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 العدد كلمة
  

 يوسف سالمة

 

ورة  تى، وبص ايا ش رة) من القض ات المعاص ات التي تعبر عن موقف (مركز حرمون للدراس (مجلة قلمون) هي إحدى المنص
خاصة ما يتصل منها بالشأن السوري. فالهم األول لحرمون ومنصاته أن يلقي الضوء على المشكالت السورية، وأن يقترح حلوًال 

هنا كان ما تضطلع به (مجلة قلمون) من دور متكامل مع الرؤية العامة للمشهد السوري لها عندما تكون مقاربتها أمًرا ممكنًا. ومن 
  كما يراه حرمون. 

فافية. وعليه فمهما      فة والش راحة والمكاش بيل الص ورية هو س ؤون الس بيل المنتهج من جانب (قلمون) في مقاربة الش والس
ية  وعً -كانت القض ر  -ا للملفالتي يتخذها عدد من أعداد (قلمون) موض جاعة لطرح العناص تتوفر لدينا الش ائكة، فس محرجة أو ش

ا.  فافية أيًض وح والش راحة كلها، والوض وريين، بالص ع خالف بين الس يمتلك الكتابكلها التي قد تكون موض حرية التعبير عن  وس
ة حرة ومفتوحة مير األخالقي والمهني. فقلمون منص ايا  أفكارهم بعيًدا عن كل قيد، إال قيد الض لوجهات النظر كلها حول القض

  السورية، مهما كانت األنظار حول القضية الواحدة متباينة ومختلفة. 

ورة العناية واالهتمام      ارم للمواد المنش ر والتحكيم الص و(قلمون) مجلة محكمة، تولي المتطلبات األكاديمية في الكتابة والنش
تنا التحريرية تحتفل ياس انيد  كلهما. ومع ذلك فإن س ية للكاتب حتى عندما تُْعِوُز آراءه الحجة المنهجية واألس خص بالحرية الش

هد على ذلك ملف العدد األول من  المرجعية التي ال بديل لغيابها إال تعليق الحكم على ما يريد الكاتب إثباته من رأي أو واقعة. يش
س لتكريم المفكر السوري الراحل (صادق جالل ال عظم)، إذ لم نحذف قوًال أو حرفًا لكاتب إال بالتشاور معه، وفي (قلمون) الذي ُكّرِ

تنا التحريرية  ياس رورة التكثيف والتركيز هي الداعي لذلك. لذا نؤكد لقرائنا وكتابنا أن س الحاالت النادرة التي وقع فيها، كانت ض
  تفّرق آراء السوريين حولها، تباينًا وتناقًضا. قائمة على احترام اآلراء كلها، على الرغم من صعوبة الملفات السورية وتعقيدها و

ورية خالل المئة عام األخيرة)،      وريين الكرد في الحياة الس هامات الس ص الملف (إلس وفي هذا العدد من (قلمون) ُخص
ياسييتعبيًرا عن اهتمامنا بالقضية الكردية التي أثارت كثيًرا من المناقشات والمنازعات بين  وكثيًرا ما كان بعضها  والمثقفين. نالس

  القومية الشوفينية من األطراف كلهم. المسبقة والمواقفغير مستند إلى الوقائع بقدر استناده إلى األحكام 

) جرًحا لم يندمل بعد في الحياة السورية، وليس في حياة الكرد وحدهم، ما نجم 1962لقد سبّب اإلحصاء االستثنائي لعام (    
كة)، وما ارتبط بها من عنه من تجريد كثيرين  كلة (أجانب الحس وريين الكرد ما عرف بمش ورية، فخلق لبعض الس ية الس من الجنس

حية والتعليّمة.  ؤون الص ية والش خص كالت وآالم لألفراد والعائالت متعلقة بالحياة الش (مكتومي القيد)، وما ترتب على ذلك من مش
ية من ف واألهم من ذلك كله حرمان َمْن نُِزَعت الجنس تكش تورية. وس ورية)، وما يرتبط بها من حقوق دس هم ِمْن (حق المواطنة الس

  قراءة الملف كثيًرا من الشكاوى والتفصيالت المتعلقة بالملكية والحزام العربي وغيرها.

ة ا     هاماتهم بين الملف وورش وريًا كرديًا. وقد توزعت إس ارك في هذا الملف حوالى عشرين كاتبًا ومثقفًا س لعمل التي لقد ش
ة، فقد تحدث الكتاب والمثقفون بكامل الحرية من دون قيد  اتخذت المرأة الكردية موضوًعا لها. وسواء تعلق األمر بالملف أم الورش

  على فكرهم أو معقب. 

