر وجودهم
في موضوعات مختلفات ،وهذا أمر يمكن تجاوزه عبر التنوع في أسماء الحضور ،ومراعاة التخصص في
الموضوعات ذات الشأن.
ـ وحتى ذلك ليس لدي ملاحظات سلبية ،وإلا

لذكرتها.

إن طلبكم تقديم شهادة تقييم لعمل المركز خلال عام خطوة مهمة لتكريس المنهج النقدي الذي من
شأنه كشف الثغرات والنقص والعمل على تلافيها ،وتطوير الأداء والذهن بحثًا عن الأفضل.
آملًا أن تكون شهادتي كلمة حق .وكتاب شكر للمركز والعاملين فيه ،ولجهد الجميع كي يبقى مركز
حرمون منارة للثقافة والإبداع والبحث والإنشاء ،وأن يستوعب العدد الممكن من الباحثين والمثقفين،
موفرا لهم مساحات الإبداع والإنتاج في أجواء من الديمقراطية.
ً

 .27ع ّمار ديّوب
كاتب وصحافي سوري

ٍ
ملاحظات أوليّ ٍة على مشروع حرمون
سياسية .سادت بخلاف ذلك
أدبية أو
وطني ٍة جامعة ،مشروعات
افتقد السوريون مشروعات
ّ
ثقافية أو ّ
ّ
ّ
ٍ
لغايات غير سوريّة
هامشية وتوافقية وقابلة للتشظي والخلاف .كثير من المشروعات أُسست
مشروعات
ّ

مظلوميات واقعية أو زائفة أو
مواطنية؛ وهناك العناوين التجزيئية للشأن السوري وباسم
وطنية أو حتى
وغير
ّ
ّ
ّ

نصف واقعة والنصف الثاني زائف .نتيج ًة لذلك كله تحكم الخارج في الشأن السوري ،وفي حقل الثقافة
أُسست مشروعات هامشية ومحدودة ومتعارضة ،ويدور أغلبيتها خلف شخصيات بعينها؛ وكانت حصيلة

سرا ،وتظهر فضائحها تبا ًعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي .ومن ثم،
ذلك (شلل) ثقافيّة ومتقاتلة عل ًنا أو ً
باستمرار ما ذكرنا ،فقد أعيد إنتاج عقلية ما قبل  ،2011أي عقلية الكانتونات ،وفق ما ت ّم تسييده في سورية

مسيطرا سيطرة شاملة على أشكال الحياة في سورية
حينما كان النظام
ً
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ٍ
الثقافية والفكريّة التي ظهرت لاح ّقا ،ستوضح
محاولة لقراءة ما قبل  ،2011ومراجعة المشروعات
أيّة
ّ

التقصير الشديد إزاء الثورة الشعبية وأهدافها ،والتضحيات التي قُدمت ،وأ ّ
قصرا أو
ن الفكر كان وما زال ُم ً

هامشيا في ملاحقتها وعكسها وكشف مشكلاتها أو
ًّ

إيجابياتها.

مشروع حرمون ومؤسساته وما يتبع له ،هو عمل إيجابي ،ومحاولة لالتقاط المسائل التي تع ّقدت ،وصار
لا بد من إيقاف التدهور الكبير في شؤون الثقافة والسياسة السورية بعامة .يبرز في حرمون شبكة جيرون
الإعلامية ،وتعد صفحاتها المتنوعة إضاءة جيدة عن الواقع السوري وفيه

.

بقية مشروعات حرمون ،ما تزال في بداياتها ،وهناك أقسام في وحدات حرمون لم ُيكتب فيها مقال أو
ِّ
لجدة المشروع ،ولكن كذلك يعبر عن عدم إيلاء القائمين عليه أهمية
دراسة واحدة ،وهذا ربما يعود
كبرى.

مشروعات بمثل قلمون أو ميسلون ،للأسف لم أقرأ منها أي مادة أو كتاب أو عدد من المجلة ،ربما
يعود الأمر للتعقيد الذي نحن فيه من خارج وداخل ،وسوى ذلك

كثير.

ٍ
دراسات في حرمون ،وعلى الرغم من أهمية الجهد المبذول فيها ،إلا أن الهيكلية
بحسب ما قرأته من

تكرارا لنقاط معينات ،وتُقدم موضوعها بطريقة
الأكاديمية ُتن ِّّف ُر بشد ٍّة من المتابعة والقراءة ،وهي تتضمن
ً

تفتقد إلى السلاسة والاختصار ،ومن ثم لا أجد ضرورة لخيار كهذا في الدراسات البحثية ،وربما من

الأفضل أن ُيعطى الباحث خيارات أوسع ُيظهر من خلالها مهاراته وآلية تفكيره ،ومن ثم الأكاديمية في
ٍ
ومنفرة ،وتحشر الباحث في (كليشات) معينة ،فكيف بالقارئ
تقسيم هيكلية البحث طريقة غير ُمجدية

أيضا تقتضي تحطيم الأكاديمية؛
الملول والم ُتسرع وغير الأكاديمي؛ المعرفة تقتضي الأكاديمية ،ولكنها ً
هنا مركز حرية الباحث في تجواله المعرفي والوصول إلى أفكار

جديدة.

على الرغم من أهمية الحقول المتعددة في مركز حرمون من سياسية واجتماعية وأدبية وسواها ،وعلى
الرغم من أهميتها ،وأهمية ما ُيترجم من تحليلات ،فإ ّ
ن ما يفتقد إليه مشروع حرمون هو ترجم ًة أو كتابة

أبحاث تعنى بالتيارات الفلسفية في أوروبا وأمريكا بالتحديد؛ فالفلسفة تعكس الظواهر الجديدة في

المجتمعات ،وأرى ضرورة وجودها استكما ًلا للحقول

السابقات.

الملاحظات أعلاه لأنني أرى حرمون أكثر انشغا ًلا بالجانب السياسي للوضع السوري ،بينما هو يصبو
وطني كبيرٍ؛ وإذا كانت الصبغة الوطنية والليبرالية هي السائدة ،فإن هذا سيضعف المشروع
مشروع
إلى
ٍ
ٍّ
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كثيرا .الانفتاح نحو التيارات الأخرى مسألة مهمة ،وكذلك نحو بقية القوميات في سورية ،حيث هناك
ً

غلبة للأطروحات العروبية وليست القومية العنصرية ،وهذا

جيد.

فكثيرا ما تفتقد للحصافة الفكرية ،ويقع منطق
الدينية وطبيعة النظام،
أيضا هناك مسألة مناقشة الأقليات
ً
ّ
ً
ويفترض ألّا ُتناقش وكأن ّها تحصيل
التفكير بالطائفية .الطائفية ومسألة الأقليات والأكثرية قضية دقيقة جدًّاُ ،

حاصل أو كأن ّها منطلق التحليل للواقع

السوري.

أيضا طرح مسألة الشكل الاقتصادي المستقبلي في سورية ،وهو الموضوع
مشروع حرمون يتطلب ً
ويفترض إيلاؤه أهمية كبرى ،فكيف ستتم
الأكثر
تغييبا في حرمون باستثناء المتابعات الاقتصادية في جيرون؛ ُ
ً

عملية إعادة الإعمار؟ ،وما دور الدولة أو دور السوريين أو الشركات الخارجية؟ ،وكيف سيتم التعامل مع
ممتلكات الدولة السورية القديمة؟ .التغاضي عن هذا الموضوع وعد اللبرلة هي الشكل المستقبلي

تماما سيكون كارثة على مستقبل سورية والسوريين .الثورات في جانبها
للاقتصاد ،كما يفعل النظام
ً

وبدءا بتونس ،كانت بسبب هذه السياسات الليبرالية بالتحديد ،والاستمرار بها في الاقتصاديات
الاقتصادي،
ً

العربية كان -وما زال -وبا ًلا على الثروة والاقتصاد والبطالة والتصنيع ،وعزز التبعية وتحويل البلاد العربية إلى
اهتماما أكبر ،على الرغم من أن ّها تتعلق بالشكل السياسي
الريعية بالكامل؛ قصدت أن هذه القضية تقتضي
ً

للحكم الذي سيستقر عليه الوضع السوري مستقبلًا ،وعلى الرغم من ذلك ،فهناك تحديدات دقيقة يمكن
صياغتها ونشرها

وتعميمها.

ستكون سعادتنا كبيرة لو استمر حرمون بما يقوم به ،ولو استجاب لما قدّمناه وما يقدمه الآخرون من

ٍ
نقد وتدقيقٍ بخصوص أعماله .العين الآن على حرمون؛ فهل يتجاوز "الاختبار" ويع ّزز الرؤية الوطنية في
المشروعات السورية المنشغلة بالهم السوري كافة؟
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 .28غسان الجباعي
كاتب ومخرج مسرحي سوري

متجهما ،مثل بقية مراكز البحوث التي
نخبويا
كنت أخشى أن يكون مركز حرمون للدراسات المعاصرة
ً
ً

تميزت بتناول موضوعات نظرية رصينة (أكثر مما يجب) ،وبلغة صعبة -في بعض الأحيان ،-لا تخلو من

التكلف والمثاقفة .لكن المركز تمكن من تجاوز هذا المشكل بحنكة وحكمة كتّابه والعاملين فيه والقائمين
عليه؛ عندما اعتمد أسلوب "السهل الممتنع" والعميق الواضح ،فتناول موضوعات ملحة ومتنوعة وشائكة،
لكنها قريبة من الناس ومهمة وضرورية ،مكنته -خلال مدة قصيرة -لفت انتباه القراء والك ّتاب والمتابعين،

وخ ْلقِّ بيئة مناسبة للحوار بينهم ،مع المحافظة على المهنية والدقة والرصانة المطلوبة في البحث الأكاديمي،
واللغة الواضحة والمناسبة

.

أيضا ،ومنذ البداية -النهج المؤسساتي الذي تبناه المركز ،وذلك من خلال وضع محددات
لفت انتباهي ً -
وآلية عمل وأهداف واضحة؛ وطنية وفكرية ،التزم بها العاملون والباحثون فيه جميعهم ،وعملوا على تنفيذها
بحب وحماسة وإحساس عال بالمسؤولية .هذا الحب وتلك الحماسة والمسؤولية شروط لازمات في أي
عمل جدي؛ سياسي أو فكري أو معرفي ،يؤسس لوطنية سورية حديثة ،وفكر منفتح ومستنير (يشبه سورية
القادمة) ،ويعيد النظر بالمفهومات البائدات والمشوهات التي رسختها سنوات الاستبداد

.

أستطيع الجزم -من خلال تجربتي في صحيفة جيرون على الأقل ،-بأن مركز حرمون تمكن من الارتقاء
إلى مستوى العمل المؤسساتي المسؤول الذي يخلو من الفساد والمحسوبية و(الشللية) والإملاء ،من قبل
شخص أو الارتهان لنظام أو جهة أو حزب أو ممول ،حيث يعمل جميعهم بمهنية وشفافية واحترام متبادل،
وبروح فريق منسجم متكاتف ،يعرف ماذا يريد ،وكيف يحقق ذلك ،ولأي غرض .المرجعية الوحيدة هنا
هي الهموم الوطنية والفكرية العليا ،والقوانين والضوابط الإدارية المحددة ،والمتفق عليها من قبل

الجميع .

هنا ،تستطيع أي سورية أو سوري وطني حر ،يمتلك المعرفة والرأي والقدرة على البحث والتحليل؛
العمل والمشاركة برأيه وفكره ،بعيدًا عن الإقصاء والتهميش ،أو التعصب الديني أو العرقي أو العشائري أو
واسعا للحوار ،وعمل على
الطائفي ،أو بث الفرقة أو اليأس أو التشكيك بين السوريين؛ ما فسح المجال
ً

تفعيل الطاقة الجبارة الكامنة التي تمتلكها نخبة الثقافة الوطنية التي كانت تبحث عن منبر لتعبر عن نفسها،
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أيضا -بأمس الحاجة
وتدلي بدلوها في تحليل الوضع السوري ونقده واستشراف مستقبله ،كما كان الناس ً -
للبحث والفهم والاقتناع والمشاركة في بناء سورية الحديثة.
كبيرا ،ومسألة مهمة للغاية،
إنجازا
إن هذا العمل المؤسساتي الديمقراطي (الأنموذج) ،يعد -بحد ذاته-
ً
ً

نحن بأمس الحاجة إليها اليوم ،ويجب علينا أن نتعلمها ،ونعلمها للآخرين

.

ولا بد من الإشارة هنا ،إلى أن مركز حرمون والقائمين عليه ،ترفع عن الانجرار إلى معارك جانبية،
حاول بعض الحاسدين الصغار والفاسدين الكبار والمتضررين من الفكر المستنير؛ افتعالها ،بالتشويش -
جميعا -بالعمل ثم العمل ،ثم
والتصيد -أغلب الأحيان ،-فكان الرد عليهم -
حي ًنا -والتشكيك والتخوين،
ّ
ً
العمل ،ثم العمل بإخلاص ومهنية ،على الرغم من شدة التجاذب والانفعال المهيمن في الوسط الثقافي

.

وإن هذا التوسع والتنوع وتعدد الأقسام ووسائل التعبير الفكري (صالونات ،منتديات ،مراجعة كتب،
وسع بدوره الرؤى والأفكار،
ترجمات ،مواقع رصد ،معاهد ،جوائز ،قلمون ،ميسلون ،جيرون وغير ذلك) ّ
وجعل العمل أكثر (دينامية) وصدقية وشمولية ،في محاولة لإعادة (المنبر) الذي حرمنا منه إلى أصحابه

وسرق
الحقيقيين (المفكر والمثقف والمبدع) الوطني الملتزم بهموم شعبه ،بعد أن حرم منه عقو ًدا طويلةُ ،

على يد الحزب الواحد ،والفكر الواحد الذي حوله إلى منبر للمتملقين والمرتزقة ،وزبائن الاستبداد ،وأشباه

المثقفين

.

دائما -بالخطر ومعرض للمثالب
إن العمل في مثل هذه الأحوال الصعبة التي نمر بها ،محفوف ً -

والأخطاء ،لكن ا لمدة الزمنية القصيرة (سنة ونيف) لا تسمح للمراقب العادل بالحكم عليه .إنها خطوة
مهمة في الطريق الصحيح ،لكن هذا لا يعني أبدًا أننا وصلنا إلى درجة الكمال .فالكمال في الفكر والمعرفة
كبيرا كانت العقبات أكبر وأعقد .وكما يقول المتنبي:
هو الموت .والطموح كلما كان
ً
كبارا
"وإذا كانت النفوس
ً

تعبت في مرادها الأجسام".

330

التقرير السنوي الأول -مركز حرمون للدراسات المعاصرة

 .29غياث بلال
كاتب وباحث سوري

إن مراكز الأبحاث والدراسات في كل دولة –بحسب ما هو معروف -تسهم في صياغة الوعي الاجتماعي
العام بالواقع ،وتساعد في توحيد المصطلحات ولغة الخطاب .وتتيح للجمهور الاطلاع على مروحة خيارات
عدة ،ما يؤهل هذا الجمهور لتبني آراء متنوعة تثري الفكر والممارسة السياسية .ولكن في سورية قامت
ورأيا واحدًا عن ما هو كائن
عاما كي تنشر صورة واحدة،
ً
الدولة باحتكار هذا الدور على مدار خمسين ً

وما يجب أن يكون .فحرمت المجتمع من تطوير مراكز أبحاث ودراسات ترعى الفكر وتطوره ،وخلقت

جمهورا يفتقر إلى المرجعية الواضحة والأدوات المنهجية والعملية في مواجهة الخيارات الصعبة .الأمر الذي
ً

أدى إلى حال تشظ ثقافي وسياسي واجتماعي لدى انحسار سلطة الدولة وتراجعها بوصفها مؤسسة مرجعية.

