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كلمة العدد

يوسف سالمة)1)

ما	من	منبر	إعالمي	أو	ثقافي	محترم	في	هذا	العصر	إال	له	رسالة	أو	قضية	مهمة	يلتزم	بها،	وال	يترك	
وسيلة	-	يستطيع	الوصول	إليها	-	إال	يستخدمها	في	إبراز	صدقية	رسالته،	وعدالة	قضيته	التي	ينشغل	
بالدفاع	عنها،	وإظهار	أحقيتها	وجدارتها	بكل	التقدير	واالحترام	الالئقين	بنسبتهما	إلى	كل	ما	هو	شريف	

وجميل	في	الحياة	اإلنسانية.	

وعلى	مر	العصور	لم	ينشغل	العقل	اإلنساني	والضمير	األخالقي	بقضية	انشغالهما	بقضية	)العدالة(	
من	زواياها	املختلفة.	وغالًبا	ما	انعكست	الخالفات	حول	)العدالة(	في	سلسلة	من	املناقشات	العميقة	
واملعقدة	-	بدت	دوًما	وكأنها	ال	متناهية	-	حول	طبيعة	العدالة	أو	ماهيتها	من	حيث	هي	)مفهوم(،	وحول	

التعينات	الالمتناهية	لهذا	)املفهوم(	املتحققة	واملمكنة	واملتخيلة.	

ومجلة	)قلمون(	-	منذ	انطالقتها	األولى	في	عام	2017م	-	اتخذت	قضية	الشعب	السوري	)العادلة(	
من	خالل	 الواقع	 حيز	 إلى	 الخيار	 هذا	 ترجم	 ولقد	 لها.	 ورسالة	 قضية	 2011م	 لعام	 األصيلة	 وثورته	
السورية	 للقضايا	 قلمون	 إطار	مجلة	 في	 املبذول	 والفكري	 الثقافي	 الجهد	 من	 األكبر	 الجانب	 تكريس	
واألعالم	السوريين	واإلبداع	السوري	في	شتى	ميادين	الحياة.	ولقد	حاولت	املجلة	إنجاز	ذلك	من	خالل	
الحافظ	 ياسين	 العدد	األول،	 العظم	 ِلَعلم	سوري	)صادق	 في	كل	أعدادها	 الرئيس	 امللف	 تخصيص	
العدد	الثالث،	جورج	طرابي�شي	العدد	السادس(،	أو	ملكون	سوري	)السوريون	األكراد:	التاريخ	والثقافة	
)تعليم	 تركيا	 في	 واليافعين	 األطفال	 من	 املاليين	 مستقبل	 تمس	 سورية	 لقضية	 أو	 الثاني(،	 العدد	

السوريين	ما	قبل	الجامعي	في	تركيا(	موضوع	امللف	في	العدد	العاشر.

		وفي	إطار	هذه	املراجعة	السريعة	ال	يفوتنا	التنبيه	إلى	االهتمام	املتميز	الذي	أولته	)قلمون(	للكشف	
عن	كثير	من	تجليات	اإلبداع	السوري	الراهنة،	وال	سيما	في	فّنّي	)السينما	والرواية	-	العددان	السابع	
العدد	الحادي	عشر	من	دراسات	نقدية	من	شأنها	الكشف	عن	 به	 	على	ما	سيحفل	

ً
والثامن(	فضال

)1)	رئيس	تحرير	»قلمون:	املجلة	السورية	للعلوم	اإلنسانية«.



كلمة العددالعدد العاشر - ديسمبر/ كانون األول 2019

10

مواطن	اإلبداع	في	فّني	)القصة	وأدب	األطفال(	عند	األديب	السوري	املرموق	)زكريا	تامر(.

ونظًرا	ملا	تتمتع	به	قضية	تعليم	السوريين	في	تركيا	من	أهمية	خاصة	-	تتخطى	األهمية	املعرفية	
والحاجة	إلى	إعداد	الشباب	ليكونوا	مؤهلين	لدخول	أسواق	العمل	في	املستقبل	-	إلى	ما	يتعلق	ببناء	
)الهوية	الوطنية(	بأبعادها	كلها،	وهو	ما	ال	يمكن	الشروع	ببنائه	إال	عبر	العملية	التعليمية	األساسية	
التي	تستغرق	اثني	عشر	عاًما،	فإنه	لم	يكن	بد	لقلمون	من	االنعطاف	إلى	تناول	هذا	امللف	بالدرس	
عام	 في	 التركية	 الحكومة	 قرار	 صدور	 وملحة	 فائقة	 أهمية	 امللف	 هذا	 على	 يضفي	 وما	 والتحليل.	
وباللغة	 التركي،	 التعليم	 بنظام	 التعليم	كافة	 في	مراحل	 السوريين	 الطالب	 القا�شي	بدمج	 2017م،	

التركية.

