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كلمة العدد

يوسف سالمة)1)

إذا	كان	قانون	التغير	هو	القانون	الوحيد	الذي	ال	يشك	في	صدقه	وصوابه	وانطباقه	على	كل	ما	
يجري	في	الكون،	من	شؤون	بشرية	وظواهر	طبيعية،	فإن	ما	ينبغي	النظر	فيه	هو	اتجاهه	وحركته،	
ما	دام	أمًرا	ال	مفر	منه.	وفي	هذا	اإلطار،	فإن	قانون	التغير	يجري	بكل	تأكيد،	وينطبق	بكل	دقة	على	
"مجلة	قلمون"،	نظًرا	لكونها	تستمد	حياتها	ومقوماتها	من	البيئة	اإلنسانية	التي	تحيا	فيها،	وفي	الوقت	
نفسه	تؤدي	"قلمون"	لهذه	البيئة	خدمات	ووظائف	جدير	بـ"قلمون"	أن	تؤديها	للبيئة	املذكورة.	وقد	
تعين	هذا	التفاعل	كله	في	سلسلة	من	العناصر	اإليجابية	التي	من	شأنها	أن	تؤهل	"قلمون"	ابتداًء	من	
هذه	اللحظة	ملزيد	من	التقدم	واالنفتاح	على	كثير	من	املصادر	واملشاركات	والخبرات،	ما	سينعكس	
على	املضمون	الثقافي	الذي	تتخذ	"قلمون"	منه	رسالة	لها.	ونعني	بذلك	شتى	الشؤون	السورية	املتعلقة	
بأبواب	الثقافة	السورية	املختلفة،	وهو	ما	تجلى	سابًقا	من	خالل	ملفات	انحصر	همها	في	التركيز	على	
شخصيات	سورية	مهمة،	ثقافية	وفكرية	وسياسية،	كما	هو	الحال	في	ملفات	األعداد	السابقة	حول	
ملفات	 ومن	خالل	 الحافظ،	وحسين	عودات،	وجورج	طرابي�سي"،	 وياسين	 العظم،	 "صادق	 من	 كل	

صدرا	عن	السينما	السورية	والرواية	السورية	بعد	2011.
ُ
عنيت	بفن	بعينه	مثل	امللفين	اللذين	أ

وما	نود	أن	نكشف	عنه	للقراء	واملهتمين	واملثقفين	جميعهم،	املتابعين	ملجلة	"قلمون"	من	تغييرات	
هو	أن	املجلة	الصادرة	عن	"	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة"	ستتعاون	ابتداًء	من	هذا	العدد	مع	
بخبرات	 املجلة	 إغناء	 األمام	من	شأنها	 إلى	 ذلك	خطوة	 وفي	 االجتماعية"،	 للعلوم	 السورية	 "الجمعية	
جديدة،	وميادين	أفسح	للبحث	والدرس،	ورفدها	بمتخصصين	سيكون	لهم	دور	مهم	في	استكشاف	
آفاق	جديدة	للبحث،	وارتياد	حقول	بحثية	لم	تسبق	معالجتها.	وملا	كانت	"قلمون"	و"الجمعية	السورية	
لهما،	 أساًسا	 همًا	 واملجتمع	 باإلنسان	 املتعلقة	 السورية	 الشؤون	 من	 تتخذان	 االجتماعية"	 للعلوم	
ل	العنوان	الذي	تصدر	تحته	املجلة،	ليصبح	أكثر	تعبيًرا	عن	اهتماماتها	 فقد	كان	من	الطبيعي	أن	ُيعدَّ
العلوم	 مصطلح	 هنا	 استخدمنا	 وقد	 اإلنسانية".	 للعلوم	 السورية	 املجلة	 "قلمون:	 وهو:	 الجديدة،	

)1)	يوسف	سالمة:	رئيس	تحرير	"قلمون:	املجلة	السورية	للعلوم	اإلنسانية"،	أستاذ	الفلسفة	املعاصرة.	
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اإلنسانية	لكونه	أوسع	داللة	من	العلوم	االجتماعية،	ومن	ثم	تكون	اآلداب،	واللغات،	واإلعالم،	جزًءا	
ال	يتجزأ	من	اهتمامات	املجلة	تحت	عنوانها	الجديد.	وقد	اقتضت	هذه	التعديالت	مجتمعة	اختيار	
هيئة	تحرير	جديدة،	لتكون	منسجمة	مع	التغييرات،	ومن	هنا	اختير	عضوان	في	هذه	الهيئة	ممثالن	

للجمعية	السورية	للعلوم	االجتماعية،	وعضوان	ممثالن	للمجتمع	املدني	السوري.	