وفي ضوء ما تمر به سورية اليوم من تشظ طائفي وإثني وسياسي ،فإننا أحوج ما نكون إلى مراكز بحثية
أفكارا جديدة ،وتقترح حلو َلا.
علميا ،وتطرح
درسا
رصينة ،تدرس وتعالج الظواهر الناشئة عن حال الثورة
ً
ًّ
ً

مهما في توحيد
دورا
وبقدر ما تتنوع مشارب المشاركين وآراؤهم بقدر ما تستطيع هذه المراكز أن تلعب ً
ً
لغة الخطاب ،وصياغة هوية ثقافية ،ووعي سياسي جامع ،يؤهلنا في مرحلة لاحقة لبناء أرضية يمكن أن

تتلاقى فيها الآراء المختلفة ،والمصالح المتضاربة للوصول إلى تفاهمات وتوافقات ضرورية لبناء سورية من
جديد .والحقيقة فإني أعول على العمل البحثي المنهجي المستمر أكثر من التعويل على النخبة السياسية
الموجودة اليوم من أجل بناء أرضية فكرية مشتركة تتسع لأغلب السوريين وتسمح لهم بالوصول إلى
تفاهمات تتمتع بالقدرة على الاستمرار .بناء على ذلك تعد تجربة مركز حرمون تجربة رائدة وفريدة في
الوسط الثقافي والسياسي السوري .فأغلب التقارير والدراسات التي اطلعت عليها اتسمت بالرصانة والعمق،
كتابا وباحثين من مشارب وإثنيات وأيديولوجيات عدة،
أفقيا كي تشمل
ً
إلا أني أتمنى أن تمتد هذه التجربة ًّ

كي يعكس المركز تجربة تفاهم سورية عابرة للإثنيات والطوائف والأيديولوجيات المختلفة .وأتمنى أن

تتسع هذه التجربة لتخاطب شرائح مجتمعية عدة بمثل التجار والطلاب والقارئ ذي المكونات غير
الأكاديمية ورجال الدين ،متجاوزة بذلك خطاب النخبة
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نظرا للأوضاع التي نعمل بها ،ولكن الطريق
إنجازا
لا شك في أن ما تم إنجازه في عام ونيف يعد
ً
ً
عظيما ً

أمامنا نحن السوريين ما يزال طويلًا من أجل الخروج من حال التيه والتخبط السياسي الذي نعيش به.
كبيرا .وفي النهاية لا يسعني إلا
والتعويل على المباردات الرائدة من مثل مركز حرمون في هذا السياق يعد
ً
أن أتقدم بالشكر لكل صاحب مبادرة آثر أن يشعل شمعة تضيء الطريق على أن يلعن الظلام أو أن يكتفي

بإلقاء اللوم على من تسبب به .الشكر كله لفريق مركز حرمون مع تمنياتي لهم بدوام

النجاح.

 .30فوزي أبو صالح
كاتب وناشط سياسي سوري

 لا بد قبل تسجيل أي ملاحظة أن أنوه بأنني غير مطلع بصورة كافية على كل ما أنتجه المركز منأعمال ،لذا سيكون أي رأي لي في الموضوع يحمل درجة أو أخرى من النقص ،وستكون الملاحظات
عامة أكثر منها دقيقة ومركزة:
 -1لا شك ،يسجل للمركز العمل الجاد والمثمر الذي قام به خلال المدة القصيرة من عمره ،خاصة
تركيزه على الأهداف العامة التي تهم السوريين كلهم الذين ينتظرون أن تنتقل بلدهم إلى دولة عصرية تخدم
مواطنيها وتحافظ على أرضها وناسها ،في ظل وضع معقد ومضطرب يعيشه شعبنا ،وتحاول قوى عدة
تحقيق مصالحها على حساب أمنه ووجوده.
قضايا رئيسة اهتم بها المركز ،ويتابع ذلك :القضية الكردية ،الدين والدولة ،التحليلات الأسبوعية،
الجولان ،مركز لتدريب الباحثين ،لقاءات لكل من يسعى لسورية مدنية ديمقراطية ،بناء علاقات وتواصل
مع مراكز أبحاث لدول.
 -2التحدي الأساس الذي يعانيه أي عمل ثقافي هو اهتمام الناس بحياتهم الفيزيائية ووجودهم ،إضافة
إلى جر أكثريتهم الشعبية إلى صراعات جانبية تحاول ترسيخ هوياتهم الاجتماعية الضيقة على حساب
هويتهم السورية ،لذلك يبقى السؤال المهم :كيف نستطيع الوصول ضمن هذا التعقيد إلى مخاطبة العقل،
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وتجنب ردود الفعل المختلفة ،وكسب أكبر عدد ممكن لمتابعة البحث والاطلاع لبناء المستقبل من دون
الغرق في الماضي ومستنقع الحاضر.
* من المهم لذلك التشديد على نوعية العمل ،وليس كميته ،أظن أن السرعة في إنجاز مؤتمر برلين
الأخير مثال على ذلك .ولاحظنا ضعف التنسيق بين نشاط المؤسسات التابعة للمركز ،ما أدى إلى نواقص
عدة في المؤتمر.
* من المهم العناية بالمشكلات الاجتماعية التي يعانيها الناس :اللجوء ،الشباب ،المرأة ،التعليم،
أيضا الإسهام في إقامة مؤسسات تلاقي هموم
وغير ذلك ،ليس من الناحية النظرية فقط (كتابات) ،بل ً
الناس ،ومشروعات عينية ،لا أعرف إذا كان ذلك يقع ضمن اهتمامات المركز وإمكاناته أو لا( ،كم هائل
من مراكز الأبحاث والدراسات تجعل حتى المهتم يجهد ليتابعها).
* من المهم السعي للتوصل إلى مفهوم موحد حول سورية ،حول الهوية السورية الجامعة والعصرية
التي يلتف عدد أكثر فأكثر حولها ،هنا المسألة النظرية مهمة ومطلوبة في ظل صراع الهويات القديمة،
ومحاولات فرض هويات تخدم الآخرين ،أو تركز على هموم خاصة استهلاكية لصالح أفراد أو مجموعات.
* يبقى الاهتمام بالتواصل بين السوريين عبر قنوات مختلفة مهمة كبرى علينا التركيز عليها في ظل
تعدد أماكن وجودهم ،لفتح حوارات تعيد الصلة بينهم في ظل وضع يحاول الجميع الإسهام في تمزيقهم
وأرضا.
بشرا
ً
ً
هذه ملاحظات عامة ،وأعتذر عن الإطالة اذا جاوزت المطلوب ،مع تقديري للعاملين كلهم في المركز
كبيرا لإنجاح أعماله ،وجعلها في المستوى المطلوب.
الذين يبذلون جهدا
ً
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 .31لؤي صافي
أستاذ العلوم السياسية وناشط سياسي سوري

مركز حرمون إضافة نوعية على المؤسسات المعنية بتطوير الوعي العربي ،وفهم الأحداث والتطورات
السياسية والاجتماعية والثقافية التي تعصف بالمنطقة العربية .يأتي هذا المشروع في مرحلة حرجة تتصف
بالتخبط ،والتراجع في البحث المنهجي للوصول إلى المعلومة المفيدة ،وتقديم التحليل الهادئ والعميق.
سعي المركز إلى تغطية الأحداث السياسية المتتابعة في المشرق العربي ،وربطها بسياقيها الدولي والتاريخي
من خلال الدراسات الأكاديمية؛ يسمح بمناقشة حيوية ،بعيدًا عن التهييج والتحشيد السياسي ،ويوفر
الفرصة للنظر بهدوء وترو في طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومشروعها النهضوي.
اهتمام المركز الخاص بالحالة السورية الحرجة ،والتطورات السياسية والثقافية في المشرق العربي المتعلقة
بها ،يزود المثقف السوري والعربي بمادة علمية تساعد في الإضاءة على التغيرات العميقة في بنية المجتمع
المشرقي ،واصطفاف القوى السياسية فيه ،ويسمح بقيام حوار بين المثقفين .لذلك تأتي الندوات التي
ينظمها المركز للمثقفين السوريين الذين انتشروا في الأقطار العربية وفي أوروبا ،لتوفر الفرصة لتبادل الآراء،
وتحريك الحوار في الأوضاع والمآلات ،وتزويدهم بمنابر مهمة للتفكير والتعبير الحر.
المشروع ما زال في مراحله الأولى ،وسيحتاج إلى بعض الوقت من التراكمات المعرفية عبر أعماله
تقييما دقيقً ا .ما اطلعت عليه حتى الآن يدعو إلى الأمل والتفاؤل .وأتمنى
ومنشوراته وندواته لتقييم أدائه
ً
شخصيا لهذا الجهد المهم الاستمرار والتطور والنجاح.
ًّ
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 .32ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني – سوري

إلى مركز حرمون مع أطيب التمنيات
سأتحدث في هذه الشهادة عن علاقتي بالمركز ،أو تجربتي معه ،المتمثلة في مشاركتي في بعض
وطبعا من خلال متابعتي لاهتماماته ونشاطه
الندوات ،أو كتابتي المنتظمة في موقع "جيرون" التابع للمركز،
ً

ونوعية الموضوعات التي تصدى

لها.

أو ًلا ،لا بد من التنويه إلى أن هذا المركز استطاع أن يفرض حضوره ،وصدقيته في أوساط المثقفين
السوريين ،وبين مراكز الدراسات والإعلام ،في مدة قصيرة غير مسبوقة ،ربما كانت مراكز دراسات أخر
تحتاج إلى وقت أكبر لتحقيقها ،وقد نحيل ذلك إلى مركزية المسألة السورية في هذه الأوضاع ،واحتدام
أيضا بسبب جدية إدارة المركز ،والتزام الهيئات المتفرعة
الصراع السوري ،لكنني أظن أن ذلك حصل ً
عنه ،وأهمية القضايا التي تصدى لها

.

واسعا في أوساط المثقفين والأكاديميين السوريين ،وهذا
انتشارا جيدًا أو
ثانيا ،أظن أن المركز حقق
ً
ً

يمكن تلمسه من عدد الندوات وورشات العمل التي عقدها ،ومن خلال نوعية المشاركين فيها ،في هذه
المدة من تأسيسه ،ما يعد بكثير في المستقبل على الأرجح ،أو إذا توفرت الإمكانات اللازمات.

حضورا ملحوظا ومتمي ًزا بين
ثالثًا ،استطاع موقع "جيرون" ،وهو جريدة أو مجلة إلكترونية ،أن يحقق
ً
أيضا استقطاب
السوريين ،مقارنة بالمواقع السورية الأخرى،
وخصوصا بالنسبة إلى حداثة تأسيسه ،واستطاع ً
ً
شريحة واسعة من الكتاب والمثقفين السوريين ،للكتابة فيه ،في مختلف الحقول المعرفية

والإبداعية.

رابعا ،نجح المركز بتأكيد صدقيته من خلال الموضوعات التي شدد عليها ،وضمن ذلك تعريفه
ً

بمجتمع السوريين بمكوناته كلها ،ومناطقه كلها ،وطرحه القضية السورية بطريقة جدية ومسؤولة ،تتمسك

بالمقاصد الأساس في الثورة السورية ،القائمة على الحرية والكرامة والمواطنة والديمقراطية ،بعيدًا عن
التعصب القومي والديني والروح الثأرية ،بما يخدم إنتاج رؤية جمعية توحد السوريين في سورية
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خلال المدة الماضية شاركت في عدد من أنشطة المركز ضمنها تقديمي أحد الموضوعات في مقر
المركز في غازي عينتاب عن مشكلات الثورة السورية ،لاحظت خلالها الجهد الذي يبذله كادر المركز
واسعا بنشاطه من الشخصيات السورية الموجودة هناك .وكنت
اهتماما
لتنظيم هذه الفعاليات ،ولاحظت
ً
ً
أيضا في إسطنبول؛ واحدة عن القضية الوطنية ،أي قضية الجولان ،تحدثت فيها
قد شاركت في ندوتين ً
عن موقف إسرائيل من الثورة السورية ،وأظن أن هذه الفعالية التي تتحدث عن قضية الجولان هي الأولى
من نوعها ،تنظمها جهة بحثية أو جهة محسوبة على المعارضة السورية ،وهذا يحسب للمركز؛ وأخرى
في إسطنبول عن الثورة والخطاب الوطني الجامع ،وقد تميزت الندوتان بحسن التنظيم والإدارة ،وفي فتح
المناقشة في القضايا التي تضمنتها محاور

الندوتين.

وبحسب ما قلت ،فقد شاركت في الكتابة المنتظمة في موقع "جيرون" ،وأود أن أسجل تقديري لرئيس
متمنيا للموقع استمرار التقدم
التحرير وهيئة التحرير على حسن الإدارة ،وحسن التواصل مع الكتاب،
ً

والنجاح.

أما بخصوص النقد ،وهو ما تعودت عليه أكثر من أي شيء آخر ،فإن علاقتي بالمركز أو تواصلي معه،
على هذا النحو ،وفي هذه المدة القصيرة ،لا يمكناني من توجيه أية ملاحظات نقدية ملموسة ،لذا ليس
لي هنا إلا التمني لإدارة المركز والعاملين فيه الاستمرار في هذا الطريق ،وتنظيم العمل على أفضل وجه،
مع أطيب التحيات والتمنيات.

 .33مازن رفاعي
أديب وكاتب صحافي سوري

مركز حرمون وأخواته
كثيرا أن يقوم شخص ما بتقييم عمل مؤسسة دراسات أو مؤسسة إعلامية تخصصية سورية،
من الصعب
ً

نظرا إلى غياب المرجعية المقارنة والتجارب المماثلة ،لذلك فإننا نضطر حين نتحدث عن التجربة الحديثة
ً

لمؤسسة مركز حرمون وأخواته أو أبنائه من المؤسسات الأخرى ،نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نتحدث
عنها بوصفها تجربة رائدة واعدة متميزة ومتفردة.
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وعلى الرغم من أن المركز ما زال وليدًا في سنته الأولى أتى بعد عقم طويل في الإنجاب ،فإنه تمكن
سريعا من أخذ موقعه وتبوأ الصدارة في الأحاديث الثقافية والبحثية ،واستقطب بكفاية رموز الفكر السوري
ً
وأساطين الكتابة والبحث باختلاف مشاربهم ومناهلهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية والبحثية.

كم كبير متميز من الباحثين والأكاديميين والمثقفين بدؤوا في بناء صرح حياة ثقافية بحثية إعلامية سورية
صحية ،عبر تبني قضايا مستقبلية شائكة ،وفتح ملفات مغلقة في العقلية السورية .وإعادة إحياء مفهومات
كانت موجودة في عمق المجتمع السوري ،ولكن عهود الدكتاتورية راكمت فوقها طبقة كثيفة من غبار
التشويه الفكري والاجتماعي ،وكان لا بد من إزالتها وتنظيفها للكشف عن جوهرة التفكير الكامنة ،والوعي
السوري المتراكم عبر العصور ،وإعادة بناء ثقافة الاختلاف ،وترميم الوعي بقضايا الحوار والتسامح.
ولا يعيب بعض المشاركات التخصصية على ندرتها مخاطبتها شريحة نخبوية من المثقفين السوريين
باستخدام لغة ومصطلحات عصية الفهم من دون وجود قاموس فلسفي تخصصي .وكان يجب على
المركز العمل على تبسيط الفكرة أو تسهيلها بلغة ممكنة التداول لدى الفئة الغالبة من المجتمع

السوري .