وعات واهتمامات غطت كثيًرا من الجوانب المهمة في الحياة الكرد     ية. فقد لقد جاء الملف غنيًا وحافًال بما عالجه من موض
انصبت األبحاث الثالثة األولى في الملف على الوجود التاريخي للكرد في سورية، وعلى دورهم في الحياة المدنية والسياسية، بينما 

  اضطلع البحث الثالث بتصوير منزلة الكرد في األرشيف العثماني.

ة      ة الكردي د دارت حول اللغ ة، فق الي ة الت اث الثالث ا األبح انحًوا و-وأم رفً ة  -ص ة الكردي اللغ دون ب واألدب الكردي الم
ورية. فبحث أولهما في  ف دور الكرد في الحياة الثقافية الس هب البحثان التاليان في كش والفولوكلور الكردي على التعاقب. وقد أس

  زيديين. اإلسهامات الروحية في الحياة اإلسالمية، في حين بحث الثاني في الحياة الروحية والثقافية للكرد اإلي

د أولها العالقة بين الكرد والثورة       ية قائمة بذاتها. رص وقد انفرد كل واحد من األبحاث الثالثة األخيرة، بمعالجة قض
ايا  ة لواحدة من أهم القض ورية. وتعرض ثالثها بالمناقش ب الثاني على دور المرأة في المجتمع الكردي في س ورية، بينما انص الس

لك. التي تميل المجتمعا تر عليها، ولكننا في (حرمون) و(قلمون) ال نتبنى مثل هذا المس ت المتعددة قوميًا وإثنيًا، إلى إخفائها والتس
  ولذا كانت مسألة (الكرد واالعتقال السياسي) مسرًحا قال فيه الباحث ما شاء من قول.
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ارة إلى المقاليين غ     تهل هذا العدد. فقد وال يمكن لنا أن نختتم هذه االفتتاحية من دون اإلش ير المحكمين، الواردين في مس
وريين في دولة موحدة، وبحث  يغة المقترحة من الكاتب للتعايش بين الس ورية)، وهي الص بحَث أولهما في مفهوم (الجامعة الس

  ثانيهما في (أهمية الثقافة السياسية) وضرورة إحيائها في الحياة السورية.

ِشفت األوجه المتعددة وقد احتوى العدد، أخيًرا،      شاد الديني في دمشق. في هذا البحث ُك سة بالغة األهمية حول اإلن على درا
  للتداخل بين السلطة السياسية وهذا النشاط الديني ذي الطبيعة الثقافية والوظيفة السياسية.

واب كله، ال بل  نؤكد في خاتمة هذه االفتتاحية أن الباحثين الكرد قد قالوا في هذا الملف ما أرادوه     كله، وما ظنوا أنه ص
إنهم قد جاوزوا القول في كثير من األحيان إلى الشكوى، وجاوز بعضهم الشكوى إلى البوح الذي كان مرَّ المذاق. ومع أن الشكوى 

اعر واألفكار التي غاء، احتراًما للمش تماع واإلص ت على االس اء، والبوح محله األدب، فإن قلمون قد حرص تدور في  محلها القض
  قلوب أفراد واحد من المكونات السورية وعقولهم وتقديًرا لها. 

د من ذلك تجاوز المظلوميات      وريون الكرد جوانب من مظلومياتهم. والقص خرت (قلمون) عددها الثاني ليعرض الس لقد س
تحداث عقد اجتماعي جديد ورية جميعها، واس ي بين المكونات الس ياس ورية من كبوتها  إلى الحوار المدني والس يُخِرج البالد الس

بالوصول إلى وطن موحد يحقق للجميع شروط الحياة الالئقة بالكرامة اإلنسانية. ومن جانبنا، نرى أن السبيل المفضي إلى ذلك يبدأ 
لسورية  بوضع المظلوميات جانبًا، والشروع في التحضير لمؤتمر سوري تجتمع فيه المكونات كلها لصوغ ميثاق وطني جديد يحفظ

  وحدتها وسيادتها ضمن دولة حديثة تحترم حقوق اإلنسان وخصوصية المكّونات، وتؤمن بالديمقراطية والتعددية السياسية والثقافية. 

سورية كلها مطلبنا الذي ال نمل      شاغلنا األول، وستظل الدعوة إلى الحوار بين المكونات ال سوري هو  سيظل الهم ال ختاًما، 
تبدادي على البالد لن يكون م وري من الكارثة الرهيبة التي فرضها النظام االس ه وطلبه من الجميع. فخروج الشعب الس مكنًا عرض

وريًا وريًا كرديًا، أو س وريًا عربيًا أو س ر الثقافي ثانيًا. فيكون المواطن منا س وري) أوًال، وأن يكون العنص ر (الس  إال بتقديم العنص
أشوريًا وتركمانيًا وأرمنيًا وشركسيًا. بعيًدا من كل حديث عن سورية الكبرى أو الهالل الخصيب.


