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حول برنامج أولويات العمل الثقافي السوري

يف العام 2012 أطلقت اتجاهات-ثقافة مستقلة برنامجها »أولويات العمل الثقايف السوري« 

أطلقته مؤسسة  الذي  العربية«  املنطقة  الثقافية يف  »السياسات  برنامج  إطار  يأيت ضمن  والذي 

 European Cultural( )2(يف العام 2009 بالتعاون مع املؤسسة الثقافية األوروبية )املورد الثقايف)1

معرفية  قاعدة  بناء  إىل  تهدف  إقليمية  مبادرة  الربيطاين ضمن  الثقايف  واملجلس   )Foundation

تدعم التخطيط والتعاون الثقايف يف املنطقة العربية. وكانت الخطوة األوىل يف برنامج »السياسات 

التي  العربية«)3( إجراء مسح استكشايف للسياسات والترشيعات واملامرسات  املنطقة  الثقافية يف 

الثقايف يف مثاين دول عربية هي: األردن وتونس والجزائر وسوريا وفلسطني ولبنان  توجه العمل 

ومرص واملغرب)4(، اعتامداً عىل منوذج مسح السياسات الثقافية الذي وضعه املعهد األورويب للبحث 

الثقايف املقارن ERICarts ومجلس أوروبا باسم منوذج )كومبينديوم( لدراسة السياسات الثقافية 

يف العامل. ويقوم املورد الثقايف بدعم مجموعات وطنية للعمل حول السياسات الثقافية وجزء منها 

مجموعة يف سوريا حول أولويات العمل الثقايف السوري.

)1( www.mawred.org
)2( www.culturalfoundation.eu

العربية«.  املنطقة  الثقافية يف  إقليمي لربنامج »السياسات  العام 2012 كمنسق ومحرر  اتجاهات منذ  تعمل   )3(
حيث يتضمن عملها إعداد تقارير ربيعة ونصف سنوية ترصد تطورات السياسات الثقافية يف املنطقة إضافة 
إىل تطور برنامج السياسات اإلقليمي وتطور عمل املجموعات الوطنية، وتحديث وتحرير »املسح االستكشايف 
للسياسات الثقافية« بشكل سنوي للدول املشاركة يف الربنامج، وإدارة قاعدة بيانات للعاملني يف مجال السياسات 

 www.arabcp.org الثقافية يف املنطقة العربية
بلغ عدد الدول املشاركة يف الربنامج عام 2015 اثنتي عرشة دولة، وذلك مع انضامم موريتانيا واليمن والعراق   )4(

والسودان إىل الربنامج.
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أىت تشكيل املجموعات الوطنية للسياسات الثقافية يف عدد من الدول العربية تنفيذاً لتوصيات 

امللتقى األول حول السياسات الثقافية يف املنطقة العربية والذي عقد يف بريوت يف 7 و8 حزيران 

2010. وال بد من اإلشارة إىل تعرث تشكيل املجموعات يف بعض الدول العربية عقب امللتقى ومنها 

سوريا، يعود ذلك إىل صعوبات مختلفة واجهها الباحثون يف تشكيل املجموعات، مام يلفت النظر 

إىل رضورة فهم الظرف الداخيل لكل بلد من البلدان وتصميم وقياس التجربة بناء عىل هذا الفهم.

يهدف برنامج أولويات العمل الثقايف السوري إىل تأسيس مساحة مشرتكة للفاعلني الثقافيني 

السوريني والتوافق عىل آليات عمل مشرتكة نحو تغيري يف ديناميكيات العمل الثقايف املستقل يف 

سوريا. وإىل تحديد األولويات الثقافية والوطنية الناشئة عن التحول السيايس يف مرحلته الحالية 

وتطوير أدوات ملواجهة التهديدات املتزايدة التي تواجه املجتمع السوري وتعريفه لهويته الثقافية 

والوطنية. كام يهدف الربنامج إىل وضع مقرتح توافقي لدور الثقافة والفنون يف املرحلة الراهنة 

يف سوريا ويف مستقبلها القريب، أي عىل املدى املبارش واملتوسط، بغية زيادة أثر الثقافة والفنون، 

بني  توافقية  أرضية  ولبناء  واإلنسانية،  واالجتامعية  الثقافية  املستويات  عىل  املستقلة،  وتحديداً 

الفاعلني املستقلني والفنانني تسمح بنشوء توجهات عامة ملا ميكن تطويره ليكون »سياسة ثقافية 

بديلة«.

املستقل يف سوريا  الثقايف  القطاع  رأي  لنقاش  اتجاهات طاولة عمل  نظمت  العام 2013  يف 

توافقية حول  وثيقة  تحضري  إطار  يف  وذلك  املستقبلية،  وتطلعاتهم  الحالية  الثقافية  بالسياسات 

الرئيسني  الفاعلني  من  عدد  بإرشاك  اللقاء  هذا  سمح  حيث  السوري«.  الثقايف  العمل  »أولويات 

املقيمني حالياً داخل وخارج سوريا. فمن املعروف أن الكثري من الفنانني والناشطني الثقافيني قد 

البلد نتيجة الظروف األمنية والسياسية. وال مجال، بأي شكل من األشكال،  اضطروا إىل مغادرة 

العام تم مناقشة  القرتاح سياسة ثقافية جديدة لسوريا دون إرشاكهم يف صياغتها. وطوال ذلك 

الثقايف  املجال  يف  الرسمية(  )املؤسسات  الحكومة  لدور  املستقل  الثقايف  القطاع  رؤية  وتطوير 

ودور القطاع الثقايف املستقل وآليات عمله يف املرحلة القادمة، وآليات صناعة القرار والهيكليات 

التنظيمية عىل املستوى الحكومي.

يف العام 2014 أُنجزت وثيقة توافقية حول أولويات العمل الثقايف السوري، والتي أتت نتيجة 

وأخرى  األكادميية  األبحاث  من  مجموعة  تقريباً، شمل  ونصف  عام  مدار  عىل  ميتد  بحث  عمل 

ميدانية تتضمن نتائج تحليل آراء حوايل 120 فناناً وفاعالً ثقافياً. ويتضمن هذا الكتاب األبحاث 
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الثالثة الرئيسة التي تم بناء الوثيقة اعتامداً عليها: وهي بحث »اآلليات الثقافية واإلنتاج الثقايف يف 

فرتة األزمة. سوريا والعراق ولبنان«. أنجزته د.ماري الياس، وبحث »دور الثقافة والفنون يف تحقيق 

املصالحة والسلم األهيل يف الدول التي شهدت نزاعات عنيفة« للباحثة راما نجمة، وبحث »نحو 

تطوير البنى الثقافية يف سوريا« أنجزها املركز السوري لبحوث السياسات.

يقدم هذا الكتاب صورة عن تحديات العمل الثقايف يف سوريا وعن أسئلة الحارض واملستقبل، 

ومل يكن هذا الكتاب ليظهر لوال الدعم الكريم من مبادرة اإلصالح العريب واملمثل مبنحة بحثية 

أُنجز خاللها بحثا »اآلليات الثقافية واإلنتاج الثقايف يف فرتة األزمة: سوريا، والعراق، ولبنان« و»دور 

الثقافة والفنون يف تحقيق املصالحة والسلم األهيل يف الدول التي شهدت نزاعات عنيفة«، كام 

الثقايف  العمل  أولويات  لربنامج  املستمر  للدعم  الثقايف  املورد  ملؤسسة  العميق  بالشكر  نتوجه 

الثقافية يف سوريا« تم إنجازه ضمن  الهياكل  السوري منذ انطالقته، كام أن بحث »نحو تطوير 

مسابقة الهياكل الثقافية الرسمية/ مؤسسة املورد الثقايف من قبل فريق العمل يف املركز السوري 

لبحوث السياسات بإرشاف األستاذ جاد الكريم الجباعي.

نتقدم بالشكر الكبري للباحثني املشاركني يف إعداد هذا الكتاب، والذي استغرق منهم جهداً كبرياً 

وبحثاً مضنياً خصوصاً أن املوضوعات املقدمة يف األبحاث الثالثة هي ملحة وطارئة واحتاجت منهم 

إىل تطوير مقاربات بحثية عميقة والكثري من العمل امليداين، كام نتوجه بالشكر الخاص لألستاذ 

سالم الكواكبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة »اتجاهات-ثقافة مستقلة« الذي قام مشكوراً بتقديم 

الكتاب ومبتابعة عمل الربنامج بشكٍل مستمر.

الثقافة  الكتاب هو خطوة نضعها بني يدي كل املعنيني يف دعم  اليوم يف هذا  إن ما نقدمه 

والفنون يف سوريا، انطالقاً من إمياننا برضورة التعاون والتكامل يف العمل، ومع تقديرنا الكامل لكل 

الجهود التي تبذلها مؤسسات وتجمعات ثقافية مستقلة عدة داخل وخارج سويا يف هذا السياق، 

وإن الحاجة ملحة إىل االستمرار يف طرح األسئلة حول دور الثقافة يف مستقبل سوريا.

اتجاهات-ثقافة مستقلة
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مقدمة

سالم الكواكبي 

باحث يف العلوم السياسية، نائب مدير مبادرة اإلصالح العريب 

ورئيس مجلس أمناء مؤسسة اتجاهات-ثقافة مستقلة. 

يف سبعينيات القرن املنرصم، جرى الحديث يف مجلس سيايس يضم أهم الفاعلني املفروضني 

عىل مؤسسات الثقافة التي كانت قامئة يف سوريا، عن استقدام فرقة للموسيقى الكالسيكية من 

يف  رأيه  الجلسة  لرئيس  فكان  منعدمة.  تكون  تكاد  بتكلفة  أي  »الصديق«،  السوفييتي  االتحاد 

املوضوع بعد أن أسمعه أحد املشاركني مقطعاً من عزف هذه الفرقة، حيث أشار إىل أنها أصوات 

تجاوز  تم   .)...( جسده  من  آخر  بعضو  أو  بيده  الطاولة  برضب  يصدرها  أن  هو  قادٌر  ضجيج 

املوضوع، ألن الذائقة الفنية لصاحب األمر والنهي كانت صارخة ورصيحة إىل حد البذاءة. وبعدها 

بسنوات قليلة، أراد أحد أولياء األمر يف مدينة سورية كربى أن يهدم األسواق القدمية »املتسخة« 

و»اآليلة للسقوط« فتصدت له ثلّة من املثقفني الغيورين عىل النسيج العمراين ملدينتهم، فام كان 

منه إال ونعتهم بالخيانة وبالعمل لصالح جهات أجنبية. 

ويف فرصة أُتيحت يل إلدارة مؤسسة ثقافية أجنبية صغرية، قمت بتنظيم أنشطة فكرية وبحثية 

إحدى  ففي  تنجح.  مل  ولكنها  العديدة  املحظورات  املبارش يف  الخوض  تتجّنب  أن  وفنية حاولت 

املناسبات، قمت بدعوة أستاذ فرنيس يف الفنون الجميلة ليتحدث عن املرحلة املغاربية يف أعامل 

الرسام الفرنيس هرني ماتيس )1869 ـ 1954(، حيث استعرض األستاذ أعامل الفنان املذكور من 
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خالل عرض الرشائح الضوئية التي متثّل تركيزه عىل الطبيعة الصامتة خالل هذه املرحلة. فسألني 

العنرص املولج بكتابة التقرير األمني عن فحوى املوضوع، فأجبته بقليل من املزاح »األخوي«، بأنه 

ومبا أن الرشائح الضوئية تعرض ألشكال مرسومة من الصحون املمتلئة بالفاكهة والكؤوس املمتلئة 

بالنبيذ، فاملحارضة طبعاً هي عن الطبخ. فام كان منه إال أن ذيّل تقريره بأن املحارض كان يتحدث 

عن الطبخ وكان الحضور مكوناً من عدد من مثقفي املدينة املهتمني بالطبخ )...(. واعتقدت بأن 

األمر انتهى عند هذه املرحلة/املزحة، وإذ يب، ويف اليوم التايل، أضطر إىل استقبال رئيسه يف القسم 

عنارصنا  »يا سيدي،   : قائالً  ليضيف  امليمون،  بفهم عنرصه  استهزايئ  والذي المني عىل  املختص، 

ليسوا بثقافتي أنا وال بثقافتك أنت، فكن متساهالً أكرث يف املرة القادمة«. حينذاك، هالني الخطب، 

كام يقول القدماء، وسألته عن رس اهتاممهم الشديد بهذا النوع من املحارضات »الفنية«. فأتاين 

املتعارف  الفنادق  أنهم يف  أكدت  استضافتي لضيويف. فعندما  املشكك يف مكان  القاطع  الجواب 

عليها، ختم محديث استعراضه الثقايف عايل املستوى بالقول: »ولكننا بحثنا ومل نجد هرني ماتيس 

يف أي منها«. 

يف مناسبة أخرى، قمت بعرض فيلم وثائقي اشتهر يف بدايات األلفية الثانية عن إعادة توطني 

الدببة يف جبال البريينيه الفرنسية. وكان الفيلم عبارة عن متابعة زوج من الدببة خالل اكتشافهام 

ملوطنهام الجديد. طبيعة ساحرة وحيوانات تنغمس يف املشهد بعيداً عن أية حمولة سياسية، ما 

عدا أهمية املحافظة عىل البيئة وعىل تنوع الطبيعة املحيطة بنا. وكام يف املرة املاضية، فلم أتوقع 

أن يُثري هذا العمل أي تحّفظ، خصوصاً أن العرض قد حصل عىل الرتخيص »األمني« الالزم لكل 

نشاط ثقايف أو فني مهام صغر. يف بداية العرض، جلس عنرٌص من إياهم إىل جانبي طالباً فكرة 

موجزة عن املوضوع. فلام أجبته بأن يتابع العمل ويكّون فكرته الخاصة به، فأجابني بالقول إنه 

ال يجيد الفرنسية، ففاجأته بدوري بالقول إنه ال كالم بالفرنسية بني الدببة عادة، وإن الفيلم شبه 

ليعّقب  الحوار؟«  عن  »وماذا  قائالً:  وأضاف  الدببة.  الطبيعة وهمهامت  أصوات  من  إال  صامت 

بابتسامة صفراء خبيثة: »ال تحدثني عن السيناريو، فأنا أعرف الفارق بني األمرين )...( ولكنني 

أريد أن أعرف الحوار ألتبني إن كان يحمل مضامني سياسية«. فام كان مني إال أن أجبت بحدة : 

»حوارنا هو حوار طرشان أما حوار الفيلم فهو حوار دببة«.

أبا  الراحلني نرص حامد  لنهضويني متنورين مثل  ويف مناسبات أخرى، نظمت ندوات فكرية 

زيد ومحمد أركون، فثارت حفيظة القامئني عىل األنشطة العامة واعتربوا أن الحوار الفكري عىل 
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مستوى هاتني القامتني الفكريتني سيحرّض عىل الوعي وهم عنه بغافلني، ألنهم وكام قال أحدهم 

حرفياً: »ال نريد للشارع أن يصحو«. والصحوة بالنسبة إىل هذا املتحكم بثقافة املجتمع لها عالقة 

بنرش األفكار التنويرية البعيدة عن الظالمية التي كان بعضهم يظن بأنه متحكم بها لغايات وفوائد 

مرسومة. 

وأما العالقة مع اآلثار، التي هي جزء من نسيج ثقايف عام، فقد كانت محصورة يف شقني، ديني 

)رافض أو ُمقّدس(، أو مادي. وجرى تهميش البعد الثقايف الذي ميكن أن يطّور الشعور باملواطَنة 

لدى »الرعية«. وكذلك، ارتبطت زيارات املواقع األثرية إما بتقليد النزهة األسبوعية، وما يحمله 

من تحضريات غذائية ومخلّفات إنسانية، أو بأن تكون يف إطار الرحالت املدرسية اإلجبارية، والتي 

تتحاىش أن يكون غذاؤها الفكري مضمون املكان وتاريخه، بل هي فرصة إلدارة تربوية فاسدة 

ما  وتريّضاً، محطمني  لعباً  التالميذ ساعات ميلؤونها  والتخلّص من مسؤولية  املخصصات،  لرصف 

تيرّس، ومخلّفني وراءهم »آثارهم« القذرة.

القيمة املادية لآلثار مل تكن تخفى عىل أهل الحل والعقد، وَمن لّف لّفهم من تجار الفرصة، 

فانترشت عمليات التنقيب العشوايئ، مع رسقة اللُّقى التي يخّف وزنها، وتتعاظم أمثانها، ليجري 

تهريبها إىل أسواق عاملية دامئة الطلب. ومن جهة أخرى، ارتبطت عمليات الرتميم الكربى، دامئاً، 

نتائج كارثية حّولت من خاللها  استثنائية،  املنهجي، وأعطت غالباً، إال يف حاالت  الفساد  بآليات 

مواقع، كالجامع األموي يف دمشق، إىل مجّسم مستقى من حدائق ديزين، أكرث منه ارتباطاً بتاريخ 

هذا الرصح العابر لألديان.

ونتيجة لعدة عوامل، منها غياب عملية تنمية حقيقية، واتباع سياسات اقتصادية فاشلة، ووضع 

خطط زراعية ُمسيئة، أضحت عالقة املجتمع املحيل باملواقع األثرية مقترصة عىل محاولة االستفادة 

االقتصادية من عمليات التنقيب، أو من عملية االستثامر السياحي للمواقع. ومل تجِر أيّة عملية 

توعية بأهمية هذه املواقع، وارتباطها بعملية بناء الوعي املواطني واالنتامء الحضاري، إال نادراً. 

وأصبح املوقع األثري، أحياناً، عبئاً عىل أهل املنطقة، إْن جرى منعهم من فالحة األرض املحيطة 

به، أو جرت بحّقهم مامرساٌت تعسفيٌة بحجة حامية اآلثار. فقد تشّكلت لألسف، وضمن فلسلفة 

التصحري الثقايف، عالقة رفضية مع ما متثّله هذه املواقع املكّونة من »كتل حجرية أو حفر ترابية«.

قصص ميكن لها أن متأل مجلّدات عن طريقة النظر إىل والتعامل مع الثقافة وحواملها مهام 

اختلفت ومهام تنّوعت يف الزمن املايض القريب، حيث تحّولت املراكز الثقافية إىل منّصات خطابية 
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تتغنى بالقائد املفّدى أو تعرض ألمور ما ورائية ال عالقة للثقافة وللعقل بها وتساهم، من حيث 

تدري حتامً، يف تدعيم الظالمية الفكرية. وصار الحديث بالثقافة كالحديث باملمنوعات، موّجهاً 

ومراقباً وممنوعاً يف الكثري من األحيان. ومن استطاع أن يشق طريقه يف كثبان الرمل املحيطة بكل 

أنواع اإلبداع، فقد كان يتحىل بالشجاعة وبالصرب وباملثابرة. كام انترشت أساليب الرموز التي لجأ 

إليها املبدعون يف كل مجاالت الثقافة والتعبري اإلبداعي. 

التي تعيشها  الثقافة يف إطار األوضاع الكارثية  بني أيديكم، محاولة جريئة الستعراض قضية 

سوريا واملنطقة املحيطة بها. وهي إجابة متهيدية عن أنجع السبل للخروج مام جرى وصفه جزئياً 

يف األعىل وأّسس لفعٍل ثقايف يعاين من مؤسسات تتنازعها عوامل الخوف واالستقطاب والتكميم. 

دورها  الثقافة،  عن  الحديث  والحروب  واألزمات  الثورات  فرتات  الباحثون يف  يتحاىش  ما  وغالباً 

االقتصادية  األوضاع  ما يقترصون يف معالجاتهم عىل  العديدة. فهم غالباً  وتأثريها واستخداماتها 

إىل  يتطرقون  أنهم  كام  محددة.  دينية  أو  أثنية  أو  وطنية  ملجموعات  والسياسية  واالجتامعية 

العوامل اإلقليمية والدولية وتأثرياتها املتنوعة عىل ساحة األحداث. وعىل الرغم من وجود جهد 

مشكور يف دراسة األبعاد االجتامعية والرتبوية والتعليمية كام اإلعالمية أحياناً، إال أن دور الثقافة 

كحامل أسايس ملفاهيم جمعية وتآلفية وتوعوية ما زال مغبوناً يف املعالجة والتحليل. 

األهمية  من  تُعّزز  التجربة  هذه  يف  خوض  يف  الشجاعة  مستقلة«  »اتجاهات-ثقافة  مبادرة 

كالثقافة،  مهم  ملوضوع  الشعبي،  كام  النخبوي  والنقاش،  الحوار  تُعيد  وهي  للموضوع.  املُغفلة 

إىل واجهة العمل الفكري بحثاً وتحليالً. وهي يف هذه املبادرة / املحاولة، تفتح الباب أمام تجربة 

جديدة عربياً. 

فباإلضافة إىل استعراض منهجي وموثَّق للحالة القامئة قبل وإبّان األوضاع الجارية، فالكتاب 

الذي يحتوي عىل ثالثة أبحاث غنية املحتوى ورفيعة التحليل، يجيب بتواضع محمود عىل الكثري 

من األسئلة املطروحة سورياً وعربياً حول دور الثقافة وأثرها املهمني. 

تعرض ماري الياس إىل اآلليات الثقافية واإلنتاج الثقايف يف فرتة األزمة يف كل من سويا والعراق 

ولبنان. فمن خالل استعراض الواقع الثقايف والفني القائم يف كل بلد، آخذة بعني االعتبار الخصوصيات 

التي متيز واقعاً عن آخر، تجهد الباحثة يف تقديم املادة الالزمة والرضورية لفهم وتحليل الحالة 

الثقافية التي ترافق أزمات هذه البلدان والتي تتطور بطرق مختلفة ولكن تأثرياتها  عىل املجال 
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الثقايف واإلبداعي تحمل عديداً من التشابهات املثرية لالنتباه. وقد اعتمد إعداد الدكتورة الياس 

عىل هذا امللف املتكامل املتعلق بالبلدان الثالثة عىل فريق بحثي متمكن اتبع منهجية موحدة. 

ومن خالل التعرّض إىل دور الثقافة والفنون يف تحقيق املصالحة والسلم األهيل، تستبق راما 

نجمة استعراض الحالة القامئة بالتطرق إىل بعٍد جديٍد إيجايبٍّ ُمعرّف به حديثاً فيام يتعلق بدور 

الثقافة والفنون يف إطار تسوية املنازعات أو تحقيق املصالحات يف مجتمعات تعرّضت إلصابات 

جسيمة يف تالحم نسيجها وتآلف مكوناتها ألسباب ذاتية وموضوعية. وهي تستعرض بعمق تجارب 

عّدة منها من نجح ومنها من مل يُثمر عن تفعيٍل حقيقي لدور الثقافة والفنون يف هذا اإلطار. 

ومن خالل االعتامد عىل املبادئ الرئيسة ألهم املدارس يف هذا الحقل، تتطرَّق الدراسة، بأسلوب 

تطبيقها يف  إمكانيات  وتستعرض  الحديثة،  الطرائق  إلنجاح هذه  العمل  أدوات  أهم  إىل  سلس، 

الحالة السورية تحديداً، آخذة بعني االعتبار الرتكيبة املجتمعية والثقافة الجمعية والحالة القامئة.

يف القسم األخري، وبعد أن استفاض الكتاب يف عرض الواقع وتحليل معطيات األزمة من زاوية 

الثقافة والفن، كام بحث يف استعامل هذه الحوامل يف املصالحة وبناء السلم، تقوم مجموعة من 

الباحثني يف املركز السوري لبحوث السياسات بتشخيص األوضاع الثقافية قبل 2011 وأثناء الَحراك 

يف كل تقلباته وتطوراته وتحوالته. ومن خالل بحثها عن تطوير الهياكل الثقافية يف سوريا، تعمد 

هذه املجموعة إىل وضع منهجية عمل تساعد عىل التعرف عىل محددات السياسة الثقافية. ومن 

إعادة هيكلتها  أو  تقويم عملها  الدراسة ألساليب  تعرض  املؤسسات،  املحافظة عىل  مبدأ  خالل 

بحيث تكون روافد إيجابية يف عملية إعادة البناء مبختلف أبعادها.

مؤيدي  بني  املخاض  صعب  يكون  يكاد  جدالً  يستدعي  ثقافية  سياسات  عن  الحديث  إن 

املحافظة عىل دور املؤسسات العامة يف العمل الثقايف بني الداعني إىل التحرير الكامل من قيود 

املؤسسات التي يعتربونها جزءاً أساسياً من تقييد اإلبداع. والليربالية املتطرفة التي تجد يف النموذج 

الثقايف األمرييك مثالها، تعترب أن أي دور للدولة يف العمل الثقايف هو دوٌر ُمقيِّد وال يعّول عليه يف 

بناء مناخ حر لإلبداع وللتعبري. وتصل بعض االقرتاحات يف إطار الدعوة إىل تحرير الثقافة والفن إىل 

الدعوة إىل إلغاء وزارة الثقافة. وهنا، يغلب صوت العقل الثقايف القائم عىل وعي شامل من غري 

الرضوري أن يكون مؤدلجاً، ولكنه يتمسك بدور الدولة، دولة القانون الرشعية، يف رسم السياسات 

الدولة  دور  املُعقلن يف  النظر  أن  كام  العملية.  متطلبات هذه  تأمني  املساعدة عىل  أو  الثقافية 

والرصيح  الواضح  امليل  إىل  يدفع  مثالً،  كفرنسا  العاملي  الثقايف  للمشهد  الثقايف يف دول متصدرة 
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إىل ترك الحيز الثقايف »ينعم« بالدور اإليجايب للدولة يف إطار مشاركة مجتمعية شفافة وواضحة. 

ومن املفيد اإلشارة إىل أن بعض العمل الثقايف يحتاج مساندة واضحة من الجهات العامة يف ظل 

تفيش أخالقيات اقتصاد السوق وعدم وجود اهتامم »سوقي« له. واإلبداع يف الفكر ويف الفن ليس 

بالرضورة قادراً بذاته عىل املحافظة عىل استمرارية العاملني عليه. 

هذا الجدل املرتبط بدور الدولة، يالزمه دامئاً جدل أكرث تعقيداً وأكرث تلغيامً وهو الذي يتعرّض 

للتمويل األجنبي للعمل الثقايف. فالدعم األجنبي، وغالباً ما يكون غربياً، يحمل يف طياته للناقدين 

حنيناً مرضياً إىل لغة التشكيك والتخوين. فإن ابتعدت األجهزة الرسمية عن تبني مثل هذا الخطاب 

يف مرحلة ما، سنجد حتامً من يتبناه من الجهة املدنية وحتى من بعض العاملني يف الحقل الثقايف. 

ويكفي استعراض شامل وغري مؤدلج، مرة أخرى، لتجارب اآلخرين، لنصل إىل محصلة تربط نوعية 

االستفادة مبستوى الوعي. ولقد أوضحت هذه التجارب قدرة أصحاب املرشوع الثقايف عىل تحديد 

أهدافه ومنهجيته بشكل يستطيعون من خالله إقناع الداعم بصوابية مسارهم دون أن يكون له 

أي دور يف تعديله.

بأنه محدود وسيحافظ عىل  الدراسات،  فيبدو من خالل مختلف  الخاص،  القطاع  دور  وأما 

محدوديته ألن تطوره مرتبط بتطور مفهوم املسؤولية االجتامعية الذي يعاين من ضعف بنيوي يف 

مختلف املجتمعات العربية. ومتى ترّسخ هذا املفهوم، ميكن حينذاك توقع اليشء اإليجايب النسبي 

من دور القطاع الخاص. أما يف الجانب الربحي، فاملنتج الثقايف ليس جاذباً لرؤوس األموال حتى 

يف أكرث الدول تقدماً، لذلك، ال يجب انتظار الكثري إال يف حالة املؤسسات الثقافية الربحية صغرية 

أو متوسطة الحجم. 

يصدر هذا الكتاب الجامع لهذه البحوث القيّمة يف مرحلة تتواىل فيها مشاريع نظرية وبحثية 

عن عملية إعادة البناء املؤسسايت واالقتصادي يف سوريا. وميكن اعتبار هذا العمل مبثابة اإلضافة 

املجال  الخوض يف  غالباً  البداية، تجنبت  التي، وكام أرشت يف  الدراسات  إىل كل هذه  الرضورية 

األولويات يف مرحلة  ليسا من  الثقافة والفن  بأن  اعتقادات خاطئة تعترب  الثقايف والفني لرسوخ 

هذه  قراءة  خالل  من  وجيل  واضح  بشكل  ويظهر  البناء.  إعادة  مرحلة  أو  األزمة  من  الخروج 

الصفحات أن إهامل الحوامل الثقافية يف أي مجتمع هو إهامل الكتامل عملية البناء والتشكيل. 

العامل وأدت هذه  خصوصاً يف مجتمعات متنوعة كانت إدارة تنوعها هي من أسوأ اإلدارات يف 

اإلدارة إىل تفتتها وتناحرها وترشذمها.
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يستند  أن  يجب  التي  القاعدة  وهي  وفني،  ثقايف  عمل  كل  نرباس  هي  »الحرية«  عبارة  إن 

إليها كل إبداع يف مرحلة إعادة البناء املادي واملعنوي. ومل يخف عن بال القدماء ما لهذا الحامل 

املعنوي من قيمة وأثر، كام قال عبد الرحمن الكواكبي يف نهاية القرن التاسع عرش: »)...( أطلقت 

األمم الحرة حرية الخطابة والتأليف واملطبوعات مستثنية القذف فقط، ورأت أن تحمل مرضة 

الفوىض يف ذلك خري من التحديد، ألنه ال ضامن للحكام أن يجعلوا الشعرة من التقييد سلسلة من 

حديد يخنقون بها عدوتهم الطبيعية أي الحرية )...(«. 
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اآلليات الثقافية واإلنتاج الثقايف يف فرتة األزمة 

سوريا، والعراق، ولبنان

إعداد: د. ماري الياس

* شكر خاص لحسام الرساي





27

المقدمة

الحديث، حيث  التاريخ  التنموية واإلنسانية حّدة يف  الكوارث  تواجه سوريا واحدة من أكرث 

ُدمر االقتصاد، ورأس املال البرشي والثقايف واالجتامعي، ناهيك عن التخلخل الذي أصاب الهوية 

ها وتُذكيها قوى التسلط عىل املستويني الوطني والدويل، مسببة هدر  الوطنية. وهذه الكارثة تُسريُّ

اإلنسانية يف سوريا)1(. من الصعب جداً اليوم التكّهن مبا تحمله األيام والسنوات القادمة عىل كل 

املستويات االجتامعية والسياسية واالقتصادية والثقافية وحتى الحياتية للسوريني، حتى لو كانت 

مجريات األحداث عامة توحي بخراٍب وتشتٍت كبريين وتغيريٍ كبري يف املنطقة برمتها.

بالنسبة إىل الثقافة يف سوريا، أو لنقل الثقافة السوريّة، ألن العديد من املثقفني والعاملني يف 

مجاالت لها عالقة بالثقافة من قريب أو بعيد، أصبحوا يف بالد الشتات، يبدو استرشاف املستقبل 

أمراً معقداً جداً، فالواقع السيايس والعسكري يتغري بشكل كبري كل يوم، وهذا املستقبل يتوقف 

قبل كل يشء عىل مدى امتداد األزمة التي يعيشها الشعب السوري، وكيفية تطور األحداث يف 

البالد.

كأشخاٍص، تتبادر إىل أذهاننا أسئلة مثل: هل يتحول الواقع السوري إىل واقع جديد ال نعرفه 

ترابط  مدى  نرى  وهنا  املستقبل؟  سوريا  يف  الحياة  ستكون  كيف  شكله؟  سيكون  وكيف  البتة؟ 

ولهذا  املجتمع؟ هل هي واحدة؟  عليها  التي سريتكز  الثقافية  األسس  ما هي  بالثقايف.  السيايس 

السبب يبدو من املهم دراسة واقع الثقافة حالياً يف البالد. هل تراجعت ثقافة الخوف واإلذعان؟ 

لبحوث  السوري  املركز   ،)2013 الأول  – كانون  )تموز  والرابع  الثالث  الربعين  تقرير  الإنسانية  سوريا هدر   )1(
السياسات، دمشق – سوريا، أيار 2014.
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وهل فتح مجال لبوادر جديدة؟ هل من مجال أصالً للكالم عن مامرسات ثقافية باملعنى الضيق 

للكلمة بعد الخراب والدمار الذي يواجهه البلد؟ من ناحية أخرى، سوريا ليست استثناء، فهناك 

دول أخرى كثرية عاشت أزمات وحروب. ماذا حل بالثقافة يف تلك الدول خالل فرتة األزمات أو 

الحرب؟ وماذا حصل بعد األزمة؟

ملحاولة استرشاف مستقبل الثقافة يف سوريا، وهذا صعب جداً، ألن األحداث مل تستقر بعد 

عىل يشء محدد، ال بد من قراءة ما هو قائم. وقد كان من املفيد لنا دراسة حاالت أخرى عاشت 

بينها، ألن  أزمات مشابهة وحتى مختلفة، بلدان مرت بأزمات وما زالت، ومحاولة املقارنة فيام 

املقارنة قد تعطي بعض اإلضاءة عىل املمكن وغري املمكن بالنسبة إىل ما نطلبه ونتمناه للثقافة يف 

سوريا. ولهذا السبب حاولنا التمّعن يف حالة العراق واملثقفني العراقيني)1(، ومن ثم حالة الثقافة 

يف لبنان خاصة يف فرتة ما بعد الحرب األهلية وخاللها، وذلك من خالل تساؤالت ميكن أن تصّنف 

مبفهومها  الثقافة  إنتاج  عملية  االعتبار  يف  املنهج  هذا  يأخذ  الثقافة.  سوسيولوجيا  منهج  ضمن 

الواسع وعملية استهالكها ويعني أن ال نسأل فقط عن أصناف اآلداب والفنون، من رواية ومرسح 

ودراما تلفزيونية وفنون تشكيلية وسينام وغريها من الفنون والتعبريات الثقافية، ولكن أن نسأل 

أيضاً عن آليات إنتاج الثقافة ودعمها واستهالكها وعن أسلوب العيش والذهنية اللذين يتمظهران 

ضمن منٍط ثقايف محدد.

بارشنا يف العمل، ولكن مل يكن هناك من مجال للتوسع يف دراسة التفاصيل نظراً لإلمكانيات 

واقع  تبنّي  وإمنا عن شذرات  كاملة  تنم عن صورة  ال  والنتيجة  يدينا،  بني  كانت  التي  املحدودة 

الكوارث التي وقعت يف البلدان بسبب حروبها أو أنظمتها السياسية. عندما حاولنا مثالً التفكري 

والسؤال عن الوضع الثقايف يف بلد مثل لبنان عاش حرباً أهلية ملدة طويلة أدت إىل تفّكك أجهزة 

ورمبا  مستقلة  خاصة  ثقافية  مبادرات  أمام  واسعاً  الباب  وفتحت  موجودة،  كانت  ومؤسسات 

جديدة، بدت لنا مبارشة الصعوبات التي يعانيها العاملون يف مجال الثقافة وحالة عدم االستقرار 

العراق  يف  الثقافية  اإلنتاج  آليات  بعض  يف  بالتفكري  التعمق  حاولنا  عندما  السائدة)2(.  الثقافية 

من دعم ورعاية، واَجَهنا تساؤل يخص عالقة الثقافة باملؤسسة الرسمية وحاجتها إليها لالستمرار 

بدأ هذا قبل األحداث األخرية )انتفاضة آذار 2011 يف سوريا وتداعياتها عىل الدول املجاورة( التي عقدت األمور   )1(
لكنها وّضحت صورة األزمة األخالقية والسياسية املعاشة. 

لكن التمظهرات الثقافية فيه موجودة ولو عىل شكل أزمة.  )2(
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والدميومة وتراكم التجارب، وكأن هذا رشط إلفراز حالة ونوعية جيدة، فربزت أمامنا قضية أخرى ال 

تقل أهمية عن األوىل وهي قضية الحريات والثقافة املتحررة من قبضة النظام، أّي نظام، وتاريخ 

التطور الثقايف يف العراق أفضل مثال عىل ذلك.

وكام ذكرنا سابقاً، إن نظرتنا املقارنة هذه ال تسعى نهائياً، يف هذه املرحلة عىل األقل، إىل دراسة 

دقيقة تفصيلية ملعرفة ما هو موجود، أو إىل رصٍد توثيقي، إمنا ندرس حاالت أخرى لنفهم أكرث إىل 

أين نحن متجهون، وإىل الكشف عن آليات قد تكون جزءاً من الحتمية التاريخية يف هذه املرحلة. 

وال حتى  الثقايف  الوضع  وال  حالياً)1(،  السورية  الثقافة  ترصد وضع  وافية  دراسة  نقع عىل  مل 

الوضع التعليمي. نعرف أن هناك أزمة حقيقة يف قضية التعليم وهي ستؤثر يف مستقبل أجيال، 

حيث هناك تقارير وافية عن تراجع نسبة التعليم وتدهور وضع املدارس، لكننا بالكاد نعرف أكرث 

من ذلك، ونظن أن هذا البعد هو األخطر بالنسبة إىل واقع الشعب السوري ومستقبله القريب 

الثقافة  من  جوانب  رصد  تحاول  التي  الدراسات  من  العديد  متابعة  من  الرغم  وعىل  والبعيد. 

الدراسات  بعض  ومنها  املاضية)2(،  الثالث  السنوات  خالل  ظهر  الذي  الجديد  رصد  أو  السورية 

الثقافية  التمظهرات  مثل  جديدة  تعبري  مجاالت  وجود  إظهار  تحاول  والتي  والجيدة  الجديدة 

الجديدة ومنها الساخرة ضمن تعبريات الثورة، لكن هذا كله ال يرسم صورة وافية ملا يحدث وال 

ييش مبا سيؤول إليه وضع الثقافة خالل األزمة وال بعدها.

من ناحية أخرى مل يكن من السهل رصد ما يحدث يف سوريا، فالصورة غنيّة لكنها مشّوشة، 

إمنا من املؤكد أن هناك، من جهة، تحّجراً يف التعامل مع املثقفني واستمراراً يف استخدام خطاب 

يظهر  أن  الرسمي  الخطاب  يحاول  الساحة.  عىل  الالعبني  من  وغريها  السلطة  قبل  من  ماضوي 

بأن شيئاً مل يحدث ويؤكد عىل عدم وجود تغيري وأن الثقافة التابعة ملؤسسات الدولة بخري وأن 

هناك أنشطة ثقافية يف مختلف املجاالت ويف كل املدن السورية)3(. إن املتابع للتلفزيون السوري 

الرسمي يكتشف برسعة إىل أي حد كان التغيري الذي أُدخل هو تغيري شكيل: شكل مقدمي الربامج 

اعتمدنا بشكل أسايس عىل التقرير املذكور يف الهامش األول ملعرفة الوضع العام حالياً.   )1(
قامت مؤسسة »اتجاهات-ثقافة مستقلة« -عىل سبيل املثال ال الحرص- التي تعمل داخل وخارج سوريا بإجراء   )2(
أبحاث يف املجال الثقايف وأعطت الكالم للشباب للتعبري عن الوضع الثقايف يف السنوات األخرية وكانت هناك 

دراسات مركزة عىل أنواع جديدة من التعبريات الثقافية مثل الالفتات والسخرية واألفالم القصرية وغريها.
خاصة يف مجال الدراما التلفزيونية حيث تم مؤخرا تصوير 20 مسلساًل يف دمشق وحدها. ولكن هل يعني هذا   )3(

أن الثقافة بخري؟ 
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واملذيعات تغري، لكن ال تغيري يف التوجه وال يف الخطاب، بل عىل العكس متاماً، هناك انكفاء عىل 

الذات يحمل خطورة إلغاء اآلخر.

وهناك من جهة أخرى، بداية ألشكال تعبري جديدة ونرضة تحتاج إىل أن تنضج وأن ال تكون 

فقاعة آنية، عىل الرغم من أننا فعلياً ال نعرف مدى قدرتها عىل التطور واالستمرار. وعىل سبيل 

املثال ال الحرص، ظهر فن الغرافيتي وتطور يف بعض مناطق سوريا، كذلك الالفتات الساخرة )منها 

الفتات كفر نبل()1(، وظهر نوع من النقد والنقد الذايت جدير باالهتامم. هل ستتطور هذه الفنون 

وتنتج أدباً ساخراً ناقداً؟ ال نعرف. ورسديات الناس وحكاياتهم التي تتابع من قبل ناشطني ثقافيني 

يف الخارج والداخل)2( هل ستفرز روايات مبعنى الكلمة؟ ال نعرف أيضاً)3(. هل نحن مقبلون عىل 

شكلني من اإلنتاج الثقايف: ما يف الداخل وما يف الخارج؟ هل سيكون هناك تفاعل بني ما هو عىل 

أرض الواقع وما أنتج يف أقطاب املهاجر؟ 

مضمون  يف  وإصالحات  الخطاب،  يف  بتغيري  مطالبة  سنوات،  ومنذ  هناك  كانت  األزمة،  قبل 

وآليات إنتاج الثقافة يف السينام والتلفزيون واملرسح وحتى يف املؤسسات التعليمية. لذلك ال بد 

من العودة إىل الوراء لالنطالق من واقع محدد.

تكمن قناعتنا يف البحث يف الحارض، وقبله املايض ببعديه القريب والبعيد، السترشاف املستقبل. 

كلام فكرنا يف املستقبل كلام شعرنا أن هذا املستقبل غري واضح نهائياً ألننا ال نعرف شكل هذا 

إىل  ذاهبة  البالد. هل هي  تعيشها  التي  األزمة  حالة  كم ستدوم  أبداً  نعرف  وال  الجديد  القادم 

التفكك؟ أم ستنتهي األزمة ويعود أغلب املهجرين؟ هل ستصبح هذه الحالة التي نعتربها مؤقتة 

اليوم هي الحالة الدامئة؟ بدأت تظهر مؤخراً مامرسات ثقافية تنموية موجهة للمهجرين يف داخل 

البلد يف مراكز اإليواء أو يف خارجه يف مخيامت اللجوء.

صورة  يعطي  ما  املراجع  من  نجد  مل  ألننا  لسؤالهم  الثقافيني  الفاعلني  من  للعديد  توجهنا 

واضحة عام جرى وما يجري يف سوريا ولبنان والعراق، وهنا ال بد من اإلشارة إىل صعوبة هذا 

النوع من الدراسات ألن قلّة املراجع التي تتناول سوسيولوجية حياة املدن الثقافية شبه غائبة. 

 https://www.facebook.com/kafranbel.banners :انظر صفحة الفتات كفرنبل عىل موقع فيسبوك  )1(
اللجوء برعاية من مؤسسات  التي نظمها مرض حجي يف مخيامت  التدريبية  الدورات  املثال  انظر عىل سبيل   )2(

دولية منها املجلس الثقايف الربيطاين.
ما نعرفه أن هناك العديد من املحاوالت الروائية يف الوقت الحارض أغلبها مل يعلن عن نفسه بعد لكنها توحي   )3(

بظهور تيار جديد يوثق يكتب وينتقد. 
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اعتمدت عىل السؤال املبارش لفاعلني ثقافيني بالنسبة إىل العراق وخاصة الحياة الثقافية فيها اليوم، 

وبهذه املناسبة تم اللقاء بالكاتبة والصحفية فاطمة محسن يف جلسة طويلة ومطابقة معلوماتها 

وترميمها مبقابالت ومراسالت مع بعض الفاعلني الثقافيني اآلخرين وبعض املقاالت الصحفية وال 

سيام مقابلتني، واحدة مع وزير الثقافة األول بعد الحرب وسقوط صدام حسني وهو السيد مفيد 

الجزائري،)1( ومقابلة مع نائب وزير الثقافة فوزي األترويس. 

الثقايف عن كثب، لكن تم االعتامد أيضاً عىل  بالنسبة إىل لبنان، متت متابعة الوضع اليومي 

لقاء مع املرسحية واألكادميية حنان الحاج عيل وكتابها »تياتر بريوت« والكتب التي ظهرت عن 

سوسيولوجيا بريوت ومن ثم لقاء مع السينامئية هانية مروة. 

بالنسبة إىل سوريا، أعترب نفيس جزءاً من املشهد الثقايف السوري وقد عشت يف سوريا وعملت 

مقاالت  من  الثقايف  الوضع  عن  مؤخراً  وكتب  ما صدر  تابعت  أيضاً  لكني  لسنوات طويلة،  فيها 

ودراسات وتعليقات يف الصحف ومواقع اإلنرتنت. كام أن عالقتي بلبنان كزائرة وكأستاذة محارضة 

يف قسم املرسح هي عالقة مستمرة تسمح يل مبتابعة ما يحصل ليس فقط عىل الصعيد اللبناين، 

بل أيضاً عىل صعيد التواجد السوري سواء الالجئ أو الزائر، وأيضاً عىل صعيد تطور النشاط الثقايف 

املشرتك بني السوريني واللبنانيني.

أحمد شرب، حوار مع مفيد الجزائري وزير الثقافة العراقي السابق، موقع شفق نيوز )مرجع إلكرتوين(، موجود   )1(
http://www.shafaaq.com/sh2/index.php/component/content/article/5722 -2009- الرابط:  عىل 

html.14-31-06-17-10، 17 ترشين األول )أكتوبر( 2009، متت معاينته يف 2 نيسان 2014.
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أواًل - العراق

إن متابعة وضع الثقافة يف العراق، البلد الذي عاش حروباً متعددة، وفرتة عقوبات اقتصادية 

الثقافة  وسياسية تحت حكم ديكتاتوري عنيف، يعطي فكرة مؤثرة عن مجريات تدهور وضع 

يف غياب الحريات يف بلد عريق مثل العراق. كذلك فإن متابعة الوضع بعد 2003 وعدم استقرار 

الوضع األمني والسيايس الذي امتد لسنوات، واملستمر حتى اآلن، يعطي فكرة عن صعوبة إعادة 

البناء. 

يعيش العراق منذ سنوات حالة تشظّي من الصعب وصفها. وبسبب هذه الحالة التي تدوم 

منذ سبعينيات أو مثانينيات القرن املايض ومل تنقطع حتى اآلن، أجهضت مختلف املشاريع الثقافية 

عىل مدى السنوات. العراق، وهو أرض الثقافة واإلبداع )أرض الشعراء من الجواهري إىل مظفر 

النواب إىل أحمد مطر والرسامني واملوسيقيني(، تحّول إىل أرض اإلرهاب والخوف والفقر الثقايف. 

التي يعيشها  االنهيار  لتبيان ورشح حالة  التي سنطرحها  العامة  ولو حاولنا تلخيص السامت 

العراق سنقول إن هناك عوامل أثّرت للوصول إىل ما هو قائم أهمها الحروب املتتالية بأنواعها 

كافة، وحركة القمع، قمع الحريات والتفرّد بالسلطة وغياب أي شكل من أشكال املجتمع املدين، 

وشالل هجرات املثقفني الذي بدأ منذ سبعينيات القرن املايض ومل يتوقف، ثم ويف النهاية، تسلّط 

إىل خمسة  تصل  فرتة طويلة  عن  نتحدث  هنا  ونحن  الثقافة.  أشكال  كل  الدينية عىل  األحزاب 

وثالثني عاماً مليئة باألحداث. 

للوهلة األوىل يبدو االختالف شديداً بني الوضع يف العراق والوضع يف سوريا، ولكن يف الحقيقة 

قد تكون حالة العراق منوذجاً ملا ميكن أن يكون عليه الوضع يف سوريا لو استمرت األزمة.
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1 - المشهد الثقافي بعد الغزو األمريكي

يف العراق هناك تحول يف النظرة إىل الثقافة بعد الغزو األمريييك، فبعد الثقافة الجاّدة التي 

كانت سائدة يف املايض، وبعد العزلة التي عاشها الشارع العراقي لسنوات طويلة، انترشت أجهزة 

من  كبرية  نسبة  وبدأت  العراقي،  الشارع  بشكل رسيع يف  اإلنرتنت  واملوبايل وشبكة  الستااليت 

العراقيني ممن ال عالقة مبارشة لهم بالثقافة بحضور النشاطات الثقافية من باب الفضول والتعرف 

عىل ظواهر جديدة مل يشهدوها من قبل، خاصة جيل الشباب الذي كانت تصله أخبار الفعاليات 

عن طريق الجامعات واألحزاب ومنظامت املجتمع املدين لكنه كان بعيداً عن كل هذا. أما الجيل 

القديم، الذي خرج يف السبعينيات من العراق هرباً من الحكم الديكتاتوري، فقد عاد إىل الوطن 

إما بشكل نهايئ أو عىل شكل زيارات متقطعة لكن مل يسرتد حضوره القديم. إن التغيري يف النظرة 

األزمة  البلد وبسبب طول  يعيشها  التي  الجديدة  األوضاع  بسبب  نفسه فرضاً  الثقافة فرض  إىل 

وانفتاح البلد عىل كل جديد دون وعي أو إدارة منظمة.

2 - إشكالية مفهوم الثقافة العراقية

يصعب التحدث عن الثقافة العراقية اليوم لسببني:

األول، هو هجرة أعداد كبرية من املثقفني واملبدعني العراقيني إىل خارج البالد وبقاء معظمهم 

يف الخارج يف بلدان الهجرة منذ سنوات، بحيث تطورت ثقافات عراقيّة مهجرية متعددة يصعب 

الخاصة ويطغى عليه  العراقية  بالطبيعة والنفسية  حرصها تحت مظلّة واحدة، فمنها ما تطبع 

الحنني إىل أرض الوطن والشخصية الوطنية الخاصة، ومنها ما كان متميزاً وبارزاً عاملياً لكنه انصهر 

بالجو العام الذي وجد فيه مثل األعامل الهندسية الراقية للمهندسة العراقية األصل زها حديد)1(.

ثانياً، طول مدة األزمة وعدم استقرار الوضع يف العراق وقلّة انفتاحه عىل العامل الخارجي حتى 

اآلن، أو ميكن القول إن األزمات املتتالية التي حلت بالبالد مل ترتك فرصة لوجود مظاهر ثقافية 

مستدامة يف املجتمع العراقي إال السلبية منها، عىل الرغم من أن العراق كام سوريا هو من البلدان 

العريقة ثقافياً، لكن استمرار تدهور الوضع األمني الذي مل يستقر عىل حال واضح منذ سنوات، مل 

يسمح للمثقفني بدمل جروحهم والنهضة من جديد حتى بعد حرب سنة 2003. عىل العكس متاماً 

حاول بعض املثقفني العودة إىل العراق لكن رسعان ما خابت آمالهم لعدم استقرار الوضع األمني 

http://www.zaha-hadid.com :انظر املوقع اإللكرتوين لزها حديد  )1(
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ولظهور مشاكل جديدة مل تكن يف الحسبان أهمها ارتباط الثقافة باألحزاب الدينية)1(، إن سيطرة 

األحزاب الدينية فتحت الباب واسعاً لثقافة طائفية رجعية منغلقة عىل ذاتها. 

إن الثقافة الجادة واالتجاهات الثقافية اإلبداعية التي برزت سابقاً داخل العراق حتى تحت 

وأحياناً  شكلياً،  ابتعدت  وثقافًة  فناً  أو  موجهاً،  أيديولوجياً  فناً  إما  كانت  الشمويل  النظام  حكم 

موضوعياً، عاّم ميس الشارع العراقي، وذهبت يف اتجاه الدعاية السطحية. قليل من هذا اإلنتاج 

الثقايف لجأ إىل الخفاء فتطور )تحت ضغط الظرف السيايس( ولكن دون أن يعرف جمهوراً واسعاً. 

املشهد بعد سقوط صدام حسني واإلطاحة بالنظام الشمويل أسقط الضغط الذي كانت متارسه 

أجهزة الدولة األمنية واأليديولوجية عىل املثقفني وإنتاجهم من جهة، مام أدى إىل نشوء العديد 

العلن  إىل  وثقافية  فنية  اتجاهات  إىل جانب خروج  الناشطة،  والثقافية  الفكرية  التجمعات  من 

كانت يف الخفاء قبل سقوط النظام، مثل فرق الليفيمنتيل )الحدث الثقايف(even-based الشبابية 

والكوميديا السياسية الشعبية لكنها رسعان ما اندثرت إثر تدهور الوضع األمني الذي ساد بعد 

ذلك، وهذا أدى إىل بروز حركات سياسية غري ليربالية رسمت للحيز الذي يشغله الفن والثقافة 

حدوداً صارمة قد تتحدد بالعنف عندما يلزم األمر. 

انتقل املثقفون من قمع إىل قمع جديد. كام أدى تدهور الوضع األمني إىل الخوف من التجمع 

الثقافة، وجعل  السينام ودور  املسارح ودور  إعادة إعامر  العامة مام زاد يف صعوبة  األماكن  يف 

أدى  كام  نوعها.  كان  مهام  الثقافية  الفعاليات  يف  للمشاركة  األماكن  زيارة  من  متوجسني  الناس 

تدهور الوضع االقتصادي إىل انرصاف معظم الفئات االجتامعية إىل كسب الرزق وتأمني العيش، 

وإىل استهالك األنواع البسيطة من الفنون، فهناك إقبال شعبي كبري عىل املرسح الكوميدي البسيط 

واإلذاعة املوسيقية البحتة وعىل مشاهدة املسلسالت الشامية واملرصية التي يتم بثها عرب القنوات 

اإلعالمية األكرث قبوالً لدى الجمهور العراقي، والذي أصبح املصدر األول للتثقيف يف كافة املجاالت 

وهذا يعني سيادة الثقافة االستهالكية بشكل كبري. 

إال أنه وعىل الرغم من ذلك شهد العراق منذ 2003 وحتى اآلن موجًة من املبادرات واملشاريع 

الفنية والثقافية املستقلة واملدعومة حكومياً أو دولياً بصورة جزئية سنأيت عىل ذكرها الحقاً. 

هناك حديث أيضاً عن االرتباط باألحزاب القومية، حيث توجد لدى األحزاب الكردية عىل سبيل املثال توجهات   )1(
بالحزب  مبارش  بشكل  االرتباط  برشط  األكراد  غري  حتى  أو  األكراد  للشباب  الثقايف  العمل  تفعيل  يف  واضحة 

وأهدافه. 
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3 - المشهد الثقافي، مراجعة تاريخية

كيف كان الوضع يف املايض؟ تعود أصول معظم الحركات الثقافية والتعبريات للثقافة العراقية 

األصيلة إىل خمسينيات القرن املايض وما تالها)1(، ومن املعروف أن معظم املثقفني أو الجسم األكرب 

منهم كان ينضوي يف تلك املرحلة تحت لواء حركة اليسار وعىل األخص الحزب الشيوعي العراقي 

وما حوله من مثقفني)2(. سياسياً، انتمى مثقفو تلك املرحلة إما إىل حزب البعث أو إىل الحزب 

الشيوعي، وقد لعبت مدينة الصفيح )مركز الفقراء( حينها دوراً كبرياً يف إنتاج الثقافة. ولكنها باتت 

اليوم بؤرة لثقافة الشارع مبفهومها السلبي والتي تبّنت املّد اإلسالمي الجديد وعرّبت عنه. 

اعتباراً من عام 1963 تاريخ أول انقالب لحزب البعث، بدأ يظهر توّجه إلقصاء الشيوعيني ولكن 

العارفني،  املرحلة بني 1964 إىل 1968 وتسمى مرحلة  يزال ضعيفاً، وتبقى  ما  التوجه كان  هذا 

نسبة لعبد السالم عارف، وعبد الرحمن عارف، مرحلة انفراج سيايس وازدهار ثقايف. بدأت هجرة 

تعرضوا  الذين  الشيوعيني  من  االوىل  الدفعة  غادرت  1979 حيث  عام  نهاية  من  فعلياً  املثقفني 

للقمع والتعذيب العراق إىل البلدان املجاورة، تلتها فيام بعد دفعة ثانية يف التسعينيات)3( كان 

البعثيني الذين بدؤوا يتذمرون من مامرسات صدام حسني.  من بينها أفراد من مثقفي السلطة 

ولكن ميكننا القول إن الثقافة بكل أشكالها ورموزها األدبية والفنية كانت مزدهرة ومل تكن هناك 

رقابة عىل املثقفني حتى ذلك التاريخ، من ناحية أخرى، وهذا هو األهم، كانت الثقافة منذ البداية 

السياسية  انتهى فيها دور األحزاب  التي  الفرتة  أنه ويف  مسيّسة وجادة. وسرنى بعد ذلك كيف 

يف  املرسحية  الفرق  ظهور  مع  يتبلور  وبدأ  املايض  القرن  بدايات  يف  العراقي  املرسح  نشأ  املثال:  سبيل  عىل   )1(
الخمسينيات مع تبلور الفكر السيايس والحراك السيايس يف تلك املرحلة، وقد بدأ تدريس املرسح يف »معهد 
الفنون الجميلة« يف وقت مبكر جداً، ففي عام 1940 تأسس قسم املرسح التابع ملعهد الفنون الجميلة، وعام 
1968 تأسس قسم املرسح يف الجامعة يف كلية الفنون الجميلة يف بغداد ثم يف املوصل فالبرصة، ووفر هذا القسم 
مجاالً للدراسة املرسحية يف دراسات عامة وتخصصية يف ثالثة اختصاصات هي التمثيل واإلخراج والنقد، كان 

هذا يف بغداد ثم يف املوصل وبعده يف البرصة.
قاسم، ويف عهد صدام  الكريم  عبد  عهد  الصفيح« يف  »مدينة  تسمى  كانت  الثورة«.  »مدينة  الصفيح  مدينة   )2(
سميت »مدينة صدام«، تعود أصول %75 من املثقفني يف العراق لهذه املدينة، وهم موجودون يف كل املجاالت 

يف اإلعالم ومؤسسات إعالمية يف الشعر يف الرواية و غريها. 
نذكر هنا عىل سبيل املثال ال الحرص، حالة اتحاد األدباء العراقيني بفروعه يف املحافظات والتي كانت وما زالت 
العراقي بأعضائه املشاركني يف اتحاد األدباء أيضاً،  العراقية، استفاد منه الحزب الشيوعي  الثقافة  متوله وزارة 

منتدى بيتنا الثقايف العراقي يرعاه الحزب الشيوعي، 
تم اغتيال عدد كبري من األكادمييني وأساتذة الجامعات، وبعد الحرب األمريكية صارت األحزاب الدينية تتحكم   )3(

بالجامعات. 
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بدأت الثقافة تتفكك ألن اإليديولوجيا بدأت تتفكك، وكيف أن غياب البعد السيايس واستبداله 

بالبعد الديني األيديولوجي كان عامل انحطاط، وهو السمة التي تطغى اليوم. 

الحكم  إىل  البعث  تلت مجيء حزب  التي  الفرتة  والسبعينيات وحتى  الستينيات  تعترب فرتة 

الثقافية  التحية  البنية  ازدهار  عرفت  التي  الفرتة  أيضاً  وهي  العراق،  يف  للثقافة  الذهبية  الفرتة 

والعلمية إذ أنشئت فيها األكادمييات والجامعات وتطورت. ال بد من اإلشارة إىل أن هذا االزدهار 

الثقايف تقاطع يف الستينيات وبداية السبعينيات مع إنشاء حركة التحرير الفلسطينية ووجودها يف 

األردن يف البداية ومن ثم يف لبنان، حيث كانت مجموعة كبرية من املثقفني العراقيني قد التحقت 

بشكل أو بآخر بهذا التجّمع الجديد املقاوم والذي حمل ثقافته معه أينام حل، وظهرت موجة 

للعراق بعد  العراقيون بكثافة. عاد بعض هؤالء  املثقفون  جديدة من األدب املقاوم شارك فيها 

أحداث األردن)1(، وبقي بعضهم اآلخر مع املقاومة الفلسطينية مرتبطاً بها حتى النهاية)2(. فمثاًل 

كان مسؤول املرسح الوطني الفلسطيني والناطق باسم الشعب الفلسطيني هو املخرج العراقي 

جواد األسدي عىل الرغم من وجود فلسطينيني درسوا املرسح وعملوا فيه.

يف الستينيات كانت بداية ظهور الفرق والتظاهرات الثقافية األهلية املدنية وهي كغريها من 

أشكال الثقافة املدنية يف الدول العربية، مل تكن تطرح موضوع التمويل كقضية، إذ كانت متول 

نفسها بنفسها. معها بدأت نهضة فنية حقيقية، ألنها استقطبت العديد من األسامء التي ستشكل 

أعمدة بناء الثقافة العراقية الحقاً مثل إبراهيم جالل، يوسف العاين، سامي عبد الحميد، كاظم 

حيدر، وحتى ناظم الغزايل. 

عام 1968 بدأت املؤسسات الثقافية والتعليمية تظهر، تأسست مصلحة السينام واملرسح وكان 

عىل رأسها يوسف العاين، وأسست فرقة الرشيد وفرقة املرسح القومي، ووضعت هيكلية للمصلحة 

وقوانني تسمح بتعيني الفنانني، بحيث يكون الفنان تحت رعاية الدولة )عىل منط الدول االشرتاكية 

سابقاً وهذا ما تم أيضاً يف سوريا الستينيات والسبعينيات(. وتشكلت عدة فرق منها املرسح الحر، 

ومرسح 14 متوز، ومرسح الهواة، ومرسح الرافدين، وكانت هذه الفرق تعمل مع املراكز الثقافية 

)املركز الثقايف الرويس(. 

النزاع بني الحكومة األردنية والفصائل الفلسطينية والتي وصلت ذروتها يف ما يعرف بأحداث أيلول األسود عام   )1(
 .1970

خاصة خالل وجودهم يف لبنان.  )2(
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يف السبعينيات من القرن املايض عرفت كل فنون ومجاالت الثقافة يف العراق نهضة جديدة، 

وكانت مرحلة نضج للمرسح واملرسحيني والفنانني التشكيليني، فظهرت العديد من الفرق والبنى 

املرسحية مثل املرسح املدريس، واملرسح الجامعي، واملرسح الريفي، واملرسح العاميل...إلخ، كذلك 

تلك  منذ  ولكن  تشكيليون.  وفنانون  ورسامون  كبار  الشعر وظهر شعراء  يف  كبرية  نهضة  عرفت 

املرحلة بدأت أيضاً حركة الرتاجع الثقايف بسبب الحروب والحصار والهجرة. من الناحية السياسية، 

سميت  دائرة  اإليرانية  العراقية  الحرب  خالل  تشكلت  الثقافية،  الفنية  الناحية  يف  سيؤثر  وهذا 

بدائرة التوجيه املعنوي، ثم صارت دائرة التوجيه السيايس، ووجهت املرسح والفنون األخرى بشكل 

مطّرد نحو الفن املوجه واملؤدلج تحت مسميات جديدة ترتبط بحزب البعث، وكان األهم هو 

إنشاء املرسح العسكري )ارتباطاً بالحرب( والكثري من الفنانني ُعينوا يف املرسح العسكري يف بداية 

حياتهم املهنية منهم الفنان كاظم الساهر، واملمثل جواد الشكرجي الذي انتقل هو اآلخر فيام 

بعد إىل سوريا. 

4 - تحوالت السلطة وتحديات الممارسة الثقافية

التي  واإلعالم  الثقافة  لوزارة  تابعاً  مهّمشاً  قسامً  الثقافة  من  جعلت  الحقبة  هذه  طول  إن 

إىل  املبدعني  أغلب  دفع  كله  النظام، وهذا  يف خدمة سياسة  فّجاً  إعالمياً  الثقافة خطاباً  حّملت 

التي تحولت فيام  الخارج  الكتاب واألدباء والفنانني واملثقفني يف  الوطن لتشكيل رابطة  مغادرة 

بعد إىل اسم أكرث اختصاراً وهي رابطة املثقفني العراقيني يف الخارج. يف فرتة صدام حسني مل يكن 

هناك أي مجال لظهور حركة نقدية يف السينام. يف سورياً مثالً مل يكن هناك أي بعد طائفي يف 

الدائرة الضيقة التي يدور حولها السينامئيون، وكان و ما زال هناك سينامئيون ينتقدون السلطة 

)من مختلف الطوائف( كمحمد ملص أو أسامة محمد. أما يف العراق فإن الظاهرة برزت مبكرة 

خصوصاً بعد أن توىل الثقافة عدي نجل صدام حسني. مل نَر ظاهرة املثقف الطائفي يف لبنان أو 

سوريا )عباس بيضون يتضامن مع نهال الشهال يف جريدة السفري اللبنانية، خاصة إبان وفاتها( لكنها 

تضخمت يف العراق قبل وبعد االحتالل األمرييك. ظهر مثقفون يطرحون فكرة مظامل الشيعة وقلًة 

منهم شكلوا حركة ضد الطائفية. جزء كبري من أعالم السلطة القدمية صاروا يشّكلون اآلن أعالم 

السلطة الجديدة باعتبارهم شيعة. أما بالنسبة إىل الجيل الجديد فهناك توجه ولكنه بطيء جداً 

باتجاه الحداثة مبا فيها نقد الدين، ولكن بالنتيجة ال ميكن القول إن هناك ثقافة علامنية يف العراق 
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حالياً، عىل العكس متاماً فكل املناسبات املحتفى فيها هي مناسبات دينية. إذ قام صدام حسني يف 

الفرتة الواقعة بني )1991 – 1992( بحملة إميانية كان شعارها مقاومة الغرب والعودة إىل العشرية 

كهوية وتم تسليح العشائر. لهذا السبب استمر املد الديني، ولو تجولنا يف الشوارع لرأينا شعارات 

دينية وأعالم واحتفالت باملناسبات الدينية. ويف مقابل هذا التوجه ظهر الفن واملرسح التجاري 

وتناميا بشكل مطّرد وهذه ظاهرة طبيعية، يف مثل هذه الظروف. 

بعد ذلك جاءت حملة »عاصفة الصحراء«)1( لتضعف السلطة بشكل كبري. وعىل الرغم من أنها 

مل تقِض عىل السلطة يف العراق لكنها أضعفتها، وكان لهذا الحدث تأثري كاريث عىل الثقافة ألنها 

بالسلطة. يف الوقت ذاته تحّولت السلطة شيئاً فشيئاً إىل ديكتاتورية تحكم  صارت مرتبطة كلياً 

قبضتها عىل الناس ومتنع الحريات، مام أثّر باملحصلة عىل املستوى الثقايف الذي كان عالياً فيام 

التعليمية ومؤسسات الصحافة  بالثقافة خاصة املؤسسات  التي تهتم  سبق، وأضعف املؤسسات 

واإلعالم. وال بد هنا من أن نعي ترابط التعليم بالثقافة؛ فمع ضعف املؤسسات التعليمة ازداد 

التدهور الثقايف بالرضورة. وبالفعل بدأت املؤسسات الثقافية يف ذلك الحني تهرتئ، أغلب من كان 

مرتبطاً بها بدأ يحاول الرحيل هرباً من الفقر والقمع حتى لو مل يكن ضد السلطة بشكل مبارش. 

أذكر أننا التقينا يف عامن مبناسبة مهرجان املرسح املستقل يف بداية التسعينيات ببعض املرسحيني 

العراقيني ومن بينهم املرسحي املعروف يوسف العاين وحىك لنا عن حالة الفقر املدقع التي وصلوا 

إليها، وقال حرفياً إن راتبه ال يسمح له سوى برشاء »كيليي بصل«. وما املثال األخري إال عينة عن 

وضع هو التايل: هناك مثقفون ولكن مل تعد املامرسات الثقافية ممكنة وحاول بعض هؤالء ممن 

نعيم، وصالح  العاين وعزيز خيون وعواطف  الحميد ويوسف  أمثال سامي عبد  العراق  بقي يف 

كانوا  أنهم  الظن  وأغلب  الصعبة  الظروف  العمل يف هذه  الرزاق، وغريهم،  عبد  وهيثم  قصاب 

يتحركون يف إطار بعض املؤسسات الرسمية والتعليمية مثل أكادميية الفنون التي حاولت املحافظة 

عىل نفسها كمؤسسة لكن املستوى كان قد تدهور.

اسم العملية العسكرية التي شنتها قوات دولية مختلطة بقيادة أمريكية يف العراق يف 16 كانون الثاين 1991   )1(
ضمن حرب الخليج الثانية.
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5 - المشهد الثقافي في العراق، موجة جديدة

مثّة خط مستقل للحراك الثقايّف بعد نيسان العام 2003 أغنى املشهد الثقايف يف العراق يتمثّل 

بنشاط عرشات الجمعيات واملنظاّمت، نذكر منها:

أ - املركز العراقي للفيلم املستقل

أسسه املخرج السيناميئ عدي رشيد مع زميله محمد الدراجي يف العام 2003 واتخذا له مقراً 

بناء منتدى املرسح القديم الكائن يف شارع الرشيد يف بغداد، وقد هدف املركز إىل إنجاز عدد من 

املشاريع إلعادة الحركة لعجلة السينام العراقية. اتسم املركز باالستقاللية عن الجهات السياسية 

أساسية متثّلت  رعاية  الثقافة عىل  السينام واملرسح ووزارة  دائرة  أنه حصل من  إال  والحكومية، 
باملكان واملعدات املوجودة.)1(

وقد حصدت إنتاجات املركز السينامئية عىل عدد من الجوائز منها حصول فيلم »أطفال الله« 

عىل جائزة لجنة تحكيم االتحاد الدويل لنقاد السينام فيربسيك لألفالم القصرية وكذلك جائزة لجنة 

التحكيم العريب، فضالً عن ستة أفالم أخرى أنتجها املركز ومثّلت العراق يف املهرجان املذكور ضمن 

وفد ترأسه املخرج السيناميئ محمد جبارة الدراجي)2(.

ب - جمعية الثقافة للجميع 

لجمعية  األول  املؤمتر  انعقد  بغداد،  يف  واالجتامعات  والحوارات  اللقاءات  من  سلسلة  بعد 

الثقافة للجميع يف ترشين األول/ أكتوبر العام 2003. واتخذت مقرها يف بغداد. 

وعقدت   ،2004 عام  يف  األول  الطفل  مهرجان  فأقامت  بالتنوع،  الجمعية  نشاطات  اتسمت 

مؤمتراً عن »الدستور العراقي وآفاق املستقبل« يف وقت الحق من ذات العام، قبل أن تفتتح مركزاً 

لها يف كركوك يف العام 2005 لتعليم مهارات الحاسوب وكذلك يف مدينة البرصة يف العام 2006. كام 

قامت بإصدار مجلة »السؤال« الثقافية. ويف املحيط نفسه، تحركت الجمعية بدعم عدد كبري من 

الناشطني بتقديم مذكرة »العنف عىل الطائفية« يف العام 2006. حرصت الجمعية عىل عقد قاعة 

إلكرتوين(،  السينمائي )مرجع  للفيلم  المستقل  العراقي  المركز  تأسيس  إبداعية:  نتاجات  العتايب،  الجبار  عبد   )1(
موجود عىل الرابط:

http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=24157 
]د.ت[، متت معاينته يف، 2015/10/7. 

http://almothaqaf.com/index.php/culture/82210.html :ملعلومات أكرث عن املخرج يرجى زيارة الرابط  )2(
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نشاطات ثقافية منتظمة يف قاعة فؤاد التكريل كل صباح خميس، بإدارة أدباء ومثقفني وفنانني 

مستقلني تناوبوا عىل إدارة الندوات وهم: حنون مجيد وكريم الوائيل وخالد القطان ورياض الفهد 

وعيل العقايب وحذام يوسف)1(.

جـ - بيت الشعر العراقي

الشعراء  من  مجموعة  من  مببادرة   2009 نيسان  يف  تأسست  حكومية  غري  ثقافية  منظمة 

العراقيني. اهتمت املبادرة بالشعر العراقي الجديد ونقده وتوثيقه وتقديم النتاج الشعري العراقي. 

أصدرت مجلّة »بيت« الثقافيّة الفصليّة، من قبل كل من أحمد عبد الحسني وسهيل نجم وحسام 

الرساي ومحمد ثامر يوسف ومحمد غازي األخرس وفارس حرّام، وقد جاءت املجلة الجديدة بعد 

انقطاع اإلصدار الثقايف املعني بهموم الشعر العراقي منذ توقف مجلة »شعر 69« عن الصدور. 

فضالً عن ذلك، قام بيت الشعر العراقي بإطالق الدورة األوىل ملسابقة سنويّة لقصائد األطفال يف 
العام 2013.)2(

د - جمعية سينامئيون بال حدود 

أسسها  العراقي،  السيناميئ  بتنمية  تعنى   2004 عام  تأسست  مستقلة  حكومية  غري  جمعية 

وترأسها يف ذاك الوقت األستاذ طاهر عبد مسلم. تهدف الجمعية إىل تطوير الكوادر السينامئية 

وانخراطهم يف الدورات وورشات العمل واملؤمترات. فضالً عن إنتاج األفالم التسجيلية والقصرية 

وتنشيط الثقافة السينامئية، وإقامة مهرجانات سينامئية سنوية. أطلقت مهرجان بغداد الدويل 

السيناميئ )أقيمت دورته األوىل عام 2005( مبيزانية مالية متواضعة مبساهامت خارجية محدودة 

ودون تلقي دعم حكومي. أما دورته الثانية فكانت يف العام 2007 وشهدت مشاركة محدودة نظراً 
لألوضاع األمنية، أما دورته الثالثة فانتظرت حتى العام 2011.)3(

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=262392 :ملعلومات أكرث  )1(
املركزية  الصحيفة  االتحاد،  العراقي عندما تحتضنه مجلة، جريدة  الشعر  )بيت(..  راجع مقال: بشار عليوي،   )2(

لالتحاد الوطني الكردستاين )مرجع إلكرتوين(، موجود عىل الرابط:
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=81981

]د.ت[، متت معاينته يف، 7/10/2015. 
 http://almadapaper.net/sub/04-638/p11.htm :ملعلومات أكرث  )3(
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هـ - الجمعية العراقية لدعم الثقافة)1)

تأسست يف شهر شباط من عام 2013. وترأسها مفيد محمد جواد عباس الجزائري، والذي كان 

وزيراً للثقافة يف الحكومة العراقية املؤقتة التي تشكلت يف عام 2004. 

تهدف الجمعية وفقاً لبيانها التأسييس إىل: 

- تشجيع النشاط واإلنتاج الثقافيني مبختلف ميادينهام وأشكالهام، والسعي إىل توفري ظروف 

أفضل عىل الصعد املادية والقانونية واإلعالمية.

- تنظيم وإقامة الفعاليات الثقافية. 

- اإلسهام يف حامية الذاكرة الثقافية العراقية بجمع ما ميكن من تراثها اإلبداعي والفكري.

الجمهور  إطالع  ويف  العراقيني،  واملفكرين  املبدعني  بنتاجات  العامل  تعريف  يف  املساهمة   -

العراقي عىل املتاح من جديد اإلبداع والفكر العاملي.

الفنية  الثقافية واألعامل  املأثورات  العراقية، من  الكنوز  الدعوة إىل بذل الجهود الستعادة   -

واللقى األثرية والكتب واملخطوطات والوثائق والصور التي فُقدت أو رُسقت وُهرِّب قسم منها إىل 

الخارج، واملساهمة يف تلك الجهود.

- تعضيد املساعي الرامية إىل حامية املوروث الثقايف والحضاري عىل اختالف أنواعه، املادي 

وغري املادي، ويف املقدمة منه املنشآت واملباين والبيوت الرتاثية يف عموم العراق)2(.

و - مبادرة أنا عراقّي أنا أقرأ)3(

وهو مرشوع لتشجيع القراءة ونرش الكتاب يف العراق تأسس يف نيسان 2012. نجحت املبادرة 

حتى اآلن يف تحقيق ثالثة مواسم من معارض الكتب العامة يف بغداد وكربالء والنجف. 

تعتمد املبادرة عىل تربعات مؤسسات أكادميية ودور نرش وشخصيات ثقافية وعامة بكتبها. ويف 

موسمها الثالث يف عام 2014 تلقت املبادرة أكرث من ستة آالف كتاب جديد، عىل الرغم من تعذر 

وصول الكثري من اإلصدارات األخرى سواء من املحافظات أو من خارج البالد، فضالً عن إضافات 

حذفت صفحة »الجمعية العراقية لدعم الثقافة والفنون« من موقع التوصل االجتامعي فيسبوك.  )1(
 http://daleeliq.com/civil_Details.php?ID=822 :ملعلومات أكرث  )2(

إلكرتوين(،  الحياة )مرجع  بغداد، جريدة  ثقافي في  أقرأ.. كرنفال  أنا  أنا عراقي  األمري،  راجع مقال: عيل عبد   )3(
موجود عىل الرابط: http://alhayat.com/Articles/4956687، نرش بتاريخ 10/9/ 2014، متت معاينته بتاريخ 

.2015/10/7
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نوعية عدة منها الكتاب اإللكرتوين، والكتاب الصويت، واملوقع اإللكرتوين الخاص به لتحميل الكتب. 

ووصل عدد مرتادي املبادرة التي متت يف حدائق شارع أبو نواس يف العاصمة بغداد 4000 زائر.

ز- مجلس صفية السهيل الثقايف 

شهدت الساحة الثقافية العراقية عودة الصالونات واملجالس الثقافيّة، بعضها ارتبط بأعضاء 

مجلس نواب من ذوي التوجه الليربايّل مثل مجلس صفية السهيل الثقايف الذي تأسس يف نيسان 

2009 ليعقد جلساته بصورة منتظمة يف آخر خميس من كل شهر. 

يهدف املجلس إىل دعم الحركة الثقافية واألدبية والفنية يف البالد وتسليط الضوء عىل التحديات 

واملختصني  واألكادمييني  واإلعالميني  والرواد  املثقفني  استضافة  من خالل  تواجهها  التي  واملشاكل 

والسياسيني والدبلوماسيني واملسؤولني. كام نظم املجلس جلسات يف الثقافة الدميقراطية والجوانب 

الخاصة والشباب واملرأة  اإلنسانية، خاصة ما يتعلق بحقوق اإلنسان ومعاناة ذوي االحتياجات 

والطفل واأليتام واألقليات والوضع االقتصادي والخدمي والتنمية البرشية يف العراق، إضافة إىل 

مناقشة العديد من القوانني التي صّوت مجلس النواب أو التي سيصوت عليها، وإبداء املالحظات 

وإصدار التوصيات بشأنها إضافة إىل إقامة املعارض الفنية املختلفة.

أما عىل صعيد النرش، فقد برزت حركة نرش جديدة لها حضورها الواضح عرب تأسيس عدد من 

دور النرش يف بغداد والبرصة وحتّى كردستان، منها منشورات »عدنان« و»ميزوبوتاميا« يف بغداد 

و»آراس« يف أربيل، و»وراقون« يف البرصة، فقد أخذت منشورات »عدنان« مثالً تشارك يف معارض 

النرش  دور  كانت  أن  بعد  للكتاب،  بريوت  للكتاب ومعرض  الدويّل  أبو ظبي  مثل معرض  دوليّة 

العراقيّة مقيمة يف الخارج وتشارك بأسامء الدول التي تقيم فيها )مثالً دار الجمل: أملانيا، واملدى: 

دمشق- بريوت(، عىل الرغم من وجود مكاتب لها يف بغداد. 

املوت  عاند ظروف  لجوائز شتّى بشكل  العراقيّني  نيل  املراقب غزارة  وبصورة عامة، يالحظ 

والقهر واإلرهاب، وذلك يف إبداعات عدة كالسينام واملرسح والشعر والرواية والفوتوغراف، آخرها 

نيل الكاتب أحمد سعداوي جائزة البوكر للرواية العربيّة 2014 عن روايته »فرانكشتاين يف بغداد«. 

ويف ذات العام عىل سبيل املثال، ويف مسابقة القلم الحر التي أقيمت يف مرص نال الكاتب العراقي 

عيل لفتة سعيد الجائزة األوىل من بني 75 رواية )مواسم األسطرالب( كام حازت بنفس املسابقة 

الشاعرة غرام الربيعي عىل الجائزة األوىل يف مجال القصيدة الشعرية عن مجموعتها )قصاصات 
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مرتبكة( من بني مئة شاعر وشاعرة. وحصل الدكتور حمد الطوخي بجائزة النقد األديب ملسابقة 

الجائزة العربية لإلبداع الثقايف يف مرشوع بغداد عاصمة الثقافة العربية. وفاز الشاعر شاكر لعيبي 

بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكييل عن بحثه املوسوم )املعامري والرسام(.

الربيطانية  األكادميية  ملهرجان  األوىل  الجائزة  عىل  الخليفة  يوسف  العراقي  املخرج  وحصل 

للسينام –بافتا– عن فيلمه )النوم مع السمك(. وحصد العراق الجائزة األوىل ألفضل نص ملهرجان 

األيام املغربية للمرسح عن مرسحيته )أيها اآليت وداعاً( إخراج محمد عطية وتأليف حيدر الشطري.

وفاز ثالثة أدباء بجوائز الشارقة لإلبداع العريب بدورتها 17 وهم الشاعر هيثم الشوييل والروايئ 

عيل كاظم داود والناقد د. محمد الدوخي.

كام ترشح الفيلم العراقي )مييس بغداد( للمخرج الكردي سهيم عمر للقامئة القصرية لجوائز 

األوسكار كأفضل فيلم أجنبي وأفضل فيلم قصري يف مهرجان ونرتفابك اواردز لألفالم القصرية يف 

نيويورك. ففي العام 2009 نال أربعون مبدعاً عراقيّاً جوائز عربيّة ودوليّة يف مختلف املجاالت)1(. 