دائما أن تبتعد المقالات عن النخبوية ،و(الفذلكات) اللغوية والجمل المنمقة،
شخصيا أتمنى
وإن كنت
ً
ًّ

وأن تتوجه الى الجميع ،لكي يتسع الحوار ليشمل القواعد الفكرية بمستوياتها وشرائحها الطبيعية جميعها،
غالبا إلى توعية ووعي.
ولا تكون فقط
حصرا بالنخبة المثقفة التي لا تحتاج ً
ً

موقع جيرون
أما في ما يتعلق بموقع جيرون ،فإنه حتى اليوم حافظ على المبادئ والأسس التي عدها ضمن سياسته
التحريرية ،وقدم وجبات إعلامية ملتزمة ،وإن أتت جافة في بعض الأحوال (جافة بمعنى خالية من الإثارة
والتشويق).
واستطاع الموقع تجاوز سلبيات العمل الإعلامي السوري بشقيه المعارض والمؤيد معظمها ،حيث ابتعد
عن نقل الأحداث اليومية للصراع المسلح ،وتفرغ للتحليل السياسي والتثقيف السياسي والتنظيمي ،فقد
تناول موضوعات تثقيفية بمثل الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ،وعرض تحليلات ورؤى مستقبلية
لاستراتيجية العمل .وتمكن من عرض آراء مختلفة ومتناقضة أحيانًا ،ولم يكن بو ًقا إعلاميا لجهة بعينها،
ولم يمارس (البروباغند ا) الإعلامية التحريضية ،ولم يعتمد على المبالغات والشائعات ،واحترم وجهات
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ومدروسا،
النظر المخالفة ،وأبرز لها مساحات ،وعلى الرغم من ذلك فقد كان تطوره بطي ًئا ،ربما ثاب ًتا
ً

ولكنه لم ِّ
يلب حاجات العمل الإعلامي للمعارضة السورية ،واكتفى بالنمو العامودي لكتابه ومراكز وجوده،
ولم يقم بمحاولة النمو الأفقي لكي يصبح موجو ًدا في كل بلد اغترابي يوجد فيه السوريون ،ينقل أخبارهم
ونشاطهم ،ويتفاعل معهم ،ويدخل مجتمعاتهم وبرامجهم التصفحية اليومية في الإنترنت.
جزئيا للعنصر
وغيابا
أيضا أن مركز حرمون ومؤسساته ما زال يعاني ضعف الموارد الشبابية،
ويلاحظ ً
ً
ً

النسائي ،وضعف وجوده وتمثيله في البلدان الأوروبية على الرغم من أنها تضم مغتربين ولاجئين سوريين،

وعدم إقامته دورات تدريبية تخصصية لخلق كوادر مستقبلية تسهم في إعادة بناء الهوية الوطنية السورية على
أسس

جديدة.

أخيرا الى الدور المهم الذي يلعبه الدكتور حازم نهار ،ليس من باب المجاملة،
ولا ب ّد من أن نتطرق
ً

بل من باب شكره على جهده ودأبه ومتابعته.

 .34مازن عدي
كاتب وناشط سياسي سوري

كبيرا حين أُنشئ مركز حرمون للدراسات المعاصرة بعد ان اطلعت على توجهاته وخطة
كان سروري
ً

عمله ،لأن الساحة الفكرية والسياسية العربية تتطلب وجود مراكز رصينة قادرة على البحث والإنتاج
والتفاعل ،ترتقي بالوعي العام وفق طرائق عقلانية ،والساحة السورية التي تشهد زلازل وعواصف بعد قيام
ثورة الحرية والكرامة منذ ست سنوات ،وما آلت اليه الأمور ،بأمس الحاجة إلى ذلك.

متتبعا وناش ً
طا في الشأن العام جانب الممارسة في صيرورة المركز ونشاطاته ومنتجاته،
كنت أرصد
ً

وتوسع فروعه ووحداته ،ولا يسعني بعد أكثر من عام على تأسيسه إلا القول في ملاحظة عامة أنه نجح في
مهما يسهم في
رقما
ً
اختبار المشروعية والصدقية تجاه ما طرحه منذ البداية من توجهات وآليات ،وبات ً

"نشر الوعي السياسي ،وطرائق البحث العقلانية ،وتعميم قيم الحوار وتنمية الثقافة" ،ويطمح إلى "بناء

يوما بعد يوم "إعادة بناء الهوية الوطنية السورية
كوادر سورية في المجالات المختلفة" في أوضاع تستدعي ً

على أسس حديثة وديمقراطية" .إن المشروع الطموح الذي يمضي فيه المركز في بناء مؤسساته ،وفي تنفيذ
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كبيرا في توفير مقتضيات
خططه ضمن المهمات والأهداف التي وضعها لنفسه ،والتزم بها ،تتطلب جهدًا
ً

الاستمرار ،لا لأنه "مؤسسة بحثية وثقافية واعلامية مستقلة ،لاتستهدف الربح" فقط ،بل لأن ساحة العمل
أرض وعرة تحتاج إلى كثي ٍر من الحرث ،في ظل بنى متخلفة يعاد إنتاجها من قبل قوى الاستبداد المدعومة
من قوى الاحتكار والاستغلال العالمي التي تغذي "ثقافة التوحش

والكراهية".

كي أنتقل من الحقل العمومي إلى المباشر ،لا بد من تسجيل ملاحظات سريعة في هذه العجالة حول
بعض الجوانب؛
 -1أي تقييم موضوعي لوحدات مركز حرمون وفروعه ونشاطه لا بد أن يراعي عمر التجربة والعوامل
لوجستيا في ظل
دوما بصعوبات ،وقد يكون بعضها
الموضوعية التي تفرض نفسها؛ ومرحلة البناء تمر
ً
ًّ
الشتات السوري الواسع في أصقاع العالم وفي ظل الجزر المتقطعات بالشعب السوري في داخل الوطن.

ملموسا قد تحقق،
نجاحا
 -2يمكن القول من خلال منتجات المركز التي تعممت حتى الآن ،أن هناك
ً
ً

وشق طريقه من مثل التحليلات السياسية الدورية التي تصدرها وحدة الدراسات السياسية أو شبكة جيرون
الإعلامية التي صارت نشرتها الإلكترونية موضع اهتمام ومتابعة ،أو الصالونات الحوارية بمثل الكواكبي
وهنانو والجولان (التي شاركت في بعض نشاطها)

.

في هذا السياق أشير إلى صالون هنانو للحوار العربي الكردي الذي اقام ندوة حوارية مهمة في برلين،
لكني أرى حاجة لمتابعتها لإنضاج التوافق ،وكذلك صالون الكواكبي الذي عني بمسألة علاقة الدين
بالدولة السورية القادمة ،ويطرح الحوار والتفاعل بين التيار الإسلامي والتيارات الأخريات .ومن المهم جدًا
متابعة هذا المحور ،علاوة على أن صالون الجولان الذي أقام ندوة مميزة في إسطنبول شارك فيها باحثون
ومناضلون من الجولان السوري المحتل ،استطاع أن يضيء على الدور الإسرائيلي الخفي في المحنة السورية
أو على جوانب مهمة أو منسية من واقع الجولان وتاريخه وواقع أهالي الجولان النازحين الذين يعدون
بمئات الآلاف الذين أسهموا بفاعلية في الثورة السورية .ولا نقلل من الندوات الأخريات ،وورشات العمل
التي جرت في الدوحة أو غازي عينتاب.
 -3المنتديات التي نظمت في داخل أرض الوطن في الغوطة الشرقية (زيتون) أو في سراقب أو ما يجري
التحضير له في أماكن أخر تحتاج إلى رعاية ودعم مستمرين لتوفير "علاقة متقدمة بالمجتمع السوري قائمة
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على التأثير الإيجابي فيه والتأثر به في ٍ
معا" .إن الاهتمام بالقطاعات الشبابية أينما وجدت يبقى من
آن ً

الأولويات.

في الختام أكرر امتناني وشكري للعاملين في المركز جميعهم بمختلف وحداته ومؤسساته ،وأتمنى أن
يتقدم باتجاه خططه وبرامجه الطموحة ،ويستفيد من تجربته في المد ة السابقة بجوانبها كلها .وتبقى قوة
المثال للنجاح في الصعيد العملي من أهم عناصر التقدم.

 .35ماهر مسعود
كاتب وباحث سوري

الثقافة استراتيجية مقاومة
حول مركز حرمون والمؤسسات التابعة له
بداية ،ربما لست من المتابعين بصورة كاملة لما يصدر عن مركز حرمون للدراسات أو المؤسسات
التابعة له جميعها ،لكنني قارئ جيد للدراسات المهمة التي تصدر عن المركز معظمها ،وشاركت وأشارك
في عدد من الدراسات والمقالات ،سواء كان ضمن مركز حرمون ،أم مجلة قلمون ،أم صحيفة جيرون
الألكترونية التي أكتب فيها بصورة شبه متواصلة منذ إقلاعها.
يظن كثيرون أن صراعنا مع نظام الأسد له طابع مركزي واحد والباقي هوامش ،على طريقة ذلك التقسيم
الشهير بين "ثوار الخنادق ،وثوار الفنادق" أو الفكرة القائلة بأن "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"،
جوهريا على
لكن ما أثبتته المحنة السورية المديدة هو أنه لا مركز وحيد في صراعنا ،وأن كل عمل يقوم
ً

تحطيم ثقافة الخوف التي زرعها نظام الأسدين ،واقتلاعها من جذورها هو عمل مركزي ومهم ،وأن
الهوامش التي تم التعامل معها باستخفاف أو انكار أو تعال جميعها ،ظهرت بوصفها مشكلات رئيسة

وجوهرية ،ووقفت عقبات مركزية أمام ثورة السوريين .لننظر إلى الاستخفاف بأسلمة الثورة منذ ظهور جبهة
النصرة وتصنيفها المبكر (منظمة إرهابية) ،أو للتعالي على الطائفية وإنكارها ،لننظر إلى أثر (الأنا) المريضة
والفردية وغياب القدرة على العمل الجماعي وآثارها في سياسة الثورة وضياعها السياسي ،وغير ذلك.
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من هذا الباب ،يمكنني القول إن العمل الثقافي والمعرفي والسياسي الذي يقوم به مركز حرمون بوصفه
مؤسسة سورية بامتياز ،ومن خلال إصرار المؤسسة على مشاركة سوريين متنوعين جدًا ،ومختلفي المشارب
والأيديولوجيات والتوجهات في أعمال المركز ومؤسساته ،هو نوع من المقاومة المدنية ،والإسهام الثقافي
والسياسي في صراعنا الطويل مع نظام الأسد وموروثاته وآثاره في المجتمع عامة أو في تشكيلات المعارضة
المتنوعة بوجه خاص.
ليس العمل الثقافي -كما هو معروف -عملًا قصير النفس ،ولا النتائج الثقافية نتائج مباشرة وسريعة على
أرض الواقع ،فالثقافة هي ظل السياسة غير المرئي ،والأرضية التي تقف عليها السياسة عندما تعمل على
صلبِّه أو تثبيته ،ولذلك ترك "التجفيف" الثقافي الذي عمل عليه نظام الأسد خلال أربعة
تغيير الواقع أو َ
تحطيميا هائلًا في بنية المجتمع السوري وثقافته ،انفجرت تلك الآثار الطويلة مرة واحدة خلال
أثرا
ً
عقود ً
الثورة السورية .فالمجتمع السوري ،وهو مجتمع متنوع ج ًدا من حيث الطوائف والإثنيات والأقوام ،ومن
حيث الأحزاب والأفراد والتجمعات ،ومن حيث الجغرافيا والتاريخ واللغة ،تم حصره طوال الحقبة الأسدية
في هوية ثقافية واحدة ،تعبر عنها الجريدة الرسمية والحزب الواحد والسلطة الأبدية الواحدة ،ولذلك فقد
كان هذا النوع من الحصر والمراقبة والمعاقبة ومنع الصحافة الحرة أو مراكز البحث المستقلة أو المنظمات
المدنية غير الحكومية أو الأحزاب السياسية المنافسة للحزب الحاكم ،أو كل ما يكثفه الدستور بما يسمى
حرية التعبير والاعتقاد والاجتماع ،كان بمنزلة تعنيف هائل للمجتمع ،وقمع هائل لمكنوناته وتنوعه الطبيعي،
دفعت سورية ،وتدفع اليوم بصورة مكثفة ،أثمان كبته الثقافي والسياسي الطويل ،وإصرار السلطة الحاكمة
على بقاء المجتمع المتنوع في زجاجة التعبير الأحادية الخانقة ،وبقائها حاكمة ومتحكمة برقاب السوريين
وحيواتهم إلى الأبد.
ما أرى من الضروري التشديد عليه ضمن استراتيجيات مركز حرمون والقائمين عليه ،وما يجب أن
حاضرا في مكونات بناء تلك الاستراتيجيات ،هو أنه من دون قطيعة معرفية وعملية مع ُعصارة الثقافة
يبقى
ً

التي تركتها سنوات الأسد الطويلة ،وما تعنيه من تنافس سلبي قائم على الهدم والإلغاء والتقليل من كل ما

متهما باختلافه،
هو آخر ،ومن تشديد على سياسة الهوية التي تجعل كل اختلاف تناز ًعا ،وكل مختلف
ً

عدوا ،وما ينتج عن ذلك من ثقافة (الشللية) والمحسوبية وغياب الكفاية والاستزلام والعلاقات
وكل منافس
ًّ
الشخصية والتقديس والتدنيس والاستخفاف بالآخرين والطعن بحضورهم وتأثيرهم؛ وهذا من جملة ما
تعانيه مؤسسات ما بعد الثورة في المستويين الثقافي والسياسي ،لا ينتج عنه سوى مزيد من الحساسيات
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والتشرذم والعداوات التي لا تنتهي عادة إلا بنوع من التدمير الذاتي الجمعي ،وفقد الثقة البيني والعام،
والفشل بإدارة التنوع أو في التعبير عن القضية السورية بما يعطيها حقها في التاريخ وفي الحاضر المحلي
والعالمي ،بوصفها إحدى أهم قضايا التاريخ المعاصر ،وأكثر قضاياه إشكا ًلا ومأساوية ومشاركة دولية في
صناعة المأساة.
هذه المشكلة التي يعانيها الجميع بصورة متفاوتة ،ويتم التعبير عنها -بالتصريح أو التلميح -في شبكات
جميعا مسؤوليتها
التواصل الاجتماعي أو في الجلسات الخاصة ،هي مشكلة جمعية لا بد من أن نتحمل
ً

بصورة أو بأخرى ،أفرا ًدا ومؤسسات ،ولا بد من أن تبقى حاضرة بوصفها مشكلة عند صياغة استراتيجيات
مركز حرمون أو مؤسساته ،ولا يكفي تبرئة الذات واتهام الآخرين لنكون خارجها ،لا سيما أن الهزيمة
العسكرية والسياسية التي تشهدها قوى الثورة والمعارضة تترك المجتمعات السورية في الداخل والشتات
بأقصى حالات السلبية والإحباط واليأس ،وتجعل الجميع أكثر قدرة على إلقاء اللوم بد ًلا من تحمل
المسؤولية ،وعلى الاتهام بد ًلا من النقد الحقيقي ،وعلى الهدم بد ًلا من البناء وصناعة البدائل .وذلك كله

يترك السوريين الأكثر ضعفً ا وحيدين أكثر ،ويجعل من مؤسسات ما بعد الثورة نو ًعا من الاستمرار المتش ِّظّي
لما بنته الثقافة الأسدية في محور واحد هو سلطتها الثقافية والمعرفية والسياسية الشاملة.
الثقافة هي إحدى أدوات المقاومة المدنية المهمة ،لكن لا مقاومة مدنية فاعلة من دون بناء مؤسسات
مدنية متواصلة وأصيلة ومحكومة بالهم العام والروح المتسامحة والإيجابية المقتدرة.
لا رهانات قصيرة النفس ،ولا رهانات سهلة ،جميعنا مسؤولون ،جميعنا نستطيع ،هذا هو الرهان.
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 .36محمد الحاج علي
لواء سوري منشق

المركز من دون أي مجاملة نجح في استقطاب طيف واسع من المفكرين السوريين والعرب ،واستطاع
أن يثبت اسمه ويرسخه في خريطة مراكز البحث العربية ،وأن يتوسع في منابره العلمية والفكرية المتنوعة،
وفي أكثر من دولة ،وحقق صدقية عالية في التعامل مع الملفات التي كانت محور اهتمامه معظمها.
للعاملين فيه كلهم ،كل التحية والتقدير على تفانيهم في تحقيق هذا النجاح خلال مدة عام فقط.
وأنا بصفتي سور ًّيا شاركت في نشاط المركز ،أقدر لهم جهدهم ،وأتمنى لهم النجاح والتقدم المستمرين.

