جملة دلتا نون – العدد الثالث – ربيع 2015

تقدمي العدد :يف زمن الروايات املفقودة
يسعدنا أن نضع بني أيديكم العدد الثالث (ربيع  )2015من جملة "دلتا نون" اليت يصدرها "مركز دراسات الفكر والشأن
العام".
وتغول االستبداد
يأيت هذا العدد اجلديد يف مرحلة صعبة متر هبا منطقتنا اليت تجتاحاا صراٌ عنفي مدمر ،وسط صعود التطرف ّ
وقمع احلريات .حتدث كل هذه االضطرابات يف القرن احلادي والعشرين ،دون أن يشفع لنا التطور العلمي والنمو اهلائل يف املعرفة،
ودون أن تستفيد اجملتمعات البشرية من جتارب التاريخ وشواهد الزمن .صحيح أن التكنولوجيا احلديثة قد أتاحت فرصة غري
مسبوقة للتواصل العابر للحدود ،وسالت تبادل اآلراء واألفكار خارج نطاق املؤسسات التقليدية ،إال أن هذه التكنولوجيا قد
حولت املنطقة إىل ساحة لتصفية
وفّرت أيضا أسلحة أكثر فتكا وأكثر قدرة على التدمري ،وأفسحت اجملال لتدخالت سافرة ّ
احلسابات .يضاف إىل ذلك أن احلراك الفكري يف عموم املنطقة ما زال أسريا للتمويل ،وخاضعا بالتايل ألهواء األيديولوجيا
واملصاحل ،أو حمدودا يف ظل غياب الشفافية وعدم توفر املعلومات ،ما خيلق صعوبات حقيقية يف وجه أي أحباث ودراسات معمقة،
وعوائق مجّة يف وجه مساعي التغيري احلقيقي يف منطقة بالغة التعقيد على املستويات اجليوسياسية واالجتماعية والثقافية.
يف سياق احلديث عن الشفافية وتوفر املعلومات ميكن التوقف عند إصدار "املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات" مطلع
هذا العام كتاب "الرواية املفقودة" لنائب الرئيس السوري فاروق الشرٌ .يكتسب الكتاب املذكور وال شك أمهية كونه من تأليف
أحد أعمدة السياسة اخلارجية السورية طيلة عقود من التاريخ السوري املعاصر ،وكونه يكشف بعض اجلوانب املتعلقة مبلف
الساسة األمرييكيني واإلسرائيليني.
حمادثات السالم بني سوريا وإسرائيل؛ تلك احملادثات اليت كنا نسمع هبا ونقرأ عناا من مذكرات ّ
ومع أن الكتاب املذكور ال يقدم منوذجا كامال للشفافية املنشودة ،وال يشكل بطبيعة احلال إحراجا للسلطات السياسية القائمة يف
املنطقة ،إال أنه يشكل خطوة أوىل للكشف عن كثري من "الروايات املفقودة" اليت ما تزال طي الكتمان والتغييب .وهلذا فليس من
املستغرب أن حيظى كتاب الشرٌ مبراجعات وتعليقات يف منابر عربية متعددة .وقد كان هلذا الكتاب حصة يف "دلتا نون" اليت
ومطولة بقلم ميالد العودة هللا الذي م ّكنته خربته األكادميية ،يف جمال مفاوضات
تنشر يف العدد احلايل مراجعة نقدية تفصيلية ّ
السالم السورية اإلسرائيلية ،من تقدمي إضاءات مامة يف قراءته لكتاب الشرٌ.
حيتوي العدد احلايل أيضا على قراءة نقدية لكتابني :القراءة األوىل بقلم نور شلغني يف مراجعة متقنة وسلسة لرواية "فرانكشتاين
يف بغداد" للكاتب العراقي أمحد سعداوي ،خباصة وأن هذه الرواية ،اليت حازت على جائزة البوكر العربية لعام  ،2014تعاجل
جمموعة من القضايا اليت هتم أبناء منطقة مكلومة تجتاحاا شبح التطرف والعنف واالنتقام والفساد .أما القراءة الثانية فمن إعداد
حممد حجو الذي يكتب عن "موزاييك احلصار" للدكتور عبد الوهاب عزاوي.