ويف اإلشارة إىل املجالت الثقافيّة التي أطلقت بعد نيسان 2003، إذ ألول مرّة يف تاريخ العراق 

للمؤّسسة  تابعة  تكون  أن  دون  من  مجلة   16 الـ  يقرب عددها  ثقافيّة  تطلق مجالت  الحديث 

و»مدارك«،  و»رشفات«  الثقايف«  و»البديل  و»مسارات«  و»نرث«  و»هال«  »جدل«  منها  الرسميّة، 

 Iraq Literaryمل يبَق منها اليوم غري »إمضاء« و»بيت« التي تصدر عن بيت الشعر العراقي، و

Re view، ومجلة »الخشبة« املرسحية، يف مؤرش عىل صعوبة استمرار املشاريع غري املدعومة من 

الدولة واالفتقار إىل سياسة لتسويق املنتج الثقايّف وضامن استمراره بآليات شتّى، منها االشرتاكات 

السنويّة والتوجه نحو الرشكات والقطاع الخاص.

6 - الشتات الثقافي العراقي 

من جهة أخرى، فإن أحوال املرسحيني العراقيني يف الشتات ليست واحدة، فمنهم من سمحت 

)منهم  املهجر  ولبنان()2(، ويف  الخليجي ويف سوريا  التعاون  دول مجلس  )يف  بالعمل  الفرصة  له 

قاسم مطرود املوجود يف هولندا، روناك شوقي يف إنكلرتا، باسم قهار الذي كان ينتقل بني أسرتاليا 

 http://www.almadapaper.net/ar :راجع موقع جريدة املدى  )1(
مثل حالة محمود أبو العباس الذي عمل فرتة طويلة يف اإلمارات يف إمارة الفجرية، عوين كرومي يف سوريا باسم   )2(

قهار كذلك وغريهم كثريون. 
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ودمشق، ورسول الصغري يف هولندا، واملرسحي العراقي الراحل قاسم محمد، الذي تويف يف عام 

2008 يف اإلمارات العربية املتحدة، وقبله عوين كرومي الذي عاش يف أملانيا وتويف فيها، وجواد 

األسدي الذي درَّس يف املعهد العايل للفنون املرسحية يف دمشق، ثم جال عىل عدة دول عربية 

إىل أن عاد واستقر يف بريوت وافتتح فضاًء مرسحياً تحت اسم مرسح بابل()1(. ومنهم من عاد إىل 

العراق وعمل فيها، مثل فخري كريم صاحب دار املدى التي أنشئت بداية كدار نرش ثم تحولت 

إىل مؤسسة ثقافية كاملة افتتحت يف دمشق يف البداية ثم فتحت فرعاً يف بريوت وعادت واستقرت 

يف بغداد وصارت مؤسسة لها قوامها املتكامل تصدر صحيفة معارضة وتنرش كتباً وترعى نشاطات 

التقيناهم من  افتتحت مؤخراً، وهي بحسب من  التجريب  ثقافية ولها محطة فضائية يف طور 

العراقيني تلعب دوراً ثقافياً مهامً يف الحياة اليومية يف العراق حالياً. كام أنه أطلق مؤخراً يف العراق 

مرشوع »أنا أقرأ، أنا عراقي« وعمم عىل املحافظات العراقية كافة. كام تقوم املؤسسة أيضاً بعقد 

ندوة ثقافية أسبوعية. 

عمل العراقيون يف بالد اللجوء يف الثقافة بكل أشكالها من فنون جميلة إىل مرسح ورواية 

دقيقة  تقديرات  لدينا  ليس  الهجرة،  ببلدان  وارتبطوا  وتعليم،  ونقد ودراسات وصحافة  وأدب 

بهذا الخصوص، لكننا كنا نتابع إنتاج هؤالء يف البلدان العربية التي لجؤوا إليها وهي تنحرص 

يف لبنان وسوريا ومرص بعدد قليل واإلمارات العربية املتحدة واألردن... إلخ. وهناك من هاجر 

إىل البلدان الغربية. أغلبهم يف الدول االسكندنافية وكندا وهم ما زالوا يحاولون العمل يف مجال 

التعليم والثقافة وافتتحوا مؤسسات لكننا ال نعرف مصريهم بالضبط. إن عدد هؤالء كبري جداً، 

وأغلبها أسامء المعة، كانت يف البداية تدور يف فلك حركات اليسار يف العامل العريب ثم عندما 

طالت مدة األزمة هاجرت إىل بلدان أجنبية. األسامء املعروفة واملتداولة عديدة منها جرب علوان 

يف الرسم وهو اآلن رسام عاملي، الجواهري استقر يف سوريا واستقبلته الحكومة السوريّة وقدمت 

له إقامة تليق به. لو تابعنا عىل سبيل املثال ال الحرص مصري بعض املوسيقيني مثل فرقة الطريق 

لعائلة البرصي )عائلة حميد البرصي( وهي عائلة موسيقية غّنت يف البداية كعائلة »فرقة« يف 

دمشق وغالباً أغنيات وطنية ثم تفرقت حيث هاجر جزء منها هجرته الثانية وبقي االبن األصغر 

تدريس وعزف  العايل من  املعهد  املوسيقي يف  العزف  استقر ومارس  »رعد« يف دمشق حيث 

وهو يف دار سينام قدمية حولها إىل فضاء ثقايف وأمن لها التمويل لتعمل فيام بعد معتمدة عىل تأجري املرسح   )1(
وعائدات العروض.
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ومل نعد نسمع شيئاً عن باقي أفراد العائلة. ومن ثم نصري شاّم الذي ميارس املوسيقى يف بلدان 

عربية عدة وافتتح »بيت العود« يف مرص، كذلك إلهام مدفعي أو كاظم الساهر الذي تحول إىل 

العاملية. كل هذا يطرح سؤاالً مهامً: هل صارت هناك ثقافتان عراقيتان؟ هل حصل متايز بني 

الداخل والخارج؟

يف الداخل العراقي الوضع يف الوقت الحارض هو وضع صعب وتعاين كل مجاالت الثقافة من 

مشكالت حقيقية منها حالة البنى التحتية)1( يف بغداد وغريها من املدن حيث هناك صالة واحدة 

فقط صالحة لالستخدام. وهناك أيضاً الحالة األمنية)2( التي أثّرت كثرياً. كانت هناك محاوالت لتغيري 

هذا الوضع لكننا نرى بأم أعيننا كيف أن الوضع عندما يتحسن قليالً ما يلبث أن يرتاجع. بعد الغزو 

األمرييك حصلت حركة انفتاح مجنونة عىل التقنيات الجديدة فانترشت أجهزة »الديجيتال« بشكل 

السوق، وتعديل سقف األجور والرواتب.  انفتاح  النظام، بسبب  التالية لسقوط  السنة  هائل يف 

أصبح استقبال البث الفضايئ الذي كان ممنوعاً يف زمن صدام متاحاً كام إمكانية الحصول عىل 

اإلنرتنت وكل وسائل االنفتاح عىل العامل الخارجي. 

إىل  مقراتها  تنقل  بطيء  وبشكل  بالتدريج  الخارج  يف  العراقية  والصحف  النرش  دور  بدأت 

بغداد لتصدر للمرة األوىل من وطنها مثل دار املدى بجريدتها اليومية وجريدة طريق الشعب 

القنوات  أيضاً ظهرت  األوىل  للمرة  العراقي.  الشيوعي  للحزب  التابعتني  الجديدة  الثقافة  ومجلة 

التليفزيونية العراقية الخاصة كالرشقية والسومرية والبغدادية والفيحاء والفرات والرشيد. وكلها 

للثقافة والربامج الحوارية والريبورتاجات. ظهرت  الربامجية حصة  تقريباً تخصص ضمن دوراتها 

املرسح  قاعة  ليقام يف  الذي ظهر مؤخراً  بغداد  الثقافية كمهرجان املرسح يف  املهرجانات  بعض 

الوطني ويستضيف العروض العربية واألجنبية.

7 - عقٌد على سقوط الديكتاتورية 

عرش سنوات وأكرث مرّت لكن الجرح كبري. كانت هناك محاوالت عديدة حسب املقابالت التي 

متكنا من االطالع عليها مع مسؤولني ثقافيني عىل مدى السنوات لكنها مل تتمكن من إعادة ما 

الكلمة.  كان موجوداً وال إدخال الجديد وكل جديد دخل كان ثقافة استهالكية ومعوملة مبعنى 

ما تكون تابعة ملراكز التسوق والتي تتميز أفالمها  تتفرد محافظات إقليم كردستان بدور السينام التي غالباً   )1(
بالطابع التجاري غالباً. 

العروض لو وجدت تكون عروضاً نهارية وليست يف املساء.   )2(
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حيث تعاين الثقافة يف الداخل من هبوط يف املستوى الفني الثقايف وهو نتيجة حتمية للسنوات 

واألحداث املاضية، وهنا نورد مثالً بسيطاً من مقال ظهر يف صحيفة الحياة عن متثال فني للشاعر 

الكبري الجواهري، نرشت صحيفة الحياة مقاالً للناقد الصحفي عمر الجفال)1( عن الفنون التشكيلية 

اليوم ومتثال للجواهري ينتقد فيه األعامل الفنية التي أنتجت مؤخراً وهو يقول يف مقاله عن تردي 

الذوق الفني:

حّول القامئون عىل بغداد شاعر العرب األكرب محمد مهدي الجواهري إىل بائع قهوة. وحّولوا 

شجرة عيد امليالد إىل ناموسة كبرية. فيام حّول القامئون عىل محافظة البرصة الحرية إىل باذنجانة 

كبرية محاطة ببعض األحصنة. نام العراقيون وصحوا ليجدوا كل املفاهيم قد تغريت يف املنحوتات 

)...( مل تعد هناك لجان مختصصة  القرن املايض  التي غطت الشوارع منذ أربعينيات  والتامثيل 

لوضع النصب والتامثيل يف الشوارع العراقية. بل أصبح األمر رهناً بذائقة القامئني عىل املدن. وهي 

ذائقة متدنية إىل حد نرش أعداد من متاثيل البالستيك الصينية القبيحة يف شوارع وساحات عراقية 

شهدت فيام مىض ميالد أعامل نحتية كبرية لفنانني عراقيني معروفني عربياً وعاملياً، مثل جواد سليم 

وخالد الرحال ومحمد غني حكمت وغريهم الكثري.

8 - تحديات الثقافة في العراق 

أ- القوانني والترشيعات 

الدولة، واالنفتاح بشكل  الرعاية من  الثقافة، وغياب  التي تتعلق بشؤون  القوانني  إن غياب 

كبري عىل التمويل الخارجي، بحيث نجد جمعيات تعنى باملرسح والفنون يف حالة بحث دائم عن 

التمويل، وهنا نتكلم عن ثقافة الجيل الجديد، كل تلك العوامل مل تسمح بربوز أسامء جديدة قد 

تكون موجودة عىل الساحة العراقية. ويلخص وزير الثقافة العراقي فوزي الجزائري)2( بعد 2003 

الحالة إذ يرد عىل أسئلة محددة يف هذا الخصوص. 

يرى الجزائري أن اإلعالم الحزيب يعرّب عن رأي األحزاب الجديدة املعنية والتي متتلك الفضائية 

املعنية أو اإلذاعة وبالتايل هي تعرّب عن رأي الحزب وتشارك يف الجداالت والسجاالت الجارية بني 

أطراف العملية السياسية املختلفة، وهذا يشء طبيعي. وتسهم وسائل اإلعالم الحزبية يف تصعيد 

نرش املقال يف 16 كانون الثاين 2014 العدد 12676  )1(
حوار مع مفيد الجزائري وزير الثقافة العراقي السابق، مرجع سبق ذكره.  )2(
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الرصاعات وتأجيجها من جهة، أو بالعكس يف التخفيف من حدة هذه الرصاعات، وتسهم يف إيجاد 

مخارج أو معالجات جيدة يكون لها تأثريها البناء، وهذا يتوقف عىل سلوك األحزاب السياسية 

نفسها. فالصحافة واإلعالم الحزيب ال يلعب دوراً مستقالً عن األحزاب نفسها وينطق باسمها كيفام 

إعالمها  يعكس  وتوجهاتها، كام  نهجها  يكون  تكون سياستها وكيفام  األحزاب وكيفام  تلك  تكون 

وتوجهاتها وسياستها ويعرب منربها الحر عن والدة إعالم مؤسسايت بعيد عن رؤية الحكومة. 

وينفي الوزير العراقي وجود إشكالية ما يف الثقافة العراقية بعد تغيري النظام السابق، فهذه 

الثقافة كام يراها أصيلة وحقيقية، إال أنه يلخص بعضاً من مشاكل هذه الثقافة بعد التغيري بأنها 

مل تحَظ مبا ينبغي من الرعاية واالهتامم من قبل الدولة، فالتخصيصات املالية الحكومية للثقافة 

محدودة، وأحياناً ضئيلة جداً، والبنية التحتية للثقافة ما زالت عىل حالها وبعضها مدّمر وما زال 

ينتظر إعادة البناء والتوسيع والتطوير وبناء املزيد من املرافق الثقافية.

فهو  السياسية،  القيادات  وعىل  الحكومة  الالمئة عىل  بإلقاء  العراقي  الثقافة  وزير  يكتفي  ال 

يعتقد أن املثقفني العراقيني مل يخوضوا معركة من أجل النهوض بالثقافة العراقية ودفع الدولة 

إىل إعارة املزيد من االهتامم للثقافة، فهذه الجهود من جهة املثقفني مل تكن باملستوى املطلوب.

يف  يكون  قد  يتغري  الذي  الوضع  لكن  سنوات.  مرور عرش  بعد  حالها  عىل  األمور  زالت  وما 

كردستان العراق حيث هناك إرادة حقيقية لبناء يشء جديد.

العراق،  يف  الثقافة  وزارة  وكيل  األترويش)1(،  بفوزي  التعريف  تم  مؤخراً  معه  أجري  لقاء  يف 

كواحد من الشخصيـات القليلة التي ما زالت تؤمن بأهمية التنوع الثقايف، وترفض رفضاً قاطعاً 

)بغداد  أبرزه يف مرشوع  ما  واحد. وهذا  أو عرق  واحد  دين  أو  واحد  لون  الثقافة عىل  انطواء 

عاصمة الثقافة العربية للعام 2013( حيث سعى إىل إرشاك جميع األطراف يف هذا اإلنجاز. 

يقول األترويش: »مرشوع بغداد عاصمة ثقافية كانت له أهداف أساسية. أوالً إعادة التالحم 

مكونات  كل  ممثلة  الجديد  العراق  بثقافة  التعريف  ثانياً  العربية.  والبلدان  العراق  بني  الثقايف 

املجتمع العريب دون تغليب مكون عىل مكون آخر، ففي الثقافة ليست هناك أقليات، إمنا الجميع 

يكّون الهوية الوطنية الثقافية. أردنا إلغاء الصورة النمطية عن العراق، فاملشهد من الخارج يبدي 

)يونيو(  السادس، 3 حزيران  العدد  اللبنانية،  الاتروشي، مجلة )هاي اليت(  لقاء مع فوزي  سليمى حميدان،   )1(
2005، نرش يف العدد السادس من موقع وكالة أنباء بيامنري موجود عىل الرابط 

http://www.peyamner.com/arabic/PNAnews.aspx?ID=331894
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أن كل يشء بيد اإلرهابيني، نحن نريد أن نظهر بأن اإلرهاب ظاهرة غريبة وشاذة عن العراق وهو 

ليس ماركة مسجلة عراقية«. 

وهو يرى أن ملرشوع العاصمة الثقافية جانبني أساسيني، جانب ثقايف وجانب استثامري. يشمل 

الجانب االستثامري إعادة إحياء البنية التحتية لثقافة العراق من دار أوبرا، إىل بعض الكنائس، 

ترميم اآلثار، فتح بعض املراكز الثقافية، محاولة فتح بعض دور السينام وما إىل ذلك من املشاريع 

األخرى التي تشكل البنى التحتية للثقافة. الجانب اآلخر كان يشمل الفن التشكييل واملوسيقي 

والسينام والكتب ومشاريع منظامت املجتمع املدين العاملة يف الحقل الثقايف العراقي. وبحسب 

وكيل الوزارة كانت حصيلة العاصمة أكرث من 85 معرضاً تشكيلياً لفنانني رّواد وشباب. 52 ألبوماً 

موسيقياً وغنائياً، املوافقة عىل 20 فيلامً سينامئياً درامياً وقصرياً وتسجيلياً. املوافقة عىل طباعة أكرث 

من 500 كتاب. هناك أيضاً مئات الكتب ما زالت تنتظر اإلحالة لطبعها دون أن يكون هناك رقابة 

عىل حق التعبري. 

عىل الرغم من ذلك، تفرض الوزارة بحسب األترويش رقابة تقترص فقط عىل جودة اللغة وعىل 

تراخيص  لجنة منح  الوزارة عىل  تحتوي  الوطني«، كام  بالنسيج  ميّس  طائفياً  ما ساّمه »تحريضاً 

للطباعة، إال أن األترويش يؤكد أنها لجنة شكلية يقترص عملها عىل اإلحصاء واالستبيان ال أكرث. 

ب- اإلنتاج والتلقي

قبل  النظام  واشرتاطات  قمع  نتيجة  مستوياته  أدىن  إىل  تراجع  الداخل  يف  الثقايف  املنتج  إن 

العراق  الثقايف يف  اإلنتاج  الغزو األمرييك كان  العامل. قبل  كلياً عن  العراق ثقافياً  2003، وانعزال 

شبه معدوم بسبب سيطرة حزب البعث عىل املؤسسات الثقافية كافة، وغياب هذه البنية القدمية 

أّدى إىل فراغ كامل وحاجة إىل إعادة بناء مل تتم بشكل كاف عىل األقل. قبل الغزو كانت األعامل 

التحتية  البنية  التي متجد صدام حسني وتهلل لحزبه، ولكن  بإنتاجها تقترص عىل تلك  املسموح 

الغزو )أي خالل وجود  أما يف فرتة  لو كانت مهرتئة ويف حاجة إىل ترميم.  كانت موجودة حتى 

الثقافة شبه معدومة بسبب تضييق الخناق عىل األفراد  العراق( بقيت  القوات األمريكية داخل 

واملؤسسات. بعد عام 2003 طرأت عىل املشهد الثقايف العراقي تغريات انعطافية، منها استحداث 

وزارة للثقافة وإلغاء اإلعالم الحكومي الرسمي)1( ليكون مرتبطاً بالجهات شبه الرسمية واألهلية. 

مل تلجأ وزارة الثقافة إىل فرض رقابة من أي نوع كان، وانفتحت عىل الدول اإلقليمية والعامل من خالل تجديد   )1(
مذكرات التفاهم الثقافية، وإنشاء مراكز ثقافية يف الخارج، والتنسيق مع منظامت املجتمع املدين املعنية =
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أما جانب اآلثار والسياحة التي انعدمت وصارت غائبة متاماً يف بلد عريق مثل العراق، فهو اآلخر 

خصصت له وزارة. كان األمل كبرياً بعد عودة الكثري من املبدعني إىل الوطن، وبعد هامش الحرية 

زال  ما  اليوم  مخيبة.  زالت  ما  النتيجة  لكن  الثقافية،  السياقات  تعددية  بالرضورة  فرضت  التي 

البعض يرّوج لتحريم السينام واملوسيقى والغناء واالستعراضات الراقصة ورسم البورتريه والنحت 

وما إىل ذلك من التخصصات الفنية، وهذا خطاب ماضوي ال ينتمي إىل العرص وال ينتمي إىل الدين 

البعض من منطلقات دينية عىل  التي يفرضها  التقييدات  الصحيح والنقي. وإذا أضفنا إىل ذلك 

مجمل إبداع املرأة، فإن األمر يصبح أكرث خطورة، حيث يُحرم املجتمع من العطاء الفكري والفني 

ألكرث من نصف املجتمع. 

من جهة أخرى، يقول الجزائري يف املقابلة عينها املذكورة سابقاً »إننا كوزارة ثقافة طاملا عربنا 

عن قلقنا من االعتداءات التي تحصل عىل بعض اإلعالميني واملثقفني دون مربر مام يشكل خرقاً 

واضحاً للدستور العراقي مع مالحظة أن األحزاب السياسية الفاعلة والكبرية ما زالت مشغولة يف 

خطابها الثقايف بالرتويج لسياستها الحزبية يف حني أن املطلوب منها أيضاً هو التضافر مع وزارة 

الثقافة يف تطوير مشهد اإلبداع العراقي بعيداً عن القوقعة الحزبية العنيفة«)1(.

ج- مكتسبات وتحديات

يبقى أن نقول إن أهم ما تحقق يف العراق الجديد هو أن الثقافة تحّررت من الرقابة الصارمة، 

التعددية  وطابع  وهناك،  هنا  املعوقات  من  بالرغم  بقوة  نفسها  تطرح  الخيارات  كل  وأصبحت 

واملستقبل  الجديد.  العراق  يف  بارزة  إيجابية  ظاهرة  املكونات هي  كل  ثقافات  ومتثيل  والتنوع 

هذه  املجتمع.  حياة  يف  نوعية  طفرة  وتحقق  لتتطور  وسياقاتها  العراقية  الثقافة  أمام  مفتوح 

املسرية ما زالت تعاين من معوقات كثرية من أهمها محاولة اإلسالم السيايس الهيمنة عىل الساحة 

السياسية، ونهج التفكري الذي يؤثر بحق يف مجاالت كثرية من اإلبداع. ألن تقويم العمل اإلبداعي 

ال ميكن أن يكون إال مبعايري فنية وليس مبعايري دينية أو سياسية أو طائفية. الظاهرة األبرز هي 

ظهور مفهوم »املثقف الطائفي« الذي أخذ مكان »مثقف البعث« سابقاً والذي تحول يف فرتة من 

الفرتات إىل مّداح لصدام حسني، كعبد الرزاق عبد الواحد الذي تحول يف مرحلة معينة إىل مّداح 

لصدام حسني وهو اليوم مّداح لألحزاب الدينية.

=     بالثقافة ومتويل مشاريعها، كل هذه املتغريات دفعت باملثقف العراقي إىل التفاؤل مبشهد ثقايف قائم عىل التنوع 
الثقايف وليس عىل النوع الواحد ومستند إىل تعايش الخيارات دون غلبة أو هيمنة خيار عىل آخر.

حوار مع مفيد الجزائري وزير الثقافة العراقي السابق، مرجع سبق ذكره.  )1(
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إن شارع املتنبي)1( كان وما يزال مبثابة مهرجان ثقايف أسبوعي كبري، ففي صباح الجمعة من كل 

أسبوع يقصده باعة الكتب ليفرشوا فيه بضاعتهم التي تضم شتى أنواع الكتب واملجالت واملراجع 

العلمية واألدبية سواء كانت مستعملة أم جديدة. وال يقترص نهار الجمعة يف املتنبي عىل ازدحام 

بسطات الكتب وزيادة حركة البيع وإمنا هو ملتقى لجميع املثقفني البغداديني خصوصاً والعراقيني 

عموماً مبقاهيه املشهورة ومنها: مقهى الشابندر، ومقهى املركز الثقايف البغدادي ومقهى القيرصية. 

ال متر جمعة عىل شارع املتنبي دون حفل غنايئ بغدادي الطابع لفنانني عراقيني متوسطي الشهرة 

وأغلب تلك الحفالت تتم يف املركز الثقايف البغدادي باإلضافة للمعارض التشكيلية والفوتوغرافية، 

هذا يف داخل املركز، أما يف الهواء الطلق، و يف ظل متثال الشاعر املتنبي، تقام ورشات الرسم أو 

املعارض الجاهزة و تعلّق اللوحات عىل الفاصل الزجاجي بني التمثال ونهر دجلة. يف املكان نفسه 

وأوضاع  واالقتصادي  والثقايف  السيايس  الوضع  بتحسني  تطالب  التي  االحتجاجية  الوقفات  تقام 

املرأة، تشهد تلك الوقفات أحياناً مباريات شعرية يف انتقاد األوضاع العامة واألزمات التي مير بها 

العراق. 

تشرتك ساحة القشلة املشهورة مع ساحة متثال املتنبي باحتضان الوقفات االحتجاجية، وتتميز 

عنها باحتضان العروض املرسحية املحرتفة أو شبه املحرتفة والتي غالباً ما تتمحور حول املواضيع 

السياسية واملشاكل الطائفية. والساحة تتبع أيضاً لشارع املتنبي.

ليس املظهر الثقايف يف بغداد حكراً عىل شارع املتنبي فقط، ففي ساحة األندلس يقع اتحاد 

األدباء الذي يقيم كل يوم خميس لقاءات مفتوحة مع أسامء متنوعة من الوسط الثقايف العراقي 

شارع  الكائن يف  مقرها  مامثالً يف  أسبوعياً  نشاطاً  املدى  دار  وتقيم  أخرى.  أنشطة  إىل  باإلضافة 

املتنبي.

ولنفهم أكرث خصوصية وضع الثقافة يف العراق نقول إن هذه الثقافة مل تتطور بشكل طبيعي 

فلم يحدث يف العراق رصاع أجيال بني املثقفني، مل تحصل رقابة الكبار عىل الصغار. هناك تشظٍّ 

الخارج.  العالقة مع من هم يف  املشكلة متّس حتى  الثقافية، كل يشء مشظى، وهذه  البنية  يف 

عاش  العراقي،  الداخل  يف  بقي  من  حالياً.  العراقية  للثقافة  واضحة  صورة  رسم  يستحيل  لذلك 

شارع املتنبي هو من شوارع بغداد العريقة املشهورة مبعامرها القديم، فهو مكان عثامين كان سوق الوراقني،   )1(
يقع عىل نهر دجلة يف جانب الرصافة، وهو األشهر يف بيع الكتب منذ عقود طويلة واملكان األول الذي يقصده 
كل من يهوى رشاء الكتب أو من يرغب يف تنمية هذه الهواية. فيه الكثري من املكتبات ويعترب شارعاً للثقافة 

وفيه مركز ندوات. 
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مشاكل الفقر والحرمان والرقابة. وبعد االحتالل األمرييك، أي بعد نهاية صدام حسني وزمنه، برزت 

أشكال ثقافية لها خصوصيتها وليست يف لّب الثقافة إمنا هي أقرب إىل الثقافة االستهالكية. بقي 

غني  بلد  العراق  أن  رغم  الثقافة،  وزارة  ميزانية  هي  ميزانية  أسوأ  بقيت  ضعيفاً،  الدولة  دور 

عىل املستوى املادي والثقايف، أصبح التمويل كله بني أيدي األحزاب والتيارات الدينية. ففتحت 

منابر متعددة لهذه األحزاب، وهناك اليوم عدد هائل من الصحف وعدد ال يحىص من املحطات 

الفضائية. من ناحية أخرى كان لغياب كتلة ثقافية مبنية وواضحة تتبلور يف الداخل العراقي أثره 

أيضاً فيمن هم يف الخارج، وهذا خلق أزمة أخالقية، فهذا التشظي يف البنية شّل املثقفني العراقيني 

يف الخارج وأعاق عودتهم إىل البالد. أما بالنسبة إىل من هم داخل العراق فإن هذه األزمة أخذت 

شكل رفض ملن هم يف الخارج عىل أساس أن هؤالء ال ميثلون العراق بل ميثلون أنفسهم. 

أخرى  أهلية وحروباً  التي عاشت حرباً  لبنان  التي تظهر من كل هذا هي أن حالة  املفارقة 

دامت لسنوات، تعطي فكرة مغايرة متاماً عن وضع الثقافة يف العراق، وهذا يبنّي الرتابط الشديد 

لوضع الثقافة بإمكانيات إنتاج هذه الثقافة من جهة أي وجود القاعدة االجتامعية التي تتبناها، 

وبوجود أو غياب رعاية الدولة من جهة أخرى، ومبوضوع الحريات بشكل أسايس. 

9 - الثقافة الكردية في مناطق كردستان)1) 

هناك نهضة ثقافية جديرة بالتوقف عندها يف مناطق إقليم كردستان ونوردها بشكل مستقل 

تتبلور. تعرف منطقة كردستان حالياً  بنية جديدة قامئة بحد ذاتها بدأت  نعتقد أن هناك  ألننا 

محاولة بناء ثقافة وهوية كردية. كل يشء جديد يف كردستان، يف أربيل، هو يف حالة التأسيس. 

تقف هذه النهضة الجديدة مقابل التخلف السابق، الذي كان سائداً قبل العام 2003 الذي شهد 

سقوط نظام صدام حسني. 

املناطق  تلك  إحياء  يف  قوية  رغبة  لوجود  يعود  وهذا   .2003 عام  بعد  النهضة  هذه  بدأت 

وتكريس الهوية أو رسمها، ومالمح هذا الجهد الثقايف يذهب يف اتجاهني متوازيني: اتجاه إقليمي 

صدرت أول مجلة باللغة الكردية يف العراق سنة 1914 وبعد ذلك بأربع سنوات صدرت أول صحيفة بهذه اللغة   )1(

يف سنة 1918ومنذ ذلك الوقت تواصل صدور املطبوعات باللغة الكردية وازدادت النشاطات الثقافية يوما بعد 

يوم، سواًء كانت منظمة وممولة من قبل الحكومات أو من قبل الهيئات واألحزاب السياسية أو الشخصيات 

واملؤسسات الثقافية.
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قومي له عالقة بتكريس وإظهار وإحياء الهوية الكردية، واتجاه آخر معومل للحاق بركب التطور 

والحريات، وضمن  االستقرار  من  ويرتعرعان يف جو  االتجاهان  هذان  ويتوازى  العامل.  يف  الثقايف 

وجود دعم مادي قوي. 

ثقافية  نشاطات  مع  أسايس  بشكل  والتجارية  السياحية  باملنشآت  تعتني  كردستان  زالت  ما 

غري غزيرة لكنها جيّدة مقارنة بالوضع خارج اإلقليم. أما النتاج األديب فقد ارتفع منسوبه بشكل 

ملحوظ بعد رحيل النظام الذي كان يحاول طمس الهوية الكردية وثقافة املجتمع الكردي. شّكل 

الفعاليات املوسيقية والسينامئية  ذلك ردة فعل طبيعية لدى املجتمع الكردي فأصبحت أغلب 

واملرسحية تركز عىل إحياء الثقافة الكردية. نشطت أيضاً حركة النرش باللغة الكردية وزاد عدد 

كردستان  يف  الثقافة  عاصمة  السليامنية  مدينة  تسمية  عن  مؤخراً  أعلن  إليها.  املرتجمة  األعامل 

العراق وتم تخصيص ميزانية ضخمة إلنشاء مدينة ثقافية فيها. 

أما بالنسبة إىل اللغة الكردية. تنص املادة الرابعة يف الدستور العراقي الجديد عىل أن »اللغة 

العربية واللغة الكردية هام اللغتان الرسميتان للعراق، وكذلك لغة األم كالرتكامنية والرسيانية يف 

مناطق ذات الكثافة السكنية لهم«. 

بصورة عامة ميكن القول بإقرار الطيف السيايس العراقّي بالتعددية الثقافيّة واحرتام حقوق 

الكردية،  )العربية،  لغات  ثالث  هناك  اآلن  العراقي  السفر  جواز  يف  مثالً  وثقافاتها،  املكونات 

ومجلس  النواب  مجلس  مثل  الرسميّة،  واملؤّسسات  للدوائر  الرسميّة  الالفتات  ويف  اإلنكليزية( 

الوزراء، تكتب عناوينها باللغات الثالث أيضاً. ويف شهر كانون الثاين 2014 صادق مجلس النواب 

العراقي عىل قانون اللغات الرسمية يف البالد، فأصبحت اللغتان العربية والكردية لغتني رسميتني يف 

عموم البالد، إىل جانب اعتبار اللغتني الرتكامنية والرسيانية لغتني رسميتني يف املناطق التي تسكنها 

الغالبية من القوميتني املذكورتني. وبحسب القانون الجديد سيجري التعامل باللغات الرسمية يف 

دوائر الدولة ويف مخاطباتها ويف مناهج التعليم وجميع مجاالت الحياة األخرى.

أ- اإلطار التاريخي/ الثقايف 

هناك مرحلتان مهمتان يف التأريخ الثقايف والسيايس عىل الساحة الكوردستانية شهدتا حركة 

ثقافية واسعة، حيث تجاوزت آثار النشاط الثقايف يف هذا الجزء من كوردستان الحدود السياسية 

إىل األجزاء األخرى من كوردستان وهام النصف األول من سبعينيات القرن املايض حيث تم ويف 
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إطار اتفاقية الحكم الذايت تأسيس املجمع العلمي الكردي وصدرت جرائد ومجالت عديدة دورية 

وشهرية باللغة الكردية وتنامت حركة الطبع بشكل مل يسبق لها مثيل، وبعد فتح قناة تلفزيونية 

باللغة الكردية ازداد النشاط الفني، الذي متتد جذوره إىل فرتة حكومة الشيخ محمود الحفيد يف 

السليامنية.

أما املرحلة الثانية فبدأت عقب االنتفاضة الشعبية سنة 1991 عقب الهزمية العسكرية للجيش 

العراقي واالنسحاب اإلداري من املدن الرئيسة الكردية، حيث شهدت الساحة الثقافية الكردية 

وبالرغم من الوضع االقتصادي السيئ منواً كمياً وكيفياً كبرياً وبشكل تدريجي حتى يومنا هـذا. 

هنالك اليوم مؤسسات ودور نرش عديدة كـمؤسسة »آراس« و»سه  رده  م« و»موكرياين« حيث 

طبعت هذه املؤسسات مئات الكتب يف السنوات املاضية.

الثقافة  - من موسیقیة ومرسحية وسینامئية- وتستضيف وزارة  فنية  نشاطات  أيضاً  وهناك 

من كال اإلدارتني من حني إىل آخر مهرجانات فنية يشارك فيها فنانون من جميع أجزاء كوردستان.

ب- خصوصيات ومكونات

امليزة األساسية للحركة الثقافية الكردية يف اآلونة األخرية هي ظهور مؤسسات ومراكز ثقافية 

النظام  سلطة  تحت  ممكناً  يكن  مل  ذلك  أن  حيث  السياسية،  واألحزاب  الحكومة  عن  مستقلة 

السابق، حيث كانت الجرائد واملطبوعات واملهرجانات الثقافية تتبع سياسة دعائية حزبية موجهة 

فقط. أما الحركة السينامئية فهي من حيث اإلنتاج جديدة بالنسبة إىل املجتمع الكردي، حيث بدأ 

اإلنتاج يف هذا املجال وبشكل بسيط يف تسعينيات القرن املايض. 

أوالً، املدارس والجامعات تدرس بلغات عديدة ومختلفة وأنشئ معهد فنون عىل شكل أكادميية 

عىل رأسها األكادميي فاضل الجف. تدرس األكادميية املرسح واملوسيقا والسينام ويرتافق هذا مع 

وجود مهرجانات مرسح وموسيقا وسينام. وتصمم هذه املؤسسات دورات تدريب ومتكني قدرات 

يف مجاالت عديدة، منها السينام والسيناريو واإلخراج والتصوير والغرافيك واملونتاج باملجان، وهي 

الثقافة. كام أنشئت محطات فضائية كثرية تبث باللغة الكردية  ممولة ومنظمة من قبل وزارة 

كونها معتربة اللغة الرسمية.

ثانياً، هناك تظاهرات ثقافية عديدة منها املهرجانات التي هي اآلن بدوراتها الثالثة أو الرابعة، 

وأغلبها نشاطات ترفيهية أكرث منها ثقافية. حتى يف الحدائق العامة هناك حفالت بشكل دائم مع 
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دعم حكومي فيه يشء من البذخ. مثالً: مهرجان لألفالم الوثائقية الذي يركز حول مجازر األنفال 

إلبادة الكورد، ومهرجان داهوك السيناميئ الدويل، ومهرجان أربيل الدويل للمرسح.

ثقافية هي  تقاليد  لخلق  الزمن  ويتطلب فرتة طويلة من  إن كل هذا جديد  نقول  أن  بقي 

الرئيسني  للحزبني  تابع  التمويل فكل يشء  إىل  بالنسبة  أما  ولخلق جمهور حقيقي.  حالياً  غائبة 

السليامنية،  ومركزه  طالباين«  »جالل  بزعامة  الكردستاين«  الوطني  االتحاد  »حزب  كردستان  يف 

و»الحزب الدميقراطي الكردستاين« بزعامة »مسعود الربزاين« ومركزه أربيل. 

10 - بين العراق وكردستان 

من مقارنة الوضع بني العراق بصيغته الحالية مع الوضع يف كردستان العراق نرى أن هناك 

يتبلور وبشكل مطّرد وإيجايب لخلق هوية جديدة قدمية، أي من حيث بلورة يشء  بناًء جديداً 

جديد متاماً يدور حول الثقافة الكردية ويساير العرص يف العوملة. يظهر هذا الجديد بسبب وجود 

التمويل  وسهولة  املنطقة،  تعيشها  التي  األمان  حالة  أوالً  كالتايل:  نلخصها  إيجابياً  مؤثرة  عوامل 

الكثري من  استقطاب  يحاول  التي  السيايس  القرار  وجود  وثانياً  بخرياتها،  غنية  املنطقة  أن  حيث 

املثقفني والخرباء األكراد وغري األكراد للسري بخطوات متسارعة يف بناء هوية ثقافية وحالة ثقتفية. 

طبعاً كل هذا يتطلب وقتاً. التقينا يف تونس املرسحي املهم واألكادميي فاضل الجاف وفهمنا منه 

كيف قدمت له كل التسهيالت املمكنة ليرتأس أكادميية الفنون التي افتتحت مؤخراً يف أربيل وهو 

مقتنع كل القناعة بالعمل ولو جزئياً يف هذه األكادميية عىل الرغم من أنه كان قد غادر العراق 

منذ سنوات عديدة ليعيش يف الدول االسكندنافية.
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ثانياً - لبنان

1 - السياق التاريخي/ الثقافي 

يعيش لبنان اليوم يف فرتة ما بعد الحرب األهلية وخاصة منذ أواخر التسعينيات ويشهد تحوالً 

أشكال وتعبريات  بروز  والثقايف مع  الفني  اإلنتاج  يطال منظومة  والثقايف  الفني  املشهد  يف  كبرياً 

ثقافية جديدة، تتجىل من خالل عروض وأعامل فنية تتخطى اإلطار التقليدي إىل حداثوي وما بعد 

حداثوي، ويبدعها لبنانيون يعيشون داخل لبنان أو خارجه. من ناحية أخرى، ال شك يف أن هناك 

تحوالً هائالً يف املشهد الثقايف برمته وذلك بتأثري التحول الكامل للمجتمع من مجتمع عاش أزمات 

استهاليك  إىل مجتمع  الحرب، ومن مجتمع حرب  بعد  ما  إىل  أنواع مختلفة  من  متتالية وحروباً 

معومل ال يزال مهدداً بنزاعات داخلية وخارجية تجعله يف حالة حرب مقنعة أو باردة يف أحسن 

األحوال. ما هو وضع الثقافة يف مرحلة الحرب األهلية وما بعدها؟ كيف تم التكيف مع الظروف 

التي عاشها البلد ومحارصتها والتعبري عنها؟ إذ ال ميكننا أن ننكر أن هناك بؤراً ثقافية لها حياتها 

لتعرّب عن مضمون سيايس ومجتمعي جديدين، مجتمع  أدوات جديدة  لنفسها  وتبتكر  الخاصة 

الحرب ومجتمع ما بعد الحرب. 

األسئلة التي تهمنا يف عملية املقارنة التي نطرحها يف هذه الدراسة حول الثقافة وسوسيولوجيا 

الثقافة هي التالية: هل ميكن تقسيم املشهد الثقايف يف لبنان إىل ما قبل الحرب األهلية وما بعدها؟ 

حركة  هناك  كانت  هل  طويلة؟  سنوات  دامت  التي  األهلية  الحرب  خالل  املشهد  كان  وكيف 

ثقافية؟ هل استمرت الصحف بالصدور هل كان هناك رواية؟ هل كان هناك مرسح؟ والسؤال 

الثقافية  العملية  التي غابت لفرتة عن  املركزية  الدولة  نقرأ تغري شكل وجود دور  األهم: كيف 
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واإلنتاج الثقايف؟ ورمبا ما تزال غائبة. ما هو الوضع الثقايف اليوم؟ أسئلة كثرية ليس لدينا أجوبة 

دقيقة عليها ألن مصادر املعلومات مشتتة بشكل كبري وكّل ما متكنا من الحصول عليه كان من 

خالل الحوار مع املثقفني واملتابعة الشخصية.

2 - مقاربة الثقافة المستقلة 

نسبة إىل الدول العربية األخرى ومنها العراق وسوريا، موضوع بحثنا، ميكننا أن نقول إن لبنان 

هو بلد الثقافة املستقلة، والثقافة الفردية، وال نعني بذلك الثقافة الحرة املتحررة من القيود لكن 

الثقافة التي متّول نفسها بنفسها وبوسائل مختلفة، وثقافة تستغل هامش الحرية املمكن لتزدهر، 

)هذا ال يعني أن الرقابة غائبة لكنها ال تشبه الرقابة يف األنظمة املركزية(. هي ثقافة املبادرات 

الشخصية والجامعية أحياناً. 

إن وسائل التعبري ووسائل إنتاج هذه الثقافة كلها تطورت وتتطور مع الزمن، وهنا ال نتكلم 

عن شكل أفضل أو أسوأ من غريه، لكننا نتكلم عن براغامتية عالية يف التكيّف مع الظروف لتجاوز 

الحداثة وعرّب  الذي عاش  النادرة  العربية  البلدان  لبنان من  استغاللها.  أو  عنها  التعبري  أو  املحنة 

عنها وانتقل اليوم ببعض أشكال فنونه إىل ما بعد الحداثة. من املفيد يف هذا املعرض اإلشارة إىل 

نقطة نظنها مهمة؛ هي أننا عندما نتكلم عن لبنان اليوم فإننا ال نتكلم عن كتلة واحدة متجانسة، 

فاملظاهر الثقافية االجتامعية والفنية تتوضع يف بؤٍر لكل منها سامتها الخاصة يتمظهر معظمها يف 

فضاءات ثقافية متنوعة و/أو جمعيات ومؤسسات ثقافية ال تبغي الربح وتعتمد أساساً عىل قنوات 

متويل خارجي ونظن أن هذه الظاهرة هي نتاج للحرب األهلية وظاهرة العوملة يف الوقت عينه. 

تعاقبت عىل لبنان حروب وأزمات منذ استقالله، ومل يكن ما قبل االستقالل أقل توتراً مام هو 

بعده؛ لكننا لن نتعرض لتاريخ البلد. 

بالنسبة إلينا يشكل لبنان حالة خاصة نحاول فهمها. الحدث األهم بالنسبة إىل هذه الدراسة 

هو الحرب األهلية التي دامت لسنوات عدة تتجاوز الخمس عرشة سنة. فإذا كانت الجمهورية 

األوىل دامت منذ االستقالل حتى الحرب األهلية 1943 – 1975 وسعت إىل وضع أسس الدولة 

عن  وتفصلها  اآلن  حتى  مستمرة  وهي  الطائف)1(  مع  بدأت  الثانية  الجمهورية  فإن  الحديثة، 

الجمهورية األوىل الحرب األهلية وهذه الفرتة الطويلة غنية لكنها صعبة التوصيف. 

اتفاق تم التوصل إليه بواسطة اململكة العربية السعودية يف 30 أيلول 1989 يف مدينة الطائف. وأنهى هذا   )1(
االتفاق الحرب األهلية اللبنانية. 
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يف أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات يف عهد الرئيس شمعون وخاصًة من بعده الرئيس 

تشمل  املدى  بعيدة  تنموية  اسرتاتيجية  ذات  مؤسسات  دولة  لبناء  خطة  طُرحت  شهاب  فؤاد 

كانت هناك  والثقافة.  الرتبية  مركزية  وال  األخرض(  )املرشوع  والبيئة  الزراعة  منها  عدة  مجاالت 

الفئات  اللبنانية؛ وألول مرة شعرت  الهوية  أساس  لديناميكية جديدة ألول مرة شكلت  محاولة 

املهمشة التي ستكون فيام بعد وقود الثقافة ومحركها أنها أعطيت فرصة. ونظن أن أغلب املثقفني 

األوىل  كانت فرصتهم  الشيعة(  الجنوبيون وغالبيتهم من  )ال سيام  لبنان  واملعروفني يف  الحاليني 

من خالل هذا املرشوع، وهنا لعبت الجامعة اللبنانية ودور املعلمني والبلديات ونوادي املناطق 

وكذلك الجامعات الخاصة دوراً مهامً يف صياغة املرشوع الثقايف. وكانت فكرة الالمركزية الثقافية 

غري بعيدة عن هذا املرشوع.

3 - المشهد الثقافي، مراجعة تاريخية 

قبل الحرب األهلية كانت يف لبنان حياة ثقافية غنية جداً)1(، وهناك أسئلة قد تطرح حول حياة 

هذه الثقافة وحول عالقتها بالدولة اللبنانية ومؤسساتها وبتشكل الدولة والهوية اللبنانية. هذه 

األسئلة تتجاوز مجال هذه الدراسة، لكننا فقط نود التنويه إىل قضية الهوية وعالقتها بالثقافة. 

شّكلت بريوت هويتها الثقافية يف تلك املرحلة كعاصمة للثقافة. بريوت كانت، خاصة قبل الحرب 

األهلية، مدينة مفتوحة تستقبل املثقفني من أقطاب العامل العريب كافة، لكنها كانت تحاول أن 

ترسم لنفسها هوية حداثية خاصة لها معاملها الواضحة. كانت مدينة الصحافة والنرش والكتاب 

منها  املايض.  القرن  السبعينيات من  الستينيات وبداية  الذهبية يف  أيامها  واملهرجانات، وعاشت 

ثم  املرسحي...إلخ.  بريوت  محرتف  شعر(،  )مجلة  الحديث  الشعر  تجمعات  بعلبك،  مهرجانات 

ما لبث أن تبدت ما تحت غاللة التنوع الثقايف الرثي مالمح رصاع متفجر بني الهويات املتحالفة 

املتصارعة: الهوية العربية، والهوية القومية، والهوية اللبنانية الفينيقية، والهوية اإلسالمية...إلخ. 

لكن كل هذا كان عنرص غنى فيام يخص موضوع الثقافة ألنها برزت كثقافة إشكالية تتجاوز اإلطار 

الضيق ملوضوع القومية.

يف العام 1982 عندما غادرت املقاومة الفلسطينية بريوت عىل ظهر بواخر نقلتها إىل شتات 

جديد )تونس خاصة( بعد غزو رهيب قامت به إرسائيل واجتاحت جنوب لبنان حتى وصلت إىل 

دور شارع مثل شارع الحمراء ومقاهيه يف تلك املرحلة.  )1(
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بريوت العاصمة، كان قد مر عىل الحرب األهلية سنوات وكانت نتائج الفاجعة قد بدأت تظهر. مل 

يكن وجود الفلسطيني يف لبنان دون تأثري بل كان له دور فاعل عىل كل املستويات ال سيام عىل 

املستوى الثقايف. كان الفلسطينيون فاعلني رئيسني يف األحداث، لعبوا دوراً يف الحرب األهلية كطرف 

اللبناين، تحالفوا معهم فوجودهم كان عىل املحك. ومل يقترص وجودهم  موال أو محرك لليسار 

القتايل بل عىل العكس كان لوجودهم تأثري اقتصادي وثقايف كبري. ومن البدهي أن  عىل الشأن 

أمام ظهور وانتشار ثقافة املقاومة، ويشهد عىل ذلك عدد  وجودهم يف لبنان فتح الباب واسعاً 

املنشورات واملجالت والصحف التي نرشت يف تلك املرحلة. كذلك يجب أن ال ننىس مراكز األبحاث 

والدراسات التي افتتحت. نذكر ذلك يف عجالة لنقول إن املشهد الثقايف يف لبنان كان وما يزال أعقد 

مام نتصور وإن العوامل التي لعبت دوراً يف تشكيله متعددة، وهذا يقود لإلشارة إىل ما حدث 

قبل فرتة األزمة بحد ذاتها)1(. بشكل مواز متاماً ملا ذكرنا أعاله ظهرت حركة اليسار اللبناين بتياراته 

وأحزابه وكانت مجددة عىل املستوى الثقافة وداعمة للحداثة العربية بكل توجهاتها)2(، وقدمت 

للبنان والعامل العريب أهم املثقفني الحاليني. ميكننا أن نذكر حالة الروائيني اللبنانيني الذين بدؤوا 

املرحلة)3(.  تلك  الروايات ظهرت يف  والتفكك؛ وأجمل  الحرب  بجو  متأثرة  رواية حداثية  يكتبون 

وباملواجهة ظهرت التيارات اليمينية والتي بلغت منظومتها السياسية واالجتامعية والثقافية أعتى 

مراحلها خالل الحرب األهلية.

4 - مفاعيل الحرب 

أ- الثقافة يف ضوء التقسيم 

بعد سنوات طوال من الحرب انقسمت فيها املدن، ال بل الدولة برمتها، إىل قسمني يعيش كل 

منهام حياته الخاصة ويحاول أن يخلق ثقافته الخاصة، وكأنه عامل مغلق، حتى الجامعات واملدارس 

صارت لها فروع، كل فرع تابع ملنطقة ما. تعطلت الحياة العامة باملعنى املعروف بشكل كبري، 

صارت الثقافة والتعليم تابعة للميليشيات. أما التعيينات يف مناصب لها طابع ثقايف أو تعليمي 

مختلف  من  وكانوا  الفلسطينية  املقاومة  رافقوا  الذين  القادمني  هؤالء  وثقافة  لعدد  أيضا  اإلشارة  من  بد  ال   )1(
الجنسيات كان أغلبهم إما مقاتلني أو مثقفني ومنهم العراقيني والسوريني ومن جنسيات أخرى.

الرسم والشعر واملرسح يف محرتف بريوت. هنا نذكّر فقط مبجلة شعر وكل الحركات واالتجاهات املرسحية   )2(
الياس خوري، علوية صبح وغريهام.   )3(
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الثقايف ممّول من الدول  كبرياً من اإلنتاج  فكانت متر عرب امليليشيات واألحزاب، حتى أن حجامً 

الداعمة للميليشيات واألحزاب أو من امليليشيا واألحزاب نفسها. تشتت الثقافة كان نتيجة أكيدة 

ومؤكدة ملا حصل، وكان نتيجة لتفتت الدولة ومؤسساتها وانفصال الرتبوي عن الثقايف وفساده، 

انحرس عن  النشيط  الثقايف  الطابع  انفك عقده، وألن  والرتبوي  الثقايف  بني  العضوي  الرتابط  ألن 

املؤسسات التعليمية بسبب الحرب وكنتيجة لوجود أشخاص منعدمي الكفاءة. لكن عىل الرغم 

من ذلك بقيت الحياة الثقافية حيّة نوعا ما، ولو أنها عرفت تحوالت جذرية نشعر بها اآلن بعد 

فرتة من انتهاء الحرب مع عدم انتهاء مفاعيلها. ال بد هنا من التنويه إىل حركة هجرة املثقفني 

خارج لبنان. بعضهم سافر بسبب الدراسة وعاد إىل لبنان وأنتج، أما بعضهم اآلخر فقد غادر ومل 

يعد، وصار هناك ما ميكن أن نسميه الثقافة اللبنانية يف املهجر. أشخاص مثل وجدي معوض وأمني 

والهجرة  كتاباتهم.  يف  الهوية  إشكالية  وطرحوا  جديدة  هوية  ألنفسهم  رسموا  وغريهم  معلوف 

ظاهرة ليست جديدة بالنسبة إىل اللبنانيني، فحركة الهجرة مستمرة منذ القرن التاسع عرش، لكن 

عىل الرغم من ذلك ال ميكن إنكار تأثري هجرة املثقفني، ولكن األمر مل يصل إىل حد خطر كام حدث 

بالنسبة إىل العراق أو حتى سوريا حالياً.

نستشهد هنا مبقطع من كتاب حنان الحاج عيل عن تياتر بريوت)1( يلخص وضع الثقافة يف 

الحرب ويحيك عن شكل هذه الحرب:

يف الواقع مل يكن مثة إطار أوجد للحرب اللبنانية التي هي عنوان عريض ملجموعة أحداث كبرية 

املستويات  وتقلبات جذرية عىل  تحوالت  عقديها  عرفت خالل  والتي   ).....( و»حروب صغرية« 

باالجتياح اإلرسائييل،  العسكرية واألمنية والسياسية، بدءاً بحرب السنتني والحلم بالتغيري، مروراً 

وصوالً إىل حروب التحرير واإللغاء والتدمري. واملتتبع لتأثري هذه الحرب يف املشهد الفني والثقايف 

ال بد من أن يسجل يف بداياتها تطوراً إيجابياً تحولت فيه إحدى البريوتني، بريوت الغربية إىل فضاء 

ومخصباً ومرسحاً  والعقائدية، جعل منها فضاء عاماً خصباً  والدينية  الحزبية  والتعددية  للحرية 

فعلياً لتجارب مرسحية ومشهدية وفنية وثقافية طليعية جذرية، بينام انضوت بريوت الرشقية يف 

فلك األحزاب اليمينية إىل أن خضعت لسيطرة الحزب الواحد ).....( فراوح اإلنتاج املرسحي فيها 

بني التجاري ).....( وبني الثقايف الفردي املحدود.

حنان الحاج عيل، تياتر بيروت، دار أمال للنرش، بريوت، 2010، ص78.  )1(
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ب- إعادة اإلعامر 

الحرب  انتهاء  بعد  الحريري  اللبريايل رفيق  السابق  الوزراء  الرغم من أن مرشوع رئيس  عىل 

الطائف كان له بعٌد ثقايف عىل مستوى املدينة من إعادة إعامر )إعادة تنظم عمراين(؛  واتفاق 

تلفزيون  املستقبل،  صحيفة  الحريري،  رفيق  )مؤسسة  الخاصة  الثقافية  مشاريعه  من  وبالرغم 

املستقبل، تيمناً بحزبه: »تيار املستقبل«(، وعىل الرغم من إنشاء وزارة للثقافة يف عام 1993، فإن 

هذا املرشوع نجح يف تحقيق مآربه عىل الرغم من املعارضة التي واجهها، لكن وضع املثقفني ينهار 

شيئاً فشيئاً إذ يعانون من مصاعب كثرية ويعانون أكرث من نتائج فساد الحرب وتحول املجتمع 

أكرث فأكرث إىل مجتمع استهاليك. 

تقول حنان الحاج عيل يف كتابها املذكور سابقاً مستشهدة بلقاء أجرته مع الصحفي والشاعر 

يوسف بزي: وضعت الحرب أوزارها يف سنة 1991، وبعد أن تخفف اللبنانيون من »صدمة السلم« 

املدينة« من خالل منطقني  بإعادة »تأليف  انشغلوا رسيعاً  الطائف،  اتفاق  نتيجة  باغتتهم  التي 

ومرشوعني متناقضني:

بجالديها  ذاكرتها  وشطب   )....( الحرب  نسيان  رضورة  من  مرشوعه  وينطلق  األول  املنطق 

وضحاياها ومفقوديها. واستئناف الحياة من حيث توقفت ).....( حيث يُعترب املال هو الرشط األول 

إلعادة صنع مدينة، وال رضورة إذاً ألي مراجعة نقدية من أي نوع كانت. 

شقوق  ومن  نفسها  الحرب  ركام  من  املدينة  تأليف  بإعادة  ويقيض مرشوعه  الثاين،  املنطق 

الذاكرة ومن قلق األيام اآلتية، أي إن مرشوع إعادة اإلعامر يتم وفق الرشط الثقايف واالجتامعي 

والسيايس حيث تشكل الحرب بتجربتها وذاكرتها ومفاعيلها وآثارها وعربها حجر ثقل يف عملية 

بناء املدينة يساعد عىل نقد تجربة املايض من أجل مستقبل أفضل. 

هناك حسب رأي عدد من املثقفني والفاعلني الثقافيني اللبنانيني تداخل بني ظاهرتني متناقضتني 

متاماً. الظاهرة األوىل هي الحرب التي أجهضت الحركة الثقافية وأدخلت الفساد والبعد االستهاليك 

حتى عىل الجو الثقايف، والظاهرة الثانية هي املثقف الجدي الذي استمر يف اإلنتاج حتى خالل 

الحرب، وهناك خيط يربط بني اإلنتاج الثقايف ملا قبل الحرب وما بعده)1(.

يقول الروايئ والفاعل الثقايف إلياس خوري يف تقدميه لكتاب تياتر بريوت)2(: »مل تكن تجربة 

حنان الحاج عيل، مرجع سبق ذكره، ص89.  )1(
املرجع السابق.  )2(
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»فنون« ومن بعدها تجربة »مهرجان أيلول« سوى لوحتني يف سياق ال يزال حياً ومتطوراً، يرسم 

اليوم عالمة األزمة. واألزمة ال تعني تعني فقط أن ثقافتنا تعيش األزمة الكربى نفسها التي يعيشها 

مجتمعنا املمزق. بل تعني أيضاً أن ثقافة األزمة قادرة عىل أن ترسم لوحة من األسئلة الكربى، يك 

تساهم يف بلورة رؤى وأساليب جديدة ومالمئة«. 

وكان قد كتب يف فقرة سابقة من التقديم نفسه: »بهذا املعنى أقرأ تجربتي يف »مرسح بريوت« 

باعتبارها جزءاً من تاريخ هذا الفضاء املرسحي الصغري. الذي اتسع ليشكل عالمتني كربيني يف تاريخ 

واملرسحيات  املرسحيني  من  جيل  مع  الستينيات)1(  يف  تأسيس  عالمة  والعربية.  اللبنانية  الثقافة 

وتداعيات  الجدية  اليسارية  األفكار  صنعته  الذي  والتحول  التغيري  إعصار  عىل  املرسح  فتحوا 

الهزمية الحزيرانية. وعالمة وعي بالذات واألزمة بعيد النهاية الرسمية للحرب األهلية اللبنانية يف 

تسعينيات القرن املايض. حني صار »مرسح بريوت« اسامً آخر للمدينة التي نفضت عنها الدمار، يك 

تواجه حقيقتها املأساوية بتلك الشجاعة النادرة التي ال يصنعها سوى الفن«.

ج- الحرب بوصفها محرضاً عىل اإلنتاج 

هذا  األمور عىل  تطرح  ال   2014  -1  -20 بتاريخ  بريوت  التقيناها يف  التي  الحاج عيل  حنان 

الشكل وال ترى يف فرتة الحرب انقطاعاً يف التطور الثقايف بل ازدهاراً واستمراراً، تقول: »ليس هناك 

انقطاع يف التجارب بل عىل العكس هناك تجارب مهمة خرجت من رحم الحرب وهي إما استمرار 

وتطوير لتجارب رائدة تركت بصمتها قبل الحرب، وإما تجارب جذرية تقطع صلة الرحم مع ما 

سبق، ولكن مل يكن ليتسنى لها رضورة ذلك لوال وجود تلك التجارب ونفاذها إىل تجربة الحرب«، 

وتذكر أمثلة متعددة مثل تجربة مارسيل خليفة واألغنية السياسية وزياد الرحباين وتجربة مرسح 

الحكوايت معها ومع العديدين من املرسحيني أهمهم عىل اإلطالق روجيه عساف.

»عىل سبيل املثال زياد الرحباين ابن املدرسة الرحبانية رشب من إرث الرحابنة، وقام بإجراء 

نقد جذري لهذا اإلرث، ثم ابتكر لغة جديدة، هذه اللغة نجدها يف مرسحه ويف برنامجه اإلذاعي، 

وهي لغة سحرت الشباب. يف النهاية هذه اللغة هي نتيجة تفاعل مع الحرب كمنظومة سياسية 

اجتامعية ثقافية متكاملة بكل مفاعيلها املدمرة منها واملحفزة. كنا يف البداية نتكلم عن ثورة، كنا 

نرى يف هذه الحرب ثورة وليس حرب ميليشيات كام انتهت إليه، إذا زياد »هاجر« إىل الغربية 

 1965  )1(
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)الشق الغريب من بريوت( كان هذا قراره الشخيص، كذلك قرر التعامل مع التيارات الهامشية، ومن 

هذا الفكر الثوري انبثقت اللغة الجديدة. مرسحياته ال تحمل فقط إشكاليات فكرية سياسية، بل 

تبتدع »لغة« جديدة باملعنى السوسيولوجي الثقايف املتكامل )كونها أسلوب، ومفردات، ورموز، 

ومدلوالت عديدة، وخيال وبنية متعددة الطبقات(.

 أما تجربة مرسح الحكوايت فمن جهة نجد بذورها يف »محرتف بريوت للمرسح« الذي نشأ يف 

الستينيات ومعه إرهاصات العمل الجامعي، ومن جهة أخرى يذهب إىل نقيض جذري للمحرتف 

املامرسة  رحم  من  أصدره  الذي  البيان  يف  جيّل  هو  كام  اإلنتاج  وأدوات  آلية  مستوى  أقله عىل 

الفعلية عىل األرض. همزة الوصل والقطع يف هذه التجربة كانت روجيه عساف الذي ظل حامالً 

معه روح تجربة املحرتف إضافة إىل تجربته الخاصة يف العمل مع أهل قرية عيناتا الجنوبية ومع 

السنوات  الجميلة يف  الفنون  األول ملعهد  الفرع  التمثيل يف  ترأس قسم  املخيامت، والذي  أهايل 

األوىل من الحرب. جاءت الحرب، الحرب بالنسبة إلينا )وهي تقصد حركة اليسار وتقصد املجموعة 

التي التّفت حول روجيه عساف( كانت يف البداية مرشوعاً تغيريياً ومع هذا املرشوع تبلور مرشوع 

مرسح الحكوايت وانطلق من معهد الفنون الجميلة يف الجامعة اللبنانية التي كانت ال تزال حينها 

فضاء حيوياً ناشطاً تربوياً وثقافياً وسياسياً. املرشوع تجربة مرسحية جذرية انطلقت من السياسة 

لتحط يف املرسح، وانطلقت من ذاكرة الناس ومعيوشهم اليومي لتساهم يف إحياء تاريخ بديل، 

السائدة ولفتت  اللغة  كام تبنت لغة املهمشني لتصوغ بها لغة مرسحية خاصة أتت بعيداً عن 

أنظار أكرث من محفل مرسحي عريب دويل، وتضيف »كان املرشوع يجمع طالباً من كل الفروع«. 

بعد الحرب استمرت التجربة لفرتة، ثم انخرط بعض أعضائها تدريجياً يف تجارب جديدة من خالل 

مرسح بريوت وتجربة جمعية فنون ومن بعدها تعاونية شمس يف مرسح دوار الشمس. 

بالتوازي مع هذه التجارب الجذرية، كان للحرب »سوقها الثقافية« ومن معاملها ازدهار الثقافة 

والفن كسلعة، سوق اللوحة ازدهر خالل فرتة الحرب ألن اللوحة ميكن يف لحظة أن تعترب سلعة 

وتباع عىل هذا األساس، وأظن أن عدد الغالرييات املوجود اآلن يف لبنان ونشاط بيع األعامل الفنية 

الفردية، هو مؤرش عىل التحول الذي جرى ويجري عىل مفهوم الثقافة من أيام الحرب األهلية. 

وعندما نقارن هذا االزدهار برتاجع سوق الكتاب واملجالت الثقافية من طباعة وبيع وندوات حول 

الكتاب والكتابة نتبني التغيري والتحول املستمرين.

البذرة املخصبة لنشاط سيناميئ  السينام أيضاً نشطت خالل الحرب، وهذا النشاط كان أيضاً 
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تظاهراتهم  لنا عن  السينامئية هانية مروة)1( وحكت  قابلنا  الحرب. عندما  بعد  ما  أينع يف فرتة 

السينامئية يف سينام ميرتوبوليس تبدى لنا حجم املبادرة الفردية والجهد الذي يقدم لتبقى السينام 

اللبنانية خالل فرتة  السينام  الشباب هم استمرار إلرث  السينامئيون  البلد. وهؤالء  حية يف هذا 

الحرب مع مارون بغدادي ومي املرصي وجان شمعون وغريهم. قد تكون السينام اللبنانية هي من 

أكرث الفنون التصاقاً مبوضوع الحرب ونتائجها عىل املدينة والناس؛ ألننا نجد هذا املوضوع حارضاً 

يف أغلب األفالم التي تسّنى لنا االطالع عليها. 

مام ال شك فيه أن لبنان، ورمبا املغرب العريب، هم الدول الوحيدة اليوم الذين فتحوا األبواب 

عىل مرصاعيها للمبادرات الفنية الجديدة ما بعد الحداثية، وهي مبادرات فردية نرى مفاعيلها 

بشكل كبري عىل مستوى الجمعيات الثقافية الناشطة)2(، وعىل مستوى الفضاءات الثقافية املستقلة 

واملربمجة واملنتجة، وعىل مستوى العروض الحديثة التي تقدم والتي تبتكر لنفسها هويات جديدة 

من تجهيزات إىل رقص معارص إىل اللوحة التي خرجت عن إطار اللوحة لتعطي الصدارة للفن 

املفهومي ما بعد الحداثوي مع أشخاص مثل سمري خداج وسيتا مانوكيان ومع مهرجانات مثل 

مهرجان الجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية »أشكال ألوان«. وهو مهرجان فني متنوع ما بعد 

حدايث باالعتامد عىل متويل جله خارجي و/أو من جهات عدة غري حكومية.

5 - تحديات اليوم 

يتعايش املجتمع اللبناين اليوم مع روايات مسيّسة عن الحرب تختلف الواحدة عن األخرى 

الثقافة  الطائفية. وال تزال  بأنها محور هوية بعض الجامعات السياسية أو  اختالفاً شديداً، علامً 

مستمدة من هذه الجامعات ومرتبطة بأغلبها بها. أما عىل مستوى الحكومة فهناك عىل العكس 

نوع من محو للذاكرة أو تغييب لها بعد قانون العفو العام الذي صدر عام 1999، كام أن النخب 

أو  اإلدانة  أمام عمليات  واسعاً  الباب  تفتح  قد  التي  العامة  املناقشات  ترفض تشجيع  السياسية 

التورط. لذلك تبقى الثقافة يتيمة وتابعة ملؤسسات صغرية أو كبرية ترعى مبادرات وأعامل ثقافية 

هي بغالبيتها هامشية ضمن املجتمع. هذا ال يعني أنه ال حياة ثقافية يف لبنان، بل عىل العكس، 

هناك تظاهرات ثقافية كثرية لكنها مشتتة وال هوية خاصة لها. إذا كان العنف واملوت وعبثية 

]د.ك[، لقاء مع هانية مروة، ]د.ن[، نيسان 2014.  )1(
أهم هذه الجمعيات: أشكال ألوان، تعاونية شمس، زيكو هاوس، مجموعة الديكتافون، جمعية زقاق، ومن أهم   )2(
هذه الفضاءات: مرسح املدينة، مرسح مونو، مرسح دوار الشمس، مرسح بابل، mainsion، سينام ميرتوبوليس
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متاماً  غائبة  فإنها  األخرية،  السنوات  يف  قدمت  التي  األعامل  يف  جداً  حارضين  واالقتتال  الحرب 

كمرشوع ثقايف. 

أطلق املثقفون والفنانون والناشطون يف لبنان منذ منتصف التسعينيات حمالت من أجل إحياء 

الذاكرة وتحقيق املصالحة. هناك بالفعل كّم هائل من األعامل الفنية املتعلقة بالحرب، وهناك 

واألبحاث«  للتوثيق  »أمم  مثل مجموعة  واملصالحة  الذاكرة  ركزت عىل  وثقافية  فنية  مؤسسات 

كام تم إنتاج العديد من األفالم، واملقاالت والكتب وتنظيم الفعاليات، إضافة إىل الغناء واملوسيقا 

االجتامعية  اآلثار  حول  دراسات  ظهرت  وقد  نفسها،  اللبنانية  والصحافة  الحرب،  بزمن  الخاصة 

والفردية للحرب، لكنها كلها كانت مبادرات فردية أو خاصة.

من امللفت مقارنة مثابرة املثقفني عىل إحياء الثقافة أمام غياب الدعم لهذه الثقافة. لذلك 

يلجأ أغلب املثقفني والفنانني إىل جهات خارجية للحصول عىل الدعم املادي خاصة. مع الوقت 

صار غياب دور الدولة يف دعم الثقافة من املسلاّمت وبدأ األفراد كام املؤسسات الثقافية يبحثون 

حتى  الغربية،  للسفارات  الثقافية  واملراكز  والعربية  األجنبية  املانحة  املؤسسات  من  متويل  عن 

متويل األحزاب تراجع إال يف بعض الحاالت، وصار هذا تقريباً شكل الدعم الوحيد املمكن وتعلم 

اللبنانيون أسلوب الدخول يف هذا السياق املعومل.

ما هي املحصلة؟ هل هي حراك أم قهقرى؟ التشاؤم سيد املوقف دون أجوبة قاطعة ودون 

يأس »ألننا نعي أسباب تشاؤمنا لسنا يائسني بل محكومني باألمل« هكذا يقول روجيه عساف 

متكئاً عىل سعد الله ونوس. 

أما الشاعر والروايئ والصحايف عباس بيضون فيرتك الباحث يف حرية من أمره فيقول: »حديث 

القهقرى ال يشمل السياسة وحدها، إنه ينعطف أيضاً إىل الثقافة والفنون، فيقال إن ليس عندنا 

املوسيقى بعدهم يف حال  املوسيقى وإن  الوهاب والسنباطي وبليغ حمدي يف  أمثال عبد  اآلن 

تراجع، يقال إنه ليس عندنا بعد أمثال ميخائيل رومان ويوسف إدريس يف املرسح وإن املرسح 

اآلن يبحث عن مؤلف، يقال أيضاً إنه مل يعد عندنا أمثال محفوظ وعبد الحكيم قاسم وإبراهيم 

أصالن وخريي شلبي وإن الرواية اليوم تغص باألدعياء، ورمبا كان هناك الرأي نفسه يف الشعر ويف 

الفكر، مام يبعث عىل التأمل وعىل السؤال. ألن يكون باعثاً عىل السخرية أننا ننترص عىل تخلفنا 

بتخلف أكرب؟ وأننا أنفقنا قرناً كامالً كام أنفقنا تجربة مديدة وأحالماً ومساعَي لنتقابل، بعد كل 

هذا األمد، كل ما حسبنا أننا نبتعد عنه؟ ألن يكون مستقبلنا عند ذلك صفراً أم أنه أيضاً حراك 
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مهم اتجه وما دمنا يف حراك فسنقلع إىل هنا وهناك، سرند هنا وهناك ديوناً مل نسددها يف حينها 

وسيكون لذلك مشقاته، لكننا يف حراك وسنسلك ومنيش حتى نصادف عاملنا وزماننا«)1(. 

يف الختام نذكر هذا التعليق لسمري عيطة الذي يلخص الفارق بني الوضع اللبناين وبقية الدول 

واملامرسة  الثقافة  بها عىل صعيد  يتفرد  ميزة  ميتلك  لكن  العيوب.  من  كثري  له  »لبنان  العربية: 

السياسية بني البلدان العربية. لقد عّودنا عىل رصاعات فكرية وسياسية حادة بني أقطاب شديدي 

التنافس يف أولوياتهم الوطنية. )....( هذا وبعيداً عن األسباب التي جعلت هذه املامرسة راسخة 

منذ انتهاء الحرب، ومهام كانت مخاطر تفجر التناقضات، فإن القبول باآلخر، الرشيك يف الوطن، 

من  النوع  هذا  العربية  املجتمعات  أغلب  تألف  مل  دميوقراطياً.  »مناخاً  يسمى  أن  ما ميكن  هو 

املناخ بسبب االستبداد املرتسخ منذ عقود ).....( فام كان مولوداً يف الخمسينيات من تعددية يف 

االستقطاب الفكري قد اضمحل«)2(.

عباس بيضون، من مقال يف ملحق جريدة السفري الثقايف، 13 حزيران 2014.  )1(
سمري العيطة، من مقال يف صحيفة السفري صفحة قضايا وأراء، 21 حزيران 2014.  )2(
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ثالثاً - سوريا

التايل عن الوضع الحايل يف سوريا: »نجم عن  السياسات  يذكر تقرير املركز السوري لبحوث 

النزاع املسلح تدهور املوارد االقتصادية ورأس املال البرشي وهروب قسم منها، كام أُعيد استخدام 

ما تبقى من هذا املوارد لخدمة النزاع. وساهمت العديد من املؤسسات االجتامعية الرسمية وغري 

واملنظامت  املحلية  واملجتمعات  واإلعالم  التعليمية  والهيئات  السياسية  املنظامت  مثل  الرسمية 

الدينية يف إذكاء النزاع وإقناع الشباب السوري باالنخراط يف العمليات العسكرية خدمة ملختلف 

أطراف القتال، ويف الوقت نفسه، مزق النزاع املسلح البنية التحتية لقطاعي التعليم والصحة تاركاً 

معظم السوريني دون القدرة عىل الوصول إىل الخدمات األساسية املالمئة، ومعتمدين إىل حد كبري 

من  وبالرغم  األساسية.  حاجاتهم  لتلبية  واملحيل  الدويل  املجتمع  من  اإلنسانية  املساعدات  عىل 

الجهود املبذولة يف مجال املساعدات اإلنسانية، إال أن الحاجات الضخمة التي ترافقت مع زيادة 
أعداد الالجئني والنازحني والفقراء بقيت إىل حد كبري غري ملباة.«)1(

أما عن وضع التعليم فقد »شهد النصف الثاين من العام 2013 ويف بداية العام الدرايس الجديد 

2013–2014 مع تواصل النزاع املسلّح، استرشاء العنف، إضافة إىل زيادة أعداد النازحني داخلياً، 

التحتية  البنية  يف  هائل  سلبي  أثر  لذلك  كان  وقد  السورية.  املحافظات  مختلف  من  والالجئني 

التعليمية مبا يف ذلك تجهيزات املدارس ومخازن الكتب التي متت رسقتها أو تخريبها. ويف كانون 

الخدمة نتيجة  الرتبية أن ما يناهز 4000 مدرسة قد أصبحت خارج  األول 2013، أعلنت وزارة 

لبحوث  السوري  املركز   ،)2013 الأول  – كانون  )تموز  والرابع  الثالث  الربعين  تقرير  الإنسانية.  سوريا هدر   )1(
السياسات، دمشق – سوريا، أيار 2014
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املدارس  العظمى من  الغالبية  للنازحني. وتقع  إيواء  استعاملها كمراكز  أو جرّاء  املبارشة  لألرضار 

املترّضرة يف مناطق النزاع مثل حلب وإدلب؛ يف حني أن املحافظات التي تعترب آمنة نسبياً، مثل 

السويداء وطرطوس، مل تشهد سوى أرضار طفيفة يف بنيتها التحتية التعليمية.«)1( كل هذا يعطي 

صورة قامتة عن الوضع االجتامعي واإلنساين السوري. 

نورد هذا التقرير ألننا نعتقد أن النتائج بعيدة املدى ستكون كارثية عىل الوضع اإلنساين وعىل 

وضع الثقافة خاصة إذا أخذنا باالعتبار دور التعليم يف بناء أجيال مستقبلية ويف إنتاج الثقافة. لكن 

ماذا عن وضع الثقافة موضوع بحثنا؟ ال بد من العودة إىل الوراء قليالً لتبنّي الصورة.

1 - مراجعة قريبة 

أ- رشعية الدولة 

وثيقاً  ارتباطاً  ذلك  قبل  مرتبطة  كانت  التي  الثقافة،  عرفت  الثالثة  األلفية  بداية  من  اعتباراً 

مبؤسسات الدولة، يف نظام مركزي دام لسنوات طوال، انفتاحاً الفتاً حمل معه إيجابياته وسلبياته، 

ازدهرت  الثقافية.  التعبريات  من  جديدة  وأنواعاً  أشكاالً  يحمل يف جوهره  كان  العموم  يف  لكن 

ذ وتتم بشكل  أشكال ومنظومات ثقافية)2( يف السنوات العرش األخرية، وخاصة تلك التي كانت تنفًّ

مستقل عن مؤسسات الدولة التي هرمت وكانت تتطلب وتحتاج إىل إصالحات عديدة، أهمها 

املنتديات  الحرص ظهور  ال  املثال  سبيل  نذكر عىل  والبنيوية.  القانونية  اإلصالحات  اإلطالق  عىل 

الثقافية وحتى لو أنها أوقفت. تطورت الدراما التلفزيونية املنتجة من قبل جهات خاصة محلية 

عربية أو معوملة، ظهر املرسح الشاب املستقل، ظهرت أجيال من املرسحيني واملوسيقيني بفضل 

للموسيقى )مؤسسة  الداعمة  املوسيقية واملؤسسات  تعليمية مختصة، والفرق  وجود مؤسسات 

والرسمي. ظهرت  الخاص  القطاعني  بني  تنتج برشاكة  كانت  التي  املشاريع  بعض  كذلك  صدى(، 

وانفتح سوق  الفنية  املعارض  وافتُتحت صاالت  دولية،  مؤسسات  مع  وبرشاكة  تنموية  مشاريع 

بيع املنتج الفني. كل هذه املظاهر الجديدة ظهرت ما بعد العام 2000. يف عام 2006 افتتحت 

املرجع السابق.  )1(
الرغم من قلة عددها لكنها كانت  الثقافة )صدى للموسيقى وغريها( وعىل  تأسيس مؤسسات مدنية ترعى   )2(
فاعلة يف العاصمة واملدن الكربى. مل يكن هناك تساوق يف الجديد بني مختلف املناطق السورية أو مختلف 
املدن. الجديد تركز يف العاصمة واملدن الكربى وبقي الريف والضواحي مرتاجعا بشكل كبري لذلك ال ميكن لهذا 

التوصيف أن ينطبق عىل سوريا برمتها.
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غالريي »أيام« لصاحبها خالد ساموي )البعيد عن الفن( ويشكل هذا التاريخ انعطافاً يف املشهد 

الثقايف السوري، ألن الحدث بحد ذاته أثار سجاالً واسعاً يف األوساط الفنية والثقافية حول هذا 

الجديد وصار التغيري حديث الوسط الثقايف ألن ساموي وقّع مع فنانني تشكيليني سوريني عقود 

احتكار لرشاء أعاملهم. فمن ناحية هاجم البعض هذا النوع من العقود، أما املدافعني عن هذا 

الجديد فقد رأوا فيه منعطفاً خاصة عىل مستوى التعامل مع الفنان السوري ومستوى التعريف 

السوري  الفنان  وانتقل  العامل،  دول  الفنانني جالت  أقيمت ألعامل هؤالء  التي  املعارض  به، ألن 

من املحلية إىل العاملية. أُدخلت اللوحات يف مزادات علنية بالتعاون مع دار كريستز. بعد ذلك 

لحقتها صاالت عرض كثرية صارت تعمل باألسلوب نفسه)1(. ترافق هذا التغيري مع تغيري كبري يف 

املجاالت الثقافية والفنية كافة حيث مّس االنفتاح كل جوانب الحياة، وتحول املجتمع دون دراية 

الثقافية  املامرسات  أن  األحداث،  قبل  أي  األخرية،  الفرتة  امللفت يف  استهاليك معومل.  إىل مجتمع 

املهمة كانت تتم عىل األغلب بعيداً عن املؤسسات الرسمية. يف املقابل، وعدا افتتاح دار األوبرا 

بصاالتها املتعددة، وهي يف األصل مرشوع قديم، مل يطرأ أي جديد عىل البنى التحتية الثقافية يف 

البلد. الجديد كان مبادرات مدنية تابعة غالباً للقطاع الخاص سمحت بها الدولة لكنها مل تشارك 

بها إال بشكل خجول يف الفرتة األخرية. املسارح ذاتها منذ الستينيات كذلك دور السينام، وهذا ما 

دفع بالعاملني يف املجال الثقايف إىل استخدام وابتكار فضاءات بديلة هامشية لكنها حملت ثقافة 

الهامش. من ناحية أخرى ظهر اتجاه مهم للتنمية عن طريق الثقافة لكنه مل يأخذ فرصته للوصول 

إىل تأسيس مؤسسات خاصة غري ربحية ومل يتم نقاش أي مرشوع لوضع ضوابط للمؤسسات غري 

الربحية مهام كان نوعها إال تلك التي كانت تابعة بشكل أو بآخر للسلطة، مبعنى أن املؤسسة 

كانت تحتاج إىل دعم من نوع ما لتعمل. 

املؤسسات التعليمية التي كانت موجودة ومرتبطة بوزارة الثقافة ما زالت تعمل حتى اآلن، 

)املعهد  الفنية  العليا  املعاهد  مثل  مطرد  بشكل  وتتطور  تنمو  كانت  نسبياً،  مقبول  ووضعها 

سنوياً  تخّرج  وهي  األعامل(،  إدارة  ومعاهد  املرسحية  للفنون  العايل  واملعهد  للموسيقى  العايل 

كوادر مهمة للبلد، وكانت تعترب من أهم املؤسسات من هذا النوع يف العامل العريب. هناك أيضاً 

املعهد  إنشاء  مرسوم  صدر  عندما  الوادي  صلحي  أنشأها  التي  السورية  السيمفونية  األوركسرتا 

الفن  يف  فارقة  »عالمات  عنوان  تحت   2014-4-28 بتاريخ  معرضاً  العربية  اإلمارات  يف  رؤى  غالريي  نظمت   )1(
التشكييل السوري املعارص«. ضم املعرض أعامالً لـ 16 فنان تشكييل و70 عمل من لوحة ومنحوتة.
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العايل للموسيقى، والتي كانت تقدم حفالت موسيقية تحاول أن تكون عىل مستوى رفيع، أما باقي 

املؤسسات التابعة لوزارة الثقافة التي أنشئت يف الستينيات والتي مل تتطور كانت قد بدأت تعرف 

نوعاً من االهرتاء وتحتاج فعالً إىل إصالحات قانونية بالدرجة األوىل ألنها تحولت إىل مؤسسات 

حكر عىل بعض األشخاص مثل مديرية املسارح ومؤسسة السينام وغريها. بدأ دور مؤسسات وزارة 

الثقافة بالرتاجع بسبب الفساد وعدم تأقلم قوانينها ونظمها مع الزمن. كّل هذه املؤسسات كانت 

يف حاجة إىل إصالح وكانت هناك مطالب عديدة إلجراء هذا اإلصالح. 