 .37محمد الزعبي
وزير إعلام سوري سابق

ما أود إعلامكم به ،هو أن علاقتي بمركزكم المحترم جد حديثة ،بل لا تزيد على دعوتكم لي إلى
ندوة الجولان في إسطنبول ،وحال ظرفي الصحي  -مع شديد الأسف  -دون تلبيتها ،إن شهادتي سوف
تقتصر هنا -إذن -على هذه العلاقة المحدودة التي كانت علاقة إيجابية،
أعجبني فيها عنصر الدقة والإحاطة بموضوع الجولان "المنسي" من جوانبه المختلفة ،وتمت تغطيته
كذلك من قبل مجموعة من المختصين المحترمين ،بمن فيهم كتاب وباحثون من الجولان نفسه
تتلخص شهادتي في أن موقعكم يمتاز بالشمولية والدقة والأخلاق والشعور بالمسؤولية

.

.

ومع تمنياتي للمركز باطراد التقدم والإسهام في تنمية الوعي الوطني والقومي ،وتوجيهه الوجهة السليمة
والصحيحة.
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 .38محمد زكريا السقال
كاتب وسياسي سوري

عاما على هزيمة حزيران وضياع الجولان ،العنوان الذي فجره مركز حرمون للدراسات
خمسون
ً

المعاصرة.

على الرغم من أهمية المحور والثراء الذي أغناه المحاضرون وتنوع مشاربهم ومواردهم ،إلا أن شهادة
يجب أن نقدمها ،في هذا النشاط الذي قد يكون السباق بالتمرد على ثقافة الهزيمة ،وتمزيق حجبها
كثيرا أن نمتدح هذا النشاط،
ومبرراتها التي سوقها الاستبداد ،وقدم ذرائع ومسوغات لتأبيدها .لهذا ليس
ً
ونمد أيدينا لحرمون بالتأييد والتعاون.

دورا مهما في هذا التصحر واليباب الثقافي
لعب هذا المركز ومؤسساته المتنوعة على حداثة عهدها ً
والأدبي والسياسي ،عبر إدارته لـ (ماكينة) تعنى بالهم الثقافي والسياسي والفكري ،وتعمل على مدار الساعة،
شغلها وشاغلها إعادة الاحترام للعمل الفكري ،وتنشيطه لكي يتناول الموضوعات الراهنة والشائكة بالشأن
السوري مع كل ما يحيط بها في المجالات المختلفة .يقدر لحرمون اذا استمر في هذه الوتيرة رفع سوية
المناقشة ،ورفدها بكل جديد ومفيد في الصعد كلها التي تهم السياسي والمثقف السوري ،كما المواطن
المتعطش للغة تبتعد عن التطبيل والتزمير للقائد الفذ ،وتنحو نحو طرح هموم الساعة ،واستشراف المستقبل.
فقد قدم لنا مركز حرمون باقة من المحفزات والمحركات الثقافية كل باختصاصه ،فها هي جيرون وقلمون،
ومعهد الجمهورية والوحدات التخصصية للدراسات والأبحاث والصالونات الأدبية ،إضافة إلى الحلقات
البحثية التخصصية .هذا المد الموسع لنشر الثقافة وإعادة المنزلة للعمل الذهني والثقافي والسياسي ،جله
مهتم بثقافة الدولة الحديثة والمجتمع المدني وبناء مواطن لمجتمع حر وكريم ،جهد فكري منتج ،نحن
حاضرا ومستقبلًا.
في أشد الحاجة اليه
ً
مزيات مهمة لحرمون وأسرته
ـ امتاز حرمون بمزية متفردة وذات أهمية ،هي حرصه على الوجود بالأمكنة التي شرد منها السوريون
نتيجة صلف الطاغية والحصار الذي عاناه.
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ـ انشغاله وعمله على المحاور التي شكلت الهم السوري ،حيث تطرق لمجمل الأسئلة التي يحتاجها
الواقع ومحاولة الإجابة عنها ،حيث ما زالت الأسئلة ومعالجتها مهمة ،تعتمل بالواقع السوري من أجل رفد
أي برنامج وطني يستطيع قيادة السوريين لمجتمع العدالة والقانون والقضاء والدستور الجامع.
ـ قد يكون جيرون الأول الذي عمل على فتح ملف الأراضي المحتلة والجولان المحتل ،والوصول إلى
أهلنا في الجولان ،وإقامة مركز على أراضيه ،وهذه خطوة مهمة من حيث التواصل مع أهلنا هناك ،والإطلال
على مشكلاتهم وأوضاعهم ،والتفاعل معهم ،بعد أن حاول الاستبداد ونظام الطاغية العمل على سياسة
التناسي ،وتسهيل تجاهله ،والتفريط بأرض وطننا.
يقدر لحرمون طرحه المشكلات التي تواجه المعارضة السورية وخطابها ،في هذا المرحلة الحرجة التي
كثيرا من القراءة والنقد والتبصر ،من خلال إقامة اللقاءات التي تعنى بالقضايا الراهنة الشائكة،
تحتاج
ً

وطرحها على طاولة البحث والمناقشة.

بهذا المعنى والسياق الذي ينشط ويجتهد به حرمون ،تبرز أسئلة وتساؤلات خاصة بكيفية صون التميز
والفرادة وضمان الاستمرارية المدروسة ،والمحافظة على الاستقلالية ،ولا نغفل التمويل وتنوع مصادره.
هذه النقاط كلها سوف تحدد آفاق تطور هذا الجهد المتميز لحرمون ،واستمراره ،ويجب أن يوليها اهتمامه،
لارتباطها بصورة مباشرة بالمستقبل .فكما نعلم أن الساحة السورية المعارضة أصبحت تعج بكثير من مراكز
يوميا كثير من الصحف والنشرات الدورية ،إضافة إلى ورشات التأهيل والتدريب
النشاط والدراسات ،ويوزع
ًّ
ومثابرا لخلق ثقافة ووعي يخدم سياق مستقبل يتنطح
معنيا
التي تنتشر وتتوزع .وبما أن حرمون يطرح نفسه
ً
ً
له السوريون ،ويبذلون في سبيله التضحيات .في هذا السياق لا بد من:
 سبر المعلومات وانعكاسها في تطور الوعي العام. ضرورة التشديد على العمل الجماعي لرفد الوعي الجمعي ،بمعنى معالجة ظاهرة تفتت وبنى المجتمع،وتذرره ،من خلال توسيع حيز المشاركة في هذا الجهد المعرفي ،لما يعكسه من تعميم الفائدة وإثارة
العدوى بعيدًا عن الارتجال.
 إن تجربة ست سنوات والإطلال على مجريات الحدث السوري الذي فجر ثورة تتعرض للخطفوالسرقة ،والأصعب إنتاج استبداد أكثر عسفً ا وتخلفً ا يعد قضية مهمة يجب الوقوف على جذورها وأسبابها،
وإن التعرض للدين والمعتقد الذي يعد من أهم الأسئلة التي تواجه بناء دولة حديثة لا تلغي الدين ،ولكنها

345

الفصل السادس :شهادات مثقفين وناشطين في أداء مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،ومقترحاتهم لتطويره

شخصيا يحترم بالقانون والقضاء مسألة يجب أن تفتح نوافذها للنقد والتقويم،
لا تسيده ،وتتركه حقًّا
ًّ
لنخرج من عباءة التاريخ كي نتمكن من صناعته.

هذه الملاحظات ،اجتهاد قد يكون غير وارد ،ولا تريد جيرون الدخول في تعقيداتها ومحاورها ،لكنها
برأيي جزء من الهم الثقافي والمعرفي الذي يؤرقنا وعلينا معالجته ،وهي مهمة أراها لا تحتمل التأجيل.
ألف شكر لحرمون ،وليتقبل ملاحظاتي ،فهي ملاحظات لا تجزم ،ولا تدعي الحقيقة.

 .39محمود الحمزة
أكاديمي وسياسي سوري

أظن أن مركز حرمون ظاهرة جديدة متميزة في المشهد السوري في المستويات البحثية والفكرية والسياسية
والميدانية والإعلامية.
ونشاط المركز الفعال المتمثل في الصالونات والمنتديات لأول مرة ،تفتح للسوريين فرصة التعبير عن
الرأي بحرية وبروح وطنية ديمقراطية.
المركز لمس قضايا حساسة في الحراك السياسي السوري ،من مثل علاقة الدولة بالدين والسياسة،
وكذلك تقييم عمل المعارضة ،والمسألة الكردية ،والجولان ،وغيرها كثير ،وكلها تمت بطريقة متميزة.
وهناك الندوات التي عقدت في موسكو ،ولم تكن سهلة ،لكن الندوة الثانية توصلت إلى نتائج مهمة،
شارك في صياغتها خبراء سوريون وروسيون.
أتمنى أن يركز المركز بالدراسات السياسية والاقتصادية والفكرية ،ويتريث قليلًا في فتح محاور وطرق
جديدة ،مثلًا قد يكون إصدار مجلة سابقً ا لأوانه ،ومن المهم جدًّا التركيز على الداخل ،والمركز عمل
خطوات مهمة في هذا الاتجاه في الغوطة وإدلب والجولان وحماة.
أشكر القائمين على المركز من دون استثناء ،فقد أثبتوا أن المركز يختلف عن المراكز المهتمة بالشأن
السوري كلها.
وأتمنى أن يستقطب خبرات جديدة متميزة لإنجاح هذا المشروع الذي سيخدم قضية شعبنا

346

السوري.

التقرير السنوي الأول -مركز حرمون للدراسات المعاصرة

 .40محمود الوهب
كاتب وقاص سوري

أن يفتتح مركز بحث علمي ،فهذا يعني أن ثمة قراءة دقيقة للواقع القائم ،واستشفاف رحب لأفقه .من
هذه الزاوية أود في البداية ،أن أتوجه إلى القائمين على إدارة مركز حرمون بالتحية والاحترام -وهذا الأمر لا
يدخل في إطار المجاملة ،بل هو في صلب ما يسمى بالضرورة الموضوعية الملحة لنا ولبلدنا -لاختيارهم
ثقافيا فكر ًّيا -تلبية لتلك الضرورة لا في سورية فحسب بل في
هذا المجال الذي يع ُّد بمجمله -مشرو ًعا
ًّ

سببا
فقرا وجهلًا بمثل هذه المشروعات .وأظن أن هذا النقص يعد ً
عالمنا العربي الذي تتساوى بلدانه ً

رئيسا ،لا في تخلف بلادنا العربية فحسب ،بل في هزائمها المتلاحقة على غير صعيد.
ً

رج
إن أكثر ما ينقصنا اليوم وغدًا -
ودائما ً
أيضا -مثل هذه المشروعات التي يمكن لها أن تسهم في ِّّ
ً

عقول العاقلين إيقا ً
وتحريضا على شغل جدي ،بهدف إنارة طرق النهوض
ظا لها من كسل وخمول طويلين،
ً
كليا
ومسالكها ،فلعلها تسعى إلى لمس جوانب الحضارة المعاصرة ،بغية الدخول إلى رحابها ،والخلاص ً
من أمراض الجهل والتخلف وتبعاتهما .فلم يعد أحد يشك اليوم في أن ألف باء النمو والرقي تبدأ من العقل

وبه ،والعقل اليقظ تحديدًا ،العقل المتسلح بأدوات تمكنه من قراءة ما حوله ،ومن حوله ،ومحاكمة ما
موضوعيا ،وتفسح له في المجال لوضع الأسس المناسبة لأخذ ما رآه نحو الارتقاء ،فالعقل كان -ولم
يراه
ً

يزل -وسيبقى رائد أي تقدم وأية حضارة ،منذ أن أخذت الحياة تنمو ،وترتقي على يد الإنسان ،ولعل تأثير
عموما له الفضل الأول والأخير .وتكفي الإشارة هنا إلى أن توقعات الباحثين السياسيين
العلوم اليوم في التنمية
ً
والاجتماعيين جميعهم في وداع القرن العشرين ،واستشراف أفق ما يليه هي:

"أن من يمتلك ناصية العلوم المتقدمة هو الذي يمتلك قيادة البشرية في القرن الحادي والعشرين".
وعلى ذلك يمكنني القول:
يصب
إن مشروع "مركز حرمون للدراسات المعاصرة" بتعدد أوجه نشاطه الذي ُيكمل بعضه الآخر،
ُّ

في هذا الاتجاه ،اتجاه إنارة طريق العرب نحو النهوض والارتقاء ،وهو بانطلاقته القوية منذ البداية استطاع
صر المدة الزمنية التي
أن يثبت منزلة مميزة له في الأوساط الثقافية والفكرية ،إذا ما أخذنا بالحسبان قِّ َ
نتحدث عنها .فقد تمكن المركز أن يزرع روح الثقة في من حوله سواء لدى الكتاب أم لدى القراء ،وبما
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قدمه سواء على صعيد النشر ،أم الدراسات المختلفة ،وبخاصة السياسية منها ،أم الندوات النوعية ،وكذلك
الحوارات التي أقيمت حول قضايا محددة في مدينة غازي عينتاب تحديدًا ،إضافة إلى تغطية كثير من
المناسبات الثقافية المهمة.
ذلك كله يوحي -وأرجو أن يكون كذلك -بأن نو ًعا من حرية الرأي أو على نحو أدق العلاقات المؤسساتية
التي تحكم مسار أنشطة المركز والمتعاملين معه ،وربما بعض هذا ملحوظ من عدم تقييد الكتاب بتوجيه
ما ،ولا شك في أن هذا الأمر ُي َع ُّد من أبجدية تحرير العقل ،ووضعه على عتبة الفعالية.
ولعلي هنا أبدي بعض المقترحات ،أجدها تسهم في تحقق الغاية التي أنشئ من أجلها المركز ،ومن
ذلك أرى أو ًلا:
ضرورة الاهتمام في حقل الدراسات في ما ينجزه العالم من مكتشفات ومخترعات علمية يكون لها الأثر
خصوصا ،ما أعنيه :أنه على
البالغ في مسار نم ِّّو الحياة المعاصرة ،وفي مجمل تفكير الناس ،والطليعة منهم
ً
المركز أن يهتم بمناقشة منعكسات هذه المنجزات العلمية ،وأن يعير ظاهرة انفلات الثورات العلمية على
غير صعيد اهتمامه.
ثانيا :لابد من الالتفات إلى قضية التطرف الديني ،ومجمل أفكار الإسلام السياسي ،وبما يخدم حال
ً

النهضة الحضارية المتطلع إليها .ولا بد من التصدي للتطرف على نحو جريء وفعال من دون المساس
بالنواحي الروحية للمجتمع .وأشير هنا إلى أن إحياء المركز لتراث الدكتور صادق جلال العظم ،وجمع
نتائج ما قيل في مجلة يعد بادرة طيبة في هذا المجال.
أيضا من العمل بين مرحلة وأخرى على إثارة بعض القضايا الثقافية
ثالثًا :لابد في الحقل الثقافي وفي غيره ً
أفكارا حول القضية المثارة ،فهذا من شأنه أن يخلق
أو الفكرية الراهنة ،وإسهام الكتاب في بلورة فكرة أو
ً

واستقصاء الأمر الذي
حا ًلا ما في تجاوز المألوف والمعتاد ،ويدفع الكتاب على نحو أو آخر للتفكير بحثًا
ً
يغني الحال الثقافية.
أخيرا؛
ً
إن استفتاء الرأي هذا حال ديمقراطية تفيد المستفتي من جهة ،ولكنها من جانب آخر تشعر المستفتى

ِّ
المتعامل بالاهتمام به ،وبرأيه ،وهذا أمر إيجابي.
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 .41مروان علي
شاعر وصحافي سوري

فتنة الحوار
ظهر مركز حرمون في السنوات الأخيرة ،وأثار معه جملة من الأسئلة حول سورية ما قبل الثورة (سوريا
حافظ الأسد) ،وما بعدها (الثورة بما لها وما عليها) ،وعمل بدأب ونزاهة وإصرار وثقة على تناول كثير من
القضايا التي عمل نظام الاستبداد طوال أربعة عقود وأكثر على طمسها للإبقاء على المجتمع السوري
ويائسا تحت هيمنته وسطوته .
خانعا
ً
ً
أعاد المركز أهمية ( السؤال) بوصفها خطوة أولى للبحث عن الأجوبة ،وفتح الباب أمام الحوار
والمناقشة الهادئة والرصينة في القضايا المختلفة التي تهم السوريين كلهم ،بعيدًا عن الأجوبة الجاهزة
ومسبقة الصنع ،فالمركز لا يحاول تقديم معرفة سطحية في هذه القضايا بل يبحث بصورة عميقة وجادة
من خلال الاعتماد على مجموعة كبيرة من الخبراء والباحثين الذين يجمعون الخبرة العلمية والعملية في
مجالات دراساتهم والانفتاح على مشاركة الجمهور من خلال تداول أبحاث المركز ودراساته بطريق
الصالونات والمؤتمرات والورشات واللقاءات ،والنشر بمشاركة الباحثين والمتعاونين مع المركز.
أسهم هذا المركز خلال مدة قصيرة جدًّا في تفعيل الحراك السياسي والثقافي والاجتماعي السوري الذي
تماما من خلال لقاءات وحوارات ومنتديات وصالونات
كان قد أخمد
ً
المجتمع السوري المختلفة.

