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إن اآلراء الواردة في ملخصات األبحاث ال تعني بالضرورة وجهة نظر مؤسسة اتجاهات- ثقافة مستقلة 



عن اتجاهات– ثقافة مستقلة 

    هي مؤسسة ثقافية ناشطة يف الثقافة املستقلة يف سوريا واملنطقة العربية. تعمل عىل تفعيل دور الثقافة والفنون 

املستقلة لتلعب دوراً إيجابياً يف عملية التغي� الثقايف، السيايس واالجت�عي. ك� تسعى املؤسسة إىل املساهمة يف بناء 

عالقة أصيلة ب¡ الفعل الثقايف والفني من ناحية واملجتمع السوري بتنوعه وتعدده من ناحية أخرى. لرتكز اتجاهات 

عملها عىل ثالثة محاور، هي:

1-  املساهمة يف تنشيط الحركة الفنية والتعاون مع الفنان¡ والفاعل¡ الثقافي¡ املستقل¡ كجزء من نشاط إبداعي 
متحرك ودينامي¬ ومتجاوب مع بيئته االجت�عية والسياسية.

ثقافية  مشاريع  وبناء  لتصميم  مرجعية  كمواد  واألكاد±ية،  امليدانية  واألبحاث،  الدراسات  تطوير  يف  املساهمة    -2
وفكرية منسجمة مع فهم وتحليل الحالة الراهنة.

3-  املساهمة يف تطوير السياسات الثقافية والتوجهات األساسية للثقافة والفنون عىل املستوى الوطني لنقل مفهوم 
الثقافة من القطاع الخدمي إىل قطاع تنموي فاعل.

األهداف العامة

-  تحس¡ البيئة العامة للعمل الثقايف يف سوريا، ¼ا يتضمنه ذلك من تطوير السياسات الثقافية والتوجهات املدنية 
العامة وتنويع مصادر وأساليب التمويل.

-  دعم الفنان¡ الشباب والقطاع الثقايف املستقل من خالل املساهمة يف إتاحة الفرص لإلنتاج والتشبيك والتطور عىل 

مستوى املهارات واملعارف والخربات.

بالتغي� املجتمعي من خالل مبادرات ثقافية ذات بعد تنموي تهدف إىل تحس¡  -  دمج العمل اإلبداعي والثقايف 

رشوط الحياة خصوصاً لدى الفئات األكÈ تهميشاً واملترضرة من التطورات السياسية.

القيم والمبادئ

    تستن� اتجاهات ¼جموعة من القيم واملبادئ العامة والتي تتمحور حول: تقدير أعىل للحريات، وم�رسة د±قراطية 

واالهت�م  والثقايف؛  الفني  التعب�  أشكال  جميع  واحرتام  واملتلقي،  املبدع  تحكم  التي  العالقات  يف  والفنون  للثقافة 

باملبادرات واملرشوعات اإلبداعية والثقافية التي تحاول النهوض يف املناطق األقل حظاً.
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أبحاث: لتعميق ثقافة المعرفة

     هو برنامج بناء قدرات وإتاحة فرصة تفرغ للباحث¡ الشباب يف مجاالت البحث والدراسات الثقافية. يسعى الربنامج 
إىل رفع مهارات الباحث¡ وتوجيههم وإتاحة الفرصة لهم إلنجاز مرشوع بحثي (قد يكون بحثهم األول خارج إطار 

الدراسة األكاد±ية) بإرشاف مبارش من باحث¡ مختص¡ يف املجال الثقايف يشكلون اللجنة العلمية للربنامج. تستمر 

الشباب وتجهيز  الباحث¡  اختيار  أساسية: مرحلة  3 مراحل  12 شهر. وتتضمن  للربنامج عىل مدى  السنوية  الدورة 

بإرشاف  الفعلية  األبحاث  إنجاز  مرحلة  وهي  الثالثة  واملرحلة  املهارات،  ورفع  التدريب  مرحلة  التدريبية.  املناهج 

الباحث¡ املختص¡.

    يركز الربنامج من خالل معاي� اختيار الباحث¡ عىل املواضيع الراهنة يف البحث الثقايف والتي ترتبط ¼ا Ôر به سوريا 

يؤدي  وتحوالته م�  باملجتمع  ارتباطهم  السوري¡ من  والفنان¡  الثقافي¡  الفاعل¡  الواضح يف موقف  وبالتغ�  اليوم 

بالنتيجة إىل تغ� متوقع يف دور الثقافة والفنون يف سوريا يف املرحلة القادمة.

