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كلمة العدد

يوسف سالمة)1(

ثمة	سؤال	ملّح	يوجهنا،	ويرافقنا	من	عدد	إلى	آخر.	يتعلق	باألسباب	الشارحة	الختيار	هذا	املوضوع	أو	
ذاك	ملًفا	للعدد.	ويصبح	هذا	التساؤل	أشد	إلحاًحا	عندما	يكون	امللف	مخصًصا	ملناقشة	بعض	القضايا	
ذات	الصلة	بإثنية	سورية	بعينها؛	وهذا	بالضبط	ما	حدث	عندما	وقع	االختيار	على	)السوريين	الكرد(	
موضوًعا	مللف	العدد	الثاني	من	مجلة	)قلمون(.	وبمناسبة	تخصيص	امللف	في	هذا	العدد	ملناقشة	بعض	
مما	يتعلق	بتاريخ	)السوريين	السريان(	ولغتهم	وإسهاماتهم	الحضارية	والدينية،	وهجراتهم	واستقرارهم	في	
	عما	لعبوه	من	أدوار	إيجابية	في	الحياة	السورية،	نود	التأكيد	أن	البحث	في	تاريخ	

ً
الجزيرة	الفراتية،	فضال

)املكونات	السورية(	وهجراتها	وحاضرها	ومستقبلها	واحد	من	الشواغل	الجوهرية	ملجلة	قلمون.	كيف	ال	
يكون	األمر	كذلك	وهذه	املكونات	جزء	ال	يتجزأ	من	النسيج	الوطني	واالجتماعي	لسورية	)الواحدِة	أرًضا	
وشعًبا(.	وعليه	فسيكون	من	املستغرب	–في	رأينا–	أن	تعتلي	الدهشة	وجه	أحدهم،	في	أثناء	مطالعته	
ا	عن	)السوريين(،	على	اختالف	مللهم	ونحلهم،	وتنوع	أجناسهم	

ً
مجلتنا،	إن	صادف	في	صفحاتها	بحوث

وأعراقهم	وثقافاتهم.	فهذا	التعدد	والتنوع	–في	ما	نرى–	ثروة	سورية	ال	يحق	ألحد	تبديدها،	تحت	أي	مسمى	
أو	ذريعة	مهما	كانت.	فَحْسُب	املقترح	أن	يكون	ملبًيا	حاجة	سورية	–ثقافية	أو	اجتماعية	أو	سياسية	أو	
غير	ذلك–	ومتوافًقا	مع	تطلع	السوريين	إلى	دولة	ديمقراطية،	الرجال	والنساء	فيها	على	قدم	املساواة	

بحكم	املواطنة،	حتى	يدَرج	على	جدول	أعمال	قلمون.	

العالم	ال	 أي	صقع	من	أصقاع	 في	 الديموغرافية(	 )الوقائع	 بكل	صراحة	ووضوح،	ألن	 نقول	هذا	
يحددها	القاطنون	في	هذا	الصقع	هنا	واآلن.	ذلك	ألن	العوامل	التاريخية	والطبيعية	-من	حرب	وزالزل	
	عما	تخلفه	)املنازعات	الدينية	والسياسية(	من	آثار	مدمرة	

ً
وأوبئة	وقحط	وصراع	على	املوارد،	فضال

عّين	)التشكل	الديموغرافي(	في	هذه	املنطقة	من	العالم	أو	غيرها.	وليست	
ُ
ت وهجرات	كبيرة–	هي	التي	

األرض	السورية	بدًعا	من	دون	أصقاع	الكون	جميعها	حتى	يكون	تشكلها	الديموغرافي	قد	حدث	بمعزل	
عّين	أثر	هذه	العوامل	في	موجات	الهجرة	التي	لم	تنقطع	إلى	

َ
عن	تأثير	ما	أشرنا	إليه	من	عوامل.	وقد	ت

سورية،	بسب	االضطرابات	الداخلية	التي	شهدتها	اإلمبراطوريتان	العثمانية	والروسية	في	القرن	التاسع	
عشر،	وما	ترتب	على	الحرب	العاملية	األولى	من	نتائج	غيرت	موازين	القوى	في	الشرق	األوسط،	تجسد	

)1)		رئيس	تحرير	»قلمون:	املجلة	السورية	للعلوم	اإلنسانية«.
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بعضها	في	قيام	)الدولة	السورية	عام	1920(.