ّصص	امللف	فيه	لفكر	الفيلسوف	السوري	الراحل	طيب	تيزيني،	
ُ
وفي	ما	يتصل	بهذا	العدد،	فقد	خ

الذي	وافته	املنية	في	18 / 5/ 2019.	ونعتقد	أن	مجلة	"قلمون"	منذ	تأسيسها	حاولت	سد	ثغرة	كبيرة	
تتعلق	برد	املنزلة	لقيمة	الثقافة	السورية،	ودور	املثقفين	السوريين	أيًضا.	إذ	لم	يسبق	ألي	منبر	سوري	
في	السابق،	وال	ألي	منبر	من	منابر	املعارضة	الحقًا	أن	ركز	انتباهه	وجهده	على	الكشف	عن	أهمية	
استكشاف	 إلى	 الحاضر	 الوقت	 في	 وتطلعهم	 العربية،	 الثقافة	 بناء	 في	 ودورهم	 السوريين،	 املثقفين	
معالم	لثقافة	سورية	من	شأنها	املساعدة	في	بلورة	هوية	وطنية	سورية	مستقلة،	توحد	بين	املكونات	
السورية	جميعها،	من	غير	أن	تتنكر	لتنوعها	في	الوقت	نفسه،	والعمل	على	بلورة	هذه	الهوية	شاغل	

يأتي	على	رأس	اهتمامات	"قلمون".

وعلى	الرغم	من	أن	الراحل	طيب	تيزيني	قد	ركز	كثيًرا	من	جهده	على	بناء	نظرية	تراثية	موجهة	للعرب	
جميعهم،	فإننا	مع	ذلك	نزعم	بأن	تحول	التيزيني	منذ	عام	1998	عن	البحث	"من	التراث	إلى	الثورة"	
املعالم،	واضح	 بارز	 ا	وطنًيا	سورًيا	

ً
انعطاف النهضة"	يشكل	 إلى	 التراث	 	من	ذلك	"من	

ً
البحث	بديال إلى	

القسمات.	ففي	هذه	الحقبة	األخيرة	من	حياته	التي	امتدت	إلى	أكثر	من	عشرين	عاًما،	كانت	أبحاثه	
التيزيني،	 قاله	 ما	 في	 الرأي	 يكن	 ومهما	 حصًرا.	 السوري	 الداخلي	 الشأن	 على	 منصبة	 جلها	 وكتاباته	
كان	 السوري	 الشأن	 أن	 في	 نزاع	 فال	 واختالف،	 موضع	جدل	 األخيرة	 الحقبة	 هذه	 في	 وفعله	 وكتبه،	
	
ً

املحور	الرئيس	في	أبحاثه	فيها،	وربما	كانت	األبحاث	التي	صدرت	له	في	هذه	السنين	األخيرة	أكثر	تمثيال
لفكره	ووطنيته،	من	غير	أن	يعني	ذلك	بحال	من	األحوال،	الغض	مما	سبق	له	إنتاجه	في	وقت	سابق.