    تقوم لجنة تحكيم من خرباء وباحث¡ بتقييم األبحاث وكتابة تقارير دقيقة من شأنها أن تقدم التوجيه والنصح 

للباحث¡ حول أبحاثهم، وبناء عىل تقييمهم تعمل اتجاهات عىل نرش مجموعة من أفضل األبحاث سنوياً.

أهداف البرنامج المحددة سنويًا

-  بناء قدرات 10 باحث¡ شباب من مجاالت معرفية مختلفة يف البحث الثقايف.

-  إنجاز مجموعة من املواد البحثية تنعكس إيجاباً عىل العمل الثقايف وتشكل نواة لربنامج أبحاث طويل األمد تعمد 

اتجاهات إىل تطويره.

-  تصميم واختبار برنامج تدريبي يف مجال األبحاث الثقافية.

الفئات المستهدفة

الباحثون الشباب وخريجو الجامعات يف املجاالت الثقافية والفنية واإلبداعية واالجت�عية.
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الداعمون

تم إنجاز هذا املرشوع بدعم من

مؤسسة ميمتا– مركز الثقافة والتنمية النرويجي

    تركز ميميتا– مركز الثقافة والتنمية عىل دعم "مقدمي الخدمات" للقطاع الثقايف واإلبداعي يف كل من أفريقيا، آسيا 

وأمريكا الالتينية. نسعى إىل دعم البنى املؤسساتية من خالل التنظيم، املعلومات واملنارصة إضافة إىل إتاحة الفرصة 

أمامهم للمشاركة يف الفضاءات املشرتكة، التنقل ومن خالل تنمية االقتصاد اإلبداعي.

    تؤمن ميمتا بأهمية دعم والحفاظ عىل أشكال التعب�، املنتجات واملوارد الثقافية املادية وغ� املادية لكل البلدان. 

اإلنسان  حقوق  التنمية،  يف  عظيمة  مساهمة  تشكل  وقد  أمة  كل  قدرات  من  جداً  هام  جزء  هي  املوارد  هذه 

والد±قراطية إضافة إىل أهيمتها العظمى يف التخلص من الفقر.

تتمثل األولويات الرئيسة مليميتا يف:

-   الد±قراطية: Ôك¡ البنى املؤسساتية ومنظ�ت القطاع الفني.

اإلبداع  ب¡  التعاون  Ôك¡  واالقتصاد:  اإلبداع  املختلفة  الثقافية  القطاعات  ب¡  الثقايف  التبادل  Ôك¡  التنقل:    -

والقطاع االقتصادي.
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اللجنة العلمية

حسان عباس

    حاصل عىل شهادة دكتوراة يف اآلداب الحديثة (نقد أدã) من جامعة السوربون الجديدة (باريس الثالثة). رئيس 

الرابطة السورية للمواطنة وأستاذ وباحث يف املعهد الفرنيس للرشق األدå منذ 1992 ومسؤول النشاطات الثقافية 

1992-2006. أستاذ يف املعهد العايل للفنون املرسحية 2000-2009. من كتبه دليل املواطنة، سورية: رؤية من الس�ء، 

الخارطة الثقافية ملنطقة وادي النصارى. ومن ترج�ته: ماكينة اإلبصار، رحلة مع الهايكو، املفكرون الجدد يف اإلسالم. 

مؤسس مشارك يف العديد من الجمعيات التي تعنى بالثقافة، واملواطنة، وحقوق اإلنسان.

فاتن فرحات 

    باحثة يف السياسات الثقافية ومديرة  مرشوع  املرصد الفلسطيني للسياسات الثقافية املنبثق عن املجموعة الوطنية 

 ãللسياسات الثقافية فلسط� – املورد الثقايف. تشغل حالياً منصب خب�ة للسياسات الثقافية ضمن املرشوع األورو

اإلقليمي ثقافة ميد لألعوام 2015-2017، باإلضافة إىل عملها كخب�ة دولية التفاقية اليونسكو 2005، الخاصة بح�ية 

وتعزيز تنوع أشكال التعب� الثقايف. عضو فاعل يف مبادرة روى - صندوق الفعاليات الفلسطينية املجتمعية املبدعة، 

تعمل حالياً مستشارة ملكتب اليونسكو يف فلسط¡ وملؤسسة دروسوس يف سويرسا.