هي	 وليست	 متنوعة،	 قوميات	 أو	 إثنيات	 أرضه	 على	 تعيش	 الذي	 الوحيد	 البلد	 )سورية(	 وليست	
أيًضا	البلد	الوحيد	الذي	توجد	على	أرضه	أديان	عدة،	وطوائف	متباينة.	إذ	تكاد	تكون	بلدان	)الشرق	
ففي	 أيًضا.	 متماثل	 نحو	 على	 بل	 متشابه،	 نحو	 على	 الديموغرافية	 بنيتها	 تكونت	 قد	 كلها	 األوسط(	
معظمها	أكثرية	عرقية	تعيش	إلى	جانبها	أقليات	إثنية.	وفي	معظمها	أيًضا	أكثرية	دينية	تعيش	إلى	جانبها	
أقليات	دينية	وأقليات	طائفية.	وفي	هذه	البلدان	معظمها	يقع	الباحث	على	شكاوى	متشابهة	أو	متقاربة.	
ففي	)إيران(	لم	تكف	اإلثنيات	غير	الفارسية	عن	الدعوة	إلى	)الفدرالية	السياسية(	لكون	)الفرس(	-	في	
نظر	اإلثنيات	األخرى-	ال	يشكلون	أكثر	من	ثلث	السكان.	وعلى	الرغم	من	ذلك	فإنهم	يمسكون	بمقاليد	
السلطة	ومفاتيحها	سياسًيا	واقتصادًيا	وأمنًيا.	وفي	)أفغانستان(	تحت	حكم	)طالبان(؛	ال	يقل	األمر	
سوًءا	عما	هو	في	)إيران(،	مع	أن	السلطة	شيعية	في	إحداهما،	وسنية	في	األخرى.	ولكن	التشدد	اإلرهابي	

هو	السمة	الجامعة	بين	السلطتين.	

الشيعية	 في	صورتين؛	 باإلرهابين	مجتمعين	 اْبُتِلَي	 قد	 السوري	 الشعب	 يكون	 أن	 له	 يؤَسف	 ومما	
	في	إيران،	وما	دفعت	به	من	ميلشيات	تحت	عناوين	شيعية	صريحة.	وفي	صورته	السنية	تحت	

ً
ممثال

ممارًسا	 بوصفه	 النظام	 نن�سى	 أن	 دون	 من	 ذلك.	 إلى	 وما	 والنصرة	 الدولة	 وتنظيم	 القاعدة	 عناوين	
	له	في	الوقت	نفسه.	

ً
لإلرهاب	ومموال

كلت	بنيتها	الديموغرافية	على	هذه	الشاكلة	سوى	
ُ
وقد	ال	يكون	من	حل	متاح	أمام	البلدان	التي	ش

الديمقراطية	 املشاركة	 توسيع	 شأنها	 من	 التي	 الالمركزيات	 من	 نوع	 على	 قائمة	 سياسية	 نظم	 إنتاج	
بحسب	األوضاع	الخاصة	بكل	واحد	من	تلك	البلدان	املعنية	باألمر.	

وفي	ما	يتصل	بسورية	حصًرا	قد	يكون	شكل	من	أشكال	)الالمركزية	الجغرافية(	–التي	يشكل	التنوع	
الثقافي	جزًءا	ال	يتجزأ	منها–	قادًرا	على	إطالق	طاقات	البشر	اإلبداعية	في	شتى	املجاالت،	بعيًدا	من	
السلطة	املركزية	للعاصمة.	وما	تعنيه	)الالمركزية	الجغرافية(	في	هذا	السياق	نابع	من	كون	املكونات	
منطقة	 فكل	 ثم	 ومن	 وعرًضا.	 	

ً
طوال السورية	 االرض	 امتداد	 على	 ومنبثة	 منتشرة	 جميعها	 السورية	

في	 والكرد	وغيرهم	موجودون	 فالعرب	 األغلب،	 السورية	معظمها	على	 األطياف	 فيها	 تعيش	 جغرافية	
دمشق	مثلما	هم	موجودون	في	الساحل	السوري	وإدلب،	وهكذا.	وهذا	هو	أحد	معانيها	بالتأكيد.	ويلزم	
باملساواة	 أقاموا	 أينما	 للسوريين	جميعهم	 ملك	 السورية(	 )األرض	 أن	 أهمية؛	وهو	 األشد	 املعنى	 عنه	
املطلقة،	ولكنها	ليست	ملكية	قابلة	لالقتسام	بين	السوريين،	أو	بين	الجماعات	واملكونات.	فلكل	سوري	
أن	يعيش	حيثما	شاء،	ويبني،	ويستثمر،	ويمارس	حياته	الشخصية،	ويستمتع	بثقافته	وخصوصيته	
على	طول	األرض	السورية	وعرضها.	فاحترام	ثقافة	الجماعات	–كبرت	أم	صغرت–	ال	يخولها	ادعاء	
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قسم	من	األرض	السورية.	فاألصل	في	الحقوق	والحريات	كلها	للمواطنين	األفراد	الذين	يملكون	الحق	في	
تغيير	انتماءاتهم	الفكرية	والسياسية	وحتى	معتقداتهم	الروحية.	ومن	ناحيتنا	نرى	أن	فكرة	)املكونات(	
فكرة	موقتة	وعابرة	تستمد	قيمتها	وفاعليتها	الراهنة	من	التاريخ	القمعي	املديد	الذي	عاناه	كل	من	لم	