الجديد  للجيل  فرصة  أعطت  خاصة  وجامعات  خاصة  مدارس  افتُتحت  متاماً  مواز  وبشكل 

للتعلم داخل البلد بدالً من السفر أو الهجرة، لكن كّل هذا مل يخرج عن عباءة النظام إذ وضعت 

بالنتيجة نقول كان هناك الجديد وهذا الجديد مّس فئات عديدة  قيود للحصول عىل الرخص. 

من أبناء املجتمع إال أنه بقي عىل السطح وبقي مرتبطاً بشكل أو بآخر بالدولة والنظام بحيث مل 

يفرز تغيرياً اجتامعياً حقيقياً، بل عىل العكس، ارتبط باألزمة االقتصادية وانفتاح البلد عىل العوملة 

والتقنيات الجديدة من الديجيتال إىل املحطات الفضائية واإلنرتنت.

ب-إشكاليات يف صميم املامرسة الثقافية

يف املقابل تتلخص األزمة الثقافية بالتايل:

أوالً، خالل الخمس أو حتى العرش سنوات األخرية، اهتزت البنية التحتية الثقافية القامئة، وهذا 

التغيري يتلخص برتاجع دور الدولة يف إنتاج الثقافة، دون أن ترتاجع الرقابة عىل الثقافة، ويتلخص 

بانفالش ظاهري عىل األقل يف شكل القبضة الحكومية التي تسيطر عليها، وبظهور أشكال إنتاج 

ثقافية ميكن توصيفها بالجديدة لكنها ما زالت غري ناضجة، وهي ترتواح بني الثقافة التابعة لسوق 

اإلنتاج الربحي واإلنتاجات الثقافية الجديدة. وهنا نتكلم عن ظاهرة إنتاج املسلسالت التلفزيونية 

التي شكلت ظاهرة تستحق الدراسة، وسوق بيع الفن التشكييل من لوحات ومنحوتات مع افتتاح 

املستقلة  للثقافة  خِجل  ظهور  ثم  ومن  وحدها)1(،  دمشق  يف  األقل  عىل  جديدة  غالرييات  أربع 

يف بعض املجاالت، بسبب ضعف كتلة املجتمع املدين التي ميكن أن ترعى مثل هذا النوع من 

الثقافة، وأبسط مثال عىل ذلك محدودية الفئات التي تتابع النشاطات الثقافية نسبة إىل ستينيات 

وسبعينيات القرن املايض.

غالريي أيام، غالريي سامر قزح، غالريي مصطفى عيل، غالريي تجليات.   )1(
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ثانياً، ظل وضع ودور حزب البعث ومؤسساته الثقافية موجودة نظرياً عىل األقل وفعلياً يف 

الثقافة  إن غياب  نائية مل يكن هناك وجود ليشء غريها)1(.  أماكن  البالد، ويف  أرجاء واسعة من 

املدنية واملستقلة باملعنى العميق للكلمة من جهة ويف اآلن ذاته دخول العوملة من بابها الواسع، 

خلقا نوعاً من عدم التوازن بني املعطيات املوجودة عىل األرض، ألن البلد بقيت بشكل عام، وعىل 

الرغم من الحداثة الظاهرية، مغلقة نسبياً عىل نفسها. سوريا بلد غني ثقافياً مبعنى أن القادم إىل 

دمشق أو حلب أو حتى املدن األصغر يشعر بوجود اهتامم حقيقي بالثقافة عند فئات محددة 

االقتصادية  السياسة  نتيجة  بدأت تضمحل  قد  كانت  التي  الوسطى  الطبقة  الناس، هم من  من 

املتبعة، وازدياد نسبة الفئات الهامشية، وظهور الثقافة االستهالكية بشكلها السهل عرب التلفزيون 

ووسائل االتصال االجتامعي)2(، وظهور األغنياء الجدد الذين يستهلكون الثقافة دون أن يدعموها 

أو يساهموا يف إنتاجها من خالل رشاء لوحات مكلفة أوحضور بعض الحفالت املوسيقية كنوع من 

التمظهر االجتامعي. 

2 - سوريا 2011 

ال شك يف أن األحداث التي تدوم منذ ثالث سنوات عىل األقل دفعت بكثري من العاملني يف 

الذين  البلد، وبعض هؤالء، خاصة  الهجرة خارج  إىل  األكادميي  التعليمي  واملجال  الثقايف  املجال 

لكن  ينتجون،  زالوا  ما  الفردية،  الثقافة  أي  الرسم؛  أو  الكتابة  مثل  محددة  مجاالت  يف  يعملون 

التبعرث هو السمة السائدة)3(. مؤسسة كارا )CARA)4 املختصة يف مجال هجرة العقول ترى أن 

هناك تشابهاً كبرياً بني وضع العراق ووضع سوريا يف هذا املجال)5(. إن غياب املثقفني والعاملني 

منظامت مثل الشبيبة وطالئع البعث، كانت هناك محاوالت إلنعاش الريف. هذه املحاوالت كانت مدعومة من   )1(
قبل منظامت دولية مثل األمم املتحدة ومنظامت أهلية ولكن مل يكن هناك برنامج شامل ومستقبيل إمنا عمل 

شكيل يشبه عمل الهواة ألنه ال يحمل طابع االستمرارية. 
عىل هذا املستوى هناك تشابه مع وضع لبنان اآلن حيث تتابع فئات كبرية نفس املسلسالت أو املسلسالت   )2(

الرتكية وهي التي تشكل ثقافتها اليومية املسلسالت التلفزيونية خاصة السورية منها. 
قسوة األحداث وحّدة املطالب غريت كثرياً يف الوضع القائم لو نظرنا إليه من زاوية أوسع من مجرد املحيل.  )3(

قامت السكرترية التنفيذية بزيارة بريوت والتقينا بها واملؤسسة تستعد لحالة هجرة كبرية لألكادمييني السوريني   )4(
وكانت خالل حديثها تقارن وضع سوريا بوضع العراق.

تعرضت دول ما بات يُعرف بـ»الربيع العريب« لهزات سياسية واجتامعية متفاوتة يف العمق والتأثري عىل مسار   )5(
الثورة  اتخذت   ).....( لكن يف سوريا  بلد.  الثورة/االنتفاضة يف كل  أهداف  وإنجاز  الدميقراطي  التحول  وفرص 
ال يهدد فقط خالص الشعب السوري من نظام األسد والبدء = التي بدأت سلمية، منحى مختلفاً  الشعبية، 
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يف املجاالت التعليمية والثقافية والفنية عن البلد هو خسارة كبرية بدأ الوعي بها من قبل النظام 

متأخراً وتعامل معها بأسلوب قمعي بحت، ويتلخص هذا األسلوب مبنع السفر للموظفني التابعني 

للدولة أو غريهم أو منع الدخول إىل سوريا واعترب كل من هو غري مواٍل عدواً. لكن يف املقابل نرى 

أنه مهام أنتج من هم خارج البلد يبقى الوضع داخل سوريا هو األهم ألن األرضية التي تقف 

عليها الثقافة هي املجتمع وليس أي يشء آخر. 

أ- املشهد الرسمي 

لنحاول مثالً رصد حال املوسيقيني يف البلد، وحال األوركسرتا السيمفونية التي هي نتاج سنوات 

طوال من التعب والتأهيل والتكلفة، وقد يكون هذا املثال البسيط معرباً عن حالة عامة. هاجر 

العديد من املوسيقيني الشبان، منهم من ترك البالد هرباً من الخدمة العسكرية اإللزامية التي هي 

إشكالية يف هذه املرحلة، ومنهم بحثاً عن العمل أو ضيقاً بأجواء البلد. األوركسرتا مبن بقي من 

أعضائها تقدم يف ظل األوضاع األمنية املرتدية وصعوبة الحياة، حتى يف املدن شبه اآلمنة، حفالت 

موسيقية نهارية، لكنها ال ميكن أن تتطور طبيعياً يف ظل هكذا أوضاع. أغلب موسيقييها األكفاء 

غابوا عنها وهذا ما سيشكل انقطاعاً خطرياً يف عملية الرتاكم ألن الثقافة ال تنمو إال بالرتاكم، وهذا 

سيشكل أيضاً خسارة مالية ومعنوية كبريتني. 

وعىل الرغم من أن جميع املؤسسات التابعة لوزارة الثقافة حافظت عىل انتظام العمل )إدارة 

وأساتذة  )إدارة  املرسحية  للفنون  العايل  واملعهد  املسارح  ومديرية  األوبرا  دار  مثل  وموظفني( 

البلد منذ  املثقفني والفنانني من موسيقيني وممثلني ورسامني غادروا  العديد من  وطالب(، لكن 

بداية األزمة إما هرباً من الوضع األمني املقلق أو هرباً من الخدمة اإللزامية، أو بحثاً عن سبل 

يحدث.  مل  شيئاً  وكأن  األمور  مع  التعامل  هي  والعملية  املعلنة  النظام  سياسة  وكانت  العيش. 

تتجاهل الدولة السورية هجرة الناس واملثقفني ال بل أحياناً تدفع باتجاه ذلك. 

ما تزال الهيئة العامة للكتاب تصدر بعض الكتب والرتجامت ولكن سوق الكتاب ضعف بشكل 

=    بخطوات التحول الدميقراطي، وإمنا إمكانية الحفاظ عىل وحدة الرتاب السوري أيضاً.يف هذا اإلطار توجه مركز 
القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان إىل عدد من أبرز املفكرين والُكتاب والباحثني يف سوريا؛ ليجيبوا عىل هذا 
السؤال: كيف ميكن للثورة السورية تجّنب الوقوع يف براثن نظام قمعي شمويل جديد؟ وتحت عنوان )الخالص 
بتحريرها  قام  التي  البحثية  األوراق  يضم  كتاباً  القاهرة  الطرق( أصدر مركز  الخراب؟.. سوريا عىل مفرتق  أم 
والُكتّاب  الباحثني  أبرز  من  مجموعة  األوراق  كتابة  يف  وساهم  صالح،  الحاج  ياسني  السوري  املفكر  وتقدميها 

السوريني وهم أحمد حسو، أكرم البني، أنور البني ورضوان زيادة.
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كبري. غاب الكثري من الروائيني عن البلد؛ فهم إما هربوا أو رحلوا، وهذا أفقر البلد من الناحية 

الثقافية بشكل كبري ونفى فكرة وجود أي جديد عىل هذا املستوى. 

نشاطات دار األوبرا كانت قليلة جداً ومتيزت يف املرحلة األوىل من السنوات املاضية بارتباك 

واضح، مثل اإلعالن عن حفلة ما ليصار إىل إلغائها فيام بعد، أو االتفاق عىل إنتاج عرض أو أوبرا 

مع أحد الفنانني وإلغاء هذا االتفاق الحقاً. اليوم هناك عدد من النشاطات التي تقام مثل معارض 

صور فوتوغرافية وحفالت موسيقية، بعد أن كانت الدار محجوزة للقيام مبناسبات مثل تكريم أرس 

الشهداء أو بازار خريي ألبناء الشهداء أو عيد األم لالحتفال بأمهات الشهداء، أو بعض املناسبات 

الدينية)1(. متيزت معظم هذه النشاطات بانتقاء جمهورها وحرصه بفئة محددة مع تشديد أمني 

عال وتحديد بطاقات للدخول، أي أن الجمهور العادي ظل لفرتة طويلة مغيباً عن الدار، إضافة إىل 

مقاطعة غري معلنة للدار من قبل بعض العاملني يف املجال الثقايف والذين ما زالوا يف سوريا، وأعتقد 

أن هذه النقطة هي ما تحاول الدار اآلن يف هذه السنة معالجتها من خالل اإلعالن عن مهرجان 

لألفالم وإحياء عدد من الحفالت املوسيقية واستضافة عرض مرسحي. 

الشللية  أي  ذاتها  املتحجرة  بالعقلية  املرسحيات  من  العديد  قدم  فقد  القومي  املرسح  أما 

والعالقات الشخصية. تعمل مديرية املسارح كرقيب ال كمؤسسة، مع رغبة واضحة لدى معظم 

املسؤولني فيها يف تجنب أي شبهة حتى يف إعطاء موافقة نص أو عرض. لكننا نستطيع القول إن 

ال  والقباين. مام  الحمراء  وتقدميها عىل مرسَحْي  بإنتاج مرسحيات  يقوم  يزال  ال  القومي  املرسح 

شك فيه أن انتقاء األعامل لتقدميها يف القومي أو األوبرا يقوم بالدرجة األوىل ال عىل جودة العمل 

املقدم بل عىل درجة الوالء والقرب من النظام. وإال فالعراقيل ستوضع حتى يف منح موافقة عرض 

ملرسحية يف مكان مستقل بديل. أغلب الظن أن جيل الشباب اختار االنكفاء باتجاه املؤسسات 

إىل  التوجه  الشباب  خاصة  املرسحيني  بعض  اختار  مختلفة.  ثقافية  حالة  تعيش  التي  التعليمية 

املعهد العايل للفنون املرسحية ليكون حاضنة لهم. إضافة إىل أن املعهد شهد حركة كبرية يف األقسام 

جميعها عىل مستوى عرض نتائج الطالب ودعوة الناس لحضورها. ومام ال شك فيه أن استمرار 

التدريس يف املعاهد العليا هو عامل مهم يف دفع بعض الشباب إىل العمل الفني الثقايف ومحاولة 

البحث عن مصادر متويل مستقلة ملشاريعهم. 

وعن مضمون األعامل املرسحية التي تقدم يف دمشق فهو متنوع ويرتاوح بني البكاء عىل حال 

عرض فيلم نجدت اسامعيل أنزور الجديد )ملك الرمال(.   )1(
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األعىل  النربة  أن  الصحفي راشد عيىس: »يبدو  يقول  وإنسانية.  أكرث عمقاً  الناس وطرح مواضيع 

رفض  تغطيات صحفية(  يظهر يف  ما  )حسب  املرسحية خصوصاً  الثقافية يف دمشق،  للفعاليات 

الحرب، مل يعد من موضوعة سواها، عدم وضوح الرؤيا قد يكون سبباً، أو لعله الخوف، أو رمبا 

انتهازية املبدع الذي ال يريد أن يحسب عىل طرف، لكن هناك مشكلة أخرى: التغطية الصحفية 

هي أيضاً خائفة. تحاول أن تكون يف الوسط. يف النتيجة سيكون منسوب الخوف يف الكتابة أعىل 

من قبل«)1(. هناك محاوالت لتمويل أعامل داخل سوريا من قبل مؤسسات خاصة خارج سوريا 

وهذا يساعد جيل الشباب عىل إنتاج أعاملهم الخاصة. وقد كتب الكثري يف مواقع التواصل عن 

هذه األعامل التي قدمت أغلبها يف أماكن عامة واملعهد العايل للفنون املرسحية. 

وبسبب إلغاء مؤسسة السينام ملهرجان دمشق السيناميئ، قامت املؤسسة باإلعالن عن منح 

إلنتاج أفالم شبابية وهذا فتح باباً كبرياً للفساد املايل حيث مل يحصل معظم العاملني يف األفالم عىل 

حقوقهم املالية إضافة إىل عدم منحهم املعدات الالزمة للتصوير. 

البلد تحت اسم إعادة  فرضت الدولة رضيبة %12 عىل أجور املمثلني يف املسلسالت داخل 

اإلعامر. يف املقابل، حاولت بعض الجهات املانحة املستقلة دعم مشاريع ثقافية خاصة يف مجال 

املرسح والسينام وغريها من الفنون داخل البلد مثل املورد الثقايف وآفاق ومواطنون فنانون، خاصة 

بعد فرض العقوبات عىل سوريا.

عىل الرغم من أن تصوير معظم املسلسالت قد انتقل إىل دول أخرى خاصة لبنان واإلمارات، 

إال أن هذا ال يعني أن حركة التصوير قد انتفت داخل سوريا وخاصة العاصمة دمشق وطرطوس 

والالذقية)2(، حيث تم تصوير عرشين عمالً تلفزيونياً هذا العام 2014 يف سوريا ضمن ظروف صعبة 

وأغلبها تتكلم عن الحرب الدائرة ونتائجها. األعامل التلفزيونية باتت هي الفرصة األمثل ملعظم 

الدعم  تذكرنا  ما  إذا  واستمراريتها، خاصة  فيها  األجور  ارتفاع  بسبب  الفنيني،  والعاملني  املمثلني 

الحكومي الهائل لها والتسهيالت املقدمة، لتلعب دورها يف ترويج رسدية مدروسة وموافق عليها. 

إن مصري الفنانني التشكيليني وأغلب العاملني يف مجال الفنون الفردية واملهن التي تقرتب من 

الصناعات اليدوية، حيث يستطيع الفنان أن يتنج منتوجاً فردياً، لكنه ال يجد له سوقاً يف ظل مثل 

هذه الظروف، ييش بالتحوالت التي تطرأ عىل الثقافة والصناعات الثقافية وسوق العمل. يف الفنون 

 http://www.almodon.com/portal :راجع موقع جريدة املدن اإللكرتونية  )1(
)2(  صور مؤخراً جزء جديد من مسلسل باب الحارة يف دمشق 
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الفردية من السهل تحريك املنتج، لكن سوقه مل تعد سوريا بل الخارج وهذا بحد ذاته أزمة. أظن 

أن أغلب املعارض تقام اليوم خارج سوريا ألن أغلب تجار املنتج الفني غادروا كلية أو جزئياً)1(. إذاً 

الفن هنا صار عابراً للمكان، وقد يكون يف هذا نجاته من الدمار الكامل. 

ب- مبادرات استثنائية 

كان هذا بالنسبة إىل الوضع الرسمي. هناك نقطتان يجب الحديث عنهام لتكتمل الصورة وهي 

ابتكرها هذا  التي  والتعبريات  املنت،  إىل  بالنسبة  الهامش  التي تشكل  الجديدة  الثقافية  املظاهر 

الهامش، ومن ثم املشاريع الثقافية يف الخارج. 

ضمن أحد مشاريع مؤسسة »اتجاهات-ثقافة مستقلة«)2( تم تقديم دراسة بعنوان »السخرية 

ما اصطلح  بداية  الشاب غياث محيثاوي: »مع  الباحث  الدراسة  يقول صاحب  الثورة«.  يف زمن 

)1(  التقينا يف بريوت بتاريخ 4 شباط 2014 بسامر قزح صاحب صالة قزح ورشح لنا التحوالت التي طرأت عىل 
لبنان وتركيا والخليج.  انتقلت إىل أسواق  الفنية  الفنية يف السنوات األخرية وكيف أن أغلب املعارض  السوق 
كان من املفرتض أن يقوم يف سوريا منذ 2010 لكنه تأجل وتم هذا املعرض يف  وهو يقول إن هناك معرضاً 
لبنان يف ترشين أول 2013 يف بريوت وهو يسعى جاهداً إىل تجاوز الركود يف السوق الفنية وليك ال يحصل ما 
حصل يف العراق خالل الحصار بأن يقوم فنانون مهمون بإنجاز أعامل تجارية بحثاً عن لقمة العيش. وهو يقف 
كلياً مع عقود االحتكار حالياً ليعفي الفنان من القلق الحيايت. بالتوازي ويف مقال نرش يف املدن بعنوان »ذروة 
http://www.almodon.com/culture/90eafa78-5995- الفن السوري«: شباب يساجلون الآباء المؤسسين

 44bd-8c4c-54719029145f
ظروف  من  بالرغم  فيه:  وجاء  وديب،  بريوت  يف  ملعرض  السوريني  الفنانني  من  عدٍد  ألعامل  مراجعة  نشاهد 
الثورة  رافقوا  العمل.  السوريني عن  التشكيليني  من  الكثري  يتوقف  مل  داخل سوريا وخارجها،  القرسي  النزوح 
منذ انطالقتها، تعرّضوا لالعتقال أو اضطروا إىل الهرب، ومنهم من قىض تحت التعذيب، لكن حضورهم ازداد 
تنّوعاً وزخامً حتى بات من الصعب أحياناً متابعتهم عىل نحو كاف. تحت عنوان »ذروة الفن السوري«، تعرض 
»غالريي أيام« يف بريوت، بالتوازي مع صالتها يف ديب، لوحات لخمسة فنانني سوريني: عبد الكريم مجدل البيك، 
نهاد الرتك، قيس سلامن، مهند عرايب وعثامن موىس. يرافق املعرض ألبوم يقدم صوراً مزّودة بدراسة تحليلية، 
كتبتها ميمنة فرحات، عن عالقة األجيال السورية املعارصة مع »آبائهم« املؤّسسني مثل فاتح املدرس ولؤي كيايل 
وآخرين، واألساليب الجديدة لكل من جيل مواجهة الحارض السوري. وتشري فرحات إىل »أن الفنانني املشاركني 
للمرة األوىل بشكل جامعي، كانوا قد اجتمعوا يف مرشوع )شباب أيام( الذي تأسس العام 2007، ليشّكل الحقاً، 
مع فنانني مختارين آخرين، دائرة متامسكة أثبتت حيويتها وقدرتها عىل التطور، لكن غالبيتهم تشتتت الحقاً 

بني دمشق وبريوت وديب«.
مرشوع »أبحاث-لتعميق ثقافة املعرفة« هو مرشوع بناء قدرات وإتاحة فرصة تفرغ لباحثني شباب يف مجال   )2(
البحث والدراسات الثقافية. يسعى املرشوع بإطالقه السنوي والذي تم إنجاز دورته األوىل خالل العام 2013 إىل 
رفع مهارات الباحثني وتوجيههم وإتاحة الفرصة لهم إلنجاز مرشوع بحثي )قد يكون بحثهم األول خارج إطار 

الدراسة األكادميية( بإرشاف مبارش من باحثني مختصني يف املجال الثقايف يشكلون اللجنة العلمية للمرشوع. 
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املبتكرة عن نفسه،  الهامش  بالثورة السورية كان أشد ما لفتني هو طريقة تعبري  عىل تسميته 

بحيث يبدو وكأن املجتمع يعيد التعرف عىل نفسه ويعيد ترتيب ذاته من جديد، أناس عاديون 

احتلوا الساحات فعلياً ومجازياً معيدين مساءلة ماهية الفعل الثقايف الحقيقي وآليات تأثري هذه 

األفعال يف املجتمعات املعاد تكوينها من جديد، يف ظل تراجع مذهل لكل ما هو مركزي ومكرس 

ومهذب )باملعنى السيايس( وتصالحي، أمام الهاميش والصادم والشعبي، وهذه النقلة النوعية مل 

يكن من املمكن أن تحدث لوال توفر العديد من الظروف الذاتية واملوضوعية يف املجتمع السوري 

يف هذه الفرتة التاريخية الخاصة، وإحدى أهم هذه العوامل هو التقدم الهائل يف وسائل االتصال 

ويف بنية الشبكة العنكبوتية ودرجة انتشارها والتمكن الشعبي منها، حيث بدأت مواقع التواصل 

االجتامعي تحتل حيزاً كبرياً من النشاطات الشاغلة لها وهو األمر الذي وضعنا أمام حراك متعدد 

الثقايف  الفعل  أصبح  بحيث  االفرتايض،  مع  الواقعي  فيه  ويتوازى  يرتاكب  واملرجعيات  الطبقات 

التعبري الحر  أكرث وأكرث تبلوراً ضمن مساحات  يستكمل وجوده املادي افرتاضياً ويصبح ملموساً 

التي يتيحها عامل اإلنرتنت، ومن هنا ظهرت مجموعة من املظاهر التي لفتت نظري وسجلتها رغبة 

مني يف دراستها أو دراسة بعضها ضمن مرشوع أبحاث-لتعميق ثقافة املعرفة وهذه الظواهر هي:

- ظهور كتاب وشعراء الفيس بوك واستعادة دور الكلمة املقروءة من جديد.هل هذا يدل عىل 

عودة تأثري الكالم املكتوب؟ وهل هذا يؤسس لثقافة غري شفاهية أم أنه تكريس لها؟

- األفالم غري االحرتافية املصورة بكامريات بدائية أو كامريات موبايل. الصور الفوتوغرافية التي 

يلتقطها الهواة وآليات نرشها وتسويقها عىل الشبكة العنكبوتية. 

- فن الالفتات، تصميم الالفتات، طريقة الكتابة والكالم املكتوب، وتناقل صورها كمرجعيات 

ملقوالت الثورة وانتقال تأثريها زمانياً ومكانياً عرب تأثريات الشبكة العنكبوتية. 

التعبري  أدوات  رشوطها،  مفهومها،  جمعي:  واقعي  وثقايف  سيايس  تعبري  كفعل  املظاهرة   -

يدرس  الدراسة  هذه  يف  وهو  املوبايل«.  أفالم  والشعارات،  األغاين  الالفتات،  فيها:  املستخدمة 

السخرية كفعل لنقد اآلخر ونقد الذات:

- تجربة »عدسة شاب تافه«)1( هذه الصفحة التي أنشئت عىل منط الصفحات التوثيقية التي 

تم إغالق هذه الصفحة عىل موقع Facebook بسبب حملة واسعة من التبليغ ضدها. ولكن هناك العديد من   )1(
الصفحات التي توالدت عىل املوقع ذاته وتحمل نفس املفهوم مثل: عدسة شاب حلبي تافه، عدسة شاب ديري 

تافه. 
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تنرش صوراً ملجريات األحداث من قلب املدن املحارصة لتبني بعد ذلك نهجها التهكمي الخاص 

القائم عىل السخرية من الذات والدكتاتور وكل يشء دفعة واحدة بأسلوب فني ذيك وبارع وفيه 

الكثري من النقد.

- »الفتات كفرنبل«)1( تلك القرية الوادعة يف ريف إدلب والتي أفرزت ظاهرة شديدة الفرادة 

كاريكاتورية شديدة  بعبارات ساخرة وذكية وعميقة ورسوم  السورية. الفتات محملة  الثورة  يف 

االختزال والتعبري عن تطورات األوضاع يف الشأن السوري، قرية ال يتجاوز عدد سكانها الثالثني ألف 

نسمة يخرج سكانها مبظاهرات يومية وأسبوعية ليسخروا من كل يشء. 

- »حيطان رساقب«)2(. رساقب املدينة الصغرية القابعة قرب حلب وإدلب، التي تبّنى شبابها 

فن الغرافيتي كأسلوب تعبري للمشاركة يف الحراك السلمي للثورة السورية. ومن ثم ظاهرة شعر 

يصبح  لفلسطني  درويش  كتبه محمود  ما  درجة  أية  وإىل  درويش عىل حيطان رساقب  محمود 

معارصاً اآلن يف الحالة السورية.

كل هذه ليست سوى مناذج لتعبريات كثرية أفرزتها الثورة خاصة يف بداية األحداث لكننا نرى 

فيها منطاً جديداً نتمنى أن يتطور.

صدر الكثري من األفالم الوثائقية)3( التي أنتجت خالل األحداث، وما زال، أغلبها بتمويل بسيط 

أو بدون متويل، وهذا النشاط ييش بحراك ثقايف جدير بالدراسة املطولة ليس هنا مكانه.

ساهمت مؤسسات مستقلة أجنبية وعربية )مؤسسة املورد الثقايف، الصندوق العريب للثقافة 

)1( https://www.facebook.com/kafrnbl
)2( https://www.facebook.com/SaraqebWalls

جاء يف زمان الوصل https://www.zamanalwsl.net/news/50653.html : اختار مهرجان »دوكيمنتاريست«   )3(
لألفالم الوثائقية، السينام السورية للرتكيزعليها ضمن تظاهرة »Country in focus«، انطالقاً من كون الثورة 
السورية نقطة مفصلية يف مسرية السينام الوثائقية السورية، ويُنظم املهرجان املُنعقد يف اسطنبول بالتعاون مع 
»هامش« بني 7 و12 حزيران تظاهرة »سوريا تحت النظر« التي سيُعرض خاللها 6 أفالم من سوريا لكل من عمر 

أمرياالي وأبو نضارة وريم عيل وزياد كلثوم ونضال حسن وسؤدد كعدان.
إعالم عربية وأجنبية  إليها وسائل  النظر«، جلسة حوار مفتوحة دعت  الثاين نظمت »سوريا تحت  يومها  يف 

وتركية، مع املخرجني السوريني: زياد كلثوم، خالد عبد الواحد، يارس قّصاب، عمر بريقدار.
تناولت الجلسة الحديث عن أثر الثورة عىل اإلنتاج السيناميئ السوري، وكيف متكنت كامريا املوبايل من إحداث 
ثورة سينامئية يف سوريا، كام تحدث املخرجون السوريون عن الفرق بني الفيلم السيناميئ الوثائقي املصنوع 
باحرتافية والفيديوهات املعروضة عىل موقع »يوتيوب« التي استفادت من وجود حدث ضخم »كالتعذيب، 

والقتل..« وقامت بتوثيقه، مشريين إىل أن النظرة الفنية هي القادرة عىل بناء الفيلم وليس الحدث.
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والفنون/ آفاق، موطنون فنانون، املجلس الثقايف الربيطاين، بدايات وغريهم كثري( بدعم مشاريع 

الشباب بشكل كبري، مام سمح لجيل الشباب باالرتباط مبا يحدث والتعبري عنه. ويف هذا الصدد 

نجد أن الفوارق بني داخل/خارج تنتفي وهذا مهم جداً، ونجد أن لعب ورقة االنتامء توصل إىل 

نتائج مدمرة)1(؛ إذ هناك حالة تشظٍّ بني سوريي الداخل والسوريني الذين غادروا البالد. ويف هذا 

السياق أيضاً نذكر مرشوع »هامش« الذي تأسس مع ياسني الحاج صالح يف 17 آذار 2014 بعد 

مهرجان  يف  األوىل  الجائزة  حصد  الذي  الرهيب«  »بلدنا  فيلم  تصوير  وانتهاء  السطنبول  وصوله 

مرسيليا يف عام 2014 عن خروج ياسني الحاج صالح من سوريا من إعداد عيل أتايس وزياد الحميص 

واألحداث الدرامية واملتسارعة يف سوريا. 

يقول ياسني الحاج صالح عن هذا املرشوع: »هامش« ليس مرشوعاً شخصياً يل أمأل به فراغاً 

ونحن  عامة،  قضية  تجمعنا  وأتراك،  مكونة من سوريني  واقعياً. مجموعة »هامش«  أو  افرتاضياً 

يكن يف  الثورة مل  بعد ثالث سنوات من  تأسس »هامش«  أجلها. حني  الرصاع من  منخرطون يف 

مفهوم  تطوير  أردنا  اتفق،  كيفام  فراغ  ملء  من  وأكرث  الثقافة.  بأدوات  عام  سوري  عمل  تركيا 

ثوري للثقافة، ثقافة ملتزمة اجتامعياً، ومنخرطة سياسياً، ومنحازة لقيم تحررية وتغيريية، ومولدة 

لألسئلة ومحرضة عىل النقاش يف تركيا، حيث نعمل، ويف العامل.

ويف دراسة ال بأس بها عن األدب السوري يف الوسط املعارض يقول عبد الوهاب العزاوي وهو 

طبيب عيون: »الكتابة السورية اإلبداعية يف الوسط املعارض بعد اإلنتفاضة تنّمط اإلنسان السوري 

كضحيّة أو بطل، وتغرق يف هجاء الديكتاتوريّة راسمة صورة موازية للواقع، بدل أن تدخل يف عمق 

التحوالت اإلنسانية بسبب رشوط معّقدة وعبثيّة، وبدل أن تبحث عن أسئلة جديدة تفرضها هذه 

الرشوط وتسهم يف تشكيل هّويتنا عىل املدى الطويل«. هذه الدراسة التي صدرت يف العام الحايل، 

الصغرية  املشاريع  الكثري من  الذي يصدر من بريوت كمثال عن  املعلومات عن مرشوع »دولتي«  نورد هذه   )1(

الثقافية التي ظهرت مؤخراً. ال يتبع املرشوع ألية جهة سياسية أو اقتصادية كام يقول، بل هي »مؤسسة مستقلة 

يقودها ناشطون سوريون«، وتم متويله من قبل مؤسسة »هيرنش بول« األملانية، عىل أن يزداد متويل املوقع 

من قبل منظمة »دولتي« نفسها عند افتتاحه قريباً بصيغته الجديدة التي يتم التحضري لها حالياً. يعتمد املوقع 

اتجاهاً خاصاً به بعيداً عن بث األنباء واألخبار امليدانية أو السياسية وحتى اإلنسانية، برتكيزه عىل املواد الفكرية 

والفنية واملواد السمع برصية، وهو جزء من فلسفة »دولتي« القامئة عىل اإلميان بالفن والثقافة من أجل التغيري 

املنشود يف البالد عرب التحول الدميقراطي يف سوريا. ويتضمن املوقع أيضاً معلومات إحصائية محدثة باستمرار 

عن الوضع اإلنساين يف البالد.
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أي يف عام 2014، تضع اليد عىل نقاط الضعف يف الصورة العامة لألدب السوري املعارص وتفند 

أسباب هذا الضعف)1(.

هناك عرض مرسحي قدمه املرسحي الشاب وائل عيل تحت عنوان »ما عم بتذكر« قدم يف 

تتكلم عنه  الذي  التنميط  هذا  يتجاوز متاماً  أيار من عام 2014، وفيه  لبنان يف شهر  فرنسا ويف 

الدراسة السابقة. كام ال بد من ذكر بعض كتابات الشباب املرسحي الجديد مثل نص »عندما تبيك 

فرح« ملرض حجي الذي سيصدر قريباً. ويف الحالتني هناك تركيز عىل حاالت إنسانية واجتامعية 

بخصوصيتها وابتعاد كامل عن التقسيم امليلودرامي للخري والرش.

يقول الصحفي عالء العامل عن عرض مرسحي »من أجل نعم من أجل ال« نص ناتايل ساروت 

الذي قدم يف دمشق خالل شهر آذار 2014: »لعل مقاربة مفهوم »االختالف« اليوم يف سوريا فنياً، 

تكاد تكون مغامرة ال تُحمد عقباها، إذ تتبدى ثنائية أنا/ اآلخر يف صورة خندقني سياسيني، ميثل 

طرحهام بهدف رأب الصدع، الصورة األمثل يف نظر النظام القائم، ما يدرج العمل الفني برمته 

تحت مظلة أحد طريف الرصاع. لكّن عرض »من أجل نعم أومن أجل ال« متّكن بتجاوزه الجدلية 

السابقة، من محاكاة هذه الثنائية الفلسفية من دون الرضوخ لرشط املرحلة التاريخية متجاوزاً 

السيايس الضيق إىل اإلنساين الشامل. والنص املرسحي هو للكاتبة الفرنسية ناتايل ساروت، ترجمه 

وكتبه دراماتورجياً وسيم الرشقي، وأخرجه مجد فضة )دار األوبرا - دمشق(. بني الهامش واملنت 

يقام العرض، مقدماً خالفاً بني صديقني رسعان ما يتصاعد ليكشف »اختالفاً« أصيالً يف الثنائيات 

البرشية. اختالف فّجر التنافر الحاصل يف عالقة صديقني عبود، )مجد فضة( الشاب الهاميش وسالم 

)كامل نجمة( الرجل الناجح. يأخذ األول عىل األخري قوالً ساهم يف تكريس هذا االختالف املوجود 

أصالً، فاتحاً بذلك مكاشفة بينهام تتعدى السطح الظاهري من الخالف لتصل بنا إىل تلك التفاصيل 

الصغرية التي ال متنحنا الحياة فرصة للوقوف عندها، فرُتمى يف ركٍن قيص من العالقة مع اآلخر، 

تُرَجأ إىل حني، لكنها ال متوت«)2(. 

تصدر »مجلة ِدلْــتَا نُــون« التي نرشت الدراسة يف الشهر االول من عام 2014 عن »مركز دراسات الفكر والشأن   )1(
العام« )دمشق – لندن(، حيث تسعى إىل توصيف ودراسة وإعادة التفكري يف »العالقة بني الفكر والشأن العام« 

يف منطقة غرب آسيا وشامل إفريقيا )الرشق األوسط( عموماً، ويف سوريا خصوصاً
عالء العامل، مقال عن عرض »من أجل نعم من أجل لا«، صحيفة الحياة االربعاء 18 حزيران 2014. والعرض من   )2(
إخراج مجد فضة وعرض يف املعهد العايل للفنون املرسحية وأعيد يف دار األوبرا وهو عرض مستقل بتمويل من 

مؤسسة مواطنون فنانون.
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ج- أسئلة الثقافة السورية يف بالد اللجوء 

بالنسبة إىل املظاهر الثقافية يف بالد اللجوء فهي كثرية، بعضها يف مجال السينام وخاصة األفالم 

القصرية، والوثائقية، وبعضها اآلخر يف مجال املرسح واللقاءات واملناسبات الثقافية. هناك أعامل 

املرسح وقد  عاملني يف مجال  قبل  وتركيا من  واألردن  لبنان  توعوي قدمت يف  إنساين  لها طابع 

اتبعوا جميعاً أسلوب العمل التفاعيل ليقدموا نتاجاً باملشاركة مع أناس ترضروا من الحرب الدائرة 

يف سوريا بشكل أو بآخر منها عرض »الطرواديات« الذي قدمه عمر أبو سعدة يف األردن وعرض 

لبنان  يف  السوريني  الالجئني  مع  »خيمتنا«  وعرض  أيضاً،  األردن  يف  بلبل  لنوار  »خيمة شكسبري« 

وعرض »بروفا ال تنتهي« ألمل عمران يف مدينة أورفا يف تركيا)1( وغريها الكثري. كذلك أقيمت يف 

لبنان ورشات عمل عديدة يف مفهوم العمل التفاعيل وعن مفهوم املواطنة وورشات بناء قدرات 

دعي إليها العديد ممن هم مقيمون يف سوريا حالياً. هذه الدورات مهمة عىل عدة أصعدة فهي 

تطرح مفهوماً جديداً للثقافة وخاصة عىل مستوى الثقافة املدنية وتزيد من لحمة الشعب الواحد. 

نشط العمل التنموي اإلغايث يف الفرتة األخرية وقد استفاد الشباب العامل يف املجال من الخربات 

املراكمة يف هذا املجال سابقاً وخاصة يف مدن مثل دمشق وحلب ويف مخيامت اللجوء يف الدول 

املجاورة. 

يف النهاية، ال بد من اإلشارة إىل نقطة مهمة مهام كانت النشاطات الثقافية التي تقدم ومهام 

كان أسلوبها يبقى العمل عىل الحوار داخل املجتمع الواحد هو األهم وتبقى عملية املحافظة عىل 

نوع من اللحمة االجتامعية التي افتقدت بني موال ومعارض هي األهم، ونحن نرى يف كل األنشطة 

التي تقام خاصة يف الخارج بعيداً عن األعامل الدعائية البحتة يداً ممدودة إىل الوطن. 

يف طريقة العرض خروج عن املعتاد، بالنسبة إىل كتابة النّص وحتى بالنسبة إىل مكان العرض وهو صالون بيت   )1(
يف املدينة لن يتّسع ألكرث من عرشة متفرّجني، يف تطابق بني املكان الواقعي واملرسح. لكن ال شك يف أن طريقة 
إدارة املمثل مختلفة أيضاً، تقول عمران رداً عىل سؤال »الفارق كبري بني ممثل يعمل عىل نّص جاهز، وممثل 
يروي حكايته. ما كنت ألشتغل مع ممثل ونّص ال يخّصه. األهم اآلن بالنسبة إيل أن أشتغل حكايات حقيقية 
مع أصحابها الحقيقيني، حتى لو مل يكونوا يتقنون التمثيل، ميكن أن يتعلّموا بعض التقنيات، أو أن يجدوا حلوالً 

إبداعية. أما أنا فمحرّض ال أكرث، ومستمع جيد عندي متارين، كام ميكن اكتشاف متارين من قلب الحكاية«.
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خاتمة

من  مجموعة  برزت  األحداث،  هذه  سمينا  أو  اعتربنا  ومهام  سوريا  يف  األحداث  بداية  منذ 

اإلشكاليات واألسئلة حتى عىل مستوى »الثورة«، فخارجاً عن الشعارات األولية التي طرحت مل 

عليه  انغلقت  بخطاب جامد  السلطة  أخرى، متسكت  وواحد، من جهة  متامسك  يُطرح خطاب 

وأغلقت الباب أمام كل حواٍر ممكن وهذا سيكون كارثياً عىل الوضع لو استمر هذا الحال. ومن 

خالل املامرسات الثقافية التي اطلعنا عليها نستنج أن الجيل الجديد السوري يحاول طرح األسئلة 

املفرتضة ولو بشكٍل فردي وعشوايئ ويحاول البحث عن مكانة له تحت الشمس. كل ما كتب أو 

صدر يف الفرتة األخرية يذهب بهذا االتجاه. الرهان األكرب هو يف أن تتطور هذه األسئلة لتشمل 

قضايا كبرية وراهنة متس قضايا مهمة منها مسألة الدين أو اإلصالح الديني التي مل يقاربها أحد إال 

نادراً ومنها مسألة الحريات وغريها.

بعد  املعارضني  الكتاب  وسط  يف  السورية  اإلبداعية  للكتابة  العام  للخط  املراقب  يجد  لن 

االنتفاضة السورية القامئة عىل الرسد ما بني يوميّات وشهادات ومقاالت ذات طابع وجداين واملعنية 

بتناول القضايا املتعلقة باالنتفاضة، صعوبًة يف مالحظة وقوعها يف فخ الكتابة عن اإلنسان السوري 

الديكتاتور،  ضد  العداء  تكرّس  كتابًة  وسريصد  و»البطل«،  »الضحية«  قالبي  بني  منطية  بطريقة 

تهاجمه، تحّقره، كتابة إنشائية يف كثري من األحيان، ذلك مفهوم ومربر يف بداية االنتفاضة السورية، 

محّمل  عامٍّ  سياق حامٍس  تأيت يف  أنها  واألهم  ومؤسسته،  الديكتاتور  »ألوهة«  إسقاط  سياق  يف 

بالكثري من اآلمال يف األشهر األوىل من عمر االنتفاضة، كام حصل يف العديد من الحاالت يف التاريخ.

أعتقد أن تعّقد األزمة يف سورية ودخول االنتفاضة يف مآزَق عميقٍة ووقوعها ُمرغمًة يف فّخ 
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التسلح، وبالتايل الحقاً بني همجية النظام من طرف والتطرف اإلسالمي كوحش وحيد قادر عىل 

الصمود أمام عنف النظام، فرض انحساراً هائالً عىل املّد املجتمعي، وتهميشاً للطاقات التي كانت 

فاعلة عىل األرض ليغدو السالح سيداً للموقف)1(. وبالتايل فإن الثقافة تراجعت أمام حدة العنف 

وارتبكت وكان هناك انحسار حتى يف ما موجود سابقاً. أُجهضت التجارب أم انحرست والنتيجة 

واحدة. 

ال شك  ومام  وتغيري.  تحّول  مرحلة  سوريا  بها  متر  التي  الراهنة  املرحلة  أن  فيه  ال شك  مام 

فيه أيضاً أن التطورات الدراماتيكية التي مير بها املجتمع السوري هي األشد واألعتى يف تاريخه 

الحديث. ومام ال شك فيه أيضاً أن هذه التحوالت عىل كل األصعدة تهز البلد من شامله إىل جنوبه 

وأن األحداث تتجاوز العقل. نحن أمام تغريات كبرية وبُنى تنهار، والجديد ليس واضح املعامل بعد. 

املهم لنا يف هذه املرحلة أن نعي هذه التغريات وأن ال نتجاهلها، ومن املؤسف أن يكون القيّمون 

عىل الثقافة يف السلطة السورية بعيدين جداً عن قراءة هذه التحوالت ويلعبون لعبة اإلنكار. ال بد 

من تغيري يف الخطاب النقدي، وهنا يربز، وبسبب هذا الفراغ البنيوي القائم، دور املثقف يف قراءة 

وتحليل ما يجري ومحاولة التدخل الفعال، ولو كان األمر صعباً. التغيريات الكثرية التي تحدث، 

وحالة التشظي تضع الباحثني والعاملني يف الثقافة أمام مجموعة واسعة من املسائل واألسئلة التي 

ال بد من دراستها وتحليلها لفهم عمق التغيري الثقايف الجاري يف البالد اليوم وملحاولة استرشاف 

مستقبل الثقافة يف سوريا. كام محاولة اقرتاح األطر الكفيلة بدعم الثقافة املستقلة القادرة عىل 

الثقايف،  عن  السيايس  فصل  ال ميكن  الصدد  وبهذا  وتفعيلها.  املواطنة  بناء عالقات  يف  املساهمة 

فالطائفية التي يتوسع نطاقها يف املجتمع السوري هي قضية سياسية وثقافية يف آن واحد وال بد 

من وعي هذه املشكلة. كذلك األمر بالنسبة إىل حالة االنقسام العمودي يف املجتمع السوري، ال 

بد من أن يبدأ حوار يف املجتمع بني مختلف أطيافه. 

قدمنا حاالت لبنان والعراق وخرجنا منها باستنتاجات أولية نظنها مهمة، إن حالة عدم األمان 

كارثية عىل الثقافة بشكل عام، لكن املشكلة تكمن يف العنف واالستبداد ألن الخوف يشل. حالة 

عدم األمان تدفع باتجاه الهجرة لكن املهم هو اإلبقاء عىل الصلة مع البلد وهذا ما يتحقق يف 

حالة العراق ويبدو أن سوريا تسري بهذا االتجاه. الظروف الصعبة تفرز مثقفني جدداً لكن يجب أن 

راجع مقال: عبد الوهاب عزاوي، الأدب السوري المعارض، مجلة دلتا نون، العدد األول، 2014-7-25.  )1(
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يكون أمامهم فرصة للتعبري. وهذا الرشط تحقق يف لبنان حيث أن الحرب االهلية ولدت مظاهر 

ثقافية لكن القمع يف العراق مل يفرز إال العدم والرتاجع والتخلف. 

نحن نتمنى لسوريا أن ال تسري عىل خطا النمط العراقي الذي دّمر كل يشء. نتمنى أن تكون 

أساليب  ومعتمدة  والتنوع  التعدد  عىل  قامئة  مجتمعية  لثقافة  تأسيس  محاوالت  حقيقة  هناك 

البحث العلمي. من هنا يربز دور كل املساهامت الصغرية الوليدة التي تنشأ وتزدهر هنا وهناك. 

طبعاً وال نتمنى لها أن تعيش حرباً أهلية طويلة كالتي عاشها لبنان، لكننا نرى أن املثقف السوري 

يجب أن يعي املرحلة وأن يركز اهتاممه عىل مسائل جوهرية متّس حارض السوريني ومستقبلهم. 

العقول  هجرة  خطورة  يعوا  أن  السوري  الداخل  يف  الثقافة  عىل  القيمني  من  أيضاً  نتمنى 

والتشديد عىل املثقفني وشلل املؤسسات الثقافية من حيث التعامل معها بعني الوالء فقط.

نحن نجهل ما هي أفضل الصيغ إلنعاش الثقافة أو عىل األقل ما هي الصيغ املمكنة للمحافظة 

عىل ما هو موجود، لكننا متيقنون أن الثقافة تحيا من خالل الحرية واإلبداع واالبتعاد عن الصيغ 

االستهالكية، كام االبتعاد عن الصيغ الجاهزة واملكبلة بروادع تقيّدها. ليس هناك قاعدة نتبعها وال 

وصفات جاهزة، إمنا املؤثرات والظروف تلعب دوراً مهامً يف صياغة املستقبل ويبقى األساس هو 

مدى ارتباط املثقف بالوطن. 

ماذا نريد ألنفسنا كسوريني؟ نريد ألنفسنا أن نجاري العرص، أن نحافظ عىل هويتنا وأن نستمر 

يف الحياة. نريد حرية وغنى ثقافياً. نريد أن ننتج ثقافتنا الخاصة. نريد هويتنا. إننا عندما نتكلم 

عن الثقافة فإننا نشمل بهذا كل املظاهر الثقافية من مرسح ورسم وموسيقى...إلخ. لكننا أيضاً 

نتكلم عن أسلوب عيش وإنتاج إنساين وأسلوب تفكري، ألن كل هذه األمور تتالزم ضمن مفهوم 

الثقافة مبعناه الواسع. هنا من املفرتض أن تكتشف الثقافة أسئلتها الجديدة التي تتعلق بعمق 

التغريات الحاصلة لدى »السوري، ولألسف هذا مل يحصل حتى اآلن.
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دور الثقافة والفنون يف تحقيق املصالحة والسلم األهيل

يف الدول التي شهدت نزاعات عنيفة

إعداد: راما نجمة
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مقدمة

يعترب املجتمع السوري مجتمعا تعددياً، إذ يوجد بني فئاته تباين عرقي وديني ولغوي. خالل 

نفسها  التعايش  موضوعة  لكن  املجموعات،  هذه  بني  »مدهش«  تعايش  حدث  طويلة  سنوات 

أحيلت دوماً إىل صيغة من الحامية تحصل عليها هذه املجموعات املتنوعة من الفئة الحاكمة أياً 

تكن هذه الفئة، وبذلك مل يكن هذا التعايش نتيجة صيغة قانونية ودستورية قامئة عىل املساواة 

بني املواطنني وعىل عقد اجتامعي يجمع بينهم عىل أساس املواطنة.

انصهار واحدة فشلت. وبدالً من تكوين  البعثي وضع املجتمع يف بوتقة  النظام  إن محاولة 

فسيفساء متفاعلة يف إطار دولة مدنية دميوقراطية، تم إعاقة حدوث تفاعل واسع النطاق، ونرى 

اليوم جزراً منفصلة وإن كان ال ميكننا وصفها باملنعزلة. إن النظام األمني الذي استحكم يف مفاصل 

ل أعبائه يف الحفاظ  املجتمع السوري وبنيته الثقافية لعقوٍد، عطَّل الدور اإليجايب للمجتمع يف تحمُّ

عىل السلم األهيل وقيم العيش املشرتك التي تتعرض اليوم لخطر حقيقي.

من  الكثري   2011 )مارس(  آذار  يف  انطالقها  منذ  السورية  االحتجاجات  حركة  أخرجت  لقد 

فإن  مسلح،  نزاع  إىل  ثم  ومن  شاملة  ثورة  إىل  تحولها  ومع  العام.  الحيز  إىل  عنه«  »املسكوت 

االحتقانات املرتاكمة عىل مدى نصف قرن بدأت بالخروج تباعاً. إن مساحات فكرية كاملة تفصل 

الشعب السوري عن حريته جرى تفخيخها بألغام الطائفية والتعصب والفقر والجهل والفساد. 

ويبدو أن اجتياز هذه املناطق باتجاه الحرية يهدد املجتمع نفسه بانفجارات وجودية. أو األسوأ 

أن تجد مجموعات كاملة نفسها أسرية هذه املناطق وتتوقف عن التقدم. 

إن الصدمة الهائلة الناجمة عن الرصاع املسلح يف سوريا هي مصدر قلق للجميع، ومع ذلك، 
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هناك القليل من املعرفة املنهجية لكيفية معالجة اآلثار املدمرة عىل صعيد النسيج االجتامعي، أو 

التقليل منها.

يف التاريخ الحديث الكثري من النامذج لدول خرجت منهكة من حاالت الرصاع فعمدت إىل 

إيجاد طرق ووسائل إبداعية لحل النزاع وقامت بتحديد أولويات اجتامعية جديدة سعياً إىل خلق 

مجتمع يضم الجميع ويقدم لهم فرصاً متساوية يف التعبري عن أنفسهم.

لقد طّورت املجتمعات التي مرت بفرتات انتقالية مؤسساٍت اجتامعية وثقافية مارست دوراً 

كبرياً ووضعت نصب أعينها تحقيق التامسك االجتامعي والنمو االقتصادي. وكانت الفاعلية الثقافية 

مبثابة العمود الفقري لنشاط هذه املؤسسات، يف حني كان مبدأ العدالة هو الغراء االجتامعي. لقد 

متكن الفاعلون الثقافيون يف هذه التجارب من التأثري يف مجتمعاتهم يف مجاالت رئيسة مثل إنعاش 

االقتصاد، التامسك االجتامعي، ومد جسور الحوار بني املجتمعات املختلفة.

أثبتت هذه التجارب أن الثقافة تستطيع تقديم الكثري عندما تتاح لها الفرصة. ميكنها أن تنجح 

يف تقريب الرؤى واآلراء، وترسيخ التحاور املثمر بني الديانات، وتعزيز التفاهم وتقليل سوء الفهم 

وتحييد األحكام املسبقة والصور النمطية التي تشكلها املخيالت عن اآلخر.

تلقي هذه الدراسة الضوء عىل تجارب عاملية اشتغلت عىل الثقافة إلعادة التفاعل للمجتمعات 

السياسية  القوة  توظف  التي  املجتمعي  التغيري  اسرتاتيجيات  بعض  يف  وتبحث  كام  املنقسمة. 

واالجتامعية واالقتصادية للثقافة. وتهدف بالتايل إىل:

- توفري إطار مفاهيمي للتدخالت الثقافية يف أعقاب الرصاع السيايس والنزاعات املسلحة.

- فهم لآلليات التي تعمل بها امليكانيزمات الثقافية يف املجتمعات املقسمة وأساليب العمل 

البناءة إلدارة التحوالت يف األزمنة العاصفة.

- مشاركة أفضل املامرسات املقرتحة من منظامت دولية ومؤسسات مدنية لتعزيز التامسك 

املجتمعي والتي ميكن أن تكون مفيدة لكلٍّ من الفاعلني الثقافيني وصناع السياسات.

- التعلم من الخربات املتوفرة يف أساليب العمل الثقايف ومضامينه لتقليل اآلثار املوجعة للنزاع 

السوري عىل النسيج االجتامعي.

- تشكيل ورقة أولية تسمح بالتأسيس عليها لبناء منهج متكامل عميل ومرن، يوضح األساليب 

التطبيقية للتدخالت الثقافية يف دعم السلم األهيل يف أثناء وبعد النزاع العسكري.
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يف بداية التخطيط لهذه الورقة البحثية، كانت مؤسسة اتجاهات-ثقافة مستقلة، تبحث عن 

مقاربة للوضع السوري، بحيث ميكن اقرتاح برامج ثقافية محددة ومجموعة من أساليب العمل 

الفنية تساعد عىل تحقيق السلم األهيل يف سوريا، لكن يف أثناء البحث، اتضح أن املضمون العريب 

الربامج  األكرث نجاحاً هي  الربامج  أن  الجانب األهم فهو  أما  قليل جداً، هذا من جانب،  املتوفر 

التي يتم تطويرها داخل املجتمعات املحلية نفسها والتي يتم جدولة أولوياتها عرب حوار موسع 

بني الفاعلني الثقافيني، ولذلك اتجه العمل لتكوين ورقة أولية تسمح للفاعلني الثقافيني بالتأسيس 

عليها لبناء برامج عملية ومرنة ومناسبة للسياق السوري، وأن تسهم هذه الورقة يف وضع طروحات 

بناء السلم األهيل يف سياق أكرث شمولية يتعلق ببناء رؤية توافقية للسياسات الثقافية السورية. 

وبناء عليه، تأيت هذه الدراسة انطالقاً من أهمية توسيع األفق حول أبعاد الرصاع االجتامعية 

أعامل  تجاه  بحيادية  الدراسة ال تقف  أن هذه  إىل  اإلشارة  الرضوري  يبدو من  يف سورية، وهنا 

القتل املمنهج والتعذيب واالعتقاالت التعسفية وتدمري النسيج االجتامعي والعمراين التي يقوم 

بها النظام السوري بشكل أسايس، وال تدعم بأي حال تكرار برامج انتقالية ُجّربت يف بعض الدول 

قامئة عىل طي صفحات النزاع دون قراءتها، بل تدعم بشدة تحقيق العدالة باعتبارها جزءاً من 

دونها  ومن  ودميوقراطية،  وتعددية  قانونية  أسس  عىل  سورية  تأسيس  إلعادة  املنشودة  الثقافة 

ستكون البلد عرضًة ملزيد من االحرتاق وإراقة الدماء، لكنها تنظر للعدالة عىل أنها تطبيق للقانون 

عىل األفراد املذنبني، أما فيام يخص الجامعات فإنه يجب العمل عىل تحقيق التسامح والغفران 

والقبول والتفاعل بينها وهذا الجانب األخري هو موضوع اهتامم هذه الدراسة.

تقرتح هذه الدراسة أن ال يتم النظر إىل الثقافة كقطاع من قطاعات النشاطات أو أحد منتجات 

االستهالك الجامعي أو األصول الواجب حفظها، فالثقافة هي القاعدة األساسية التي تقوم عليها 

جميع النشاطات البرشية والتي تستمد هذه النشاطات منها معناها وقيمها)1(.

من املمكن االنطالق من تعريف الثقافة كفنون وآداب، وسيكون من املمكن بقليل من الجهد 

تعريف موسع  االنطالق من  أن  إال  الرصاعات وإدارتها.  األهيل وشن  السلم  بدورها يف  اإلحاطة 

التفكيك والتحديد، لكن  التعقيد، وصعوبة  اليونسكو«)2( سيؤدي إىل كثري من  للثقافة »تعريف 

Rivière.F, Corbett.J, G.Kutukdjian، تقرير اليونسكو العالمي: الاستثمار في التنوع الثقافي والحوار بين   )1(
.VI,2010 ،الثقافات، منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة

»إن الثقافة مبعناها الواسع ميكن أن ينظر إليها اليوم عىل أنها جميع السامت الروحية واملادية والفكرية =  )2(
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هذا الخيار هو أشبه بالحتمي إذا ما كان الهدف هو إحداث فرق جوهري يف العمل الثقايف وتأثريه 

يف املجتمع. هذا التعريف يستدعي التعقيد ويتبنى التفكري املركب كأساس للتحليل والتخطيط. 

ومن هنا، فإن الدفاع عن حقوق اإلنسان هو عمل ثقايف بالدرجة األوىل. كذلك، فإن املؤرخني 

والباحثني االجتامعيني، هم فاعلون ثقافيون. ويظهر أن عمل الفاعلني الثقافيني يتعلق يف جوهره 

بالقيم وباإلبداع كأساس للتغيري. إن فهم الثقافة املشتق من تعريف اليونسكو يجعلها تستوعب 

مجمل املعايري والقيم املنضوية من املعارف واملامرسات املطلوبة لعضوية جامعة معينة. وبالتايل، 

ميكن أن تكون الثقافة »الحلقة املفقودة«، الوسيط بني هيكل األفكار وترجمة السلوكيات. ومتكننا 

من فهم »ملاذا« و»كيف« يتغري سلوك اإلنسان-الجامعة.

=    والعاطفية التي متيز مجتمعاً بعينه، أو فئة اجتامعية بعينها، وهي تشمل الفنون واآلداب وطرائق الحياة كام 
للثقافة بوضع  والتقاليد واملعتقدات«، واهتم إعالن مكسيكو  القيم  األساسية لإلنسان ونظم  الحقوق  تشمل 
تفسري إجرايئ للتعريف السابق كام ييل: »إن الثقافة هي التي متنح اإلنسان قدرته عىل التفكري يف ذاته، وهي 
التي تجعل منه كائناً يتميز باإلنسانية املتمثلة يف العقالنية والقدرة عىل النقد وااللتزام األخالقي، وعن طريقها 
)الثقافة( نهتدي إىل القيم ومنارس االختيار وهي وسيلة اإلنسان للتعبري عن نفسه، والتعرف عىل ذاته كمرشوع 
غري مكتمل، وإعادة النظر يف إنجازاته والبحث دون توان عن مدلوالت جديدة وإبداع وأعامل يتفوق فيها عىل 

نفسه«.
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أقسام البحث

ميكن النظر إىل التدخالت الثقافية لتعزيز السلم األهيل من زاويتي نظر متكاملتني: فلسفة 

التدخل الثقايف أو جوانبها النظرية، ثم العمليات اإلجرائية الكفيلة بتطبيق هذه الرؤية عىل أرض 

الواقع، وبالتايل يسعى البحث إىل تغطية هذين الجانبني يف قسميه األول والثاين. إىل جانب هذين 

املحورين، سيفرد البحث قسامً خاصاً لدور الفنون يف بناء السلم األهيل، انطالقاً من أن للفنون 

أكرب قدرة عىل الشفاء االجتامعي.

الفصل األول: فلسفة التدخل الثقايف سيحاول اإلجابة عن السؤال الرئيس: كيف ميكن للثقافة 

إبقاء املجتمع املنقسم عىل نفسه عىل قيد الحياة؟ وسيفند العنارص املكونة لجوهر عملية التدخل 

الثقايف لبناء السلم األهيل، فيبحث أوالً يف دور الثقافة يف تحقيق املصالحة من حيث هي شفاء 

جامعي وحوار تفاعيل، فيحدد أربعة عنارص هي الشفاء، العدالة، التعويض، الحقيقة، ويصل إىل 

أن املصالحة عملية بحد ذاتها وليست هدفاً فقط، وأنها مجموعة من التصورات الذهنية املتشكلة 

وليست مجرد سلسلة من األفعال.

وسيبحث ثانياً يف دور الثقافة يف خلق مجتمع تعددي دميقراطي من حيث هي حامل للهويات، 

فيطرح مفهوم إدارة التنوع الثقايف وكيف يتم استثامر الوظيفة الذاتية للتنوع، كام يطرح اإلشكالية 

املرتبطة بالهوية يف املجتمعات املقسمة، من خالل عدة تجارب اختارت دعم حركية املجتمعات 

املحلية ضمن إطار الهوية املشرتكة للدولة.

يف الفصل الثاين املخصص لخطط التدخل الثقايف العملية، سيتم البحث يف محورين رئيسني، 

الثقايف والتي تجعله فعاالً يف مواجهة  الفعل  التي تعمل من داخل  امليكانيزمات واألدوات  أوالً 
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االنقسام املجتمعي، سريكز هذا املحور عىل رشطية استثامر املجال العام يف برامج السلم األهيل، 

القوالب  من  وخروج  الشك،  لفعل  مامرسة  وإمنا  كتفاعل،  فقط  ليس  الحوار  مفهوم  وسيطرح 

النمطية لآلخر، كام سريكز هذا القسم عىل دور الثقافة املحلية يف برامج التدخل املستوردة.

وسيبحث ثانياً يف عدد من االسرتاتيجيات املقرتحة لدمج الثقافة يف برامج السلم األهيل، ولكل 

منها رشوط معينة لنجاحها ومتطلبات وإمكانيات معينة، وسيحاول البحث التطرق إىل بعض منها.

الفصل الثالث للبحث، سيتم تخصيصه لدور الفنون يف صنع السالم، وسيبحث املحور األول 

التغيري اإليجايب، فيام سيبحث املحور  التي ميكن للفنون االضطالع بها إلحداث  األدوار الضمنية 

حذرة  استنباطية  عمليات  خالل  من  اسرتاتيجي  بشكل  الفنية  املشاريع  استخدام  كيفية  الثاين 

وحساسة للسياقات الثقافية عرب تخطيط متأنٍّ وتقويم جدي لألثر.
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الفصل األول

فلسفة التدخل الثقافي

والتالعب  التحريض  طريق  عن  الثقافة  السلطة  رجال  من  العديد  يُسيّس  سحيق  زمن  منذ 

املادية  القاعدة  فإن  ثقايف، وهكذا  الرصاع يف شكل  يتجىل  ما  والدينية، ودامئاً  العرقية  بالنزعات 

أثناء  السياسات يف  واضعي  ينظر عدد من  ذلك،  الرغم من  الثقافة)1(. عىل  مع  تتشابك  للرصاع 

اعتبار  دون  األولويات  أعىل  باعتبارها  واملأوى  والغذاء  واألمن  الصحة  إىل  بعدها  وما  النزاعات 

يذكر للثقافة)2(. ويف مواجهة الفقر والحرمان فإن اإلنفاق عىل األمور الثقافية يبدو إرسافاً ويتم 

الحكم برسعة عىل الحاجات الثقافية مثل الحاجة إىل الهوية والجامليات بأنها غري أخالقية، أو من 

الكامليات مبا أنها األكرث بعداً يف هرم ماسلو للحاجات)3(، عىل الرغم من أن املناطق التي مزقتها 

الحرب تتعامل مع قضايا مؤملة ال تتعلق فقط بالبنية التحتية للبلد، ولكن بالرضر الذي أصاب 

النسيج األخالقي واالجتامعي.

)1( Bertha.Z, Abu-Nimer. M, Enhancing the Positive Contributions of African Culture in 
Peacebuilding and Development, Journal of Peacebuilding & Development, Vol. 4, NO. 3, 
2009

)2( Basaninyenzi.U, The Art of War: Cultural Policies and Post-Conflict Reconstruction, 
02//2012, worldbank

هرم افرتايض لحاجات اإلنسان وضعه العامل األمرييك  أبراهام ماسلو يف بدايات القرن املايض انطالقاً من نظريته   )3(
»الدوافع اإلنسانية« »A Theory of Human Motivation«، قام بتقسيم الحاجات اإلنسانية إىل خمس فئات 
تنتظم يف تدرج هرمي، يبدأ بالحاجات األساسية »الفسيولوجية« الالزمة لبقاء الفرد والتي توجد يف أسفل الهرم 
مروراً بحاجته إىل األمن ومن ثم حاجاته االجتامعية إىل حاجته إىل التقدير ومنتهياً بالحاجة إىل تحقيق الذات، 
تفرتض النظرية بأنه يف حال إشباع حاجة معينة يتم االنتقال إىل إشباع حاجة أعىل منها يف الهرم، وأن عدم إشباع 

مستوى معني من الحاجات قد يؤثر يف وجود الدافع إلنجاز املستوى الذي يليه من الحاجات. 
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أو  الجذور  عميقة  الرصاعات  لحل  دينامية  خلق  ذاتها،  حد  يف  الثقافية  للمبادرات  ميكن  ال 

التوفيق بني املجتمعات املتعادية، ولكن كعنرص ضمن مجموعة من املقاربات املصممة واملراحل 

الرضورية للتوصل إىل عالقات مستدامة وسلميّة. يف الوقت نفسه ال ميكن عزل ديناميات الثقافة 

مزقتها  التي  املجتمعات  املساعدة يف شفاء  الخاصة عىل  قدرتها  بسبب  السالم،  بناء  عملية  عن 

الحرب واالنطالق نحو بناء املصالحة. إضافة إىل دورها )املعيق أو الداعم( يف خلق مجتمع تعددي 

دميقراطي من حيث هي حامل للهويات.
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أواًل - دور الثقافة في تحقيق المصالحة، الشفاء الجماعي وإعادة التفاعل المجتمعي

لألسف فإن دور الثقافة يف املجتمعات املقسمة، يتم تقزميه إىل مستوى التصافح، أحياناً يسقط 

النزاع(  التغني مباض سعيد )سابق ملايض  أو  القواسم املشرتكة،  أو دمياغوجية  النسيان،  يف وهم 

يعترب هو الجامع ملكونات املجتمع. 

كثري من الناس، وبخاصة الضحايا، ينظرون بريبة إىل املصالحة ويشتبهون أنها عذر لتجاهل 

معاناتهم، أو طريقة الختصار مراحل العدالة. وميكن يف الواقع أن يُساء استخدامها بهذه الطريقة)1(. 

العام. يف رواندا، عىل سبيل املثال،  شهدت عدة دول رفض فكرة املصالحة ببساطة يف الخطاب 

كانت كلمة »املصالحة« من املحرمات بالنسبة إىل أولئك الذين نجوا من اإلبادة الجامعية، ومل 

اعتربت  فإن كلمة »املصالحة«  النزاع. يف كوسوفو،  انتهاء  إال بعد زمن طويل من  تستخدم علناً 

مفروضة من األعىل بالنسبة إىل املجتمع األلباين. يف جنوب إفريقيا، ويف غواتيامال، كانت برامج 

املصالحة رصيحة ومفتوحة للنقاش العام، لكن يف جميع هذه الدول كانت هناك برامج تهدف إىل 

تحقيق املصالحة، وإن اختلف مكانها عىل جدول أعامل املجتمع. ففي نهاية األمر، فإن رضورات 

العيش املشرتك تكون أكرث واقعية من أصوات املوت، أيّاً كان السياق الثقايف.

نظرياً، تُعرّف املصالحة بأنها »عملية تهدف إىل منع تجدد الرصاع وتوطيد السالم، تكرس دائرة 

العنف وتقوي املؤسسات الدميقراطية، تجلب الشفاء الشخيص للناجني، وتعوض عن مظامل املايض، 

وتعمل عىل قبول األطراف السابقة يف النزاع لرؤية وفهم مشرتك للاميض«)2(.

الربامج الحكومية  الدويل للعدالة االنتقالية إىل أن كثرياً من برامج املجتمع املدين وحتى  تشري أدبيات املركز   )1(
للمصالحة ال تتزامن مع رسعة األفراد وخاصة الضحايا يف التكيف مع فكرة املصالحة، وتزداد هذه الحالة عندما 
يشعر الناجون أن املساحة االجتامعية التي ميكن من خاللها التنفيس عن غضبهم قد أغلقت، أو يكون هناك 
خيبة األمل من نتائج الرصاع الذين يشعرون أنهم قد دفعوا مثنه منفردين. النتيجة هي أن التدخالت األكرث 
فاعلية هي التي تكون حساسة إىل قدرة الضحايا عىل االستعداد للميض قدماً، ألن ذلك يحدد قدرة املجتمع 
عىل التعايف. مطالبة الناس برتك املايض وراءهم دون أن يكونوا مستعدين لن تجلب سوى مصالحة كاذبة تقوم 

عىل إنكار ونسيان وهميني. يف املقابل ينبغي العمل عىل تقوية هذا االستعداد لديهم.
)2( Bloomfield.D, Barnes.T and Huyse.L, Reconciliation After Violent Conflict, International 

Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm 2003, 19.
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املناسب  الزمني  املصالحة والتوقيت  برامج  املرتتبة عىل  السياسية  اآلثار  ومن الرضوري فهم 

اآلمنة  البيئة  عنارص  توفر  عن  فضالً  وشدته،  ومرحلته  نفسه  الرصاع  وحساسية  خطوة،  لكل 

وتحقيق الحاجات الرئيسة للمشاركني، إضافة إىل عوامل نفسية وروحية مثل درجة الرضر النفيس 

واالستعداد للمشاركة، وحتى الدرجة التي ميكن ملثل هذه الربامج التالعب بها سياسياً)1(.

املصالحة  ومعقدة.  عملية حساسة  السلمي  التعايش  عن  البحث  فإن  العميل  املستوى  عىل 

ليست فعالً معزوالً، وأيضاً ليست حدثاً أو هدفاً، بل عملية بحد ذاتها. وبالتايل يجب بناء عملية 

املعنيني«)2(. وعىل  املصلحة  الثقايف، وميلكها جميع أصحاب  السياق  لتناسب  مصالحة، »مصممة 

هذا النحو فهي عملية صعبة وطويلة وال ميكن التنبؤ بها بسهولة. تتطلب اتباع نهج تدريجي قادر 

عىل أن يتطور ويتكيف مع التحديات والفرص، وتتضمن إرشاك عدد كبري من الفاعلني السياسيني 

واالجتامعيني والثقافيني. 

وبالرغم من أن املراحل التالية ال ترتبط ارتباطاً تسلسلياً بعضها البعض، فإنها ال تزال املكونات 

األساسية للمصالحة: الشفاء، العدالة، الحقيقة، التعويض.

1 - الشفاء، مداواة الجروح

حتى اآلن، ال يوجد فهم دقيق للعملية التي ميكن من خاللها شفاء املجتمعات التي مزقتها 

التعامل مع  فالثقافة هي »آلية  ثقافية،  أنها عملية  الحروب. ومع ذلك، يوجد توافق كبري عىل 

)1( Billows.W, Körber.S, Culture and conflict, EUNIC YEARBOOK, Institut für Auslandsbeziee-
hunge, 2013.

املرجع السابق ص 5.  )2(
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الجامعات  التي تستخدمها  التكيف  آليات  الجامعي«)1( وهي واحدة من  الصدمة عىل املستوى 

للتعامل مع األحداث املؤملة)2(، ومن البدهي أن العنف عىل نطاق واسع يؤثر يف التجمعات بقدر 

األفراد. ولكن »ال ميكننا ببساطة وضع الجامعات واملجتمعات املحلية عىل األريكة وعالجهم«)3(.

عند النظر يف الشفاء الجامعي، من املهم أن نعرتف بأن مساره عشوايئ وسريورته بطيئة. وهو 

أولئك  إىل مساعدة  يفيض  ثقايف  اجتامعي سيايس  لوسط  اإلمكان  قدر  تأسيس  إعادة  إىل  يحتاج 

الضحايا للبدء يف استعادة إحساسهم بالهوية والكرامة)4(. وهذا يعني أن مبادرات الشفاء الجامعي 

تحتاج إىل أن تكون جزءاً من إعادة اإلعامر االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف مرحلة ما بعد 

الرصاع. أما يف أثناء الرصاع نفسه، فالتدخالت الهادفة إىل تحقيق الشفاء هي تدخالت إسعافية من 

باب اإلغاثة، وتتضمن بناء مناذج اجتامعية وعاطفية مرنة، والتأسيس عليها كلام كان ذلك ممكناً، 

بهدف جعلها مستدامة التأثري.

يف كل األحوال، ينبغي وضع نقطتني أساسيتني يف االعتبار هام: أ- ينبغي لجميع االسرتاتيجيات 

أن تنمو من سياقها املحيل. ب- تتطلب معظم السياقات إدماج اسرتاتيجيات متعددة يف وقت 

واحد. 

يقدم مركز ضحايا التعذيب )CVT()5( مثااًل مفيداً لالنطالق من السياق املحيل، درب املركز 

هذا التعريف استخدمه جوردون كرامر وهو من الجمعية األملانية للتعاون الدويل يف مداخلة جديرة باالهتامم   )1(
Conflict resolution through, cultural and civil society initiatives, 2011 يف مؤمتر

البرش  بأن  العنيفة  الرصاعات  الجامعي يف  املستوى  الثقافة عىل  آلية عمل   BrackenPatrick الباحث  يحلل   )2(
يريدون دامئاً أن يكون لألشياء معنى. فعدم وجود املعنى هو تهديد وجودي، والجامعات تعتمد عىل ثقافاتها 
الخاصة عندما تحاول تفسري العنف أو إعطاء األوقات العصيبة معنى، وعندما تواجه جامعة ما وضعاً معقداً، 
أجل خلق تصور مقبول ضمن  والخبيثة( من  منها  )الجيدة  الثقافية  االرتكاز عىل مسلامتها  إىل  فإنها ستلجأ 
أطر الذهنية الجامعية املشرتكة وهو تصور ال يسمح عادة بتعدد املشاهدات، ويعترب تلقائياً كل من ليس مع 
املجموعة ضدها، ألنه ويف سعيه إىل بناء متاسك اجتامعي ميكن الجامعة من استعادة توازنها وفاعليتها، فإنه 

Psychological responses to war and atrocity :يطور آليات دفاعية قرسية. راجع مؤلفه
)3( Billows.W, Körber.S54.

النفسية  الصحة  أو نشاط يحسن من  أو عملية  اسرتاتيجية  بأنه  العنيفة  الرصاعات  بعد  الشفاء  تعريف  يتم   )4(
لألفراد لكن ليس بطريقة معزولة، وإمنا ضمن ربطها عضوياً بإصالح املجتمعات والسياق االجتامعي وإعادة 
البناء. هذا يعني استعادة تطبيع الحياة اليومية وإعادة تأكيد شعور الناس باالنتامء، للمزيد عن عالقة الشفاء 
 Bracken, P. J. and C. Petty )editors(. Rethinking the Trauma of راجع:  باالنتامء،  الحروب  بعد 

War. London: Free Association Books, 1998.
)5( The Center for Victims of Torture )www.cvt.org(
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عانوا من  آخرين ممن  لالجئني  العقلية  الصحة  تقديم خدمات  غينيا وسرياليون عىل  الجئني يف 

بإنجاز  يقومون  الذين  املحرتفني  شبه  من  كادر  إيجاد  وساعد عىل  الحروب  التعذيب وصدمات 

العديد من املهام التي يقوم بها املحرتفون لكن يف ظل نظام إرشايف. فقد قرر املركز االعتامد عىل 

املوارد داخل املخيامت نفسها. وتلقى العديد من الالجئني تدريباً مستمراً  يف أثناء عملهم، وقد 

استطاعوا فيام بعد نقل الربامج إىل املجتمعات املحلية نفسها التي عادوا إليها)1(. كانت الفوائد 

عالية جداً فقد متت مساعدة املجتمع عىل شفاء نفسه. واكتسب الالجئون مهارات جديدة. ورأى 

ينتمي إىل مجتمعهم وليس من خارجه أصبح يف وضع  الناس الذين تلقوا املساعدة بأن شخصاً 

ميّكنه من مد يد املساعدة لهم)2(.

الفنون ورواية  اإلبداعي من خالل  التعبري  الشفاء بني  برامج  املستخدمة يف  األساليب  تتنوع 

للحداد  الرمزية  األشكال  يف  واملشاركة  الذاتية)3(،  املساعدة  وتشجيع جامعات  وتطوير  القصص، 

الجامعي؛ تدريب املجتمعات املحلية عىل مهارات الدعم النفيس واالجتامعي، واإلدماج )إدماج 

املقاتلني السابقني، مشوهي الحرب، األيتام(؛ وأحياناً الرتكيز ببساطة عىل خلق بيئة آمنة متضامنة)4(.

إنشاء  مثل  املجتمع،  لتنمية  برامج  الشفاء  تدخالت  شملت  السابقة،  يوغوسالفيا  يف  فمثالً، 

مراكز الرعاية النهارية لألطفال الالجئني؛ ومراكز الفنون، وبناء شبكة لتعزيز التدخالت، مثل تنظيم 

مجموعات الحياكة؛ دورات يف اللغة أو أنواع أخرى من األنشطة املهنية والتعليمية، واستكملت 

عن طريق تقديم املشورة والعالج النفيس عىل مستوى الفرد والجامعة واألرسة)5(.ويف كل األحوال 

من الرضوري اإلشارة إىل أن التدريب املكثف يف منوذج مركز ضحايا التعذيب يجمع ما بني العالج النفساين   )1(
.)http://www.cvt.org :الغريب واملفاهيم املحلية للصدمات النفسية والشفاء. )املوقع اإللكرتوين للمنظمة

كلش وآخرون، التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان: مورد للممارسين، مركز ضحايا التعذيب، منشور عىل   )2(
www.newtactics.org/ar. ص 146

هي الجامعات التي تفرزها املجتمعات نفسها يف األزمات )وليس الحكومات أو السلطات أو الجهات املانحة   )3(
أو الفاعلون الثقافيون(، وتأيت كنتيجة طبيعية ملحاولة هذه املجتمعات التلقائية إيجاد توازناتها املفقودة، مثل 
أن   BLOOMFIELD ويرى الخريية،  الجمعيات  األهلية،  املحاكم  النسائية،  التجمعات  الدينية،  املجموعات 
هذه الجامعات ومهام كان تقوميها قد يبدو سلبياً حسب املعايري الغربية فإن التأسيس عىل عملها يأيت بنتائج 

جيدة غالباً بسبب اندماجها العميق يف املجتمع، راجع املرجع السابق.
Bloomfield, Barnes and Huyse، 82، مرجع سبق ذكره.  )4(

مع ذلك، هناك الكثري من االنتقادات للطريقة التي فرضت فيها الربامج النفسية يف يوغوسالفيا السابقة، خاصة   )5(
وضع املنظامت الدولية لجدول األعامل املحيل واستخدام األساليب الغربية لرشح أثر الرصاع، وتحديداً استخدام 
مصطلحات مثل »الصدمة« أو »اضطراب ما بعد الصدمة« وتجاهل »العرقية والعلوم النفسية« املحلية، وقد =
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االعتامد عىل خدمات  تعني  الجامعي، ال  التعايف  الهادفة إىل تحقيق  النفيس  الدعم  أشكال  فإن 

الجامعي،  والتكافل  الدعم  عىل  أساسياً  اعتامداً  تعتمد  إنها  أو عالج نفيس رسيري.  بحتة  مهنية 

وهناك تجارب يف تطبيق دعم نفيس من دون أي خلفية طبية)1(. وبالتأكيد، يجب أن ال تكون 

مثل هذه األشكال من الدعم النفيس بديلة عن التدخل النفيس األكادميي لحاالت فردية تكون 

أكرث شدة.

2 - العدالة ومفاهيم العقوبة والتسامح

املفجعة  الحوادث  عىل  السنني  و  األيام  مبرور  التسرت  أن  العامل،  حول  قاسية  تجارب  أثبتت 

واملراهنة عىل محوها من الذاكرة الوطنية مراهنة خارسة. إن العفو أو العقوبة أو التسامح، هي 

قرارات عىل املجتمع اتخاذها والتحاور بشأنها، وال ميكن لفرضها من قبل سلطة سياسية أو ثقافية 

إال أن يزيد من االحتقان.

تعمل العدالة يف مرحلة ما بعد الرصاع عىل التئام الجروح وعىل إصالح الرضر الخاص والعام)2(. 