مريان نجيم

    حاصلة عىل الدكتوراه يف األدب الفرنيس من جامعة السوربون، فرنسا، وعىل دكتوراه يف األدب الفرنيس من جامعة 

الروح القدس، لبنان. تدرّس حالياً يف الجامعة اللبنانية – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
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المشرفون

جمال شحيد

    دكتوراه أدب مقارن من جامعة السوربون الجديدة 1974. أستاذ سابق يف جامعة دمشق وحالياً باحث يف املعهد 

الفرنيس للرشق األدå. أستاذ زائر يف الكوليج دي فرانس، له خمسة كتب نقدية باللغت¡ العربية والفرنسية وسبعة عرش 

كتاباً مرتج�ً من الفرنسية وإليها، من مؤلفاته الذاكرة يف الرواية العربية املعارصة 2011، خطاب الحداثة يف األدب 

املنهج إلدغار موران،  كتاب  إىل الرشق، جزءان من  رحلة المارت�  سباعية بروست،  2004. من ترج�ته جزءان من 

قاموس العلوم املعرفية، يهتم أساساً بالرسديات وبالنقد الحديث.

حسام السعد

    حاصل عىل الدكتوراه يف علم االجت�ع من جامعة دمشق، كلية اآلداب، قسم علم االجت�ع، عام 2002. منذ حصوله 

عىل الدكتوراه وحتى العام 2014، عمل بصفة أستاذ محارض يف الكلية نفسها ويف املعهد العايل للفنون املرسحية يف 

دمشق، قسم الدراسات املرسحية. ك� عمل مدير تحرير امللف السوري يف موقع أخبار اآلن ب¡ عامي 2013 و2015. 

له عّدة كتب ودراسات منشورة منها: صورة املرأة يف الخطاب الديني املعارص صدرت عن منظمة املرأة العربية عام 

2006. ضيوف ما بعد الحداثة – دراسة سوسيولوجية للثقافة اإلرسائيلية املعارصة صدرت عن دار الفكر يف دمشق 

2008، واقع املرأة السورية العاملة يف مدينة الريحانية – مركز حرمون للدراسات 2017، وغ�ها. حالياً هو مدير وحدة 

األبحاث االجت�عية يف مركز حرمون للدراسات املعارصة.

حسان عباس: النبذة املهنية مذكورة يف قسم اللجنة العلمية.

عمر العامري

   شاعر وناقد أردî، حاصل عىل دكتوراه يف األدب العرã ونقده من جامعة ال�موك – األردن. عمل محارضاً يف جامعة 

فيالديلفيا يف األردن. وهو عضو هيئة التدريس يف كلية القانون الكويتية برتبة أستاذ مساعد. له عّدة دراسات يف مجال 

النقد األدã وتحديداً الشعر، منها كتابان قيد الطباعة ه�: االغرتاب يف شعر محمد القييس، وبنية اللغة الشعرية عند 

قاسم حداد. إضافة إىل العديد من الدراسات املنشورة يف الدوريات العربية واألردنية. صدر له ديوانان شعريان حصال 

عىل جوائز شعرية عّدة أهمها جائزة شاعر األردن لعام 2013 وجائزة الشارقة لإلبداع العرã عام 2000.

ماري الياس

    دكتوراة يف املرسح من فرنسا. أستاذة يف قسم اللغة الفرنسية وآدابها، كلية اآلداب، جامعة دمشق. وتولت رئاسة 

القسم سابقاً. محارضة ومرشفة عىل أطروحات التخرج يف املعهد العايل للفنون املرسحية يف دمشق، ومشاركة يف وضع 

وتحديث مناهج قسم الدراسات يف املعهد. محارضة يف الجامعة اليسوعية، ب�وت، لبنان. عضو هيئة تحرير يف مجلة 

الحياة املرسحية، وزارة الثقافة، سوريا، حتى عام 2005. عضو هيئة تحرير مجلة جامعة دمشق 2002-2007. عضو 

هيئة التحكيم الدولية التابعة لوزارة الثقافة اإليطالية ملهرجان مرسح الشباب، روما. رئيسة لجنة تحكيم أيام قرطاج 

املرسحية يف تونس، 2001. حاملة للسعفة األكاد±ية من فرنسا برتبة فارس وضابط وذلك عن أع�ل (مثل مه�ت علمية 
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علمية وترج�ت وإدارة مشاريع ثقافية) لتفعيل العالقات الثقافية والتبادلية يف مجاالت الثقافة واملرسح. مشاركة يف 

العديد من الندوات واملؤÔرات واملهرجانات حارضت فيها باللغت¡ العربية والفرنسية، ونرشت العديد من الدراسات 

واألبحاث يف مجاالت املرسح واألدب والعلوم اإلنسانية يف مجالت ودوريات مختصة. 