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يف قسم املقاالت يعلّق عزام قصري ،يف مقالة مرتمجة عن اللغة اإلنكليزية ،على حادثة اجمللة الفرنسية الساخرة "شاريل إيبدو"
ويضعاا يف سياق أزمة ثقافية وسياسية كربى ال بد من إدراكاا واستدراكاا من قِبَ ِل اجلميع ،بدال من التنصل من حتمل
املسؤوليات واالختباء وراء التعميمات والرؤى املبسطة .ويف مقالة لعبد الكرمي بدرخان يناقش الكاتب العقلية الثنائية اليت حتكم منط
التفكري الشرقي ،والعقلية الثالثية اليت حتكم منط التفكري الغريب ،مشريا إىل األثر العميق ألمناط التفكري املذكورة على مالمح
املنظومة السياسية واالجتماعية اليت يعيشاا كل من "الشرق" و"الغرب".
وفيما خيص الصعود الفاقع للظاهرة اإلسالموية يف الساحة الشرق أوسطية فقد احتوى العدد على مقالتني؛ األوىل بقلم محود
محود الذي يربط بني صعود هذه الظاهرة بأسلمة األيديولوجيا العربية ،والثانية بقلم عفيف رمحة الذي يشري إىل أن صعود
اإلسالموية ناجم عن تراجع وتفسخ اليسار العريب.
ويف التاريخ املعاصر يسلّط عالء تلجبيين الضوء على جانب من تاريخ سوريا احلديث ،يف فرتة اخلمسينيات ،حماوال اإلشارة إىل
منابع االستبداد والعقلية األحادية السائدة يف املنطقة .وعلى املستوى االجتماعي يكتب حممد اإلدريسي مقالة تناقش موضوعا
إشكاليا حول رتق وترميم غشاء البكارة ،هذه املمارسة اليت ميكن اعتبارها قضية من القضايا اجلنسانية املأزومة يف جمتمعات الشرق
األوسط .يضاف إىل ما سبق مقاالت بقلم سومر شحادة وهوازن خداج ووسيم البحري تناقش جمموعة من القضايا االجتماعية
والسياسية والثقافية اآلثارية.
يف باب الريبورتاجات نسلّط الضوء يف هذا العدد على واقع السوريني النازحني داخليا إىل مدينة الالذقية ،وخنصص ريبورتاجا
ماما حول ظاهرة انتشار اإلدمان على احلشيش واألدوية املخدرة من قبل الشباب السوري يف حماولة للاروب من ضغوطات
العيش يف زمن احلرب .كما ننشر مادة عن السينما السورية املستقلة اليت يتصدى هلا جيل من املخرجني السوريني الصاعدين،
إضافة إىل ريبورتاج عن دور النساء السوريات يف صناعة السالم ،وتقرير عن معرض القاهرة للكتاب ،فضال عن ريبورتاج حياول
مساءلة املقولة السائدة بأن "الفن خنبوي" من خالل عرض لوحة "غرينيكا" للفنان اإلسباين بيكاسو على عينة عشوائية من
السوريني ،وطرح جمموعة من األسئلة عليام.
ويف قسم الدراسات يكتب عمر اجلباعي دراسة ممتعة عن العالقة التبادلية بني الشخصية الـ "دون جوانية" والدين ،ويناقش
سليمان سليمان ظاهرة "اإلسالم الشامي" ،ويعرض عمار املأمون لفعل الكتابة كفعل ثوري ،كما تقدم يامسني أبو فخر اجلزء
األول من حبث منجز يف "مؤسسة اجتاهات" حول "ثقافة العمل التطوعي يف سوريا".
أخريا ،نتمىن أن يكون العدد احلايل عند حسن ِّ
ظن القراء األعزاء الذين ميكنام التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين
 ،editors@c-tpa.orgمؤكدين على اهتمامنا باالستماٌ إىل أي انتقادات وتعليقات على املواد املنشورةـ ،فضال عن أي
اقرتاحات ملواد بقصد النشر يف العدد الرابع من جملة "دلتا نون" الذي يتم حاليا اإلعداد له كي يصدر يف صيف .2015
طالل املياين
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