وتلعب دوراً طقسياً يف عملية التطهري، كام متهد الطريق لنهضة أخالقية وسياسية. لكن من ناحية 

أخرى، قد تحبط العمليات القضائية جهود املصالحة. فرضورة »إغالق كتب التاريخ« هي واحدة 

من الحجج الرئيسة التي يعتمدها دعاة قوانني العفو. وترتبط الطريقة التي يتعامل من خاللها 

املجتمع مع ماض عنيف ارتباطاً وثيقاً بثقافته. بعض املجتمعات تجسد الرغبة الطبيعية يف العفو 

عن الظلم الذي لحق بها يف املايض، والبعض اآلخر يعرّب عن نفور قوي من التسامح مع ما سلف)3(.

=    أججت بعض الجهود الدولية أيضاً املنافسة املحلية، خاصة عىل التمويل وأدت إىل ما يعرف بالتسلسل الهرمي 
للـ»الضحية« وأحياناً عدم التنسيق واالزدواجية بني املنظامت الدولية نفسها. انظر ملزيد من التفصيل:

Agger, I. Psychosocial Assistance During Ethnopolitical Warfare in the Former Yugo 

slavia, In Ethnopolitical Warfare: Causes, Consequences, and Possible Solutions, edited by 
D. Chirot and M. E. P. Selgiman. Washington, DC: American Psychological

الصدمة« وميكن  بعد  ما  اضطرابات  لدراسات  الدولية  »الجمعية  قبل  من  توجيهية مؤخراً  مبادئ  تطوير  تم   )1(
الذي وضعته  التعايف«  التدرب عليها. وهناك كتيب إرشادات »تدريس أساليب  ملجموعة من غري االحرتافيني 
مؤسسة األطفال والحرب وتم تطبيقه يف سريالنكا وغزة وأوغندا ومؤخراً يف مخيم الزعرتي لالجئني السوريني يف 
األردن: راجع تقرير البي يب يس،إرشادات جديدة ملساعدة األطفال عىل التخلص من صدمات الحروب، 9 يونيو/ 
حزيران، 2013. وهناك تجارب إغاثية محلية لألطفال السوريني مثل استديو ياسمني بلدي الذي عمل يف شامل 

سورية )مخيم بلدة القاع(، ومركز نبع الحياة للطفولة يف الغوطة الرشقية.
زيادة، رضوان، العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في العالم العربي، ص1.  )2(

Bloomfield, Barnes and Huys، 26-46، مرجع سبق ذكره.  )3(
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ومنع  الجامحة؛  االنتقام  دورة  تجنب  تتطلب  الداخلية  واملصالحة  األهيل  السلم  إعادة  إن 

عودة الجناة إىل السلطة؛ والوفاء بالتزام للضحايا؛ وإضفاء الطابع الشخيص عىل الذنب؛ وتعزيز 

رشعية وعملية التحول الدميقراطي، وكرس حلقة اإلفالت من العقاب)1(. بل إن االنقسام لجامعات 

وطوائف داخل املجتمع، ال ميكن ردمه إال بتعميق مفهوم املسؤولية الشخصية؛ أي أن كل فرد 

مسؤول عن جرميته وليست الجامعة التي ينتمي إليها، وإن املعايري القانونية للمحاسبة ستكون 

نفسها بني جميع األطراف وال يتم فيها استثناء املنترصين. ويذهب البعض إىل اعتبار املصالحة 

والعدالة مفاهيم متالزمة ومتطابقة تقريباً، مع اإلشارة إىل أن العدالة »ال تعني إغفال املنهجية 

الواقعية يف معالجة حوادث املايض«)2(.

عىل الرغم من أن برامج العدالة االنتقالية)3( هي برامج حكومية بالدرجة األوىل، إال أنه من 

األول  يتعلق  اإلضاءة عىل دورين مختلفني،  فيها، وسيتم  الثقافيني  الفاعلني  بدور  التذكري  املفيد 

التي تضمن متهيد  اإلنسان والتوثيق واألرشفة  املعنية بحقوق  الثقافية، خاصة  املؤسسات  بدور 

يتعلق  والثاين  الوقت،  الوطنية عندما يحني  الذاكرة  االنتقالية وبناء  العدالة  برامج  أمام  الطريق 

تفشل مؤسسات  نفسه خاصة عندما  املجتمع  ثقافة  العدالة من  لتحقيق  أساليب  بالبحث عن 

العدالة الدولية والوطنية يف التصدي لتحقيقها، وهو ما أصبح يعرف باسم العدالة التصالحية.

أ- توثيق سجالت االنتهاكات لتعزيز حق العدالة)4)

إن توفر املعلومات املفصلة حول انتهاكات حقوق اإلنسان )مبا يف ذلك أدلة وشهادات وعينات 

Bloomfield, Barnes and Huyse، 97، مرجع سبق ذكره.  )1(
املنصوري، عون، تجربة العدالة الانتقالية : المغرب نموذجا، الرابطة التونسية للمواطنة، 2011.  )2(

بدأت فكرة العدالة االنتقالية بعد الحرب العاملية الثانية مبحاكمة مجرمي الحرب بنورمربغ وتطورت يف تشييل   )3(
1990 وغواتيامال 1994 وجنوب إفريقيا 1994 وبولندا 1997 وسرياليون 1999 وتيمور الرشقية 2001 واملغرب 

2004. وهناك اليوم 40 برنامج للعدالة االنتقالية حول العامل.
من جهود التوثيق التي تجري يف سوريا »الرابط السوري ملعلومات حقوق اإلنسان« SHRIL و»مركز توثيق   )4(
السوري  للتوثيق«، و»املرصد  السوري  للعدالة واملحاسبة«، و»املركز  السوري  االنتهاكات يف سوريا«، و»املركز 
لحقوق اإلنسان«، و»إنسان رايتس ووتش«، ويركز »نساء تحت الحصار« خصوصاً عىل توثيق العنف الجنيس 
والعنف القائم إىل النوع االجتامعي )الجندر( وباإلضافة إىل ذلك، يجري عمل توثيقي من عدد من املنظامت 
الدولية الكربى، مثل »هيومن رايتس ووتش« و»منظمة العفو الدولية«. ويجمع »املرشوع السوري للمحاسبة« 
بيانات جرمية شاملة  قاعدة  بالتعاون مع »ال سالم من دون عدالة«،  واملساءلة«،  للعدالة  السوري  لـ»املركز 
تفصل األحداث الفردية وتربطها وتحدد انتهاكاتها للقانون السوري وللقانون الدويل وال يوجد حتى اآلن شبكة 

تجمع هذه املراكز أو توحد قاعدة البيانات. 



101

محفوظة( قد يكون له تأثريات مهمة عىل األشخاص الذين تعرضوا لالنتهاكات وتجعل اللجوء إىل 

القضاء خياراً متاحاً يف يوم من األيام. فضياع الكثري من املعلومات يف أثناء الرصاع نفسه ستكون له 

آثار مدمرة، خاصة عىل أرس املفقودين، أو الجرحى الذين تضيع حقوقهم ضمن روايات متضاربة، 

وتزداد هذه الفاعلية إذا ما تم تنسيق وتشبيك األرشيفات املتضخمة ملنظامت متعددة يقوم كل 

منها بجمع املعلومات بشكل منفرد، وميكن أن يكون هذا جزءاً من مرشوع »ذاكرة وطنية« كام 

ميكن استخدامه لتوسيع قدرات األفراد والقضاء عىل الوصول إىل املعلومات.

 يجمع مركز التوثيق الكمبودي )DC- CAM()1( سجالت تتعلق بالضحايا ومرتكبي املجازر 

الجامعية يف كمبوديا، وذلك لتمكني أرس الضحايا وأصدقائهم من معرفة املصري الحقيقي لألشخاص 

الذين اختفوا. وعىل الرغم من أنه يف أغلب األحوال تكتشف األرس أن أقرباءهم قد أعدموا عىل يد 

الخمري الحمر، إال أن تلك األرس تجد الراحة يف معرفة ما حدث والقيام بالطقوس الدينية املناسبة 

لراحة الضحية. وقد تعرّف مرشوع رسم الخرائط التابع للمركز عىل 19،466 قرباً جامعياً و16 سجناً 

يف 170 مقاطعة كمبودية.

بناء  عىل   )2()CDyA( الباراغواي  دولة  يف  واألرشفة  التوثيق  مركز  يعمل  أخرى  تجربة  ويف 

»أرشيف للرعب« وذلك لتوظيفه يف تأكيد اختفاء مواطنني وكدليل ملقاضاة رجال رشطة سابقني 

قام  ولقد  بالتفصيل.  السجناء  منها  التي عاىن  االعتقال  تجارب  امللفات  وعسكريني، وتوثق هذه 

املركز بفتح ملفات الرشطة أمام الجمهور يف أعقاب خمسة وثالثني عاماً من حكم الديكتاتورية 

العسكرية.

ومثال آخر من األرجنتني، حيث يقوم »ميموريا أبريتا«)3(، وهو تحالف بني مثاين منظامت معنية 

يؤمل  والتي  إليها  الوصول  للعامة  بيانات ميكن  قاعدة  الجهود إليجاد  بتوحيد  اإلنسان،  بحقوق 

تعزيز  مبادراٍت تسعى إىل  أيضاً  التحالف  أن تسهم يف تشكيل ذاكرٍة جامعية دامئة، ويتبنى  يف 

املناقشات حول إيجاد مواقع للذاكرة ومساحات للتأمل العام)4(.

)1( Documentation Center of Combodia- )www.dccam.org(.
)2( the Centro de Documentación y Archivo )www2.gwu.edu/~nsarchiv/CDyA(.
)3( Memoria Abierta )www.memoriaabierta.org(.

كلش وآخرون، 131-134، مرجع سبق ذكره.  )4(
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ب- العدالة التصالحية، استخدام الثقافة يف العدالة)1)

املتبعة بعد  العدالة  تتحدث دراسات حديثة نسبياً عن وجود أوجه قصوٍر رئيسة يف مناذج 

الرصاعات، ألنها غالباً ما تكون موجهة ضد مرتكب الجرمية؛ وتتجاهل العملية برمتها. كام أنها تؤكد 

عىل ثنائية الذنب والعقاب، وبالتايل تتجاهل البعد املجتمعي الذي أحاط بالرصاع، والدور الذي 

لعبته القيم والصور النمطية يف ترشيع العنف)2(. ومن هنا تم تطوير مفهوم العدالة التصالحية)3( 

من مامرسات تقليدية يف إفريقيا وأسرتاليا. ترُشك هذه العمليات املجتمعات املحلية وتحشدها، 

وتعتمد عىل الوساطة الستعادة التجانس االجتامعي. إنها تشّكل »أمثلة مشّجعة عن نشاطات بناء 

السالم القامئة عىل املجتمعات عىل مستوى القواعد الشعبية. وما مييّزها عن جهود أخرى يف مجال 

بناء السالم هو طابعها الضمنّي وتركيزها عىل املصالحة السياسية واالجتامعية ومسار العملية«)4(. 

والهدف النهايئ هو إعادة بناء العالقات إىل أقىص حد ممكن، سواء بني الضحية والجاين أو داخل 

املجتمع األوسع الذي ينتمون إليه)5(. 

املثال األكرث وضوحاً لهذا النوع من العدالة هو نظام محاكم )جاكاكا( يف رواندا وهي محاكم 

محلية استُِخدمت تقليدياً من أجل حل النزاعات. إذا ارتكب شخص جرمية رسقة مثالً، فإن املجتمع 

بأكمله يحاكم ذلك الشخص. يتم اآلن استخدام النظام نفسه يف محاكمة مرتكبي اإلبادة العرقية. 

يتم إحضار السجناء إىل القرى التي تم االدعاء أنهم ارتكبوا الجرائم فيها وتتم محاكمتهم هناك 

بحضور الناجني. يتحدث كل شخص يف جاكاكا عن وجهة نظره، ويتم قبولها ووضعها يف الحسبان، 

والقرار يصدر باألغلبية. ويركز النظام عىل االعرتاف وتقديم االعتذار، ومبقتضاه فإن املتهمني الذين 

واملوضوعية  الذاتية  الرشوط  لها  يتوافر  مل  لكن  املناطق،  بعض  يف  سوريا  يف  األهيل  للسلم  مجالس  ُشّكلت   )1(
الرشعية  املحاكم  اعتبار  وبالرغم من  الدولة،  فراغ غياب  لتسد  الرشعية  املحاكم  ما حلت  إلنجاحها، ورسعان 
والقبلية جزءاً من نظام العدالة التصالحية يف اليمن والسودان، إال أنها يجب أن تطبق ضمن معايري معينة وأن 
تنال شعبية يف متثيلها وهو ما مل يتوفر للمحاكم الرشعية التي وجدت يف سوريا )هناك استثناءات مثل محاكم 

حلب(.
Bloomfield, Barnes and Huyse، 11، مرجع سبق ذكره.  )2(

تسمى أحياناً »عمليات السالم بني الشعوب القامئة عىل املجتمع«.  )3(
رامي لقيس، رسم صورة عامة عن إنتاج المعرفة حول بناء السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،   )4(

أكادميية بناء السالم وحركة السالم الدائم. بريوت، 2011. ص 15.
ملزيد عن مفهوم العدالة التصالحية، انظر:  )5(

Umbreit, M. The Handbook of Victim Offender Mediation: An Essential Guide to Practice 
and Research. San Francisco, Calif. Jossey- Bass, 2001:xxviii –xxix.
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من  ألفاً   170 انتخاب  تم  الجاكاكا  نظام  إطار  يف  أحكامهم)1(.  تخفض  بذنبهم  ويقرون  يعرتفون 

الشخصيات املعروفة باالستقامة من قبل املجتمعات املحلية للعمل كقضاة يف 12000 محكمة 

تحاكم ما يزيد قليالً عن مليون شخص مشتبه باقرتافهم ما يقرب من مليوين قضية جنائية مقسمة 

إىل ثالث فئات وكلها ذات عالقة باإلبادة الجامعية)2(. 

عنها  املدافعني  فإن  الجاكاكا،  ملحاكم  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  انتقاد  من  الرغم  وعىل 

يشريون إىل أن املحكمة الجنائية الدولية لرواندا التابعة لألمم املتحدة )ICTR()3( رصفت ماليني 

الدوالرات لتمويل محاكمة أقل من سبعني متهامً. يف حني أنه بقدر ضئيل للغاية من تلك املوارد، 

أدارت املحاكم املحلية يف رواندا اآلالف من جلسات املحاكمة املحلية والتي توصف اليوم بأنها 

كانت حجر أساس للمصالحة. ومن األمثلة عىل بعض األحكام التي أطلقت عىل الجناة: بناء البيت 

الذي أحرقه أو املساعدة بأعامل األرض وهو ما مهد الطريق لعالقات إنسانية بني الطرفني)4(. 

يف املنطقة العربية، نادرة هي الدراسات عن دمج اآلليات التقليدية لحّل النزاعات يف عملية 

بناء السالم)5(. ميكن أن يُعزى السبب إىل عوامل عديدة؛ »ففي بعض األحيان يكون السبب طبيعة 

الهيئات املانحة أو الوكاالت املمّولة التي تطلق الدراسات من خلفياتها العقائدية والتزامها بزيادة 

القبلية. من  واملعتقدات  األعراف  والحوكمة عن  املواطنة  ثقافة  إبعاد  املدين مع  املجتمع  متكني 

ناحية أخرى، قد يكون السبب اإلميان القوي لدى الباحثني املحليني بأّن األمناط التقليدية والقبلية 

يف حّل النزاعات ليست فعالة مبا يكفي للحّد من النزاعات والحث عىل املصالحة«)6(. ففي العراق 

العربية املربرات  القبائل  التصالحية، حيث وفر اإلسالم وثقافة  العدالة  مثالً طُبّقت بعض آليات 

واآلليات املعيارية الالزمة لتحقيق املصالحة عىل املستوى املحيل، إال أن ثقافة الرغبة يف االنتقام، 

Bloomfield, Barnes and Huyse، 116-120، مرجع سبق ذكره.  )1(
مليون رواندي متهم بارتكاب جرائم إبادة جامعية!، رويرتز، 14 /2/ 2005.  )2(

)3( International Criminal Tribunal for Rwanda, www.unictr.org
الجاكاكا يف  عن تجربة  مهزلة منظمة هيومن رايتس ووتش في رواندا  يتحدث ريتشارد جونسون يف كتابه   )4(

رواندا وقد ترجمت صحيفة الوطن املغربية أجزاء منه - العدد 2778 الجمعة 19 يوليو 2013.
تم رصد دراستني فقط تحدثتا عن العدالة التصالحية وهام باللغة اإلنكليزية، واحدة قام بها الباحث اللبناين   )5(
أسامة صفا »حل النزاعات واملصالحة يف العامل العريب: عمل منظمات المجتمع المدني في لبنان والمغرب، 
والثانية قامت بها الباحث تينباربارا آنغر وأوليفر ويلز تحويل النزاع نظاميا والحوكمة الشاملة في جنوبي 

السودان، مؤسسة بريغوف لدعم السالم، أيار 2007.
لقيس، ص15، مرجع سبق ذكره.  )6(
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واتباع النهج الصفري يف السياسة، والتطرف الديني أعاقت يف الوقت نفسه عمليات املصالحة عىل 

املستوى الوطني)1(.

الدرجات نفسها من  السودان، وال متلك جميعها  التصالحية يف  للعدالة  تجارب  أيضاً  وهناك 

النجاح، لكن املبادئ العامة تظل نفسها وهي االنطالق من الثقافة التقليدية للمجتمعات املحلية 

واالهتامم بالحصول عىل إقرار علني واعرتاف الجاين أكرث من االهتامم بالقصاص بحد ذاته، إضافة 

إىل مشاركة املجتمعات يف النقاشات والحوارات، وامليل إىل تحقيق براغامتية يف العقوبات مثل 

االنتقادات  من  كثري  هناك  لكن  مثالً.  السجن  عقوبات  من  أكرث  العينية،  أو  املادية  التعويضات 

املوجهة إىل هذا املفهوم، مثل عدم حصول الجاين عىل محاكمة عادلة، واملواقف االجتامعية القامئة 

يف الواقع التي قد تعزز عدم املساواة عىل أساس الجنس أو السن أو أي وضع آخر.

3 - برامج جرب الرضر الرمزي وسياسات الذاكرة

يشكل التعويض املادي أحد التطبيقات املهمة ملفهوم جرب الرضر)2(، لكنه ليس التطبيق الوحيد. 

وحينام طُبَِّقت مبادرات التعويض املادي من دون تدابري أخرى، القت انتقادات عىل أنّها تحاول 

الضحايا هم  أّن  علنّي  إقرار  مبثابة  الرمزي( هو  أو  )املادي  الرضر  فجرب  الضحايا)3(.  رشاء صمت 

ضحايا. وبالتايل هو فعل ثقايف يتضمن بالدرجة األوىل دفع أفراد املجتمع لإلقرار بآالم وخسارات 

الضحايا، ومن جهة ثانية يتعلق برتسيخ ذكرى االنتهاكات يف الذاكرة الجامعية، والتأسيس لسياسات 

ذاكرة قامئة عىل البحث وليس عىل الروايات الرسمية.

حدد فاعلون ثقافيون أدوارهم يف هذه الربامج عن طريق إطالق نشاطات إحياء الذكرى من 

خالل األغاين أو األعامل الفنية أو بناء النصب التذكارية أو األفالم، واألهم هو دورهم يف إطالق 

نقاشات جديدة عن مفهوم الذاكرة الوطنية، وإرشاك املجتمع املحيل يف عملية جرب الرضر الرمزي 

آيزنشتات وعمي، ص6، مرجع سبق ذكره.  )1(
عىل  تتبناها  التي  السياسات  من  مجموعٌة  بأنها  الرضر«  جرب  »برامج  االنتقالية  للعدالة  الدويل  املركز  يعرف   )2(
مدى فرتٍة زمنية الحكومات ومؤسسات العدالة الدولية – التي تقر، من الناحية املثالية، بأن حقوق الضحايا 
قد انتُهكت، وتحاول إصالح عواقب تلك االنتهاكات بطرٍق رمزية ومادية. وقد تشمل التعويضات برامج صحية 
ومنح أراٍض وغري ذلك، لكن من الناحية العملية فإن تراكم مبادرات إحياء الذكرى أو األعامل الفنية الهادفة 
للتذكر تعترب جزءاً أساسياً من عملية جربر الرضر الرمزي والتي تساهم بدور كبري يف املصالحة خاصة إذا ما 

صدرت عن مؤسسات أو أفراد مستقلني ومل يكن لها أهداف لخدمة طرف سيايس ما.
.2013 )ictj( جبرر الضرر، ورقة تعريفية من إصدارات املركز الدويل للعدالة االنتقالية  )3(
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نفسها. ومن األمثلة املميزة، عندما قام أقارب املفقودين يف البريو، بتوفيق جهودهم بغية حياكة 

»منديل أمل« هائل إحياًء لذكرى الضحايا)1(.

التذكر. إنها بذلك تُعترب  الفنية والثقافية الخاصة بجرب الرضر عىل ديناميكية  وتقوم األعامل 

تحّدياً أكرث من كونها احتفاء، وهي حوار أكرث من كونها رواية لألحداث، وال تقاس بقيمتها الفنية 

الحواري،  الحضاري، واملفعول  النقاش  التي تخلفها من حيث  الفعل  بردود  أيضاً  فحسب ولكن 

والقيم الرتبوية، وتجاوب املجموعات املعنية، مبا يف ذلك الضحايا وعائالتهم، ومرتكبي االنتهاكات، 

والتاريخ  السياسة  عنارص  عىل  الرضر  بجرب  الخاصة  الفنية  األعامل  وتنطوي  املدين)2(.  واملجمتع 

والجامل. وبالتايل هي أيضاً مامرسات يف عملية بناء األمة، ميكن أن تساعد يف تحديد وبناء مفهوم 

مشرتك للتجربة الجامعية والخيال والنظرة الذاتية للشعب تجاه نفسه وتجاه تاريخه)3(. واألهم 

أنه ال ميكن لهذه األعامل أن تكتسب أية سلطة ذاتية، وإمنا يتم تنشيطها من قبل الناس، وهي 

تتوقف يف تأثريها عىل تفاعل الناس معها.

ورمبا تكون املتاحف والنصب التذكارية هي الفئة األكرث انتشاراً لربامج جرب الرضر ذات البعد 

الثقايف مثل متحف ترييزين التذكاري يف جمهورية التشيك أو متحف املقاطعة 6 يف جنوب إفريقيا 

انتهاكاتها.  وتوثيق  العسكرية  الدكتاتورية  تاريخ  لعرض  واملخّصص  تشييل  يف  الذاكرة  ومتحف 

أيضاً، هناك اتجاه لتحويل مراكز التعذيب السابقة إىل ساحات للتذكر )مثل موقع تيول سليتغ 

الدستورية  اليوم املحكمة  الدستور يف جوهانسبورغ، وهي سجن سابق أصبح  يف كمبوديا وتلّة 

لجنوب إفريقيا(، والجدران التذكارية )مثل جدار مايا لينز التذكاري عن حرب فيتنام يف واشنطن(. 

وتعمل هذا األماكن عىل ترسيم فضاءات عامة ميكن أن تدعو املواطنني للمشاركة يف الذكريات 

املؤملة بطرق بناءة. ومن بني األمثلة البارزة ثالثة عرش متحفاً تشكل التحالف الدويل ملواقع الضمري 

)ICSC()4(، أعضاء التحالف ألزموا أنفسهم بتسخري كثافة التجربة »لتحفيز الحوار بشأن القضايا 

امللحة االجتامعية وتعزيز القيم اإلنسانية والدميقراطية«)5(.

أبداً. فالتذكر  ننىس  التعويض هو »أن ال  الذي يفرض نفسه من هذا  التحدي  ومن ثم، فإن 

.2013 )ictj( الحقيقة والذاكرة، ورقة تعريفية من إصدارات املركز الدويل للعدالة االنتقالية  )1(
زيادة، ص4، مرجع سبق ذكره.  )2(

املرجع السابق، ص5.  )3(
)4( International Coalition of Sites of Conscience. )www.sitesofconscience.org(

Coex & Arts، 3، مرجع سبق ذكره.  )5(
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يجب أن يجعل الناس ينخرطون يف حوار حي ودينامييك ودائم، ليس فقط حول املايض – وأحداثه 

ودالالته – بل أيضاً حول الطريقة التي يستفيد بها الحارض من هذا املايض وميّكن املجمتعات من 

استعداٍد أفضل للمستقبل«)1(. وعندما أُطلقت مبادرة جرب الرضر يف املغرب ساهمت هذه املبادرة 

األرشيف  وتحديث  لتنظيم  وطنية  اسرتاتيجية  إعداد  إىل  النهاية  يف  أدى  وطني  حوار  إطالق  يف 

الوطني وتشجيع البحث التاريخي ودعم عملية نرش وتعميم التاريخ املعارص؛ إضافة إىل الحفظ 

اإليجايب للذاكرة)2(. 

4 - معرفة الحقيقة- قول الحقيقة

يف الرشوط املعيارية، يهدف إخبار الحقيقة إىل »تحويل الطاقة السلبية لوقوع الضحايا وإىل 

الدولة  استيالء  لتقويض  مثالية  والحرية. وميثل محاولة  األمل  إنتاج معاين  قادرة عىل  لغة  خلق 

عىل اللغة، وتطهري اللغة امللوثة وإشباعها مبعنى االستجابة للخربة املعاشة«)3(. والحقيقة جزء من 

حقوق اإلنسان، حيث يحق للمجتمعات واألفراد معرفة ما حدث عقب نزاع مسلح أو مامرسات 

وتتيح  واجهتهم،  التي  الصدمات  عن  املعلومات  بتبادل  للضحايا  الحقيقة  قول  ويسمح  قمعية. 

ملرتكبي الجرائم اإلقرار بالذنب، وبالتايل تساعد عىل إعادة »تحديد الهويات االجتامعية عن طريق 

وصف كل من الضحايا ومرتكبي الجرائم كمواطنني، يفصل القانون بني نزاعاتهم«)4(. كام تساعد 

عىل تشجيع التسامح الذي أثبتت تجارب تاريخية أنه قد يتحقق دون محاسبة لكنه ال يتحقق 

دون معرفة الحقيقة.

تقوم النخب السلطوية والثقافية والدينية باالستيالء عىل الخطاب والتالعب باللغة وتحطيم 

زيادة، ص15، مرجع سبق ذكره.  )1(
املنصوري عون، 2011، مرجع سبق ذكره.  )2(

مركز  الحاج،  الرحمن  عبد  ترجمة:  في سوريا،  التاريخية  والذاكرة  الحقيقة  وإخبار  الاعتقال  هوغبول، سون،   )3(
دمشق لدراسات حقوق اإلنسان، ص 4 وص5. وهو جزء من كتاب: خطوط عامة للسياسة الجديدة للذاكرة 
األبيض  البحر  »سياسة  سلسلة  نيويورك،  لندن  روتلدج،  املؤلفني،  من  مجموعة   /2008 الأوسط.  الشرق  في 
الدتوسط«، املجلد31، العدد الثاين، متوز/يوليو، ص 111 ص 125، فصل: سياسة العنف: الحقيقة والمصالحة 

في الشرق الأوسط العربي.
Haugbolle, Sune.)2008( Imprisonment, Truth Telling and Historical Memory in Syria, in 
General Lines of the New Politics of Memory in the Middle East, The Politics of Violence, 
Truth and Reconciliation in the Arab Middle East, Rutledg, New York-London.

آيزنشتات وعمي، ص1، مصدر سبق ذكره.  )4(



107

األصوات املتعددة، فتستخدم اللغة لتوجد رشعيتها. يجري هذا عىل مستوى األنظمة الشمولية 

بشكل رئيس كام يوجد عىل املستويات األدىن الدينية والحزبية واالقتصادية )وأيضاً الجندرية(، كام 

قد يتم عكسه بنيوياً عىل مستوى املجموعات املعارضة لهذه األنظمة، ويحتاج الخروج من هذه 

الحقيقة/البحث عن  العملية هي قول  الجامعي. وهذه  الدوائر إىل عملية تطهري عىل املستوى 

الحقيقة. ميكن اإلضاءة عىل نوعني، يتعلق األول مبحاوالت فردية إلخبار الحقائق، ويتعلق الثاين 

مبحاوالت ذات صيغة مؤسساتية للتوصل إىل الحقائق.

أ- الرسديات الشخصية

من خالل الجهر بالتجربة الخاصة يحاول الضحايا تحدي رواية الجناة )الرواية الرسمية عادة( 

لكنهم أيضاً يتحدون الصمت، »فعندما تُقلص حكايات الضحايا إىل مجرد إشاعات وهمسات فذلك 

يعني أنها أصبحت جزءاً من نظام عقايب يؤكد أن الخوف الذهني يخيم عىل الرؤوس«)1(. إن هذه 

الروايات هي محاولة للخروج من وظيفة الشعب بوصفه جمهوراً فقط، فالصمت يكرس القهر، 

والكذب نوع من العنف األخالقي، فيام رسد املحظورات محاولة إلدارة العامل الرمزي الذي تتحكم 

فيه السلطات )سواء سلطة الدولة أو سلطة النخبة(.

عىل أهمية الرسديات الشخصية)2(، إال أنها ال تستطيع وحدها إنتاج الحقيقة التي تفيض إىل 

املصالحة، فغالباً ما تتحول إىل ذكريات لها ماضيها الخاص، وأحيانا يتم تسييسها)3(، »عندما يكون 

الضحايا أبطاالً رومانسيني، يقاتلون تنيناً ضعف حجمهم 16 مرة. تكون املفارقة أن صورة البطل 

حقوق  خطاب  يدعي  وعندما  الحقيقة.  قول  تسييس  ملخاطر  الرئيس  الشكل  هي  تغدو  هذه 

اإلنسان أن معاناة الضحايا هي مرتبة رشيفة من االنتصار املعنوي، أي أنها )انتصار كاف( فإنه 

هوغبول، ص4، مرجع سبق ذكره  )1(
الفردي كبرية جداً، وهي تجربة متتد عىل مدى عرشات  املستوى  الحقيقة عىل  السورية يف رسد  التجربة  إن   )2(
السنوات، وتنّوع الرسد فيها بني السينام )عمر أمريايل، أسامة محمد( وكتب املذكرات الشخصية )ياسني الحاج 
صالح، لؤي حسني، محمد سليم حامد وغريهم( والروايات )مصطفى خليفة( والشعر )فرج بريقدار، حسيبة عبد 
الرحمن(، وحتى الرسم التشكييل. ومع انطالق الحراك السوري، تم تسجيل عدد كبري جداً من محاوالت الرسد 
الشخيص للحقيقة، ومعظمها كتابات تأخذ من املجال االفرتايض مكاناً لفاعليتها، متتد من رسديات الفيسبوك 
الرسيعة إىل تجارب أكرث مأسسة مثل حكاية ما انحكت، نحنا والدك يامو، أحرار خلف القضبان، يوميات سورية، 
طوابع من الثورة السورية، منمنامت سورية، يوميات الحرب القامئة. وقد تكون هذه الرسديات هي محاولة 

التأريخ شبه الوحيدة لتاريخ سوريا الحديث.
الرسد  جوهر  أبداً  اعتباره  االستبداد وال ميكن  استمرار  أعراض  من  الحقيقة هذا هو  تسييس  أن  من  بالرغم   )3(

الشخيص.



108

يتخىل بذلك عن مطالب العدالة الثورية«)1(. إىل جانب أن سياسات الذاكرة مبعناها الواسع تحتاج 

مؤرخني وباحثني انرتبولوجيني )فاعلني ثقافيني مغيببني عادة( وصحفيني استقصائيني ليتم تبنيها 

عىل املستوى الجامعي.

ب- الحقيقة كفعل مؤسيس

إن لجان تقيّص الحقائق هي نوع من تكتيكات قول الحقيقة املؤسسية لبدء عملية املصالحة. 

العامل)2(.  عرب  املصالحة  جهود  من  أساسياً  جزءاً  والفاعلة  املستقلّة  الحقيقة  لجان  أصبحت  وقد 

املحفوظات، ومقابلة  األدلّة، وجمع  التحقيق: حامية  من خطوات  الحقيقة عدداً  لجان  وتعتمد 

الضحايا والشخصيات الفاعلة السياسية الرئيسة، والوصول إىل معلومات الدولة ونرشها، وإصدار 

التقارير والتوصيات)3(. 

يف بعض الحاالت التي افتقر فيها الزعامء الحكوميون إىل اإلرادة السياسية، أطلق املجتمع املدين 

واملؤسسات الثقافية واملجموعات الدينية ومنظاّمت الضحايا لجاناً »غري رسمية« وساهموا يف أن ال 

تصبح لجان الحقيقة الرسمية جزءاً من رواية حكومية جامدة عن املايض)4(. ففي أوروغواي، كان 

التقرير املعنون »خدمة السالم والعدالة« أكرث شموالً ودقة وأوسع انتشاراً من التقرير الحكومي 

الهزيل الذي مل يكد يسمع به أحد)5(.

قرب نهاية الحرب األهلية التي استغرقت 36 عاماً يف غواتيامال، أُنشئت »لجنة وطنية للتوضيح 

التاريخي«. ونظراً ألن الجامعات املقاتلة والحكومة كانت ممثلة يف اتفاقات السالم، فقد كانت 

بـ  املنظامت  من  مجموعة  قامت  لذا  محدودة.  صالحيات  ذا  وسطاً  حالً  الحقائق  تقيص  لجنة 

هوغبول، 15، مرجع سبق ذكره.  )1(
الباحثة روزاليند شــو وهي  يف بحث يرتكز عىل أن ثقافة أي بلد هي األساس يف عمليات املصالحة، تجادل   )2(
وأن  الجراح،  لتضميد  دامئاً  رشطاً  ليست  الحقيقة  لجان  أن  الذاكرة  أبحاث  عن  التقليديات  املدافعات  من 
مجتمع سرياليون كان يريد اتباع نهجه التقليدي بالصفح والنسيان املستمد من اسرتتيجياته املحلية يف التعايف 
واإلدماج وأن املنظامت املحلية غري الحكومية وناشــطي حقوق اإلنســان تجاهلوا هذا العنرص الثقايف وأرصوا 
عىل تشكيل لجان حقائق مل تحظ بدعم املجتمع املحيل، راجع: شو، إعادة النظر يف لجان تقصـي الحقـائق 

واملصـالحة: دروس من سرياليون، معهد السالم األمرييك، تقرير خاص رقم 130 فرباير/شباط 2005.
زيادة، ص6، مرجع سبق ذكره  )3(

الحقيقة والذاكرة، من منشورات املركز الدويل للعدالة االنتقالية )ictj(، نيويورك، 2013.  )4(
»فراتي«  مبادئ  الأساسية،  العلاقة  الحكومية:  غير  والمنظمات  الحقائق  تقصي  لجان  ماكوناتيش،  كريسنت   )5(
التوجيهية للمنظمات غير الحكومية العاملة مع لجان تقصي الحقائق، املركز الدويل للعدالة االنتقالية، نيويورك 

2004، ص12.
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»مرشوع استعادة الذاكرة التاريخية«؛ وعىل مدى أكرث من ثالث سنوات قام 800 شخص بإجراء 

املقابالت الشخصية، وجمع 6500 شهادة، وتوثيق أكرث من 55 ألف حالة بثامين عرشة لغة فتمكن 

املرشوع من الوصول إىل أعمق املناطق الريفية، ضمن صيغة هدفت إىل أن تكون عملية جمع 

الشهادات بحد ذاتها جزءاً من الشفاء الجامعي)1(. 

وميكن أن تكون أشكال التعبري الثقايف أعامالً خالقة لقول الحقيقة وإعادة بناء الهياكل االجتامعية. 

كانت املرشوعات الدرامية أداة أساسية لدى منظمة مساعدة ضحايا كولوماين يف جنوب إفريقيا، 

وهي الوسيلة التي استخدمها أيضاً »مرشوع استعاد الذاكرة التاريخية« مع السكان األصليني يف 

غواتيامال، ونذكر كمثال أيضاً يف البريو، حيث عاىن سكان قرى التالل من مامرسات املتورطني يف 

النزاع املسلح. دخلت لجنة الحقيقة واملصالحة القرى مبساعدة فرقة Yuyachkani، وهي فرقة 

مرسحية مستقلة سبق أن عملت ملدة 15 عاماً يف مامرسات األداء لفضح انتهاكات حقوق اإلنسان. 

والقرويني. قدمت  الحقيقة  لجنة  بني  مبثابة جرس  كانت  العمل  Yuyachkani وورشات  عروض 

فرقة Yuyachkaniأيضاً نوعاً مختلفاً من الجسور من خالل جلب تجارب املجتمعات األصلية يف 

الحرب والعودة بها إىل العاصمة، ليام، فقد تحدى أداؤهم الصور النمطية وعمل عىل تعزيز الفهم 

بني أهل البريو يف املدن ذوي األصول األوروبية ومواطنيهم الريفيني من الشعوب األصلية. إن قوة 

 Yuyachkani االلتزامات السياسية للفرقة، والتي ترافقت مع شكل فني ذي جودة عالية، أعطت

دوراً ال يستهان به يف تعايف البريو من سنوات العنف)2(. والجدير بالذكر أن لجنة تقيص الحقائق 

واملصالحة يف البريو استفادت من جهود أكرث من 4500 من املتطوعني يف شتى أنحاء البالد.

خالصة

إن السلم األهيل يف مراحل النزاعات العنيفة وما بعدها يجب أن يبنى عىل أعمدة قانونية 

تستند عىل املرجعية الثقافية بهدف تحقيق الشفاء الجامعي وإعادة التفاعل إىل املجتمع املنقسم 

واملنكوب يف الوقت ذاته. وتشري التجارب إىل أن املجتمعات التي قامت بتطبيق عملية مصالحة 

منهجية تتمتع بفرصة أفضل لتجنب حدوث املزيد من الرصاعات األليمة)3(.

املرجع السابق، ص35.  )1(
Yalen & Cohen، 4، مرجع سبق ذكره.  )2(

مايكل آيزنشتات وأحمد عمي، كيف سينتهى هذا: طريق العراق غير المؤكد نحو المصالحة الوطنية، معهد   )3(
واشنطن 2002. ص1.
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وتتطلب استعادة النظام األخالقي الذي ُحطّم يف دورات العنف أن »تأخذ العدالة مجراها« 

وأن يتم االعرتاف بالظلم الذي وقع عىل الضحايا، وأن يتم »قول الحقيقة« وتبني سياسات ذاكرة 

الدفاعية،  األطر  خارج  نفسه  لشفاء  املجتمع  تحريض  يتطلب  كام  واملشاركة  البحث  عىل  قامئة 

وضمن عمليات تنطلق من السياقات الثقافية املحلية، مهام بدت درجة تصنيفها متدنية، وتعتمد 

التدريجي لهذه  للتوسع  السامح  املستحسن  الذاتية، مهام بدت متواضعة، ومن  اإلمكانات  عىل 

العمليات من أجل متكني املجتمعات نفسها من لعب دور حاسم يف تحديد برامج املصالحة وكيفية 

تنفيذها. 

وهناك خطر يف الحديث عن املصالحة من حيث هي أفعال متعاقبة ففي كل مرحلة هناك 

احتامل حقيقي لالنتكاس مرة أخرى إىل وسائل أكرث عنفاً)1(. بل يجب النظر إىل املصالحة كعملية 

ممتدة تندمج فيها عدة مستويات، وليست هدفاً بحد ذاتها، كام أنها ليست حدثاً احتفالياً. وعىل 

القول إنه سيتم بناء مجتمعات جديدة من خالل املامرسة.  الزمن، ميكن  مدى فرتة طويلة من 

ديناميكياتها  من خالل  تأثريها  تحقق  املصالحة  اسرتاتيجيات  إن  القول  عند  به  يقصد  ما  وهذا 

الذاتية عرب الزمن.

ومن الواضح أن مكونات املصالحة: الشفاء، العدالة، التعويض والحقيقة، تحتاج إىل شبكة من 

العنرص األهم  النفسيني إضافة إىل  الرأي واملمولني والقانونيني واالختصاصيني  املؤثرين من قادة 

وهو املجتمع املدين والنشطاء، إال أن دور الفاعلني الثقافيني يف هذه العملية يكاد يكون محورياً، 

لسبب بسيط، أنه ال يوجد »مقاس واحد يناسب الجميع« وما يجعل عملية مصالحة يف مجتمع 

ما مختلفة عن عملية مصالحة يف مجتمع آخر هو الفارق الثقايف يف الدرجة األوىل، وبالتايل فإن 

الواقعية« هي  »الرتجمة  عاتقهم. هذه  تقع عىل  ومنهجية  ملموسة  برامج  إىل  املفاهيم  ترجمة 

واحدة من أصعب التحديات يف تشكيل سياسة املصالحة ألن املتطلبات الخاصة لكل رصاع تتطلب 

استجابات متجذرة سياسياً وثقافياً)2(.

Bloomfield, Barnes and Huyse، 15، مرجع سبق ذكره.  )1(
املرجع السابق، 25.  )2(
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ثانياً - التنوع الثقافي والمضمون الوطني

كيف ميكن للثقافة إبقاء مجتمع منقسم عىل نفسه عىل قيد الحياة؟ كيف ميكن لدولة جديدة 

أو منهكة التخلص من هشاشتها؟ حاولت الكثري من الدول الخارجة من الرصاع العنيف، يف إطار 

إلغناء  معادالً  واالجتامعي،  اإلنساين  بعديه  يف  الثقايف،  التنوع  اعتبار  السالم،  يف  الثقافة  استثامر 

الهوية الوطنية باعتبارها انتامًء مشرتكاً لكل املكونات الثقافية. كام عمدت إىل تحويل التنوع إىل 

مصدر من مصادر التنمية يف مختلف أبعادها من خالل دعم حركية املجتمعات املحلية ضمن 

إطار الهوية املشرتكة للدولة، وهكذا يأيت الرتكيز عىل التنوع الثقايف كمخصب للمواطنة وجامع 

للهويات املحلية املشّكلة بتفاُعلِها الهوية الوطنية.

إن املسألة األوىل التي ستواجه دور القطاع الثقايف يف بناء السلم األهيل يف مرحلة النزاع وما 

بعده هو قضية التنوع الثقايف، سواء كسياسات أو كخطط عمل. يؤمن البعض بغلبة أنواع من 

املستوى  أو عىل  الواحد  البلد  ثقافة أخرى )سواء داخل  ثقافة عىل  أن هيمنة  الثقافات ويعترب 

للحروب  رئيساً  محركاً  التنوع  آخرون  ويعترب  لألفضل،  طبيعي  اصطفاء  نتيجة  هي  العاملي( 

والنزاعات. كام يستخدم الحق بالتنوع من قبل البعض الكتساب رشعية تتيح لهم االعرتاض عىل 

العاملية عندما تتعارض مع قيم ثقافية ملجتمعات معينة، بينام يتمسك آخرون  حقوق اإلنسان 

ومنهم اليونسكو وتشاركها عدة جامعات مرموقة بالرأي القائل بأن التنوع الثقايف هو »حوكمة 

املصالحة التي تشكل أوثق ضامن للسالم«)1(. وتعترب أن االعرتاف بالتنوع الثقايف )قوننته وتطبيقه 

وتقوميه( يساعد عىل ضامن امتالك السكان ملبادرات التنمية وألدوات الحوكمة)2(.

من ناحية أخرى، ما زالت الطرق التي ميكن للتنوع الثقايف أن يساهم من خاللها يف بناء السالم 

Rivière.F, Corbett.J, G.Kutukdjian، تقرير اليونسكو العالمي: الاستثمار في التنوع الثقافي والحوار بين   )1(
VII ،2010 ،الثقافات، منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة

Déclaration universelle de l’UNESCO sur la dive راجع »الإعلان العالمي حول التنوع الثقافي« » -  )2(
sité culturelle« املعلن من طرف اليونسكو سنة 2001 الذي يعترب األداة الفعلية واملعيارية لالعرتاف بالتنوع 

الثقايف. 



112

وتسهيل التنمية االقتصادية واالجتامعية تحت االستكشاف. وميكن القول إنه مل يجر بعد مأسستها 

وتحليلها ومشاركتها حول العامل)1(. ويف الدول الخارجة من النزاع فإنه من الجيد االنطالق من أن 

التنوع الثقايف نقطة بداية وليس عائقاً يجب إزالته، فالتنوع الثقايف يدعونا إىل أن نفكر يف دولٍة 

االستدالل  للتنمية. وميكن  ٍد سلفاً  أي منوذج محدِّ اإلبداعية وتستبعد  اإلمكانات  تعددية تجسد 

بعدد من التجارب التي اختارت بعد نزاعات مسلحة بني جامعاتها، إعادة اكتشاف مزايا وجود 

بيئة ثقافية تحرتم التنوع وتدافع عنه والتي يأيت فيها اإلبداع والتجديد ليس من املنافسة فقط بل 

من التقبل الثقايف وتقاسم املعارف وتبادلها.

يف مواجهة التحدي الذي تعيشه املجتمعات املقسمة، وللوقوف يف وجه األمناط املقولبة ونزعة 

التقوقع يف هويات مغلقة، يصبح اختبار التنوع الثقايف يف مجاالت خارج نطاق الثقافة مبعناها 

الضيق )الفنون واآلداب( أمراً رضورياً يف سياق التخطيط للسياسات الثقافية الخاصة بصنع السلم 

األهيل. »ويف حني أن كل األنشطة اإلنسانية تتشكل بالتنوع وتساعد بدورها يف تشكيله، فإن آفاق 

استمرار حيويته ترتبط بأربعة نواقل، وهي مجاالت متشابكة لكنها تؤثر يف التنوع وتشكل جدول 

األعامل للحفاظ عليه«)2( وهي اللغات، التعليم، املضمون االتصايل، اإلبداع والسوق. 

1 - اللغات

ال متثل اللغات مجرد وسيلة لالتصال، بل متثل نسيجاً متكامالً يشتمل عىل التعبريات الثقافية 

ذاتها. ومن املؤكد أن تدهور لغة ما يف بلد ما يأيت نتيجة لتهميشها يف السياسات الثقافية الخاصة 

بتلك البلد. كام أن فرض لغة وطنية يف مجاالت التعليم والثقافة عىل مجموعٍة غري ناطقة بها، هو 

اللغات  التهميش االجتامعي والثقايف والسيايس)3(. وهناك عالقة وثيقة بني تعدد  جزء من نظام 

األم. وقد  اللغة  املحيطة مبفهوم  الهالة األسطورية  يُسقط  اللغات  فتعدد  الدميوقراطية،  ومسألة 

يكون استبدال مصطلح )اللغة األم( ذي الحمولة اإليديولوجية القوية مبصطلٍح يتميز باملوضوعية 

مثل )اللغة الرئيسة( باهتاً بالنسبة إىل البعض، لكن هذا التعويض يُذكرنا بأن أسبقية اللغة األم ما 

هي إال نتاج »عملية إزاحة« مرتبطة بالسلطة)4(.

.Bertha.Z, Abu-Nimer، مرجع سبق ذكره.  )1(
Rivière.and others، تقرير اليونسكو 2010، ص83، مرجع سبق ذكره.  )2(

Watkins.K and others، الأزمة الخفية: النزاعات المسلحة والتعليم: تقرير التعليم للجميع 2011، منظمة   )3(
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، اليونسكو. 242.

)4(  بهايت. أنيل، التعدد اللغوي والتنوع الثقافي: أوروبا والهند كمثالين، ترجمة عادل القديس، معهد غوته ومجلة 
فكر وفن، يونيو 2009.
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ووظائفها  القانوين  وضعها  عن  للغة  الرسمية  املكانة  تنشأ  الثقافية،  السياسات  منظور  ومن 

العامة يف الرتتيبات الدستورية وبالتايل يقرتن الحفاظ عىل السلم األهيل بتعزيز التعدد اللغوي 

أوالً كمبدأ ترشيعي أسايس يف الدساتري والقوانني)1(. وثانياً من خالل وضع هياكل تنفيذية تستطيع 

دعم اللغات ومراقبة عدم تهميشها، وثالثاً عرب القيام بربامج وتدخالت ثقافية تضمن دور اللغات 

كهمزة وصل بني الثقافات )الرتجمة بشكل أسايس)2((.

كأمثلة عىل الترشيعات اللغوية، نجد يف باراغوي مثالً أنه وِضع دستور جديد ضمن املساواة 

اللغوية بني اإلسبانية والغورانية بعد عودة الدميقراطية إىل البلد، كام مل تقم جنوب إفريقيا بدعم 

لغاتها التسع األكرث شيوعاً باإلضافة إىل اإلنكليزية واإلفريقانية إال بعد زوال نظام الفصل العنرصي. 

وكمثال عن املؤسسات التنفيذية، نجد مؤسسة شييل الوطنية لتنمية الشعوب األصلية التي تسعى 

إىل تعزيز اللغات األصلية وتصميم السياسيات اللغوية. 

ومن املمكن مالحظة أن الدول التي عاشت مراحل انتقالية عنيفة تلتفت اليوم إىل الرتجامت 

بني جامعاتها خاصة الشعر والرواية)3(. كمثال، فإن الرتجمة الداخلية قد نشطت بصورة ملحوظة 

الشعوب  البريو سجلت حوايل 77 ترجمة من وإىل لغات  الحرب األهلية، ويف  يف غواتيامال بعد 

األصلية بعد اعرتاف الدستور البريويف رسمياً باللغات األصلية. ويُظهر مثاٌل آخر من جنوب إفريقيا، 

أن الرتجمة كانت عبارة عن منشط ثقايف، ففي وقٍت انترشت فيه الرتجمة اآللية بني اللغات األكرب 

بابتكار برمجيات تستطيع معالجة   )translation.org.za( العامل، قامت منظمة غري حكومة يف 

لغات جنوب إفريقيا الرسمية اإلحدى عرشة)4(.

2 - التعليم 

مل يكن التعليم يوماً عملية محايدة ثقافياً، وكام يتجىل يف سياقات النزاعات وما بعد النزاعات، 

Rivière.and others، تقرير اليونسكو 2010، 105.  )1(
يأخذ التعدد اللغوي بعداً فلسفياً أيضاً، ويرى الكاتب السويرسي هوغو لوترش Hugo Loetscher أن القدرة   )2(
عىل استخدام لغات عديدة والتنقل بينها تساهم يف التخيل عن اإلميان املطلق بصحة وحقيقة اللغة، ألن اللغة 

التي نستخدم ليست هي الصحيحة أو الحقيقية وإمنا ما يحققه املرء ويصنعه بها. 
مل نجد أي تجربة للرتجمة بني اللغات السورية الرئيسة مثل الكردية والعربية، وال يوجد مواقع إعالمية مشرتكة،   )3(
أما اللغات األقل شهرة مثل اآلشورية والرسيانية فليست مطروحة عىل طاولة الثقافة السورية، وإن كانت حركة 
الرتجمة إىل اللغات العاملية شهدت حراكاً كبرياً خالل الحراك، مثل املرتجمون السوريون األحرار، سوريا للجميع 

للرصد والرتجمة، الثورة السورية بلغات العامل. 
Rivière.and others، تقرير اليونسكو 2010، ص83-82، مرجع سبق ذكره.  )4(
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ميكن أن يكون التعليم مصدراً لسوء الفهم الثقايف والعداء والنزعات اإلثنية والعنف. ومع خروج 

املجتمعات من أوضاع النزاع إىل مرحلة السالم الهش والرشوع يف مسرية طويلة إلعادة البناء، توفر 

التعليمية الفرصة ملواجهة إرث املايض وصياغة مواقف ومعتقدات متهد الطريق لبناء  السياسة 

املستقبل)1(.

يف املجتمعات املقسمة، من املفرتض أن يعزز التعليم الحراك االجتامعي ويساهم يف القضاء 

عىل التمييز سواء الثقايف بني إثنية وأخرى، أو الجغرايف بني إقليم أو آخر أو بني مدينة وريف، 

مام يستلزم تطوير مناهج متعددة الثقافات تعرب عن وجهات نظر وتعددية أصوات جميع فئات 

املجتمع. إن وضع األهداف التعليمية يف إطار ديناميات التنمية املحلية والسياسات الثقافية يعني 

انتهاج نهج غري مركزي للمعرفة والقيم ميتد عرب عديد من األطر املرجعية)2(.

املناهج  يف  وطقوسها  ومامرساتها  واألديان  العقائد  لتضمني  الوقت  حان  رمبا  الدين:  مادة 

الدراسية من أجل تعزيز االحرتام ألعمق اختالفاتنا عند تناولها من خالل تنوع التجارب الثقافية 

وأشكال التعبري التي تتصل بها مثل الفنون والطقوس والعادات)3(. لقد استهدفت املنظامت غري 

الحكومية، مثل معهد الدراسات اإلسالمية املسيحية، أساتذة الدين يف لبنان يف محاولة ملكافحة 

األفكار النمطية بشأن الطوائف واألديان األخرى، وتم اقرتاح كتاب تربوي موجه إىل جميع األطفال، 

بغض النظر عن طوائفهم، يوفر لهم املعلومات حول أسس املسيحية واإلسالم، وعىل الرغم من 

فشل املرشوع إال أن الجدل والحوار الذي حققه ال ميكن االستهانة به)4(.

مادة التاريخ: ال يجري النظر إىل مادة التاريخ كامدة تتيح تنمية التفكري النقدي يف إطار التوصل 

التاريخية املعقدة، وإمنا تُستخدم كوسيلة إلعادة تأكيد هوية متميزة  إىل فهم أفضل للعمليات 

لجامعة تتحدد سامتها عىل أساس تعارضها مع أطراف معادية. وبكل األحوال فإن كتابة مناهج 

التاريخ يخضع ال محالة العتامد أحكام تخضع لوجهات  التاريخ ليست بخيارات سهلة، وتفسري 

نظر سياسية واجتامعية وثقافية)5( وال يعترب التوصل إىل نتائج محددة سلفاً رضورياً ولكن النقاش 

Watkins. K and others، تقرير التعليم للجميع 2011. ص240، مرجع سبق ذكره.  )1(
Rivière.and others، تقرير اليونسكو 2010،ص117، مرجع سبق ذكره.  )2(

Rivière.and others، تقرير اليونسكو 2010، ص134، مرجع سبق ذكره.  )3(
بيكارد. اليزابيت، رامسبوثام.ألكسندر، المصالحة والإصلاح والصمود: سلام إيجابي من أجل لبنان، العدد 42   )4(

من مجلّة Accord، 2012، ص27.
Watkins.K and others، تقرير التعليم للجميع 2011. ص241، مرجع سبق ذكره.  )5(
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الذي يثريه الفاعلون الثقافيون بشأن أخذ الوعي التاريخي عىل محمل الجد هو املهم بحد ذاته.

تربز هذ الخالفات يف بلدان النزاع حيث يجري االعرتاض عىل ما يعترب حقائق ويصعب التوصل 

إىل توافق يف وجهات النظر )وغالباً ما يفتح النزاع الجديد جراح نزاعات قدمية، مل توضع تحت 

املجهر التاريخي وظلت دامئاً معرضة للنكء(.وكمثال، قضت كمبوديا عقدين من الزمن يف السعي 

إىل إعداد كتب مدرسية كفيلة بتزويد األطفال بوجهات نظر تتسم باملصداقية عن تاريخ الخمري 

الحمر، وكان ذلك مثرة عمل مضٍن وطويل ملؤسسة ثقافية هي مركز التوثيق الكمبودي وملؤرخ 

تبنته  والذي  بكمبوديا 79-75«  الدميقراطية  »تاريخ  أنجز  الذي  داي  ثقايف هو خامبويل  وناشط 

وزارة الرتبية رسمياً. وال تزال السلطات الرواندية مل تدرج بعد تاريخ اإلبادة الجامعية يف املنهاج 

الدرايس عىل الرغم من مرور 15 عاماً عليها)1(. 

مادة الفنون: ميكن للفنون أن تعزز االنفتاح بني الثقافات ومعالجة التعصب والتحيز والصور 

النمطية واألحكام املسبقة. من شأن تدريس الفنون أن يساعد عىل معاودة ربط العمليات العلمية 

والعاطفية بالفطرة وهو عامل رئيس لالنفتاح بني الثقافات. يف مجال تعليم الفنون تتضاعف فرص 

الجاملية، وتزداد إمكانية قبول وتقدير األشكال املختلفة  التجربة  الدهشة واإلعجاب من خالل 

للتعبري الثقايف، وكام سيتضح يف القسم الثالث فهناك مسار يف العمليات الفنية يبدأ من الوعي 

ويقود إىل الفضول ومنه إىل االكتشاف ومن ثم إىل التسامح والتقدير يف نهاية املطاف)2(.

الرتيبة املدنية، ميكن للتعليم أن يشجع عىل نشوء هوية أشمل،  مناهج املواطنة: يف مجال 

وذلك من خالل تعليم الناس عىل فهم مغزى أن يكون الفرد جزءاً من مجتمع متنوع)3(. ومن خالل 

تزويد األطفال بقدرات التعامل مع االختالفات الثقافية يف مجتمعات تزداد تعقيداً، فقد متكنت 

برامج التعليم يف غواتيامال من تحسني نتائج التعليم املدريس، وأدى اعتناق مفهوم التفاعل الثقايف 

بلغات  الحقوق واالعرتاف  الرتكيز عىل  إىل  املشاكل  الرتكيز عىل  الثقل من  انتقال  إىل  التعليم  يف 

وثقافات وديانات الشعوب األصلية كمصدر تعليمي)4(.

املؤرشات  من  كبرية  طائفة  دولية  منظامت  أعدت  وقد  والتاريخ،  الدين  لتدريس  عامة  مبادئ  تحديد  ميكن   )1(
الخاصة بأفضل املامرسات يف مجال تعليم هاتني املادتني )ميثل أحد نهوج العمل مبادئ طليطلة التوجيهية بشأن 

تدريس األديان واملعتقدات(.
Rivière.and others، تقرير اليونسكو 2010،ص132، مرجع سبق ذكره.  )2(

Watkins.K and others، تقرير التعليم للجميع ص245، مرجع سبق ذكره.  )3(
Rivière.and others، تقرير اليونسكو 2010، 123.  )4(
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3 - املضمون االتصايل)1)

تكمن يف اإلعالم الجديد فرٌص جديدة إلجراء مبادالت تفاعلية بني أشخاص من خلفيات ثقافية 

مختلفة. إن عالقة التفاعل والرتابط التي توفرها وسائط التواصل االجتامعية أثرت يف الطلب وعىل 

الكيفية التي يستهلك فيها هذا الجمهور هذه املضامني. لكن من جهة أخرى، ظهرت مخاطر تتصل 

بتفتيت الجمهور وإشاعة الصور النمطية)2(.

إن كثافة العرض الذي تشهده وسائل اإلعالم ال يقابله بالرضورة تنوٌع يف استهالك املضامني، 

فبعض املستهلكني إذ يواجهون وفرة مفرطة يف الخيارات املتاحة أمامهم يفضلون حرص أنفسهم 

املألوفة بدالً من استكشاف مضمون مجهول مختلف)3(. وعادة ما  املنتجات  يف عدد صغري من 

تخضع اختيارات الفرد وتفضيالته لتأثري تفاعله مع اآلخرين. ووفقاً لظاهرٍة تعرف باسم الوصفة 

الثقافية)4(، وهي نظرية ميكن إسقاطها عىل مجتمعات النزاع وما بعد النزاع، يظهر بصورة واضحة 

أن كرثة الخيارات دون وجود سياسة ثقافية مخطط لها يؤدي إىل تفتيت الجمهور والتسبب يف 

عمليات انغالق وعزلة اجتامعية، حيث يتجه الجمهور باطراد إىل التمحور حول مجموعات بؤرية 

متيل إىل استبعاد طرق التفكري األخرى. ويكمن خطر هذه الظاهرة يف أنها تؤدي إىل تنوع زائف 

يخفي حقيقًة مفادها أن الناس ال يقومون باالتصال إال مبن يشاطرونهم ذات املرجعيات الثقافية.

الصحف واملجالت واإلذاعات  الحراك، ورمبا ال ميكن إحصاء عدد  السوري طفرة واضحة بسبب  اإلعالم  شهد   )1(
املتشكلة، وهي تحتاج يف مجملها إىل دراسة ومتحيص خاصة من حيث دورها التوعوي املدين، وإقامة حوارات 
غري مبارشة، أو أحياناً املسبب لحالة من االنعزالية واحتكار الحقيقة. عنب بلدي وصناع األمل يف داريا، صدى 
الحرية يف قدسيا، ونيو دم الجريدة األوىل يف اللغة الكردية، مجلة السنابل الكردية العربية يف الحسكة. مجلة 
أنا من  يلدا وعني عىل عربني، وثورة  الشام وصامدون يف  السلمية، وصدى  زورق لألطفال، جريدة حنطة يف 
الرقة، وسوريتنا وعهد الشام، الغربال، البستان، مجلة املسار الحر يف منبج، عني املدينة، مجلة بصرية اإلسالمية، 
مجلة تني بعل، مجلة ضوضاء، إذاعة هوا سامرت، إذاعة غربتنا، مجلة زيتون، سوريتنا، إذاعة بلدنا، راديو روح، 
صوت رايا، روزنا، طلعنا عىل الحرية، طيارة ورقوغريها الكثري، إىل جانب مئات من صفحات الفيسبوك واملواقع 

اإللكرتونية.
Rivière.and others، تقرير اليونسكو2010. ص 155، مرجع سبق ذكره.  )2(

املرجع السابق، ص156.  )3(
تُبنى اختيارات الفرد عىل رأي الجامعة املحيطة به والتي متاثله فكرياً وهي املدرسة واألرسة والجامعة الثقافية   )4(
الصغرية، وتعترب هذه النظرية التي طورها Sunstein هي التفسري العميل النتشار روايات متعاكسة يف أثناء فرتة 
الرصاعات، فكل مجموعة متيل إىل اختيار وسائل اإلعالم املتوافقة معها وتستبعد الوسائل التي تعتربها معادية 
وبالتايل تخضع فكرياً ألجندة هذه الوسائل، ويؤكد باحثون مثل دينيس وهامز وكاستتاديد وكامبيل عىل دور 
وسائل اإلعالم يف اإلبقاء عىل الصور النمطية اإلشكالية )التصوير اإلشكايل لآلخر وتأكيده وإعادة خلقه من جديد 

إىل ما النهاية ما( وينطوي عىل تفتيت الجمهور عىل أسس أثنية وطائفية أو أسس ثقافية أخرى. 
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التي ميكن االستامع  العامة وتعددية األصوات  املناقشات  الثقايف عىل  بالتنوع  الحق  يتأسس 

إليها يف الفضاء العام، فاالقتصار عىل تعدد األصوات ليس كافياً لضامن التنوع الثقايف بل تأمني 

اشتغلت عىل هذا  التي  الثقافية  التجارب  الفضاء نفسه. وقد عمدت  إليها يف  إمكانية االستامع 

املنحى إىل إنتاج برامج إعالمية جديدة ميكن فيها ألنواع شتى من الجمهور أن يروا أنفسهم ممثلني 

من حيث تجاربهم وشواغلهم وإنجازاتهم الفريدة، إضافة إىل تقديم عروض أكرث تعقيداً من أجل 

تقويض العروض السلبية)1(. ويسمى هذا النوع بـ »التغطية العابرة للمجتمعات«، التي تسعى 

إىل إزالة االنقسامات عن طريق إعادة التواصل أوالً، ومن ثم بناء الثقة. وطُبّقت تجربة مامثلة 

يف لبنان، حيث نظمت مؤسسة فرانس برس ورشة عمل حول التغطية املوضوعية العابرة لحواجز 

املجتمع. هدفت الورشة إىل قيام صحفيني من خلفيات سياسية وطائفية مختلفة بكتابة تقارير 

مشرتكة عن كيفية تأثري الرصاع يف حياة املواطنني العاديني وعىل جوانب الحياة اليومية )النقل، 

السياحة، الثقافة(، لتمكني كال الطرفني )الصحفيني أنفسهم واملجتمعات املحلية( من فهم معاناة 

اآلخر وتقاسم املخاوف واآلمال)2(.

تُظهر التجارب اإلعالمية املختلفة كيف ميكن لإلعالم لعب دور إيجايب يف الرصاع مثل مساعدة 

البعض  بعضهم  مع  والتواصل  بقصصهم  اآلخرين  مشاركة  عىل  الضحايا  من  متناثرة  مجموعة 

وتأسيس مؤسساتهم التي تتحدث باسمهم، خاصة عندما يكون الضحايا متفرقني )الجئني مثالً( أو 

حني يكونون غري قادرين عىل التحدث عن تجاربهم مثل تجارب االغتصاب.

سرياليون  يف  واملوارد  للتعليم  الدولية  للشبكة  التابع  األطفال  الجنود  مرشوع  أُطلق  عندما 

عام iEarn Sierra Leone( 2000()3( أوجد املرشوع موقعاً عىل اإلنرتنت ميكن للجنود األطفال 

فنية  املوقع)4( مقاالت وقصائد شعرية وأعاماًل  من خالله مشاركة آخرين يف قصصهم. ويتضمن 

وتسجيالت صوتية لجنود أطفال سابقني، كام يعرض منرباً للنقاش عىل اإلنرتنت)5(.

4 - اإلبداع والسوق

تؤرش املنتجات الثقافية عىل حيوية التنوع الثقايف، فهي ليست مجرد أدواٍت لالتصال، بل هي 

Rivière.and others، تقرير اليونسكو 2010. ص158، مرجع سبق ذكره.  )1(
دليل أعد لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ - مشروع بناء السلام في لبنان، ص 14.  )2(

)3( www.iearnsierraleone.org
)4( www.childsoldiers.org

كلش وآخرون، ص152، مرجع سبق ذكره.  )5(
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وسائل أساسية يستطيع األفراد والجامعات من خاللها إدراك عالقاتهم مع الجامعات األخرى. إن 

األشغال الرتاثية والصناعات الحرفية، والفنون خاصة املوسيقى واألغاين، كلها منتجات ال غنى عنها 

للتصدي لوجهات النظر األحادية. وهي تسمح للناس بالتكيف مع بيئة اجتامعية متنوعة ثقافياً 

حتى وإن مل يكن باإلمكان التوصل دامئاً إىل فهٍم كامل لآلخر)1(.

الدوليني بعد وقت قصري  إىل جنب مع الرشكاء  الحكومة تعمل جنباً  يف حالة رواندا، بدأت 

من الحرب األهلية، إلنشاء منصة لنمو الصناعات الثقافية، مبا يف ذلك األفالم واملوسيقى، والحرف 

والعامرة واملرسح، واستطاعت خلق بيئة متكينية تسمح لهذا النمو أن يستمر)2(. ومنذ عام 1998، 

 ،2006 عام  ويف  املوسيقى.  ومهرجان   ،)FESPAD( اإلفريقي  الرقص  مهرجان  رواندا  تستضيف 

الستضافة  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  مع  والرياضة  والثقافة  للشباب  رواندا  وزارات  تعاونت 

مؤمتر دويل حول االقتصادات اإلبداعية من أجل التنمية يف كيغايل)3(.

ومن جانب آخر، ينبغي للسياسات أن تشجع عىل تطور ومنو الصناعات الثقافية ألنها تعترب 

جزءاً بالغ األهمية من خطة إعادة اإلعامر بعد انتهاء الرصاع يف بلد ما. وتشري الدراسات إىل أن 

نصف  قرابة  أي   2011 يف  دوالر  مليار   1300 نحو  قيمتها  بلغت  العامل  يف  الثقافية)4(  الصناعات 

البلدان من رحم  لخروج  رئيساً  بذلك تشكل مورداً  العام. وهي  السياحة ذلك  مجموع واردات 

ساحل  يف  الثقافية  الصناعة  املثال، حدد مرشوع  سبيل  وعىل  جيد.  باقتصاد  واستقرارها  الرصاع 

العاج هدفه يف تحقيق اقتصاد صاعد وتعزيز مناٍخ مناسب للمصالحة يف الوقت نفسه، وقد حقق 

املرشوع أثراً قوياً من خالل إنتاجه ملنتجات ثقافية مثل جوز الكاشو ودقيق الكاسافا واألعشاب 

الطبية فضالً عن أفران الطهي التقليدية ذات االستهالك االقتصادي للطاقة. إن الصناعات الثقافية 

هي عامل رئيس إلعادة إحياء االقتصاد والتامسك االجتامعي)5(.

Rivière.and others، تقرير اليونسكو 2010. ص132، مرجع سبق ذكره.  )1(
)2( Basaninyenzi. U, From Kigali to Kabul: The Role of Art in Post-Conflict Reconciliation, 

10/18/2012 - worldbank
)3( BasaninyenziI.U, Rwanda’s Artful Path Toward Peace: Cultural Industries and Post-Con-

flict Reconciliation, 04/17/2012, worldbank.
صناعة  أنها  عىل  اإلبداعية  والصناعة  املحتوى  وصناعة  الثقافية  والصناعة  الرتفيهية  الصناعة  إىل  اليوم  يُنظر   )4(
واحدة، وتشمل هذه املصطلحات املجال السمعي البرصي وفنون األداء، وكذلك فن اإلعالن وإنتاج الربمجيات 

الرتفيهية.
الدويل  البنك  ديفوار،  تتخلص من هشاشتها؟ دروس من كوت  أن  لدولة هشة  يمكن  كيف  كيم،  يونغ  جيم   )5(

9/5/2012
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خالصة

يبدو واضحاً أن هناك عالقة تنافرية بني التنوع والسلطة، حيث تعمل النخب التي تسعى إىل 

الوصول إىل السلطة والتي ما زالت تعمل حتى يف أكرث األنظمة دميقراطية »إلحداث التامثل يف 

الثقافيني للعمل ضد محاوالت  الفاعلني  األفكار والطروحات واملواقف والسلوكيات«. ويأيت دور 

الصهر هذه. بل أكرث من ذلك، يتمحور دورهم املرتقب بتطوير عملهم من خالل التنوع الثقايف 

إىل عمل من أجل التنوع.

من  كاملة  برشائح  الخاصة  الثقافة  تجاهل  فإن  الدميقراطية،  الثقافية  السياسة  ملبادئ  وفقاً 

املواطنني ميثل شكالً من أشكال اإلسكات أو ما يطلق عليه االختصاصيون الثقافيون اسم اإلبادة 

األنظمة  بها  تتسم  التي  القوة  اختالالت  ظل  يف  خفي  نحو  عىل  تعزيزه  يجري  والذي  الرمزية، 

الشمولية أو اإليديولوجيات اإلقصائية.

يبدو التحدي يف الربامج الهادفة للمصالحة هو الحفاظ عىل وجود التنوع الثقايف واستمراريته ويف 

الوقت نفسه بناء الهوية الوطنية الجامعة ومتاسكها)1(، دون أن يحدث تصادم بني هذين املكونني. 

لذا فإن السياق العام للسياسة الثقافية يواجه مسألة تحدي التنوع الثقايف يف عالقته مع فسيفساء 

التشكيلة املجتمعية، ويظل السؤال القائم هو: هل يتعارض التنوع الثقايف مع املضمون الوطني؟ 

حاولت كثري من الدول اعتبار التنوع الثقايف، ببعديه اإلنساين واالجتامعي، معادالً إلغناء الهوية 

الثقايف  التنوع  اعتامد  إىل  الثقافية؛ كام عمدت  املكونات  لكل  مشرتكاً  انتامءاً  باعتبارها  الوطنية 

كمصدر من مصادر التنمية يف مختلف أبعادها. وبالتايل مل ينظر إىل إدارة التنوع الثقايف ككفالة 

لحق املساواة وكفالة لحرية التعبري فقط، بل قبول وإدامة التنوع الثقايف، ومنح الحق باالختالف 

عرب استثامر الوظيفة الذاتية للتنوع باعتبار كل إبداع هو تنوع جديد، حيث تنطلق التدخالت 

التحدي  التنوع ذاته وليس املحافظة عليه كام هو فقط. ويتمثل  الثقافية من تأمني استمرارية 

املضمون  مبرتكزات  عالقتها  يف  املحلية  الثقافية  بالخصوصيات  تقر  ثقافية  سياسة  بوضع  القادم 

التنوع  وحامية  االنتامء  تعميق  من  متكن  والوطني  املحيل  بني  التمفصالت  ألن  ذلك  الوطني، 

واالختالف وتشجيع قيم الحوار والتسامح وتأصيل قيم املواطنة. 

من التجارب السورية التي تشتغل عىل موضوع التنوع-الهوية، ميثاق سوريا /http://syriancharter.org، اتحاد   )1(
http://www.alharak. مجلة السنديان، الحراك السلمي السوري ،http://ouscs.net/ منظامت املجتمع املدين

 ،https://dawlaty.org/ حركة وعي، سوريا بكل األلوان، مؤسسة الشارع لإلعالم والتنمية. مرشوع دولتي org/
الرابطة السورية للمواطنة. 
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الفصل الثاني

خطط التدخل الثقافي )اآلليات واالستراتيجيات)

أواًل - آليات السلم األهلي الثقافية

يعرتف الناشطون بأن املصالحة »عملية بطيئة ترتكز عىل القبول العام باملسؤوليات الجنائية 

واالحرتام املتبادل لذكريات الحرب املتضاربة. إن بناء النصب التذكارية، وكتابة التاريخ الوطني، 

التفاعل اإليجايب والتعاون بني املنظامت غري  التاريخ يف املدارس، كلها أمور تحتاج إىل  وتدريس 

تكفي  ال  الحسنة  فالنوايا  السياسيني«)1(.  والقادة  واألكادمييني،  واملدنية(،  )الطائفية  الحكومية 

مثل  الثقافية  للفاعلية  تعترب رشطاً  قد  التي  القيم  من  الكثري  وكذلك  املصالحة،  عملية  لتشغيل 

الالطائفية واالنفتاح والعدالة والعقالنية والتفكري النشط. فاملصالحة تحتاج إىل العمل من داخل 

النظام الطائفي أو القبيل نفسه مثلام تحتاج إىل االعتامد عىل مرتكزات مجتمعية ال ميكن االستغناء 

عنها ببساطة، عىل الرغم من أن بعض الفاعلني الثقافيني يعتقدون بأن مهمتهم تحتاج إىل إزالة 

هذه املرتكزات. 

باملحصلة، املصالحة مثل أي فعل تغيريي تحتاج إىل االنطالق من الواقع نفسه لتغيريه وليس 

من أي مكان آخر. 

إذاً كيف تعمل املصالحة من الناحية الثقافية؟ وماهي آلياتها؟ 

ميكن أن نضع خمسة محركات رئيسة لفعل املصالحة املستندة عىل فاعلية ثقافية ومجتمعية.

بيكارد، رامسبوثام، ص 16، مرجع سبق ذكره.  )1(
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1 - امليكانيزمات الثقافية الذاتية

شهدت السنوات العرشون األخرية، اختالفاً بتقويم آليات املصالحة، فقد عمدت بعض مجتمعات 

ما بعد الرصاع إىل النظر داخل ثقافتها وتقاليدها الخاصة بهدف: )أ( إيجاد موارد ثقافية داخلية 

واستثامرها لتحقيق املصالحة والعدالة. و)ب( مواجهة جذور الرصاع الثقافية وتغيريها. إن هذه 

املقاربة هي عادة أرخص من النامذج املستوردة الغربية ضخمة التمويل. وهذا هو أحد األسباب 

القيم  تتجذر يف  اآلليات  أن هذه  الجوهري،  السبب  لكن  االتجاه حديثاً،  لتشجيع هذا  الرئيسة 

والعالقات القامئة، لذا فهي أكرث احتامالً للنجاح والفوز بتأييد واسع النطاق يف املجتمعات املحلية. 

عىل الرغم من أن هذا ال يعني أنها األجوبة املثالية يف كل الحاالت. وال تزال هناك حاجة إىل التأكد 

من تطوير هذه األدوات، وخاصة فيام يتعلق باملرأة والخربات وحقوق اإلنسان)1(.

أ- إيجاد موارد ثقافية داخلية واستثامرها لتحقيق املصالحة 

يف موزامبيق، قامت منظمة إعادة بناء األمل ))Reconstruindo a Esperança)2( بالجمع بني 

تقنيات تضميد الجراح التقليدية )القبلية( وعلم النفس الغريب إلعادة دمج آالف الجنود/األطفال 

السابقني يف مجتمعاتهم. واعرتافاً من العلامء النفسانيني التابعني ملنظمة إعادة األمل بأن العاملني 

الدينيني هم غالباً أول من يتوجه إليهم أفراد املجتمع، قامت املنظمة بإجراء مسح للتعرف عىل 

الوسائل التقليدية التي تتبعها املجتمعات يف مثل هذه الحاالت، وتم استقطاب األشخاص املؤثرين 

لبناء إدراك مشرتك بأن وسائلهم ميكن أن تكمل بعضها البعض)3(.

فاالعرتاف عىل نحو متزايد بالدور الذي ميكن أن تلعبه الثقافة هو مبثابة مصدر غني إليجاد 

أدوات ثقافية نابعة من الداخل، بدالً من البحث الخارجي عن أجوبة جاهزة، وهو يتضمن دراسة 

املوارد الثقافية الخاصة باملجتمعات املحلية، وتكييفها يف الوقت ذاته مع التطور الخارجي، سواء 

كان تكنولوجياً أو قانونياً أو سياسياً)4(. 

Bloomfield, Barnes and Huyse، 17، مرجع سبق ذكره.  )1(
لالطالع بشكل معمق عىل التجربة ميكن قراءة دراسة الحالة التي نرشها مركز ضحايا التعذيب:   )2(

Wamba. L.Complementary Strengths: Western Psychology & Traditional Healing ،Rebuild-

ing hope for child soldiers in post-war Mozambique, 2010.
كلش وآخرون، ص 148، مرجع سبق ذكره.  )3(

Bloomfield, Barnes and Huyse، 47-46، مرجع سبق ذكره.  )4(
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ب- مواجهة جذور الرصاع الثقافية وتغيريها

من جهة ثانية، وألن الثقافات توفر املناخ الذي تعمل فيه النظم االجتامعية، فإن الثقافات 

ميكن أن تكون عوامل مساعدة لعملية املصالحة أو معيقة لها. فمن الرضوري ألي تدخل يهدف 

عملية  تكييف  أو  تصميم  يعمل عىل  وأن  الثقافية،  بالحساسية  يتمتع  أن  املصالحة  تحقيق  إىل 

املصالحة وفقاً لهذه الحساسية. فاملصالحة تزدهر أو تفشل تبعاً ملدى قدرة الناس يف مجتمع ما 

عىل احتضانها. وألن عملية املصالحة هي تغيري ثقايف فإن هناك مقاومة تلقائية داخل املجتمعات 

لهذه التغيريات.

تتضمن عمليات املصالحة التشكيك يف بعض جوانب الثقافة؛ وهو القسم األكرث صعوبة عند 

التطبيق ألنه يتطلب االعرتاف بأن هناك جوانب من الثقافة توفر املواد الخام الالزمة لديناميات 

التصعيد بالنزاع، كاالستقطاب ونزع صفة اإلنسانية عن اآلخرين، ال سيام يف أوقات األزمات، حيث 

يعترب تلقائياً كل من ليس مع املجموعة بأنه ضدها. 

وهنا ميكن االستشهاد ببعض األمثلة من حرب البوسنة والهرسك، حيث غالباً ما كانت تستخدم 

قصص ضحايا الحرب )ومن بينها قصص النساء املغتصبات( لتقوية جانب سيايس واحد. ويف الوقت 

نفسه مثالً، تم طويالً تجاهل مصري النساء أنفسهن وكان ينظر إليه من قبل املجتمع عىل أنه من 

املحرمات الكربى. 

الخاصة  النسخة  ترويج  عنيفة، وعىل  لغة  استخدام  الرسمية عىل  الثقافية  السياسات  ركزت 

من التاريخ بكل طرف ألغراض استثامر االنقسام سياسياً. ُرّوجت هذه السياسات يف املؤسسات 

التعليمية ووسائل اإلعالم، وحتى األدب والسينام والفنون البرصية مل تبق محصنة. يف السنوات 

األخرية، وبعد أن استطاع املجتمع املدين تطوير شبكة مؤثرة يف السياسات، نجد أن هناك تغرياً 

كبرياً موجهاً إليجاد طرق بناءة للتعامل وللتصالح مع عنف املايض، فيام يواجهون ثقافة تقليدية 

متيل نحو تصور انتقايئ جداً للاميض العنيف)1(. 

)1( Billows.W, Körber.S.78-79-80.
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2 - العمل ضمن املجال العام)1) 

حكامً  تشرتط  فهي  وبالتايل  التواصيل،  للفعل  ومساحة  للتفاعل  فضاء  هي  املصالحة  عملية 

للرّصاعات  مرسحاً  ستكون  بذلك  وهي  مجهول.  أو  محّدد  وغري  مشرتك  عام  مجال  يف  وجودها 

السلطويّة حول متلكها واستغاللها إىل أقىص حّد، بحكم وجودها داخل املجال العام. ويف الوقت 

ذاته، تصبح عملية مفتوحة لتفاعل اآلراء، والتداول الفكري واالتصال ما بني األفراد، وهي رشوط 

أساسية إلحداث املصالحة. فاملجال العام سيقدم لعملية املصالحة معنًى تراكمياً للزمن ما يكفل 

إحداث تغيريات عميقة عىل املستوى الثقايف نتيجة حلول قيم ورؤى جديدة تعمل كميكانزمات 

لحل املشكالت االجتامعية والسياسية الناتجة عن النزاع العنيف. 