ميادة حسين

   أستاذة مادة املرسح العرã يف املعهد العايل للفنون املرسحية يف دمشق منذ العام 1992. شغلت منصب رئيس قسم 

الدراسات املرسحية يف املعهد ب¡ عامي 2007 و2012. أستاذة مادة األدب املرسحي يف مدرسة الفن يف دمشق. ك� أرشفت 

خالل تدريسها عىل العديد من أطروحات التخرج لطالب قسم الدراسات املرسحية يف املعهد العايل للفنون املرسحية.
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الباحثون

جهان قطيش – اإلنتاج الفني والسياسات التعليمية، دراسة يف طرق تأهيل الكوادر التقنية وعالقتها بسوق العمل
خلود شرف – القناع املأساوي يف شعر نوري الجراح بعد عام 2011

رشا صالح – املوارد الثقافية املرتبطة بالقمح، محافظة السويداء ðوذجاً 
ً غيفارا نمر – صورة األقليات يف السين� السورية، املجتمع الكوردي ðوذجا

ً محمد الجسيم – إدارة التنوع للمكونات الثقافية يف سوريا، العرب واألكراد ðوذجا
مضر رمضان – سياسة مديرية املسارح واملوسيقا مع املرسح املستقل يف سوريا

منال غانم – س�ت مرسح الطفل املعارص يف سوريا
هبة محرز - املنتج الثقايف السوري يف املنفى، ب¡ اإلندماج الد±قراطي واملثاقفة

وائل سالم – الدراما التلفزيونية السورية، عالقة الكتاب برشكات اإلنتاج

08 / 29



    من مواليد مدينة حلب سوريا 1985، خريج قسم التقنيات املرسحية من املعهد العايل للفنون املرسحية، اختصاص 

تصميم إضاءة. محارض ورئيس قسم التقنيات املرسحية يف املعهد. أخرج عرض متعدد الوسائط يف املعهد العايل للفنون 

املرسحية بعنوان تحت الشمس بالتعاون مع طالب قسم التقنيات املرسحية، وهو التجربة األوىل من نوعها يف سوريا. 

عمل كمصمم إضاءة يف العديد من األع�ل املرسحية السورية والعربية، منها: الليلة الثالثة عرش - من أجل نعم ومن 

أجل ال - املالكم – زواج فيجارو – قراءات عىل الطريق. مدير إضاءة وتصوير للعديد من األفالم الوثائقية والدرامية 

منها ياسم� – الرصاف اآليل – فنجان قهوة – فراغ. شارك يف العديد من األع�ل التلفزيونية والربامج يف سوريا وبعض 

القنوات العاملية.

jahanktaish@gmail.com :îالربيد اإللكرتو

اإلنتاج الفني والسياسات التعليمية. 
دراسة في طرق تأهيل الكوادر التقنية

وعالقتها بسوق العمل.

جهان قطيش
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عن البحث

    افتتح قسم التقنيات املرسحية يف املعهد العايل للفنون املرسحية يف العام 2007. وكان الهدف منه تأهيل كوادر 
قادرة عىل التعامل مع الجانب التقني من العمل الفني، تحديداً تصميم اإلضاءة وهندسة الصوت. تخرجت الدفعة 
األوىل من القسم يف العام 2011، وتزامن ذلك مع بداية األحداث الّدامية يف سوريا. ومنذ ذلك الح¡ حتى اليوم وصل 
عدد خريجي قسم التقنيات املرسحية إىل أكÈ من أربع¡ خريجاً، تّم توظيف خريج واحد منهم فقط يف مديرية املسارح 
واملوسيقى، أما ما تبقى فكان مص�هم العمل يف مجاالت تخصص مختلفة ع� ما تّم تأهيلهم له، أو السفر خارج البالد.

    نحاول يف هذا البحث رصد واقع مؤسسات التأهيل الثقايف يف سوريا، من خالل ðوذج محدد هو قسم التقنيات 
املرسحية يف املعهد العايل للفنون املرسحية يف دمشق، وتأث� التحوالت واألحداث التي مرت بها سوريا مؤخراً عىل واقع 
هذه املؤسسات. ك� نسعى إىل رصد أسباب التهميش الذي يعاî منه خريجوا قسم التقنيات املرسحية، واألسباب التي 

أدت إىل عدم االستفادة منهم يف  املؤسسات الثقافية يف سوريا.