ويبدو	أن	الحكومة	التركية	قد	توصلت	إلى	)قرار	الدمج(	في	إثر	التقويم	السلبي	للمرحلتين	التعليمتين	
السابقتين،	وهما	مرحلة	التعليم	في	املخيمات،	ومن	بعدها	مرحلة	التعليم	في	)مراكز	التعليم	املؤقت(.	
ومن	الحكمة،	بكل	تأكيد،	وضع	املستجدات	السياسية	املتعلقة	بالقضية	السورية	في	محلها	املناسب	

من	االعتبارات	التركية.	

وعلى	الرغم	من	كل	اإلجراءات	التمهيدية	التي	اتخذتها	الحكومة	التركية	لعملية	الدمج	هذه	-	مثل	
هذه	 فإن	 	- وغيرها	 التركية	 اللغة	 السوريين	 الطالب	 لتعليم	 دراسية	 تخصيص	خمس	عشرة	حصة	
اإلجراءات	على	أهميتها	لم	تفلح	في	الحد	من	اآلثار	السلبية	لعملية	الدمج	التي	بدت	مفاجئة	من	وجهة	
أن	 الدمج	 رأيهم	كان	يجدر	بمن	صّمم	عملية	 أمورهم.	ففي	 السوريين	وأولياء	 الطالب	 نظر	كثير	من	

يتوخى	جعلها	أكثر	تدرًجا	لتفادي	ما	أمكن	من	مفاعيلها	السلبية.	

وبناء	على	ذلك	ال	تتمثل	الوظيفة	اإليجابية	للملف	الذي	أنجزته	)قلمون(	حول	تعليم	السوريين	
بأنه	سيقدم	وصفة	سحرية	من	شأنها	أن	تزيل	كل	ما	ترتب	على	عملية	الدمج	 في	االدعاء	 	- في	تركيا	
الدمج،	والتي	 الناجمة	عن	قرار	 آثار	سلبية-	وإنما	بوصفه	محاولة	الستكشاف	أهم	الصعوبات	 من	
يتعين	العثور	على	حلول	لها،	ليس	من	قبل	الجانب	التركي	وحده.	إذ	ال	بد	من	جهد	مكمل،	وباألحرى	
رائد	يتعين	القيام	به	من	جانب	املؤسسات	الثقافية	والسياسية	السورية،	وبوجه	خاص	من	جانب	
)مؤسسات	املعارضة(	التي	لم	يعد	التعليم	والثقافة	جزًءا	من	برامجها	أو	خدماتها	التي	يجدر	بها	أن	
تقدمها	للسوريين.	وعلى	أية	حال،	حسب	املشاركين	في	هذا	امللف	أن	قدموا	عبر	أبحاثهم	جردة	بأهم	

الصعوبات	واملشكالت	التي	ال	بد	من	مواجهتها	ومعالجتها	على	نحو	ال	يقبل	اإلرجاء.	
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وتقديم	 السورية	 الوطنية	 والهوية	 العربية	 اللغة	 أن	 بوضوح	 امللف	 هذا	 في	 الباحثون	 أظهر	 وقد	
الدعم	النف�شي	واالجتماعي	واالقتصادي	تحتل	صدارة	األولويات	على	غيرها	من	املشكالت	والصعوبات	
املتعلقة	بحاضر	السوريين	ومستقبلهم.	ومن	ثم،	فال	بد	من	استكشاف	أهم	السبل	التي	تسمح	بدعم	
اللغة	التركية	حتى	يتمكنوا	استيعاب	دروسهم	في	املدارس	التركية.	فبغير	 الطالب	السوريين	في	تعلم	
الذي	 املكان	 عن	 النظر	 بصرف	 واألكاديمي،	 املنهي	 اإلعداد	 على	 وحاصلين	 مهيئين	 يكونوا	 لن	 ذلك	

	.
ً

سيعيشون	فيه	مستقبال

هذه	التوصيفات	والتشخيصات	املبنية	على	نتائج	البحث	العلمي	املنظم،	نضعها	في	عهدة	كل	من	
يظن	أنه	معني	بالقضية	السورية.	ومن	ثم،	ما	ينبغي	على	الجميع	عمله	هو	استفراغ	الوسع	في	العثور	

على	حلول	للمشكالت	الناجمة	عن	قرار	الدمج،	أو	على	األقل	التخفيف	من	حدتها.