والنتيجة أن أية عملية مصالحة ال تتم يف مجال عام فهي محكومة بالفشل)2(. وتبقى بذلك 

مجالت  صحف،  خارجية،  كتب  ويف  العام،  املجال  هامش  عىل  البقاء  عىل  مجرب  »جهد  مجرد 

الحقل  خلق  عن  عاجز  وبالنهاية  مخوف«)3(،  أو  مختار  مدين  مجتمع  يف  أو  إنرتنت،  وصفحات 

السيايس لعملية املصالحة.

املجال العام كمفهوم عام طوره الفيلسوف األملاين هابرماس، وهو يشري إىل الفضاءات التي يخرج إليها أفراد   )1(
من  عدد  الحوار عىل  هذا  ويعتمد  العامة،  باملسائل  يتصل  فيام  مع غريهم  والنقاش  الحوار  بهدف  املجتمع 
املبادئ العامة؛ تتمثل يف عقالنية التفكري، قبول اآلخر، التسامح، اإلميان بالتعددية وحرية الرأي والتعبري، ويهدف 
الجميع من هذا الحوار النقدي البناء إىل التوصل إىل االتفاق الجمعي، أو تكوين الرأي العام املوضوعي. وبالرغم 
من التطويرات الكثرية التي أدخلت إىل هذا املفهوم خاصة من قبل فالسفة ما بعد الحداثة نعتقد أن املفهوم 
العام  املجال  تجليات جديدة مثل  أن يستوعب  للتطبيق وميكن  قابالً  زال  ما  الذي وضعه هامربس  املعياري 
االفرتايض مثالً، ومن املفيد رمبا اإلشارة إىل اإلضافة املهمة التي طورها إيىل Eley بفهم املجال العام كوضع بنايئ، 
يتضمن التنافس الثقايف واأليديولوجي، أو التفاوض الثقايف واأليديولوجي بني مجموعة متنوعة من الجامهري، 
أن  فريزر«  »نانىس  تصورات  أما  التفاوض.  فقط  وليس  االجتامعي  للرصاع  ساحة  العام  املجال  يصبح  وذلك 
التفاوت االجتامعي يخلق مجاالت جامعية مختلفة ومتنافسة، نتيجة التنافس عىل السلطة، فعىل الرغم من أنه 
يفرس الواقع يف كثري من األحيان، لكن نعتقد أن السعي لتشكيل مجال عام مشرتك »وطني« يجمع املجاالت 
السيايس والسلطوي آلليات  التنافس  لبنائه بهدف إخضاع  املدين  املجتمع  املتنافسة، فهو هدف دائم يسعى 
دميقراطية. ويف حالة الرصاعات العنيفة، يفيد تصور فريزر يف فهم كيف ميكن ملشاريع مصالحة تتم يف مجاالت 
عامة محددة )غري مفتوحة، ملك لجامعة معينة وال تشكل مجال عام مفتوح( أن تأيت بنتائج عكسية. وقد يكون 
التحدي يف كيفية توسيع هذه املجاالت املحدودة لتستوعب جامعات جديدة، خاصة أنه ويف فرتات الرصاعات 
العنيفة فهناك ميل قوي لدى كل جامعة لتأسيس مجالها العام -الخاص والبقاء ضمنه حيث يتم تثبيت نفس 

الخطابات، وقص نفس الروايات بهدف تحقيق بيئة آمنة نفسياً. 
فشلت تجارب أوروبية وأمريكية يف تحقيق أي مؤرشات إيجابية عندما تم دعوة الناس من كال الجانبني من   )2(
الخارجي، للسامح لهم باملشاركة يف ورشات عمل حوارية وثقافية، والتأثري مل يتعد  العامل  مناطق الرصاع إىل 

 .Peacebuilding and Culture, Kazuo Ogoura األفراد املشاركني. راجع
هوغبول ص 21، مرجع سبق ذكره.  )3(
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يرد مثال جيد من قبل املركز الثقايف يف بلغراد REX، الذي لعب دوراً مهامً يف رصبيا ما بعد 

الحرب. فقد قدم REX مساحة مفتوحة إلرشاك فئات مختلفة اجتامعياً يف األنشطة الفنية والعالجية، 

سواء من خالل مناقشات املنتدى املفتوح كخلفية للمعارض، أو كمخترب عام للتعاون الخالق)1(. 

مثال آخر، يف آذار 2012 أطلقت مجموعة من الشابات والشباب حملة »جرافيتي حرميي« يف 

مرص لتشجيع النساء عىل اسرتجاع عالقتهن مع األماكن العامة وتحدي موازين القوة من خالل فن 

الشارع )الجرافيتي(. وتقوم املجموعة برش رسومات عىل الجدران مستوحاة من األفالم واألمثال 

املرتبطة بالثقافة العامة، وتحويل اللغة السلبية املنترشة بثقافة املجتمع إىل إيجابية.

3 - الحوار، فعل الشك

ال شك يف أن الفاعلية الثقافية التي تتحول إىل يقينيات، تصبح أداة من أدوات الهيمنة، »إن 

الحؤول دون أن  إذاً كيف ميكن  الذي ال يتمتع بروح نقدية تجاه نفسه يصبح مرعباً...  التنوير 

تتحول األفكار إىل إيديولوجيات متحجرة؟«)2( أو حتى كيف ميكن أن ال تتحول التجارب الشخصية 

إىل صور منطية؟ كيف ميكن أن يتعلم العقل أن يشك فيام يؤمن؟ كيف ميكن منع أي نخبة )مبا 

فيها النخبة الثقافية( من أن تستويل عىل سلطة التحدث باسم اآلخرين؟

يكتسب الحوار دور اآللية التي تقوم بالتغيري، »ميكن افرتاض كل يشء ودعم كل يشء، لكن 

عليه أن يعرض نفسه عىل النقد«)3(، لكن الحوار بهذا املعنى، ليس الحوار الذي ينطلق من حسن 

اإلصغاء أو حتى يحرتم حرية اآلراء، إنه يذهب أعمق من ذلك مبامرسته لفعل الشك، كام أنه ال 

يهدف إىل تحقيق التامثل، وال حتى إىل تغيري اآلراء، بل يهدف إىل تحقيق فهم اآلخر. ويف زمن 

البعض. فالسياق  القبول بأن اآلراء املختلفة ال تقيص بعضها  العنف، يهدف الحوار ببساطة إىل 

األوسع إلدارة برامج املصالحة هو تسهيل الفهم املتبادل)4(، لكن هذا األخري، ال يتعلق أبداً بأشكال 

Billows.W, Körber.S.65، مرجع سبق ذكره.  )1(
كنيب، كريسنت. المسألة الدينية لدى هابرماس: جمال الفكر في تعدده واختلافه. ترجمة: رشيد بوطيب، مجلة   )2(

فكر وفن، عدد 92 السنة التاسعة واألربعون 2010.
املرجع السابق.  )3(

http://alalwan. ألوان  تجربة  هي  مختلفة  مجموعات  بني  حوار  إلجراء  تكتمل  مل  سورية  تجربة  هناك   )4(
/wordpress.com باإلضافة إىل كثري من املحاوالت غري املأمسسة التي مل يكن هدفها الحوار بل وقف إطالق 
النار مثل مجموعات عىل الفيس بوك »سوري معارض كلنا أخوة«، »معارض ومواٍل معاً لوقف إطالق النار« 

»حاجز مشرتك« وغريها الكثري. 
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الحوار املبارش خاصة يف املؤمترات أو الندوات، إذ ينبغي توخي الحذر يف هذا الصدد خاصة يف 

املناطق التي متزقها الرصاعات السياسية. يف السنوات األخرية، أظهرت سلسلة من تقارير التقويم 

وتحليالت التأثري عرب السياقات اإلقليمية املختلفة أن نجاح مشاريع الحوار تعتمد اعتامداً كبرياً عىل 

ما إذا كان يتم تنفيذها يف الوقت املناسب وتركز بوضوح عىل الفئات املستهدفة. أكرث من ذلك، 

ميكن ملشاريع الحوار بني معسكرات متعادية يف الواقع إحداث تأثري معاكس لذلك املقصود)1(، ويف 

معظم الحاالت، ميكن لربامج تعلم السالم )تطوير ملكة النقد، تشجيع اإلبداع والنزعة الفردية، 

تخفيف التامهي مع الجامعة، احرتام تعدد الخطابات، الدفاع عن التنوع، إعالء شأن الحقيقة، 

برامج املواطنة الفاعلة، التخطيط للمستقبل، التدريب عىل برامج الوساطة والتفاوض( أن تكون 

أكرث فعالية من محاوالت مصطنعة لجمع الناس معاً.

لبناء  ثقافية غري ربحية، ومنظمة غري حكومية تكرس جهودها  مركز Glencree)2(، مؤسسة 

برامج عملها عىل  الشاملية والجنوبية وبريطانيا وخارجها. وتستند  إيرلندا  السالم واملصالحة يف 

عام 1974  املركز  تأسس  السالم.  تعلم  موارد  الحوار، وخلق  تسهيل  املصالحة عن طريق  تعزيز 

يف خضم الرصاع العنيف يف إيرلندا. خالل فرتة الرصاع، حاول املركز من خالل برامجه الرد عىل 

البيئة السياسية املتغرية التي يعمل فيها من خالل تيسري برامج الوساطة والتفاوض والرتبية من 

أجل السالم. بعد اتفاق عام 1998، ونتيجة تواجد ظروف تسمح لحوار أكرث مبارشة، ابتكر مركز 

يف  ضعفاً  األكرث  الضحايا  من  بعض  بني  العالقة  لبناء  فرص  خلق  عىل  يركّز  برنامجاً   Glencree

املجتمعات التي تسببت برضر لبعضها البعض، حيث ميكن أن تجد يف برنامج واحد مثالً )امرأة 

تجربة  من  جزء  نقل  تم  التفجري(.  ذلك  يف  شارك  الذي  والشخص  تفجري،  يف  الجندي  ابنها  قُتل 

برنامج حواري قاده مقاتالن سابقان كانا عىل جبهتني متقابلتني يف  لبنان حيث طُبّق  املركز إىل 

الحرب األهلية اللبنانية. فقد نظمت عدة جلسات استامع من قبل جمعية »ذاكرة للمستقبل«، 

وضّمت مقاتلني سابقني يف امليليشيات تحدثوا انطالقاً من منطق العنف والطائفية وليس خارج 

نطاقه. تُظهر مثل هذه املشاريع صورة أكرث واقعية عن أسباب تذكر الناس للحرب بطرق مختلفة  

واالستمرار يف تحمل الضغائن ضد الجامعات واألفراد األخرى)3(.

Billows.W, Körber.S، مرجع سبق ذكره، ص77.  )1(
www.glencree.ie ملعلومات تفصيلية عن هذه املبادرة، ميكن زيارة  )2(

بيكارد، رامسبوثام، ص 15، مرجع سبق ذكره.  )3(
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النزاع، ولكنه ميكن أن يسهم يف تحقيق صريورات  ومن الواضح أن الحوار ال ميكن أن يحل 

السالم، خاصة إذا ما بدأ العمل عىل املستويات األعمق خالل فرتة الرصاع، وميكن توضيح أن عملية 

لعمليات  الجليد  التقابلية )من شخص لشخص، من مجموعة ملجموعة( هي رأس جبل  الحوار 

حوارية أكرث عمقاً عىل املستوى النفيس الداخيل )الفردي/الجامعي( والتي يجب البدء منها.

4 - التصورات: من الثنائيات إىل التعددية

عملت الربامج الثقافية الهادفة إىل تحقيق السالم عىل كرس معادلة النزاع املسلح التي تتم 

بني طرفني باتجاهني متعاكسني حتميني مبا يعني مكسب أحد الطرفني هو خسارة الطرف اآلخر، 

مقرتحًة تحويل هذه املعادلة إىل مجموعة عالقات بني كثري من األطراف. وتعترب أن السياق يحتم 

الذين يشاركان مبارشة  الطرفني  أوسع من  املصلحة  رضورة وجود مجموعة مغيبة من أصحاب 

رؤاها  عن  بالتعبري  األضعف  األطراف  لهذه  الفرصة  منح  فإن  وباختصار،  العنيفة.  املواجهة  يف 

ومينح  تعريفاً  واألوضح  تطرفاً  األكرث  الطرفني  برتاجع  يسمح  للتغيري  واسرتاتيجياتها  وطموحاتها 

األصوات املختلفة وغري املعرفة الفرصة لطرح حلول خالقة وغري عنيفة.

بعد فرتة تهميش كبرية، أعطيت نساء رواندا الفرصة ليك يعربن عن تطلعاتهن الخاصة، وكّن 

الفئة التي دفعت الثمن األكرب يف سنوات ما بعد اإلبادة الجامعية. قدمت هذه النساء تصورات 

واليوم  والعدالة.  املصالحة  عملية  النسائية  الشبكات  قادت  حيث  سائد،  هو  عام  جداً  مختلفة 

يحتوي الربملان الراوندي عىل أكرب نسبة متثيل للنساء يف العامل تزيد عن 50%. 

الحرب  أثناء  يف  لبنان  يف  اإلعاقة  ذوي  حركة  استطاعت  حيث  نفسه،  السياق  يف  آخر  مثال 

األهلية القيام بأكرب تحركات شعبية ضد امليليشيات عىل اختالفها، وطالبت بوقف العنف، وكانت 

إحدى مسرياتها هدفاً إلطالق النار من قبل الطرفني. وقد أظهرت عدة دراسات استهدفت إيرلندا 

الشاملية أن الرصاع الذي ُصوِّر عىل أنه انقسام عمودي يف املجتمع وأن الناس تجمعت حتامً خلف 

خط االنقسام، كان تصويراً خاطئاً وغري واقعي، وأن خطوط االنقسام كانت كثرية ومتشابكة، وأن 

كثرياً من الناس مل يستطيعوا إيصال أصواتهم أو رؤاهم، بسبب إرصار اإلعالم العاملي آنذاك عىل 

تصوير الرصاع من وجهة نظر املتقاتلني عىل خطوط التامس.

5 - إعادة األنسنة

يُساء استخدام الثقافة لخلق صور العدو والنظر لآلخر عىل أنه من غري البرش، وهكذا تُضفى  
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األشكال  من  العديد  من  واحد  شكل  مجرد  هو  اإلنسانية  صفة  نزع  إن  العنف.  عىل  الرشعية 

أقل  كائنات  أو  كأشياء،  اآلخرين  )إدراك  النفسية  املسافة  مثل  األخالقي  االستبعاد  من  املتطرفة 

منزلة(، التعايل )االستعالء عىل اآلخرين عىل أنهم أقل شأناً()1(. وهذه األشكال يف الواقع، هي اإلطار 

الثقايف لتصوير الرصاعات يف املجتمعات املقسمة)2(.

 Cynthia Cohen كوهني سينثيا  التعايش  مدرسة  تقرتحها  التي  العنارص  إىل  الرجوع  ميكن 

لتمييز التحول من عالقات الكراهية إىل عالقات الرتابط والثقة بعد الرصاعات العنيفة. سواء بشكل 

مبارش أو غري مبارش، وتشمل هذه العنارص عموماً ما ييل )ال أهمية للرتتيب الدقيق(: إعادة أنسنة 

»اآلخر«؛ رسد القصص، واالستامع إىل القصص، وزيادة تعقيد الرسد؛ الحداد عىل الضحايا؛ التعاطف 

مع معاناة اآلخرين؛ اإلقرار والتصدي للمظامل؛ التعبري عن الندم، واالعتذار؛ االستغناء عن املرارة 

بالتسامح؛ تخيل وتثبيت مستقبل جديد)3(.

لتعزيز القيام بعمليات تحويلية من هذا النوع، يتطلب األمر اتباع نهج معقد وخفي، ودمج 

األبعاد الدينية واألخالقية والثقافية واالجتامعية والنفسية املعاشة والعميقة الجذور التي ميكن أن 

تشكل مورداً وخزاناً من االحتامالت للبحث يف األساليب اإلبداعية التي ميكن أن تصل إىل أعامق 

الحاجات اإلنسانية يف مواجهة املأساة)4(. 

تعمل إحدى الطرق املعتمدة عىل مبدأ خلق نوع من التامسك االجتامعي العاطفي من خالل 

تعدد زوايا النظر والتأمل يف الصور الجاهزة عن اآلخر واألطر اإلدراكية املسبقة. من شأن كل ذلك 

أن يسمح ملجموعة ما أن تعيد تفكيك وصياغة صورة العدو وأن تعزز استجابتها الغريزية إلنسانية 

اآلخر)5(. 

يف إيرلندا وأفغانستان وكينيا، طُبِّق أسلوب مرسحي يُعرف بــ »مرسح الشهود«، وفيه يشرتك 

املمثلون مع املخرج يف توليف هارموين يقوم عىل حكاية قصصهم الحقيقية يف أثناء الرصاعات 

الدموية. تقوم املرسحية برمتها عىل عنرص اإلفصاح والتحدث حيث ال وجود لنّص منجز سلفاً. 

Billows.W, Körber.S، مرجع سبق ذكره، ص54.  )1(
نزع اإلنسانية عن الجناة هو ايضا دينامية لتصعيد النزاع ورشعنة للعنف املضاد.. وإن كان يتم أحياناً كآلية   )2(

للتكيف.
Yalen & Cohen، مرجع سبق ذكره، ص5.  )3(

املرجع السابق، ص4.  )4(
Billows.W, Körber.S. مرجع سبق ذكره، ص54.  )5(
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»تيا  للمخرجة  إيرلندا،  يف  قدمت  التي   »RELEASE »تحرير:  هناك مرسحية  مميزين  كمثالني 

سيبنك«، والتي مثّل فيها ضحايا وجنود وحراس سجن حقيقيون)1(. وأيضاً مرسحية بعنوان »عدم 

تحقيق  إىل  هدف  مؤمتر  يف  أفغانستان  يف   2011 عام  أوائل  يف  قدمت  والتي  الالنهايئ«  اكتامل 

الدولية  للمجلة  ووفقاً  الحرب.  وضحايا  املدين،  واملجتمع  الحكومة  من  فاعلني  وجمع  املصالحة 

للعدالة االنتقالية، كان أبرز ما يف املؤمتر هو هذه املرسحية التي نُفِّذت من قبل فريق ثقايف عمل 
مع ممثلني كانوا هم أنفسهم ضحايا الحرب)2(

آلية إعادة األنسنة، ألنها األكرث حساسية  الفنية هي األكرث مالءمة إلطالق  التدخالت  وتعترب 

للتعقيد النفيس وللسياق الثقايف، ورمبا تُعترب النهَج الوحيد الذي يحقق مكونات عملية املصالحة 

جميعها )الشفاء، الحقيقة، العدالة، التعويض(، وهو ما سنناقشه بالتفصيل يف القسم الثالث.

خالصة

كام يظهر يف أكرث من مثال فإن االنطالق من السياقات الثقافية املحلية واملوارد الذاتية سواء 

البرشية أو املادية، يكون عادًة ذا مردودية عالية، لكن ميكن للثقافة املحلية تقديم العديد من 

اآلليات  متجيد  أو  املبالغة  من  الحذر  إىل  املرء  يحتاج  لذا  نفسه.  الوقت  يف  والحلول  العقبات 

التقليدية واعتبارها مورداً ثقافياً دون تفحص دقيق لها أو دون تطويرها مبا يناسب الزمن الحايل.

إحدى الطرق التي ميكن للتدخالت الثقافية االنخراط فيها هي تسهيل إعادة صياغة وإعادة 

التفاوض بشأن األطر اإلدراكية التي يتم تبنيها خالل الرصاع والتي يتحول بعضها إىل »إيديولوجيات 

للخالص«. إن تنمية الحوار املطلوب يف هذه الحالة، تعترب مسألة نهج وأساليب أكرث من كونها 

مسألة استيعاب للمضمون. أي يجب أن مُيارَس الحوار حتى يصبح استجابة عادية. وال ميكن أن 

تُعلَّم مهارات الحوار إذا ُدرِّب عليه بطريقة ميكانيكية.

وتأيت إعادة اإلنسانية محاولة لعكس ديناميات الرصاع املدمرة نحو تعزيز قيم الحق واملواقف 

تجاه اآلخرين عرب إعادة صياغة وتفكيك الصور العالئقية، وإعادة رفع عتبة االستجابة اإلنسانية 

إىل مستواها الطبيعي.

فاطمة عيل، ساعات المساء في إيرلندا الشمالية: بالفنون يهزمون الذاكرة المثخنة، صحيفة الوسط البحرينية   )1(
- العدد 3990 - 10 أغسطس 2013.

)2( Basaninyenzi.U, From Kigali to Kabul: The Role of Art in Post-Conflict Reconcilia-

tion-.10/18/2012, worldbank.
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العام  املجال  يف  الثقافية  املؤسسات  تحملها  التي  للتمثاّلت  مقاربة  وضع  الرضوري  من  كام 

الذي تتحرّك فيه، وحدود استهالكها له، وتأثري هذه العالقة عىل الدور االجتامعّي للثقافة يف فرتة 

الرصاعات وما بعدها.
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ثانياً- االستراتيجيات

إن الوصول إىل نهاية نزاع ما ال يعني تحقيق السالم ما دامت أسباب هذا النزاع متجذرة، األمر 

الذي قد يدفع إىل دوامة العنف مجدداً. وبسبب ارتكاز توجهات الدول والحكومات نحو تسوية 

النزاع عىل »سياسة القوة« التي تركز عىل القادة السياسيني والعسكريني بصفتهم الالعبني األساس، 

فقد قامت منظامت املجتمع املدين، منذ تسعينيات القرن املايض، بأخذ دور ريادي إليجاد وسائل 

تهدف إىل تحقيق السلم األهيل املعتمد عىل الثقافة.

1 - اسرتاتيجية تحويل النزاع كاسرتاتيجية ثقافية عىل املدى البعيد

إن مفهوم السالم الثقايف أبعد من مجرد غياب العنف الظاهر، وهو يتعداه إىل تأسيس ودعم 

مفاهيم وبنى متنع العودة إىل العنف مثل القوانني واألنظمة والهياكل واملؤسسات. وتبدو أهميته 

بالنسبة إىل هذا البحث أنه يتعلق بالسياسات الثقافية بالدرجة األوىل، ولدور املجتمع املدين يف 

التغيري  طبيعة  عىل  املفاهيمية،  الناحية  من  االسرتاتيجية  هذه  تستند  الثانية.  بالدرجة  تحقيقه 

االجتامعي ضمن منظور طويل األجل.

قدم الباحث السويدي يوهان جالتونج نقلة يف نظريته حول العنف والسالم، فالفاعل األسايس 

يف العنف وفقاً لنظريته هو وجود »بنية«، وأن دور األفراد يقترص عىل حمل هذا العنف البنيوي 

السياسات  عن  عبارة  هو  املأمسس  أو  البنيوي  العنف  إن  املريئ«)1(.  »العنف  أي  سلوكهم  عرب 

والقوانني والسياق الذي مينح االمتيازات للطرف صاحب القوة، وبذلك يقوم مبأسسة التمييز يف 

شتى مجاالت الحياة مثل التعليم، الثقافة، الصحة، واملشاركة يف صنع القرار. وقدم جالتونج تطويراً 

لتربير  تستخدم  التي  الثقافية  بالجوانب  يتمثل  الذي  الثقايف«  »العنف  مفهوم  بإضافة  لنظريته 

وإعطاء الرشعية الستخدام العنف املبارش والعنف البنيوي)2(. 

عزم، أحمد جيل، تحويل الصراع: اقتراب غير صفري لإدارة النزاعات، مجلة السياسة الدولية، األهرام 2012.  )1(
إن نظرية تحويل النزاع )Conflict Transformation( التي يطرحها جالتونج ومايل وليدرخ، تعتمد عىل جانب   )2(
نظري وتطبيقي يف تحويل عالقة القوة غري املتساوية بني األطراف املتنازعة والظروف االجتامعية واالقتصادية =
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الثقايف  العنف  مواجهة  عرب  )اإليجايب(  الثقايف  السلم  تحقيق  نظرية  تقوم  هنا  من  وانطالقاً 

والعنف البنيوي وليس فقط املريئ. 

الرصاع  جذور  واستهداف  عنف(  )بدون  النزاع  تصعيد  هو  التغيري  لهذا  األسايس  املحرك  إن 

بها  التي يعمل  األدوات  البعيد.  املدى  بالدرجة األوىل والعمل عىل  املجتمع  والسعي إىل كسب 

هي: الالعنف )كفعل وليس كمبدأ فقط(، التعاون )التشبيك(، املساواة )التعددية(، التدعيم )بناء 

القدرات(، االتصال. ويف حني تعمل معظم جهود إحالل السالم عىل تغيري الظروف التي سببت 

االضطهاد )الرصاع( فإن تحويل الرصاع يعمل عىل تغيري الوعي الذي أدى إىل إنتاج هذه الظروف. 

ويعترب أنه من غري املجدي العمل نحو التغيري الثقايف دون النظر أو معالجة االختالالت الهيكلية 

للسلطة)1(.

2 - التخطيط عىل املدى املتوسط

أ- الالمركزية الثقافية

الحكومة ذاتها وبالتعاون معها. ولكن  الثقافية شقاً من المركزية  الالمركزية  ميكن أن تكون 

ميكن لها أن تكون نظاماً يؤسسه فاعلون ثقافيون عرب إقامة شبكة وطنية المركزية موازية للعمل 

الحكومي أو حتى لعمل املنظامت الدولية. وما مييز الالمركزية الثقافية أنها تنطلق من املجتمعات 

املحلية نفسها، فهي ليست مخططاً المركزياً تطبقه الحكومة املركزية بل وقائع محلية ومشاركة 

=    والسياسية والثقافية التي أدت إىل اندالع العنف. تركز هذه املدرسة ليس فقط عىل السلوكيات العنيفة بل عىل 
تحويل النظم والبنى والعالقات التي تغريِّ الجذور التي أدت إىل فقدان العدالة االجتامعية وإىل انفجار العنف.

سليم خالد، ريبيكا صبار، دليل سيمفونية التغيير: إطار لبناة السلم الأهلي ولقادة الحوار والتغيير المجتمعي،   )1(
مؤسسة تعاون لحل الرصاع، فلسطني، رام الله 2011.

العالقة بين أشكال العنف الثالثة

العنف الثقافي
Cultural Violence

العنف البنيوي
Structural Violence

العنف المباشر
Direct Violence

Via - من خالل

To - إلى
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وتشتيتاً  تهديداً  الحركية  هذه  تشكل  املحلية.  مجتمعاتهم  ملستقبل  بالتخطيط  مدنيني  فاعلني 

وإحباطاً ملفعول الثقافة املركزية فهي تحشد من أجل إحالل العدالة يف توزيع القدرات ومحاولة 

إيجاد مساواة يف الفرص، من خالل حركية التضامن والتكامل بني الفاعلني الثقافيني املحليني)1(. 

وترتبط هذه االسرتاتيجية بالحوكمة املحلية التي هي أحد األركان األساسيّة لبناء السالم. حيث 

يُنظر إىل السلطات املحلية ومنظامت املجتمع املدين كنظراء يف استعادة سلطة الدولة ويف بناء 

إدارة شفافة وعملية.

بطبيعة  يرتبط  مرشوع  أي  نجاح  أن  املقاربة  هذه  تعتمدها  التي  العامة  املبادئ  ومن 

املنضوين  الثقافيني  الفاعلني  فإن  املنطلق  هذا  من  املحلية.  للمجموعات  الثقافية  الخصوصيات 

تحت هذه الشبكة يبنون تصورهم الخاص للمرشوع املجتمعي يف شقه الثقايف ويلعبون أحياناً 

الوسيط بني السلطات واملجموعات املحلية. وأحياناً أخرى يكونون مبثابة حكومة ظل ثقافية، ويف 

أثناء األزمات، يقومون بأدوار أكرث مرونة، أهمها محاولة سد الثغرات الثقافية الناشئة من تخلخل 

سلطة الدولة. 

والعنرص الرئيس يف هذه االسرتاتيجية هم »الفاعلون الثقافيون يف املجتمعات املحلية« وهي 

اسرتاتيجية تتحرك من األسفل نحو األعىل. تسمح هذه االسرتاتيجية أكرث من غريها بظهور أصوات 

الحل بعيدة  وأفق  العنيف مستعصياً  النزاع  فيها  يبدو  التخطيط ملرحلة  تناسب  متعددة، وهي 

نسبياً.

ب- إدماج الثقافة يف التنمية

تنطلق هذه االسرتاتيجية من أن تحقيق التنمية املستدامة يف املجال الثقايف سيعمل تلقائياً، 

ومن خالل قوى املجتمع الذاتية، عىل تحقيق السلم األهيل بهدف ضامن األمن واستمرار عملية 

التنمية  بني  الربط  وعىل  الخيارات  فتح  عىل  االسرتاتيجية  هذه  وتعمل  املثايل.  بشكلها  التنمية 

املحلية واملوارد الثقافية وعىل تكوين بنى مجتمعية تشكل حوامل تنموية مستدامة.

وتعتمد هذه االسرتاتيجية يف أحد جوانبها عىل وجود فوائد اقتصادية واجتامعية إلدماج الرتاث 

املحلية  التنمية  يف  مساهمته  بقدر  الثقايف  الدور  يقاس  حيث  اإلعامر.  إعادة  خطط  يف  الثقايف 

شيشيتش، دارجيشيفيتش. دراجوجيفيتش، إدارة الفنون في زمن عاصف. تر: د. نهاد سامل. دار رشقيات للنرش   )1(
والتوزيع. مرص. 2007.
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الرفاه والهوية والتامسك االجتامعي)1(.  التغيري االجتامعي مثل  التأثري عىل  واالقتصاد. إضافة إىل 

ويتم من خالل هذه االسرتاتيجية تحديد الجوانب اإليجابية واألصيلة للثقافة التي ميكن أن تلعب 

الثقافة يف  إدماج  اإلبداعية، واقرتاح مبادرات من شأنها  الحاالت  التنمية، وتشجيع  بناًء يف  دوراً 

الربامج املوجهة نحو التنمية.

تعمل هذه االسرتاتيجية عىل إحداث تغيري يف بعض عنارص البيئة التي شهدت النزاع لخلق 

الدافع  التنمية املستدامة، بحيث يصبح  املتناقضات ووضع أسس  بيئة جديدة من شأنها تقليل 

لبناء املستقبل هو عىل وجه التحديد الضامن األفضل لعدم عودة شبح املايض ملطاردة املجتمع)2(. 

والفاعل الرئيس يف هذه االسرتاتيجية هو محصلة قوى وتفاعل الحكومات واملجتمعات املحلية 

والقطاع الخاص واملنظامت الدولية وهيئات املجتمع املدين، وهي تتحرك من األعىل لألسفل ومن 

األسفل لألعىل. تعترب اسرتاتيجية ناجعة إذا ما طُبّقت بشكلها األمثل، لكنها تحتاج إىل الحد األدىن 

من االستقرار السيايس، ويعترب رشطها التموييل عايل التكلفة.

جـ - الجاذبية املركزية

اسرتاتيجية مقرتحة نحو تحقيق السلم األهيل هدفها هو هندسة مركز جذب داخل النظام 

والتفاعل.  واالكتشاف  االعتدال  نحو  واملؤسسات  الجامعات  لسحب  والدولة  للمجتمع  الثقايف 

أكرث من  املعتدل  املركز  املنافسة عىل  لرتكيز  تصميمه  يتم  املركزي  الجذب  ذا  الثقايف  النظام  إن 

وتعمل  املحلية.  أبواب مجتمعاتهم  لفتح  يندفعون  الثقافيني  الفاعلني  املتطرف من خالل جعل 

هذه االسرتاتيجية عىل توظيف القوانني والتسهيالت التي تشجع التعاون والتنسيق بني الجامعات 

املتنافسة. 

املجتمع،  املتبادل والصفقات والتسويات عرب خطوط  املشرتك  التفاعل  تعزز  اسرتاتيجية  إنها 

بني  للعالقات  كمهندس  الحكومي  الجهاز  يعمل  حيث  الحكومة  من  كبرياً  تدخالً  تتطلب  لكنها 

أحد  وتجعلها  االسرتاتجية  هذه  مثل  بتطبيق  التمويل  جهات  تقوم  وأحياناً  املحلية.  املجتمعات 

أو  عملها  تطور  الالحكومية  املنظامت  أو  الثقافية  املؤسسات  تجعل  بحيث  التمويلية،  الرشوط 

تشرتط  التمويلية  املؤسسات  من  كثرياً  فإن  مبسط،  وكمثال  الجهات.  هذه  رؤية  ضمن  تقولبه 

وجوداً جندرياً معيناً يف األنشطة الثقافية التي سيتم متويلها، وهو ما يدفع القامئني إىل زيادة عدد 

.Bertha.Z, Abu-Nimer، مرجع سبق ذكره.  )1(
اللقيس، رامي، مرجع سبق ذكره.  )2(
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النساء يف النشاط. ومن البدهي القول إن هذه االسرتاتيجية ميكن أن يتم التالعب بها كثرياً لفرض 

األولويات سواًء من الحكومة أو املمولني، كام ميكن ببساطة استعاملها لزيادة العنف، مثل متويل 

املبادرات التي تدعو للتقوقع أو التي تجمل األنظمة الديكتاتورية أو التي تحمل إيديولوجيات 

إقصائية. 

الدولية أو  الرئيس يف هذه االسرتاتيجية هم املمولون سواء الحكومات أو املنظامت  الفاعل 

اإلقليمية، وهي تتحرك من األعىل لألسفل.

3 - التخطيط الثقايف لبناء السلم األهيل يف أثناء النزاعات عىل املدى القصري

عىل الرغم من أن برامج السلم األهيل الواسعة تحتاج إىل قرار سيايس بالدرجة األوىل، وعىل 

الرغم من أن كثرياً منها ال يبدأ إال بعد حدوث االستقرار وانتهاء العنف، إال أن معظم التجارب ترينا 

كيف استند العمل الحكومي عىل عمل املنظامت الالحكومية، وكيف كان الفاعلون الثقافيون قد 

بارشوا العمل يف أثناء احتدام الرصاع. يساهم هذا العمل الثقايف املستقل يف منع تسييس عملية 

املصالحة الرسمية فيام بعد أو استثامرها من قبل السلطات، وأن ال تتحول عملية تحقيق دمقرطة 

الثقافة إىل شكل من أشكال الرعاية السياسية، أو كمثال آخر أن ال تؤدي أي تسوية سياسية إىل 

تسوية ثقافية، أو أن يؤدي أي انتصار ملجموعة عسكرية إىل إحداث سيطرة ثقافية.

عند وضع خطط لألنشطة الثقافية لبناء السالم يف أثناء النزاعات أو عىل األمد قصري األجل، 

ميكن النظر يف:

الظروف  يف  توضع  التى  الثقافية  للسياسة  يصعب  اإلغاثة:  بعمليات  الثقايف  العمل  دمج   -

فيه  تعمل  الذي  الثقايف  االجتامعي  فالنظام  ثابتة.  وترية  ذات  أو  منتظمة  تكون  أن  العاصفة 

مؤسسات الفنون مصاب بالخلل، مام يدفع املؤسسات الثقافية إىل توسيع نطاق نشاطها ليشمل 

املجاالت االجتامعية والتعليمية والقانونية.

بديلة عن  تكون  أن  إىل  الربامج  الفنون: ال تسعى هذه  القامئة عىل  السالم  برامج  تطوير   -

املبادرات الرامية إىل تخفيف املعاناة املبارشة يف حاالت النزاع بل تعمل جنباً إىل جنب معها يف 

محاولة لتسهيل عمليات التغيري االجتامعي املطلوبة لتجاوز العنف.

الفرتات  خالل  الحكومية  غري  واملنظامت  الثقافية  املؤسسات  عملت  العمل:  قاعدة  بناء   -

االنتقالية عىل التخطيط لتطوير عملها ولتوسيع نطاق نفوذها يف املراحل القادمة من خالل تقويم 
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عىل  الدميقراطية  إلضفاء  السليم  التأسيس  بهدف  بها  الخاصة  النظم  وبناء  الثقافية،  السياسات 

السياسة الثقافية يف مراحل ما بعد النزاع)1(.

املناطق  الثقافة يف  إدارة  مجال  التغيري يف  لعملية  الرئيسة  االهتامم  محاور  أحد  املأسسة:   -

إقامة  إىل  باإلضافة  الثقافية،  املؤسسات  وبناء  القدرات  وتنمية  التنظيمي  التطوير  هو  العاصفة 

أشكال مناسبة لنقل املعرفة داخل وخارج النظم التعليمية)2(.

طيلة  الكامنة  واملخاطر  السلبية  اآلثار  من  للحد  كوسيلة  اقتصادية جديدة:  دورات  - خلق 

املرحلة االنتقالية يف مجال الثقافة ال بد من فتح آفاق مبادرات ثقافية جديدة، تفيض إىل مزيد 

من استقاللية املؤسسات الثقافية، خاصة عىل صعيد التمويل الذايت، أو تسمح عىل األقل بالدخول 

يف دورة تنمية جديدة.

تهميشها  والتي جرى  املحلية  املجتمعات  مع  القرار  الربامج صنع  تشارك هذه  التشاركية:   -

تاريخياً، ويجب عدم عزلها من جديد عن عملية املصالحة ذاتها. وبالتايل يجب تهيئة الظروف 

لتمكني املجموعات املحلية من القيام باإلنتاج الثقايف واملساهمة فيه.

لوصف   arts responder hub للفنون  االستجابة  نظام  مصطلح  طُوِّر  كمثال،  التشبيك:   -

شبكة أمان اجتامعية فنية تعمل كهيئة تنظيمية لجهود مجتمع الفنون يف بعض حاالت العنف 

املعلومات، وتقوم  ولتبادل  للتواصل  الحاجات، كام تعمل كمركز  بتقويم  تقوم  والكوارث. وهي 

بتطوير وإدارة أنظمة لتوزيع املوارد، مبا يف ذلك الضغط إلحداث مساواة يف فرص التمويل، كام 

تقدم خدمة كموثق ومؤرشف للمعلومات، وأخرياً تعمل يف املشاركة بالتقويم املستمر.

خالصة

إن عملية بناء السلم األهيل عىل املدى البعيد تعني مواجهة العنف الثقايف وتغيري منظومة 

البنى الحاملة له، وهي تتضمن خلق هياكل الدعم الذايت ورسم خارطة قيم جديدة، كام تعني 

تغيري القوانني والسياسات وأشكال التمييز التي ترشعن العنف.

عىل  ويقع  للتغري،  فهمنا  تنّمي  أن  مفاهيمية(  أدوات  )بوصفها  االسرتاتيجيات  لبعض  ميكن 

)1( Basaninyenzi. The Art of War: Cultural Policies and Post-Conflict Reconstruction, 
02/22/2012, worldbank.

راجع شيشيتش، دارجيشيفيتش. دراجوجيفيتش، مرجع سبق ذكره.  )2(
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أنه ال يوجد  إىل  التغري يف كنف منظومة معينة. وبالنظر  أن يحلل كيف يحدث  الثقايف  الفاعل 

نزاعان ينشآن انطالقاً من ظروف متامثلة، فإنه ال توجد مجموعة واحدة من السياسات الكفيلة 

بإحالل السالم. مبعنى أن تحليل التغري يحتاج إىل إضفاء النسبية عىل عنارص الرشح. لكن يف كل 

األجهزة  إطار  يف  ضمنياً،  أو  رصيحاً  الثقافية  السياسات  مجال  يف  التخطيط  كان  سواء  األحوال، 

الحكومية أو العالقات االقتصادية، فإن هذا التخطيط يهدف إىل إحداث تغيريات بأمناط السيطرة 

داخل الجامعة. وبقدر ابتعاد املجتمع املدين والفاعلني املستقلني عن التأثري يف هذه السياسات 

ستزداد إمكانية أن تدخل فيها عدة أمناط تعرب عن الرتاتب االجتامعي أو املصالح السياسية. وبقدر 

دخول مثل هذه األمناط، ستزداد درجة املخاطرة بالسلم األهيل.

التجديد  عملية  رائد يف  دور  بلعب  النزاعات  أثناء  يف  التى ظهرت  املبادرات  من  كثري  تقوم 

والبحث عن األشكال البديلة من اإلنتاج الفني. وتعمل يف كثري من األحيان عمل كاسحة الثلوج من 

حيث دفع التغريات الفعلية يف مجال التعامل مع القضايا الثقافية واالجتامعية، بل وحتى القضايا 

السياسية، يف محيطها املحيل.

وبغض النظر عن حل النزاع )سياسياً( فإن عملية تصعيده وتحويله يجب أن تكون مستمرة، 

الناس وبني  الهّوة بني أصوات وحاجات  الدور املفصيل يف جرس  الثقافيون  الفاعلون  فيام يلعب 

أشكال وإمكانيات تعبريهم املختلفة.
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الفصل الثالث

دور الفنون في بناء السلم األهلي

يف كتابه املعنون بـ )الفن واالضطراب: فنانون عىل الخطوط األمامية يف العامل(، يالحظ وليام 

كليفالند أنه »يف وجه الدمار، نحن مضطرون أن نخلق«)1(. ميثل هذا القول جوهر عملية صنع 

الفن يف أثناء الرصاعات.

للتعبري،  أشكال جديدة  اكتشاف  متنوعني، وتستطيع  أفراد  القدرة عىل إرشاك  الفنون  متتلك 

للناس من خالله اإلصغاء إىل قصص غري مسموعة، كام تحافظ عىل األمل يف  ومتثل منرباً ميكن 

املجتمعات  يعزز خصوصية  أن  والثقايف  الفني  لإلنتاج  ميكن  والسيايس)2(.  الثقايف  القمع  ظروف 

ويقوم  بينها،  فيام  واالحرتام  التفاهم  بناء جسور من  نفسه  الوقت  يستطيع يف  املحلية، وكذلك 

بالتايل بتعزيز االندماج االجتامعي.

التغيري)3(،  للفنون إلحداث  القوية  اإلمكانيات  فيه عىل  التأكيد  الذي يجري  نفسه  الوقت  يف 

)1( Cleveland, William )author(. Art and Upheaval: Artists on the World’s Frontlines. Oak-
land, CA: New Village Press, 2008.

.Grohs، 12، مرجع سبق ذكره.  )2(
اشتغل الكثري من الفنانني والنقاد واملخرجني عىل العالقة بني الفنون وبناء السالم، ويف هذا السياق ميكن ذكر   )3(
تحليالت Cynthia Cohen لفهم التفاعل بني الجامليات وجهود بناء السالم، وكتب Craig Zelizer إىل جانب 
 Lisa Schirch عن الخيال األخالقي، وتصورات John Paul Lederach ومفهوم ،Michael Shank مساهامت
عن الطقس والرمز وعالقتها املركزية يف بناء السالم، وما قدمه املعالج الفني Marian Liebman عىل املنحى 
العالجي للفن يف أثناء الرصاعات، كام تزخر املكتبة العاملية بالعديد من املؤلفات التي كتبها الفنانون أنفسهم، 
مثل كتاب Conte ،Bronson الذي عالج كيفية دمج فض النزاعات يف برامج الفنون الشبابية، ويف سياق مختلف 
تركّز كتب Augusto Boal, Jan Cohen Cruz, Michael Rohd, and Patricia Sternberg عىل دور املرسح =
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ينبغي االعرتاف بأن هذه القوة، إذا ما تم تسييسها )استعملت كسلطة أو لتعزيز رشعية سلطة 

ما( ميكن أن يكون أثرها مدمراً. حيث ميكن ألشكال التعبري الثقايف أن متتلك تأثرياً تحررياً، وميكن 

أيضاً وبالقدر نفسه أن تعمل عىل متجيد العنف. و»ميكن استخدام املنتجات الثقافية يف حملة من 

أجل التسامح والتعددية الثقافية وبناء مجتمع دميقراطي، ولكن يف الوقت نفسه ميكن أن تعزز 

التعصب من خالل تقوية هويات مجموعة أحادية العرق أو الدين ودعم مناذج من املجتمعات 

املغلقة، أو حتى من خالل توفري هياكل جاملية لألنظمة الديكتاتورية أو تقديم تعبئة وتغليف 

فني لألفكار العنيفة«)1(. يف الحالتني، ينبغي اإلقرار، بأن الفن أداة تستطيع تحويل طريقة تفكري 

الناس وسلوكهم)2(.

=     يف تحويل النزاع ويف قضايا العدالة االجتامعية، فضالً عن العديد من املنظامت العاملية التي تهتم ببناء وتصميم 
والعدالة  اإلنسان  وحقوق  للفنون  الدويل  التحالف  يقدم  فمثالً،  السالم،  بناء  إىل  تهدف  فنية  برامج  وتنفيذ 
االجتامعية )ICARJ, www.artsrightsjustice.net( معلومات وفرص للمؤسسات الثقافية يف أثناء الرصاعات. 
http://( العاملي  الرصد  ونظام   ،)http://freemuse.org( للموسيقى  العاملي  املنتدى  من  كل  يفعل  وكذلك 

artsfex.org( لحرية التعبري الفني.
Billows.W, Körber.S، 79، مرجع سبق ذكره  )1(

يجادل بعض الفالسفة اليوم أنه مل يعد من املمكن معايشة الحقيقة أو قراءتها إال من خالل املنتجات الثقافية:   )2(
الفنون، اإلعالم...واإلبداع بشكل عام.
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أواًل - الوظائف التي تقوم بها الفنون في فترات الصراع العنيف

1 - الوساطة 

ميكن للفنون أن تؤدي وظيفة الوساطة يف عملية بناء السالم، وهي الوظيفة التي يشري إليها 

)Malvern Lumsden( يف تصوره لثالث مساحات أساسية يف إعادة البناء االجتامعي. تشمل هذه 

التي  االنتقالية  الداخيل، واملساحة  النفيس  العامل  الخارجي االجتامعي،  العامل  املساحات كالً من: 

انتهاء الرصاع)1(. وتلعب  إىل رضورة االعرتاف بكل مساحة ومعالجتها بعد  بينهام مشرياً  تتواجد 

الفنون أدواراً مهمة يف املساحة االنتقالية بصورة خاصة.

للناس  يتيح  الذي  بوال  أوغوستو  املرسحي  أسلوب  هو  املجال  هذا  يف  تطوراً  األكرث  املنهج 

واستكشاف  واالقتصادية،  السياسية  الحقائق  االجتامعية،  للرصاعات  الجذرية  األسباب  استنتاج 

املشاعر الشخصية، من خالل خلق مساحة بديلة للمشاركة االجتامعية. وقد أُطلقت العديد من 

 Zwakwane ،يف كينيا Amani People املبادرات من هذا النوع يف جميع أنحاء العامل، مثل مرسح

يف زميبابوي، وBerlin Fountainhead Tanz يف أملانيا. وبرصف النظر عن الفوائد الواضحة ألولئك 

الذين يشاركون بشكل مبارش، هناك أيضاً قيمة كبرية عىل صعيد املعرفة والفهم الجامعي التي 

يجري إنشاؤها من خالل هذا املنهج)2(. 

ميكن لألعامل الفنية والثقافية )مبا يف ذلك األشكال التي ترتبط مبارشة بعامل الفن، مثل الرسم 

والنحت، والرقص، أو تلك التي تستنبط من الطقوس التقليدية والرسد الشفاهي والفنون الشعبية 

العدالة  إىل  الحاجة  بني  أثناء التوترات  بالتوسط يف  تقوم  أن  املحلية(  املجتمعات  املستمدة من 

واقعية  االختالف كرضورة  قبول  بني  الرابط  تجد  وأن  أفضل)3(.  مستقبل  إىل  والحاجة  التاريخية 

)1( Grohs.Courtney Simon, A Normatively Framed Inquiry into How the Arts Can Inform 
Peacebuilding, 2009

.Billows.W, Körber، 65، مرجع سبق ذكره.  )2(
)3( Yalen. Lesley, Cohen.Cynthia, )2007( Complementary Approaches to Coexistence Work Fo-

cus on Coexistence and the Arts, Coexistence International at Brandeis University, 2.
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والدفاع عنه كقيمة أخالقية وجاملية. كام تسمح للمشاركني بـ«البدء بالخروج من أمناط عالقة من 

الفعل ورد الفعل وأنواع الخطابات التي اعتادوها خالل الرصاع والتي تطبع تفكريهم وتهيمن يف 
كثري من األحيان عىل عمليات التواصل اليومية«)1(

يف »أسوار األمل: مدرسة الفن واالستوديو املفتوح« يف Perquin، السلفادور، أرشكت الفنانة 

Claudia Bernardi أفراد املجتمع من جميع األعامر واالنتامءات السياسية، وهم أنفسهم الناجون 

من املجازر الوحشية، يف مشاريع جدارية. حيث وفرت عملية صنع الفن الفرص لدميقراطية صنع 

املهمتني:  التعبري عن الرصاعات. فالجداريات املذكورة قامت بكال  اإلبداعية يف  القرار واملشاركة 

إحياء ذكرى الضحايا وتخيل مستقبل أفضل)2(.

2 - التواصل غري الشخيص

تتجاوز العمليات القامئة عىل الفنون القيود املفروضة عىل االتصال اللفظي، وذلك باستخدام 

تكون  ما  غالباً  والتي  تروى  أن  إىل  تحتاج  التي  والجامعية  الفردية  القصص  لنقل  أخرى  وسائل 

مؤملة جداً يك توضع يف كلامت)3(. وتستطيع العمليات القامئة عىل الفنون حمل املشاركني بطريقة 

غري مبارشة عىل أن يقرتبوا من ذكرياتهم املؤملة وأن يتواصلوا مع أفكارهم، عواطفهم، حاجاتهم، 

آمالهم، مخاوفهم والتي غالباً ما يكون من الصعب التعبري عنها بالوسائل التقليدية)4(.

بسبب  للصدمة  تعرضوا  الذين  لألشخاص  الفنية  واألشكال  للعمليات  املحصور  الطابع  يتيح 

أو  تصورات،  مشاعر،  لتحرير  تحفيزي  بدور  يقوم  فالشكل  مشاعرهم،  مع  آمنًة  مقاربًة  العنف 

يبدو، سواء تم حرص هذه األعامل يف فضاء )لوحة عىل قامش،  يتعذر تفسريها عىل ما  خربات 

نصب تذكاري يف موقع تاريخي( أو تم حدها يف الوقت )أغنية، إضاءة الشموع، طقوس(. متتلك 

الفعيل  املضمون  بني  »فاصلة«  تخلق مسافة جاملية  والثقافية هياكل وحدود  الفنية  العمليات 

والشخص املنخرط يف العملية الفنية)5(.

عملت كل من Bev Hosking and Jenny Hutt يف املجتمعات املنقسمة باستخدام منهجية 

Yalen & Cohen؛ مرجع سبق ذكره، ص3.  )1(
www.wallsofhope.org :موقع املدرسة  )2(

Grohs، مرجع سبق ذكره، ص11.  )3(
Yalen & Cohen؛ مرجع سبق ذكره، ص2.  )4(
Yalen & Cohen، مرجع سبق ذكره، ص2.  )5(
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مرسحية تُسمى بـ )Playback theatre)1. وهو شكل من العروض االرتجالية تؤديها املجتمعات 

املحلية ومتارس اآلن يف أكرث من ستني بلداً. »يُستنبط شكل اإلنتاج املرسحي من الواقع نفسه، مام 

يسهم يف خلق مسافة جاملية متكن كالً املشاعر واألفكار أن تكون حارضة يف الوقت نفسه)2(.

3 - العدسات املتعددة

الخيار  والغفران؛  االنتقام  واحد:  وقت  لإلنسان يف  املتناقضة  الدوافع  الفن  يعكس  أن  ميكن 

الفردي والكرامة الجامعية؛ الرغبة يف احرتام التقاليد وتحفيز االبتكار، وبني الرغبة يف تخليد ذكرى 

املايض وتصور مستقبل جديد)3(. وألن الرمزية يف الفن تسمح بالتواصل يف وقت واحد عىل عدة 

العملية  بواسطة  وتكرميها  عنها  التعبري  يتم  أن  يبدو  ما  متضاربة عىل  لدوافع  مستويات، ميكن 

أو اإلنتاج نفسه. ففي مرشوع فن السالم يف كمبوديا )Peace Art Project Cambodia( قام 

مجموعة من الطالب بصنع متاثيل ومنحوتات من أسلحة استُخِدمت يف حقبة الخمري الحمر)4(.

ميكن لألشكال والعمليات الفنية والثقافية أن تعرتف وتحتضن التوترات بدون حلها بالرضورة، 

فبدالً من اقرتاح الحلول، تقدم الفنون العدسات الجديدة )تعدد املنظورات( التي هي األساس 

للخروج من دائرة الرصاع)5(. فعىل سبيل املثال، عند االنخراط بشكل جامعي يف الفن، كالغناء أو 

املرسح، كثرياً ما يبدأ املشاركون يف االعرتاف املشرتك ببعضهم البعض كبرش بدالً من التأكيد عىل 

الهويات االجتامعية والثقافية، أو االقتصادية التي يوسمون بها. 

الكاثوليك  أحياء  جانبيها  تتناثر عىل  منطقة حدودية  إيرلندا يف  نُفِّذت يف  أخرى  تجربة  ويف 

والربوتستانت. ُركِّبت أرضية طُبعت عليها خريطة شاميل »بلفاست« ببيوتها وأبنيتها. لكن نُقلت 

أمكن  وبذلك  والعكس.  الربوتستانت  منطقة  إىل  الكاثوليك  منطقة  من  املعروفة  املراكز  بعض 

ملعرفة املزيد عن هذا النوع املرسحي، انظر:  )1(
Hosking, Bev and Hutt, Jenny. Playback Theatre: A Creative Resource for Reconciliation, 
Recasting Reconciliation through Culture and the Arts: A Virtual Collection, Cynthia Cohen, 
ed Brandeis University, 2006. www.brandeis.edu/programs/Slifka/vrc/papers/hosking_hutt

Yalen & Cohen، مرجع سبق ذكره، ص3.  )2(
)3( Shank. Michael, Schirch.Lisa, )2009(, STRATEGIC ARTS-BASED PEACEBUILDING, 

Peace History Society and Peace and Justice Studies Association, p.3.
هاريف. راشيل، كيف تتحول المدافع إلى فن في كمبوديا؟، يب يب يس نيوز، كمبوديا، 26 ديسمرب 2004.  )4(

Shank & Schirch، مرجع سبق ذكره، ص6.  )5(
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للسكان أن يلقوا نظرة عىل املنطقة التي يعيشون فيها وتعيش فيها الجامعات األخرى خارج جدار 

العزل الطائفي)1(.

4 - التعقيد بدالً عن السببية

البعد املعريف للمشكلة وتعتمد عادًة عىل  الرتكيز عىل  التقليدية إىل  بناء السالم  متيل جهود 

»عقلنة« أشكال التدخل ومنطقية التفكري. يف املقابل، ونظراً لفطرية الفنون ونهجها غري الخطي، 

فإنها تدمج طرق خالقة ومسارات متعددة يف عملياتها)2(. وهذا أمر بالغ األهمية، ألن العمليات 

التكافل  من  عالقات  إىل  الالمباالة  أو  العداوة  من  العالقات  تحول  أن  ميكن  ال  وحدها  العقلية 

واالحرتام والثقة. حيث »يعمل الفن يف املستوى الرمزي، العاطفي واملجازي، وبالتايل يتاح له ما ال 

يتاح لغريه، وليس باإلمكان إخضاعه للعقل بشكل كامل«)3(.

يشهد عازف اإليقاع الغاين Nicholas Kotei Djanie عىل فعالية العزف مبا يحتوي من عنارص 

حسية كاإليقاع والحركة والصوت يف مساعدة الناس الذين نجوا من الرصاع العنيف متعلمني طرقاً 

جديدة لالتصال ببعضهم البعض. يعقد Djanie دوائر الطبول وحلقات العمل والعروض يف كل 

من رواندا، وبوروندي، وجنوب إفريقيا، ويقول: »إذا لعب شخصان مختلفان عىل الطبل لفرتة من 

الوقت تصبح أنفاسهام متزامنة، وبذلك يخترب الناس ترابطهم مع بعضهم البعض«)4(.

5 - التشاركية

تستطيع التدخالت الفنية والثقافية أكرث من غريها اتباع نهج غري متحيز وتعددي وتشاريك، 

وتستطيع تقديم التنوع الثقايف من خالل التفاعل االجتامعي ألصوات ووجهات نظر متعددة من 

املجتمعات املحلية، كام متلك القدرة عىل إثارة اهتامم الجمهور بأهمية موضوع أو شكل تعبري 

االختالفات  لرؤية  الالزمة  الوسائل  عموماً  والفنون  اآلداب  و»توفر  )اآلخر(  لجامعة  معني  ثقايف 

فاطمة عيل، ساعات المساء في إيرلندا الشمالية: بالفنون يهزمون الذاكرة المثخنة، صحيفة الوسط البحرينية   )1(
- العدد 3990 - 10 أغسطس 2013.

Grohs، مرجع سبق ذكره، ص12.  )2(
)3( Susan Koscis, Conflict resolution through, cultural and civil society initiatives, Conference 

report 2009.
)4( Djanie.N, Cohen. C, Drumming and Reconciliation, The International Center for Ethics, 

Justice, and Public Life at Brandeis University, 2003-2004.
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الثقافية كظاهرة طبيعية تشمل الجميع ويتساوى فيها الجميع وتحظى بنفس القدر من االحرتام، 

كام أنها توفر حوافز قوية الستكشاف جذور وترابط جميع األشياء واملواقف واملفاهيم والقيم«)1(. 

يف كثري من األحيان يساعد الرجوع إىل تراث فني أو ثقايف مشرتك عىل استعادة متاسك املجتمع، مع 

اإلشارة إىل أن الوقوع يف شباك التعددية »السياحية« املتمثلة يف صنع االختالف الثقايف واالحتفاء 

به وإضفاء الغرابة عليه ميكن »أن يختزل املجتمعات املحلية إىل مجرد أصناف منطية بال اسم وبال 

صوت بدالً من فتح أبواب الثقافات من خالل تصوير الجوانب املتعددة واألصيلة«)2(.

تصف جولييت سكوفيلد تجربتها يف مرحلة ما بعد الرصاع بني جورجيا واملحافظات املنشقة 

»اليقظة  هي  دولية  حكومية  غري  منظمة  خالل  من   2011 عام  الجنوبية  وأوسيتيا  أبخازيا  من 

الدولية«)3(، التي كان لها دور فعال يف نرش الطبعة األوىل من الروزنامة القوقازية يف ذلك العام. 

يستلزم هذا  كتاٍب واحد ألول مرة. ومل  املنطقة يف  لكتّاب مشهورين يف  أعامٍل  تم جمع  حينها 

النمطية.  القوالب  زعزعة  يف  أيضاً  ساهم  بل  فحسب،  الكتّاب  بني  األوىل  للمرة  تعاوناً  النشاط 

وأحدثت الروزنامة أثراً كبرياً بالفعل عىل الرغم من وجود محاوالت الستغاللها من هذا الجانب 

أو ذاك)4(.

Rivière.and others، تقرير اليونسكو 2010، ص135، مرجع سبق ذكره.  )1(
املرجع السابق، ص160.  )2(

International Alert: هي مؤسسة خريية دولية مقرها لندن تعمل ملنع وإنهاء الرصاع العنيف يف جميع أنحاء   )3(
.)www.international-alert.org( العامل

مداخلة قدمتها سكوفيلد يف مؤمتر  )4(
Conflict resolution through, cultural and civil society initiatives, ifa in cooperation with 
EUNIC-cluster Brussels, December 7, 2011, Conference report.
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ثانياً - االستراتيجية

استخدمت  إن  بّناءة  تكون  أن  نفسه  بالقدر  وميكنها  تدمريياً،  دوراً  تلعب  أن  للفنون  ميكن 

استخداماً اسرتاتيجياً من خالل عمليات استنباطية حذرة وحساسة للسياقات الثقافية عرب تخطيط 

متأن وتقويم جدي لألثر. يجب معرفة ماذا تقدم الفنون يف مجال بناء السالم ومتى تكون مالمئة 

بـ  التحليلية  العملية  هذه   John Paul Lederach يدعو  فعالة،  تكون  وكيف  الرصاع  دائرة  يف 

»اسرتاتيجية كيف«، »اسرتاتيجية ماذا«، »اسرتاتيجية متى؟« )1(.

1 - اسرتاتيجية كيف؟

لذا  للنزاع،  املسببة  األسباب  والقضاء عىل  باالستدامة  املبادرات  لهذه  الرئيس  الهدف  يتمثل 

تتطلب ضامَن التفاعل والرشاكة مع املجتمعات، وتطوير العالقات البناءة بني الناس ومواردهم 

وبني تلبية حاجاتهم، وذلك عرب تخطيط طويل األجل وعرب إيجاد مصادر متويل ذاتية وخارجية. 

وهنا ميكن أن ننظر إىل أربع ركائز متكاملة.

أ- االنطالق من املعارف الثقافية للمجتمعات املحلية

قد يكون من الصعب يف بعض األحيان تحديد املوارد الثقافية الالزمة لتحقيق السلم األهيل 

داخل املجتمعات التي دمرتها أعامل العنف، لكنها غالباً ما تكون حارضة ومضمنة يف املامرسات 

الثقافية والدينية التقليدية لتلك املجتمعات. وهو ما ميكن للتدخالت الثقافية أن تعتمد عليه من 

أجل جعل العمل أكرث متكيناً واستدامة)2(. 

عىل سبيل املثال، يكتب الفنان التشكييل الكمبودي والرائد الثقايف Ly Daravuth عن طقوس 

الخمري البوذية ben Pchum حيث يقوم األفراد باملساهمة بكرات من األرز يف تقدمة جامعية 

لروح املوىت. ويرى أن هذه الطقوس هي مامرسة للمصالحة يف صلبها. ويكتب: »يجد الفرد يف هذا 

Shank & Schirch، مرجع سبق ذكره، ص2.  )1(
Yalen & Cohen، مرجع سبق ذكره، ص4.  )2(
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الشكل الفني معناه كجزء من الكل. ويف املقابل، يتوقف الحفل الجامعي كله عىل مدى مساهمة 

كل فرد«. إن طقس ben Pchum هو حفل حدادي جامعي لتكريم ليس فقط األحباء من املوىت، 

الذين عاشوا حياة فاضلة، ولكنهم  الناس ليس فقط  املتوفني للمجتمع كله، حيث يتذكر  ولكن 

يحّدون عىل أرواح الظاملني كذلك)1(.

ب- البناء عىل مشاركة املجتمع

التعليم املتبادل الذي  النزاعات عىل منهج  ترتكز مامرسات استخدام الفنون يف جهود إدارة 

يعتمد فيه الفاعلون الثقافيون بشكل محدود عىل خرباتهم الخاصة ويعتمدون بشكل أكرب عىل 

وتعد  التغيري.  صنع  أنشطة  يف  فعالية  أكرث  مشاركة  تحقيق  بهدف  املحلية  واملجتمعات  األفراد 

تنظريات املعلم الربازييل باول فريري)2( أساسية لهذا املنهج وكذلك التطبيقات التي طورها أوغستو 

بوال يف مرسح املضطهدين)3(.

لقد اعتمد النموذج املتبع يف املايض عىل أن الخبري يتحدث وعىل أعضاء املجتمع االستامع، 

وهذا الخبري يعرف كل يشء وأفراد املجتمع ال يعرفون شيئاً، وهذا الخبري يفكر ويعتقد وأفراد 

املجتمع يقتنعون؛ حتى أن الخبري يختار محتوى الربنامج واألهداف، وعىل أفراد املجتمع التكيف 

معها)4(. ويتم برمجة املجتمعات املحلية لتكون مستقبالت سلبية لذا متيل إىل قبول صورة الواقع 

لقراءة ورقة عمل لـ Daravuth عن هذا التقليد، انظر:  )1(
Daravuth, Ly. )2003- 2004(. Notes on Pchum Ben, The International Center for Ethics, 
Justice and Public, Brandeis University

راجع:  )2(
Freire, Paulo. )2007(. Pedagogy of the Oppressed )30th anniversary edition(. Continuum: 
NewYork.

راجع:  )3(
Boal, Augusto. )1985(. Theatre of the Oppressed. Theatre Communications Group: New York.

هذه األفكار مستمدة من املريب الربازييل الشهري باولو فريري الذي أنتج فكراً أصياًل يسعى إىل تغيري الواقع   )4(
االجتامعي وكان يرى يف التعليم وسيلة للثورة عىل القهر، وصوالً إىل الحرية وإىل متكني املقهورين من مقدراتهم. 
ويرتكز منهجه يف تحقيق ذلك عىل »الحوار« الذي يتبادل فيه املعلم واملتعلم أدوارهام، وهذا املنهج مناقض 
ملنهج أسامه »التعليم البنيك«، الذي يقوم فيه املعلم بإيداع املعلومات »سابقة التجهيز« يف أدمغة املتعلمني 
عملية  السياسة  أن  كام  سياسية  عملية  »التعليم  »فريري«  ويرى  السلبي  التلقي  عىل  دورهم  يقترص  الذين 
تربوية« وأن املسؤولية األخالقية يف مامرسة التعليم يجب أن ترتبط بجذور التشكيل األخالقي للذات اإلنسانية، 

أهم كتبه »الفعل الثقايف من أجل الحرية«، »تعليم املقهورين«، وترجمه إىل العربية مازن الحسيني.
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التي تقدم لهم، وبالتايل خدمة مصالح أولئك الذين ميسكون بزمام السلطة، وهم يف هذا النموذج 

)املعلمون أو الخرباء أو حتى الفاعلون الثقافيون(. يف إطار هذا النموذج املرصيف، يُنظر إىل أفراد 

املجتمع ككائنات طيعة ميكن أن تُدار وليس لديها قدرة عىل تطوير »الوعي النقدي«)1(. أما يف 

نهج التعليم املتبادل فالصيغة مختلفة حيث »الجميع يعلم ويتعلم، لذلك تكون القيادة تشاركية 

يف  واالنخراط  الجديدة  املعرفة  خلق  الناس يف  يشارك  وحيث  تقدير،  موضع  املتعلمني  وخربات 

التفكري النقدي، ويعملون معاً من أجل التغيري«)2(.

يعطي هذا املنهج قيمة للمشاركني كموارد ال كمستفيدين، وينظر إىل املعرفة الثقافية للمشاركني 

الثقايف توفري عملية دميقراطية تشاركية  الفاعل  التدخل ويكون دور  كأساس يرتكز عليه منوذج 

عالية الفاعلية من أجل بناء العالقات وصنع القرار، هكذا »ميكن أن تعرف الفنان الحقيقي من 

ثقته يف الشعب الذي يشرتك معه يف نضاله«.

نظم Koulsy Lamko عدة عروض تضم آراء متضاربة حول اإلبادة الجامعية يف راوندا، معطياً 

الجمهور فرصة التدخل كلام اختلف املمثلون، ما أتاح للمشاركني املساهمة يف الحوار والتعبري عن 

النظر يف األفكار الراسخة يف الوقت نفسه. وعىل الرغم من أن تأثري  رأيهم ومشاعرهم، وإعادة 

amko، األكرب كان داخل أسوار الجامعة، إال أن تجربته كان لها أثر يف عالقة املرسح بالسالم يف 

مجمل راوندا)3(.

جـ- احرتام السياق

وهي  ثقافياً،  املالمئة  املنهجيات  اختيار  بأهمية  متزايد  بشكل  التنمية  برامج  معظم  تعرتف 

السمة املتأصلة يف التدخالت الفنية، فالفنون »بارعة إىل حد استثنايئ يف إدراك السياق«)4( ويتحدث 

ديفيد أوغسبورغ عن السياق املالئم ثقافياً يف كتابه »التوسط يف النزاع«. فيام طّور الباحثان مايكل 

شانك وليزا زشريك سلسلة متصلة وصفية للثقافات ذات السياق العايل والثقافات ذات السياق 

املنخفض )مع التسليم بأن معظم املجتمعات تحافظ داخلها عىل خصائص كل من السياقات العليا 

Grohs؛ ص5.  )1(
Shank & Schirch؛ ص232، مرجع سبق ذكره.  )2(
للمزيد عن مرسح راوندا وعالقته باملايض، انظر:  )3(

Marie-Chantal Kalisa, Theatre and the Rwandan Genocide, University of Nebraska, 
Published in Peace Review: A Journal of Social Justice, October 2006.

Shank & Schirch؛ ص233، مرجع سبق ذكره.  )4(
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واملنخفضة ويتم تكييفها باستمرار(. تكون املجتمعات ذات السياق األعىل أكرث استجابة لالتصاالت 

غري الرسمية، الضمنية، ذات الصبغة الجامعية غري مبارشة، وقد تكون املجتمعات سفلية السياق 

أكرث استجابة لالتصال املبارش، الرسمي والعقالين، الرصيح والفردي)1(.

Low-context Comminutes

مبارش

رسمي

عقالين

رصيح

فردي

 High-context Comminutes

غري مبارش

غري رسمي

قصيص

ضمني

جامعي

من  والتشابك  املراوغة  إىل  الحاجة  تلبية  للمرسح  العايل، ميكن  السياق  ذات  املجتمعات  يف 

خالل استعامله كوسيط وطرف ثالث، ما يساعد عىل سهولة الوصول إىل األفراد الذين اعتادوا عىل 

عمليات الحوار امللتوية.

كمثال الفت، شهد العقد املاض استجابات فنية خالقة لعملية اإلبادة الجامعية يف راوندا، حيث 

نقل ناجون وشهود عيان رواياتهم يف الكتب واملقاالت الصحفية والرسوم. وهنا ميكن اإلشارة إىل 

مرشوعني ضخمني: »رواندا: وظيفة للذاكرة«، »رواندا: واجب حفظ«، ومع ذلك، أقر املشاركون أن 

هذه النصوص املكتوبة كان لها جمهور محدود يف رواندا. فرواندا هي مجتمع شفاهي يف املقام 

األول. ويف املقابل كان الراديو هو الوسيلة األمثل لفنون رواندا ألن معظم األرس متتلك إمكانية 

الوصول إليه، وهناك تآلف معه. وللمفارقة فإن الدراما اإلذاعية قبل عام 1994 كانت مغذياً رئيساً 

للدعاية التي أدت إىل اإلبادة الجامعية)2(.

د- الخيال األخالقي 

 John Paul Lederach اإلطار الرابع الذي يحدده الفنانون لعملهم يف بناء السالم هو فكرة

عن »الخيال األخالقي«)3(، الذي يعرفه بأنه »القدرة عىل تخيل وتوليد استجابات ومبادرات تكرس 

Shank & Schirch؛ ص235، مرجع سبق ذكره.  )1(
Kalisa، ص511، مرجع سبق ذكره.  )2(

 John Paul Lederach. The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace New :انظر  )3(
.York: Oxford Press, 2005
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يف نهاية املطاف سيطرة أمناط ودورات مدمرة«)1(. إن الخيال األخالقي كام يقول علامء الفلسفة 

األخالقية هو »ملكة متكننا من أن نضع أنفسنا مكان اآلخر وأن نحس ما يحس به وأن نفهم موقفاً 

بكل ما فيه من عمق، حينها نتمكن من تصور وجهات نظر مختلفة متعددة«)2(.

التعايش،  تعزيز  مع  فريداً  تالؤماً  الثقايف  والعمل  الفنون  تنطوي عىل  التي  األساليب  تتالءم 

ألنه ومن خاللها، ميكن للمرء أن يتعلم ليس فقط الحقائق حول عدو سابق، ولكن يتعلم أيضاً 

أن يسمعه.  نفسه حتى ميكن لآلخر  يعرب عن  تجاربه، وكيف  يتخيل  إليه، وكيف  كيف يستمع 

ويستلزم انخراط الفنانني يف الخيال األخالقي توفر أربعة عوامل: الوعي بأن جميع البرش )مبا يف 

املتداخلة؛  العالقات  الواقع مرتبطون معاً يف شبكة من  الذين هم »أعداء«( هم يف  أولئك  ذلك 

مألوف هو  ما هو  أن  )وخاصة  املجهول  املخاطرة يف  لإلبداع،  وتطوير مساحات  إنشاء وهيكلة 

العنف وهياكل الحامية الذاتية(، وتبني ما يسمى »الفضول املتناقض« باستمرار، أي »االقرتاب من 

الحقائق االجتامعية مع التمسك باحرتام التعقيد، ورفض الوقوع فريسة لضغوط التوزيع الثنايئ 

القرسي للحقيقة«)3(.

ميكن للفنون والعمل الثقايف استعادة وتغذية قدرات الناس عىل االستامع، التعاطف، التواصل، 

غري  تكون  قد  والتي  القدرات،  وهذه  رحيم.  نحو  عىل  والترصف  الثقة،  التخيل،  األمل،  التلقي، 

قد  تكون  ما  غالباً  وأمناً،  البيئات استقراراً  أكرث  يف  حتى  يعيشون  الذين  األشخاص  بني  متطورة 

ترضرت بني الذين عاشوا الرصاع العنيف. 

هذه  وتوظيف  وتطوير  تذكر  إىل  الناس  بعناية  املصاغة  والثقافية  الفنية  العمليات  تدعو 

ذلك.  يف  رشكائنا  مع  نتعاطف  أن  علينا  يجب  باللعب،  االستمتاع  أو  الكتابة  فخالل  القدرات، 

العزف،  زميلنا يف  إيقاع  إىل  بعناية  نستمع  أن  يجب  اإليقاع،  دائرة  بشكل مجٍد يف  وللمساهمة 

ولرسم صورة معربة، علينا أن نكون متقبلني لحساسية موضوعنا وجمهورنا)4(.

2 - اسرتاتيجية ماذا؟

غري  كانت  وإن  مراحل،  أربع   Lisa Schirch السالم  بناء  باحثة  وضعته  الذي  اإلطار  يوضح 

Grohs، ص18، مرجع سبق ذكره.  )1(
ادجيان. روفني، الفلسفة الأخلاقية، ترجمة جورج زينايت ص 86.  )2(

Grohs، ص18، مرجع سبق ذكره.  )3(
Yalen & Cohen، ص3، مرجع سبق ذكره.  )4(
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خطية: شن رصاع غري عنيف، والحد من العنف املبارش، وتحويل العالقات )إعادة البناء(، وتنمية 

القدرات.

يظهر الشكل أدناه الطبيعة الدورية ملناهج بناء السالم واألنشطة التي تقع ضمن كل فئة: 

أ- مرحلة »شن رصاع غري عنيف« أو »الالعنف االسرتاتيجي«

تهدف هذه املرحلة إىل زيادة الوعي بالظلم االجتامعي أو إيصال صوت املهمشني، ففي حاالت 

يتوفر  أن  الصعوبة  من  فإنه  ضئيل،  بالقضايا  العام  والوعي  متوازنة  غري  القوة  حيث  النزاعات، 

نوع من التفاوض أو زحزحة للسلطات. يف هذه الحاالت من األهمية شن رصاع غري عنفي يطور 

وعي األفراد بإمكانياتهم واملعيقات املحيطة بهم، فضالً عن »االختالالت االجتامعية« السائدة يف 

مجتمعهم، وهذه االسرتاتيجية التي يصفها البعض بأنها سلبية هي شكل مبارش وحازم لتغيري وضع 

غري عادل، كام أنها تزيد يف الوقت نفسه من فهم الفئات املتصارعة لرتابطها، وتسعى اسرتاتيجية 

الالعنف إىل كسب التأييد من أجل التغيري عن طريق زيادة وعي املجموعات املحلية، فضالً عن 

توفري منصة فنية مبدعة تحقق انتباهاً جدياً)1(.

Shank & Schirch، ص5، مرجع سبق ذكره.  )1(
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البنى  الالعنفي ومناهضة  الرصاع  تاريخ طويل يف شن  إفريقيا  العامة يف جنوب  للجداريات 

فقط  يريدوا  مل  الذين  للسود  كمرآة  الزاهية  األلوان  واالقتصادية، عملت  والسياسية  االجتامعية 

االحتجاج ولكن رسم مستقبل مختلف، وتسجيل أصواتهم ضمن الفضاء العام. بخالف فنون أخرى 

آنية وعابرة فإن رسالة الجداريات دامت واستمرت بشكل ثابت فاستولت القضية عىل الجدار 

لتصبح جزءاً من الفضاء العام.

شن رصاع  إىل  يهدف  الذي  املرسح  عىل  بوال)1(  أوغستو  تنويعات  أول  بدأت  آخر،  وكمثال 

العنفي بنمط أسامه مرسح امللتقى Forum Theatre والذي يهدف إىل توليد حلول للمشكالت 

املختلفة سواء االجتامعية أو االقتصادية أو السياسية، كام يهدف إىل التمرن عىل الفعل يف الحياة 

الحقيقية وذلك من خالل نص مرسحي حواري يدور حول تلك املشكلة ويشرتك يف أدائه املمثلون 

واملشاهدون، األمر الذي نظرت إليه السلطة العسكرية الحاكمة يف الربازيل يف الستينيات كمصدر 

تهديد، وقامت عىل إثره بنفي بوال.

ب- مرحلة الحد من العنف املبارش

العنف،  أعامل  مرتكبي  وكبح جامح  اإليذاء،  منع  أهداف:  ثالثة  لدعم  املرحلة  تنطلق هذه 

وخلق مساحة آمنة)2(. إن قدرة الفنون عىل إيقاف رصاصة ليس باألمر السهل ومع ذلك ميكن أن 

نقول إنها تستطيع منعها ولو إىل حني من إيذاء مزيد من البرش)3(.

مبدعاً  شكالً  الفنانون  قدم  العنرصي  الفصل  من  التحرر  أجل  من  إفريقيا  جنوب  كفاح  يف 

ومبتكراً )التوي توي( وهو يف جزء منه رقص ويف جزء آخر مقاومة مدنية تجاه العنف املبارش. ترك 

التوي توي أثراً ال ميحى يف املظاهرات ووصف رجال الرشطة البيض بعد ذلك يف شهاداتهم كيف 

القوية عىل األرض وهم يتقدمون  أقدامهم  السود مع أصوات طرق  املغنيني  أخافهم حشد من 

موقع مرسح املضطهدين عىل اإلنرتنت وهو يقدم معلومات عن أكرث من 30 تجربة حول العامل  )1(
www.theatreoftheoppressed.org

املجموعات السورية التي تم رصدها والتي تعمل يف مجال وقف العنف املبارش هي سوريات من أجل السالم،   )2(
منظمة نون، لجنة السلم األهيل يف الجزيرة، مجموعة حقنا يف الرقة، جمعية العاديات يف طرطوس، التجمع 
الوطني لحقن دماء السوريني، جمعية آفرين الكردية يف القامشيل، مبادرة السلم الوطني السوري عىل أرض 
السويداء، هيئة السلم األهيل للرسيان األرثوذوكس، تجمع شباب سورية األم، جمعية املرأة الكردية يف عامودا، 

مركز زالل للثقافة والفن. 
Shank & Schirch، ص6، مرجع سبق ذكره.  )3(
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كأنهم ميتلكون زمام السلطة، وكانت حركة التوي توي أحد أسباب تعاطف الرشطة مع املحتجني 

الذين أظهروا قوة العنفية متامسكة ضد التهديد التقليدي.

ومن مرسح املضطهدين ميكن أن نقدم مثال املرسح الترشيعي، وهو من تطبيقات أوغستو 

بني  جوالته  خالل  وذلك  السياسة«)1(،  لصنع  املرسحي  األداء  »استخدام  كتاب  يف  املوثقة  بوال 

املجتمعات املحلية ملناقشة أهم مشكالتها، والخروج بتوصيات لحلها، وقد أمثرت تلك الجوالت 

الوصول إىل ترشيعات وقوانني حقيقية.

جـ - العالقات التحويلية

ميكن أن يتم »إعادة بناء العالقات« من خالل مساعدة الناس بإعطاء ذكرياتهم الصعبة شكالً، 

وإعادة إحياء العالقات املكسورة باستخدام مجموعة من العمليات التي تحدث حراكاً يف األفكار 

الراسخة املؤملة وتساعد عىل الشفاء االجتامعي)2(، تشمل مرحلة التحويل العالج بالفنون البرصية، 

العالج بالدراما، املرسح التشغييل، الطقوس، وتنفتح عىل أشكال أخرى.

تعمل حركة أطفال من أجل تعليم إبداعي CMCE عىل مساعدة الصغار والشباب عىل فهم 

يف  الحركة  عملت  الفن.  عىل  تعتمد  مناهج  خالل  من  وذلك  عليها،  والتغلب  املؤملة  الذكريات 

البوسنة مع املراهقني الذين نجوا من حريب 89 و95 إلقامة مشاريع ترتكز عىل الفن وُعرضت يف 

املركز الدويل للسالم تحت عنوان جيل الحصار)3(. 

ومن املفيد اإلشارة إىل تجربة مكتملة ألوغستو بوال وهي ورشات عمل كانت تضم املعالجني 

النفسيني واملرسحيني، وذلك لعالج ما أسامه »الرشطي داخل الرؤوس cop in the head«. والتي 

.»Rainbow of Desire اخرتع لها عالجاً مرسحياً أسامه »قوس قزح الرغبة أو

للمزيد:  )1(
 Boal, Augusto )1998( Legislative Theatre: Using Performance to Make Politics, UK

التشاريك«  لـ»املرسح  السالم األمريكية »البحث عن أرضية مشرتكة« بجمع دليل تدريبي  بناء  قامت منظمة   )2(
يف تحويل النزاعات، وتوفر مبادئ توجيهية واضحة لكيفية استخدام املرسح كوسيلة للشفاء يف أجواء الرصاع 

www.sfcg.org .العنيف
Shank & Schirch، ص7، مرجع سبق ذكره.  )3(
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د- مرحلة »بناء القدرات«)1)

تتألف من جهود طويلة األجل لبناء القدرات واملهارات من خالل تعزيز الثقة بالنفس وتطوير 

مهارات خالقة لحل املشكالت)2(. تشمل هذه الجهود التعليم، التدريب، التطوير، البحث، الريادة، 

التخطيط وإيجاد الحلول للمشاكل، والتقويم، مع التشديد عىل الهدف النهايئ وهو بناء الهياكل 

الوعي والقوة والعدالة)3(.  املبني عىل  السالم  السالم املستدام«، أي  التي تغذي »ثقافة  الداعمة 

وتزداد أهمية بناء القدرات كأداة من شأنها تفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة)4(.