   نطرح هنا مجموعة من التساؤالت املحددة ونحاول اإلجابة عليها مثل: ملاذا يغلق سوق اإلنتاج الثقايف الفني يف 
التقنيات؟ هل األمر مجرد خلل يف  سوريا ¼جاالته املتنوعة، مرسح وسين� وتلفزيون، أبوابه يف وجه خريجي قسم 
التقني¡  العامل¡  من  كفاءًة  أقل  يجعلهم  القسم،  لطالب  العلمي  التأهيل  يف  هناك خلل  أن  أم  الخريج¡؟  تسويق 

الحالي¡ يف مختلف مجاالت اإلنتاج الفني؟

    ينقسم البحث إىل فصل¡. يتضمن الفصل األول استعراضاً شامالً لواقع سوق العمل يف املجال الفني يف سوريا منذ 
نهاية القرن املايض وحتى العام 2016، من حيث طبيعة اإلنتاج وآلياته، مقس�ً هذه الفرتة الزمنية إىل ثالث مراحل؛ 
العقد األخ� من القرن العرشين وصوالً إىل العام 2003، ثم السنوات منذ 2004 وحتى 2011، وما شهدته من تحوالت 
أزدهر بنتيجتها هذا القطاع وانفتح عىل آفاق جديدة كانت مغلقة سابقاً. وصوالً إىل العام 2011 وحتى العام 2016، 
وكيفية تأث� األحداث السياسية عىل واقع سوق العمل الفني يف هذه السنوات. بين� نرصد يف الفصل الثاî واقع تأهيل 
الكوادر التقنية يف سوريا، بأشكاله املختلفة، سواًء عرب امل�رسة املبارشة أو عرب املؤسسات التعليمية الرسمية كاملعهد 
العايل للفنون املرسحية. وأثر أساليب التأهيل هذه عىل واقع سوق العمل ومدى قدرتها عىل رفده بكوادر تقنية قادرة 

عىل الحفاظ عىل استمرارية وتطور هذا اإلنتاج.

    من خالل العودة بنظرة عامة إىل واقع االنتاج الفني خالل الفرتة الزمنية التي قمنا برصدها، نجد أن األحداث 
والظروف السياسية املتقلبة أدت إىل تحوالت جذرية متسارعة عىل س� عملية اإلنتاج وتطورها، كذلك ساهمت الثورة 
التقنية، التي حدثت يف العا÷ كله خالل العقدين املاضي¡، بتطور التقنيات الفنية برسعة كب�ة، م� جعل التفك� يف 
اإلدارات  انغالق  بسبب  الحقاً  عنها  تخىل  الذي  السوق  حاجات  تفرضها  بها، رضورة  مختصة  جديدة  كوادر  تأهيل 
املتعاقبة، واملتباينة في� بينها -والتي تولت املعهد العايل للفنون املرسحية يف السنوات القليلة املاضية- عىل األفكار 
والحلول املطروحة. إضافة إىل تزامن هذا كله مع األحداث السياسية العاصفة التي مررنا بها يف السنوات األخ�ة وما 

حملته من تحوالت كب�ة أيضاً عىل واقع تأهيل الكوادر وسوق العمل عىل حٍد سواء.

   يتضمن البحث يف نهايته تسعة مالحق تضم إحصائيات متعلقة بأع�ل وفعاليات فنية حدثت يف سوريا يف الفرتة 
وعدد  املرسح،  أو  السين�  أو  التلفزيون  صعيد  عىل  املنتجة،  الفنية  الرشكات  كعدد  البحث،  يف  برصدها  قمنا  التي 
املهرجانات املرسحية والسين�ئية وغ�ها من الفعاليات. فضلنا عدم ذكرها يف صلب البحث لعدم اتصالها بشكل مبارش 
يف إشكاليته، ولكنها وثائق تم جمعها و±كن االطالع عليها واالستفادة منها والعمل عىل تحديثها باستمرار، لالستفادة 

منها يف أبحاث أخرى معنية ¼واضيع متعلقة ¼وضوعنا هذا. 
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    درست اللغة العربية يف كلية األداب يف جامعة دمشق، ك� درست يف املعهد الطبي باختصاص مخابر وعملت يف 

لها  السوري¡. صدر  الكتاب  رابطة  يف  األدã. هي عضو  املجال  يف  عملها  إىل  إضافًة  سنوات،  ملدة عرش  املجال  هذا 

مجموعة شعرية بعنوان رُفات فراشة الصادر عن دار التكوين يف دمشق 2016. تُرجمت عّدة قصائد منه إىل الفرنسية 

واإليطالية. لها العديد من املشاركات يف مهرجانات شعرية وتكتب مقاالت صحفية يف مجال الفن التشكييل والنقد 

األدã، ك� لها العديد من القصائد الشعرية املنشورة يف مجالت وصحف عّدة.

kholoud2sh@gmail.com :îالربيد اإللكرتو

القناع المأساوي في شعر نوري الجراح
بعد العام 2011

خلود شرف
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عن البحث

    يش� مصطلح األقنعة املأساوية يف الشعر إىل حضور شخصيات مأساوية يف القصيدة لها رمزيتها ودالالتها الشعرية. 