كبيرا من شرائح
اهتماما
وجدت
ً
ً

ولم يكتف المركز بالندوات واللقاءات من خلال أبحاث تقدم وتناقش بل أسهم في إتاحة الفرصة أمام
مناسبا في قضايا ومسائل عدة تهم مكونات المجتمع السوري
السوريين ليكونوا فعالين في تقديم ما يرونه
ً

كلها من خلال منابر إعلامية بمثل صحيفة جيرون التي تفتح أبوابها أمام السوريين كلهم بعيدًا عن الخطوط
الحمر وعقلية الإلغاء والإقصاء التي عمل الاستبداد على زرعها في تربة المجتمع السوري ،وفي السياسة
أيضا ،وصارت هذه الصحيفة بي ًتا يجمع عشرات من الكتاب والمبدعين
والثقافة والمجتمع والاقتصاد ً
والصحافيين والسوريين من المكونات القومية والتيارات السياسية المختلفة.
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هي خطوة أولى في الطريق الوعر والصعب في ظل وجود المئات من المنابر الورقية والإلكترونية ،والجميل
في تجربة جيرون من خلال متابعتي لها قدرتها على تجاوز نفسها ،وكسب أقلام سورية تكتب بجرأة
أيضا من العثرات التي تواجه أي مشروع يحاول أن يكون
ووضوح ،وتحاور وتحلل وتناقش ،وتستفيد ً
جديدًا ومختلفً ا.
مسؤوليات كبيرة وشاقة وظروف غير طبيعية في ظل الوضع السوري المتأزم ،وحيث لا يلوح في الأفق
بوادر أي حل سياسي ،يعمل المركز عبر وحداته التخصصية المختلفة (دراسة السياسات ،الأبحاث
الاجتماعية ،الدراسات الاقتصادية ،المقاربات القانونية ،الترجمة والتعريب ،مراجعات الكتب ،النشر
والإصدارات ) لدراسة ذلك كله بعناية ومسؤولية ،لأن الكلمة تبقى ،ويدرك العاملون والمشرفون والباحثون
أهمية الكلمة ،ومن هنا يلعب البحث والتأني والتدقيق (مع المراجعة والاستشارات) دوره في كل ما يصدر
أيضا.
عن المركز من أبحاث ودراسات ومتابعات ومقالات ً
كبيرا للحوار بين السوريين كلهم ،ولا بد لنا أن نستغل هذا الإنجاز (وفي هذا
بابا
لقد فتح المركز ً
ً

الظرف التاريخي العصيب) الذي هو إنجاز للسوريين كلهم في الداخل قبل الخارج في رحلة البحث عن
وطنهم ،وعلى طريق استعادة سورية ،ولأن الطريق طويلة جدًّا ،يجب علينا أن نعمل ونبحث ونتناقش
ونتحاور ونتدارس ونتشارك في كل ما يخص مستقبل سورية العظيمة التي يجب أن تعود للسوريين ،وتكون
للسوريين كلهم.
أساسا متي ًنا لثقافة الحوار بين السوريين ،وعلينا كل من مكانه ،مهما كان موقعه،
لقد وضع مركز حرمون
ً

ومكان وجوده ،وموقفه السياسي ،أن نحافظ على هذا الإنجاز ،ونعمل على تطويره ،ورفده بالمقترحات،
ووضع كل ما يصدر عنه من أبحاث ودراسات تحت مجهر النقد من أجل الارتقاء بعمل المركز ،والدفع
به لتقديم الأفضل.
تحية للقائمين على مركز حرمون لتحملهم هذا العناء الكبير كله من أجل نشر ثقافة السؤال ،والبحث
والحوار من أجل إيجاد الأجوبة المناسبة.
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 .42ميشيل كيلو
كاتب وسياسي سوري

الأخوة في مركز حرمون للدراسات المعاصرة
تحية وبعد؛
فإنني أشكركم لهذ المبادرة التي تؤكد رغبتكم في إشراك مثقفين من خارج دائرتكم الوظيفية في العمل
الثقافي  /الإعلامي /الفكري الذي يقوم به مركزكم ،وهذه ليست من التقاليد المألوفة في عمل مؤسساتنا
الثقافية أو الإعلامية ،علاوة على السياسية ،لكن أخذكم بهذا التقليد الجديد والحميد يدل على أنكم
مؤسسة ترى في ما تمارسه من نشاط فاعلية وطنية عامة ،تخص السوريين جميعهم ،وتراها بدلالتهم ،سواء
بصفتهم مثقفين أم متلقين ،وهذه نقطة تحتسب لكم.
لدي ملاحظات قليلة:
١ـ ليس في الساحة مؤسسة بوزنكم ،ولديها القدرة على تغطية نشاطها الثقافي والفكري /الوطني مثلكم.
وليس هناك من هو منتشر مثل مركزكم ،لذلك اقترح أن تعززوا موقعكم من الشأن العام الثقافي من خلال
تكثيف جهدكم ونشاطكم لسد الفراغ الثقافي والإعلامي والفكري القائم في كل مكان ،بعمل يغطي
حضور المثقفين والإعلاميين والمفكرين السوريين من ناحية الاستقطاب والتواصل ،الأمر الذي يتطلب
القيام بعملية جرد شاملة لهم ،ووجود شخص ملحق بمدير للمركز يكون مسؤو ًلا عن التواصل الدائم معهم،
فيؤرشف اختصاصاتهم واهتماماتهم وما يقومون به من أعمال ،وأماكن وجودهم ،ويتواصل المركز بصورة
منتظمة معهم ،ويراسلهم ويستكتبهم ،ويدعوهم إلى ندواته ،ويفيد من علاقاته ،ومعارفهم بوصفهم منخرطين
في الشأن السوري ،باستطاعة المركز الإفادة من انتشارهم داخل سورية وخارجها لتكليفهم بنشاط ثقافي /
طبعا إعداد قائمة شاملة بأسماء المثقفين السوريين من التيار
فكري /إعلامي معين .سيكون من الأفضل ً

الديمقراطي ،على أن يتم تقييم قدراتهم واهتماماتهم ومعرفة اختصاصاتهم ،ليكون لكل منهم دوره في عمل

المركز العام ،بالنظر إلى ما لتوحيد الصوت الديمقراطي من أهمية في توحيد التيار الديمقراطي الممزق
والمش تت ،والحاضنة المجتمعية التي حملته ذات يوم .في هذا السياق ،من الممكن تشكيل لجنة في
أيضا بعقد لقاء سنوي موسع بعض
داخل المركز من ثلاثة أشخاص ،مهمتها تقييم عمله
فصليا ،ولا بأس ً
ًّ
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الشيء لتدارس شؤون الساحات الثقافية والفكرية والإعلامية ،بالجدية المطلوبة وبناء على أوراق معدة
سلفً ا .أظن أنه بعد هزيمة الديمقراطية لا يبقى لنا غير تعبئة قواها الثقافية والإعلامية والفكرية ،ليكون صوتها
مسمو ًعا بعد الثورة وممثلًا لرهاناتها الأصلية التي أسقطها الإسلاميون ،ولأن النخبة الديمقراطية هي الأوفر
حضورا والأقدر على إقناع القوى الأخرى بأن دورها مهم لمصير سورية ،ولا ننسى في هذا الساق ما حدث
ً

في تونس ،حيث أقرت "النهضة" بأن قطيعتها مع النخبة الديمقراطية هددتها بالفشل .هذه النخبة على
المركز تنشيطها وتنظيمها قدر الإمكان ،ليس بالمعنى الحزبي بل المدني ،معنى الفاعلية والتواصل والتكامل
الضرو ري في التفاعل مع المجتمع .علينا باختصار أن نصير صوت شعبنا الذي ليس له اليوم أي صوت.
لا بد من لعب الدور اللازم لوصل النخبة بعضها ببعض ،ولإقامة الصلات الضرورية بينها حيثما كانت في
الاتجاه الذي نريده ويتفق مع مطالب الثورة.
٢ـ كنت قد تحدث سابقً ا حول استكمال نشاطكم الحالي بتواصل مستمر مع الطاقات الفكرية غير
الصحافية والإعلامية التي لا بد أن تكون لكم علاقة منظمة معها ،وأن تقدم لها أداة تعبر عن نفسها من
خلالها ،عبر ما تقدمه من دراسات وأبحاث ونقد وأفكار يعتمدها قطاع واسع من المجتمع السوري،
وخاصة منه نخبه الديمقراطية .مجلة قلمون أصدرت عد ًدا جيدًا ،ولا بد أن تتولى هي هذه المهمة التي
سيشارك في تنفيذها سوريون ومهتمون بالشأن العام ،وما يتصل به.
 ٣ـ أقترح أن يكون هناك تواصل مع فنانين ومطربين ومبدعين للتعاون في إنتاج أغنيات ومواد فنية تترك
أثرا في الوعي العام .عندنا في أورفه فرقة موسيقية تابعة لاتحاد الديمقراطيين ،إن سمعتها تغني قلت لنفسك:
ً

هذا ما يجب أن يصل إلى كل سوري ،ليس قصدي الحديث عن حالة خاصة أو تزكيتها ،فهناك فرق

كثيرة ،وفنانون كثر ،والفرصة متاحة ،وفعلها كبير.
المركز جيد ،يقوم بمهمات هي اليوم أبرز ما يقوم به أي طرف سوري ،ويوجد في الساحة ،وهو يغطي
بواقعية وذكاء مكانًا ظل فارغًا منذ قامت الثورة ،ومستقبله واعد وكبير ،بالمعايير جميعها ،عافاكم هللا،
وشكرا مرة أخرى لمبادرتكم.
ً
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 .43نجم الدين سمان
قاص وصحافي سوري

بعد سنتين من انطلاق الثورة السورية؛ تزام ًنا مع "الاحتواء المزدوج" لها من الجميع بلا استثناء ،وفي
أيقنت بضرورة إنشاء
منتصف عام  2013تحديدًا؛ مع بداية اختطاف إخوة المنهج وأخواتهم ثورتنا،
ُ

ٍ
مجازية من المثقفين السوريين الأحرار لترسيخ مفهومات الثورة المدنية الديمقراطية في
"تنسيقية ثقافية"
"من ليس مع النظام ،عميل بالضرورة لأقطاب المؤامرة
أذهان السوريين؛ ولمواجهة التخوين الأسديَ :
"من ليس مع نظرتهم للإسلامُ ،مرت ٌّد عنه؛
الكونية عليه" كما لمواجهة تكفير إخوة المنهج وأخواتهمَ :

ويستحق القتل".

وللأسف ،فإ ّ
ن "المجلس الوطني" ومن بعده :ائتلاف المعارضة وحكومته المؤقتة؛ لم ُي ِّعيروا أي اهتما ٍم

أغلبه في أيدي الهواة وأصحاب الدكاكين؛ أو
للعمل الثقافي؛ وتركوا العمل الإعلامي على غ ََوارِّبه حتى وقع ُ

للملتحقين بأمراء الحرب.
ُ

ِّ
منابر ُمحترمة؛ وبلا مؤسسات ثقافية أو
نفسه فقط؛ بلا
صوت
الحر
ي
هكذا ،صار
َ
المثقف السور ّ
ُ
ُّ
َ

إعلامية ،إضاف ًة إلى ما ُيعانيه بوصفه فر ًدا داخل الوطن أو في تغريبته.

ِّ
ِّ
الحر عند نفسه؛ ولدى الآخرين؛ حيث ِّ
بعضهم
ف
ي
صورة
أيضا في
ثمة التباس ً
المثقف السور ّ
ُ
يص ُ
ّ

الضمني بنظا ٍم
حيث ينضوي مصطلح المعارضة على الاعتراف
نفس ُه بأن ّه ُمثقف ُمعارِّض للأسد؛ من
ُ
َ
ٍّ
ِّض ُه؛ وهذه إحدى نتائج "الاحتواء المزدوج" للثورة السورية الذي مارسته دول أصدقاء سورية الأعداء؛
نُعار ُ
جذريا.
بتحويلها الثورة إلى محض معارضة ،بينما لا تعترف الثورات بالأنظمة الذي قامت ضدها لتغييرها
ً
ٍ
وبخاصة لدى الأدباء والفنانين؛ إنهم يتكلّمون بلغة السياسيين؛
الالتباس الثاني عند المثقفين السوريين؛
ُ
ِّ
ي للأدب
وبعضهم يظ ّن بأنه
وليس بلغة الثقافة والف ّن؛
ُ
طرة؛ وهذا بالطبع لا يقع في الحقلِّ َ
المعرِّف ّ
سياسي بالف َ
ٌّ

السياسي بالطبع ،ولكن بلغة الثقافة ،وليس بلغة السياسيين.
المثقف يقول موقفه
والفن؛ ما دام
َ
ّ
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ما زلت أظن بأن الثقاف َة هي ِّ
وفكرا؛
أدبا وفنونًا
الج ُ
دار الأخير الذي تستند إليه الثورة السورية؛ ومن دونها ً
ً

ِّ
ٍ
دربهم الدامية نحو
سيبقى السوريو َن في ظلام الاستبداد وفي
ير َ
ظلامية إخوة المنهج في آن ً
معا بلا ضوء ُي ِّن ُ

الحرية.