أنغوال. كان  الطفولة )CCF()5( يف  الصندوق املسيحي لرعاية  تجربة مهمة، قام بها مرشوع 

الهدف من املرشوع هو تحسني قدرة البالغني عىل التعامل مع الصدمات النفسية لدى األطفال. 

قام CCF بتدريب مجموعة اختريت من داخل املجتمعات املنكوبة، وتم وضع منهجية الدورات 

أفضل  لوضع  املشاركون  توصل  املجتمعات،  هذه  مع  واملناقشات  الندوات  من خالل  التدريبية 

السبل ملساعدة األطفال باستخدام مزيج من الطقوس التقليدية والفنون التعبريية )دراما ورقص( 

واألساليب الطبية الغربية. أدى ذلك إىل متكن املتدربني من مهارات طوروها بأنفسهم من ثقافتهم، 

األمر الذي جعل من هذه األساليب وسيلة إلعادة بناء املعنى االجتامعي)6(. وكان هذا الربنامج 

املجتمع  مع  أسسها  التي  العميقة  الثقة  نتيجة  أوسع  تشاركية  مشاريع  لتأسيس  انطالق  نقطة 

املحيل.

3 - اسرتاتيجية متى؟

شامل  بتحليل  مسبوقة  تكون  عندما  الفنون  عىل  القائم  للعمل  الشاملة  الفاعلية  تتحسن 

)تقويم املرحلة الحالية التي يدور فيها الرصاع( وتصبح املناهج األربعة السابقة أكرث فاعلية عندما 

يف سوريا تعمل عدة مجموعات عىل أرض الواقع، ورغم قلتها إال أنها تقدم مؤرشات إيجابية عن تطوير املهارات   )1(
والقدرات كسبيل لتامسك املجتمعات املحلية ومنها Soriyat for Humanity Development / سوريات من 
أجل التنمية اإلنسانية، تجمع نبض للشباب املدين السوري، مؤسسة نجدة ناو، سوريا لإلغاثة والتنمية اإلنسانية، 
جمعية بسمة أمل. وترتاوح الربامج بني تعليم األطفال، افتتاح املدارس، دعم مشاريع صغرية، دعم الثقافات 

املحلية... إلخ.
Yalen & Cohen، ص4، مرجع سبق ذكره.  )2(

Shank & Schirch، ص7، مرجع سبق ذكره.  )3(
رامي اللقيس، مرجع سبق ذكره، ص16.  )4(

)5( Christian Children’s Fund )www.childfund.org(.
Bloomfield, Barnes and Huyse، ص81-81، مرجع سبق ذكره.  )6(
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تتوظف يف مراحل محددة من الرصاع، وبالتايل فإن الخطوة األولية واملهمة التي تسبق التدخل 

هي أن يضع الفاعلون الثقافيون يف اعتبارهم كثافة الرصاع)1(.

يف املخطط املرفق)2( تفصيل يناسب املناهج األربعة: من تصعيد الرصاع إىل إدارة الرصاع إىل 

تحويل الرصاع ومن ثم تجنب الرصاع )مع مالحظة أن املصطلحات يف مجال إدارة النزاعات غالباً 

ما تكون مربكة( كام أن الالئحة تطول وقد يجد كل فنان الشكل الفني الذي يناسب مجتمعه)3(. 

Shank & Schirch، ص11، مرجع سبق ذكره.  )1(
الشكل هو ألغراض التعلم، ويبني الشكل املبسط األول مراحل حياة النزاع بني طرفني عىل موضوع واحد، وهو   )2(

أمٌر نادٌر أن يكون النزاع بهذا التبسيط يف الحياة العملية.
أنا سوري، مصاصة متة،  التوأم ملص،  السورية لشن الرصاع، ففي املرسح:  الفنية  التجارب  استعملت معظم   )3(
حرب عىل ورق. يف الفنون الجميلة، كاريكاتري الثورة السورية، لوحات كفرنبل، الذاكرة اإلبداعية للثورة السورية، 
تجمع  الحرية،  Imranovi، رسومات  والحرية،  الفن  عارف طريقه،  السوري  الشعب  السورية،  الثورة  طوابع 
وبس،  حرية  مثل  تجارب  جانب  إىل  بدايات،  مؤسسة  اكتامالً،  األكرث  التجربة  الوثائقية،  األفالم  ويف  أمارجي. 
تكون  أن  دون  والجامعي  الفردي  بني  منوعة  التجارب  املوسيقا،  ويف  شام.  وييك  األحرار،  الشباب  مجموعة 
مؤسساتية، مثل إبراهيم القاشوش، وصفي معرصاين، يحيى حوا، فرقة نص تفاحة، سميح شقري، حسام طحان، 
فرقة أحرار الشام، مالك الجنديل، فرقة املندسني السوريني، فرقة أبطال موسكو األقوياء، عبد الباسط ساروت، 

الدب السوري.
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وكام يالحظ ويليام كليفالند »أن الفنون ميكن أن تساعدنا عىل عبور الخطوط األمامية عن عمد، 

مع الحذر، ومع كل التقدير واالحرتام«.

من جهة أخرى يختلف اختيار التدخالت الفنية والثقافية بحسب الهدف املتوخى. أوالً، ميكن 

تطوير  مثل  الفنية(  )غري  املشاركني  قدرات  لبناء  تدريبية  كأداة  تستخدم  أن  الفنية  للعمليات 

مهارات التواصل والقيادة وحل الرصاعات، والنهج الثاين يقوم عىل االستفادة من الفنون كوسيلة 

لخلق منتج فني قد يكون له تأثري يف املجتمع أو النزاع الحايل. والنهج الثالث يرى أن األهمية 

املشاركني،  لدى  ونفسية  فكرية  تغيريات  تخلقه صريورتها من  وما  ذاتها  بحد  العملية  تكمن يف 

والنهج الرابع قد يهدف إلنتاج شكل من أشكال االحتجاج االجتامعي للتحدث علناً ضد الرصاع، 

أو رفع الوعي الشعبي)1(.

4 - التقويم 

إن دور الفن يف تحسني التامسك االجتامعي هو أمر تم قياسه والتأكد منه)2(، وعىل الرغم من 

ذلك، هناك فكرة شائعة يف أن عمليات بناء السالم املرتكزة عىل الفنون تفشل يف تلبية املعايري 

واإليفاء بها بشكل دائم)3(.

لكن يجب التفريق بني حالة الشعور الجيد عند استعامل الفنون ملعالجة الرصاع وبني فعالية 

التعامل مع األسئلة الصعبة حول أفضل  هذه الفنون وأثرها املحقق)4( وعالوة عىل ذلك، يجب 

سلفاً  محددة  أهداف  مع  الجامدة  املناهج  أن  إدراك  يجب  كام  العمل،  وتقويم  لتنفيذ  السبل 

واإلفراط يف الرتكيز عىل نتائج قابلة للقياس ميكن أن يقوض العفوية واإلبداع التي تعطي العمليات 

الفنية قوتها التحويلية)5(. 

تواجه  ما  وكثرياً  األخالقية،  ومعضالتها  مزالقها  التعايش  بتحقيق  املعنية  الفنية  للمقاربات 

Grohs، ص12، مرجع سبق ذكره.  )1(
الفنون   للمشاركة يف  االجتامعي  األثر  الحلية:  استخدام   »Matarasso« بها قام  دراسة موسعة  نتائج  أظهرت   )2(
)Use or Ornament: The Social Impact of Participation in the Arts(، تحسن مستويات التسامح 

وحل النزاعات والتجاوب العاطفي »التفهم« لدى الجمهور املشارك يف العمليات الفنية.
)3( Conflict resolution through, cultural and civil society initiatives, Conference report.

Shank & Schirch، مرجع سبق ذكره.  )4(
Yalen & Cohen، ص5، مرجع سبق ذكره.  )5(
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بحقوق  تنادي  مرسحية  كتابة  ميكن  كيف  مثاًل:  أيضاً)1(؛  ومتضاربة  ملحة  مقتضيات  املامرسني 

املضطهدين وباملصالحة والعدالة يف الوقت نفسه؟ ما هي الطريقة األفضل لتشغيل مؤسسة للفنون 

يف ظل مجتمع طبقي بطريقة دميقراطية وفعالة عىل حد سواء؟ كيف ميكن السعي إىل قيم جاملية 

عالية املستوى واستخدام تطبيقات ال تستثني أحداً. أحياناً يصعب جداً متييز اإلجراء »السليم«. 

بينام ال توجد إجابات مثالية عىل مجموع األسئلة التي نطرحها هنا، إال أن طرحها قد يساعد 

عىل تعظيم الفوائد والحد من أي أرضار محتملة:

- ماذا يحدث عند إحضار شكل فني أو ثقايف من سياق ثقايف إىل آخر؟ عىل سبيل املثال، ما هو 

تأثري استخدام شكل من العزف كأداة لبناء السالم من ثقافة ما إىل ثقافة أخرى؟

- ماذا يحدث عند بناء وتحويل التقاليد بهدف بناء السالم؟ عىل سبيل املثال، إذا كان الرجال 

الدور  النساء  تتوىل  أن  املناسب  من  هل  املحلية،  املجتمعات  يف  الفاعلة  العنارص  هم  تقليدياً 

القيادي؟ كيف نوازن بني احرتام املساواة مع الرغبة يف احرتام التقاليد ودورها يف حياة الناس؟

- كيف ميكن لبناة السالم والفنانني تجنب تعزيز ديناميات القوة التدمريية يف عملهم الذي 

يسجل الرصاع نفسه، فضالً عن تعزيز الكثري من مكونات الثقافة السائدة؟

- كيف ميكن لألعامل الفنية والثقافية التي غالباً ما تكون متعمقة وصغرية يف الحجم، الوصول 

إىل جمهور أكرب دون املساس بالقوة التي تتحقق من خالل العالقة الحميمة؟

- كيف ميكننا توفري الزمن واملكان واملوارد للفنانني والعاملني الثقافيني للتعرف عىل نظريات 

ومامرسات عملية بناء السالم وتوثيق أعاملهم وتقويم قوتها الجاملية وفعاليتها االجتامعية ووضع 

اسرتاتيجيات توسيع أثرها؟ 

- كيف ميكننا خلق عمليات فنية وثقافية قوية ومؤثرة دون أن تكون تعليمية؟ كيف ميكن أن 

مننح تلك العمليات أبعاداً جاملية وأخالقية وسياسية دون أن تكون نفعية أو واعظة؟ 

- كيف ميكن للفن أن يساهم يف إزالة أسباب النزاع بهدف تحقيق السالم وأن ال يقع فريسة 

من  الكثري  هناك  اجتامعية؟  عدالة  تحقيق  دون  وهمي  سالم  لصنع  التهدئة  يف  النمطي  لدوره 

األمثلة عىل مشاركة أنظمة بشن الحروب أوالً لتشارك الحقاً يف أنشطة تعزيز السالم، ويف هذه 

الحال قد يأيت الفن بنتائج عكسية للتغيري الثقايف إذا مل تُعالج االختالالت الهيكلية للسلطة. 

Grohs، 12، ص6.  )1(
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رهينة  تصبح  فال  الوقت،  بنفس  حركيتها  وعىل  استدامتها  فنية عىل  مبادرة  تحافظ  كيف   -

النظام أو الجهة املمولة أو الظروف التي نشأت بظلها؟ كيف ال يؤسس الفاعلون الثقافيون لهياكل 

اجتامعية جديدة متارس أساليب الهيمنة الثقافية من حيث الحيازة أو االستبعاد؟

خالصة

الفنون  تلعب  الثقايف،  النفيس وللسياق  للتعقيد  الفنية هي األكرث حساسية  التدخالت  تعترب 

للطبيعة النسبية لتجربته الخاصة، ويتيح لنا الفن فرصة  دوراً مساعداً يف أن يصبح املرء مدركاً 

رؤية العامل من وجهات نظر مختلفة، مع االعرتاف بأن هناك حقائق ومسارات متعددة. وتحمل 

التدخالت املبنية عىل هذه الخصائص الفطرية للفنون يف طيّاتها إمكانية التأثري وبلوغ بناء السالم 

بطرق عميقة ومستدامة.

»ميتلك الفنانون سلطة الكالم والتعبري باسم اآلخرين«. تستوجب هذه الحقيقة إدارة واعية 

والتدخالت. ومن  املبادرات  وبناء  االسرتاتيجيات  املحتملة يف جميع مراحل وضع  األخطار  لهذه 

الرضورة مبكان تجاوز نهج التبسيط الذي يؤكد من قيمة الفنون إىل صياغة أكرث عمقاً يف كيفية بناء 

هذه املبادرات ومتى تستخدم وماذا تستطيع أن تفعل وكيف ميكن تقويم استخدامها.

لكن من املهم أن ندرك أن الفنون ليست حالً سحرياً. فهي مجرد واحدة من عدد من املناهج 

التي ميكن أن تضيف قيمة كبرية لعملية بناء السالم بطريقة اسرتاتيجية، األمر الذي يتطلب من 

املامرسني والفنانني عىل حد سواء التمييز بني األهداف واآلثار املحتملة للنهج القائم عىل الفنون 

ضمن سياقات معينة. كام هو الحال مع معظم العمليات املعقدة، من املهم العثور عىل التوازن 

الذي يسمح ليس فقط بتوليد اإلبداع، ولكن أن يرُتجم يف إجراءات مستدامة.
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خاتمة

حتى اآلن تُهمل الثقافة باعتبارها عامالً أساسياً يف تطور الرصاع السوري ومآالته، وحله بطبيعة 

الحال، وهناك حاجة حقيقية إىل تطوير فهم أوضح ملا هو »ثقافة سوريّة« سواء مبواردها اإلبداعية 

أو كوامنها العنفية، وأيضاً إىل اتخاذ هذا الفهم ودمجه يف أي تدخالت تهدف إىل تحقيق السلم 

األهيل عىل اعتباره سلامً ثقافياً بالدرجة األوىل. 

رمبا يكون من املؤكد أن التغرّي االجتامعي الثقايف ال يخضع لنموذج متفرد، وبأنه ال ميكن وضع 

آلياته وأمناطه واتجاهاته وعوائقه، وبالتايل ال ميكن وضع  لتبيان أسبابه ومعرفة  طريقة واحدة 

اسرتاتيجية محددة إلدارته. مع التأكيد يف الوقت نفسه عىل أن عملية التغيري ميكن )ويجب( أن 

تكون واعية ومقصودة عرب وضع اسرتاتيجية واقعية إلدارتها.

من الصعب أن تنبثق إجابات سهلة عندما يتعلق األمر بالثقافة، إال أن طرح األسئلة الصحيحة 

التغيري  الثقافية يف  النظريات  أو فهم  التقنية  بتعلم األدوات  ميكن أن يساعد. ال ميكننا االكتفاء 

االجتامعي، فهناك أهمية كبرية للتصورات التي ستتشكل لدى املجتعات املحلية السورية عن أي 

مرشوع ثقايف يستهدفها، إىل جانب الظروف الثقافية املوروثة من املايض واملواقف املتشكلة أثناء 

النزاع، كام أن هناك أهمية كبرية للعملية بحد ذاتها، كيف تتشكل ومن يبني الربنامج ومن ميوله؟

لقد أنجز الفاعلون الثقافيون الكثري خالل أربع سنوات من عمر الحراك السوري بكل أطواره 

التي مر بها، وال ميكن إال أن نسجل أن بعض مناذج املشاريع الثقافية السورية تستحق أن تكون 

مناذج تعليمية. يف الوقت نفسه، فإن هذا التدفق الثقايف كان انفجارياً يف بعض أشكاله وكانت له 

شظاياه أيضاً.
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إن األساسات للتغيري الثقايف املنشود قد ُحفرت بالفعل: تاليش ثقافة الخوف، خسارة أدوات 

الثقايف كحالة  التنوع  ألوان من  الهيمنة، ظهور  الثقافية لجربوتها بعد أربعة عقود من  اإلخضاع 

عميقة الجذور يف املجتمع السوري، إعالء الحرية كقيمة، عودة الشأن العام إىل الشارع، ظهور 

تحيط  التي  الصعبة  الرشوط  إىل  يحيلنا  ذلك  كل  جدد.  ثقافيني  فاعلني  ووالدة  الهامش،  صوت 

بالعمل الثقايف اليوم وتحتاج إىل أن يتم التعامل معها دون إشاحة الوجه عن تعقيداتها: انتقال 

النخبة الثقافية خارج البالد، عمل الفاعلني ضمن جزر شبه منعزلة، غياب املجال العام أو احتالله 

من قبل األطراف العسكرية، سيطرة الفضاء االفرتايض عىل أسلوب التفاعل بني الفاعلني الثقافيني، 

تتحرك ضمن  تابعة  وهيئات  مبنظامت  الثقايف  اإلنتاج  أدوات  مشرتكة، حرص  ثقافية  رؤيا  غياب 

الفضاء التموييل، غياب التوزيع العادل للتمويالت الخاصة باألنشطة الثقافية، عدم استثامر املوارد 

الثقافية السورية يف برامج بناء القدرات وبرامج الشفاء وهيمنة التوجهات األكادميية الغربية عىل 

املشاريع مثل االنتشار الكبري لورشات حقوق املرأة مثالً وورشات فض النزاعات والتفاوض، عدم 

تقدير السياقات الثقافية مثل املواقف الجامدة من املحاكم الرشعية، عدم مشاركة املجتمعات 

املحلية يف بناء الربامج املوجهة لها أو وضع أولوياتها، سيطرة نخبة ثقافية عىل سلطة التحدث 

الثقافية املدنية  الكبري للمبادرات  العدد  الثقافيني...إلخ، كلها أمور جعلت  الفاعلني  باسم جميع 

إىل  ثم  إىل مشاريع ومن  املبادرات  تحول  قليلة  إال يف حاالت  نجد  فلم  بنائياً،  ليس  لكنه  كمياً، 

مؤسسات، كام مل نجد توسع لهذه املبادرات من إطارها املحيل إلطارها الوطني، ويختفي التشبيك 

الدائم بني املشاريع، ومل تؤسس حاالت من الرشاكة مع املجتمعات املحلية إال فيام ندر. لذا رمبا 

بشكله  الثقايف  االجتامعي  التغيري  قيادة  استطاعت  ثقافية  لربامج  مناذج  االطالع عىل  املفيد  من 

العميق واستطاعت التفاعل مع املجتمعات التي عملت فيها محدثة انزياحات حقيقية يف مراكز 

السيطرة، ومستهدفة جذور الرصاع وليس فقط نتائجه العنفية واالجتامعية الظاهرة.

ثقافية  اسرتاتيجية  يستند عىل  الذي ال  الثقافية  املؤسسات  لعمل  األساسية  املخاطر  أحد  إن 

واضحة الرؤيا يف أثناء النزاعات العنيفة، أن البنى االجتامعية بحد ذاتها تأخذ بالتحول االجتامعي 

التحوالت ملصلحتها، يف حني  أو حسب خطط جهات أخرى تتدخل إلدارة هذه  الثقايف عشوائياً 

أن فشل الفاعلني الثقافيني يف االستجابة لحاجيات املجتمعات املحلية سيُحدث نوعاً من أزمات 

القيم، وسيُسبب انقسامات يف صفوف الصفوة الثقافية ويؤدي إىل تشكيل قطاعات ثقافية داخلية 

موازية يرفض بعضها بعضاً.
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فجوهر  ورضورية،  ممكنة  ثقافياً  التحوالت  هذه  إدارة  عملية  أن  التجارب  تثبت  ذلك،  مع 

أثناء  يف  تحدث  التي  الكبرية  الثقافية  التحوالت  إدارة  محاولة  يقوم عىل  الثقايف  التدخل  عملية 

الرصاعات، فيام العنارص املكونة لهذه العملية تتلخص يف أن املجتمعات املحلية تنحو نحو التفاعل 

إىل مستقبل  تتطلع  وأنها  العدالة،  مبني عىل  لتحقيق شفاء  الفرصة  لها  تتوفر  والتعايش عندما 

السالم من خالل ماضيها وتراثها وذاكرتها ممزوجة بالخربات املرتاكمة لألفراد وإبداعاتهم الحارضة.

يتطلب هذا بناء رؤيا تشاركية توافقية بني الفاعلني الثقافيني حول دور الثقافة يف بناء السالم 

يف املجتمع السوري، وهذا ال يعني بحال من األحوال توحيد األفكار وطرق العمل. إن هذا غالباً 

ما استُخدم  إلعادة إنتاج دورة من استغالل هذه األفكار يف النزاع عىل السلطة والهيمنة الثقافية، 

غري أن الرؤيا تعني خلق مجرى تصب فيه الجهود املشرتكة وال تتشتت بل تدعم بعضها بعضاً، 

ويتضمن هذا إيجاد شبكات وتطوير منصات عمل مشرتكة، وتشكيل مجموعات ضغط، والبدء يف 

رسم سياسات ثقافية دميقراطية.

إن عمليات التدخل الثقايف املنشودة تطلب أن تكون مكونات التعايش واملصالحة موجودة 

يف صيغها العميقة )الشفاء والعدالة والتعويض ومعرفة الحقيقة( وليس فقط الظاهرة )الحوار 

والتسامح ورسد التجارب الشخصية(. كام أن إدارة التنوع الثقايف يف سورية تضعنا ال محالة أمام 

أسئلة الهوية، وتتطلب قرارات كربى تتعلق باللغات والتعليم والتاريخ إىل جانب إعادة تعريف 

للرتاث الثقايف املادي وغري املادي. 

والدفاع عن التنوع الذي يقوم به الفاعلون الثقافيون السوريون اليوم، ال يعني حاميته فقط بل 

تأمني استمراريته. ويحتاج هذا األمر إىل وضع برامج قامئة عىل إتاحة الفرص لألفراد واملجموعات 

تفاعٍل دامئة  أنفسهم كام يستلزم تحقيق عملية  لتحديد واختيار هوياتهم وطرق تعبريهم عن 

تقود بشكل مستمر إىل ظهور مناذج جديدة من الثقافات املختلطة يف سورية.

عمليات التدخل الثقايف هذه ينبغي أن تنمو من سياقها املحيل؛ فالربط بني أدوات الثقافة 

املحلية واملناهج املبتكرة ما زال يعترب الوصفة املثالية إليجاد وسائل جديدة ومبتكرة وقادرة عىل 

التي ترافق فرض  الهيمنة  الوقت نفسه قادرة عىل مقاومة  املحلية، ويف  البيئة  النمو والتأثري يف 

أشكال جاهزة ومستوردة. كام أن املأسسة رشط رضوري ألي مرشوع عىل املدى البعيد ما يعني 

بناء مناذج عملية ومرنة تعتمد بناء القدرات والتخطيط االسرتاتيجي، والتأسيس عليها كلام كان 
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للحياة بشكل  قابل  تنظيمي مؤسسايت  التأثري وذات شكل  بهدف جعلها مستدامة  ذلك ممكناً، 

مستقل يف املستقبل.

ويف وقت تفرض الالمركزية الثقافية نفسها يف سورية بسبب غياب سلطة الدولة وتوزع الجهود 

الثقافية يف دول اللجوء والشتات، فإن تالزم الحوكمة مع هذه الالمركزية ضامن أسايس للفاعلية 

الربامج  التأثري عىل  الحالة، وهو يتضمن إىل جانب متكني املجتمعات املحلية من  الثقافية بهذه 

الثقافية وتحديد أولوياتها، تأسيس ودعم مفاهيم وبنى وهياكل تسمح بإنشاء حد أدىن من مراقبة 

التمويل وضامن املساواة يف فرص توزيعه.

إىل  جزئياً  ذلك  يُعزى  ورمبا  النزاع،  نطاق  يف  مهمشة  السورية  الفنون  زالت  ما  اليوم  حتى   

النظر إىل الفنون كونها مناهج ناعمة مقابل قضايا الرصاع الصعبة. أو ألن املنهجيات غري متوفرة 

بسهولة وبالتايل فإن فرضها كأحد محركات التغيري يستلزم ربطها ببناء القدرات والتمكني والعدالة 

االجتامعية، كام يستوجب إدراك حساسيتها لشدة الرصاع. وقد أثبتت التجارب أن اإلرصار عىل 

التميز الفني الخاص والجودة الفنية ميثل أفضل الضامنات للبقاء، وكذلك للتوصل إىل االعرتاف 

والتفاعل يف املجتمع األوسع.

يف النهاية، فإن هناك رضورة للنظر إىل الثقافة باعتبارها منتجاً متغرياً باستمرار، فاملشرتك يف 

التجارب الناجحة مل يكن إيجاد الفرص للفرد واملجموعات للتعبري عن ثقافتهم فقط؛ بل تأمني 

الفرص وكفالة الحق لتغيري هذه الثقافة وإعادة إنتاجها.
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ملحق

منظامت عاملية تعمل عىل املصالحة من خالل الفن والثقافة

 Theatre Without

Borders

مرسح بال حدود) TWB ( شبكة غري 

ربحية، تتبادل املعلومات واالتصاالت بني 

األفراد واملؤسسات الثقافية يف جميع أنحاء 

العامل.

http://www.
theatrewithoutborders.com/

Playback theatre
مبادرة مرسحية من أجل السالم تعمل يف 

50 بلداً
http://www.playbackcentre.
org/

 Alliance for

Peacebuilding

التحالف من أجل 

بناء السالم

يساعد عىل تحفيز، وتغري بناء سالم دائم 

بني املامرسني وقادة الفكر لتعزيز املعرفة 

واملهارات وتوليد اسرتاتيجيات جديدة.

http://www.
allianceforpeacebuilding.org/
our-work/

 Search for

 Common

Ground

من أكرب املنظامت العاملة يف العامل بهدف 

بناء السالم من خالل املجتمعات املحلية 

نفسها من خالل ثالث قنوات رئيسة هي:

الحوار، وسائل اإلعالم، الثقافة.

http://www.sfcg.org/

مرسح املضطهدين 

الذي أسسه أغستو 

بوال

شبكة من املرسحيني يف أكرث من 50 بلدا 

تعمل من أجل التغيري الثقايف وتقدم كمية 

من املوارد واألدوات والتجارب.

http://www.
theatreoftheoppressed.org/en/
index.php?useFlash=0
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برنامج الفن وبناء 

السالم الخاص 

بجامعة برانديس

Program in Peacebuilding and 

the Arts, International Center for 

Ethics, Justice and Public Life, 

Brandeis University 

http://www.brandeis.edu/
ethics/peacebuildingarts/
library/orgslinks/index.html

شبكة مرسحيون ضد 

الحرب

شبكة دولية من فناين املرسح شكلت 

باألصل ردا عىل ما يسمى »الحرب عىل 

اإلرهاب« يف الواليات املتحدة، لكنها تدعم 

الحركات الفنية املناهضة للحرب يف كل 

العامل

http://www.thawaction.org/

جمعية الفن والشفاء

جمعية تضم أطباء وفنانني يرون بأن هناك 

قوة عالجية يف الفنون ملعالجة األمراض 

النفسية والجسدية

http://www.artashealing.org/
main/

شبكة املصالحة 

العاملية

شبكة عاملية تأسست مببادرة أسرتالية 

تسعى إىل تعزيز »املصالحة« والتواصل 

والحوار عربالرعاية الصحية والفنون 

والثقافة والتعلم والتعليم واالحتفال 

والرياضة والبيئة والعدالة واألخالق. الفكرة 

األساسية لعمل الشبكة هو أن املامرسات 

اليومية ميكن استخدامها لتعزيز املصالحة.

http://globalreconciliation.
org/

مرشوع الغفران

مؤسسة خريية مقرها يف اململكة املتحدة 

تستخدم القص والحكايات الستكشاف 

كيفية الغفران واملصالحة وتسوية النزاعات 

من خالل شهادات شخصية كل من الضحايا 

ومرتكبي الجرمية والعنف.

http://theforgivenessproject.
com/

http://inmp.net/

 Crossing Borders

منظمة غري حكومية مقرها يف الدمنارك 

تتعاون مع رشكاء من مختلف أنحاء العامل. 

الهدف األسايس توفري مساحة محايدة 

الحوار والتدريب عىل املهارات للشباب، 

واملربني، واإلعالميني، مع الرتكيز بشكل 

خاص عىل مناطق النزاع.

http://crossingborders.dk/
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GPPACشبكة

رشاكة عاملية ملنع نشوب الرصاعات 

املسلحة تتكون من خمس عرشة شبكة 

إقليمية من املنظامت املحلية. تنشط يف 

باكستان والهند والرشق األوسط، وتعتمد 

يف عملها عىل املوارد الثقافية للمجتمعات 

املحلية

http://www.gppac.net/

 PCDN

NETWORK

أسسها خبري التعايش كريغ زيليزر يف عام 

2007، وتعمل عىل تعزيز الحوار وتقاسم 

املوارد يف مجال التنمية الدولية، وحل 

النزاعات، تعميم مراعاة املنظور الجنساين، 

وحقوق اإلنسان، وتنظيم املشاريع 

االجتامعية الثقافية.

http://www.
internationalpeaceandconflict.
org/

مكتب الرشق 

األوسط ملؤسسة 

هيرنش بُل

تركز املؤسسة يف عملها عىل الرتبية املدنية 

يف أملانيا ويف الخارج مام يهدف إىل الرتويج 

آلراء دميقراطية متطلعة، وااللتزام باملنحى 

السيايس – االجتامعي والتفاهم املتبادل. 

تدعم املؤسسة مشاريع ثقافية ومنح 

دراسية، وتتعاون يف مشاريع تنموية

http://www.lb.boell.org/
web/11.html
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منظامت إقليمية تعمل ببناء السالم والتعايش )تدريب، متويل، أبحاث...)

1001 قصص أرضية 

مشرتكة

يشّكل موقع ألف قّصة وقّصة إحدى 

مبادرات منظمة البحث عن أرضية مشرتكة، 

وهي منظمة عاملية غري حكومية تعمل 

يف مجال تغيري األسلوب الذي يتعامل 

فيه العامل مع النزاع، بعيداً عن التوّجهات 

العدائية ونحو عملية تعاونية لحل املشاكل. 

وقد تم إيجاد هذه الشبكة كجزء من 

مبادرة األرضية املشرتكة لتشجيع تفاهم 

أوسع بني املسلمني والغرب

http://1001cgstories.org/
arabic/categories/conflict-
resolution

املركز الدويل للعدالة 

االنتقالية

منظّمة دولية غري حكومية. تعمل عىل 

مساعدة املجتمعات التي متّر باملرحلة 

االنتقالية يف معالجة إرث املايض، وتساعد 

املؤسسات ومنظامت املجتمع املدين عىل 

النظر يف التدابري التي تسمح بالتوّصل 

إىل الحقيقة واملحاسبة والتعويض عن 

االنتهاكات املاضية. وتأمني املساعدة الفنية 

واملعرفة لتجارب مقارنة ذات صلة يف مجال 

العدالة االنتقالية من شتّى أنحاء العامل.

http://ictj.org/ar/

www.international-alert.orgمنظمة االنذار الدويل

منظمة نساء تشن 

السالم
www.womenbuildingpeace.org

معهد األمن الشامل

يقدم مهارات ومعارف للنساء باعتبارها 

أداة أساسية ملنع العنف، ووقف الحرب. 

يقدم ملفاً بالعربية ملجموعة أدوات صممها 

صندوق Hunt Alternative Fund، حول 

منع الرصاعات، وحلها، وإعادة البناء

http://www.inclusivesecurity.
org/
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التكتيكات الجديدة

موقع يوفر أكرت من 100 تكتيك تم اتباعه 

يف مناطق مختلفة من العامل بهدف إحداث 

تغيري خاصة يف مجال حقوق اإلنسان

https://www.newtactics.org/ar

مؤسسة »سويس 

بيس«

نشأت املؤسسة السويرسية للسالم 1988، 

بهدف تشجيع البحث العلمي يف مجال 

حفظ السالم وحل النزاعات بالطرق 

السلمية. وتوجهت جهود البحث منذ ذلك 

الوقت إىل تحليل بؤر التوتر والنزاعات 

الدولية، وفهمها.

مركز الحوار اإلنساين 

يف جنيف
مركز بحثي ومتوييل يهتم بأنشطة السالم

أكادمية التغيري
مؤسسة تدريبية عىل التغيري االجتامعي 

بطرق علمية ومدروسة

http://unblock-myspace.biz/
browse.php?u=Oi8vYW9jLm
ZtL3NpdGUvcmVzZWFyY2h
lcw%3D%3D&b=5

NPWJ

منظمة »ال سالم دون عدالة« هي 

مؤسسة دولية غري ربحبة تم تأسيسها 

عام 1993: يتمحور عملها حول العدالة 

الجنائية الدولية، تشويه األعضاء األنثوية 

و الدميقراطية يف الرشق األوسط )جهة 

ممولة(

ماندا أنرتناسيونال

تستقبل وتعلم املندوبني املشاركني يف 

التعاون والتمويل الدويل بهدف تحقيق 

السالم

http://www.mandint.org/ar

منظمة التجارة 

العادلة

تقوم فكرة التجارة العادلة باألساس عىل 

كيفية توفري فرص وسبل جيدة للمنتجني 

يف الدول النامية لبيع سلعهم ومنتجاتهم 

بأسعار عادلة »قريبة« من األسعار العاملية، 

وتقليل حاالت االستغالل التي يتعرض لها 

هؤالء املنتجون، من بلدان الشامل املتقدم.

http://www.fairtrade.net/
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مركز العدالة وبناء 

CJPالسالم

يضم معهد التدريب واملامرسة لبناء السالم، 

وندوات للتوعية حول الصدمات واملقاومة 

وغريها من التدريبات والربامج املكثّفة 

وفرص الرشاكة.

www.emu.edu

مبادرة الديانات 

:URIاملتّحدة

تهدف إىل تعزيز التعاون املستدام اليومي بني 

الديانات للحّد من العنف الذي تحرّكه دوافع 

وإغاثة وعدالة  سالم  ثقافات  ولخلق  دينية 

www.urimena.org

شعبة القضايا الناشئة 

والنزاعات)ECRI( يف 

االسكوا

http://www.escwa.un.org/
arabic/divisions/ecri.
asp?division=ecri

 University for

Peace

مهمة الجامعة، حسب املحدد يف ميثاقها، 

ووفقا ملا اعتمده مجلسها، هي »أن توفر 

للبرشية مؤسسة دولية للتعليم العايل 

ألغراض السلم وأن تعزز بني البرش كافة 

روح التفاهم والتسامح والتعايش السلمي، 

وتستحث التعاون فيام بني الشعوب، 

وتساعد عىل تذليل العقبات وتقليل 

األخطار التي تعرتض سبيل السلم والتقدم 

يف العامل، مبا يتفق واألماين النبيلة املعلنة يف 

ميثاق األمم املتحدة«.

http://www.upeace.org/

برنامج اليونسيف 

للمهارات الحياتية

مجموعة من املوارد للوقاية من العنف 

وبناء السالم
http://www.unicef.org/arabic/
lifeskills/lifeskills_25517.html

برنامج اليونسيف 

للتواصل مع األطفال

وسائل  مختلف  من  ومصادر  إيجابية  أمثلة 

اإلعالم، التي متثل طائفة واسعة من الدول. 

وتقدم بعضها مناذج جيدة من قصص وأفالم 

عن كيفية تعامل األطفال مع األحداث العنيفة

http://www.unicef.org/arabic/
cwc/61044_61113.html

مصادر اليونسيف

مجموعة مدروسة من النارشين ومواقع 

اإلنرتنت والجامعات التي تعمل من أجل 

األطفال ومعظمها غري ربحية وتعمل عىل 

نطاق عاملي ولكثري منها تجارب مميزة يف 

الدول التي تشهد نزاعات عنيفة

http://www.unicef.org/arabic/
cwc/61044_61122.html
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جمعية

 Conciliation

 Resources

تسعى إىل نرش املعلومات وتعزيز عمليات 

السالم يف العامل من خالل التوثيق وتحليل 

الدروس املستخلصة يف مجال بناء السالم.

http://www.c-r.org/

الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية

وكالة تابعة لحكومة الواليات املتحدة 

الفيدرالية وهي مسؤولة يف املقام األول 

عن إدارة املساعدات الخارجية املقدمة 

للمدنيني.

www.usaid.gov

املجتمع املفتوح

يسعى هذا املعهد من أجل بناء دميقراطية 

نابضة بالنشاط والتسامح ويسعى إىل 

تشكيل السياسات العامة التي تضمن املزيد 

من العدل يف النظم السياسية والقانونية 

واالقتصادية وحامية الحقوق األساسية، 

كام ويساهم يف تنفيذ مجموعة واسعة من 

املبادرات لتعزيز العدالة، والتعليم، والصحة 

العامة، ووسائل اإلعالم املستقلة.

http://www.
opensocietyfoundations.org/

EPLO

هو منصة للمنظامت غري الحكومية 

األوروبية والشبكات ومراكز الفكر نشطة 

يف مجال بناء السالم، الذين يشرتكون يف 

مصلحة يف الرتويج لسياسات بناء السالم 

املستدام بني صناع القرار يف االتحاد 

األورويب.

www.eplo.org

التحالف من أجل 

بناء السالم

ائتالف ومقره الواليات املتحدة من 

املنظامت املختلفة واملهنيني العاملني معا 

لبناء السالم املستدام واألمن يف جميع أنحاء 

العامل.

www.allianceforpeacebuilding.
org

مركز دراسات السالم 

 CPCS والرصاع

يخلق فرصاً للعاملني والطالب واألكادمييني 

واملحللني للوصول إىل املعلومات واملوارد 

التي ترتكز السياق، ويدعم الناس يف البلد 

وحاالت الرصاع من خالل آليات دعم 

الشبكة والخدمات االستشارية.
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منظامت إقليمية تعمل لنرش السلم األهيل يف العراق واألردن وسوريا ولبنان وفلسطني

الجمعية اللبنانية 

للدراسات والتدريب 

وLOST هي منظمة خريية مسّجلة يف لبنان 

وناشطة يف مجال حّل النزاعات والحوكمة يف 

الريف اللبناين.

http://ar.lostlb.org/

أكادميية بناء السالم

)PBA(

هي منظمة مستقلة غري حزبية وغري 

حكومية تعمل عىل تعزيز وسائل السالم 

والالعنف يف إدارة النزاعات يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا، بدالً من القيام 

بنفسها بنشاطات متعلقة ببناء السالم، تُعنى 

األكادميية بدعم املنظامت الحكومية من 

جهة والحكومية الدولية من جهة أخرى التي 

تعمل يف حقل بناء السالم يف املنطقة من 

خالل بناء القدرات وإنتاج املعرفة وتقاسمها، 

وتقديم منرب للتفاعل والتعاون وإنشاء بنية 

تحتية من أجل السالم.

http://www.
peacebuildingacademy.org/
ar/

CCRP

مركز حّل النزاعات 

وبناء السالم

يقوم بتنظيم حلقات حوار أسبوعية تجمع 

طالباً لبنانيني من مختلف الجامعات 

والخلفيات ملناقشة مواضيع مختلفة 

واإلعراب عن مخاوفهم. بهدف كرس 

الحواجز وتخطي القوالب النمطية

www.abc-directory.com

A Step Away

تؤمن بأن الفن والثقافة يلعبان دوراً مهامً 

يف دفع املجتمع اللبناين نحو السالم والعدالة 

والدميقراطية.

www.insightonconflict.org

منتدى التنمية و 

الثقافة و الحوار

:)FDCD(

يستخدم التنّوع الثقايف كأداة ميكنها 

املساعدة عىل تفادي االشتباكات والحّث 

عىل تقّدم املجتمعات. يشّدد املنتدى عىل 

التمكني والتضامن مع الشعوب املحتاجة 

إىل االقرتاب من العدالة من خالل السالم 

بواسطة الحوار والتعاون.

www.insightonconflict.org
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املركز للبناين 

:LCPSللدرسات

تأسس عام 1989. يُعنى مبجموعة مواضيع 

مبا فيها الحوكمة واالنتخابات والتنمية 

االقتصادية واالجتامعية

http://www.lcps-lebanon.org/
index.asp

مركز كارنيغي للرشق 

األوسط
www.carnegie-mec.orgمركز أبحاث مقرّه بريوت

معهد الواليات 

 :USIPملتّحدة للسالم

هدف إىل تطوير اقرتاحات و أفكار 

وتوجيهات من شأنها أن تحول دون وقوع 

نزاعات يف لبنان

www.usip.org

حركة السالم الدائم
PPM تأست 1986 عىل يد طالب جامعات 

يف لبنان.
www.ppm-lebanon.org

مركز الرتبية عىل 

السالم يف العراق

يساعد املركز عىل التواصل ودعم املنظامت 

واألفراد الذين يقومون بأعامل إنسانية 

لبلوغ السالم يف العراق.

www.epic-usa.org

CSPمركز
مركز بحثي مختص بالعنف السيايس من 

اإلطار البنيوي للنظام العاملي الدينامييك.
www.systemicpeace.org

 INSAN

منظّمة تهتّم بتأمني التعايش السلمي بني 

املجتمعات املتجاورة يف العراق عرب تحسني 

الرشوط املعيشية وتعزيز الحوكمة الرشيدة 

وبناء قدرات املجتمع املدين يف حل ّالنزاعات

www.insightonconflict.org 

معا لبناء السالم

منظمةعراقية تم تأسيسها ضمن برنامج مد 

الجسور الثقافية للمصالحة يف العراق وهو 

باللغتني الكردية والعربية، يحوي املوقع 

موارد نظرية عن التسامح والالعنف

http://www.tfpb.org

CDOمنظمة

أطلقت هذه املنظمة قسامً خاصاً بتعزيز 

السالم والدميقراطية يف العام 2003 لعبت 

دوراً أساسياً يف تخفيف التوترات القامئة 

يف األرايض املتنازعة شاميل العراق حيث 

تتعايش مجتمعات مختلفة: أكراد-عرب- 

تركامن-آشور...

www.insightonconflict.org 
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جاست فيجني

تهدف إىل تقديم الدعم للفلسطينيني 

واإلرسائيليني الذين يسعون إىل حل الرصاع 

الفلسطيني - اإلرسائييل بطرق العنفية 

وإنهاء االحتالل. وميكن االستفادة من 

األدوات التثقيفية التي يقدمها املوقع والتي 

تهدف إىل إضعاف الصور النمطية، كام ميكن 

االستفادة من تجربتها يف بناء شبكة من 

مدافعني عن حقوق اإلنسان وخرباء يف فض 

النزاعات، صناع أفالم، وإعالميني.

http://www.justvision.org/ar/
home
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نحو تطوير الهياكل الثقافية يف سوريا

إعداد: املركز السوري لبحوث السياسات – 2014
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تم إعداد هذا البحث ضمن مسابقة الهياكل الثقافية الرسمية/ مؤسسة املورد الثقايف وضمن 

برنامج أولويات العمل الثقايف السوري، ملؤسسة اتجاهات - ثقافة مستقلة، من قبل فريق العمل 

يف املركز السوري لبحوث السياسات بإرشاف األستاذ جاد الكريم الجباعي.
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شكر وتقدير

أُعدَّ هذا البحث من قبل فريق العمل يف املركز السوري لبحوث السياسات بإرشاف األستاذ جاد 

الكريم الجباعي، وقد تم البحث بدعم من مؤسسة اتجاهات - ثقافة مستقلة. 

ويتقدم املركز السوري لبحوث السياسات من جميع ممثيل املؤسسات والخرباء الذين ساهموا 

استكملوا  الذين  بالذكر  ونخص  الرئيسة،  ومحاوره  البحث  منهجية  ومناقشة  إغناء  يف  بفعالية 

االستامرات التفصيلية.
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مقدمة

يسعى البحث إىل دراسة البنى املؤسسية الرسمية الناظمة للعمل الثقايف، يف سوريا، يف وضعها 

الراهن، للكشف عن مدى قابليتها لتأدية الوظائف املنوطة بها، مبا هي مؤسسات عامة، ومدى 

بناها وأسلوب  ثم،  تحدد مدى عموميتها وتحدد، من  التي  الرشوط  قدرتها عىل ذلك، يف ضوء 

إدارتها وآليات عملها واتجاهاتها، انطالقاً من توخي العدالة يف توزيع املنتجات واملوارد الثقافية 

بني الفئات االجتامعية املختلفة، وتعزيز اإلبداع الثقايف والبناء عىل التنوع الثقايف، وأثر ذلك يف 

والهوية  االجتامعي  االندماج  من  كل  يف  الحاسم  الثقافة  ألثر  نظراً  مشرتك،  ثقايف  فضاء  تشكيل 

الوطنية والتنمية التضمينية. 

القرار،  صناعة  وآليات  الرئيسة،  مبكوناتها  الثقافية،  السياسة  صناعة  آليات  البحث  ويتناول 

وقطاع  سياسية  قوى  من  بالفاعلني  والعالقة  الثقافية،  الحياة  يف  املؤثرة  العوامل  مع  وتفاعلها 

خاص ومدين. ويعمل عىل تطوير منهجية بحث ومنهجية عمل تسمح لنا باقرتاح تصور لتطوير 

عملها وتفعيله، يف ضوء األهداف التي تنشدها، وما تتوقعها للفئات االجتامعية املختلفة منها، 

ومدى التناسب والتساوق بني األهداف املعلنة والتوقعات من جهة والنتائج املتحققة من جهة 

أخرى. وسيعالج ذلك يف مقدمة وأربعة فصول وخامتة. ويحاول البحث استكشاف االسرتاتيجية 

الثقافية الرسمية، والرؤية التي تؤسسها، واألهداف التي تنشدها، من خالل النصوص الدستورية 

والترشيعات والقوانني الناظمة لعمل املؤسسات الثقافية العامة، والتي تحدد عالقة املؤسسات 

بالفاعالت والفاعلني يف املجال الثقايف من جهة واملستفيدات واملستفيدين منه من جهة أخرى، 

وما طرأ عىل هذه االسرتاتيجية من تطور منذ عام 2000 حتى 2011، ثم من 2011 حتى تاريخ 

هذا البحث.
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كام يتطرق البحث إىل بنية املؤسسات الثقافية وعالقتها ببقية املؤسسات والقطاعات، وتوصيف 

عملية صناعة السياسة الثقافية، وآثار هذه السياسة يف القطاع الثقايف. وتم التقويم األويل لعمل 

هذه املؤسسات وفقاً ملعايري اإلبداع والتنوع والتشاركية والفعالية املؤسسية. وذلك بدراسة اإلطار 

الترشيعي وهيكلية املؤسسات وآليات صناعة القرار ومدى االلتزام بوجود رؤية ثقافية ترتجمها 

اسرتاتيجية تتسم بوضوح األهداف والرتكيز عىل النتائج والتشاركية والتضمينية واملرونة واالبتكار.

نحو تعريف إجرايئ للثقافة 

اإلنتاج الثقايف وما يتضمنه من إبداع فردي – إنساين، يف األساس، ذو طابع اجتامعي، بحكم 

رشوط البيئة والعرص، التي ينمو يف كنفها املنتج وإنتاجه. ومن املؤكد أن هذه الرشوط ال تنطوي 

عىل أي حتمية، وتأثريها متفاوت يف األفراد والجامعات، ولكنها تطبع اإلنتاج الثقايف بطابعها وتعني 

سيامءه الخاصة. فليس من ثقافة ال تتأثر برشوط إنتاجها، ولو كانت منطلقاتها ومبادئها أسطورية 

وسحرية أو ميتافيزيقية أو علمية محضة أو إنسانية خالصة. يتجىل الطابع االجتامعي للثقافة يف 

طابعها املؤسيس، بدءاً مبؤسسة اللغة ومؤسسات إنتاج الثقافة وإعادة إنتاجها، كاألرسة واملدرسة 

واملؤسسات الدينية وغريها.

ومؤسسات  وتنظيامت  انتظامات  من  منها  ينتج  وما  واملتغرية،  املوارة  االجتامعية  العالقات 

هذا  مضمون  هي  والثقافة  واألخالقية؛  والسياسية  االقتصادية   – االجتامعية  الحياة  شكل  هي 

التفكري  عمليات  توجه  التي  واإلنسانية،  االجتامعية  والقيم  واملعايري  املبادئ  وتتضمن  الشكل، 

الثقافة  يجعل  مام  وهذا  والتحاجز.  الركود  أو  والتواصل،  والفاعلية  والعمل  والتقدير  واإلدراك 

كثري  يعتمد  وإذ  املناطقة.  بلغة  املانع،  الجامع  التعريف  والحضارة عصية عىل  للمدنية  املرادفة 

املكسيك،  يف  الثقافية  للسياسات  العاملي  املؤمتر  تبناه  الذي  الثقافة  تعريف  عىل  الباحثني  من 

والذي ينص عىل أن »الثقافة هي مجمل السامت الروحية واملادية والفكرية والعاطفية ملجتمع 

القيم  ومنظومة  املشرتك  العيش  وطرق  الحياة  وطريقة  واآلداب  الفنون  جانب  إىل  جامعة،  أو 

والعادات واملعتقدات« )يونسكو، 1982(. أو تعريفات أخرى مشتقة من تعريف إدوارد تايلور 

منظومة  البحث،  هذا  يف  بالثقافة،  يقصد   .)1()1871( البدائية«  »الثقافة  كتابه  يف  شموالً،  األكرث 

)1(  عن زيك امليالد، الثقافة واألنرتوبولوجيا، قراءة في نظرية الأنتروبولجيين، مجلة الكلمة، العدد 44، صيف 2004، 
)مرجع إلكرتوين( عىل الرابط: http://www.kalema.net/v1/?rpt=547&art ، متت معاينته يف 2015-10-14
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األفكار والتصورات واملعتقدات والقيم والعلوم واآلداب والفنون، التي تسهم املؤسسات الثقافية، 

الحكومية وغري الحكومية، يف إنتاجها وإعادة إنتاجها و/ أو توزيعها، بأشكالها املادية وغري املادية، 

لرؤية كل منها واألهداف التي تنشدها والوسائل واألساليب التي تنتهجها. وتتمحور هذه  وفقاً 

املنظومة حول الذات والرتاث واللغة والتاريخ واملنهج والتعبري، منظوراً إليها بداللة املايض أو يف 

أفق العرص. ويتأطر هذا التعريف اإلجرايئ بالتعريف املوسع السابق ويستمد منه جميع مقوماته.

املنهجية 

االعتبار  بعني  آخذاً  الثقافية،  البنى  حالة  لتشخيص  تشاركية  منهجية  عىل  البحث  اعتمد 

تعقيدات الحالة السورية يف أثناء النزاع الدموي القائم، ففي ظل العنف املسلح تتالىش الشفافية 

وتختل العالقات والقيم االجتامعية وتتغري وظائف املؤسسات وأولوياتها وتتكون بنى وعالقات 

ومنتجات ثقافية جديدة يصعب التعرف عليها وتحديدها تحديداً رصيناً علمياً خاصة مع سيطرة 

ثقافة الخوف واالستقطاب ورفض اآلخر من جهة، واقتحام عوامل جديدة داخلية وخارجية الحياة 

العملية  وانقطاع  اآلخر  عىل  والتحريض  العنف  واقتصاديات  القتال  يف  املشاركة  مثل  الثقافية 

وتحلل  ترصد  التي  الرصينة  العلمية  األدبيات  ذلك محدودية  إىل  يضاف  تشويهها.  أو  التعليمية 

البحث  النزاعات املسلحة. لذلك تبنى  الطارئة عليها يف ظل  الثقافية والتغريات  البنى املؤسسية 

مشاركة الفاعلني الثقافيني يف تحليل وضع البنى الثقافية قبل ويف أثناء األزمة، كام متت مشاركتهم 

يف رصد الحياة الثقافية وتحديد أهم مالمح السياسة الثقافية املستقبلية لتجاوز آثار األزمة.

الثقافية  السياسة  تطوير  وآليات  الثقافة  بدور  املتعلقة  األدبيات  مراجعة  املنهجية  تضمنت 

هذه  عمل  آلية  ودراسة  الثقافية  والترشيعات  القوانني  وتحليل  الثقافية  املؤسسات  وطبيعة 

املؤسسات وتطورها، كام اعتمدت عىل العمل امليداين للوصول إىل فهم أعمق للمؤسسات الثقافية 

يف سوريا، قبل األزمة ويف أثنائها. فاستخدم نوعني من االستامرات كأدوات بحث رئيسة، تستهدف 

وتتكون  أثنائها.  األزمة ويف  قبل  الثقايف وحالها  املجال  تعمل يف  التي  الرسمية  املؤسسات  األوىل 

استامرة املؤسسات )ملحق 1( من ثالثة أقسام: يتطرق األول إىل نظرة ممثيل املؤسسة إىل الوضع 

الثقايف يف سوريا بوجه عام، والثاين يتعلق بحالة املؤسسة وآليات عملها، والقسم الثالث يتضمن 

أسئلة حول اآلفاق املستقبلية للعمل الثقايف يف سوريا، األمر الذي يعرب إىل حد ما عن وجهة نظر 

الثاين من االستامرات فهو استامرة  النوع  الثقافية وآلية عملها. أما  هذه املؤسسات يف السياسة 
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الخرباء )ملحق 2( التي تستهدف آراء عينة مختارة من الخرباء والفاعلني يف املجال الثقايف الستكامل 

فهم الواقع الثقايف يف سوريا، وتقويم عمل املؤسسات الرسمية وآثار السياسة الثقافية يف الحياة 

الثقايف  الفاعالت والفاعلني، وتتضمن أسئلة عن آرائهم يف واقع العمل  الثقافية، من وجهة نظر 

للثقافة  أثنائها، إضافة إىل رؤيتهم ألهم املحددات املستقبلية  وآلياته يف سوريا، قبل األزمة ويف 

وكيفية الوصول إليها.

تخدم  مواصفات  وفق  مفتاحيني  وخرباء  مؤسسات  تحديد  عىل  امليدانية  الدراسة  اعتمدت 

البحث. ففي مجال املؤسسات تركزت الدراسة امليدانية، بصورة رئيسة، عىل املؤسسات الرسمية 

العاملة يف املجال الثقايف داخل سوريا، والتي لها باع طويل يف هذا النوع من العمل، مثل مديريات 

أساسية يف وزارة الثقافة واتحاد الصحفيني. كام تم استبيان رأي بعض املؤسسات الثقافية الخاصة 

أما  الرسمية.  املؤسسات  مع  آرائها  تباين  ومدى  الثقافية  ورؤيتها  عملها  واقع  لتلمس  املرخصة، 

املقيمني داخل سوريا  السوريني  الثقايف من  املجال  فاعلني يف  اختري خرباء  فقد  الخرباء  يف مجال 

د 120 اساًم بني ممثيل مؤسسات وخرباء، وبلغت  وخارجها، ومن اتجاهات فكرية متنوعة. وقد ُحدِّ

نسبة االستجابة نحو %40. قد يعود هذا إىل عدد من األسباب، منها تواجد عدد كبري من الخرباء 

خارج سوريا وصعوبة التواصل معهم، وظرف األزمة املعقدة، وحالة االستقطاب التي نتجت منها، 

أن  إىل  اإلشارة  الظروف. وتجدر  الخرباء يف هذه  العديد من  لدى  البحث  بأولوية  اإلميان  وعدم 

املسح نوعي ال يعتمد عىل عينة إحصائية ممثلة، بل عىل عينة قصدية من ممثيل مؤسسات ثقافية 

وأشخاص مفتاحيني فاعلني يف الحقل الثقايف.

ويبني تحليل استامرة املؤسسات واقع املؤسسات املبحوثة، ويلقي بعض الضوء عىل املؤسسات 

األخرى، من حيث رؤية املؤسسة وخطتها وأهدافها وآليات عملها وكيفية اتخاذ قراراتها وعالقتها 

بالفئات املستهدفة والفاعالت والفاعلني والعوائق التي تعرتض ذلك. تتمحور منهجية العمل يف هذا 

القسم حول املؤسسات الثقافية، املنتجة للثقافة، أو املوزعة لها، أو التي تقوم بالعملني معاً. لذلك 

كان عدد كبري من املؤسسات املشاركة تابعاً لوزارة الثقافة، إضافة إىل اإلعالم. وضمت مجموعة 

املؤسسات، ثالث عرشة مؤسسة، منها عرش مؤسسات عامة، وثالث مؤسسات خاصة، وقد اعتمد 

آرائهم ومالحظاتهم كام  تدوين  املؤسسات، وجرى  لهذه  ممثلني  مع  الشخصية  املقابلة  أسلوب 

وردت يف االستامرة، وبصورة مبارشة. لكن العدد الضئيل للمشاركني من القطاع الخاص ال يسمح 

القطاع  أبداها عاملون يف  التي  الخاصة  اآلراء  القطاع، وسوف يشار إىل  بهذا  بإفراد قسم خاص 
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للتعبري عن دور وزارة  العامة فإن متثيلها كاف  أما املؤسسات  بها، يف حينه.  الخاص، لالستئناس 

الثقافة ومهامها، وهي املؤسسة الرسمية املعنية بالشأن الثقايف يف البالد.

باملقابل أجريت مقابالت شخصية مع معظم الخرباء، واسُتكملت بعض االستامرات من خالل 

التواصل اإللكرتوين وخاصة مع الخرباء املتواجدين خارج سوريا. وعىل الرغم من سعي الباحثني إىل 

توازن أعداد املبحوثني من حيث الجنس إال أن نحو %75 من الخرباء كانوا من الذكور، كام تنوعت 

اهتاممات الخرباء من ناحية اإلنتاج الثقايف، فكانت غالبيتهم من املهتمني باإلنتاج األديب والفني 

وبدرجة أقل العلمي والرتايث. وتنوعت انتامءات املشاركني، إذ يشارك بعض الخرباء يف اتحادات 

ونقابات داخل سوريا، يف حني يعمل آخرون مستقلني أو من خالل مؤسسات تنشط خارج سوريا، 

إضافة إىل مشاركة خرباء كانوا يشغلون مناصب رسمية يف املجال الثقايف. أما من حيث الخربات 

فيعمل أغلب املشاركني يف مجال الكتابة أو النرش أو املرسح أو الفن التشكييل أو اإلخراج، إضافة 

إىل وجود عدد من األكادمييني والصحفيني والباحثني يف العلوم اإلنسانية.

األدبيات

يعاين قطاع الثقافة يف كثري من دول العامل من عدم وضوح نطاقه، إضافة إىل أنه حقل متغري 

وفقاً لتطور الحياة العامة، ويبدو هامشياً يف نظر الحكومات، مقارنة بأهدافها املركزية )ماتاراسو 

كسباً  الجمهور  يف  مبارشة  أثرها  يظهر  التي  القطاعات  عىل  الحكومات  إنفاق  يرتكز  إذ   ،)1999

لألصوات أو الوالء، مثاًل الصحة والتعليم والبنية التحتية. يف حني تعاين قطاعات أخرى، مثل البحث 

العلمي والثقافة من نقص يف التمويل عىل الرغم من أهميتها، ألن آثارها بعيدة املدى، وال تظهر 

مبارشة، بل تحقق وفورات خارجية عىل بقية القطاعات. 

الرتكيز  فانتقلت من مجرد  القرن املنرصم،  الثقافة يف  الحديثة إىل قطاع  النظرة  لقد تطورت 

عىل الفنون املختلفة والرتاث الثقايف إىل اعتبار الثقافة عنرصاً رئيساً يف دعم االنسجام والتكامل 

إىل  النظر  بدأ  الثامنينيات  ويف  الثقافية،  والدميقراطية  والتشاركية  الوطنية  والهوية  االجتامعي 

اإلبداعية،  والصناعات  الثقافية  املوارد  االستثامر يف  فنام  للتنمية،  وأداة  أنها مصدر  الثقافة عىل 

بصفتها مصدراً مستداماً للنمو االقتصادي )وزارة التعليم والثقافة الفنلندية، 2011(.

كثرية  أدبيات  ظهرت  اإلطار  هذا  ويف  االجتامعي،  والرتابط  االنسجام  يف  جوهرية  فالثقافة 

حول دور الثقافة يف تعزيزه، من خالل بناء الثقة بني املواطنني ونرش قيم التعاون والحفاظ عىل 
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املوجودات املشرتكة. وتطورت يف هذا السياق فكرة رأس املال االجتامعي )بوتنام، 1995( التي 

يبقى  األخري  املفهوم  أن  إال  التنمية،  يف  القيم  ومنظومة  االجتامعية  العالقات  أهمية  عىل  تركز 

حساب  عىل  يكون  أن  املجتمع  من  لفئة  اجتامعي  رأس  لتوافر  ميكن  إذ   )2004 )سن،  إشكالياً 

فئات أخرى، فيفيض إىل نتائج سلبية، ما مل يتعزز رأس املال االجتامعي عىل املستوى الوطني، بل 

اإلنساين، حتى يحظى بأهميته التنموية اإليجابية. 

االقتصادية  للتنمية  محدود  غري  مصدراً  بصفتها  بالثقافة،  املتعلقة  األدبيات  تطورت  فقد   

االجتامعية،  التنمية  يف  إسهامها  خالل  من  القطاعات  لبقية  خارجية  ُوُفورات  يحقق  والبرشية، 

وكونها مصدراً لإلبداع وخلق األفكار الجديدة التي هي أساس االبتكار. وكانت نظريات األفكار 

ودورها يف التنمية االقتصادية محل اهتامم نظريات النمو ذايت املصدر )رومر 1986، 1990، لوكاس 

البرشي  املال  رأس  أهمية  عىل  ركزت  التي   ،)2001 وجونز   ،1991 وهيلبامن  غروسامن   ،1988

واالستثامر يف اإلنسان واألفكار اإلبداعية للوصول إىل النمو املستدام. فاالقتصاد الحديث املعتمد 

العوامل  أهمية  سن  ويذكر  واالقتصاد.  والتعليم  الثقافة  بني  االنسجام  إىل  يستند  املعرفة  عىل 

املعنوية وقبول  العمل والحوافز  االقتصادي، مثل أخالقيات  األفراد  تؤثر يف سلوك  التي  الثقافية 

املخاطرة واإلدارة الديناميكية وريادة األعامل وقواعد السلوك. كام يعتمد التبادل االقتصادي عىل 

الفساد  من  الحد  مهاًم يف  دوراً  الثقافة  تلعب  كام  املجتمعية.  الضمنية  واملعايري  املشرتكة  الثقة 

والعنف بأشكاله كافة )سن، 2004(. 

ويف سياق مكمل ركزت اليونسكو )يونسكو، 1996( عىل االستثامر الثقايف من حيث العوائد 

املبارشة وغري املبارشة للموارد الثقافية، مثل السياحة املرتبطة بالرتاث املادي والالمادي والصناعات 

اإلبداعية )ثروسباي، 2010(، مام أدى إىل زيادة االهتامم بتمويل األنشطة الثقافية. إال أن جدالً 

يدور حول إيجابيات وسلبيات الرتويج للثقافة كسلعة تجارية قد ترض املوراد الثقافية بدالً من 

استدامتها، كام أنها قد تعقد النفاذ إليها من قبل املواطنني، إضافة إىل خطورة ابتعادها عن هدفها 

املهم يف تحسني نوعية حياة السكان.

الثقافية، مثل  بالرشوط  األخرية  تتأثر  إذ  السياسية،  املشاركة  يف  أساسياً  الثقافة دوراً  وتلعب 

العامة. فامليول  التي تخدم املصلحة  العام املفتوح واألنشطة املجتمعية املشرتكة  النقاش  تقاليد 

التشاركية ال تقمع بالقواعد السياسية االستبدادية فقط، بل بثقافة الخوف التي يخلقها االستبداد 

وثقافة الالمبالة )سن، 2004(. 
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تعلمنا جدلية املعرفة والسلطة، ومن ثم جدلية الثقافة والسلطة، أن املعرفة أو الثقافة سلطة 

بالقوة، ميكن أن تصري سلطة بالفعل، بتوسط العمل أو املامرسة، وفق جدلية الذات واملوضوع، 

ما  كل  تحول  الجدلية،  هذه  وفق  السلطة،  ألن  واملوضوع،  الذات  جدلية  التشديد عىل  ويجب 

يقع يف مجال سيطرتها إىل موضوع، عىل اعتبارها الذات الفاعلة الوحيدة. ومن طبيعة السلطة 

يف كل مكان وزمان أنها محافظة تكره التجديد والتحديث، وال تقاربهام إال مبا يضمن استقرارها 

ترويجه،  وتعمل عىل  وتحديثياً،  تجديدياً  تنتج خطاباً  أن  أنها ميكن  ينفي  ال  واستمرارها. وهذا 

لتعزيز رشعيتها ومقبوليتها. وال يعني أن السلطة ال تهتم بالعلوم واآلداب والفنون وال تستفيد 

من منجزاتها، بوصفها بعضاً من أدواتها، وال يعني أنها ال ترحب بخطاب علموي وخطاب تقنوي 

وتبدي لهام جزيل االحرتام. وقد الحظ عبد الله العروي ذلك برؤيته النفاذة لـام سامه »الدولة 

القومية«، التي يتضافر فيها الشيخ )محمد عبده( والسيايس )أحمد لطفي السيد( وداعية التقنية 

االشرتايك )سالمة موىس( )العروي، 1995( عىل إنقاذ التقليد، وإعادة إنتاج الوعي األيديولوجي، 

والحداثة،  التقليد  بني  تلفيقياً  والتصالح  الشك،  التقليدية من  والثقافة  االجتامعي  النظام  وتربئة 

والثيوقراطية والعلامنية، واالستبداد والدميقراطية.

حني يعرِّف بعضنا الدولة الحديثة بأنها دولة حق وقانون لجميع مواطناتها ومواطنيها بالتساوي، 

فإن الدولة ال تكون كذلك إال بصفتها دولة مؤسسات عامة، تقوم كل منها بوظيفة اجتامعية من 

وظائف الدولة. ومن ثم فإن عالقة الدولة باملجتمع تتعني يف عالقة املؤسسات العامة، ال باألفراد 

املدين هي  املجتمع  منظامت  أن  ويفرتض  أيضاً،  ومنظامته  املدين  املجتمع  بانتظامات  بل  فقط، 

األشكال التي تتعني فيها عالقات األفراد باملجتمع من جهة وبالدولة من جهة ثانية، سواء كانوا 

أعضاء يف هذه االنتظامات واملنظامت أو مل يكونوا. فالنقابات املهنية، عىل سبيل املثال، ال تدافع 

عن حقوق أعضائها املسجلني فقط، بل عن حقوق جميع أفراد املهنة وعن كرامة املهنة. وكذلك 

املنظامت الثقافية الرسمية وغري الرسمية، التي يفرتض أنها تدافع عن حق كل مواطنة ومواطن 

يف الحصول عىل التعليم املناسب والثقافة املناسبة، والتمتع باملوارد واملنتجات الثقافية والوصول 

الرأي والضمري، والدفاع عن  التفكري والتعبري وحرية  الدفاع عن حرية  إىل املعلومات، فضاًل عن 

الكرامة اإلنسانية ألي مواطنة أو مواطن ومن يف حكمهام، وعن الكرامة اإلنسانية يف كل مكان. 

يرى بعضهم أن املثقف مسؤول أخالقياً ال عن الجرائم التي ارتكبت فقط بل عن تلك التي ميكن 

أن ترتكب أيضاً.
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عنها  تعرب  والتي  أفرادها،  بني  تربط  التي  النظامية  العالقات  بشبكة  مؤسسة  أي  تتقوم  وال 

اللوائح الداخلية املتفقة مع القانون، فاللوائح والقوانني ليست سوى البنية الصورية للمؤسسة، 

التي قلام تنطبق عىل صورتها الفعلية. فاللوائح الجيدة والقوانني الجيدة ال تعني دوماً مؤسسة 

الرسمية  الواقعية،  العالقات  مضمون  هي  مؤسسة،  ألي  خفية  بنية  ذلك  إىل  إضافة  مثة  جيدة. 

ال  دونها  من  التي  املؤسسة«،  »ثقافة  هي  البنية  هذه  أفرادها.  بني  تربط  التي  الرسمية،  وغري 

نستطيع تفسري عمليات االصطفاء والتهميش، وبنية العالقات العمودية و/ أو األفقية، األوامرية 

أو التشاركية، والنزعات الفردية أو روح الفريق، وآليات صناعة القرار، وروح املسؤولية االجتامعية 

واملحسوبية  الشللية  وظواهر  والفاعلية،  الكفاءة  بني  والعالقة  االنضباط،  ومستوى  واألخالقية، 

والفساد حيثام وجدت.

ثقافة املؤسسة هي روح املؤسسة، إذا جاز التعبري، وهي التي تحدد مدى حيويتها وديناميتها 

الفكرية واألخالقية والخربات  الكفايات  استثامر  وأسلوب عملها ومستوى فاعليتها وقدرتها عىل 

املهنية ألفرادها، فتجعل منهم إما فريقاً منسجاًم، وإما عدداً حسابياً من موظفني خاملني. وهي، 

أي ثقافة املؤسسة، بالتعريف منظومة األفكار والتصورات والقيم واملعايري املتفق عليها، واملشتقة 

من وظيفتها االجتامعية العامة، والتي توجه التفكري واإلدراك أو التمثل والتقدير والعمل، والتعامل 

مع مختلف الظواهر واملتغريات، ينقلها األكفياء إىل األقل كفاية واألقدمون إىل املستجدين، من 

خالل سلوكهم، وسلوك اإلدارة بوجه خاص. 

تختلف املؤسسات يف كونها إما نظاًم »بريوقراطية« مغلقة وإما نظاًم ديناميكية مفتوحة، لكل 

منها مدخالتها ومخرجاتها. والثقافة الحديثة من أهم هذه املدخالت. فثقافة املؤسسة، هي ما 

متنح كل مؤسسة شخصيتها املميزة، باعتبارها شخصاً معنوياً وقانونياً، عقالنياً وأخالقياً، كام يفرتض 

يف الشخص الطبيعي واملواطن. فاملؤسسات هي التنظيم العقالين واألخالقي للمجتمع، وإال كانت 

سلطة متعالية، منفصلة عنه ومتسيدة عليه، أو أدوات لسلطة مركزية ال ترى يف املجتمع سوى 

رعية. واملؤسسات والحوافز التي تخلقها من خالل املشاريع والربامج التي تنفذها تؤثر يف سلوك 

األفراد والجامعات ال يف القيم واالتجاهات فقط، كام تتأثر املؤسسات بالثقافة املجتمعية، فالعالقة 

متبادلة بينهام. 

نتيجة  كبرية  تحديات  واملجتمع  التنمية  الثقافية يف  واملؤسسات  الثقافة  تقويم دور  ويواجه 

القيم واملعتقدات. وقد  الحياة ومنطها والهويات ومنظومة  الثقافة يف طريقة  أثر  صعوبة قياس 
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بذلت محاوالت كثرية لوضع مؤرشات لقياس هذا األثر، منها محاولة )مريرس، 2002( الذي حدد 

أربعة مؤرشات رئيسة للقياس، تتفرع منها مؤرشات تفصيلية، وهي: أوالً الحيوية والتنوع وقابلية 

الحياة  وأمناط  الثقافة  ثالثاً  الثقايف.  واالستهالك  واملشاركة  النفاذ  ثانياً  الثقافية.  املشرتك  العيش 

هي  األوىل  الثقافية:  السياسة  لتقويم  أداتني  اقرتح  كام  والحوكمة.  واألخالق  والثقافة  والهوية، 

الخارطة الثقافية والثانية هي التخطيط الثقايف. 

يف هذا البحث اعتمدت الدراسة امليدانية للحصول عىل مؤرشات لتقويم املؤسسات الثقافية 

واملؤسسات  الثقايف  القطاع  عن  املتوافرة  املكتبية  املؤرشات  لقلة  وذلك  الثقافية،  الحياة  وغنى 

الثقافية، وكذلك لظروف األزمة الدامية، التي متر بها البالد، والتي أنتجت ظواهر معقدة جديدة 

يف املشهد الثقايف السوري، مام جعل من البحث امليداين وفق منهجية متسقة ملقارنة األزمة مبا 

قبلها رضورة إلمتام البحث. 
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الفصل األول

اإلطار العام للمؤسسات الثقافية الرسمية في سوريا

1 - خلفية تنموية

عانت سوريا من مؤسسات سياسية تغيب عنها فرص املشاركة الحقيقية لألفراد والجامعات، 

سواء من حيث التمثيل للتمثيل أو املحاسبة، وتفتقر إىل الحريات السياسية، كتشكيل األحزاب 

واإلعالم،  الترشيعية  والسلطة  القضاء  خالل  من  الحكومة  ومساءلة  اآلراء  مختلف  عن  والتعبري 

ضمن نظام انتخايب متثييل. وخضعت البالد لقانون الطوارئ لفرتات طويلة منذ االستقالل. وشكل 

هذا الواقع إحباطاً تنموياً طويل األمد انعكس عىل األداء التنموي لألفراد والجامعات. واتسم األداء 

الحكومي بقلة الفاعلية وضعف آليات املساءلة وضعف التنسيق يف بعض القطاعات وفيام بينها، 

الفاعلة عىل أداء  الرقابة  العامة، وغياب دور مجلس الشعب يف  ويظهر ذلك يف نوعية الخدمة 

الحكومة. كام يقلل ضعف الالمركزية عىل املستوى املحيل واإلقليمي من فرص األفراد يف املشاركة. 

بدأت األلفية الجديدة مبحاوالت لوضع تصور لإلصالح التنموي املطلوب، من خالل طروحات 

إصالح القطاع العام وتطوير السياسات ومحاربة الفساد وزيادة املشاركة وتوسيع هامش الحرية 

لإلعالم ومنتديات املجتمع املدين. إال أن هذه العملية توقفت، واقترصت عىل سياسات تحريرية 

عىل الصعيدين االقتصادي واملايل. فقد كان الحفاظ عىل التوازنات عند الحد األدىن سمة السياسات 

العامة، مبا يؤمن استمرارية الحكم. ومن سامت هذا التوازن، إنتاجية ضعيفة وتوظيف حكومي 

وتوسع يف القطاع غري املنظم مع توفري بنية تحتية مالمئة لرشوط املعيشة وخدمات الصحة والتعليم 

االقتصادية واالجتامعية  النخب  املصالح مع  الرئيسة، إضافة إىل تحالفات  الطاقة والسلع  ودعم 

القامئة. وكان هذا كله يف ظل غياب الحريات واملشاركة السياسية وتصحر الحياة الثقافية.
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العارشة،  الخمسية  الخطة  من خالل  عمقاً،  أكرث  إصالح  عملية  إىل  النظر  بدأ   2004 عام  يف 

وكانت فكرة اإلصالح املؤسسايت يف قلب حوارات الخطة، إال أن التنفيذ مع عام 2006 مل يواجه 

واإلداري،  السيايس  اإلصالح  وتأجل  األسعار،  تحرير  عىل  الرتكيز  أعاد  بل  الرئيسة،  االستحقاقات 

العارشة 2006- الخطة  املعاناة من سوء اإلدارة والفساد. فقد أوضح تقويم منتصف  واستمرت 

2010 أن غياب اإلصالحات املؤسسية هو جوهر الخلل يف تنفيذ اإلصالحات، وهو ما يعكس عدم 

جدية اإلصالحات، إال أن الحكومة مل تستدرك، بل أعدت الخطة الحادية عرشة مع نهاية العقد 

املايض مبشاركة مجتمعية أقل من سابقتها، ومل تفتح حواراً جدياً حول أسباب الفشل يف املفاصل 

الرئيسة يف العقد األخري، أو حول رؤية مستقبلية لتاليف هذه األسباب. 

إن جوهر االختالالت يعود إىل »االختناق املؤسسايت« وما تعانيه إدارة املؤسسات السورية من 

أداء  املستقبلية، وما ضعف  املتكاملة  الرؤية  الشفافية واملساءلة وغياب  الكفاءة ونقص  ضعف 

الخدمة العامة وضعف كفاءة إعداد السياسات العامة وتنفيذها إال نتيجة لذلك. إن غياب الحريات 

التناقضات  زيادة  يف  أسهم  املدين  املجتمع  دور  وغياب  واملحاسبة  واملشاركة  التعبري  يف  الرئيسة 

االجتامعية خاصة تفاقم أشكال االحتكار واملضاربات من قبل القوى االقتصادية والسياسية. 

إن تطور الوعي املجتمعي بإمكانية التغيري املؤسسايت رفع من توقعات الجمهور تجاه الحالة 

فازداد  املمكنة  والحالة  الراهنة  الحالة  بني  الفروقات  ثم، وسع  فيها، ومن  يرغبون  التي  العادلة 

الضغط املجتمعي من أجل التغيري، ولعب الجانب الدميغرايف دوراً مهاًم يف زيادة هذا الضغط، 

فتدفقت أجيال شابة التحقت بالتعليم واطلعت عىل تجارب الدول األخرى ومعارفها عن طريق 

التي  الطموحات  سقف  رفع  مام  بينها،  فيام  األجيال  هذه  وتواصلت  الحديثة،  االتصال  قنوات 

اصطدمت باملؤسسات املتخارجة مع املجتمع. 

2 - الثقافة يف الخطط التنموية

هذه  وتصدر   ،1960 عام  منذ  الحكومية،  للسياسات  الرئيسة  األداة  الخمسية  الخطط  تعد 

الخطط عادًة بقوانني يقرها الربملان أو مجلس الشعب، إال أن الخطط الخمسية مل تقر عىل هذا 

النحو، خالل الثامنينيات وحتى عام 2000. وتم تبني التخطيط التأشريي، منذ عام 2001 لتخفيف 

مركزية التخطيط، ليتناسب مع طبيعة السياسات النيوليربالبية التي بدأ تنفيذها تدريجياً خاصة 

يف املجال االقتصادي. يرشف عىل الخطط املجلس األعىل للتخطيط، الذي كان يعمل تحت إرشاف 
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الجهاز  الخطط  يف  ويشارك   ،2012 عام  الدستور  تعديل  لغاية  البعث،  لحزب  القطرية  القيادة 

التنفيذي للحكومة من دون مشاركة تذكر للمجتمع املدين والقطاع الخاص. وقد طرحت الخطة 

الخمسية العارشة تصوراً طموحاً للتحول املؤسيس واالجتامعي واالقتصادي، إال أن توازنات القوى 

أعادت تنفيذ السياسات السابقة مع توسع يف التحرير االقتصادي. 

عىل  الرتكيز  مقابل  هامشياً،  قطاعاً  وظلت  التنموية،  الخطط  يف  مهاًم  حيزاً  الثقافة  تأخذ  مل 

التوسع يف البنية التحتية والصحة والتعليم وسياسات الدعم، واستمرت وظيفة املؤسسات الثقافية 

الطابع  قلص  ما  والفعالية،  التشاركية  عن  البعيدة  التنفيذية  السلطة  توجهات  تنفيذ  يف  العامة 

بالفئات املستفيدة  املتبادلة وعالقاتها  آليات عملها وعالقاتها  العمومي لهذه املؤسسات، وحدد 

من نشاطها، وبالفاعالت والفاعلني يف املجال الثقايف، كام حدد كيفية توزيع املوارد الثقافية ونوعية 

املشاركة  استبعدت  املؤسسات  بقية  كام  الرسمية  الثقافية  املؤسسات  وظيفة  إن  املوارد.  هذه 

الفعلية للطاقات والقدرات الثقافية الغنية يف املجتمع وأقصتها وقيدتها برقابة شديدة. مام أسهم 

يف تقليص الطابع االجتامعي للثقافة، فغدت الثقافة الرسمية مهيمنة وطاردة للفكر الحر وحائلة 

خاضعة«  و»معارف  هامشية  ثقافة  من  نوعاً  وأنتجت  الخالق.  والتواصل  العامة  املناقشة  دون 

تعيش يف الظل، وتعيد إنتاج ذاتها، وتتحول إىل هوية أو هويات مغلقة.

أما عالقاتها باملؤسسات الثقافية غري الحكومية فقد تحددت بتعريف املؤسسات الثقافية التي 

أنشئت مبراسيم حكومية، كاتحاد الكتاب العرب واتحاد الصحفيني ونقابة الفنانني، فهي مؤسسات 

أقرب إىل املؤسسات الحكومية منها إىل تنظيامت املجتمع املدين املستقلة. أما املؤسسات الشبيهة 

بها،  إيجابية  عالقة  أي  إىل  سبيل  ال  معارضة  تنظيامت  فتعد   2011 عام  بعد  ظهرت  والتي  بها 

الكتاب السوريني، ورابطة الصحفيني السوريني،  التشكيليني السوريني املستقلني، ورابطة  كتجمع 

ومجموعات ثقافية وبحثية تعنى باملواطنة واملجتمع املدين والدميقراطية وحقوق اإلنسان، والتي 

يبدو أن الكثري منها غرق يف علة اإلقصاء واالستبعاد وتأثر مبعضلة الخضوع للتوجهات السياسية 

ولرغبة املمولني كام ُتظهر نتائج هذا البحث. 