وسيتبين	للمطلع	على	املواد	التي	احتوى	عليها	هذا	امللف	أن	أفكار	التيزيني	قد	القت	لدينا	كل	احترام	
فيها	 ساءلوا	 نقدية،	 منصة	 الباحثين	 من	 كثير	 إلى	 بالنسبة	 شكلت	 نفسه	 الوقت	 في	 ولكنها	 وتقدير،	
بالتراث	واملنهج	والحداثة	والثورة	والنهضة	 مفكرنا	الراحل	في	كثير	من	طروحاته	واقتراحاته	املتعلقة	
الفكرية	 الليبرالية	 من	 لنوع	 وثيقة	 بمنزلة	 امللف	 هذا	 أصبح	 وهكذا	 واملعاصرة.	 واألصالة	 والعوملة	
التي	شارك	 التي	انطوت	عليها	كثير	من	البحوث	 والثقافية	والسياسية	بمناسبة	املناقشات	العميقة	
في	كتابتها	سوريون	ومغاربة	وتونسيون	وغيرهم.	وذلك	كله	شهادة	على	القيمة	الكبيرة	للجهد	الفكري	
والثقافي	والسيا�سي	الذي	اضطلع	بأدائه	املرحوم	الطيب	تيزيني.	ولم	يسبق	ألي	من	املفكرين	أو	الكتاب	
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الذين	خصصت	لهم	"قلمون"	محوًرا	في	هذا	العدد	أو	ذلك،	أن	لقي	فكره	وأعماله	املناقشة	الحامية	
املناقشة	 إثارة	 على	 الفكر	 هذا	 قدرة	 على	 يدل	 ما	 التيزيني،	 األستاذ	 فكر	 به	 ما	ظفر	 مثل	 والساخنة	
املا�سي	وحتى	 القرن	 العربي	منذ	سبعينيات	 الفكر	 التي	شغلت	 القضايا	 والجدل	والحوار	حول	أهم	
تقدير	 أعظم	 هي	 وأعماله	 تيزيني	 الطيب	 لفكر	 "قلمون"	 وفرتها	 التي	 النقدية	 املساحة	 وهذه	 اليوم.	

واحترام	يمكن	لـلمجلة	أن	تؤديه	لواحد	من	أعالم	الثقافة	السورية	الحديثة.

أضف	إلى	ذلك	كله،	أن	الذين	قرؤوا	فكر	الطيب	وناقشوه	من	زواياه	ووجوهه	املختلفة	سلًبا	أو	
أو	ذاك،	ولكن	سيظل	 الجزء	 منه	هذا	 يرفضوا	 الفكر،	وأن	 يختلفوا	مع	هذا	 أن	 لهم	 يمكن	 إيجاًبا،	
ومعارًضا	 لالستبداد،	 مكافًحا	 وظل	 ووطنيته،	 لسوريته	 وفًيا	 ظل	 الطيب	 أن	 على	 مجمعين	 الجميع	
للفساد،	ومفنًدا	للدولة	األمنية،	ومدافًعا	عن	الحرية	والديمقراطية	من	الداخل	السوري،	ومن	مدينة	
حمص	على	وجه	التحديد،	ما	يجعله	أنموذًجا	للمثقف	املقاوم	في	حقبة	تفرقت	السبل	بكثيرين،	بينما	

ظل	الطيب	قابًضا	على	الجمر	في	أرض	الرماد.

ويعلم	كل	متابع	ملجلة	"قلمون"	أن	أعدادها	تفتتح	بمقالين	غير	محكمين،	ولـ"قلمون"	أن	تفخر	أنها	
قد	خصصت	في	هذا	العدد	املقال	األول	ألغنية	الثورة	السورية،	في	حين	إنها	خصصت	املقال	الثاني	
السوري؛	 بالهم	 مشحونان	 كالهما	 واملقاالن	 أنموذًجا،	 العلماني	 اإلسالمي	 وللحوار	 الحوار،	 لفكرة	
أولهما	نابع	من	القلب،	وثانيهما	صادر	عن	العقل،	فتحقق	لنا	بذلك	نوع	من	التكامل	والتوازن	الذي	
التطرف	 وصور	 كلها،	 الشعوبية	 النزعات	 عن	 بعيًدا	 وإنسانيتها	 أصالتها	 في	 السورية	 الثورة	 عن	 يعبر	

البغيضة	كلها.	

احتوى	العدد	أيًضا	على	جملة	من	الدراسات	القيمة،	وعلى	عروض	نقدية	لبعض	الكتب	الصادرة	
ا،	فجاء	مستوفًيا	للخطة	التي	ِسْرنا	على	هداها	في	األعداد	السابقة.	

ً
حديث

وال	نغادر	هذه	الكلمة	من	دون	أن	ننوه	بالجهد	الكبير	الذي	بذله	كثيرون	حتى	يصدر	هذا	العدد	
	.
ً

على	هذا	النحو،	فنشكر	لكل	من	أسهم	بجهٍد	جهَده،	ونقّر	بالفضل	لكل	من	أسدى	فضال