األولين	 البحثين	 أن	 فسنتبين	 أبحاث،	 خمسة	 من	 املكون	 املنطقية،	 امللف	 بنية	 إلى	 نظرنا	 وإذا	
يضطلعان	بمهمة	تشخيصية،	الهدف	منها	استكشاف	أهم	املشكالت	التي	يعانيها	الطالب	السوريون	

وأسرهم.

	البحث	األول	منصب	على	)التكيف	النف�شي	واالجتماعي	للطالب	السوريين	في	املدارس	التركية(	 	
واملشكالت	 واملتاعب	 املصاعب	 هي	حصيلة	 إليها	 ينتهي	 التي	 والنتيجة	 بالطبع.	 الدمج	 نظام	 في	ضوء	
املتعلقة	بالحياة	النفسية	للفرد	وعالقته	بمحيطه	العائلي	واملدر�شي	واالجتماعي،	ومع	ذلك	فإن	تكيف	
لهذا	 التي	يمكن	 الدعم	 التي	تواجهه	ممكنة	شريطة	مّده	بصور	من	 التحديات	 الشباب	السوري	مع	
على	 املدروسة	 للعينة	 كبيرة	 قدرة	 النهاية	 في	 البحث	 أثبت	 وقد	 املستقبل.	 في	 عليها	 يحصل	 أن	 الفرد	

التكيف	االجتماعي	والنف�شي	ضمن	الشروط	املدرسية	املتوافرة	في	املدارس	التركية.	

وأما	البحث	الثاني	فيستكمل	عملية	التشخيص	هذه،	متتبًعا	آثار	قرار	الدمج	في	التحصيل	املدر�شي	
للطالب	السوريين،	وما	يتعرضون	له	من	صعوبات	في	العالقات	مع	الزمالء	ومع	اإلدارة	املدرسية.	ويحلل	
العالقة	بين	األسرة	السورية	واملدرسة	التركية،	منتهًيا	إلى	جردة	واسعة	من	املشكالت	والصعوبات	التي	

ال	بد	من	التعامل	معها	للحد	من	اآلثار	السلبية	لقرار	الدمج.	

ولئن	لم	يكن	البحثان	األوالن	متفقين	على	قائمة	مشتركة	للمشكالت	والصعوبات،	فإنهما	مع	ذلك	
مجمعان	على	أن	األولوية	ال	بد	أن	تكون	لحفظ	اللغة	العربية،	وصون	الهوية	الوطنية،	وإجادة	اللغة	

التركية،	ما	يجعل	الطالب	السوري	على	قدم	املساواة	مع	الطالب	التركي	في	املنافسة	واالبتكار.
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إلى	 والتشخيص	 التوصيف	 من	 تم�شي	 أنها	 فسنجد	 التالية	 الثالثة	 البحوث	 إلى	 انتقلنا	 ما	 وإذا	 	
محاولة	لتقديم	الحلول،	كما	هو	الحال	في	البحث	الثالث،	أو	تتوجه	إلى	نقد	الحلول	التي	قدمت،	كما	
هو	الحال	في	البحث	الرابع،	أو	تحاول	أن	تقدم	توصيات	متعلقة	باملستقبل	الذي	يعني	فئة	اجتماعية	

محددة،	وهو	ما	يذهب	إليه	البحث	الخامس.	

وهكذا	نجد	أن	البحث	الثالث	قد	ُعني	عناية	خاصة	باإلجابة	عن	سؤال	واحد:	هل	من	املمكن	إعادة	
التعليم؟	ولإلجابة	عن	 في	 إلى	متابعة	دروسهم	باستخدام	أساليب	مبتكرة	 الطالب	املتسربين	دراسًيا	
	له	فعاليته	في	إعادة	نسبة	

ً
هذا	السؤال	اقترح	البحث	نموذج	التعليم	املنزلي	الذي	يرى	الباحث	فيه	حال

بتعليم	 املعنية	 للمؤسسات	 الدراسية.	وبناء	على	ذلك	يمكن	 إلى	الصفوف	 املتسربين	 بها	من	 ال	بأس	
السوريين	اعتماد	هذا	النموذج	في	التعليم	بوصفه	أحد	األساليب	التي	يمكن	اللجوء	إليها	في	التصدي	

ملشكلة	التسرب	املدر�شي	في	نظر	الباحث.	