بدأت أتل ّمس بأ ّ
ن حرمون
حتى ظهر "مركز حرمون" وسواه من المنابر ،ث ّم مع متابعتي لها جميعها؛
ُ

ٍ
ٍ
مؤسسة بالمعايير التي طالما افتقدناها منذ ِّ
تنسيقية ض ّد الاستبداد.
أول
يتح ُّول إلى

ٍ
البدهي أ ّ
المعمقة،
دراسات سيكون لل ُنخبة
ن أي مرك ِّز
من
فحسب؛ كما للندوات والأبحاث الأكاديمية ُ
ُ
ّ

والمعقد منذ  2011يقتضي من مرك ٍز بمثل حرمون أن ُين ّوِّع نشاطه انتقا ًلا به
ي الصعب
لك ّن حالنا السور ّ
ُ
ٍ
ٍ
تمنيا
فالاجتماعي؛ بحيث ُيخاطب
ي
من الجانب الفكر ّ
َ
أوسع شريحة ُممكنة من السوريينُ ،م ً
ي إلى الثقاف ّ
ّ
احة؛ فلطالما كان المثقفون الديمقراطيون أبع َد عن َم َه ِّ
اد
أن يت ّم
الم َت َ
التفكير بهذا في ضوء الإمكانات ُ
ُ
إخفاقات ال ُن ِّ
ِّ
أيضا ،بينما
أسباب
اربونها من منابتها؛ وهذا أحد
خبة الديمقراطية العربية ً
ُمجتمعاتهم؛ لا ُيقَ ُ
ُ
غير ُهم ُمخا َ
وفقرا؛ بل ألحقوهم بمشروعهم
ط َب َة شرائح الطبقة الوسطى كلها وصو ًلا إلى الأكث ِّر تهميشً ا
ً
أجا َد ُ
صعودا نحو
السلفي منه؛ ث ّم
وإسلاميا في ما بعدُ ،وصو ًلا إلى الجانب
وشيوعيا،
قوميا،
الشمولي
الثقافي
ً
ً
ً
ً
ّ
ّ
ِّ
المتش ِّ ّدد.
ي فيه؛ فالتكفير ّ
الج َهاد ّ
ي ُ

الم ِّ
وتجدر الإشارة هاهنا إلى أ ّ
العلمانيون؛ والملحدون
الديمقراطيين السوريين؛ ومنهم
ثقفين
ن
واجب ُ
ّ
ّ
َ
وسطيا ُمعتد ًلا؛ بعد أن ضي َق
إسلاما
ي" بوصفه
أيضا ثقافة "الإسلام
على قِّلتِّ ِّهم؛ أن ُيع ِّّززوا ً
الشعبي السور ّ
ً
ً
ّ
الديني
ب
بعض ُه
اختطف
وتاجر به "الإخوان المسلمون السوريون" ث ّم
ي عليه؛
َ
ُّ
الاستبدا ُد الأسد ّ
َ
َ
التعص ُ
ّ
ٍ
تعص ٍ
بعضه إلى أقصى درجات الطائفية الشعبوية.
مذهبي آخر؛ وانحدر
ديني
ب
مواجهة
المذهبي في
ُ
ُّ
ٍ
ٍ
ّ
ٍ
ٍ
شعبية سورية ،ولكن
أغنية
إنتاج
تمويل
الاجتماعي ،أرى أن
الفني /
ي /
َ
ِّ
ولأن ّي ُمنحاز أو ًلا إلى الثقاف ّ
ّ
ّ
ٍ
بمضامين جديدة؛ ُي َع ِّ
وبخاصة حين تروج على ألسنة الناس ،وتبقى في ذاكرتهم.
ي؛
اد ُل
نتائج مؤتم ٍر فكر ّ
َ
َ
ٍ
ساخرة ضد النظام أو إخوة المنهج؛ ُت ِّ
ٍ
ن مسابق ًة لأفضلِّ ن ٍ
وإ ّ
ندوة
نتائج
عادل
ُكتة ساخرة أو لقصيدة زجلٍ
َ

ٍ
ٍ
نقدية لدراستها.
ندوة
يترتب بع َد َها إقام ُة
فكريّة بل
ُ

تشكيليا أو
معرضا
معرضا للأزياء الشعبية السورية أو لوح ًة من رقص السماح في بلدان التغريبة أو
وإن
ً
ً
ً

أضعاف ما
ي في خطابنا للرأي العامّ العالمي
َ
ي  /الحضار ّ
ي؛ يفوق َمردو ُده المعنو ّ
كرنفا ًلا للمطبخ السور ّ
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أموال ُخل ّ ٍ
ِّ
ٍ
ندوات فنادقهما
بية على مكتب ِّي ِّهما الإعلاميين أو على
صرفه الائتلاف وحكومته المؤقتة من
المغ َلقة.
ُ
فأكثر من السوريين،
أكثر
قتربا
ي
فحسب لما ُي
تلك مقترحات
مكن أن يسهم به المثقف السور ّ
الحر؛ ُم ً
ُ
ّ
َ
َ
ُ
ِّ
بإشراك َها مواطنة وإنسانة في هذه الفعاليات
أيضا ،ومن تعزيز منزلة المرأة السورية
ومن همومهم
اليومية ً
ّ

ٍ
كلها ،وبنِّ ِّس ٍ
كمشهد تجميلي؛ بمثل ما حصل في التوسعة النسائية في
ب لا تق ُّل عن النصف ،وليس
مؤخرا.
الائتلاف
ً
ٍ
فكري أو
أؤمن بأن الحيا َة ذا َت َها ،أقص ُد حيا َتنا نحن السوريين،
جلٍ
نبع ك ِّ ّل َت َ
ٍّ
وبخاصة بعد الثورة ،هي ُ

ِّ
ي فنّي ،وأ ّ
وذات كرامة هي غاي ُة غاياتنا بوصفنا مثقفين.
واستنهاضها ُحر ًة
استلهامها
ن
َ
َ
ثقاف ٍّ

 .44نزار أيوب
أكاديمي ومستشار قانوني سوري

على الرغم من أن مركز حرمون للدراسات المعاصرة هو مؤسسة حديثة العهد ،إلا أن مقاربته واقع
سورية من الجوانب السياسية والاجتماعية والقانونية المختلف ،جعلته ضمن المؤسسات الرائدة في مجال
استقصاء وطرح الآليات الكفيلة المسهمة في التغيير وبناء مجتمع ديمقراطي قائم على مبدأ سيادة القانون
واحترام حقوق

الانسان.

بحكم التواصل مع إدارة وموظفي مركز حرمون ،والمشاركة خلال العام المنصرم في عدد من المؤتمرات
والندوات (إسطنبول ،موسكو ،برلين ،الدوحة ،الجولان المحتل) ،يمكنني الإضاءة على بعض جوانب
أداء المركز وآفاق تطوره .إذ لمست مقدار الجهد المبذول من قبل إدارة المركز والعاملين فيه لأداء رسالة
المركز المتمثلة بالتأثير في الواقع السوري من خلال العمل الدؤوب والمتواصل على تعزيز أداء المجتمع
المدني ،ونشر الوعي الديمقراطي ،وتعميم قيم الحوار ،والدعوة إلى احترام حقوق الإنسان والاهتمام بالتنمية
الثقافية وتطوير أداء الإعلاميين وحرية الإعلام والدور المنوط بالإعلام .وقد أدى حرص الإدارة على جذب
إيجابا في نوعية
أوسع شريحة من الكفايات لزيادة ملموسة في حجم الجهد والنشاط ،ما ينعكس
ً

المخرجات.
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من الملاحظ ،أن مركز حرمون أخذ في التوسع بصورة لافتة للنظر ،وربما بوتيرة أسرع من اللزوم ،حيث
أيضا أن إدارة المركز
أيضا .والواضح ً
باتت فروعه ومؤسساته منتشرة في عدد من الدول وفي المناطق السورية ً
منفتحة لمناقشة أية مقترحات أو برامج يتقدم بها أصحاب الكفايات من الباحثين والخبراء ،وهذا أمر
إيجابا .لكنه يتعين الاعتراف
إيجابي ،من شـأنه أن يسهم في الاستجابة لمتطلبات الواقع السوري ،والتأثير فيه
ً

مطلوبا منه التعاطي مع القضايا كافة المتعلقة بسورية ومواطنيها مهما بلغت
بأن المركز غير قادر ،وليس
ً
موارده وإمكاناته .ولذلك ،من المفضل التوسع بصورة مدروسة ،ترتكز على تطوير البرامج الحالية والارتقاء

بها ،ورفع قدرات ومهارات العاملين بما يفضي إلى تحسن مستمر بأدائهم ،ويؤسس لمؤسسة مهنية ورائدة
في مجالات

تخصصها.

وكان للمؤتمرات التي نظمها مركز حرمون صدى خاص ،حيث جمعت خيرة الكفايات والشخصيات
والباحثين للتداول في الشأن السوري وفي كيفية بناء دولة المواطنة القائمة على المساواة بين المواطنين،
والتداول السلمي للسلطة ،ومبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ،وشروط العدالة الانتقالية ،حيث
تميزت بحضور لافت .لكن يجدر بالمركز تجنب عقد المؤتمرات على عجل ،واعتماد لجنة تحضيرية
لكل مؤتمر مكونة من إداريين ومتخصصين في قضايا تنظيم المؤتمرات وباحثين .ومن المفترض أن تعلن
اللجنة عن المؤتمر ومحاوره وشروط المشاركة بالأوراق البحثية قبل أشهر عدة من انعقاد المؤتمر ،ليتاح
أيضا للجنة المؤتمر
للمشاركين والباحثين فرصة انتقاء الموضوعات ،وتحضير الأوراق البحثية ،وليتاح ً
مراجعتها واعتمادها بصورة

أولية.

وأظن أنه من الضروري بعد مرور حوالى عام ونصف على إنشاء مركز حرمون أن تبادر الإدارة إلى عقد
ورشة تخطيط استراتيجي مدتها  4-3أيام ،يشارك فيها فريق العمل والإدارة وأصدقاء حرمون من أجل مناقشة
وإعداد خطة استراتيجية تحكم عمل حرمون لمدة  5-3سنوات ،الأمر الذي من شأنه تعزيز العمل المؤسسي
في المركز ،وتسهيل عمل الوحدات والبرامج المتخصصة فيه من دون الحاجة إلى تدخل زائد من قبل
الإدارة.

عاما ،فإن قرار إدارة المركز إنشاء صالون
حيث إن الجولان خاضع للاحتلال منذ ما يزيد عن ً 50

الجولان الحواري هو خطوة صحيحة ومهمة ،ومن شأنها إبراز قضية الجولان إلى الواجهة في الوقت الذي
تسعي فيه سلطة الاحتلال الإسرائيلي لاستغلال تواصل النزاع المسلح في سورية لفرض سيطرة طويلة الأمد
على هذا الإقليم المحتل .ومن شأن نشاط صالون الجولان وتفاعله مع باقي أقسام مركز حرمون أن يوثق
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واقع الجولان ،ويسهم في تقوية أواصر العلاقة بين أبناء الجولان في أماكن وجودهم كافة – الذين هجروا
قسرا والموجودين في الجولان المحتل – ومع السوريين سائرهم.
ً
في النهاية ،أقترح أن يتبنى مركز حرمون قضية في غاية الأهمية ،وهي تكليف أشخاص للإجراء بحوث
ودراسات تعنى بالجولان وواقع سورية قبل الاحتلال وبعده ،وذلك بالاعتماد على الأرشيف الضخم الذي
عاما على حرب حزيران والمكون من حوالي  150ألف صفحة ووثيقة.
بات
ً
متاحا بمناسبة مرور خمسين ً

 .45هشام اسكيف
ناشط سياسي سوري

لا يسعني بداية إلا الشكر على طلبكم شهادتي بمركز حرمون.
وتاليا ،أسجل شهادتي المتواضعة ضمن ما اطلعت عليه من نشاط المركز؛
ً
 -1شبكة جيرون الإعلامية
حظيت الشبكة بمجموعة كتاب ودارسين لهم باع في الحقل الثقافي السوري والانخراط بالشأن العام،
ما جعلها تنتشر بسرعة قياسية ،وكان لها سبق رعاية أقلام شابة وواعدة ،لتأخذ طريقها إلى القراء والمتابعين،
وهذا يحسب لها وللمركز  .أما التطوير الذي طرأ على الشبكة في المرحلة الأخيرة في الشق الإخباري فهو
جيد ،ولكن يحتاج إلى غزارة في المادة الإعلامية ،وثمة مواقع تعنى برصد ما تنتجه الصحف والشبكات
انتشارا أكبر وأوسع لم تشترك الشبكة فيها.
الإعلامية من مثل موقع الحل والحدث وكلنا شركاء ،تمنح
ً
أقترح الاشتراك بهذه المواقع ،وأقترح تعزيز القسم الإخباري بمادة (فلمية) بصورة أكبر لتغطي الأحداث
بصورة أوسع.
وهناك اقتراح أن تتوسع في المستقبل لإذاعة تعنى بالشأن العام السوري.
 - 2المنتديات الحوارية
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فرصا لإثارة حوارات محلية
نظرا لتقديمها
تعد هذه المنتديات من أبرز الإنجازات لمركز حرمون
ً
ً

وحوارات ثقافية وسياسية ،إذ تعيد ثقافة الحوار بعد غياب طويل جدًّا عن المجتمع السوري ،وتعد المنتديات
فرصة كبيرة ممكن البناء عليها ،وتثميرها لجهة بناء قاعدة داخل المجتمع ،تطور الفكر ،وترتقي بما مزقه
أفكارا نابعة من
النظام وزرعه من ثقافة الخوف من الحديث والحوار إلى ثقافة البناء عبر حوارت بناءة تنتج
ً

انيا عبر ترسيخ ثقافة الانخراط بالشأن العام من قبل المجتمع ،ولكن يكتنف
روح المجتمع المحلي أولا ،وث ً
التجربة بعض الصعوبات المادية التي يمكن التغلب عليها.
 -3مجلة قلمون للدراسات والأبحاث
انتشارا ،ولا تنحصر
منتج قيم ،ومتابعة في قضايا فكرية يجب البحث عن طريقة لتعميمها وجعلها أكثر
ً

في أجواء النخبة لكي تنشر الفكر وثماره في شرائح أخريات ،ويتم درس الأبحاث في ندوات بالتعاون مع
المنتديات.
لكم مني كل التحية.

 .46هنادي الخطيب
صحافية وناشطة حقوقية سورية

حول "شهادتي" أو "رأيي" بموقع جيرون الذي أكتب به زاوية رأي بصورة دورية "مرتين بالشهر" ،وقبل
أن أبدأ بما يمكن أن أسميه رأيي "المهني" بالموقع ،أود التأكيد على أنني راضية بوصفي صحافية الرضى
خصوصا أن التعامل مع "جيرون" اتخذ طابع
كله على طريقة التعامل معي من قبل إدارة تحرير الموقع،
ً
احترام الصحافي ،وغاب إهمال الرد

عليه.

أبني رأيي على متابعتي الموقع ،ولا سيما أنه بصورة طبيعية يهمني انتشار الموقع
في موقع جيرون
ينقسم موقع جيرون بصورة خاصة إلى قسمين رئيسين؛
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القسم الأول وهو الأخبار ،والثاني هو المقالات ثم تأتي بقية الأبواب يمثل "في العمق" أو "آراء قانونية"
أو "تحليل السياسة".
أظن أن المشكلة الرئيسة التي تواجه موقع جيرون هو غياب الهوية أو إنها غير واضحة ،ما يعني من ثم
غياب القارئ الملتزم الذي يعتمد بصورة شبه حصرية على الموقع للحصول على الأخبار أو التحليل أو
عموما.
المعرفة
ً
ومعنى الهوية في الإعلام لا ينحصر فقط بمن نحن ،أي الجهة التي تقف وراء نشر الموقع بل في
الجمهور المستهدف الذي عليه تبنى الهوية.
متعاليا مع عبارة "سورية التي تشبهنا" ،ولكن هذا
في جيرون اهتم القائمون بتحديد هويتهم تحديدًا
ً

يشبه إعلانات شامبو الشعر ،تشبهنا؛ تشبه من بالضبط إذا غاب تحديد من نحن ،وفي ما يتعلق بالجمهور،
وعندما نتوجه بهوية حزبية كهذه من نخاطب بهذه الحال؛ الجمهور الذي يشبهنا بمعنى الموقع هو مونولوج
داخلي لأهل البيت الواحد أم نخاطب الآخر الذي لا يشبهنا من موقع الخصومة والتحدي؟
لذلك يتحول المشهد بسهولة إلى مرسل غامض الهوية والأهداف ،ومستقبل غير محدد ،ولا رسالة
خاصة من وراء ذلك كله.
مثلًا الأخبار التي هي عنصر يخلو من الأدلجة ،ولا تنطبق عليه هذه الشروط ،فليس من ضروري في
عملية تقديم الخدمة الخبرية أن أحدد أي نوع من أنواع الهويات كوننا نتحدث هنا عن حقائق ،وليس
وجهات نظر ،ولكن الأخبار في جيرون تقع في المطب الأخطر الذي لا يجب أن تقع فيه وسيلة إعلامية،
وهو أن تكون متوقعة؛ خبر جيرون يخلو من المفاجأة أو الدهشة أو العنوان ،واختار صانعوه أن يكون بلا
تقريبا أو هم شديدو الحذر ،ففي هذه الأيام مع كثرة الأخبار الخطرة من حولنا ،تأتي العناوين باهتات
معنى
ً

قليلات الحيلة ،وكأنها تقدم لجمهور يريد أن يهرب من الأخبار لا أن يسمعها.