بدأ حضور األقنعة املأساويّة يف الشعر القديم منذ ازدهار املرسح اليوناî، غ� أن حضورها يف الشعر الحديث يعترب 

.îوالفردي إىل العام واإلنسا ûطاً خاصاً ليخرج من الذاð ظاهرة جديدة يتخذ من خاللها الشعر املعارص

    يسلط هذا البحث الضوء عىل انعكاسات املأساة السورية وتجلياتها يف قصائد الشاعر السوري نوري الجراح والتي 

كتبها بعد العام 2011. ويسعى إىل اكتشاف الرمزيات امليثيولوجية والدينية والفلسفية الصوفية واألدبية والتاريخية 

التي تم  الفنية واألسلوبية  التقنيات  التي جسدتها األقنعة الشعرية املستخدمة فيها، ومدلوالتها. إضافة إىل استقراء 

توظيفها يف بناء القصائد. وذلك بهدف تلمس تأث�ات األحداث الجارية عىل ðوذج من الشعر السوري املعارص من 

خالل الرتكيز عىل موضوع القناع املأساوي واستخداماته يف القصائد.

   ينطلق البحث يف سعيه هذا من تساؤل رئييس هو: كيف استخدم نوري الجراح تقنية القناع املأساوي يف التعب� عن 

ومدى  الحديث   ãالعر الشعر  يف  التقنية  استخدام هذه  إمكانيات  تبيان  إىل  الجارية؟ وصوالً  السورية  املأساة 

توافقها مع خصوصيته؟

املأساوي،  بالقناع  نظرياً  تعريفاً  األول  الفصل  يضم  عّدة.  ومحاور  أجزاء  إىل  منه�  كل  يتفرع  فصل¡  إىل  البحث  ينقسم      

واستخدامته يف الشعر منذ بدايتها، وكيفية تحول األبطال املأساوي¡ الذين عرفتهم التجربة اإلنسانية إىل أقنعة ورموز يستخدمها 

الشعراء يف التعب� عن أفكارهم. وصوالً إىل تجليات استخدام القناع الشعري املتنوعة يف الشعر العرã الحديث واملعارص.

    أما الفصل الثاî فيضم دراسة تطبيقية عىل القصائد املختارة كعينة للدراسة، وهي قصائد الشاعر السوري نوري 

الفكري  واملضمون  املأساوي  للقناع  الشعري   üامل مثل  محددة  ملحاور  وفقاً  لها.  وتحليلية  نقدية  وقراءات  الجراح، 

للقصائد وآليات توظيف القناع يف التعب� عن هذا املضمون. إضافة إىل املرور عىل آلية تحول القناع املأساوي من تقنية 

أسلوبية إىل مبدأ تكويني يف القصائد الخاضعة للدراسة. ك� نقوم يف هذا الفصل بتوصيف القيم الج�لية التي يتضمنها هذا 

األسلوب، أي طريقة تكوين األقنعة وبناء النصوص الشعرية من خاللها. وصوالً إىل كشف طبيعة القناع املأساوي املستخدم 

.ýوكيفية توظيف الشاعر لعنارصه املأساوية يف بناء نص شعري يتسم بحضور الرتاجيديا عىل الرغم من طابعه الحدا

    يصل البحث يف خاÔته إىل مجموعة من النتائج واألفكار املتعلقة بس�ت هذه التجربة يف نتاج الشاعر نوري الجراح 

خاصًة ويف النتاج الشعري العرã والسوري املعارص بشكٍل عام. لنجد أن استخدام تقنية القناع يف القصائد املعارصة غالباً 

ما ينطلق من تجربة الشاعر الشخصية بطريقة تختزل التجربة اإلنسانية لتعرب من خاللها عن املأساة التي نعيشها، وهي 

املأساة السورية يف حالتنا هذه. حيث يستطيع الشاعر من خالل هذه التقنية ربط األ÷ الذي تعيشه سوريا باأل÷ الجمعي 

الكوî، وبتاريخ املأساة األسطورية املتمثلة بالشخصية املأساوية التي ±ثلها القناع املستخدم، كاستخدامه لشخصيات مثل 

النبي نوح وقابيل وهابيل للتعب� عن املأساة السورية الراهنة.