ا	في	الطرائق	األسدية	في	إدارة	البالد	والهيمنة	على	العباد.	
ً
يكن	شريك

السياسية،	وبقدر	 والديمقراطية	 الشخصية،	 بالحرية	 يتمتعون	 األفراد	عندما	 أن	 والرأي	عندنا	
من	اليسر	االقتصادي،	فإن	مجتمعاتهم	األصلية	تأخذ	في	االنفتاح	والتحرر	من	جمودها	وانغالقها،	
فيها	 تتمثل	 التي	 األحزاب	 في	 واالنخراط	 والسيا�سي،	 املدني	 النشاط	 إلى	 متزايد–	 نحو	 –على	 وتتوجه	
	من	بقائهم	أسرى	فكرة	اإلثنيات	أو	املكونات.	وهذا	ال	يعني	–في	أي	حال–	أكثر	

ً
مصالح	األفراد،	بدال

من	أن	فكرة	)املكونات(	ستضيق	قاعدتها	االجتماعية،	ولكنها	لن	تزول	في	أي	مجتمع	بصورة	كاملة.	

ا	بأن	كثيًرا	من	السوريين	ال	يعرف	بعضهم	بعًضا	
ً
وإقراًرا	باألهمية	الراهنة	لفكرة	املكونات،	واعتراف

التي	قد	 العدد	لتغطية	بعض	الجوانب	 في	هذا	 ّرِس	امللف	
ُ
ك للوقائع،	فقد	 معرفة	حقيقية	ومطابقة	

ولبلوغ	 للوقائع.	 وبياًنا	 للحقيقة،	 جالًء	 السريان(،	 )السوريين	 عن	 السوريين	 بعض	 على	 خفية	 تكون	
بعض	ذلك	على	األقل،	بذلنا	أعظم	الجهد	–في	محاولة	غير	مسبوقة–	لتقديم	أدق	صورة	عن	هذه	
في	 إلى	مشاركاتها	 	

ً
العربية	اإلسالمية،	وصوال في	الحضارة	 الجماعة	السورية	ولغتها	وآدابها	وإسهاماتها	

مجاالت	الحياة	جميعها،	منذ	تأسيس	الدولة	السورية	عام	1920	وحتى	اآلن.	

ا	عدة	منه	
ً
وقبل	الشروع	بالعرض	املكثف	للمضمون	املعرفي	لهذا	امللف	تجدر	اإلشارة	إلى	أن	بحوث

بذلك	 إعدادها.	ففقدنا	 الباحثين	والفراغ	من	 بين	بعض	 بأسره	 العالم	 يجتاح	 الذي	 الوباء	 قد	حال	
ا	كان	من	شأنها	أن	تغني	امللف،	وتلقي	الضوء	على	جوانب	منه	كنا	حريصين	على	بلورتها	وإيضاحها.	

ً
أبحاث

وحال	ورودها	إلينا	سنسارع	إلى	نشرها	في	أعداد	قلمون	الالحقة.	

َجت	بشهادة	للفنان	 ِوّ
ُ
وتكفي	نظرة	عجلى	على	امللف	ليتبين	القارئ	أنه	مكون	من	ستة	أبحاث	قد	ت

املرموق	األستاذ	نوري	إسكندر.	ومن	املمكن	إدراج	هذه	البحوث	في	محورين	متكاملين؛	ينصب	أولهما	
على	دراسة	جوانب	لغوية	وتراثية	ودينية	وحضارية	ممتدة	من	الجذور	السريانية	اآلرامية	وحتى	القرن	

السابع	امليالدي.	وتنصب	بحوث	ثانيهما	على	إسهامات	السريان	ضمن	التاريخ	السوري	املعاصر.

وإذا	ما	عدنا	إلى	املحور	األول،	فإن	أول	أبحاثه	يدور	حول	نشأة	اللغة	السريانية	وعالقتها	باآلرامية،	
وتحولها	في	القرن	الثالث	امليالدي	إلى	لغة	للمسيحية.	ومن	ثم	يبين	أن	اللغة	السريانية	قد	استمرت	لغة	

دولية	حتى	القرن	السابع	امليالدي.	