وفي حين تضج الساحة السورية بعناوين يمكن البناء عليها ،وهي موجودة بكثافة في مواقع التواصل،
أيضا في خدمة إخبارية؛ أن يكون لدينا أربعة عناوين رئيسة
يبدو الموقع وكأنه غريب عنها ،وربما يبدو
غريبا ً
ً

تبقى طوال النهار ،أحدها هو مناورات عسكرية أميركية أسترالية.

مقالات الرأي تذهب في المنحى ذاته ،هي تجميع لأفراد البيت الواحد ،بمثل المثل الشامي (بيت
فستق) ،وليس فيها آراء من خارج البيت أو من تيارات أخريات في الساحة ،ولا حتى من أجل الحوار معها
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وحولها ،إضافة إلى ترك الأخبار التي يمكن أن تتحول إلى مقالات رأي والتحول للتنظير الذي لا يستقطب
القراء عادة.
مقال الرأي في موقع موجه للعموم يبنى عادة على حدث جار ،لتناول خلفياته أو الصدام معه أو تأييده،
وليس البحث في القضايا النظرية.
مثلا في يوم واحد تبدو العناوين كما

يأتي:

سلاما على الأخلاق
قول في القيم
السياسة والعنف
وحتى عندما يبنى المقال على حدث ،يأتي العنوان :تغيرات الموقف الفرنسي ،كلام مكرون مضى
عليه أسبوعان الآن.
بقية الأبواب هي الغرق الكامل في التنظير ،وفي الحقيقة لا أستطيع التحديد ما إذا كان الهدف من
الموقع هو الانتشا ر لإيصال رسالة ما أو أجندة ما أو تقديم شيء نخبوي يستهدف فئة معينة ،ولا ينشغل
كثيرا بموضوع الانتشار.
ً
ربما الشكل الحالي للموقع لا يخدم أي هدف "أجندة ،جماهيرية ،نخبوية".

 .47هوازن خداج
كاتبة وصحافية سورية

بداية أشكركم على هذه اللفتة الطيبة والمحترمة في طلبكم تقديم رأي أو شهادة في أداء مركز حرمون
للدراسات المعاصرة ونشاطه والمؤسسات التابعات له

.

ما أراه بعيدًا عن المجاملات ،لقد استطاع مركز حرمون والمؤسسات التابعات له خلال مدة وجيزة،
وفي ظل الأوضاع الحالية الصعبة إنجاز الكثير مما تعجز عنه مؤسسات بحثية مهمة ،وأثبت المركز أهميته
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وفعالية في كثير من الأمور -أهمها على سبيل المثال -العمل الاحترافي المؤسساتي ،وإتاحة الفرصة لتنمية
الأداء البحثي ،ورفع كفايته ،وجودة التقارير السياسية التي يقدمها المركز ،وجودة الدراسات والمقالات
التي يقدمها الكتّاب والصحافيون ،وهذا يدل على مدى مواظبة المركز على الإنتاج الثقافي والفكري،
وقدرة المسؤولين في المركز على تحمل ضغط العمل ومشكلاته وعلى التنظيم والتنسيق ،وتفهمهم للأمور
المتعلقة بالعمل كافة ،وحسن التعامل معها للسير نحو تحقيق أهداف المركز واهتمامه.
كثيرا
وإذا أردت التخصيص باتجاه "صحيفة جيرون" كوني أعمل معهم ،تميزت جيرون في تغطيتها
ً

الجوانب الفكرية المتنوعة والحياتية للسوريين في "الداخل والخارج" ،وفي القدرة على الاستفادة من الطاقات

المتاحة كافة ،والتعامل معها بحرية ،وإعطاء الفرصة للابتكار ،وهو الأساس الصحيح لبناء صحافة حرة،
وهذه بحد ذ اتها تعد قفزة نوعية في إطار العمل الفكري وطريقة التعامل معه ،وهي دليل على سعة أفق
المشرفين على الصحيفة ،وحسن تعاملهم

.

في الحقيقة كانت فرصة الكتابة في جيرون فرصة أعتز بها ،فهي حقًّا قدمت لنا "سورية التي تشبهنا".
ويمكنني تقديم مقترح للعمل :إعداد ملف أسبوعي أو شهري يعنى بناحية معينة من الوضع السوري،
مرجعا فكر ًّيا متنو ًعا في تغطية إحدى جوانب الوضع
بحيث تكون مجمل المقالات المقدمة من الكتاب
ً

السوري تغطية

كاملة.

مؤسسة بحثية وثقافية وإعلامية
كثيرا بوصفه
مركز حرمون بفعالياته كافة ،اكتسب موثوقية كبيرة ،وتميز
ّ
ً

تنطلق من الهوية الوطنية السورية

.

شكرا للقائمين كافة على إنجاح هذا المركز الذي سنبقى بأمس الحاجة إلى وجوده.

361

الفصل السادس :شهادات مثقفين وناشطين في أداء مركز حرمون للدراسات المعاصرة ،ومقترحاتهم لتطويره

 .48هوشنك أوسي
كاتب في المركز الكردي – السويدي للدراسات

"حرمون للدراسات المعاصرة" :خطوة طموحة في الاتجاه الصحيح
منذ انطلاقه في  ، 2016/4/17يسعى مركز "حرمون للدراسات المعاصرة" لتحقيق الأهداف التي أعلن
عنها في نافذة التعريف به من موقعه الإلكتروني .خلال هذه المدة ،لا تخطئ عين الجهد البحثي والإعلامي
والتواصلي والحواري الذي بذله "المركز" من جهة ،ومن جهة أخرى ،هذا الجهد يضع العاملين في
مسؤولية ليس فقط المحافظة على هذه الوتيرة من النشاط بل زيادتها وتطويرها نحو
"المركز" تحت وطأة
ّ

ما هو أفضل لحركة البحث العلمي ،وتطوير السياسات ،وخدمة الإعلام وحركة الإبداع

أيضا.
ً

وكان لي شرف المشاركة في نشاطه "ملتقى الحوار الكردي – العربي في برلين" الذي نظّمه "صالون
الخاص حول الكرد في سوريت
الملف
بحثية في
هنانو" التابع للمركز .والإسهام الآخر هو مشاركتي بورقة
ّ
ّ
ّ
الذي ستنشره مجلة "قلمون" الصادرة عن

المركز.

وتعقيبا على الرسالة التي وصلتني من "المركز" بخصوص وجهة نظري في أدائه ،بعد مضي سنة على
ً

انطلاقه ،أو ّد ذكر النقاط

الآتية:

التخصصية"؛ "وحدة دراسة السياسات" ،و"وحدة الأبحاث
 -1مذكور ضمن نافذة "الوحدات
ّ

اجتماعية" .ومن غير
سياسية" و"أبحاث
خاصتان بعنوان" :دراسات
أيضا نافذتان
الاجتماعية" .وهنالك ً
ّ
ّ
ّ
ّ
التخصصية" ما دامت الأخيرة تفي بالغرض،
المفهوم فصل هاتين النافذتين – القسمين عن "الوحدات
ّ

سياسية" من  2016/6/11ولغاية  ،2017/4/27منشور  14ما ّدة فقط .وفي
وخاصة أنه في نافذة "دراسات
ّ
ّ

اجتماعية" من  2016/11/27ولغاية  2017/6/16منشور  9مواد .ثم إنه في هذه النافذة،
نافذة "أبحاث
ّ
آخر مادة نشرت هنا هي" :سيميائية الخطاب السياسي العربي ،نظرة في مشكلات التأويل في الخطاب

الثوري السوري" (مالك عيطة  ،)2017//6/6وهي ورقة بحثيّة تستخدم أدوات النقد الأدبي في التحليل

السياسي ،ولا أعلم إن كان هذا الصنف من الدراسات والأبحاث ،أو هذه الطريقة في الكتابة ،ينتمي إلى

اجتماعية.
حقل الأبحاث ال
ّ
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 -2من  2016/5/18ولغاية  2017/6/25نشر المركز في وحدة "دراسة السياسات"  50ما ّدة .وهذا رقم
الاجتماعية" من  2016/5/20ولغاية  2017/5/10نشر المركز  23ما ّدة،
معقول .أما في وحدة "الأبحاث
ّ
الاجتماعية .على سبيل الذكر لا الحصر ،ما ّدة بعنوان:
منها مواد لا علاقة لها بحقل البحوث والدراسات
ّ

نشأة الدولة السوريّة الحديثة وتح ّولاتها" (عبدهللا تركماني

.)2017/2/25

-3على الرغم من أن المركز يذكر في نافذة "الدراسات الاقتصاديّة" أنه" :يدير هذه الوحدة فريق من

الاقتصاديين السوريين ،وتعنى بدراسة جميع قطاعات الاقتصاد السوري :الصناعة والزراعة والتجارة والطاقة
والخدمات… إلخ ،واستكشاف التأثيرات المتبادلة بين السياسة والاقتصاد ،إضافة إلى دراسة موضوعات

محددة تتعلق بالفقر والعمالة ،وتأثيرات الحصار والحرب ،وأساليب وأهداف التنمية المتوخاة" .إلا ّ أنه لا
يوجد ولو دراسة واحدة في القطاعات المذكورة في التعريف كلها ،منشورة ضمن هذه النافذة ،طيلة هذه
المدة.
القانونية" من  2016/6/11ولغاية  2017/5/26نشر المركز  12مادة .وهذا
 -4في وحدة "المقاربات
ّ

المستحب تكرار أسماء كتّاب بعينهم ،حتى لو كانوا ضمن فريق المركز
رقم قليل جدًا ،وأظن أنه من غير
ّ

ضا.
أي ً

 -5وحدة "الترجمة والتعريب" من  2016/6/5ولغاية  ،2017/6/22ت ّم نشر  80مادة نقلًا عن

والتركية
والروسية ،على الرغم من أن مركز "حرمون" موجود بالكرديّة
والألمانية،
والفرنسية،
الإنكليزيّة،
ّ
ّ
ّ
ّ

أيضا ،إلا ّ أن وحدة الترجمة لم تنشر شي ًئا نقلًا عن الصحافة التركيّة أو
ً

الكرديّة.

 -6بخصوص "مراجعات الكتب"  2016/5/8ولغاية  2017/6/12تم نشر  30ما ّدة فقط .وأظن أنه
عدد قليل ،عدا عن غياب متابعة نشر الكتب بالتركية

والكرديّة.

الأول من مجلة
 -7وحدة "الإصدارات والنشر" ،الإصدار الوحيد هو العدد ّ

"قلمون".

 -8في نافذة "برنامج المركز" ،لا أعرف ما هو مبرر نشر ما ّدة للسيد عبدالحكيم بشار بعنوان "الورقة
الكردية ومستخدمو الـ ب ي د في الصراع" ضمن هذه النافذة ،وكان بالإمكان نشرها في نافذة أخرى،
مع التنويه إلى سبب الكتابة

والنشر.

بناء على ما سلف ،مجموع المواد المنشورة (مقالات ،دراسات ،أبحاث ،ترجمات ،قراءات) حوالى
قياسا بحجم التمويل المخصص
 222مادة ،بمعدّل  18،5ما ّدة في الشهر .وهذا قليل
ً
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ويبدو أن المركز يشدد على الجانب السياسي أكثر من الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ،بدليل الأرقام
المذكورة آنفً ا ،إلى جانب تكرار عدد من الأسماء ،منهم من يعملون في المركز ،ومنهم من هم خارجه.
النمطية أو الرتابة أو النظر إلى إلى المشهد وفق زوايا أو منظورات
وهنا ،نصبح إزاء احتمال الدخول في نفق
ّ
محددة .ولكن النقطة الأكثر لف ًتا للانتباه بحسب تقديري أو ما يؤخذ على مركز حرمون ،عدم تنظيمه

مؤتمرات بحثيّة علميّة تتناول التجارب الإبداعيّة والثقافيّة باللغات الأمّ في سورية ،بوصفها من أهم روافد
الثقافة السوريّة شديدة التن ّوع والثراء والغنى ،وأبرزها ،بمعنى آخر؛ من المهم والضروري تنظيم ملتقيات

التركمانية أو الكرديّة وغيرها في سورية ،وربما
الأرمنية أو
تتناول الشعر والرواية المكتوبة باللغة السريانية أو
ّ
ّ
الملف العدد القادم لمجلة "قلمون" الصادرة عن المركز ،خطوة أولى في هذا
يكون
ّ

الاتجاه.

 .49واحة الراهب
مخرجة وكاتبة وممثلة سورية

كما ونو ًعا -إلى درجة عالية من الصدقية والجدية
تمكن مركز حرمون بتفرعاته كلها الارتقاء بمستواه ً -

والكفاية ،بزمن قياسي يقدر بعام مفاجئ في سرعة استقطابه للقراء والمتابعين ،وإعادة بناء الثقة المفقودة
استهلاكيا مزدوج المعايير ،فاقدًا لصدقيته ،وبتكثيف كبير للاستفادة من الإمكانات
بالإعلام الذي أصبح
ً
المتاحة بأقصى درجة ممكنة ،وتطوير البرامج كلها بطموح لا يحد.

تجاوز بعض النقص للوصول إلى الهدف الأسمى ،مثلًا:
من هنا أرى ضرورة
َ
 -1هناك انسجام بين الرؤية والرسالة المتضمنة في شعاركم (سورية التي تشبهنا) مع ما تنشرونه في
القضية السورية التي باتت من أعقد القضايا العالمية في المستويات كلها ،وقد تم استقطاب طاقات الشباب
لإغناء تجربتكم-وهذا بحد ذاته إنجاز يتفوق به المركز لكونه راهن على حصان رابح كشفت الثورة مدى
توفره وتهميشه قبلها -ولكن أظن أن رفد البحوث والدراسات ومقالات الرأي بأقلام إضافية ذات تجربة
وخبرة أوسع ضرورة لتعميق الطروحات وإنضاجها.
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كثيرا هذا العام -
 -2هناك القليل من المراوحة في المكان بالنسبة لبعض المنتديات مثلًا ،إذ لم تنشط
ً

مقارنة بسابقه -باستثناء منتدى زيتون في الغوطة على الرغم من أنه يعاني ظرو ًفا أشد قسوة وصعوبة من
منتديات الخارج ،وكذلك الأمر بالنسبة لصالون هنانو على الرغم من تعقد المسألة الكردية في سورية،
أيضا بعض التفاوت في مستوى دراسات حرمون تم
وعلى الرغم من تقسيم الانفصاليين لأرضنا ،ولمست ً
تداركه في الشهرين الأخيرين.
 -3إقامة ندوات تتعلق بقضية المرأة نصف المجتمع لتكريس دورها الفاعل في القرار السياسي ،وفي
صياغة الدستور مستقبلًا مثل ما كان دورها في الثورة ،ولقطع الطريق على الفكر المتطرف في نسف
إنجازاتها لكونها أكثر المتضررين من غياب الفكر الحر ودولة المواطنة ،وهو ما يستدعي بدوره التركيز
العلمانية بالتلازم مع الديمقراطية حلًّا لا بد منه لصالح دولة المواطنة
بوضوح لا يقبل المساومة على طرح َ
التي تساوي بين الجميع.