    انعكست املأساة السورية يف القصائد املواكبة الندالع األحداث من خالل رمزيات مثيولوجية ودينية وأدبية، جسدتها 

األقنعة الشعرية يف القصائد بطرق ومستويات مختلفة. وÔثل هذه القصائد وثيقة أدبية عن التجربة املأساوية التي 

مر بها الشعب السوري، لتكون شاهداً أدبياً عىل أفظع الكوارث اإلنسانية يف القرن الواحد والعرشين، وهذا ما دفع لتطور 

حضور القناع املأساوي يف الشعر من كونه تقنية أسلوبية قبل بداية األحداث إىل أن أصبح مبدأً تكوينياً يف ما بعدها.
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    من مواليد 1985. درست اللغة اإلسبانية يف جامعة هافانا يف كوبا وتخرجت عام 2011. ك� تخرجت من كلية 

اإلعالم يف جامعة دمشق عام 2014. عملت مدرسة للغة اإلسبانية يف املعهد العايل للغات وأقسام مختلفة بجامعة 

دمشق. ك� عملت يف مجال اإلعالم وكتابة مقاالت ملواقع الكرتونية تهتم بالشأن السوري. عملت أيضاً يف مجال اإلغاثة 

والدعم النفيس األجت�عي للعائالت املترضرة بسبب الحرب. ساهمت بعدة مشاريع مدنية يف سوريا قبل انتقالها إىل 

ب�وت حيث تعيش اآلن وتعمل يف مجال الدعم النفيس واإلغاثة.

:îالربيد اإللكرتو

 

الموارد الثقافية المرتبطة بالقمح،
محافظة السويداء نموذجًا

رشا صالح

lahijadecuba2011@gmail.com
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عن البحث

    تشكل مادة القمح مورداً رئيسياً يف اقتصاد محافظة السويداء وتعترب مكوناً أساسياً يدخل يف عدٍد كب�ٍ من األطعمة، 

أبرزها الخبز. اشتهرت محافظة السويداء بزراعة القمح وأصبح لها طقوساً مرتبطًة بتلك الزراعة. ليشكل القمح، إىل 

ثقافياً هاماً، له رمزيته وطقوسه املرتبطة بشكل مبارش بثقافة املجتمع؛  اقتصادياً وغذائياً، مورداً  جانب كونه مورداً 

الثقافية  املوارد  السويداء من خالل تحديد  بالنسبة ألهايل  القمح  الضوء عىل رمزية  البحث إىل تسليط  يهدف هذا 

املتعلقة به، تصنيفها ووصف الحالة االجت�عية والطقوس التي ترافق كل ما يتعلق بزراعته وحصاده وطرق تخزينه 

وأنوع األطعمة التي تصنع منه.

   ال تعنى هذه الدراسة بالقمح كمورد اقتصادي أو غذاÿ، بقدر اعتنائها به كمورد ثقايف يساهم يف تشكيل ثقافة 

طريق مرشوع  عىل  أولية  باعتباره خطوة  البحث،  هذا  أهمية   ûتأ هنا  من  فيها.  الحياة  شكل  عىل  ويؤثر  املنطقة 

مستقبيل طويل لوضع خارطة ثقافية للمنطقة تتضمن أهم مواردها الثقافية املختلفة وتساهم يف حفظها وح�يتها 

باعتبارها تراث إنساî حي ومؤثر حتى هذه اللحظة.

     يفرتض البحث أن للقمح قيمة رمزية كب�ة بالنسبة إىل أهايل السويداء، فهو مصدر غذاÿ واقتصادي أسايس، ويرتبط 

موسمه بطقوس اجت�عية عديدة، كطقوس الحصاد والتخزين والطبخ. ويحاول تحديد ماهية هذه الرمزية من خالل 

دراسة املوارد املادية والالمادية املتعلقة بالقمح، والطقوس االجت�عية السائدة التي تتعلق بهذه املوارد.

ثابتة  كانت  السويداء، سواًء  بالقمح يف محافظة  املتعلقة  املادية  للموارد  استعراضاً  األول  البحث يف جزءه  يقدم     

الالمادية  املوارد  إىل   îالثا جزءه  يف  ينتقل  في�  والحصاد.  الزراعة  يف  املستخدمة  كاألدوات  منقولة  أو  كالطاحون، 

كالخربات الفالحية وتقاليد الزراعة والحصاد والتخزين. باالضافة إىل التقاليد االجت�عية املرتبطة بهذه األع�ل كالشعر 

والغناء واألمثال الشعبية التي تتعلق ¼ختلف هذه الفعاليات واألحداث. وصوالً إىل الفعاليات االجت�عية التي تكونت 

كنتيجة لتداخل موراد مادية وال مادية معاً كظواهر اجت�عية نتجت عن العمل بالقمح وأصبحت طقوساً ثابتة ترتبط 

بأطعمة معينة، كارتباط األعراس بطبق املنسف أو الكبة وهي األطعمة التي يشكل القمح أحد مكوناتها األساسية، 

وعالقة هذه الطقوس باملوسم الزراعي، فهي تأû دا~اً عند إنهاء مرحلة حصاد وتخزين الحبوب.