املوقع	 عن	 ويكشف	 املسيحي.	 والتراث	 السرياني	 التراث	 بين	 االقتران	 فيبرز	 الثاني،	 البحث	 وأما	
الثقافة	 اليوناني	ومع	 التراث	 الحي	مع	 التفاعل	 التراث	على	 السريانية،	وعن	قدرة	هذا	 للمرأة	 املتميز	
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ظل	 في	 والترجمة	 اإلدارة	 مجالي	 في	 السريان	 إسهامات	 عن	 بالكشف	 الثالث	 البحث	 وينفرد	 العربية.	
الدولتين	األموية	والعباسية.

وأما	األبحاث	املندرجة	في	املحور	الثاني،	فقد	انصبت	على	الصحافة	والسياسة	والقانون.	اضطلع	
املغترب	والوطن،	 في	 املديد	 تفاصيل	نشاطها	 السريانية	متتبًعا	 الصحافة	 أهمية	 بالكشف	عن	 أولها	
مبرًزا	دور	هذه	الصحافة	في	حفظ	اللغة	األم	وتطويرها،	إضافة	إلى	ما	كان	لها	من	أثر	عظيم	يتمثل	في	
إضفاء	الطابع	العصري	على	األدب	السرياني،	وجذب	رجال	الدين	للخروج	من	صومعتهم	واملشاركة	في	

الكتابة	جنًبا	إلى	جنب	مع	الشباب	السرياني.	

إعالن	 في	 من	مشاركتهم	 ابتداًء	 للسريان	 السياسية	 الحياة	 على	 انصب	 فقد	 الثاني،	 البحث	 وأما	
ومختتًما	 السورية،	 الثورة	 من	 بمواقفهم	 مروًرا	 	،2005 عام	 الديمقراطي(	 الوطني	 )للتغيير	 دمشق	
بعرض	ألهم	فصائلهم	املسلحة	وأحزابهم	السياسية.	وأما	البحث	الثالث	واألخير،	فهو	دراسة	قانونية	
تستهدف	الدفاع	عن	حقوق	الغائبين	في	أمالكهم،	سرياًنا	كانوا	أم	عرًبا.	والدراسة	بجملتها	نقد	للقانون	

رقم	7	الصادر	عن	إدارة	الحكم	الذاتي	في	شمال	شرق	سورية	)قسد(	لعام	2020.

يعرفه	 الذي	 السوري	 املوسيقي	 إسكندر،	 نوري	 لألستاذ	 بشهادة	 امللف	 هذا	 اختتمنا	 وأخيًرا	
املثقفون	السوريون	من	خالل	ألحانه،	ومن	خالل	ما	كتبه	من	موسيقى	عصرية	في	صيغة	الكونشرتو	

آللتي	العود	والتشيللو.

الكنائس	 في	 الديني	 اإلنشاد	 جوقات	 لتطور	 تاريخًيا	 توثيًقا	 فتشكل	 ههنا،	 املنشورة	 الشهادة	 أما	
– ا	

ً
حديث تضمنت	 وقد	 اإللهي.	 القداس	 في	 املستخدمة	 ولغاتها،	 تقاليدها	 اختالف	 على	 السريانية،	

واملدنية	على	حد	سواء،	 الكنسية	 الجوقات،	 تطوير	هذه	 في	 الشخ�سي	 بالتواضع–	عن	دوره	 يتسم	
وعن	قيادته	لها	في	عدد	من	الدول	األوروبية	والعربية	عبر	ربع	قرن	من	الزمن.	

ختاًما	نتوجه	بالشكر	الجزيل	لكل	من	بذل	جهًدا	في	سبيل	إنجاز	هذا	العدد.	الشكر	كله	للسادة	
الكتاب	على	صبرهم	ومثابرتهم،	وإلى	الزمالء	أعضاء	هيئة	التحرير.	وأما	الشكر	األعظم	فنتوجه	به	إلى	
الصديق	الدكتور	عبد	الباسط	سيدا	الذي	بذل	جهًدا	متميًزا	ونوعًيا	في	التواصل	والتخطيط	ومراجعة	

	عن	دوره	الكبير	في	صوغ	الورقة	الخلفية.	
ً

النصوص،	فضال

وأخيًرا	ال	بد	من	توجيه	شكر	خاص	إلى	الزميلتين	في	هيئة	التحرير	سماح	حكواتي	وسالف	علوش	
لنهوضهما	بعبء	التحرير	والضبط	اللغوي	لهذا	العدد.	

وأخيًرا	من	حق	الزميل	)باسل	الحافظ(	علينا	–	والذي	يعمل	بصمت	ودأب	–	أن	نرفع	إليه	جزيل	
الشكر	واالمتنان	على	ما	يبذله	من	جهد	كبير	في	إخراج	املجلة	وإنتاج	هويتها	البصرية	املتميزة.