 -4كانت لفتة رائدة من المركز تكريم ناشطات من الداخل ،وأقترح تكريس جائزة تسمى باسم امرأة
ناشطة سورية –باسم (عادلة بيهم الجزائري) أو باسم (رزان زيتونة) ،وتمنح لأهم الناشطات أو الكاتبات أو
للرجال المدافعين عن قضايا المرأة ،لا سيما أنها قد أصبحت في الغالب هي المعيلة والمربية التي ستؤسس
لبناء الأجيال القادمة من الأبناء نتيجة تناقص عدد الرجال بسبب الحرب.
 -5أقترح "التشبيك" مع جمعيات المجتمع المدني لخلق علاقة أقوى مع الداخل ،وتحقيق مواد مصورة
عبر السكايب أو بالموبايل تجعل التواصل أكثر واقعية.
 -6أرى ضرورة "التشبيك" مع المعنيين بحركات التحرر في العالم كلهم –من مثل مؤسسة أفاز  -وممثلي
شعوبهم وصحافتهم الحرة عبر تبادل إيصال الصوت والخبرات.
 -7أقترح أن تخصص دار ميسلون جائزة للرواية أسوة بجوائز الصحافة والفكر ،لقدرتها على استقطاب
ٍ
إقبال أكبر على منتجات الدار الفكرية ،لتشجيع الإقبال المتزايد على القراءة والثقافة بعملية جدلية تدعم
معا ،وتسهم في تسويق سمعة الدار ،وتشجع
كل منهما الأخرى بقدر ما تحقق المتعة والفائدة في آن ً
السوريين على الإبداع بديلًا من الاستسلام لليأس.

 -8تنويع باب الفنون أكثر في مجلة جيرون بحيث لا يقتصر على الكتاب بغالبيته.
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 -9الأجور التي يدفعها المركز -بما تسمح به ميزانيته -قد تؤدي مستقبلًا لضياع الكفايات التي يؤسس
لها المركز من الشباب عبر استقطابهم من قبل من يدفع أكثر ،وهنا أقترح أن تخصص مكافآت لمن تتميز
مقالته أو دراسته من مدخول المنتج الربحي بمثل مجلة قلمون أو عبر بيع الأفلام القصيرة المقرر إنتاجها
من قبلكم إلى محطات فضائية.
 -10أتمنى أن تزداد نسبة الترجمات لدراساتكم العربية إلى اللغات الأخرى لتصل إلى الجهات المعنية
بإيصال صوتنا وقضيتنا إلى شعوب العالم ومثقفيه قبل حكوماتهم التي لا مصلحة لها بانتصار أي ثورة في
العالم ،والعمل على دراسات تربط مصلحة تحرر شعوب العالم وانتصار قضاياهم الإنسانية ببعضها ببعض،
ليشكلوا قوة ضغط على حكوماتها تدعم قضيتنا بمثل ما حصل في حربي العراق وفيتنام.
 -11ضرورة توسيع تخصص مركز حرمون ليكون الدور المنوط بمراكز الدراسات ذات البعد الاستراتيجي
والتكتيكي ،كما تفعل الدول المتحضرة تمهيدًا لفهم الدول والشعوب ،وكل ما يتعلق بالبعد السوري
وبأبعاد الصراع على منطقتنا ،وفهم المصالح الآنية وبعيدة المدى ،وكل ما يخطط له من الخارج ،وتحالفاته
مع الداخل عبر كشف استفحال دور المال السياسي ،لتدارك الخطر قبل وقوعه ،ومعرفة سبل مواجهته
بهدف دفاعي لاهجومي.
 -12تكريس المصفوفة من الأسئلة الموجهة في الصالونات والمنتديات إلى ما يشبه الاستبيان ،وبأن
يخصص في كل عدد من جيرون سؤال أو أسئلة تكون قاعدة بيانية لرؤية سورية المستقبل ،تعوض عن شبه
غياب الاستبيانات والإحصاءات في سورية.
 -13ضرورة العمل أكثر على برنامج المبادرات السياسية لخلق أرضية مشتركة بين الأطراف المتحاورة
جميعها ،تؤسس لحلول حقيقية توحد ولا تقسم ،وتنقذ الوطن من أن يتردى في الهاوية أمام هذا العجز
كله ،وتلك الانقسامات والاحتلالات التي تعيشها المعارضة والبلاد ،واستبصار نقاط الضعف والقوة،
والهزيمة والنصر بكل صدق وجرأة ،وضرورة خلق أرضية واقعية للانطلاق منها قبل فوات الأوان ،بمثل ما
حدث للقضية الفلسطينية التي أصبح التقسيم هو أقصى طموح لها بعد ثلاثة أرباع قرن حتى ولو كان بلا
سيادة.
سمعيا بصر ًّيا للمركز ،مستقلًّا ،يكون
مرئيا
ًّ
منبرا ًّ
 -14ضرورة العمل على إيجاد (محطة تلفزيونية) لتكون ً

حقيقيا للثورة ،خاصة بعد أن فاضت نسبة الأمية بين أبناء شعبنا ،وأصبح هناك أكثر من أربعة ملايين
صو ًتا
ً
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طفل سوري خارج المدارس ،وقد أثبت الإعلام المرئي قدرته على قلب الحقائق ،وعلى حسم المعارك
خلد في الذاكرة أنجع
أيضا لمصلحة مالكي وسائل الإعلام المرئي ،وللعمل الدرامي تأثير أشد
رسوخا قد ُي َ
ً
ً

وأهم من أي خطاب سياسي ُيستهلك و ُينسى بمحض انتهائه ،فالفن يكرس ذاكرة الوطن وهويته وحضارته.

 .50يوسف بريك
أكاديمي وباحث سوري

الإدلاء بشهادة في أداء مركز حرمون للدراسات المعاصرة بعد مرور عام ونيف على انطلاقه يعني إجراء
تقييم عام وشامل لهذه المؤسسة البحثية الرائدة .والتقييم الذي نقصده هنا هو تلك العملية المنهجية الهادفة
إلى الحكم على أداء مركز حرمون من حيث نقاط قوته لتعزيزها والبناء عليها ،ونقاط ضعفه لمواجهتها
واستخلاص الدروس المفيدة لتحسين هذا الأداء.
بناءا عليه ،سنحاول في ما يلي تلمس الإجابة عن السؤال المركب الآتي :ترى إلى أي حد استطاع
ً

المر كز المذكور الارتقاء في أدائه إلى مستوى المؤسسات البحثية المتميزة التي يكمن سر نجاحها في
استغراقها لشروط النجاح المتمثلة بالشرط اللازم من جهة والكافي من جهة ثانية؟
إجابة عن هذا السؤال ،نقول :بتأكيده على أنه مؤسسة بحثية غير ربحية وغير مرتبطة بأجندات حزبية
ضيقة ،يكون مركز حرمون للدراسات المعاصرة قد استغرق الشرط اللازم لنجاحه ،وهو ما تؤكده الوثائق
خصوصا وثيقة تأسيسه
الصادرات عنه،
ً

.

وبحسب ما أسلفنا ،فالحكم على أداء هذا المركز لا يقتصر على الشرط اللازم لنجاحه بل يتعداه إلى
الشرط الكافي المتمثل بمجموعة من المؤشرات الموضوعية ،أهمها:
أو ًلا :مدى تحقق الأهداف المحددة للمركز
يعد هذا المؤشر من أهم المؤشرات الدالة على مدى كفاية أي مؤسسة بحثية ،فقياس أداء هذه المؤسسة
البحثية أو تلك إنما يبدأ بمراجعة الأهداف المحددة لها ،وفحص مدى تحققها على أرض الواقع ،وهو ما
سنحاول القيام به في إطار تقييمنا لأداء مركز حرمون للدراسات
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جاء في الوثيقة التأسيسية لهذا المركز بأنه يسعى إلى تحقيق الأهداف

الآتية:

•

خصوصا الواقع السوري.
إنتاج الدراسات والبحوث المتعلقة بالمنطقة العربية،
ً

•

الاهتمام بالتنمية الثقافية ،والتطوير الإعلامي ،وتعزيز أداء المجتمع المدني ،ونشر الوعي

الديمقراطي ،وتعميم قيم الحوار ،واحترام حقوق الإنسان.
•

تقديم الاستشارات والتدريب في الميادين السياسية والإعلامية للجهات التي تحتاج إليها في

المجتمع السوري انطلا ًقا من الهوية الوطنية

السورية.

وتجنبا للمبالغة ،لن نقول بأن المركز قد حقق أهدافه كلها ،بل للإنصاف سنؤكد أنه سعى وما يزال
ً

التخصصية وبرامج العمل والصالونات
يسعى حثيثًا لتحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة من الوحدات
ّ
خصوصا في مجال
الثقافية ،الأمر الذي ساعد هذا المركز في تحقيق كثير من الإنجازات في مجالات عدة،
ً
إنتاج الدراسات والبحوث والترجمات والتنمية الثقافية والتطوير الإعلامي.
ثانيا :حجم النشاط البحثي الذي يقوم به المركز ،ومدى تنوعه ومواكبته للأحداث والتطورات
ً

والمتغيرات المحلية والإقليمية

والعالمية:

لا يتسع المقام هنا للإحاطة بحجم النشاط البحثي الذي يقوم به مركز حرمون للدراسات المعاصرة.
فعلى الرغم من طراوة عوده ،استطاع هذا المركز من إنتاج كثير من التحليلات والدراسات السياسية
والاجتماعية والاقتصادية .فعلى سبيل المثال لا الحصر ،تمكنت وحدة تحليل السياسات التي تضم في
تقريرا حول الواقع السياسي السوري حتى نيسان/أبريل ،2017
كادرها خمس باحثين فقط ،من إنتاج 45
ً

وترجم معظمها (من خلال وحدة الترجمة في المركز) إلى لغات عدة (الكردية  -الإنكليزية – الفرنسية -

الروسية – التركية) معتمدة في هذا

المركز.

أما من حيث التنوع ،فلا يقتصر النشاط البحثي الذي يقوم به المركز على التحليلات التي تنتجها
الوحدات ذات الصلة ،بل يتعداها إلى النشاط البحثي المرتبط بالمبادرات السياسية ،وبرنامج تحليل
السياسات ،وتقدير الموقف ،وبرنامج ورش العمل حول الصراع في سورية ،والمنتديات ،وبرنامج الحوار
الوطني وغيرها ،إضافة إلى ما سبق ،يواكب النشاط البحثي الذي يقوم به المركز الأحداث والتطورات
والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ذات العلاقة -أو ًلا وقبل كل شيء -بالحدث السوري
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وفي سياق متصل ،أصدر مركز حرمون في  17نيسان/ابريل  2017العدد الأول من مجلة "قلمون" ،وهي
فصليا ،وتُعنى بالقضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية
مجلة أكاديمية محكمة تصدر
ً

.

وقريبا
وورقيا في موقعه الإلكتروني وشبكة جيرون التابعة له،
لكترونيا
ويقوم المركز بنشر منتجاته البحثية إ
ً
ً
ً

في "دار نشر ميسلون" التي تم تأسيسها في تركيا

.

باختصار شديد :يضاعف هذا المؤشر بمكوناته الثلاثة (حجم النشاط البحثي ،وتنوعه ،ومواكبته
للأحداث) من نقاط قوة المركز ،ويشير إلى أدائه المتميز في هذا

المجال.

ثالثًا :مدى اهتمام المركز بتطوير برنامجه الإعلامي
حرص المركز على إنشاء ذراع إعلامي يخدم توجهاته العامة ،فأنشأ شبكة (جيرون) التي تضم الصحيفة،
ووسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك ،وتويتر ،وإنستغرام) ،والإنتاج الفني وغير ذلك .وعلى الرغم مما تم
تحقيقه من منجزات في الصعيد الإعلامي ،إلا أنه ما يزال بحاجة إلى تطوير وتحديث ،وإلى زيادة الاهتمام
بصورة خاصة -بمواقع التواصل الاجتماعي ،ومحاولة رصد مدى إقبال الجمهور المستهدف على التفاعلمع الرسالة الإعلامية للمركز.
رابعا :دور المركز في مجال التدريب والتأهيل
ً

:

أنجز معهد الجمهورية -وهو المعهد المعني بمسائل التدريب والتأهيل -دورتين تدريبيتين في منهجيات
البحث العلمي ،حاضرت فيهما مجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين ،واستفاد منهما أكثر من
متدربا من السوريين في مناطق سيطرة المعارضة وفي
150
ً

الشتات.

قاصرا عن تأدية دوره المطلوب
على الرغم هذا الإنجاز ،إلا أن برنامج التدريب في مركز حرمون ما يزال
ً

في هذا المجال .فبرنامج التدريب الناجح ،كما نرى ،هو ذاك الذي يستخدم التقنيات الأكثر تفاعلًا بين
غائبا في الدورتين التدريبيتين السابقتين
المدرب والمتدرب ،وهو ما كان ً

.

من جانب آخر ،نرى أن برنامج التدريب الناجح هو ذاك الذي يعمل على تدريب مستمر لكوادره
البحثية ،بهدف رفع قدراتهم ،وتحسين أدائهم ،وهو ما يجب تداركه
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الدروس المستفادة
بتحقيقه معظم المؤش رات التي عرضناها وغيرها من المؤشرات التي لم نتمكن من عرضها لضيق
المساحة المحددة لتقييم أدائه؛ يكون مركز حرمون للدراسات المعاصرة بعد مرور عام ونيف على انطلاقه
كبيرا من الشرط الكافي ،بعد استغراقه الشرط اللازم؛ للحكم عليه بأنه من المؤسسات
جزءا
قد استغرق
ً
ً

البحثية الرائدة ذات الأداء

المتميز.

ومن أجل المحافظة على تميزه بل من أجل تحقيق مزيد من النجاح ،نرى أنه من الضروري بذل مزيد
من الجهد لمواجهة التحديات التي تواجه مركز حرمون .وفي هذا الصدد نقترح ما

يأتي:

 .1العمل على استقطاب مزيد من الكفايات البحثية في المجالات المختلفة ،وتطوير العلاقات البحثية
مع المراكز والمؤسسات ذات العلاقة ،والتركيز أكثر فأكثر على نوعية البحوث والدراسات التي ينتجها
المركز.
 .2من بين المقاييس المستخدمة في تقييم أداء المؤسسات البحثية قدرتها على بناء قاعدة بيانات
خاصة بها ،وسعيها لتأمين التمويل اللازم لتغطية تكاليف برامجها المتنوعة ،وهو ما لم يحصل بالنسبة
للمركز حرمون حتى تاريخه .نعلم بأن هذه الأمور ليست غائبة عن ذهن القائمين على المركز ،غير أن
سلبا في أداء هذا
غياب تفعيلها ،والإبطاء في تحقيقها ،قد ينعكس ً

المركز.

 .3زيادة الاهتمام بالبرنامج الإعلامي للمركز ،ولا سيما مواقع التواصل الاجتماعي ،وإيجاد آلية مناسبة
لرصد مدى إقبال الجمهور المستهدف على التفاعل مع رسالته الإعلامية .إضافة إلى ذلك ،ننصح بضرورة
إعلاميا في وسائل الإعلام التقليدية ،من مثل الصحف والقنوات
مشاركة المركز وباحثيه
ً

التلفزيونية.

 .4العمل على تطوير البرنامج التدريبي للمركز من خلال استخدام التقنيات الأكثر تفاعلية بين المدرب
خاصا ،وإخضاعهم لدورات تديبية مستمرة
اهتماما
والمتدرب ،إضافة إلى ضرورة إيلاء كوادره البحثية
ً
ً
بهدف رفع قدراتهم وتحسين أدائهم.
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