لقد تضمنت الخطة الخمسية العارشة، التي أقرت بقانون عام 2006، محاولة للتحول االقتصادي 

واالجتامعي، وأفردت فصاًل خاصاً بالثقافة، وحاولت إعادة االعتبار جزئياً لدور الثقافة من خالل 

الرتكيز عىل أهمية رأس املال الثقايف: 

»إن لرأس املال الثقايف خالل الحقبة الحالية أهمية بالغة يف إبراز ما أبدعه اإلنسان السوري، 
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من هذا املنطلق فإن الخطة الخمسية العارشة تنظر إىل املرشوع الثقايف كاستثامر للرصيد البرشي 

واإلرث الحضاري وتوظيفه لدعم بقية القطاعات اإلنتاجية والخدمية من خالل بناء مجتمع عىل 

درجة عالية من الوعي الثقايف ويتميز باإلبداع والتطور«.

ومتيزت الخطة بتقويم نقدي ألداء السياسة الثقافية يف الخطة السابقة، إذ: »اقترص أداء وزارة 

الثقافة يف مشاريعها عىل تطوير البنية التحتية وتنفيذ فعاليات ثقافية متنوعة، لكنها مل تصل إىل 

منه  املتوقع  الطموح  يحقق  ملا  الثقايف  العمل  دور  وتطوير  الثقافة،  لقطاع  الحقيقية  املشكالت 

التحديات  من  عدد  عىل  وركزت  واالجتامعية.«  االقتصادية  التنمية  عملية  يف  الحقيقي  لإلسهام 

االستثامر  وضعف  واألهيل،  الخاص  القطاعني  دور  وتهميش  الثقايف  الحوار  ضعف  مثل  املهمة 

العمل  وآلية  الحوافز  التحتية وضآلة  للبنية  الكفء  االستخدام غري  الثقايف مبا يف ذلك  العمل  يف 

املتشابكة بني مديرات الثقافة ووزارة اإلدارة املحلية وتدين املوازنات )هيئة تخطيط الدولة 2006(.

بأنه املوحد لكيان  الثقايف  الرتاث واإلنجاز  الخطة رؤية طموحة قوامها »النظر إىل  وطرحت 

املجتمع السوري، واملحافظ عىل الذات والهوية. األمر الذي يقتيض التحول إىل مجتمع املعرفة، 

اإلبداعي  املناخ  وتوفري  الثقايف  للمنتج  وتطوير  البحث  يف  واالستمرار  القادمني،  العقدين  خالل 

واحرتام حقوق األدباء والفنانني واملفكرين واملثقفني بوجه عام، وتعبئة الرتاث الرثي لآلثار والرتاث 

الشعبي املتنوع وجعله مورداً من موارد االستثامر. وتوليد فرص العمل والربط بني الثقافة وبقية 

السورية  األصالة  الثقافية، كمقومات  والعادات  والتقاليد  الحياة  أمناط  والحفاظ عىل  القطاعات 

جنباً إىل جنب مع االنفتاح عىل الثقافات األخرى والتفاعل معها من أجل اإلفادة من الرتاث الثقايف 

اإلنساين« )هيئة تخطيط الدولة 2006(. 

 تربز هنا قضايا عدة رئيسة، فعىل املستوى التخطيطي مل يكن للثقافة أولوية يف الخطة، ومل 

ترتجم الرؤية أعاله، والتي هي أقرب إىل مالمح اسرتاتيجية، إىل سياسات وبرامج تعكس مضمونها، 

فقد استمرت املشاريع التقليدية السابقة دون تغيري نوعي، أما من ناحية التنفيذ، فقد أفرغت 

الرؤية من محتواها، ومل تنفذ الجوانب الجوهرية املتعلقة بالحوار الثقايف والتشاركية وخلق بيئة 

الخطة محاًل إلحباط توقعات  تنفيذ هذه  لقد كان ضعف  املؤسسايت.  متكينية لإلبداع واإلصالح 

األفراد واملؤسسات املتطلعة إىل التغيري. 

وقد ظهرت بعض املبادرات من خارج الخطة التنموية مثل احتفالية دمشق عاصمة الثقافة 

العربية والتي عكست غياب الفكر املؤسسايت عن الحياة الثقافية حيث االستثناء يشمل مبادرات 



193

ل مجلس إدارة أمانة االحتفالية بإجراء استثنايئ  بعينها وال يتضمن أي صيغة لالستدامة. فقد ُشكِّ

بالقرار الجمهوري رقم )1( لعام 2007 والذي يربط هذا املجلس برئيس مجلس الوزراء وبالتايل 

غياب أي دور واضح لوزارة الثقافة يف هذه االحتفالية إذ يعترب مجلس إدارة األمانة املسؤول عن 

اقرتاح املمولني وآليات الرصف إضافة إىل دوره كغطاء ترشيعي وتنظيمي ألنشطة االحتفالية مام 

يعني إمكانية تجاوز الترشيعات املعمول بها والناظمة للعمل الثقايف يف حال ارتأى مجلس اإلدارة 

الحكومة  نصفها  تدفع  لرية سورية  مليون  ومئتي  مليار  للمرشوع  األولية  امليزانية  وبلغت  ذلك. 

بينام تسدد محافظة دمشق نصفها اآلخر، وتعد هذه امليزانية ضخمة مقارنة مع ميزانية وزارة 

ُوفِّرت  التنظيمية، فقد  الناحية  الثقايف يف سوريا. ومن  املنسقة للعمل  الجهة  التي تعترب  الثقافة 

جميع التسهيالت املمكنة لهذه االحتفالية من قبل مختلف الجهات والوزارات عىل عكس حالة 

أو  املستقلة  سواء  الثقافية  املشاريع  من  العديد  تواجه  التي  املؤسسايت  واالختناق  االستعصاء 

التابعة لوزارة الثقافة. مل يتم تقويم هذه املبادرة أو إخضاعها للمساءلة، كام اقترصت التسهيالت 

االستثنائية عليها دون بقية املرشوعات الثقافية مام أفقد املبادرة ومخرجاتها صفة االستدامة عىل 

الرغم من غزارة اإلنتاج الثقايف والرتويجي الذي حققته.

3 - الترشيعات الثقافية 

أحدثت »وزارة الثقافة واإلرشاد القومي« عام 1958، وأوكلت إليها مهمة رعاية الشأن الثقايف 

وتوجيهه، ومكافحة األمية. ويف عام 1959 أحدث املرسح القومي وأوكلت إليه مهمة رعاية املرسح 

وتطويره، وأحدثت دائرة السينام يف الوزارة. كان لهذا اإلجراء نتيجتان: األوىل إيجابية متثلت، يف 

الثقايف واالرتقاء به من  الثقافة عىل جدول أعامل الحكومة وتوفري الدعم املادي للعمل  حضور 

خالل التدريب والتأهيل والبعثات الخارجية الحكومية، والنتيجة الثانية سلبية هي هيمنة الدولة 

عىل الشأن الثقايف وإخضاعه لسياساتها اليومية ورغباتها يف إبراز جوانب معينة من الحياة العامة 

أداء  تعارض  وثقافية  اجتامعية  أخرى  جوانب  تغييب  أو  وطمس  والثقايف،  املجتمعي  والنشاط 

الحكومة وسياساتها العامة مبا فيها االجتامعية والثقافية. وقد تدهورت حالة الثقافة بعدها حيث 

تم إعالن حالة الطوارئ، وتم التضييق أكرث عىل حريات اإلنتاج الثقايف واإلعالمي. وأخضعت دور 

الطباعة والنرش لرقابة صارمة، واحتكرت الدولة توزيع الصحف واملطبوعات السورية واألجنبية، 

مبوجب املرسوم الترشيعي رقم 42 لعام 1975 القايض بإنشاء املؤسسة العامة لتوزيع املطبوعات، 

ومنح تراخيص بيع املطبوعات وكمياتها حسب األماكن املسموح بها.
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ويف 1969 صدر املرسوم الترشيعي رقم 72، والقايض بإحداث منظمة »اتحاد الكتاب العرب« 

الذي أنيطت به مهمة »التأليف والرتجمة يف مجاالت الشعر والقصة واملرسح والنقد والدراسة 

والبحث وما يتصل بها من نشاطات فكرية يف الحقل الثقايف واألديب«. وحدد املرسوم يف مادته 

الثانية الشخصية االعتبارية لالتحاد، من دون النص عىل استقالليته. يضاف إىل ذلك إصدار قانون 

اتحاد الصحفيني رقم 1 تاريخ 1990، الذي ترتكز أهدافه يف »الوحدة والحرية واالشرتاكية«، ويشرتط 

للعضوية فيه اإلميان بتلك األهداف، ويلتزم االتحاد بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية وغريها 

عىل تحقيق تلك األهداف، كام يلتزم بتنسيق أنشطته وفعالياته مع املكتب املختص يف القيادة 

القطرية.

يعترب الدستور أبا القوانني والناظم الرئيس لعمل الدولة ومؤسساتها، والدستور السوري لعام 

1973، هو الدستور املطبق حتى عام 2012. فقد كرس دستور 1973 من خالل مواده وتوجهاته 

عدداً من املفاهيم واألبعاد الثقافية التي تؤطر الثقافة الوطنية وتعطيها بعداً مؤسسياً. يف مادته 

األوىل يكرس مبادئ القومية العربية، ويستهدف يف الفقرة 3 من املادة 1، تحقيق الوحدة الشاملة: 

»الشعب يف القطر العريب السوري جزء من األمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة«. 

واالشرتاكية«.  والحرية  الوحدة  يف  العربية  األمة  أهداف  لتحقيق  »النضال  الرابعة  املادة  وكذلك 

وترشعن املادة 3 التمييز بني املواطنني من خالل الفقرة األوىل والثانية التي تشرتط دين رئيس 

الدولة ومصدر الترشيع الرئيس يف البالد: »1ـ دين رئيس الجمهورية اإلسالم. 2ـ الفقه اإلسالمي 

وتداول  االختالف  والحق يف  الدميقراطية  مبادئ  الثامنة  املادة  وتلغي  للترشيع.«،  رئييس  مصدر 

للدولة واملجتمع، ويقود جبهة  البعث العريب االشرتايك قائداً  السلطة، من خالل تكريسها حزب 

وطنية تقدمية. وتحدد املادة 21 املبادئ التعليمية والثقافية: »يهدف نظام التعليم والثقافة إىل 

بروح  برتاثه مشبع  معتز  وأرضه  بتاريخه  مرتبط  التفكري  علمي  اشرتايك  قومي  إنشاء جيل عريب 

النضال من أجل تحقيق أهداف أمته يف الوحدة والحرية واالشرتاكية واإلسهام يف خدمة اإلنسانية 

وتقدمها«. وتحدد املادة 23 من الدستور نوعية الثقافة املعتمدة، ودور الدولة يف تنمية املواهب 

والكفاءات الفنية لجميع املواطنني. ويكرس الدستور دور الدولة ومسؤوليتها يف الشأن االجتامعي 

والثقايف ويحدد مسبقاً نوعية الثقافة واألهداف املجتمعية التي هي أهداف حزب البعث.

وأىت دستور 2012 يف ظل األزمة وتحت ضغوط لتوسيع هوامش الحريات والحقوق وقد ترجم 

ذلك من خالل عدة فقرات يف الدستور الجديد مثل إلغاء املادة الثامنة من الدستور السابق، كام 

ورد يف املقدمة: 



195

الحرية والدميقراطية وتجسيداً  لنضال الشعب عىل طريق  تتويجاً  الدستور  إنجاز هذا  »يأيت 

املستقبل،  الدولة نحو  ينظم مسرية  للتحوالت واملتغريات، ودلياًل  للمكتسبات واستجابة  حقيقياً 

األساسية  املبادئ  من  منظومة  خالل  من  وذلك  لترشيعاتها،  ومصدراً  مؤسساتها  لحركة  وضابطاً 

والحزبية  السياسية  والتعددية  االنتخاب  عىل  القائم  الشعب  وحكم  والسيادة  االستقالل  تكرس 

وحامية الوحدة الوطنية والتنوع الثقايف والحريات العامة وحقوق اإلنسان والعدالة االجتامعية 

وغاية  واملواطن هدفاً  املجتمع  فيها  يكون  القانون،  وسيادة  واملواطنة  الفرص  وتكافؤ  واملساواة 

وهيبة  الوطن  لحضارة  مؤرشاً  كرامتهام  الحفاظ عىل  ويعد  وطني،  كل جهد  أجلهام  من  يكرس 

الدولة«.

وأكدت عدة مواد أهمية التنوع الثقايف وحامية الرتاث الوطني وحرية التعبري وتكافؤ الفرص 

والحق يف التعليم والرتبية الرياضية وكفالة حرية اإلبداع العلمي واألديب والفني والثقايف وتقديم 

الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون وتشجع االخرتاعات العلمية والفنية والكفاءات واملواهب 

املبدعة وتحمي نتائجها«. إضافة إىل »حامية اآلثار واملواقع الرتاثية واألشياء ذات القيمة الفنية 

والتاريخية والثقافية«، و»لكل مواطن حق اإلسهام يف الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

والثقافية«. وتبقى هذه املبادئ أبعد ما يكون عن حالة البالد يف ظل األزمة الدامية، إذ ال ثقافة 

إال ثقافة العنف والخوف، وال مكان الحرتام الحقوق مبا فيها الحق يف الحياة.

كام صدر قانون جديد للمطبوعات عام 2001، ويعترب هذا القانون خطوة مهمة عىل طريق 

واملجالت  الصحف  إصدار  أمام  الباب  فتح  إذ  السابق،  بالقانون  مقارنة  الرأي  وحرية  التعددية 

الخاصة. مع ذلك فإن الطابع األمني كان واضحاً يف عدد من مواده، إذ تنص املادة السابعة عىل 

تسليم الجهات اإلدارية نسخة من املطبوعة قبل نرشها. وصدر بعدها عام 2011 القانون رقم 

الخاصة  القوانني  جميع  منه  الثانية  املادة  ألغت  اإلعالم«  »قانون  باسم  ترشيعي،  مبرسوم   108

املعمول بها، مبا فيها قانون املطبوعات رقم 50 لعام 2001، وأصبح القانون الجديد شاماًل لوسائل 

اإللكرتوين،  املريئ( واإلعالم  باإلعالم  املقروءة واملسموعة )مل تصدر تعليامت خاصة  اإلعالم كافة، 

وتشكل مبوجبه »املجلس الوطني لإلعالم«. وهو متقدم عىل القانون السابق، غري أن تبعية مجلس 

اإلعالم لرئيس الوزراء وبقاء وزارة اإلعالم عىل حالها، يفرغ القانون من محتواه، ويجعل مجلس 

اإلعالم نوعاً من هيئة استشارية، يف أحسن األحوال. فإن القانون واملجلس معاً مل يؤديا إىل تغري 

جوهري يف بنية اإلعالم ووظيفته. 
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ويف اإلطار الترشيعي انضمت سوريا يف 2008 إىل االتفاقية الدولية لليونسكو حول »حامية 

وتعزيز تعبريات التنوع الثقايف« الصادرة يف باريس يف 20 ترشين أول 2005.

4 - هيكلية املؤسسات الثقافية العامة

أ. وزارة الثقافة 

وتضم مديرية العالقات الثقافية ومديرية تعليم البالغني والتنمية الثقافية ومديرية املسارح 

الطفل ومديرية حقوق  ثقافة  واملكتبات ومديرية  العربية  الثقافية  املراكز  واملوسيقى ومديرية 

العامة  والهيئة  املحافظات  يف  الثقافة  ومديريات  الثقايف  الرتاث  إحياء  ومديرية  الفكرية  امللكية 

ملكتبة األسد والهيئة العامة لدار األسد للثقافة والفنون واملديرية العامة لآلثار واملتاحف ومتحف 

للكتاب.  السورية  العامة  والهيئة  والباليه،  املوسيقية  املعاهد  ومديرية  الحديث  السوري  الفن 

املرسحية،  للفنون  العايل  املعهد  فنياً  لها  ويتبع  للسينام،  العامة  املؤسسة  عىل  الوزارة  وترشف 

واملعهد العايل للموسيقى ومعاهد الثقافة الشعبية، ومعاهد تعليم الفنون الشعبية ومعهد أدهم 

اسامعيل لتعليم الرسم ومعهد صلحي الوادي لتعليم املوسيقى.

الفنون املرسحية ومجلة  الكتب عدداً من املجالت: املعرفة ومجلة  الوزارة إضافة إىل  تصدر 

الثقافة مبهمة  التشكيلية ومجلة األطفال »أسامة«. وتقوم وزارة  الحياة  شؤون سينامئية ومجلة 

الصفوف  أعداد  من  ويتبني  املحافظات،  يف  األمية  محو  صفوف  خالل  من  وذلك  األمية،  محو 

إذ  بها،  املعمول  بالوترية  األمية  للقضاء عىل  إىل سنوات طوال  أن هناك حاجة  إليها،  واملنتسبني 

تراوح نسبة املنتسبني إىل تلك الصفوف بني 3 و%4 من إجاميل األميني بعمر 15 عاماً فأكرث. كام 

تدير معاهد الثقافة الشعبية، وقد ازدادت هذه املعاهد بني عامي 2001 و2010، من 59 معهداً 

إىل 119 معهداً. كام تقوم الوزارة بطباعة ونرش الكتب املختلفة املؤلفة محلياً واملرتجمة، وقد كان 

ذلك يتم ضمن خطة محدودة للتعرف عىل األدب والفكر العامليني، ولتحفيز الكتاب واملبدعني 

فروع  مختلف  يف  سنوياً،  كتاب   200 تتجاوز  مل  إصداراتها  فإن  ذلك  مع  العطاء،  عىل  السوريني 

املعرفة، سوى عام 2010، وتغيب عن إصداراتها الكتب العلمية، سواء العلوم البحتة أو العلوم 

الطبيعية والهندسية. 

متتلك الوزارة وتدير مثانية مسارح، وهي الجهة الرئيسة التي تقدم املرسح للجمهور يف ظل 

ضعف دور القطاع الخاص، أو وزارة الرتبية التي ترشف عىل املرسح املدريس، وعىل الرغم من 
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الجهود الكبرية املبذولة يف السنوات املاضية، مع وجود نخبة من املرسحيني املتميزين، فإن املرسح 

مل يتحول إىل مرسح جامهري وما زال مرسح نخبة.

ويتضح من أنشطة الوزارة غياب االهتامم بالثقافة مبفهومها الواسع، إضافة إىل ضعف االهتامم 

بخلق بيئة متكينية للمبدعني واملثقفني. ويرتكز االهتامم عىل األنشطة الكمية عىل حساب برامج 

اإلصالح املؤسيس والتشاركية وتحفيز اإلبداع. وتعاين مؤسساتها من ضعف الفاعلية، فالعمل يف 

املؤسسات الثقافية أداء روتيني وتنفيذ لألوامر والتوجيهات.

ب- وزارة الرتبية

 وهي املسؤولة عن التعليم ما قبل الجامعي وتتبع لها مديريات الرتبية يف جميع املحافظات، 

مديرية  الوزارة:  يف  الرئيسة  املديريات  ومن  املدرسية.  واملطبوعات  الكتب  مديريات  إىل  إضافة 

التعليم  ومديرية  االمتحانات  ومديرية  األسايس  التعليم  ومديرية  املعلوماتية  ومديرية  املناهج 

والتدريب  اإلعداد  ومديرية  واملهني  الفني  التعليم  ومديرية  املدرسية  الصحة  ومديرية  الثانوي 

ومديرية البحوث ومديرية الرتبية الرياضية ومديرية الطالئع ومديرية تقنيات التعليم ومديرية 

املرسح املدريس باإلضافة إىل الفضائية الرتبوية. 

ج- وزارة التعليم العايل 

ويتبع لها مجلس التعليم العايل واملجلس األعىل للتعليم التقاين والجامعات الحكومية والخاصة 

إضافة إىل: املعاهد العليا واملشايف التعليمية والهيئات واملراكز البحثية ومديرية الشهادات التعليمية 

ومديرية البحث العلمي ومديرية معايري نوعية التعليم ومديرية شؤون الطالب ومديرية التعليم 

املفتوح ومديرية املعاهد ومديرية املعاهد التعليمية الخاصة.

د- وزارة اإلعالم 

وتتألف من مديرية اإلعالم الداخيل ومديرية اإلعالم الخارجي ومديرية الفضائيات التجارية 

والتسجيالت  التوثيق  ومديرية  والنرش  الصحافة  ومديرية  التنموي  اإلعالم  ومديرية  الخاصة 

والنرش  والطباعة  للصحافة  الوحدة  مؤسسة  للوزارة  وتتبع  املحافظات.  يف  اإلعالم  ومديريات 

العام  الربنامج  قناة  جانب،  إىل  والتلفزيون،  لإلذاعة  العامة  والهيئة  ومؤسسة ترشين،  والتوزيع، 

وتبث أرضياً، والقناة الثانية وهي أرضية أيضاً، والقناة الفضائية السورية، وقناة نور الشام الفضائية، 
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وقناة اإلخبارية السورية الفضائية، وقناة دراما، والقناة الرتبوية السورية )بإرشاف وزارة الرتبية(، 

وقناة تالقي. )تم الرتخيص للقنوات الخاصة وأنشئت قناتا الدنيا وسام الخاصتان(، كام تتبع لها 

وكالة سانا لألنباء.

هـ- وزارة األوقاف

التوجيه  الرشعي ومديرية  التعليم  املحافظات ومديرية  األوقاف يف  الوزارة مديريات  وتضم 

للعلوم الرشعية والعربية  املتوسط  العايل، واملعهد  الشام  أمية، ومعهد  واإلرشاد ومديرية جامع 

بدمشق، وتصدر الوزارة مجلة نهج اإلسالم، وترشف عىل قناة نور الشام.

ويعاين العمل الثقايف الذي ترشف عليه وزارة الثقافة بصورة رئيسة من ضعف التنسيق بني 

الوزارة وبقية املؤسسات العاملة يف القطاع الثقايف، مبا يف ذلك األوقاف والتعليم واإلعالم. وتعد 

ميزانيات وزارة الثقافة ضعيفة، فقد بلغت حصة موازنتها من املوازنة العامة عام 2010 حوايل 

 .% 0.3



199

الفصل الثاني

المؤسسات وصناعة السياسة الثقافية

سيتبع البحث أسلوب املقارنة بني طرح ممثيل املؤسسات الرسمية)1( وطرح الخرباء الفاعلني 

القرار.  الثقافية، واملؤسسات الرسمية ودورها، وآليات صناعة  الثقافية، حول السياسة  الحياة  يف 

حتى يتسنى تقويم السياسات املطروحة من خالل اآلثار الفعلية يف النشاط الثقايف الفعيل، كام أن 

البحث يقارن بني دور وآلية عمل املؤسسات الثقافية قبل ويف أثناء األزمة الكارثية التي تعصف 

بسوريا.

1 - رؤية السياسة الثقافية يف سوريا

تعكس السياسة الثقافية الرؤية السياسية واالجتامعية والتنموية عىل املستوى الوطني، كام ال 

ميكن بناء سياسة فعالة من دون وجود رؤية واضحة لسامت الثقافة ودورها ووظيفتها االجتامعية 

يف املستقبل املنشود. ويظهر من نتائج البحث عىل مستوى املؤسسات، أن أغلبية ممثيل املؤسسات 

املشاركة مييلون إىل عدم وجود رؤية أو اسرتاتيجية ثقافية واضحة عىل املستوى الوطني. ويعود 

سبب غياب الرؤية حسب بعضهم إىل عدم وجود رؤية لدى الدولة أو املسؤولني، وعزاها بعضهم 

اآلخر إىل طبيعة الدولة والدور الحكومي املسيطر، يف حني اعترب آخرون أن سبب ذلك هو املجتمع 

الذي ليست الثقافة من بني أولوياته، ورأى بعضهم أن السبب يف ذلك هو »غربة املسؤولني عن 

الشأن الثقايف، عن الثقافة«. 

علاًم بأن آراء ممثيل املؤسسات ليست آراء املؤسسات رسمياً، بل هي أراؤهم الشخصية عن مؤسساتهم.   )1(
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أما من تحدثوا، عن وجود رؤية ثقافية وطنية، وهم قلة، فلم يتمكنوا من اإلشارة إىل وثيقة 

واضحة تتضمن الرؤية الثقافية أو تحدد مالمح واضحة لها؛ وعن تأثر الرؤية باألزمة فقد كانت 

اإلجابات متباينة، إذ أكد بعضهم أنها أصبحت غري فاعلة أو أن التغيريات عبارة عن ردود فعل آنية، 

كام أشار بعضهم إىل »اتساع ضبابية الرؤية وانعدام الفعل الثقايف الحقيقي«.

ويف السؤال عن الرؤية التفصيلية لدى كل من املؤسسات املبحوثة، تبدو الرؤية لدى العديد 

من املؤسسات ضبابية، وغري واضحة يف مفهومها وأبعادها، فبعض املؤسسات تجد أن استمرارها 

يف العمل والرتويج لنشاطها هو رؤيتها، يف حني عرب بعض ممثيل املؤسسات عن غياب الرؤية »ال 

رؤية واضحة عىل اإلطالق«، أو إن املؤسسة ال متتلك رؤيتها الخاصة، بل هي »خاضعة للتوجهات 

والرؤية الرسمية«. عدد قليل من املؤسسات عرب عن رؤية خاصة باملؤسسة، مثل »االستمرار يف 

العمل تحت أي ظرف ليكون للمؤسسة دور يف حل األزمة«، أو كام عربت إحدى املؤسسات عن 

»الرتكيز عىل رؤية ثقافية وطنية وقومية والحفاظ عىل القيم القومية أوالً«.

أما النتائج عىل مستوى الخرباء فقد أكد معظم الخرباء املشاركني يف استبيان األفراد أن هناك 

الرؤية  الخرباء غياب  الوطني، وأعاد عدد كبري من  الواضحة عىل املستوى  الثقافية  للرؤية  غياباً 

»يصعب  إذ  أساسية،  بصورة  الفكرية،  الحرية  وغياب  الثقافية  املؤسسات  تسييس  إىل  الثقافية 

الحديث عن رؤية مستشارها األول هو الخوف«، فاملؤسسات الثقافية ترتبط باملؤسسات السياسية 

الصوت  سياسة  وأن  مصادرة،  الثقافية  الحركة  أن  الخرباء  بعض  ويعترب  شديدة.  لرقابة  وتخضع 

الواحد أفضت إىل تجهيل الشعب وتجاهله، وعدم السامح ألي مبادرات إبداعية بالظهور إن مل 

تكن يف خدمة النظام. ومن جانب آخر، فإن االنفتاح الثقايف الجزيئ يف سوريا يف السنوات األخرية 

ثقافية  ملؤسسات  والسامح  الثقافة  إطار خصخصة  يف  املشاركني  بعض  يراه  األزمة  سبقت  التي 

خاصة غري مهنية بالعمل، لكن من دون املساس باملحرمات السياسية. كام عرب بعض املشاركني عن 

الواقع املؤسسايت املرتهل يف سوريا وغياب االسرتاتيجيات الذي ُيعزى إىل عدد من األسباب تتضمن 

عدم فعالية املؤسسات وضعف الكوادر البرشية املتخصصة واملسؤولة عن العمل الثقايف، ومن ثم، 

عدم القدرة عىل وضع اسرتاتيجية وأهداف ومتابعتها والعمل عىل تحقيق استدامتها. وأشار بعض 

الخرباء إىل ضعف تواصل املؤسسات الثقافية مع املجتمع ومعرفة أولوياته نتيجة غياب اإلدارة 

الثقافية الفعالة، مام أفسح يف املجال للعشوائية واالرتجال يف اختيار الربامج والسياسات الثقافية 

وتطبيقها، إضافة إىل توسع الهوة بني املؤسسات الثقافية والفاعلني واملجتمع.  
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الثقافة وأهميتها لدى املجتمع والسلطة وحتى لدى املثقفني حسب رأي  وقد غابت مكانة 

بعض املشاركني، إذ املجتمع الذي عملت السلطة عىل »تطويعه« وفق أولوياتها تعصف به أزمة 

كارثية جعلته غارقاً يف تفاصيل حياته اليومية وتوفري حاجاته األولية، وبات يرى الثقافة شيئاً كاملياً 

ال جدوى منها، وأشار البعض أن السلطة تستخدم الثقافة بهدف »تكوين مؤيدين من املثقفني 

وغريهم« ومل تدفعها األزمة إىل االستفادة من الرتاكم وتطوير اسرتاتيجية ثقافية فاعلة، بل عىل 

بحجة  ثقايف وطني،  تفكري يف مرشوع  أي  وتأجيل  الثقايف  التطويع  تعميق  العكس، عملت عىل 

أولويات أخرى لألزمة. أما املثقفون فجزء منهم بات مشغوالً باألمور الحياتية ومركزاً عىل العائد 

املادي من العمل الثقايف، وجزء آخر تضخمت نرجسيته وعدائيته، خاصة يف أثناء األزمة، ففقد 

القدرة عىل االعرتاف باآلخر، مام ساهم يف خلق بيئة ال تسمح باالتفاق عىل رؤية ثقافية وطنية. 

من جانب آخر يرى نحو ربع الخرباء املشاركني يف االستبيان أن هناك رؤية واضحة للسياسة 

العميق،  الفكر  وتغييب  الحرة،  الثقافة  احتواء  إىل  تهدف  سلبية  رؤية  لكنها  سوريا  يف  الثقافية 

للسيطرة عىل الجمهور وتوجيهه لخدمة أهدافها، كام تهدف هذه الرؤية إىل تعزيز القطيعة مع 

األسئلة الجوهرية والرتكيز عىل ما هو سطحي و»تسلوي«. لكن قلة من الخرباء أشاروا إىل بعض 

السوري  للمجتمع  الثقايف  الرتاث  عىل  الحفاظ  تتضمن  التي  الثقافية  للرؤية  اإليجابية  الجوانب 

قال  من  بني  الرئيس  الخالف  أن  املالحظ  ومن  السورية.  والهوية  الكيان  عىل  ويحافظ  بتنوعه، 

بعدم وجود الرؤية ومن أشار إىل وجودها أن األخري انطلق من قدرة السلطة عىل مأسسة الثقافة 

وتطويعها وتكريسها.

الخرباء  األزمة، فقد رأى بعض  أثناء  الوطنية يف  الرؤية  التي شهدتها  التغريات  أما من حيث 

أن هناك »صعوبة يف رصد التغريات والتحوالت يف السياسة الثقافية« عىل الرغم من أن السلطة 

الثقافية  للمؤسسات  التطويعي  املضمون  أنها شكلية ال متس  إال  التغيريات  إجراء بعض  حاولت 

وأصبحت  واملناطقية،  واإلقصاء  للتخوين  ُمَعززة  أصبحت  الرؤية  أن  آخرون  ويرى  الرسمية، 

»املؤسسات الثقافية أكرث انغالقاً، وتحولت إىل مؤسسات دعاية حربية«، كام أن املعارضة ال متتلك 

رؤية واضحة للسياسة الثقافية أو أولويات املجتمع. إال أن بعض املشاركني يف االستبيان أشاروا إىل 

أن األزمة ساهمت يف توسيع مساحة التعبري الثقايف وخاصة لدى املثقفني املستقلني الذين ابتعدوا 

عن املؤسسات الرسمية أو الذين استطاعوا السفر إىل الخارج، وتجىل التحول النوعي يف الوعي 

الثقايف السوري بإنجاز عدد كبري من املنتجات األدبية والفنية والرتاثية.  
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2 - الخطة واالسرتاتيجية الثقافية

أكرثية ممثيل املؤسسات العامة ترى أن للثقافة حيزاً ضعيفاً يف االسرتاتيجيات التنموية، نتيجة 

أنه  بل ردات فعل ومبادرات شخصية«، ورأى بعضهم  ثقافية واضحة،  اسرتاتيجية  »عدم وجود 

يف  هي  و»املشكلة  الوطنية«  التنموية  االسرتاتيجيات  يف  املطلوبة  األولوية  الثقايف  للشأن  »ليس 

املؤسسات التي ليس لديها خطة أو هم ثقايف«، ويعتقد آخرون أن »هناك رغبة وتوجهاً لالنفتاح 

البعض اآلخر أن  والتحديث االقتصادي لدى الدولة ولكنه إىل اآلن ليس اسرتاتيجياً«. بينام يرى 

للشأن الثقايف حيزاً مهاًم يف االسرتاتيجيات الوطنية، إذ »كل الخطط الخمسية أولت الثقافة اهتامماً 

كبرياً«. ويرى بعضهم أن »هناك اسرتاتيجية من الحكومة أما تطبيقها فيعتمد عىل عوامل شخصية 

ومزاجية«.

أما الخرباء املشاركون يف االستبيان فقد اعترب أغلبهم أن أثر الثقافة يف صناعة القرار أقرب إىل 

املنخفض جداً، يف فرتيت ما قبل األزمة ويف أثنائها، إذ كانت الثقافة وما زالت هي املتأثرة والخاضعة 

للقرار السلطوي وال ُتعترب أولوية ألي طرف سيايس، بل يتم استخدامها »زينة خارجية تحتاج إليها 

مراكز صناعة القرار لتجميل صورتها ليس إال«. ويتعامل صناع القرار السوري داخل البالد وخارجها 

ومن جميع األطراف مع العمل الثقايف بحذر، ألنهم يخشون من التأثري اإليجايب للثقافة يف املجتمع 

مبا يعاكس توجهاتهم السلطوية والشمولية. 

أما ما يتعلق بالخطة واالسرتاتيجية قبل األزمة فكانت اآلراء بني ممثيل املؤسسات منقسمة: 

قال ثلثا املبحوثني بوجود خطة، قبل األزمة، مستندين إىل أن متابعة الخطة تستند إىل مبادرات 

فردية من العاملني. وأفاد آخرون أن كل مؤسسة لديها خطتها. وقال ثلث املبحوثني بعدم وجود 

خطة، أو إن الخطة غري واضحة. أما ممثلو املؤسسات الخاصة فأجمعواعىل عدم وجود خطة. ويف 

مرحلة األزمة كان القطاع العام منسجاًم يف موقفه، إذ حافظ عىل التوزيع نفسه ملا قبل األزمة، 

ورأى بعضهم عدم وجود خطة، إذ »التخبط ناجم عن غياب الخطة«. ورأى آخرون أن »إسناد 

املناصب املهمة إىل أشخاص غري معنيني بالشأن الثقايف وافتقاد الكادر الفني صاحب الرؤية قد 

جعل اإلنتاج الثقايف يرتاجع، وجعل الوزارة دون خطة واضحة«. 

من ناحية فعالية االسرتاتيجية فقد قّوم معظم ممثيل املؤسسات العامة الفعالية بني املتوسطة 

»ألنها غري واضحة املعامل« والضعيفة، ألن »ما اعتربته الحكومات املتتالية اسرتاتيجيات ثقافية ال 
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يتجاوز يف جوهره حجوم عمل لبريوقراط عاجز عن إنتاج ثقافة، بينام ترى قلة من املبحوثني أن 

فاعلية االسرتاتيجية بني القوي والقوي جداً.

3 - البيئة الترشيعية والتنظيمية

قدر معظم ممثيل املؤسسات العامة أن البيئة الترشيعية للقطاع الثقايف عىل املستوى الوطني 

قبل األزمة بني متوسطة وعالية الفعالية: »كان هناك تسهيالت ترشيعية للعمل الثقايف قبل األزمة 

وأصبحت األولويات مختلفة بعد األزمة«. بينام قلة من املؤسسات رأت أن فعالية البيئة الترشيعية 

والتنظيمية كانت ضعيفة قبل األزمة: »من يرشع للثقافة عبء عىل الثقافة«. أما فاعلية البيئة 

الترشيعية والتنظيمية يف أثناء األزمة، فقد تراجعت بحسب ممثيل املؤسسات لترتكز بني الضعيف 

والوسط. 

الناظمة لعمل املؤسسات ذاتها رأى املشاركون أنه ال يوجد  البيئة الترشيعية  وعىل مستوى 

ال  فهي  عقبات،  يوجد  ال  القوانني،  حيث  »من  املؤسسة:  عمل  تقيد  وقانونية  ترشيعية  عقبات 

تحد من عمل املؤسسة«. وبعضهم يرى أنه »ال يوجد عقبات ترشيعية بل مالية«. وترى غالبية 

املشاركني أن الرقابات املتعددة واملختلفة تشكل عائقاً أمام املؤسسة، كام يرى بعضهم أن مركزية 

اتخاذ القرار )الوزارة( وبريوقراطيته تشكل عائقاً أمام املؤسسة. وترى بعض املؤسسات أن ازدواجية 

التبعية تشكل عائقاً أمام نشاطها: »ازدواجية التبعية للمحافظة ووزاريت الثقافة واإلدارة املحلية«. 

الوسط  الثقافيبني  للعمل  الترشيعية  البيئة  تقويم  راوح  املشاركني  الخرباء  نظر  وجهة  من 

واملنخفض قبل األزمة، إذ يعتقد بعضهم أن الترشيعات والقوانني ال تأخذ بعني االعتبار املصالح 

أنها ترشيعات سلطوية »تفتقر إىل مسؤولية  الثقايف، كام  القطاع  للعمل والعاملني يف  الحقيقية 

املثقف وتعتمد الحس الرقايب«، ومن جانب آخر أشار بعض الخرباء إىل أن بعض القوانني املتعلقة 

بالشأن الثقايف جيدة، إال أن املشكلة يف التطبيق الذي تحكمه مؤسسات غري فاعلة ومهرتئة. أما 

يف أثناء األزمة فقد انخفض وسطي تقويم الترشيعات من قبل املشاركني قلياًل، وميكن تفسري ذلك 

بضعف التقويم أساساً يف مرحلة ما قبل األزمة، التي عمقت يف رأي بعضهم املحسوبيات والفساد، 

ومن ثم عدم فعالية الترشيعات الثقافية. كام يعترب آخرون أن األزمة زادت الروتني والبريوقراطية 

والرقابة األمنية يف األمور التي تتعلق مثاًل بالرتاخيص واألنشطة العامة.
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4 - عملية صناعة السياسة الثقافية وآلية اتخاذ القرار

أ- آلية اتخاذ القرار

بأنها  األزمة  قبل  الثقايف  القرار  اتخاذ  آلية  فعالية  املشاركني  املؤسسات  ممثيل  معظم  يقّوم 

متوسطة، و»أنها تكاد تكون محصورة يف جهات معينة«. بينام يرى البعض أن اآللية ضعيفة جداً: 

»ال توجد اسرتاتيجية ثقافية ليتخذ القرار بشأنها«، أو ضعيفة: »إنها ثقافة بريوقراطية فقط«. أما 

يف أثناء األزمة، فإن معظم املبحوثني يقّومون فعالية اتخاذ القرار بني املتوسطة والضعيفة. ويف هذا 

اإلطار تظهر قضية مركزية القرار الثقايف، إذ يتفق أغلبية ممثيل املؤسسات عىل أن »القرار النهايئ 

الثقافية  الشؤون  تدير  الثقافة  واملؤسسية«، و»وزارة  الفردية  املبادرات  النظر عن  بغض  مركزي 

من املركز يف العاصمة وتصدر قراراتها وتعّممها عىل الفروع والهيئات املختّصة«، ويتفق اآلخرون، 

إضافة  الوسطى  القيادات  ملبادرة  مجاالت  هناك  »أن  يرون  لكنهم  القول،  هذا  مع  ما،  حد  إىل 

إىل املبادرات الشخصية«. ويرى بعضهم أنه »يتم صنع القرار يف الشأن الثقايف مركزياً من هيئة 

محدودة، من دون االستعانة بأصحاب الخربة واملكانة يف الشأن الثقايف«. ويتضح من خالل اإلجابة 

عن السؤال إذا ما كانت املؤسسة تعتمد يف وضع برامجها وأولوياتها عىل الدراسات والبحوث ذات 

الصلة، أن أغلبية ممثيل املؤسسات، ال يتفقون مع هذا القول، إذ »تفتقر املؤسسة إىل الدراسات 

والبحوث ذات الصلة«، أو أنها ال تعتمد عىل البحوث عىل اإلطالق. يف حني أن قلة من ممثيل 

املؤسسات املشاركة موافقون عىل أن مؤسساتهم »تعتمد عىل الدراسات والبحوث ذات الصلة عند 

وضع الربامج واألولويات« أو تطلع »عىل دراسات وتجارب دول ومؤسسات أخرى«.

ب- تحديد األهداف 

لقد أثر عدم وضوح الرؤية واالسرتاتيجية يف عملية صناعة السياسة الثقافية ابتداء من تحديد 

أهداف املؤسسات العامة؛ يالحظ أن بعض املؤسسات العامة تعمل ألهداف قريبة ومبارشة، مثل 

االستمرار يف العمل واإلنتاج الثقايف، وتنفيذ مرشوعات وبرامج للمؤسسة«، أو االستمرار يف العمل 

»طباعة  أو  األفالم«  إنتاج  يف  االستمرار   - الشبابية  السينام  دعم   - الحالية  الظروف  من  بالرغم 

الكتاب ونرشه، تشجيع املواهب األدبية الشبابية، وإقامة مسابقات أدبية وغريها«. يف حني كانت 

تبني   -1-« مثل:  واسرتاتيجية،  بعداً  أكرث  تحقيقها،  عىل  املؤسسات  بعض  تعمل  التي  األهداف 

-4- ربط  العريب.  الرتاث  قيم  إحياء   -3- الصهيوين.  -2- مواجهة املرشوع  السياسية.  األمة  قضايا 
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املجتمع  األجيال، والالمركزية«، و»ربط  الهوة بني  »التشاركية، وردم  أو  البعث«؛  بدولة  املواطن 

برتاثه الحي«. وبدت بعض املؤسسات بال أهداف خاصة، أو أنها ال متلك حرية فعل ذلك: »تنفيذ 

ما ورد يف الترشيعات التي حددت مهام وزارة الثقافة«، يف حني كانت مؤسسات متشامئة »األساس 

بناء اإلنسان، لكن فعلياً ال تأثري«.

املادة  إنتاج  أولوياتها  يف  املؤسسات  معظم  وضعت  األزمة  قبل  األولويات  تحديد  إطار  ويف 

تخصصها،  الشعبي حسب  الرتاث  عنارص  أو حرص  والكتب  املجالت  مثل  بها،  املختصة  الثقافية 

قوانني  »إصدار  أو  والوطنية،  القومية  الثقافة  أولوية متكني  املؤسسات  من  محدود  عدد  ووضع 

تحفظ تاريخ البلد«، أو »االرتقاء باملجال املوسيقي«، ويف املرتبة الثانية وضعت غالبية املؤسسات 

عنارص إضافية من إنتاجها وعملها التقليدي، حاالت خاصة وضعت »تعميق العمل الجامعي«. 

ج- االستجابة للقضايا املستجدة 

تتباين اآلراء حول مستوى االستجابة قبل األزمة فريى بعضهم أن »هناك لقاءات دورية مع 

بعض هؤالء  ويرى  الحلول«،  بكل وضوح إليجاد  املشكالت  ويتم طرح  الثقايف،  بالشأن  املهتمني 

أنه »ميكن طرح العديد من املسائل ولكن التجاوب معها يعتمد عىل مزاجية وقبول القامئني عىل 

املؤسسة الثقافية«. وترى األكرثية أن االستجابة متوسطة، إال أن »هذا رهن باألشخاص املسؤولني«، 

وآخرون يرون أنه »ميكن دراسة الفكرة واالستفادة منها إذا تبني صوابها«، أما بعضهم اآلخر فريون 

النمط  واختالف  واإلجراءات  بالقوانني  تتعلق  »عوائق  إىل  ذلك  ويعزون  ضعيفة،  االستجابة  أن 

املبادرات  باستقبال  متعلق  هم  يوجد  »ال  ألنه  أو  الثقافية«،  املؤسسات  يف  واملتداول  املطروح 

الفردية وطرح املواضيع، يوجد حالة تقليدية من االستمرار يف تسيري األمور«.

أما يف أثناء األزمة، فكانت تقوميات معظم ممثيل املؤسسات لفعالية معالجة املستجدات بني 

الثقافية، وزاد الضعف بعد األزمة«. واألزمة  والضعيفة: »ضعف االهتامم باألمور  الضعيفة جداً 

أفرزت وضعاً أمنياً غري مواٍت وصعوبة يف التواصل والوصول. وترى بعض املؤسسات أن األزمة قد 

تسببت بنقص الكادر والفنيني والباحثني. وبعضها ترى أن األزمة أفرزت رضورة »إعادة بناء الوعي، 

التاريخ الحقيقي والثقايف«. بعض املؤسسات املشاركة تجد أن هناك عدم  والعمل بجدية لنرش 

اعرتاف باألزمة. وانقسم ممثلو املؤسسات حول وجود خطة استجابة لألزمة وحول معالجة الخطة 

املؤسسات  تغري معظم  فلم  األزمة  نتيجة  األولويات  تغيري  إطار  أما يف  األزمة.  أو جوهر  لشكل 
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التي  الصعوبات  املبحوثني إىل  املبادرة واإلبداع، وأشار معظم  أولوياتها مام يوحي بضعف روح 

خلقتها األزمة والتي أعاقت تحقيقها ألهدافها التقليدية.

د- العوامل املؤثرة يف عملية اتخاذ القرار داخل املؤسسة

تتأثر معظم املؤسسات بالتوجهات الحكومية تأثراً كبرياً، فهي »تؤثر يف األولويات«، أو ألنها 

»معنية باألمر وصاحبة القرار الفصل«. عدد أقل من املؤسسات املشاركة يجد أن التأثر بالتوجهات 

الحكومية متوسط: »تؤثر يف مستوى النشاط ال عىل مستوى املؤسسة«. ويجد بعضهم أن »بعض 

القرارات توقف نشاط املؤسسة، تأثري سلبي«.

»تأثريه  باملتوسط:  العام  الرأي  تأثري  قّوموا  املؤسسات  ممثيل  فغالبية  العام  بالرأي  التأثر  أما 

ضعيف يف العملية إال حني يصبح توجهاً حكومياً«، أو »ألنهم بعيدون عن عملية اتخاذ القرار«. 

الحكومية ضعيف: »ال دور لهم،  باملنظامت غري  التأثر  كذلك يجد معظم ممثيل املؤسسات أن 

وبعيدون والبيئة ال تسمح«. وكذلك تجد األغلبية أن دور القطاع الخاص ضعيف: »مشاركة يف 

نشاط معني فقط«. أما املنظامت الدولية فالغالبية يقّومون أثرها بالضعيف كذلك.

هـ- الكادر

عدد  عرب  وخططها،  املؤسسة  السرتاتيجية  وتلبيته  والفني  اإلداري  الكادر  تأهيل  مدى  وعن 

قليل من ممثيل املؤسسات عن وجود كادر مؤهل، ولكنه »تأثر خالل األزمة«. بينام ترى األغلبية 

بعد  »بسبب  أو  التخصصات،  من  العديد  يف  نقص  وجود  بسبب  ما،  حد  إىل  مؤهل  الكادر  أن 

الكادر الحكومي أحياناً«. بينام عرب عدد قليل عن عدم توافر كادر مؤهل،  الكادر املختص عن 

فالكادر »غري مؤهل وال رؤية بأنه يجب أن يكون الكادر من كل االختصاصات«، أو نتيجة »لغياب 

االسرتاتيجية والخطط الحقيقية«. 

أما عن عملية التأهيل ضمن املؤسسات فأكدت غالبية املؤسسات أن هناك عملية تأهيل قبل 

األزمة، لكن التأهيل »مبادرات خاصة طارئة«، أو وجود »معاهد بال رؤية«.أما خالل األزمة فعربت 

لغياب خطة واضحة«  »نتيجة  الكوادر،  لتأهيل  املؤسسات عن عدم وجود خطة  أغلبية ممثيل 

أو ألن العمل يف املؤسسات الثقافية العامة عمل إداري روتيني »ساعات دوام غري متوافقة مع 

)طبيعة( الثقافة«.
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و- الرشاكات مع الفاعلني

* الرشاكة والتنسيق 
الوسط  التطبيق  بني  األزمة  قبل  التشاركية  تطبيق  حول  املؤسسات  ممثيل  آراء  توزعت 

والضعيف، مع غالبية نسبية للتطبيق الوسط، ويف رأي بعضهم أن التشاركية بني العام والخاص 

القوي جداً  التطبيق  بني  يتوزع  األزمة  أثناء  التشاركية يف  تطبيق  كان  زالت خجولة، يف حني  ما 

واملتوسط مع غلبة نسبية للقوي جداً.

الدراما  مجال  »يف  متوسطة،  كانت  األزمة  قبل  الرشاكات  فعالية  أن  املشاركني  غالبية  رأى 

التلفزيونية حرصاً«. يف حني رأى عدد أقل من ممثيل املؤسسات أن فاعلية التشاركية كانت ضعيفة 

قبل األزمة، وأنها تقترص عىل »األشخاص القامئني عىل املؤسسة الذين ميدون جسوراً مع اآلخرين 

عكس غريهم«. آخرون من املشاركني يجدون أن فعالية الرشاكات قبل األزمة كانت عالية: »ميكن 

ربطها بالسينام فقط« وبعض الجرائد الرسمية: »التشاركية بني القطاع العام والخاص مل ترق إىل 

أثناء  الفاعلني يف  بني  التشاركية  تقويم  أما  وبريستيج«.  وإمنا مجرد دعم  املشرتكة  الخطة  درجة 

األزمة، فقد وجد أغلب ممثيل املؤسسات أن فعالية الرشاكات متوسطة ورأى آخرون أن فعالية 

الرشاكات يف أثناء األزمة ضعيفة، ويف رأي بعضهم أنها أضعف بسبب »تراجع الرشكاء عن إقامة 

الرشاكة«.

 وعىل صعيد التنسيق بني الفاعلني يرى أكرث ممثيل املؤسسات أن التنسيق متوسط: »التنسيق 

عىل مستوى النشاط ال عىل مستوى الخطة العامة«. وتناقضت آراء اآلخرين بني تنسيق ضعيف 

وتنسيق عال. أما يف أثناء األزمة فقد توزعت آراء ممثيل املؤسسات بني تنسيق متوسط )األكرثية( 

وتنسيق ضعيف. 

املؤسسات  ممثلو  أشار  التعليمي  النظام  مع  العامة  الثقافية  املؤسسات  تنسيق  سؤال  وعن 

إىل أن بعض املؤسسات ليس لها عالقة بالنظام التعليمي، وبعضها تهمل هذه العالقة، باملقابل 

بعض املؤسسات تقيم برامج تدريبية، وبرامج تقوية، وبعض املراكز تقيم نشاطات تلبي حاجات 

الطالب، ونرش الكتب لألطفال، وبعضها يجد انسجاماً بني عملها والنظام التعليمي، أو االرتباط 

بالنظام  عالقة  ذات  املؤسسات  معظم  عام،  فبوجه  الدولة،  واسرتاتيجيات  برامج  خالل  من  به 

التعليمي، ولكن تفاعل بعضها بدون تأثري يذكر.

املؤسسات عربت عن وجود تواصل وتفاعل مع  التنسيق مع اإلعالم فغالبية ممثيل  أما عن 
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اإلعالم، من أجل ترويج إنتاج املؤسسات وتسويقه، بصورة أساسية، كام عرب بعضهم عن ضعف 

يف  الجمهور  رأي  ملعرفة  اإلعالم  يتابع  املؤسسات  من  محدود  عدد  اإلعالم.  وبني  بينها  التفاعل 

املؤسسات. 

غالبية  أن  إىل  املشاركون  أشار  االجتامعي  التواصل  وشبكات  اإلنرتنت  مع  التفاعل  إطار  ويف 

املؤسسات الثقافية العامة لها مواقع عىل الشبكة، وبعض املؤسسات تضع إنتاجها عىل الشبكة، 

وبعضها تستخدم الشبكة وسيلة إعالمية لنشاطاتها، بينام عدد محدود من املؤسسات يستخدم 

الشبكة للتفاعل مع املهتمني. وتقّوم بعض املؤسسات التفاعل بأنه متوسط، بسبب عدم وجود 

آلية ربط تتوافق مع التطورات التكنولوجية املعارصة واملتسارعة.

ومن حيث التواصل واملشاركة مع املهتمني، تتفق تقوميات أغلبية ممثيل املؤسسات عىل أن 

فعالية التواصل قبل األزمة كانت متوسطة، وآخرون يرونها ضعيفة جداً أو ضعيفة: »يوجد خوف 

من طروحات األفراد واملهتمني بالشأن الثقايف«. أما يف أثناء األزمة، فتصنف غالبية اآلراء فعالية 

التواصل بني الضعيفة جداً والضعيفة، ويجد بعضهم أن فعالية التواصل يف أثناء األزمة متوسطة: 

»بقيت جيدة إىل حد ما عىل الصعيد الداخيل وتراجعت مع املهتمني خارجياً«. 

* تأثري الفاعلني يف السياسة الثقافية: الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدين
والقوي،  جداً  القوي  بني  الثقافية  السياسة  يف  الحكومة  تأثري  املؤسسات  ممثيل  معظم  قدر 

قبل األزمة: »الحكومة تضع موازنات وتجيش مبادرات تساعد يف تحريك املجتمع وإنشاء صناعة 

عندما يكون  إيجابياً  »التأثري يكون  أن  ثقافية«، ولها قدرة عىل اإلرشاف والرصد. ويرى بعضهم 

هناك مرشوعات ثقافية واضحة«. أما تأثري الحكومة يف أثناء األزمة، فإن أغلبية ممثيل املؤسسات 

مالوا إىل ترجيح الدور القوي للدولة وإن بنسبة أقل، إذ رأى بعضهم أن هذا التأثري قد تراجع يف 

املناطق الساخنة«.

وعن تأثري القطاع الخاص يف السياسة الثقافية، رأت أكرثية ممثيل املؤسسات العامة أن دوره 

كان ضعيفاً أو ضعيفاً جداً، قبل األزمة، ويرى هؤالء أن »تأثري القطاع الخاص ضعيف قبل األزمة 

وبعدها«، وعزا آخرون السبب إىل أن »عمله يرتبط بالقطاع العام«. فيام قدر نحو ثلث ممثيل 

املؤسسات العامة تأثري القطاع الخاص بأنه وسط، و»أن مبادرات صناعة الدراما تؤكد دور القطاع 

الخاص«. رأت قلة منهم دوراً قوياً للقطاع الخاص، وال سيام يف مجال السينام والدراما«. أما يف أثناء 
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األزمة، فإن غالبية املؤسسات العامة تقّوم تأثري القطاع الخاص بأنه ضعيف جداً وضعيف، ويعزى 

ذلك إىل »إغالق بعض املؤسسات الخاصة«.

أما تأثري املجتمع املدين يف السياسة الثقافية بحسب أكرثية ممثيل املؤسسات العامة فقد كان 

بني الضعيف جداً والضعيف، قبل األزمة، بينام قّوم بعضهم تأثريه بالوسط: »تأثريه يتزايد بالرغم 

إيجابياً، ولكنه محدود، لعدم وضع اسرتاتيجيات واضحة  من ضعف اإلمكانات«، وأن »له تأثرياً 

ودامئة«، أما القلة ممن يرون تأثريه قوياً فيعزون السبب يف ذلك إىل »أنه صاحب الفكر الديني«، 

أو ألن »تأثريه أسايس يف الثقافة الرتاثية والثقافة االجتامعية والبيئية«. أما تأثري املجتمع املدين يف 

والضعيف،  الضعيف جداً  بني  تأثريه  يقّومون  العامة  املؤسسات  فإن معظم ممثيل  األزمة،  أثناء 

ويرى البقية أن تأثريه يف أثناء األزمة قوي: »التخلص من بعض القيود يف أثناء األزمة ساعد عىل 

ازدياد تأثريه«.

ز- التمويل

أكدت غالبية ممثيل املؤسسات الثقافية العامة أن هناك استدامة يف التمويل قبل األزمة، وذلك 

لوجود موازنات تقليدية من الدولة، ولكن التمويل مل يحقق الغرض املطلوب، أما بقية املشاركني 

فقد أشاروا إىل عدم وجود استدامة يف التمويل، فهو غري ثابت وال يتم مبوجب اسرتاتيجية واضحة، 

نتيجة »عدم وجود خطة واضحة«، أما التمويل يف أثناء األزمة فإن التوزع متساو بني الرأيني، مع 

تراجع نسبي للقائلني بوجود اسرتاتيجية متويل، ويرى بعضهم أنها ال تنفذ بسبب األزمة، أو أن 

»التمويل تراجع يف أثناء األزمة، أو تراجعت املخصصات«، ويرى أصحاب الرأي املعاكس بأنه ليس 

هناك اسرتاتيجية للتمويل يف أثناء األزمة. 

فتمويل  ذايت،  متويل  وجود  عدم  املشاركني  أغلب  أوضح  الذايت  التمويل  مصادر  وبصدد   

املؤسسات »حكومي بالدرجة األوىل وعوائد منتجاتها ضعيفة«، ويعزو بعضهم ذلك إىل »تبعية 

املؤسسة ملديرية أعىل«، أو أن »املؤسسة حكومية ولها ميزانيتها الخاصة التي تعتمدها من املوازنة 

العامة للدولة التي يرشف عليها مجلس الوزراء«. ولكن هناك بعض املؤسسات العامة لديها متويل 

ذايت نسبي، مثل »أجور رمزية من الطالب واللوجستيات من الحكومة واألنشطة من املنظامت 

واملبادرات«. أما عن التمويل من القطاع الخاص فأشار جميع املشاركني إىل أن املؤسسات العامة 

ال تحصل عىل أي متويل من القطاع الخاص. 
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ففي  الثقايف.  العمل  استدامة  يف  واملتنوع  املستقل  التمويل  يسهم  الخرباء:  نظر  وجهة  من 

مرحلة ما قبل األزمة تبني النتائج أن وسطي تقويم التمويل الثقايف من قبل الخرباء كان بني وسط 

ومنخفض، وأعاد بعض املشاركني هذا التقويم إىل سيطرة الدولة عىل التمويل الثقايف، وعدم مرونة 

القوانني، بحيث تحفز القطاع الخاص واألفراد عىل املشاركة الفعالة، إضافة إىل أن »التمويل كان 

بالسلطة وأهدافها بالدرجة األوىل«، والتمويل الحكومي الذي كان يشكل الجزء الرئيس  مرتبطاً 

من التمويل الثقايف قبل األزمة كان موضع فساد وسوء استخدام، نظراً لغياب املؤسسات الشفافة 

وامُلساءلة.

وبناء عىل آراء الخرباء، فإن األزمة أثرت سلباً يف التمويل الثقايف، الذي أصبح وسطي تقوميه 

أخرى  لكن ومن جهة  املشاركني،  رأي  كبرية، يف  بدرجة  الحكومي  التمويل  انخفض  إذ  منخفضاً، 

استطاعت بعض املؤسسات الثقافية داخل سوريا أو خارجها الحصول عىل متويل خاص وخارجي 

كبري وغري ممنهج، يحمل أغلبه أجندات سياسية واجتامعية تخدم األطراف املمولة، وال تعكس 

مصالح املجتمع.

ح- الرصد والتقويم

أشار أغلب ممثيل املؤسسات العامة إىل أن مؤسساتهم تطبق الرصد والتقويم: »يوجد تقويم 

للمشاريع ويعاد اتخاذ القرار بناء عىل تقويم هذه املشاريع«. وبعضهم يرى أن التقويم »يتناسب 

مع أهداف الخطة«، بعض املؤسسات املشاركة موافقة إىل حد ما عىل هذا القول، وعدد أقل من 

املشاركني ال يعتقد بوجود نظام رصد وتقويم: »ال تتم عادة هذه املراجعة والتقويم ملا نّفذ من 

الخطة«. 

الجهات  وأن  األزمة،  قبل  وتقويم  كان هناك رصد  أنه  العامة  املؤسسات  غالبية ممثيل  ترى 

املختصة تقوم بذلك، ويرون أنه موجود من حيث األنظمة الداخلية للمؤسسات، ولكنه ميارس 

ضمن اجتهادات ومبادرات خاصة، وليس هناك مساءلة. أما املشاركون الذين ينفون وجود رصد 

وتقويم قبل األزمة يذكرون »أن التقويم شكيل وال يوجد تقويم للخطة ولألفراد وال يوجد تقويم 

لألداء الداخيل«، أو أنه »معتمد عىل آراء شخصية وتقوميات شخصية،« ويعتقد بعضهم أنه »عندما 

تغيب االسرتاتيجيات يصبح التقويم سطحياً«. أما يف أثناء األزمة فإن الغالبية ال ترى نظاماً للرصد 

والتقويم، و»أنها حالة قلقة«، وأنهم »ما زالوا يف حالة تخبط وال يحسنون الترصف«، أو أن )نظام 

الرصد والتقويم( يرتاجع. 
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ط- الفعالية

 أجمع معظم الخرباء عىل ضعف فعالية املؤسسات الرسمية حتى يف مرحلة ما قبل األزمة، 

إذ بلغ وسطي تقوميها بني الوسط واملنخفض، وأشار بعض الخرباء إىل أن هذه املؤسسات يسيطر 

مع  االسرتاتيجية،  واألهداف  الواضحة  الرؤية  عنها  وتغيب  والشللية«،  والفردية  »الروتني  عليها 

وجود استثناءات قليلة ترتبط باألفراد الذين يديرون املؤسسة. كام بني بعض املشاركني أن عدداً 

للمنابر اإلعالمية والثقافية  العام  القطاع  احتكار  استفادت من  الرسمية  الثقافية  املؤسسات  من 

لنرش فعالياتها التي بقيت يف حدود »الفعالية الدعائية«.

أما يف أثناء األزمة فقد ضعف تقويم املؤسسات الرسمية من قبل الخرباء ليصل الوسطي إىل ما 

بني املنخفض واملنخفض جداً، نتيجة ضعف تواجد الدولة يف عدد من املناطق، إضافة إىل تجميد 

أغلب األنشطة وتحول بعضها إىل أنشطة حربية تعبوية ال تعكس واقع املجتمع أو مصالحه. 

ي- القيم الحاكمة للمؤسسات

التوسط بني املجتمع  العقالين للمجتمع، بصفتها شكل  التنظيم  املؤسسات شكل من أشكال 

العقل عن  الحيف فصل  كان من  وملا  بالدولة.  األفراد  ارتباط  ومناط  السيايس،  واملجتمع  املدين 

األخالق والبنية العقالنية عن البنية األخالقية، فإن أخالقية املؤسسة وعقالنيتها وجهان متالزمان. 

الشعور  تعميق  عىل  وقدرتها  العامة،  باملصلحة  الوثيق  ارتباطها  يف  املؤسسة  أخالقية  تتجىل 

باملواطنة، وتعاملها مع جميع األفراد املعنيني بنشاطها واملستفيدين منه عىل قدم املساواة، ويف 

املحرومة  الفئات  سيام  وال  االجتامعية،  الفئات  بني  الثقافية  املنتجات  توزيع  يف  العدالة  توخي 

واملهمشة، يف األرياف واملدن. كام تتجىل يف شفافية عملها وآليات اتخاذ القرار وتوخي الصدق يف 

كل ما يصدر عنها، وبناء عالقات الثقة املتبادلة واالحرتام املتبادل سواء بني أعضائها أو بينهم وبني 

املستفيدات واملستفيدين من نشاطها، وال سيام الفاعالت والفاعلني يف الحياة الثقافية. لذلك كله 

ترتبط أخالقيات املؤسسات العامة والخاصة بالقيم الحاكمة للحياة الثقافية إنتاجاً وتداوالً. ومن 

أهم هذه القيم:

* اإلبداع
ترى غالبية ممثيل املؤسسات أن لإلبداع أهمية مرتفعة قبل األزمة ويف أثنائها، وتزداد أهميته 

باستمرار من أجل التعامل مع األزمة. أما عن مدى رعاية اإلبداع فتناقضت اآلراء بني من يرونها 
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متوسطة إىل ضعيفة، قبل األزمة، ومن يرونها متوسطة إىل قوية. ومييل املشاركون إىل أن األزمة 

عززت اهتامم املؤسسات باإلبداع »كان )التوجه( تقليدياً يف السابق، ويجب تسليط الضوء حالياً 

عىل املواهب«.

أما من وجهة نظر الخرباء املشاركني فإن اإلبداع مرتبط بحرية اإلنتاج الفكري، وهي يف صلب 

العمل الثقايف الذي يتطلب حرية الفكر والتعبري واملشاركة والتفاعل، للوصول إىل منتج ثقايف مبدع 

ويخدم املجتمع. صنف املشاركون الخرباء الحرية الثقافية عىل أنها أقرب إىل املنخفض قبل األزمة، 

ورأى بعضهم غياب هذه الحرية كلياً، وبعضهم اآلخر طرح وجود مجاالت ثقافية فيها هامش 

األزمة،  خالل  واإلبداع،  الثقافية  الحرية  تقويم  يتحسن  ومل  فيها..  تتوافر  ال  وأخرى  الحرية  من 

تحسناً ملحوظاً، لكن املؤرش هنا يخفي تناقضات كبرية يف إجابات املشاركني، إذ أشار كثريون منهم 

الخارج  للسوريني يف  الخوف خاصة  ثقافة  والتخلص من  الحريات  املحرمات وزيادة  انكسار  إىل 

وللمؤسسات غري الرسمية، وظهرت منتجات جديدة غري تقليدية. أما يف الداخل فقد أثرت األزمة 

سلباً، من خالل االستقطاب والحساسيات السياسية وطبيعة األزمة الحادة مبا فيها النزاع املسلح، 

التي أثرت يف حرية اإلنتاج الثقايف سلباً، فاألولوية تغدو يف هذه الحاالت للتخندق ورفض اآلخر، 

األمر الذي ال يناسب بيئة ثقافية صحية. 

* الشفافية واملساءلة
األزمة  الشفافية واملساءلة قبل  يقّومون فعالية  املؤسسات  أن معظم ممثيل  الفت لالهتامم 

بني الضعيفة جداً والضعيفة، »ال توجد مساءلة وشفافية وهي يف حدها األدىن«، أو« تكاد تكون 

أثناء  الشفافية واملساءلة قبل األزمة متوسطة. ويف  معدومة«. وترى نسبة أقل منهم أن فعالية 

جداً  الضعيفة  الفعالية  بني  تراوح  التقوميات  معظم  وغدت  عام،  بوجه  التقويم  تراجع  األزمة، 

والضعيفة: »تراجعت نتيجة األزمة«.

وعن مدى تطبيق املساءلة قبل األزمة توزعت اآلراء مناصفة بني التطبيق الضعيف واملتوسط. 

ويرى بعضهم أن ذلك: بحكم وضع املؤسسة »قطاع حكومي«. أما عن تطبيق املساءلة يف أثناء 

األزمة، فتميل معظم اآلراء إىل تصنيفها بني التطبيق القوي والقوي جداً مع وجود نسبة أقل تجد 

أنه يراوح بني الضعيف جداً والضعيف، وهو انقسام شديد التباين يف اآلراء، إذ يرى بعضهم أنها 

نادراً ما تطبق، ويرى آخرون أن: »هذه القيم انعدمت خالل األزمة«.
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* االستقاللية
العامة املشاركة باستقالل مايل وإداري، بعضها تعتمد عىل »متويل  تتمتع غالبية املؤسسات 

ذايت وخطة ذاتية متوافقة مع توجهات الدولة«، وبعضها اآلخر تكون »ميزانية املؤسسة مقرة من 

الحكومة ومستقلة عن ميزانية وزارة الثقافة«. بعض املؤسسات موافقة إىل حد ما عىل أنها تتمتع 

باستقالل مايل، ولكنها تابعة إدارياً للوزارة، ولكن غالبية املؤسسات العامة غري موافقة عىل القول 

إنها تتمتع باالستقالل املايل واإلداري: »ليس للمؤسسة استقالل مايل أو إداري، بل تخضع يف ذلك 

للجهة الوصائية«. 

األزمة بني  قبل  الواسع  االستقاللية مبفهومها  تطبيق  أن  إىل  أشارت  املؤسسات  أكرثية ممثيل 

املؤسسة  »اتخذت  فقد  قوي،  االستقاللية  تطبيق  أن  تجد  منهم  قلة  وهناك  والوسط،  الضعيف 

قرارات عديدة بخصوص اإلعفاء من الرسوم مثاًل«. أما يف أثناء األزمة، فرتى أكرثية ممثيل املؤسسات 

أن تطبيق االستقاللية يف أثناء األزمة قوي.

* اإلنجاز 
ويرى  متوسطاً،  كان  اإلنجاز  مبدأ  تطبيق  أن  املؤسسات  ممثيل  من  املشاركني  غالبية  تقّوم 

بعضهم أن السبب هو عدم وجود خطة أصاًل ليتم تتبع اإلنجاز. ويليهم من رأوا أن تطبيق اإلنجاز 

التقوميات  أكرثية  أصبحت  يف حني  واالسرتاتيجيات،  بالخطط  أنه: مرشوط  هؤالء  ويعتقد  قوي، 

الضعيف  بالتطبيق  القائلة  التقوميات  ثم،  من  وتراجعت،  جداً،  وقوي  قوي  بني  األزمة  أثناء  يف 

واملتوسط ملبدأ اإلنجاز. ويرى بعضهم أنه: »مل يكن هناك إنجاز سابقاً، ما زلنا نحاول بناء الثقة«.
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الفصل الثالث

الحياة الثقافية في سوريا )وجهة نظرالخبراء)

1 - الغنى الثقايف يف سوريا

أ- املنتجات الثقافية من حيث الكم

إن كم اإلنتاج الثقايف هو أحد املؤرشات املهمة عىل عافية الحياة الثقافية وتنوعها. وسطياً قّوم 

الخرباء كم اإلنتاج الثقايف بوجه عام بأنه أعىل من الوسط بقليل قبل األزمة )2.2()1(، لكن اإلجابات 

كانت متباينة، فمنهم من رأى أن كم املنتجات الثقافية كبري، ومنهم من رآه منخفضاً، ويأيت ذلك 

من التفاوت الكبري بني املنتجات الثقافية يف القطاعات املختلفة، إذ تالحظ وفرة اإلنتاج نسبياً يف 

الدراما والرتجمة مقابل فقر مكونات ثقافية واسعة، مثل اإلنتاج العلمي والسينام. كام أن إنتاج 

الثقايف خالل األزمة فقد تراجع  الكتب محدود باستثناء املنتجات العامة. أما تقويم كم اإلنتاج 

ليصبح أقرب إىل املنخفض )1.4(، وتركزت األجوبة عىل اإلنتاج الثقايف داخل سوريا، إذ تراجع دور 

املؤسسات الرسمية، مثل وزارة الثقافة، التي كانت تلعب دوراً أساسياً يف اإلنتاج، وتوقف اإلنتاج 

الثقايف يف الكثري من املجاالت، واستمر إنتاج املؤسسات الخاصة واملجتمع املدين منخفضاً نسبياً. 

الكثري  انكسار  الثقافية خاصة مع  املجاالت  األزمة يف بعض  بعد  ازداد  اإلنتاج  أن  ويرى بعضهم 

من القيود السابقة، وخاصة عرب أدوات التواصل االجتامعي التي اتسم الكثري منها باالستقطاب 

والتعصب وردود الفعل عىل األحداث الدامية )املنتجات اإلعالمية منوذجاً(.

يتدرج مؤرش الغنى الثقايف من 0 »فقري جداً« إىل 4 »غني جداً«.  )1(
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جودة املنتجات الثقافية

ال يكفي كم املنتجات الثقافية وحده للحكم عىل غنى الحياة الثقافية، فنوعية املنتجات الثقافية 

تعكس نضج الحياة الثقافية والقيم املجتمعية السائدة ومساحة اإلبداع الثقايف وإمكانياته. وقد 

قّوم الخرباء نوعية املنتجات وسطياً عىل أنها متوسطة قبل األزمة، ولحظ الخرباء وجود تفاوت يف 

النوعية بني املنتجات الثقافية، إذ أشار بعضهم إىل متيز بعض األعامل الدرامية والفنية واألدبية 

مقابل الفقر يف املنتجات العلمية. وركز بعض الخرباء عىل وجود إمكانيات للمثقفني السوريني إال 

أن الحياة الثقافية »تفتقر إىل رشط اإلبداع وهو الحرية الفكرية«. يف أثناء األزمة تراجعت جودة 

اإلنتاج الثقايف مقارنة مبا قبلها، إال أن الصورة التي طرحها الخرباء معقدة بشدة، إذ رأى بعضهم أن 

تراجع الرقابة وآالم األزمة صنعت منتجات ثقافية مميزة ومبدعة، لكن األكرث طغياناً كان تراجع 

نوعية املنتجات متأثرة بحالة االستقطاب واالستسهال وغياب العمق مام أثر سلباً يف النوعية.  

ب- مؤرش الغنى الثقايف 

قام البحث بتقدير مؤرش الغنى الثقايف )الذي يعكس اإلنتاج الثقايف كاًم ونوعاً( وتغريه قبل 

األزمة ويف أثنائها، بناء عىل آراء الخرباء املشاركني يف االستبيان، مع العلم أن البحث تبنى تعريفاً 

إجرائياً لإلنتاج الثقايف يتضمن اإلنتاج الفني واألديب والعلمي والرتايث انطالقاً من التعريف املوسع 

للثقافة. وتبني النتائج أن مؤرش غنى اإلنتاج الفني، عىل مقياس خاميس: )فقري جداً، فقري، وسط، 

غني، غني جداً( قد انخفض نتيجة األزمة من املراوحة بني الوسط والغني، قبل األزمة، إىل ما بني 

الفقري والوسط يف أثناء األزمة. فقد أشار نحو %60 من الخرباء إىل أن اإلنتاج الفني كان غنياً أو 

غنياً جداً قبل األزمة، ثم انخفضت هذه النسبة إىل أقل من %20 يف أثناء األزمة. ويعزو عدد من 

الخرباء هذا االنخفاض إىل هجرة الطاقات الفنية وهروب االستثامرات الفنية، إضافة إىل بيئة عدم 

األمان والخوف واالنشغال بالقضايا الحياتية. كام أصبحت »مساحة التعبري ضيقة واألولوية لإلنتاج 

الفني الحريب«. ويف رأي العديد من املشاركني يف االستبيان كان اإلنتاج الفني السوري غنياً قبل 

األزمة وخاصة الدراما واإلنتاج التلفزيوين والفن التشكييل. إال أن بعض الخرباء يعتقدون أن الحراك 

املجتمعي قد دفع »يف بدايته إىل تحرر الشباب السوري من اإلحباط والقيود« واالرتقاء بالعمل 

االبتذال  يف  الوقوع  دون  من  سوريا  يف  واالجتامعي  السيايس  الواقع  أكرب  بصورة  ليعكس  الفني 

والتسلية الذي كان سائداً قبل األزمة.
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أما اإلنتاج األديب، فتظهر النتائج أن مؤرش غنى هذا النوع من اإلنتاج قد انخفض، حسب رأي 

الخرباء، نتيجة األزمة من وسط إىل فقري، إذ أشار نحو %15 من املبحوثني إىل أن اإلنتاج األديب كان 

فقرياً أو فقرياً جداً، قبل األزمة، وارتفعت هذه النسبة إىل نحو %60 يف أثناء األزمة. ويرى أغلب 

املشاركني أن ضعف اإلنتاج األديب الذي تعزز يف فرتة األزمة يعود إىل عدد من األسباب منها »عدم 

وجود نارش وقارىء، »وضعف التمويل وضيق مساحة الحرية الفكرية وغياب الكوادر والقامات 

األدبية وهجرتها. ويف األزمة يضاف عامل عدم األمان والخوف وهروب رأس املال البرشي واملادي 

لإلنتاج األديب واالنشغال بالسعي إىل تأمني متطلبات الحياة، إضافة إىل عامل القمع وتجيري األدب 

أثناء  وغيابه يف  عام، محدود،  بوجه  األديب،  اإلنتاج  »أثر  فإن  املتناحرة.  السياسية  القوى  لخدمة 

األزمة كان كبرياً بسبب االحرتاز«. وما ُأنتج حتى اآلن »إما ضعيف أو مترسع«. ومن ناحية أخرى 

أشار بعضهم إىل أن اإلنتاج األديب وخاصة بعد األزمة أصبح أكرث غزارة بسبب تنوع وسائل التعبري 

والنرش وخاصة اإللكرتونية منها.

العجز  األزمة، وظهور هذا  قبل  العلمي وعجزه يف سوريا  اإلنتاج  الخرباء عىل ضعف  أجمع 

بوضوح خالل األزمة. ويعرب أحد الخرباء عن ذلك بقوله أن »اإلنتاج العلمي يف سوريا خلبي أظهرت 

األزمة عدم جديته«، إذ تبني النتائج أن مؤرش غنى اإلنتاج العلمي أقرب إىل الفقري قبل األزمة ويف 

أثنائها، مع ازدياد شحه وسطحيته خالل األزمة، إذ اعترب %60 من املشاركني أن اإلنتاج العلمي يف 

سوريا فقري أو فقري جداً قبل األزمة، وارتفعت هذه النسبة إىل %70 يف أثناء األزمة. وتعود أسباب 

ضعف اإلنتاج العلمي يف رأي املبحوثني إىل عدم وجود مؤسسات حاضنة لإلنتاج العلمي، وضعف 

عملية التعليم املدريس والجامعي، واالعتامد عىل الكم مع إهامل النوع، وعدم االلتزام باملعايري 

ه لخدمة السلطة خاصة، إضافة  الدولية والعلمية يف إنتاج األبحاث والدراسات. كام أن العلم ُوجِّ

إىل أن اإلنتاج العلمي »ال يزال بعيداً عن املجتمع واالقتصاد السوري«. من جانب آخر يرى عدد 

قليل من الخرباء أن هناك بعض االستثناءات من اإلنتاج العلمي تتمتع بجودة عالية مبا يف ذلك 

اإلنتاج العلمي التعليمي كاملناهج الجامعية.

الفوىض وأعامل  نتيجة  الرتايث  اإلنتاج  نتائج سلبية كبرية عىل  لها  األزمة كان  أن  النتائج  تبني 

بالرتاث  االهتامم  أحيت  واملتاحف. كام  والرتاثية  األثرية  املواقع  التي طالت  والتدمري،  التخريب 

الديني الغيبي الذي يعترب »عودة إىل الوراء«، إضافة إىل الصعوبات املالية واللوجستية واألمنية 

الفولكلور  التسطيح وسيطرة  أن  الخرباء  بعض  رأى  األزمة  قبل  ما  فرتة  األزمة. ويف  رافقت  التي 



217

الشعبي عىل اإلنتاج الرتايث أثر سلباً يف مضمونه وتنوعه، كام كرس يف بعض األحيان تقاليد بالية 

مثل عبودية املرأة. ويظهر املسح أن مؤرش غنى اإلنتاج الرتايث انخفض من وسط قبل األزمة إىل 

األزمة  قبل  فقري جداً  أو  فقري  الرتايث  اإلنتاج  أن  الخرباء  من  نحو 25%  اعترب  إذ  أثنائها،  فقري يف 

وارتفعت هذه النسبة إىل أكرث من %60 خالل األزمة. 

والعلمي  واألديب  الفني  تضم  والتي  االعتبار،  بعني  الفرعية  الغنى  أخذ جميع مؤرشات  ومع 

والرتايث، تظهر النتائج أن مؤرش الغنى الثقايف، بناء عىل آراء الخرباء املشاركني يف املسح، قد تراجع 

أثناء األزمة  عىل نحو واضح، نتيجة األزمة، إذ كان يعترب يف مستوى الوسط وتحول إىل فقري يف 

)الجدول 1(. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا املؤرش لإلنتاج العلمي كان ضعيفاً نسبياً قبل األزمة، األمر 

الذي يعكس عدم كفاءة وفعالية املؤسسات الثقافية وفعاليتها، كأحد العوامل الحاسمة يف توفري 

بيئة متكينية واالرتقاء بغنى اإلنتاج الثقايف.

جدول )1): مؤرش الغنى الثقايف

يف أثناء األزمةقبل األزمة

2.481.53فني

2.081.19أديب

1.330.36علمي

1.750.92ترايث

1.911.00إجاميل

املصدر: املركز السوري لبحوث السياسات

2 - املنتج الثقايف خالل األزمة

أ- اإلنتاج الفني

أشار عدد من الخرباء إىل أن األزمة أثرت يف اإلنتاج الفني، سواء من حيث الشكل أو املضمون 

أو األدوات املستخدمة يف اإلنتاج، إذ ظهر الكثري من األعامل الدرامية والتلفزيونية والغنائية التي 

ترصد األحوال االجتامعية واالقتصادية خالل األزمة، بعض منها سطحي ومبتذل، إضافة إىل شيوع 
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األغاين الوطنية الشعبوية، كام أخذ اإلنتاج الفني البرصي مثل الفوتوغراف وامللصقات اإلعالنية 

حيزاً أوسع عاكساً واقع األزمة أو آراء وأفكار أطراف األزمة. وانترشت »ظاهرة سينام املوبايل« 

واالستخدام املكثف للوسائل الحديثة لنرش هذه األفالم )يوتيوب( ومظاهر الرقص الجامعي يف 

املظاهرات واالعتصامات وأغاين فلكلور مجددة وتصوير العنف وأعامل تشكيلية متنوعة إضافة 

إىل تطور فنون الرسم الكاريكاتوري والرسم عىل الجدران. 

كام أثرت األزمة يف الكوادر والكفاءات العاملة يف املجال الفني، التي هاجر جزء منها خارج 

البالد، نتيجة ضعف اإلمكانيات وتشتت الجهود وضيق الهامش. ومل ينج اإلنتاج الفني من حالة 

االستقطاب الحاد والتحيز إىل أحد طريف النزاع، مام أفقده استقالليته، وأكسبه طابع االنحياز عند 

معالجة القضايا العامة، ليكون بذلك مفتقراً إىل العمق خاضعاً للتدخالت السياسية واألمنية ملغياً 

اآلخر ومبتعداً عن جذور األزمة بحسب بعض اآلراء الواردة يف االستبيان. 