أما	البحث	الرابع،	فقد	جهد	في	تقييم	محتوى	منصات	التعليم	األلكتروني	في	ترجمة	املناهج	التركية	
السوري.	 الطالب	 ذهن	 إلى	 وتقريبها	 املناهج	 هذه	 فهم	 عملية	 لتيسير	 محاولة	 في	 العربية،	 اللغة	 إلى	
والنتيجة	التي	توصل	إليها	البحث	هي	أن	جهد	هذه	املنصات	مطلوب	ومفيد.	غير	أن	ما	قامت	به	هذه	
تلك	 أن	 كما	 العربية.	 إلى	 الترجمة	 تمت	 أن	 بعد	 املحتوى	 وضوح	 من	 مستوى	 إلى	 يصل	 لم	 املنصات	
املنصات	لم	تقدم	أي	محتوى	إثرائي	الصفي	ينطلق	من	املحتوى	التركي،	وينتهي	إلى	تعزيز	اللغة	العربية	

والهوية	الوطنية	السورية.	

في	 التعليمية	 العملية	 في	 السوريين	 املعلمين	 دور	 استعرض	 فقد	 واألخير،	 الخامس	 البحث	 وأما	
بعد	سنوات	 اليونيسيف	 منظمة	 لهم	 أن	تخصص	 قبل	 بمبادرات	شخصية	وطوعية،	 وذلك	 تركيا،	
ثابتة.	وألن	األمر	كذلك،	فإن	املستقبل	 	من	أن	تكون	مرتبات	

ً
مكافآت	مالية	شهرية	متواضعة،	بدال

املنهي	واملعي�شي	لهؤالء	املعلمين	وأسرهم	يظل	موضع	شك	وقلق.	

تبقى	مالحظة	أخيرة	متعلقة	بهذا	امللف	يتعين	اإلدالء	بها.	ونحن	نشير	بذلك	إلى	ما	قد	يستشعره	
بعض	القراء	من	�شيء	من	التكرار	ببعض	املعلومات	بين	بحثين	أو	أكثر.	وجلية	األمر	هي	أن	الباحثين	
املشتركين	في	تحرير	هذا	امللف	وإعداده	يعيشون	في	أصقاع	متباعدة،	ومن	ثم،	لم	يكن	من	املمكن	أن	
يعملوا	بطريقة	عمل	الفريق.	يضاف	إلى	عقبة	املكان	عقبة	متعلقة	بالزمان	ناجمة	عن	تفاوت	ورود	
	دون	النظر	

ً
األبحاث	إلى	)هيئة	التحرير(	للقيام	بما	يلزم	من	اإلجراءات	لنشرها،	األمر	الذي	يقف	حائال
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إليها	مجتمعة	وفي	وقت	واحد.	ويؤسفنا	أن	نطلع	القراء	على	أن	آخر	بحوث	هذا	امللف	قد	وردت	إلينا	
صبيحة	الثامن	شهر	يناير	)كانون	الثاني(،	ما	كان	سبًبا	في	تأخير	صدور	العدد	أياًما	عدة.	

إلى	جانب	امللف	الرئيس	على	ثالثة	 وكما	هو	مألوف	ملتابعينا،	فإن	كل	عدد	من	)قلمون(	يحتوي	
أبواب	ثابتة؛	أولها:	باب	املقاالت	غير	املحكمة،	وثانيها:	باب	الدراسات،	وثالثها:	باب	العروض	النقدية	
ألحدث	اإلصدارات.	وقد	تم	استيفاء	كل	ذلك	على	أحسن	وجه	ممكن،	وكل	ما	نأمله	أن	تكون	مواد	هذا	

العدد	مصدر	متعة	وفائدة.			

أخيًرا	يصعب	علّي	مغادرة	هذه	االفتتاحية	قبل	أن	أتوجه	بالشكر	إلى	أعضاء	)هيئة	تحرير	قلمون(	
جميعهم	ملا	أبدوه	من	اهتمام	ومتابعة	عبر	املراحل	الطويلة	التي	مّر	بها	العمل	في	هذا	امللف.

		ويتوجب	علّي	أن	أتقدم	بالشكر	الجزيل	لألخ	والصديق	)محمد	نور	النمر(	-عضو	هيئة	تحرير	
قلمون	واملدرس	في	جامعة	أ�شى	يمن	التركية	-	الذي	رافقني	العمل	على	هذا	امللف،	واالهتمام	به	-	يًدا	
بيد-	منذ	ستة	أشهر	أو	يزيد	عندما	كان	هذا	امللف	محض	فكرة	أولية،	فله	مني	جزيل	الشكر	واالمتنان.						