وعاىن اإلنتاج الفني من عدم وضوح الرؤية واملنهج، مام أصابه بالسطحية والفوىض حسب 

بعض الخرباء املشاركني، إذ تعرض جزء منه للتشتت والدمار نتيجة النزاع املسلح القائم، وعدم 

القدرة عىل أرشفته وحفظه، كام لفت بعض الخرباء النظر إىل ظهور بعض املنتجات الفنية التي 

لبعض  وتروج  املختلفة،  بأشكاله  املجتمع،  فئات  بني  التناحر  وتؤجج  عليه  وتشجع  العنف  تربر 

األفكار العصبية، وتسهم يف تشتيت املجتمع السوري، »مثل بعض األغاين املرتبطة باملجموعات 

املتناحرة«، وقد أسهم يف ذلك توافر فرص للتمويل تغيب عنها حالة االنتقاء واملراقبة أو املتابعة 

من قبل املؤسسات الرسمية وغري الرسمية. 

كام أن بعض املنتجات الفنية بحسب رأي خرباء مشاركني، اتسمت بالترسع وعدم التدقيق يف 

الوقائع مام أدى إىل غياب القيمة الفنية املضافة إىل حد وصفها من قبل أحد الخرباء »بالسوقية 

ال  األعامل  لهذه  األسايس  الهدف  السورية، ألن  للمرأة  السلبي  الدور  اإلنسان«، مكرسة  وتسليع 

يتعلق بالثقافة وإمنا برغبة املمول. ومن ثم، تحتاج البيئة الثقافية إىل وقت لتتمكن من فرز اإلنتاج 

الثقايف من حيث األصالة واملصداقية وخلق أشكال جديدة من اإلنتاج الفني، وذلك نتيجة خلوها 

من النقد الذايت وضعف املتابعة املجتمعية يف الوضع الراهن. 

إال أن اإلبقاء عىل اإلنتاج الفني ُيعترب، يف رأي بعض الخرباء وعىل الرغم مام فرضته األزمة من 

تحديات وما خلقته من تأثريات، عاماًل محفزاً عىل احتفاظ البالد بكفاءاتها وكوادرها. وقد حافظت 

بعض املبادرات عىل األصالة والنوعية الجيدة والقدرة عىل التكيف، وتطرق بعض الخرباء املشاركني 
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عىل  األزمة  انعكاسات  »تصوير  بـ  يتعلق  ما  وخاصة  الفني،  اإلنتاج  إيجابيات  إىل  االستبيان  يف 

مواقف اإلنسان السوري وحياته وقناعاته وأمنه«، محاولة منها للخوض يف جوهر األزمة ومقاربتها 

لجذورها وأسبابها عىل نحو محايد ومتحيز للقيم العليا، متجاوزة بذلك بعض الخطوط الحمراء 

ومرتقية إىل إنتاج »وطني يحاول عكس صورة عن الواقع«.

وبعكس ما ورد من قبل بعض الخرباء فيام يتعلق بسلبيات اإلنتاج الفني، مال بعضهم اآلخر إىل 

اعتبار أن اإلنتاج الفني اتسم بالغزارة »والتحرر من سلطة النخبوي واملكرس« ومن ثقافة الخوف 

والتأطري الرسمي، نتيجة ازدياد هامش الحرية يف اإلنتاج الذي أصبح أكرث مصداقية ومقاربة للواقع، 

وأكرث جرأة عىل التجديد يف الشكل واملضمون، إذ قدم بعض اإلنتاج غري الرسمي فكراً يدعو إىل 

الحرية والدولة الدميقراطية. أما من ناحية الكوادر فقد شهد قطاع اإلنتاج الفني ظهور طاقات 

شبابية فنية وإبداعية جديدة، خاصة يف مجال املوسيقى والعمل الدرامي الذي أضاء عىل الواقع. 

ب-اإلنتاج األديب

باستثناء بعض  األزمة،  أثناء  أدبية جديدة يف  الخرباء إىل عدم ظهور منتجات  أشار عدد من 

األعامل األدبية القليلة، التي تصور الواقع، إضافة إىل توسع األدب الساخر وأدب التوثيق وأدب 

السجون، وتلون الشعر الشعبي مبواضيع الرصاع السيايس، إال أن الصورة العامة لإلنتاج األديب خالل 

األزمة ليس فيها يشء الفت، وخاصة مع زيادة االعتامد عىل وسائل التواصل االجتامعي للنرش، مام 

حول األدب إىل »نفس فيسبويك رسيع، شكل الجملة فيه هو األهم«. 

يرى بعض الخرباء أن الشخصنة واالنطالق من واجب الكتابة عن األزمة يعتربان من سلبيات 

اإلنتاج األديب يف الوقت الحايل، ويعاين اإلنتاج األديب من ارتفاع تكلفته وصعوبة إنتاجه، مع تراجع 

كمي ونوعي للنسخ املطبوعة من قبل الجهات الرسمية والقطاع الخاص، وذلك يف بيئة ينترش فيها 

القلق وعدم االستقرار الفكري والحيايت، وتنعدم فيها استقاللية العمل والتفكري لدى األدباء، كام 

القراء يف املجتمع السوري، إذ قل اعتامدهم عىل املصادر  ترافق ذلك مع غياب متنام لرشيحة 

الورقية لألعامل األدبية مقابل حصولهم املجاين عليها عرب وسائل التواصل االجتامعي.

 كام سجل خرباء ظهوراً ألدب املنفى، الذي كان عرضة لسطوة املال السيايس إىل حد كبري، 

والذي كرس االستقطاب يف أدب األزمة و»احتفى مبنتجات أدبية بطريقة ال تتناسب وقيمة وأصالة 

املنتج األديب«، ويوضح ذلك طبيعة االنتقادات التي وجهها بعض املشاركني لألعامل األدبية، من 
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غياب اإلبداع والتميز، وعدم القدرة عىل تجسيد صورة األزمة والتعبري عنها بعمق، ويعزو بعضهم 

ذلك إىل حالة االنحياز وغياب الرؤية لدى القامئني عىل هذا اإلنتاج، ووقوعهم يف مطب »تكريس 

ثقافة إلغاء اآلخر واالنقسام الذي أحدثته األزمة«، ليتحول األدب إىل وسيلة لتربير العنف، إضافة 

من  الرائدة  التجارب  حرمان  ثم،  ومن  األعامل،  هذه  تقويم  يف  عادلة  معايري  اعتامد  عدم  إىل 

الحصول عىل الدعم الذي تستحقه.

وعن بيئة العمل الرسمية لإلنتاج األديب أوضح بعض الخرباء أن األنشطة الثقافية تقلصت يف 

ظل األزمة و»أن املراكز الثقافية غارقة يف الزجل الشعبي«، يف غياب واضح لألمسيات الثقافية، 

بسبب الحرب القامئة يف البالد والتي تسببت بتشتت اإلنتاج األديب وضياع جزء منه. 

خالفاً للرأي أعاله اعترب بعض الخرباء أن حالة من غزارة اإلنتاج ومتيز واضح للهوية السورية 

األدبية قد ظهرت يف ظل األزمة، وترافق ذلك بتنامي حرية الرأي والتعبري يف تحليل وتغطية جوانب 

األزمة، مع األخذ باالعتبار صعوبة تقويم وقع هذه املنتجات عىل »القارئ مجهول الذائقة«. يف 

الداخلية  الساحة  العمل وتواجد اإلنتاج عىل  حني رأى بعضهم أن مجرد استمرار املؤسسات يف 

والخارجية يعترب بحد ذاته حالة إيجابية لألدب السوري ومؤرشاً الستمرار الحياة وحيوية سوريا.

وبحسب الخرباء استقطب اإلنتاج األديب يف أثناء األزمة فئة جديدة من الكتاب الشباب نتيجة 

لسقوط التابوهات املتعلقة بالفكر واإلنتاج، مام أسهم يف ظهور جيل جديد من الباحثني والكتاب، 

وقدم بعض اإلنتاج غري الرسمي فكراً يدعو إىل الحرية والدولة الدميقراطية، إذ حاول األدب يف 

مضمونه كشف مواطن الخلل التي أدت إىل األزمة، وتناول الواقع مبصداقية، وبحث يف الهوية 

السورية بكل أطيافها، وذلك بالرغم من حاجته إىل وقت أطول حتى يتمكن من التعبري بعمق عن 

حيثيات األزمة. ورأى خرباء آخرون أن هذه املحاوالت ال تعرب عن صورة األزمة وإمنا هي مجرد 

حالة من التوثيق واألرشفة.

ج- اإلنتاج العلمي

من  النوع  هذا  بتطورات  معرفة  عىل  املشاركني  بعض  يكن  مل  العلمي،  اإلنتاج  يخص  وفيام 

اإلنتاج، يف حني يرى آخرون أنه مل يشهد »شيئاً يستحق الذكر«، باستثناء محاوالت بعض املؤسسات 

داخل سوريا وخارجها إلنتاج دراسات تسعى إىل فهم الواقع فهاًم موضوعياً. 

مل يحَظ واقع اإلنتاج العلمي بالكثري من اإليجابيات من قبل الخرباء املشاركني يف االستبيان، 



221

أن  الخرباء  من  عدد  وذكر  أحدهم.  رأي  بحسب  به  املرتبطة  التحتية  البنية  توافر  من  بالرغم 

اإلنتاج ذا الطابع االجتامعي والسيايس أصبح أكرث عمقاً وأكرث تعبرياً عن مختلف اآلراء، وأن بعض 

الكتاب  الرغم من محدوديته، حلل جذور األزمة بدقة وعمق. إذ قام بعض  ما طرح منه، عىل 

بإصدار أبحاث ودراسات تعترب مرجعية علمية ميكن أن يعتمد عليها باحثون وناشطون يف عملهم، 

مستفيدين من بيئة العمل املتوافرة يف البلدان التي لجأ إليها هؤالء الكتاب مع األخذ بعني االعتبار 

توجه معظم الكتاب نحو الدراسات. 

الثقافية  الظواهر  تناول  العمق يف  بغياب  العلمي  اإلنتاج  واقع  الخرباء  وَصف مجموعة من 

الناشئة يف ظل األزمة وترافق ذلك بعدم وجود أية دراسات جدية حول مفهوم الثقافة، كام عاىن 

اإلنتاج الثقايف، حسب رأيهم، من ضعف التوثيق العلمي لألخطار التي طالته، مام جعله عرضة 

الكتابات واألبحاث  الخارج يف مقاربة األزمة مام سبب تراجع  الغيب وتأثريات  »إلدخال عوامل 

النظرية ووقوعها يف فخ االستقطاب، نتيجة ارتباط معظمها مبؤسسات وموارد مالية غري سورية. 

أما عن بيئة اإلنتاج العلمي يف سوريا فقد أشار بعض الخرباء إىل أن الجهود املنصبة يف اتجاهه 

ال تتعدى الجهود الفردية، التي تناولت املوضوعات املطروحة مبحدودية، نظراً لغياب املؤسسات 

االستهتار  عليها  ويغلب  املوضوعية،  عنها  تغيب  والتي  له  واملمولة  العلمي  لإلنتاج  الراعية 

واملحسوبيات. ويعاين البحث العلمي، حسب بعضهم، من حالة القطع ما بني الواقع واإلنتاج، ومن 

غياب التنسيق بني مراكز األبحاث، إضافة إىل عدم وجود سياسة واضحة له، مام يضع الباحثني أمام 

إشكالية تباين األرقام واملعلومات، ويجعل منه نتاجاً لحظياً يغيب عنه التنظري، ويبتعد عن رصد 

حاجات املجتمع واإلنسان، واعترب أحد الخرباء أن واقع التعليم املؤسس للبحث العلمي مخيف، 

ويحتوي عىل ثغرات علمية يعاين منها الطالب الخاضعون للمناهج التعليمية، وأولئك املترسبون 

أو التاركون لها. 

د- اإلنتاج الرتايث

أما ما يتعلق باإلنتاج الرتايث، فقد أشار بعض الخرباء إىل أن فرتة األزمة شهدت إحياء بعض األغاين 

واألهازيج الشعبية الرتاثية واستخدامها للتعبري عن الوضع الحايل أو لتجسيد الرصاع السيايس، كام 

لجأ بعض األشخاص إىل »مامرسات من املخزون الرتايث نظراً لغياب املستلزمات الحياتية املعارصة«، 

ومن جانب آخر فقد عاىن اإلنتاج الرتايث يف أثناء األزمة من نهب اآلثار واندثار الكثري من املهن 

والصناعات والحرف الرتاثية.



222

الدائر يف  املسلح  الرصاع  الرتايث، بسبب  اإلنتاج  تراجع  الخرباء مالحظاتهم عىل  ركز عدد من 

البالد، وترافق ذلك بتأثر املهن التقليدية، التي ترضرت من »ثقافة تدمري املخزون الثقايف« وهجرة 

رأس املال البرشي الحامل لها والقادر عىل حفظها ونقلها، وذلك نتيجة التدمري والتهجري والقتل 

الذي طال الجانب املادي والبرشي املتعلق بها.

ويعتقد بعض الخرباء أن اإلنتاج الرتايث كان حارضاً كمالذ أكرث منه منتجاً حيوياً وحضارياً يعكس 

تاريخ سوريا وحيويتها، وُركز يف التعاطي معه عىل الجانب املادي والفلكلوري من دون التطرق 

إىل أبعاده الفكرية والثقافية والحضارية. كام تعرضت اآلثار للتدمري يف ظل تراجع دور الوثائق 

اإلنسانية  القضية  عن  التعبري  تستطع  مل  التي  والصورة،  الفيديو  أمام  توثيقية  كامدة  التاريخية 

والسياسية وأساءت لها عىل حد قول أحد الخرباء. وارتبط اإلنتاج الرتايث بالهوية السورية وخاصة 

لدى املهجرين من سوريا.

3 - االستفادة املجتمعية من اإلنتاج الثقايف

أ- ارتباط املنتج باملصلحة العامة

اعترب املشاركون أن ارتباط املنتج الثقايف باملصلحة العامة كان ضعيفاً قبل األزمة وازداد ضعفاً 

تالمس مصلحة  وال  الحاكمة،  السلطة  مزاج  مع  »متالمئة  الثقافية  املنتجات  كانت  إذ  أثنائها،  يف 

إال  واملعرفية.  الثقافية  الحاجات  تلبي  وال  املدروسة،  غري  الفردية  باملبادرات  وتتصف  املجتمع« 

أن بعض الخرباء أشاروا إىل أن أي منتج ثقايف مرتبط بشكل أو بآخر باملصلحة العامة، وشهدت 

سوريا يف فرتة ما قبل األزمة الكثري من األنشطة واملنتجات الثقافية واملعرفية التي أخذت خطاً 

لتتحرر من الرقابة، ومثال عىل ذلك املنتجات املتعلقة بفئة األطفال والشباب إضافة إىل  وسطاً 

املنتج  ارتباط  زادت من  األزمة  أن  املشاركني  والتدريسية. ويعتقد عدد من  التعليمية  املنتجات 

الثقايف باملصلحة العامة، فأصبح املنتج متحرراً من القيود الرقابية والوصائية، وخاصة الفاعلون يف 

املجال الثقايف املقيمون يف الخارج. ولكن من جهة أخرى يرى آخرون أن األزمة أبعدت الكثري من 

املثقفني عن مجتمعاتهم لريتبط إنتاجهم بالعائد املادي وخدمة أحد أطراف النزاع. 

ب- النفاذ إىل املنتج الثقايف

وهو رشط  املنِتج،  مع  التواصل  أو  الثقايف  املنَتج  عىل  الحصول  إمكانية  توفر  بالنفاذ  يقصد 
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رضوري الرتباط املنتجات الثقافية باملجتمع، وقد قّوم املشاركون النفاذ بأعىل من املتوسط بقليل 

قبل األزمة، إذ كانت املنتجات، وخاصة الصادرة منها، عن الجهات العامة، مثل الكتب والفعاليات 

الفنية وفعاليات املراكز الثقافية، متاحة لرشيحة كبرية، كام أن ثورة االتصاالت أسهمت يف توفري 

الكثري من املنتجات الثقافية عىل نطاق واسع وبتكلفة منخفضة نسبياً، إال أن بعضهم أشار إىل 

عوائق متنوعة للنفاذ، مثل ارتفاع أسعار املنتجات غري العامة مقارنة بالقدرة الرشائية للمواطنني 

والتفاوت الجغرايف، إذ املنتجات أقل توفراً يف الريف وبعض املحافظات مقارنة باملدن الكربى، مام 

أسهم يف »تعمق الظلم جغرافياً«، ويضاف إىل ذلك مشكلة األمية وتدين مستويات القراءة، كعائق 

أسايس للنفاذ. خالل األزمة تراجعت إمكانيات النفاذ تراجعاً ملحوظاً لتصبح أقرب إىل املنخفضة، 

نتيجة غياب األمان وإمكانيات التنقل وانهيار القوة الرشائية للمواطنني، بسبب اضمحالل مصادر 

الدخل وزيادة األسعار والنزوح والهجرة والقتال، فقد صنعت األزمة بيئة معيقة للعمل الثقايف 

فـ»الال استقرار يضعف من إمكانات النفاذ إىل املنتج«. 

ج- التفاعل مع املنتج الثقايف

توافر املنتج الثقايف وإتاحة فرص النفاذ إليه ال تحقق الهدف املنشود من دون تفاعل املجتمع 

معه ومشاركته الفاعلة يف صناعته وتطويره واالستفادة منه، واعترب املشاركون يف البحث وسطياً 

األمية  انتشار  »بسبب  بقليل،  املتوسط  من  أدىن  كان  األزمة  قبل  الثقايف  املنتج  مع  التفاعل  أن 

وقلة الثقة باملكتوب« وارتباطه بالنخب وعدم نجاحه يف جذب رشائح اجتامعية كبرية، إضافة إىل 

انرصاف املواطنني نحو أنشطة حياتية يرونها أكرث أولوية. خالل األزمة استمر تقويم التفاعل بأنه 

دون الوسط بقليل. ويؤكد بعض املشاركني أهمية زيادة تفاعل املواطنيني مع املنتجات املرتبطة 

بتوصيف األزمة وكيفية التعاطي معها وزيادة هوامش حرية النقاش والتوسع يف استخدام وسائل 

االتصال الحديثة، إال أن بعضهم رأى أن تغري أولويات حياة األفراد نتيجة األزمة واالستقطاب الحاد 

يف املنتج الثقايف أدى إىل تراجع التفاعل مع املنتجات الثقافية. يذكر هنا أن وجهة نظر أخرى ترى 

أن االستقطاب أصبح أداة تستثمر للعصبية، ومن ثم جذبت العصبيات رشائح من املجتمع نحو 

التفاعل مع منتجاتها الثقافية.

د- البنية التحتية لالنتاج الثقايف 

قّوم املشاركون البنية التحتية املادية قبل األزمة بأنها أعىل من الوسط بقليل، إذ تتوفر البنى 
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الثقافية، إال أن استثامرها وصيانتها ضعيفة إىل حد  التحتية العامة بشكل جيد، وخاصة املراكز 

بني  التحتية  البنى  وتتفاوت  متدن.  فيها  املدين  واملجتمع  الخاص  القطاع  إسهام  أن  ويذكر  كبري، 

املحافظات قبل األزمة، مبا يف ذلك املراكز البحثية والجامعات واملسارح واملكتبات العامة. وتقويم 

املشاركني، بسبب  الخرباء  الوسط، وذلك حسب  بأقل من  األزمة  أثناء  الثقافية يف  التحتية  البنى 

اآلثار الكارثية لألزمة من تخريب وتدمري وإغالق أصاب البنية التحتية الثقافية بصورة مبارشة أو 

غري مبارشة، مثل ترضر الكهرباء واملواصالت واالتصاالت واملواد األولية. 

هـ- مؤرش االستفادة املجتمعية من املنتج الثقايف

ر مؤرش االستفادة املجتمعية من اإلنتاج الثقايف.  من خالل االستعانة بنتائج استبيان الخرباء، ُقدِّ

وتبني النتائج أن مؤرش االستفادة املجتمعية من اإلنتاج الفني، عىل مقياس خاميس: )ضعيف جداً، 

ضعيف، وسط، كبري، كبري جداً( قد انخفض، نتيجة األزمة، وراوحت قيمة املؤرش بني وسط وكبري 

قبل األزمة، إىل قيمة بني ضعيف ووسط خالل األزمة. وأشار نحو %40 من الخرباء أن االستفادة 

املجتمعية من اإلنتاج الفني قبل األزمة كانت بني كبرية وكبرية جداً، ثم انخفضت هذه النسبة إىل 

نحو %20 يف أثناء األزمة. ويرى بعض املشاركني أن اإلنتاج الفني قبل األزمة حقق انتشاراً واسعاً، 

الرغم من أن  اليومية، عىل  السوريني مؤثراً يف حياتهم  لدى رشيحة كبرية من  وبنى له جمهوراً 

انحدار نوعية جزء كبري من هذا اإلنتاج، وخاصة التلفزيوين منه: »الحارة الشامية وهموم صبايا 

املودرن، الذي مل يرق ليشكل حالة ثقافية تعرب عن هموم الرشائح الواسعة من الناس«. وال ميلك 

اإلنتاج الفني حالياً القدرة عىل ردم الهوة التي تسببت بها األزمة بني السوريني، كام أن أغلبه ال 

يعمل عىل نرش ثقافة األمل والتسامح، بل عىل العكس تحول جزء منه للرتكيز عىل ثقافة املوت 

والقتل وإلغاء اآلخر، ليلعب بذلك دوراً سلبياً يف توجيه حياة السوريني نحو التخندق واالصطفاف. 

وذكر بعض الخرباء أن العنف والنزوح وتغري أولويات املجتمع كانت من العوامل املؤثرة يف مدى 

استفادة املجتمع من اإلنتاج الفني، »ففي زمن الالاستقرار تنخفض الفائدة من الجامل ألن هموم 

املواطنني تتحول نحو الحاجات األولية«.

كان  املؤرش  هذا  أن  النتائج  أظهرت  فقد  األديب،  اإلنتاج  من  املجتمعية  االستفادة  مؤرش  أما 

األزمة إىل مستوى دون  أكرث خالل  الضعيف والوسط، وانخفض  األزمة، ويقع بني  قبل  منخفضاً 

الضعيف إذ أشار نحو %45 من الخرباء املشاركني إىل أن االستفادة املجتمعية من اإلنتاج األديب 
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كانت ضعيفة أو ضعيفة جداً قبل األزمة، وارتفعت هذه النسبة إىل نحو %75 يف أثناء األزمة. 

وأعاد عدد من الخرباء ضعف االستفادة من اإلنتاج األديب إىل أن هذا اإلنتاج ذو طابع نخبوي يف 

جزء منه، إضافة إىل خضوعه للتسييس والتسطيح، وظهر ذلك بوضوح يف أغلب املنتجات الثقافية 

يف أثناء األزمة. بوجه عام، إن اإلقبال عىل اإلنتاج األديب من قبل املجتمع ضعيف نسبياً عىل الرغم 

من ازدياده يف اآلونة األخرية نظراً لوجود وسائل التواصل االجتامعي الجديدة، لكنه »ظل يشكل 

حالة ترفيهية ومل يشكل حالة ثقافية متأصلة«. 

مرحلتي  بالضعف يف  اتسمت  العلمي  اإلنتاج  من  املجتمعية  االستفادة  أن  إىل  الخرباء  أشار 

من  النوع  هذا  غياب  حتى  أو  ضعف  إىل  ذلك  أغلبهم  وأرجع  األزمة،  ومرحلة  األزمة  قبل  ما 

اإلنتاج أساساً، واعتامده عىل األفراد وعدم مأسسته مبا يخدم مصلحة املجتمع؛ إذ »اإلنتاج العلمي 

املؤسسايت كان غائباً متاماً، سواء يف مؤسسات الدولة أو القطاع األهيل«. وأجمع الخرباء عىل رضورة 

وجود هذا النوع من اإلنتاج الثقايف، وخاصة يف فرتة األزمة لتحقيق االستفادة املجتمعية عىل أن 

أطراف  من  ألي طرف  السلطوية  املصالح  ال  املجتمع،  تخدم  وأن  باملوضوعية،  مخرجاته  تتمتع 

النزاع. 

أما مؤرش االستفادة املجتمعية من اإلنتاج الثقايف الرتايث، فتظهر النتائج أن الخرباء قد أشاروا إىل 

أن هذه االستفادة ضعيفة قبل األزمة وازدادت ضعفاً يف أثنائها، إذ مل يكن اإلنتاج الرتايث يف أغلبه 

السياحي  بالتسويق  متمثل  بهدف وحيد  كان »محصوراً  بل  املجتمع،  بحاجات  ومرتبطاً  متأصاًل 

التعامل معه كنتاج لحضارة عظيمة ميكن أن تتحول إىل مصدر للتغيري واإلصالح  للبالد ومل يتم 

تدمري  خالل  من  اإلنتاج  هذا  يف  سلباً  أثرت  األزمة  أن  املشاركني  من  عدد  بني  وقد  والتطوير«. 

املخزون الرتايث واستخدامه من قبل البعض لتكريس الفكر العصبي. 

 ومع أخذ جميع مؤرشات االستفادة املجتمعية الفرعية بعني االعتبار، والتي تضم الفني واألديب 

والعلمي والرتايث، تظهر النتائج أن مؤرش االستفادة املجتمعية، بناء عىل آراء الخرباء املشاركني يف 

املسح، قد تراجع بوضوح نتيجة األزمة؛ إذ كان يعترب مبقياس بني وسط وضعيف ليصبح ضعيفاً يف 

أثناء األزمة )الجدول 2(. ومن ثم، هناك عوامل مؤسساتية متجذرة أعاقت استفادة املجتمع من 

اإلنتاج الثقايف، وترتبط أغلب هذه العوامل بغياب حرية الفكر والتعبري واملشاركة وانتشار القمع 

املجتمع وهمومه،  قضايا  عن  التعبري  اإلنتاج عىل  هذا  أغلب  قدرة  وعدم  واملجتمعي،  السيايس 

إضافة إىل انتشار البريوقراطية والروتني والفساد واالحتكار واالنتهازية، وقد أضافت األزمة إىل ذلك 
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تدمري البنية التحتية الثقافية وتكبيل املجتمع بتأمني حاجاته اليومية املعيشية وقهر الفكر وتجيريه 

من قبل جميع أطراف النزاع لخدمة مصالحهم الضيقة.

جدول )2): مؤرش االستفادة املجتمعية من اإلنتاج الثقايف

يف أثناء األزمةقبل األزمة

2.31.7فني

1.60.8أديب

0.80.6علمي

1.31.0ترايث

1.501.01إجاميل

املصدر: املركز السوري لبحوث السياسات

4 - املؤسسات الثقافية الجديدة

مييل بعض الخرباء املشاركني يف االستبيان إىل عدم ظهور مؤسسات ثقافية رسمية وغري رسمية 

يف أثناء األزمة، موضحني عدم اطالعهم ومتابعتهم لهذا املوضوع، فيام جزم بعضهم اآلخر بعدم 

ظهور هذا النوع من املؤسسات الثقافية الجديدة. 

الخرباء ظهور مؤسسات جديدة غري رسمية، تشكل قسم منها خارج  وسجل قسم آخر من 

البالد، عىل شكل تجمعات ذات أهداف ثقافية واجتامعية، »ولكنها كانت غالباً دون فاعلية تذكر«، 

قامت باإلنتاج بالقدر املتاح لها، مع األخذ بعني االعتبار أن هذه املؤسسات، بحسب رأي بعضهم، 

مل تتعدَّ كونها تجمعات أو نقابات أو مبادرات »غري مجدية تنتهي بانتهاء األزمة«، مثل »املنتديات 

الثقافية، املسابقات، املهرجانات، املنتديات الحوارية، الصحف واملجالت«، وهي مبادرات ال متتلك 

منهجية علمية واضحة، وال تتمتع بحالة من املأسسة، ومن ثم، »مل تستطع الرتكيز عىل هدفها 

إما نتيجة للظرف العام وأولوياته أو لغياب املناخ الذي يساعد عىل تفاعلها مع املجتمع املدين« 

و»اهتمت بالشأن الثقايف دون تطرقها إىل حيثيات األزمة وجانبها الثقايف«.

يف  »تكاثرت  التي  الرسمية  غري  الثقافية  املؤسسات  هذه  أن  املشاركني  الخرباء  بعض  ويرى 
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أوساط املعارضة« يف الخارج، بتمويل من جهات مختلفة، عانت من سلبيات كثرية منها »سلبية 

إنتاج  »وأعادت  املمولة«،  الجهة  ومعايري  يتناسب  مبا  الثقايف  العمل  »ومنذجة  السيايس«  املال 

متايزات اجتامعية كانت موجودة قبل األزمة ال تعرب بالرضورة عن املترضرين من األزمة«. ومن 

املؤسسات واملبادرات الثقافية التي سجل ظهورها، بوجه عام، خالل األزمة، محطات تلفزيونية 

للنرش  رسمية  وغري  مستقلة  ومؤسسات  الشبابية  املوسيقية  والفرق  املحلية  الصحافة  وأنشطة 

وكذلك  ثقافية.  منها  أكرث  إغاثية  كانت  والتي  والنسائية«،  »الشبابية  املدنية،  املنظامت  وبعض 

العام والسيايس ومنظامت املجتمع املدين  الشأن  الجديدة املهتمة بتحليل  بعض مراكز األبحاث 

العاملة عىل قضايا املواطنة والثقافة وقضايا املرأة، إضافة إىل العديد من املهرجانات واملنتديات 

كام  الثقافية.  كاملقاهي  النظام،  تقع خارج سيطرة  التي  املناطق  الصغرية يف  واملشاريع  الثقافية 

سجل ظهور اتحادات مستقلة كرابطة الكتاب السوريني األحرار واتحاد الصحفيني املعارض« وال 

يوجد معلومات حول مدى فاعليتها وانتشارها كمؤسسات بديلة. 

أما املؤسسات الرسمية التي ظهرت يف الداخل يف أثناء األزمة فقد ذكر منها املجلس الوطني 

قاعدة محدودة«. يف حني ظهرت  »ذات  الخريية، وهي  والجمعيات  األحزاب  لإلعالم وعدد من 

العديد من »املؤسسات الدينية«، التي وصفها أحد الخرباء بـ »مؤسسات ثقافة املوت« من دون 

التعصب ورفض اآلخر وتكفريه  تقوم عىل  الجغرايف النتشارها، وهي مؤسسات  اإلطار  أن يحدد 

والدعوة إىل قتل كل ما هو قائم عىل االختالف الديني أو السيايس أو الثقايف، وهذا يحتاج إىل بحث 

مستقل يوضح مدى فاعليتها وانتشارها وطبيعة الدور الذي تلعبه يف األزمة. 

5 - عقبات العمل الثقايف وخطوات لتجاوزها

أشار املشاركون الخرباء إىل عدة عقبات أمام العمل الثقايف، تنوعت بني املؤسسايت والسيايس 

واالقتصادي، ولكن، تبقى العقبة الرئيسة أمام اإلنتاج الثقايف يف سوريا عدم وجود مساحة كافية 

لحرية الرأي والتعبري والتفكري، وانتشار ثقافة العنف والفساد، واحتكار الفضاء الثقايف من قبل 

مشكالت  من  الثقايف  اإلنتاج  يعاين  كام  الثقافية.  الساحة  عن  مختلف  أي  وإقصاء  السياسيني، 

تتعلق بالحصول عىل التمويل املستقل والبيئة الترشيعية والقانونية املناسبة، إضافة إىل مشكالت 

التسويق والنرش وشح الكوادر البرشية والخربات العاملة يف الشأن الثقايف.

العمل  تواجه  التي  العقبات  أهم  التعبري من  غياب حرية  أن  الخرباء  يعترب  التعبري:  - حرية 
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الثقايف يف سوريا، إذ الثقافة محكومة باالستبداد السيايس واألمني من جهة، ومن بيئة اجتامعية 

تعاين من »موروث اجتامعي وديني« يفرز تعصباً وأمية وغيبية وتجهياًل من جهة أخرى، مع األخذ 

بعني االعتبار التأثري املتبادل بني هاتني الجهتني. وقد عززت األزمة من غياب هذه الحرية نتيجة 

تسلط القوى السياسية والعسكرية من جميع األطراف عىل العقل، وعودة الكثريين إىل الرتكيبات 

املجتمعية التقليدية من قبيلة وطائفة وأرسة، ومن ثم، تعميق ثقافة العنف ونبذ اآلخر. ولتجاوز 

ذلك ال بد من تفعيل عمل املؤسسات الثقافية، وخاصة مؤسسات املجتمع املدين املستقلة التي 

رؤى  وتطرح  مبوضوعية  الواقع  تصور  مميزة  ثقافية  أعامالً  الحالية  الظروف  ظل  يف  حتى  تنتج 

خالقة ومبادرات للخروج من األزمة التي هي يف جوهرها أزمة عقل وحرية، ويأيت ذلك يف إطار 

من تطوير القوانني والترشيعات وفصل السلطات واالستثامر يف املعرفة وتطوير املناهج التعليمية 

والتثقيفية، مام يسهم يف تجاوز ثقافة الخوف وتحرر العقل من االستبدادي والتقليدي الغيبي. 

هذه  لتعمق  الثقايف  لإلنتاج  أساساً  مناسب  غري  مناخ  ظل  يف  األزمة  أتت  الثقايف:  اإلنتاج   -

العقبات وتوجه الثقافة لخدمة أطراف الرصاع، وينترش الفكر اإلقصايئ، جراء »غلبة الطابع التعبوي 

الحريب« عىل اإلنتاج الثقايف، »إضافة إىل صعوبة األوضاع املعيشية التي دفعت بالكثري من العاملني 

يف الشأن الثقايف إىل تغيري أولوياتهم واالبتعاد عن اإلنتاج الثقايف الذي ال يحقق املردود االقتصادي 

املناسب. ومن ثم، أجمع أغلب املشاركني عىل أن تفعيل اإلنتاج الثقايف يف حاجة إىل إعادة تأهيل 

املؤسسات القامئة أو تغيريها، لتقوم عىل الحرية واملساءلة والشفافية، وتستطيع حامية الحرية 

الفكرية ومشاركة املجتمع املدين الفعالة يف الحركة الثقافية. ويبقى الخروج من األزمة مبؤسسات 

مدنية شفافة وفاعلة أحد أهم عوامل تفعيل اإلنتاج الثقايف، بحيث يؤدي إىل عودة الكثري من 

الخربات واملهارات الوطنية، وبالتايل املساهمة يف بناء الكوادر البرشية املطلوبة، كام يسمح ذلك 

بعودة التمويل وإطالق مشاريع ثقافية متنوعة إلعادة بناء البنية التحتية الثقافية وتوسيعها مبا يف 

ذلك املراكز الثقافية واملكتبات التفاعلية ومنتديات الحوار، مبا يساهم يف تشكيل بنية مجتمعية 

مستقبلة ومنتجة للثقافة املتنوعة والحرة.

للعمل  الناظمة  والترشيعات  القوانني  أن  عىل  الخرباء  أغلب  أجمع  والترشيعات:  القوانني   -

منها مامرسة  الهدف  مرنة،  الثقافية وغري  للتغريات  موامئة  وبالية وغري  معيقة  الثقايف يف سوريا 

الرقابة الصارمة عىل الصناعة الثقافية لتكون فقط يف خدمة السلطة ال يف خدمة املجتمع. وأشار 

بعض املشاركني إىل أن بعض املواد الترشيعية والدستورية تعترب جيدة إال أنها غري مطبقة، وما 
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الوصائية واألمنية. ولتجاوز ذلك ال بد من إعادة هيكلة كاملة  الجهات  ُينفذ هو ما يصدر عن 

لهذه القوانني مبشاركة عدد من الخرباء واملثقفني السوريني املستقلني، لرسم إطار قانوين مرن يفعل 

اإلنتاج الثقايف وانتشاره مع الحفاظ عىل الضوابط املالية والوطنية وحامية امللكية الفكرية وفصل 

السلطات وإلغاء الرقابة عىل الفكر والتفكري.

- املؤسسات الرسمية: اتفق عدد كبري من املشاركني عىل أن املؤسسات الثقافية الرسمية يف 

قبل  من  وتحويلها  تسييسها  إىل  إضافة  األدوار«،  وضوح  وعدم  الرؤية  »غياب  من  تعاين  سوريا 

املجتمع وحاجاته  السلطة وال تعكس رغبات  لثقافة تخدم  األمنية إىل مؤسسات منتجة  الرقابة 

وقلة  الثقافية  اإلدارة  مجال  يف  العاملة  البرشية  الكوادر  ضعف  إىل  الخرباء  أشار  كام  الثقافية. 

وعدم  والتقليدية  »النمطية  انتشار  إىل  إضافة  الثقافية،  الرسمية  للمؤسسات  املخصص  التمويل 

التجديد« وحضور الروتني والبريوقراطية، مام يحول دور هذه املؤسسات إىل معرقل للعمل الثقايف. 

إعادة  لعملية  منارصين  من  املشاركني  آراء  تنوعت  الرسمية،  املؤسسات  أمام  العقبات  ولتجاوز 

تأهيل شاملة إىل معتقدين برضورة إلغاء هذه املؤسسات وتحرير العمل الثقايف، إال أن الغالبية 

أجمعت عىل رضورة اتخاذ عدد من اإلجراءات لتحديث هذه املؤسسات بعد تحقيق رشط وجود 

وتشجيع  العاملة  الكوادر  تدريب  اإلجراءات  هذه  ومن  للتعبري،  حر  وفضاء  دميوقراطي  مناخ 

التخصص يف اإلدارة الثقافية وإجراء إصالحات قانونية وترشيعية تزيد من مرونة العمل وتشجع 

األمنية  الوصاية  لرفع  باملثقفني والقضاء فقط«،  الرقابة  املدين، و»ربط  املجتمع  نشوء مؤسسات 

والسياسية، وتفعيل املساءلة عىل أساس املهنية واألداء، و»إطالق الحريات وإعطاء دور للكفاءات« 

املنتجة لثقافة مبدعة واملروجة لفكر منفتح عىل التنوع وقبول اآلخر.  

- املؤسسات غري الرسمية: يرى املشاركون أنها تفتقر إىل اإلطار الترشيعي والقانوين املناسب 

ملأسستها عىل قاعدة من احرتام حرية التعبري والتفكري ومتويلها متوياًل ذاتياً ومستقاًل، وليس كاإلطار 

من  يعاين  أغلبها  فإن  ذلك  إىل  إضافة  الثقافية.  املؤسسات  من  النوع  هذا  لعمل  املقيد  الحايل 

»الشخصنة والفكر التجاري الذي يهدف إىل الربح ال إىل الخدمة الثقافية«، كام يتمحور معظمها 

حول أجندات سياسية تخدم أحد أطراف الرصاع الحايل يف سوريا، وغابت عن هذه املؤسسات 

يتلخص،  العقبات  فإن معالجة هذه  ثم،  األمنية. ومن  والرقابة  السطوة  نتيجة  ُغّيبت  أو  الخربة 

حسب رأي الخرباء، بوضع وتطبيق قانون ينظم عمل املؤسسات الثقافية غري الرسمية عىل أساس 

من الحرية واملرونة تجذب الخربات والكوادر وتسهم يف صناعة الثقافة ونرشها، وأكد املشاركون 
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الحكومي  التمويل  تشمل  املؤسسات،  لهذه  ومتنوع  مستقل  متويل  لتأمني  آليات  إيجاد  رضورة 

والخاص، وميكن »إحداث صناديق دعم خاصة باإلنتاج الثقايف بكل جوانبه«. 

- البنية املادية والبرشية: اتفق املشاركون عىل األثر الكبري لألزمة يف البنية البرشية واملادية 

للثقافة يف سوريا، هذه البنية التي كانت تعاين أساساً من عدم االستثامر األمثل للكوادر البرشية 

والبنية التحتية املتوفرة، وتغليب الكم السطحي والتجاري عىل النوع، وعدم التخصص يف مجاالت 

صناعة الثقافة وإدارتها، والتعيني عىل أساس الوالء ال الكفاءة، وسوء إدارة التسويق الثقايف داخلياً 

وخارجياً، إضافة إىل أن هذه البنى كانت »تقوم يف جوهرها وأهدافها بوظيفة أخرى غري الوظيفة 

العقبات  تعمقت  األزمة  أثناء  ويف  وتوجهاتها.  السلطة  خدمة  عىل  أغلبها  يف  وتعمل  الثقافية«، 

التسويق  شبكات  وانهيار  الثقافية،  التحتية  البنية  ودمار  والكفاءات،  الكوادر  هجرة  خالل  من 

الثقايف الضعيفة أصاًل. وتجاوز هذه العقبات ال ميكن أن يتم دون حصول إعادة تأهيل كاملة، ال 

للمؤسسات الثقافية فقط، بل ملؤسسات الدولة لتصبح قامئة عىل الحرية واملساءلة والشفافية، 

ومساهمة جميع القطاعات إلعادة ما تهدم من بنى تحتية عىل أساس عمومية املنفعة الثقافية 

املجال  العاملة يف  للكوادر  وتأهيل  تدريب  برامج  تبني  إىل  إضافة  إليها،  الجميع  وحرية وصول 

الثقايف من قبل خرباء وكوادر سورية مقيمة أو مهاجرة مع »إبعاد األيديولوجية عند تقويم الكوادر 

واإلبداع«. 

- التمويل: أكد بعض الخرباء خطورة التمويل عىل العمل الثقايف واستقالليته، لذلك ال بد من أن 

تكون محفظة متويل الثقافة متنوعة تضم العام والخاص واملدين والدويل، ضمن الضوابط القانونية 

واملالية، التي تضمن االستقاللية وعدم تجيري املنتج الثقايف لخدمة أي جهة. ويف هذا السياق أشار 

املشاركون إىل »بخل الدولة عىل الثقافة«، حتى يف مرحلة ما قبل األزمة واشرتاطها عىل أن يكون 

العمل الثقايف املمول ملصلحة السلطة، إضافة إىل الهدر والفساد اإلداري العام. أما القطاع الخاص 

فهو ربحي بالعموم، وال يهمه جودة اإلنتاج الفني بقدر ما يهتم بعائديته االقتصادية وإرضائه 

للسلطة أياً كانت. وفيام يخص املجتمع املدين فهو مغيب ومقيد وغري قادر عىل تأمني التمويل 

الالزم إلنتاج ثقايف مهني مستقل. واقرتح الخرباء زيادة الدعم الحكومي غري املرشوط للعمل الثقايف 

من خالل تخصيص موازنات مناسبة وضبط الهدر والفساد. كام أشار بعضهم إىل رضورة »وجود 

صندوق عام للثقافة« تساهم فيه جميع القطاعات، مبا يف ذلك املنظامت الدولية، من دون أن 

يكون له أجندات سياسية أو جهة وصائية غري القضاء ولجنة من املثقفني املستقلني املشهود لهم 

بالنزاهة والشفافية واملوضوعية. 
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الفصل الرابع

باتجاه المستقبل

أواًل: رأي ممثيل املؤسسات

1 - محددات الرؤية املستقبلية

حظيت مسألة التخطيط واالسرتاتيجية الثقافية، بتوافق عدد ال بأس به من ممثيل املؤسسات، 

ثقافة  كام حظيت  الثقافية.  املؤسسات  يف  التدخل  وعدم  الرقابة  وإلغاء  الحرية  مسألة  وكذلك 

التسامح واحرتام الكرامة اإلنسانية بتوافق عدد منهم، وعرب بعضهم عن أهمية تفعيل الدور الثقايف 

للمجتمع، وثقافة املجتمع، وعرب بعضهم عن نوعية الثقافة املطلوبة: »نرش ثقافة حقيقية متقدمة، 

عادلة وحرة، ناقدة وشكاكة بناءة تصبح يف متناول الجميع، مستقلة بعيداً عن أي تدخل«.

2 - إسهام املؤسسة يف تحقيق الرؤية 

اتفق أغلب ممثيل املؤسسات العامة عىل أولوية »تفعيل دور املؤسسات الثقافية« وتطويرها 

ودعمها مادياً: »املطلوب اآلن حراك ثقايف حقيقي يعيد للحياة الثقافية ألقها وقوتها بعد غياب 

طويل – ويتم ذلك بتفعيل دور املؤسسات الثقافية«. ورأى بعضهم رضورة االنفتاح والتشاركية 

»لزيادة أهمية الثقافة ينبغي تطوير الجمعيات واملؤسسات الثقافية – علمياً«.

مبا  أشكاله  مبختلف  الراقي  الثقايف  اإلنتاج  نرش  أهمية  عىل  املؤسسات  ممثيل  غالبية  ركزت 

فيه الكتب والرتجمة واملوسيقى وغريها. كام تم الرتكيز عىل أهمية التشاركية مع الجهات العامة 
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اإلبداعات  والتدريب وتفعيل  التأهيل  املحيل. واالعتامد عىل  الخاص واملجتمع  األخرى والقطاع 

البرشية ودعمها مادياً وفنياً واالستفادة من تجارب اآلخرين. كام عربت غالبية ممثيل املؤسسات 

املشاركني عن عدم كفاية التمويل، ورضورة زيادته بتمويل حكومي غري مرشوط وعرب الرشاكة مع 

القطاع الخاص. 

3 - اإلطار الترشيعي والتنظيمي املناسب للمؤسسات الثقافية

توافق غالبية ممثيل املؤسسات عىل رضورة أن يتسم الترشيع، باملرونة وإلغاء الرقابة والقيود: 

»أن يطلق املجال والحرية املنطقية »املوضوعية« - تخفيف قيود الرقابة إلطالق حرية املبدعني«، 

و»االستقاللية التامة عن الحكومة«، وعربت بعض اآلراء عن أن »أهم ما يواجه الثقافة من عقبات 

االفتقار إىل إطار ترشيعي وتنظيمي ينظر إىل خصوصية الشأن الثقايف وأهميته«.

4 - الدور املستقبيل املطلوب يف الشأن الثقايف لكل من:

أ- الحكومة

والخطط  االسرتاتيجية  رسم  ويف  والرعاية،  الدعم  يف  الدولة  دور  أهمية  اآلراء  غالبية  تؤكد 

مبشاركة جميع الفاعلني الثقافيني: »احتضان املؤسسات الثقافية ومّدها بحاجاتها ودعمها مادياً 

أيضاً، يتطلب من  أنها فعل جامعي  استبدادي«. كام  ومعنوياً، تحوم حولها كأم غيور ال كويّص 

الجميع املشاركة يف تأسيس انطالقة جديدة بديلة وصحيحة عرب اإلدارات املؤهلة.

ب- القطاع الخاص

يوافق عدد من املؤسسات عىل أن القطاع الخاص رديف للقطاع الحكومي ورشيك: »رديف 

عىل  تشجيعه  من  بد  وال  الرسمية«  املؤسسات  جانب  إىل  الثقافية  العملية  يف  ومشارك  وفاعل 

العمل بفاعلية يف الشأن الثقايف. وتوافقت بعض اآلراء عىل دوره يف التمويل والرعاية: »التمويل 

واملساهمة يف األنشطة ورعاية الفعاليات«.

ج- املجتمع املدين

مثة شبه إجامع يف اآلراء حول أهمية دور املجتمع املدين، »حني تطلق للناس إرادتهم ميتلكون 

الحكومي  للقطاعني  ورديف  رشيك،  أنه  منهم  عدد  ويرى  الوعي«،  هذا  إنتاج  ووسائل  وعيهم 
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والخاص: »املشاركة الفعالة مع مساحة واسعة له«. كام رأى بعضهم دوراً مهاًم لإلعالم يف الشأن 

الثقايف.

د- املنظامت الدولية

و»دعم  والفني  املادي  الدعم  يف  الدولية«  »للمنظامت  دور  عىل  املؤسسات  بعض  تتوافق 

مشاريع ثقافية وتنويرية، وترجمة علمية بعد األزمة«.

ثانياً: رأي الخرباء

1 - محددات الرؤية الثقافية

أجمع عدد من املشاركني يف املسح عىل عدد من محددات الرؤية املستقبلية للحياة الثقافية 

وتتضمن هذه  واملؤسسات،  املجتمع  األكرب يف  واملؤثر  املتأثر  الثقافة  كون  من  انطالقاً  يف سوريا 

تشاركية  دولة  وبناء  األمنية،  العقلية  وإلغاء  واالنتقاد  والتعبري  والتفكري  الرأي  حرية  املحددات 

املالية، واحرتام  املواطنة والعدالة واملساواة والشفافية وخاصة  دميقراطية تعددية، وسيادة قيم 

يف  الثقافية  التجارب  عىل  االنفتاح  السوري،  الثقايف  اإلنتاج  إلغناء  استثامره  عىل  والعمل  التنوع 

العامل، وتوسيع دور املجتمع املدين يف العمل الثقايف واملشاركة الفاعلة للقطاع الحكومي والخاص، 

للجميع،  الثقافية  املنفعة  وشمولية  الثقافية،  اإلدارة  مجال  يف  العاملة  الكوادر  وتأهيل  وتطوير 

وإيالء االهتامم األكرب للعملية التعليمية وحفظ واستثامر الرتاث املادي والالمادي السوري. 

كام أشار بعض الخرباء إىل أن محددات الرؤية يجب أن تعتمد عىل دراسات وأبحاث تتضمن 

»إعادة النظر يف تشكيل وعي الناس للتعود عىل املنتج الثقايف والعلمي« ومعرفة وتحديد املخزون 

الثقايف وكيفية االستفادة املثىل منه، مام يسهم يف تعزيز »دور الثقافة التنويري التعليمي ودورها 

النقدي والتغيريي«. ويرى عدد من املشاركني أن محددات أي رؤية مستقبلية للحياة الثقافية يف 

سوريا يجب أن تأخذ بعني االعتبار الدمار الثقايف الذي أفرزته األزمة سواء عىل الصعيد املادي من 

خالل تدمري البنى الثقافية التحتية واملتاحف واآلثار أو عىل الصعيد الالمادي من حيث اندثار جزء 

من الرتاث والتقاليد أو تحويلها لخدمة أطراف النزاع إضافة إىل انتشار ثقافة العنف وكراهية اآلخر. 

2 - سامت السياسة الثقافية املستقبلية 

الثقافية املطلوبة  األهداف: وتتقاطع محددات الرؤية املستقبلية مع بعض سامت السياسة 
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يف املستقبل، إذ يرى عدد من الخرباء أن السياسة الثقافية املستقبلية من حيث األهداف يجب 

أن تكون جزءاً من نهوض تنموي شامل تتناسق وتتكامل مع محاور التنمية املختلفة. كام يجب 

أن تسعى إىل تعزيز مفاهيم الدولة الحديثة القامئة عىل قيم الحرية واملساواة واملواطنة واحرتام 

حقوق اإلنسان وكرامته، للحفاظ عىل جودة املنتج الثقايف ونوعيته وأصالته »ملواجهة الغزو الثقايف 

الساعي إىل بلورة واقع ثقايف جديد يناقض املصالح الوطنية« مع االنفتاح العقالين عىل ثقافات 

العامل، مام يسهم يف خلق جيل علمي حدايث ومتنور قادر عىل التعامل املوضوعي مع املعلومة 

ومتحرر من اإليديولوجيات الصنمية ومنتم إىل الحضارة اإلنسانية. كام أشار الخرباء إىل أن أهداف 

السياسة الثقافية يجب أن تكون مرتبطة بالواقع وتسعى إىل التخلص من اآلثار املادية والنفسية 

الثقافية من جميع  الصناعة  الثقافة ودعم  املجتمع وإعالء دور  أفراد  الثقة بني  للحرب وإعادة 

الثقافة  لتكون  السياسية  األجندات  عن  مستقلة  األهداف  هذه  تكون  أن  يجب  كام  القطاعات 

الجذاب  اإلنتاج  وعىل  الالواعي«  والقمع  الكبت  »تجاوز  عىل  قادرة  الجميع  ومبشاركة  للجميع 

يف  االستثامر  أن  كام  وتطلعاتهم.  املختلفة  الشعب  فئات  بأهداف  واملرتبط  لإلبداع  واملحفز 

املجتمعية منها كام  الثقايف ويزيد من االستفادة  اإلنتاج واالستهالك  اإلبداعية يشجع  الصناعات 

املال  رأس  يف  واالستثامر  واإلبداع  واالبتكار  األفكار  بزيادة  التنموية  بالعملية  النهوض  يف  يسهم 

البرشي واالجتامعي والثقايف. 

آلية العمل: أما سامت السياسة الثقافية املطلوبة من حيث آلية العمل، فإضافة إىل رضورة 

توفري البيئة املناسبة من حرية تعبري وتفكري وقبول اآلخر وتوسيع الفرص وعدالة توزيعها، يقرتح 

بعض الخرباء إعادة هيكلة املؤسسات العاملة يف الشأن الثقايف، مع األخذ بعني االعتبار زيادة دعم 

مؤسسات املجتمع املدين، إضافة إىل زيادة متويل العمل الثقايف وإطالق »مشاريع ثقافية وطنية 

كربى«، وبناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الثقافية، وتفعيل نظام رصد وتقويم وفق معايري عاملية، 

الدولة  مع  والتنسيق  والرشاكة  الخاص  القطاع  وتفعيل عمل  املناسبة،  البرشية  الكوادر  واختيار 

»التي يجب أن تركز عىل اإلنتاج الثقايف الكبري وال تنافس القطاع الخاص يف مجاالت مثل الدراما«. 

ويرى مشاركون آخرون أن آلية العمل يجب أن تكون قامئة عىل تحفيز روح املبادرة واإلبداع لدى 

املثقف وتجاوز الروتني مع تفعيل استخدام الصحافة واملنابر ووسائل التواصل االجتامعي لنرش 

اإلنتاج الثقايف للوصول إىل فئات املجتمع كافة، كام أن االهتامم يف املجال الثقايف يجب أن يبدأ عند 

األطفال من خالل إدخال اإلنتاج الثقايف يف املناهج التعليمية. 
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التشاركية: اتفق أغلب الخرباء عىل رضورة التعاون والتنسيق بني القطاعات الفاعلة يف الشأن 

كل  دور  لطبيعة  املشاركني  اقرتاح  أن  إال  واملدين،  والخاص  العام  القطاع  تتضمن  والتي  الثقايف، 

به  تقوم  أن  املحوري يجب  الدور  أن  رأى بعضهم  إذ  اختالف،  كان موضع  القطاعات  من هذه 

الدولة، لكن دون تسلط أو تدخل أو إلغاء، فهي متتلك البنية التحتية املناسبة والقدرة عىل تفعيل 

وتحديث القوانني والترشيعات الثقافية باملشاركة مع الخاص واملدين. كام ميكن لها توفري التمويل 

الالزم للقيام باملشاريع الثقافية الوطنية عمومية النفع. يف حني أشار آخرون إىل أن القطاع الخاص 

ميكن أن يكون له الدور الرئيس يف حال رفدته الحكومة بالبيئة الترشيعية والعملياتية املناسبة 

وسانده املجتمع املدين يف إنتاج الثقافة ونرشها. وقد أكد معظم املشاركني أهمية الدور الحيوي 

الذي يلعبه املجتمع املدين، فهو الرقيب عىل »عدم انتهاك السلطات للحريات واملبادرة الفردية« 

عند منارصي فكرة أن الحكومة هي الرائدة للعمل الثقايف، وهو الداعم للقطاع الخاص من حيث 

املوارد البرشية والثقافية ونرش اإلنتاج الثقايف عند مؤيدي فكرة ريادة القطاع الخاص يف املجال 

الثقايف، وهناك عدد من الخرباء يعتقدون أن املجتمع املدين هو الذي يجب أن يكون رائد العملية 

الثقافية يف سوريا، ألنه القاعدة األساسية لألفكار واإلبداع واملبادرات وعىل القطاعني العام والخاص 

دعمه وتوفري البيئة املناسبة سواء من حيث البنية التحتية أو التمويل أو القوانني والترشيعات. 

البيئة الثقافية: ال تنفصل البيئة الثقافية عن البيئة السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي 

تعيشها البلد، فإن تفعيل السامت اإليجابية للبيئة الثقافية يحتاج، كام أشار بعض املشاركني، إىل 

أفضل  معيشية  إىل ظروف  إضافة  وتشاركية  شفافة  ومؤسسات  الثقايف«  األمن  من  »مناخ  توفر 

الثقايف واعتباره أولوية. واتفق أغلب املشاركني  تسمح للمجتمع باالهتامم والتفاعل مع اإلنتاج 

عىل أن السامت الرئيسة للبيئة الثقافية املطلوبة هي حرية الفكر والتفكري، وجود الرؤية الوطنية 

وتوفر البيئة القانونية املناسبة، والوصول إىل مصادر متويل كافية ومستقلة، ووجود كوادر مؤهلة 

ومتخصصة يف اإلدارة الثقافية إضافة إىل منتجني ثقافيني مبدعني ومتحررين. وأشار بعض الخرباء 

إىل رضورة توعية األطفال يف املدارس عىل أهمية الثقافة واملنتج الثقايف يك يصبحوا منتجني ثقافيني 

النظر عن  بغض  وكرامته  اآلخر  احرتام حقوق  أهمية  عىل  وأيضاً  متلقني موضوعيني  أو  مبدعني 

انتامءاته أو جنسه واالنفتاح عىل الثقافات، وأوضح آخرون أهمية مأسسة العمل الثقايف وخروجه 

من دائرة املبادرات الفردية لتعميم فائدته عىل نحو أكرث فعالية حتى تصبح عمومية. ومن سامت 

الثقافية من  التكامل يف عمل املؤسسات  إليها من قبل املشاركني هي  التي أُشري  الثقافية  البيئة 
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جميع القطاعات ومشاركة جميع أفراد املجتمع يف عملية صناعة الثقافة واستهالكها مبا »يعكس 

استمرارية إنتاج حضاري ال يهمل املايض ويشخص الحارض وينظر إىل املستقبل«. 

وأشار الكثري من الخرباء عىل أن الخروج من األزمة يحتاج إىل تغيري مؤسسايت شامل قائم عىل 

حرية الرأي، وخاصة تفعيل دور املدارس والجامعات بحيث »يكون الجيل جاهزاً لتقديم منتج 

فني أو ثقايف وليكون تفاعلياً مع ما يتم إنتاجه« مع األخذ بعني االعتبار أن التعليم الحايل يركز 

عىل الكم، ال عىل النوع، إضافة إىل الخطر الكبري من عدم تلقي أغلب الالجئني السوريني التعليم 

املناسب. ومن جانب آخر، يرى العديد من املشاركني أن األزمة أدت إىل إحداث رشخ يف املجتمع 

السوري ال ميكن تجاوزه من دون قبول التنوع يف األفكار ووجود حرية ثقافية، لذلك فإن املستقبل 

الثقايف يف سوريا يتوقف إىل حد كبري عىل ما ستؤول إليه األمور نتيجة األزمة التي يجب أن يسهم 

العمل الثقايف الحايل يف إنهائها مبا يخدم املصلحة العامة للمجتمع. 
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خاتمة

إن األزمة السورية ثقافية بامتياز، ملا يسودها من عنف ودمار، وكره ونبذ لآلخر، إنها نقيض 

ونتيجته  للثقافة  العاملي  الذايت  التدمري  هو  »الجديد  لإلنسانية،  املعتم  اآلخر  والوجه  الثقافة 

الحل  العنف محتم«)1(، وانطالقاً من أن  العقل األول هو  العنف، ذلك بأن بديل  الطبيعية هي 

يفرتض أن يكون من نوع املشكلة، فإن املخرج األساس لألزمة الراهنة هو إحياء الثقافة وإعادة 

االعتبار لها كونها الوجه اآلخر إلعادة االعتبار لإلنسان السوري. فقد تبني من خالل آراء عدد من 

املؤسسات الثقافية العامة والخاصة، وعدد من الخرباء واملنتجني الثقافيني، عدم الرىض عن الواقع 

الثقايف ملا قبل األزمة، ووسمه بالركود والرتهل وهو النقيض للثقافة الحية املتجددة. والخروج من 

األزمة يعني بث الحياة من جديد يف الجسد الثقايف الوطني، وتفعيل مؤسساته التي أصبحت غري 

قادرة عىل اإلبداع والتجديد لعزلتها عن املجتمع. تفرض هذه الوقائع رضورة التغيري الشامل يف 

النظر إىل الثقافة ومؤسساتها وهياكلها والبيئة القانونية واالجتامعية والسياسية التي تعمل فيها. 

ويف سوريا الجديدة ما بعد األزمة سيكون من أولويات إعادة البناء الوطني وإعادة االعتبار لكرامة 

اإلنسان السوري وإعادة االعتبار للشأن الثقايف والذي ميكن رسم بعض مالمحه عىل ضوء معاناة 

السوريني واألزمة العميقة التي مروا بها.

وقد يكون من مالمح السياسة الثقافية لسوريا الجديدة:

- حرية الفكر والتعبري هي الفضاء الصحي الذي تنمو فيه الثقافة وتغتني بتجربة املجتمع 

الوطنية  الثقافة  وغنى  ازدهارها  بينها رشط  ما  واملساواة يف  الثقافية  املكونات  وتطوره، وحرية 

توما دو كونانك، الجهل الجديد ومشكلة الثقافة، ترجمة منصور القايض، مجد املؤسسة الجامعية للدراسات   )1(
والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل 2004، ص27.
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الجامعة. »ينبغي أن يعرتف لكل الثقافات باملساواة يف إطار الكرامة؛ كام ينبغي أن ُيعرتف لكل 

شعب وكل مجتمع ثقايف بحقه يف تأكيد ذاتيته الثقافية ويف صونها وكفالة االحرتام الواجب لها«. 

)اليونسكو؛ رؤية اليونسكو للثقافة(.

- ثقافة محورها اإلنسان وتفتحه وانعتاقه، تفتح أبواب الحوار الخالق بني كل فئات املجتمع 

لرتسيخ التشاركية يف بناء القدرات والعدالة يف الفرص. 

- ثقافة منفتحة عىل العامل، واثقة بإرثها وقيمها ومتوحدة مع اإلنسانية بحفظ كرامة اإلنسان، 

»ينبغي العدول متاماً عن البحث عن فهم ما هو اإلنسان إذا مل نعرتف أن الشعوب، اكتشفت طرقاً 

أصلية ومختلفة لتكون إنسانية. فكل طريق تقدم لنا خربة الظرف اإلنساين املختلف عن ظرفنا، 

وإذا مل نحاول فهمها فلن نتمكن من فهم أنفسنا«)1(.

- ثقافة فاعلة كونياً يف الدفاع عن قيم املساواة والعدالة، ورفض الهيمنة واالستتباع والثقافة 

الواحدية، وفاعلة يف حامية الثقافة من التشويه والتسليع والتتجري.

- ثقافة ال تتنكر لإلرث الثقايف، وتنهل من معينه، وتطوره يف ضوء العرص واملعارف املكتسبة.

- ثقافة تكرس قيم العلم واملعرفة، والبحث واإلبداع، وتشكل ركناً أساسياً يف رؤية تنموية وطنية 

شاملة، فالثقافة هدف للتنمية من جهة ومصدر مستدام لها من جهة أخرى وتظهر الصناعات 

اإلبداعية أهمية اإلنتاج الفكري واستثامر املوارد الثقافية يف تحقيق تنمية تضمينية مستدامة. 

- مؤسسات ثقافية منفتحة تشاركية وشفافة ومساءلة ومستقلة عن السلطة السياسية. مع 

وتنفيذها  اسرتاتيجياتها  رسم  يف  الرشكاء  الثقافيني،  الفاعلني  املدين  املجتمع  مع  حقيقية  رشاكة 

والرقابة عليها. 

- نظام تعليمي ينمي القدرات عىل اإلبداع ويستجيب للثورة العلمية والتقنية املعارصة، لبناء 

أجيال منتمية لعرصها، ممكنة وفاعلة ومزودة باملعارف واألخالق الوطنية. 

- تبقى الدولة هي الدرع الحامي للثقافة الوطنية، وهي من خالل هذا الدور تحفز مساهمة 

الفاعلني الثقافيني من خالل خلق بيئة متكينية تحمي الحريات الثقافية ومتنع الهيمنة والوصاية 

خالل  من  الثقافة  تسليع  أو  املتاجرة  إىل  املؤسسات  انزالق  وتحمي  كان،  طرف  أي  من  عليها 

الناس الذي يعيد املؤسسات إىل  ضوابط وتقويم مستمر لعملها. أما املجتمع املدين فهو صوت 

كلود ليفي شرتاوس، الواجب، 1998، مذكور يف توما دو كونانك، مرجع سابق ص 156.  )1(
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طريق اإلنسان ويسوي العالقة مع املؤسسات العامة والخاصة واملنتج األسايس للثقافة. والقطاع 

الخاص فإنه العنرص املنفذ يف إطار السياسة االقتصادية، عىل املجتمع املدين والدولة الحرص عىل 

رئيساً  مصدراً  الحكومي  التمويل  يكون  أن  يجب  واملتاجرة.  والتمركز  االحتكار  إىل  انزالقه  عدم 

وضامنة الستمرارية املؤسسات واستدامة إنتاجها دون إلغاء دور القطاع الخاص واملجتمع املدين يف 

التمويل، التمويل الحكومي يبقى الضامنة األخرية لعدم خضوع املؤسسات لرشوط السوق وآلياته. 

- ميكن أن يكون املخرج من خالل إرشاف مجلس أو هيئة عىل الشأن الثقايف، مكونة من رموز 

االسرتاتيجية  وضع  مهمتها  املدين،  املجتمع  يف  وناشطني  أفراد،  ثقافيني  ومنتجني  وفاعلني  ثقافية 

الوطنية والسياسات املتناسبة معها، ورصد وتقويم تنفيذ تلك السياسات، وتكون تابعة للسلطة 

الترشيعية. 

- إن الخروج من األزمة يحتاج إىل مواجهة بني املجتمع وقواه الحية وثقافته الغنية من جهة 

وبني قوى التسلط، التي تدمر بنيانه ومنظومة قيمه وعالقاته اإلنسانية، وتتمثل هذه القوى يف 

االستبداد والعصبية والتطرف التي ال تستهدف ثقافة حية وإنسانية وثرية بل تقتات عىل العنف 

واإلقصاء والتخويف. 

ثقافية مستقبلية  اسرتاتيجية  بناء  العمل عىل  يفرتض  التشاركية  البحث  منهجية  من  انطالقاً 

مبشاركة جادة ومنضبطة معرفياً من قبل رشائح واسعة من املجتمع بالرغم من الظروف الصعبة 

لألزمة الحالية، ألن تجاوز األزمة يف جذورها يتطلب عماًل جامعياً مبشاركة حقيقية للوصول إىل 

تصور مبني عىل تطلعات وطموحات السوريني مرتكزاً إىل احرتام إنسانيتهم وحفظ حقهم بالتمكن 

واإلبداع والتنوع. ومن هنا فإن هذا البحث هو خطوة أولية باتجاه التحضري لعمل مجتمعي يركز 

عىل وظائف البنى الثقافية وكيفية تحقيقها لرؤية املجتمع املستقبلية بغض النظر عن الشكل.
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الملحق 1 - استمارة المؤسسات

دراسة البنى الثقافية يف سوريا )استامرة املؤسسات الثقافية الرسمية(

يهدف البحث إىل دراسة البنى املؤسسية الرسمية الناظمة للعمل الثقايف للكشف عن مدى 

عملها  وآليات  إدارتها  وأسلوب  بناها  وتحديد  بها،  املنوطة  الوظائف  لتأدية  وقدرتها  قابليتها 

واتجاهاتها انطالقاً من توخي العدالة يف توزيع املنتجات واملوارد الثقافية بني الفئات االجتامعية 

املختلفة، وأثر ذلك يف تشكيل فضاء ثقايف مشرتك، نظراً ألثر الثقافة الحاسم يف االندماج االجتامعي 

وتحقيق التنمية التضمينية. 

حكومي  غري  ربحي  غري  مستقل  بحثي  مركز  وهو  السياسات،  لبحوث  السوري  املركز  يقوم 

مقره دمشق، بتنفيذ هذه الدراسة بالتعاون مع »مؤسسة اتجاهات - ثقافة مستقلة«، ولن يتم 

استخدام إجاباتكم إال يف إطار هذه الدراسة ألغراض البحث العلمي، كام سيتم التواصل معكم 

إلغناء النقاش حول نتائج هذه الدراسة.  

اسم الباحث:

مدة املقابلة:  ساعة تاريخ املقابلة:    

معلومات عامة

اسم املؤسسة:

عنوان املؤسسة:

املوقع اإللكرتوين: 

اسم الشخص:
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الربيد اإللكرتوين: 

أنثى ذكر   الجنس:   

العمر بالسنوات: 

املوقع الوظيفي:

املستوى التعليمي:

أواًل: السياسة الثقافية يف سوريا 

1 - هل توجد رؤية واضحة للسياسة الثقافية يف سوريا؟ 

  نعم    ال )اذهب إىل السؤال 3(

2 - يف حال اإليجاب، الرجاء توضيح

ملخص الرؤية:..................................................................................................................

التغريات التي طرأت عليها خالل األزمة )إن وجدت(: ........................................................

3 - أسباب عدم وجود رؤية واضحة للسياسة الثقافية: 

.......................................................................................................................................

4 - هل يوجد خطة اسرتاتيجية واضحة املعامل للشأن الثقايف يف كل من املجاالت التالية )ضع 

إشارة x لإلجابة(:

املجال
األزمةقبل األزمة

الرشح
النعمالنعم

اإلنتاج الثقايف

توفري بيئة متكينية لإلبداع الثقايف 

تأهيل الكوادر

بناء الرشاكات

استدامة التمويل

الرصد والتقويم



245

5 - للشأن الثقايف حّيز يف االسرتاتيجيات التنموية الوطنية:

        موافق        موافق إىل حد ما        غري موافق        ال أعرف

الرشح: ...........................................................................................................................

6 - عملية صناعة القرار يف الشأن الثقايف مركزية:

        موافق        موافق إىل حد ما        غري موافق        ال أعرف

الرشح: ...........................................................................................................................

7 - يوجد إمكانية طرح مسائل ثقافية مستجدة من قبل املهتمني عىل املؤسسات الثقافية:

        موافق        موافق إىل حد ما        غري موافق        ال أعرف

الرشح )اآللية يف حال اإليجاب والعوائق يف حال النفي(: .....................................................

8 - ما درجة تأثري الفاعلني عىل السياسة الثقافية يف سوريا )مقياس من صفر إىل 4 حيث 4 

تأثري كبري جداً وصفر تأثري ضعيف جداً، و9 ال أعرف(

الفاعلون
درجة التأثري

الرشح
األزمةقبل األزمة

الحكومة

القطاع الخاص

املجتمع املدين

أخرى )حدد(:

9 - كيف تقّوم املواضيع التالية يف مجال السياسة الثقافية: )مقياس من صفر إىل 4 حيث 4 

فاعلية عالية جداً وصفر فعالية ضعيفة جداً، و9 ال أعرف(: 

املواضيع
التقويم

الرشح
األزمةقبل األزمة

االسرتاتيجية الثقافية

البيئة الترشيعية والتنظيمية

التشاركية بني الفاعلني
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التنسيق بني الفاعلني

آلية اتخاذ القرار الثقايف

التواصل واملشاركة مع املهتمني

الشفافية واملساءلة

معالجة املسائل املستجدة

ثانياً: معلومات عن املؤسسة الثقافية 

1 - ما هي رؤية املؤسسة )إن وجدت(؟ 

......................................................................................................................................

2 - ما هي األهداف الرئيسة التي تعمل املؤسسة عىل تحقيقها؟

.....................................................................................................................................

3 - الفاعلون الذين يشاركون يف إعداد الخطة )مؤسسات(:

الحكومة )حدد(: .............................................................................................................

القطاع الخاص )حدد(: .....................................................................................................

املجتمع املدين )حدد(: .....................................................................................................

أخرى )حدد(: ..................................................................................................................

4 - القضايا الثقافية التي تعمل عليها املؤسسة )ترتيب حسب األولوية(:

يف أثناء األزمةقبل األزمة

 1 1

 2 2

 3 3

 4 4

5 - تعتمد املؤسسة عىل الدراسات والبحوث ذات الصلة عند وضع الربامج واألولويات:

        موافق        موافق إىل حد ما        غري موافق        ال أعرف

الرشح: ............................................................................................................................
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6 - إىل أي مدى تتأثر عملية اتخاذ القرار وتحديد األولويات داخل املؤسسة بـالعوامل التالية:

التأثري
الرشح

ال أعرفضعيفوسطكبري

الرأي العام

التوجهات الحكومية

املنظامت غري الحكومية

القطاع الخاص 

املنظامت الدولية

أخرى )حدد(

7 - تقوم املؤسسة بعملية رصد وتقويم لخطتها:

        موافق        موافق إىل حد ما        غري موافق        ال أعرف

الرشح: ...........................................................................................................................

8 - تتبنى املؤسسة عادة مبادرات مجتمعية وفردية:

        موافق        موافق إىل حد ما        غري موافق        ال أعرف

الرشح )اآللية يف حال اإليجاب والعوائق يف حال النفي(: ....................................................

9 - ما هي مصادرالتمويل الرئيسة للمؤسسة؟ )ممكن أكرث من إجابة(:

        ذايت        حكومي        قطاع خاص        أخرى )حدد(:

الرشح: ...........................................................................................................................

10 - تتمتع املؤسسة باستقالل مايل وإداري:

        موافق        موافق إىل حد ما        غري موافق        ال أعرف

الرشح: ...........................................................................................................................

11 - يلبي الكادر اإلداري والفني اسرتاتيجية املؤسسة وخططها:

        موافق        موافق إىل حد ما        غري موافق        ال أعرف

الرشح: ...........................................................................................................................

12 - ما هي أهم العقبات الترشيعية التي تقيد عمل املؤسسة )إن وجدت(؟ 

.......................................................................................................................................
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13 - ما هي أهم التحديات التي أفرزتها األزمة مبا يخص عمل املؤسسة؟ 

........................................................................................................................................

14 - وضعت املؤسسة خطة استجابة لتحديات األزمة:

        نعم           ال           ال أعرف

الرشح )خطوات الخطة يف حال اإليجاب واألسباب يف حال النفي(:

.....................................................................................................................................

15 - دور القيم التالية بالنسبة إىل املؤسسات الثقافية ومدى االلتزام بها يف التنفيذ )مقياس 

من صفر إىل 4 حيث 4 أهمية عالية جداً وصفر أهمية ضعيفة جداً، و9 الأعرف(:

القيم
التطبيقاألهمية

الرشح
األزمةقبل األزمةاألزمةقبل األزمة

االستقاللية

التشاركية

املساءلة

املوضوعية

اإلبداع

اإلنجاز

أخرى )حدد(

16 - كيف تتفاعل سياسة وبرامج املؤسسة مع القضايا التالية:

النظام التعليمي: .............................................................................................................

اإلعالم: ............................................................................................................................

اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي: ...............................................................................

أخرى )حدد(: ..................................................................................................................

ثالثاً: املؤسسة واآلفاق املستقبلية

1 - ما هي محددات تحقيق بيئة ثقافية حية وتفاعلية يف سوريا لتجاوز األزمة وآثارها؟

........................................................................................................................................
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2 - كيف ترى مساهمة املؤسسة يف تحقيق هذه املحددات من حيث: 

اإلنتاج الثقايف: ..................................................................................................................

التشاركية: ........................................................................................................................

الكوادر البرشية: ...............................................................................................................

التمويل: ..........................................................................................................................

أخرى )حدد(: ...................................................................................................................

3 - ما هو شكل اإلطار الترشيعي والتنظيمي املناسب للمؤسسات الثقافية؟

.......................................................................................................................................

4 - ما هو الدور املستقبيل املطلوب يف الشأن الثقايف لكل من:

الحكومة: .........................................................................................................................

القطاع الخاص: .................................................................................................................

املجتمع املدين: .................................................................................................................

أخرى )حدد(: ...................................................................................................................

5 - مالحظات ختامية: .....................................................................................................
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الملحق 2 - استمارة الخبراء

دراسة البنى الثقافية يف سوريا )استامرة الخرباء والفاعلني الثقافيني(

يهدف البحث إىل دراسة البنى املؤسسية الرسمية الناظمة للعمل الثقايف للكشف عن مدى 

قابليتها وقدرتها عىل تأدية الوظائف املنوطة بها، وتحديد بناها وأسلوب إدارتها وآليات عملها 

واتجاهاتها انطالقاً من توخي العدالة يف توزيع املنتجات واملوارد الثقافية بني الفئات االجتامعية 

املختلفة، وأثر ذلك يف تشكيل فضاء ثقايف مشرتك، نظراً ألثر الثقافة الحاسم يف االندماج االجتامعي 

وتحقيق التنمية التضمينية. 

حكومي  غري  ربحي  غري  مستقل  بحثي  مركز  وهو  السياسات،  لبحوث  السوري  املركز  يقوم 

مقره دمشق، بتنفيذ هذه الدراسة بالتعاون مع »مؤسسة اتجاهات - ثقافة مستقلة«، ولن يتم 

استخدام إجاباتكم إال يف إطار هذه الدراسة ألغراض البحث العلمي، كام سيتم التواصل معكم 

إلغناء النقاش حول نتائج هذه الدراسة.  

اسم الباحث:  

مدة املقابلة:  ساعة تاريخ املقابلة:    

معلومات عامة

االسم:

العنوان:

الربيد اإللكرتوين:              

املوقع اإللكرتوين: 
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الجنس:    ذكر             أنثى

العمر بالسنوات:

املهنة:

املستوى التعليمي: 

مجال االهتامم الثقايف )ممكن أكرث من خيار(:

        فني        ترايث        علمي        أديب

الرشح: ............................................................................................................................

املؤسسات واالتحادات واملبادرات الثقافية التي تشارك فيها:

10 - هل يوجد رؤية واضحة للسياسة الثقافية يف سوريا؟ 

           نعم    ال )اذهب إىل السؤال 3(

11 - يف حال اإليجاب، الرجاء توضيح

ملخص الرؤية:...................................................................................................................

التغريات التي طرأت عليها خالل األزمة )إن وجدت(: 

.......................................................................................................................................

12 - أسباب عدم وجود رؤية واضحة للسياسة الثقافية:

.......................................................................................................................................

13 - كيف توصف اإلنتاج الثقايف يف سوريا من حيث الغنى )مقياس من صفر إىل 4 حيث 4 

غني جداً وصفر فقري جداً، و9 ال أعرف(:

املنتج الثقايف
التوصيف

الرشح
األزمةقبل األزمة

اإلنتاج الفني

اإلنتاج األديب 

اإلنتاج العلمي

اإلنتاج الرتايث

أخرى )حدد(:
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14 - ما هي أهم املنتجات الثقافية التي ظهرت يف أثناء األزمة؟

يف املجال الفني:

يف املجال األديب: 

يف املجال العلمي:

يف املجال الرتايث:

غري ذلك )حدد..........(:

15 - ما هي أهم املؤسسات الثقافية الرسمية وغري الرسمية التي ظهرت يف أثناء األزمة؟

......................................................................................................................................

16 - ما هي أبرز إيجابيات وسلبيات املنتجات الثقافية خالل األزمة:

السلبياتاإليجابياتاملنتج الثقايف

اإلنتاج الفني

اإلنتاج األديب 

اإلنتاج العلمي

اإلنتاج الرتايث

أخرى )حدد(:

17 - ما مدى االستفادة املجتمعية من اإلنتاج الثقايف )مقياس من صفر إىل 4 حيث 4 استفادة 

كبرية جداً وصفر ضعيفة جداً، و9 ال أعرف(:

املنتج الثقايف
االستفادة

الرشح
األزمةقبل األزمة

اإلنتاج الفني

اإلنتاج األديب 

اإلنتاج العلمي

اإلنتاج الرتايث

أخرى )حدد(:
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18 - كيف تقّوم املواضيع التالية: )مقياس من صفر إىل 4 حيث 4 مرتفعة جداً وصفر منخفضة 

جداً، و9 ال أعرف(:

املواضيع
التقويم

الرشح
األزمةقبل األزمة

كم املنتجات الثقافية 

جودة املنتجات الثقافية 

النفاذ إىل املنتج الثقايف

التفاعل مع املنتج الثقايف

حرية اإلنتاج الثقايف

البنية التحتية لإلنتاج الثقايف

ترشيعات العمل الثقايف

متويل العمل الثقايف

فعالية املؤسسات الثقافية الرسمية

ارتباط املنتج الثقايف بالصالح العام

تأثري الثقافة عىل صناعة القرار

19 - ما أهم العقبات التي تعيق العمل الثقايف يف سوريا يف ظل األزمة وطرق تجاوزها من 

حيث:

خطوات مقرتحة لتجاوزهاالعقباتاملوضوع

اإلنتاج الثقايف

املؤسسات الرسمية

املؤسسات غري الرسمية

القوانني والترشيعات

التمويل

البيئة االجتامعية

حرية التفكري والتعبري

الكوادر البرشية

البنية التحتية

التسويق الثقايف
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20 - ما هي أهم محددات الرؤية املستقبلية للحياة الثقافية من وجهة نظرك؟

.......................................................................................................................................

21 - ما هي أهم سامت السياسة الثقافية املطلوبة للمستقبل؟ من حيث:

- األهداف:

.......................................................................................................................................

- آلية العمل:

.......................................................................................................................................

- دور الفاعلني )الحكومة واملجتمع املدين والقطاع الخاص(: 

.......................................................................................................................................

- البيئة الثقافية: 

.......................................................................................................................................

22 - مالحظات ختامية:

........................................................................................................................................



اإ�شدارات دار ممدوح عدوان للن�شر والتوزيع
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