    اعتمد البحث يف جمعه لهذه املوارد وتصنيفها عىل مراجع عّدة ومتنوعة، كان أهمها كتاب الفالحة النبطية ألبن 

كذلك  له.  املرافقة  والطقوس  القمح  بزراعة  الخاصة  واالحصائيات  الدراسات  من  مجموعة  إىل  إضافة  وحشية، 

اعتمدنا عىل مقابالت مع فالح¡ مازالوا يعلمون يف زراعة القمح يف السويداء حتى اليوم، وسؤالهم بشكل مبارش 

عن املوارد التي يتعاملون معها وطبيعتها، ومطابقة ذلك مع ما استطعنا جمعه من معلومات من املراجع النظرية 

التي اطلعنا عليها. باالضافة إىل مقابالت مع مختص¡ وأكاد±ي¡ يعملون يف مجال الزراعة أو يف مجال رسم الخرائط 

الثقافية للمناطق.

    ليصل البحث إىل تقديم صورة عن املوارد الثقافية املتعلقة بالقمح يف محافظة السويداء بأنواعها وس�تها املخلتفة، 

مؤكداً عىل أهمية الحفاظ عىل هذه املوارد والعمل عىل توثيقها، وخاصة الفعاليات واملناسبات االجت�عية واإلنتاج 

األدã، سواًء كان من القصائد أو األمثال أو الحكايات الشعبية. ك� يش� إىل الدور الذي ±كن أن تلعبه هذه املوارد يف 

تخفيف حّدة االختالفات والنزاعات ب¡ املناطق املختلفة داخل السويداء أو ب¡ السويداء ومحيطها القريب، أي منطقة 

حوران وما حولها. ملا لهذه املوارد من دور اجت�عي واقتصادي يف حياة األفراد أو الج�عات.
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    تحمل شهادة يف التصوير الفوتوغرايف من معهد الفنون التطبيقية يف دمشق. ك� تخرجت من املعهد العايل للفنون 

املرسحية يف دمشق – قسم الدراسات يف العام 2012. تعمل منذ 2009 يف مجال دعم وÔك¡ السين� الوثائقية يف 

مؤسسة دوكس بوكس DOX BOX سوريا/ املانيا.

:îالربيد اإللكرتو

 

صورة األقليات في السينما السورية، 
المجتمع الكوردي نموذجًا

غيفارا نمر

guevaranamer@gmail.com
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عن البحث

   ساهمت السين� السورية، يف العقود األخ�ة، يف رسم وتكريس صور محددة عن مجتمعات األقليات، اإلثنية أو 

العرقية منها. ينطلق البحث من افرتاض أن هذه الصورة النمطية املنتجة غ� قادرة عىل التعب� بدقة عن صورة هذه 

املجتمعات، خاصة وأنها ال تراعي أثناء تقد±ها لصور عن ثقافة هذه الج�عات، أصالة هذه الصور، أو مدى تأثر هذه 

الثقافات بثقافات لج�عات أخرى تعيش معها جنباً إىل جنب منذ قرون، يف معظم األحيان. من هنا يناقش البحث 

نتائج تعميم هذه الصور من خالل دراسة ðوذج هو صورة املجتمع الكوردي يف السين� السورية.

    إن عدم معرفتنا ¼كونات املجتمع السوري الذي ننتمي إليه دفعتنا، يف أحيان كث�ة، تجاه طرح أسئلة بديهية عن 

بعضنا البعض، ولكن ماذا فعلنا لنجيب أو لنسأل بشكل أعمق؟ إن االستسهال يف معرفة اآلخر وادعاء اإلملام بثقافته 

كان له |ن باهظ بالنسبة ملعظم أفراد هذا املجتمع وظهر بشكل جيل بعد انطالق االحتجاجات يف سوريا عام 2011.

    ينطلق البحث، يف سعيه لرصد صورة املجتمع الكوردي يف السين� االسورية من مجموعة من التساؤالت هي؛ كيف 

صورت السين� السورية األقليات اإلثنية والعرقية، واملجتمع الكوردي عىل وجه الخصوص؟ وهل عّربت هذه الصورة 

عن حقيقية هذا املجتمع؟ أم أنها سقطت يف فخ التنميط؟ وكيف أثّرت الثورة السورية عىل طريقة التعب� هذه؟ ذلك 

من خالل املقارنة ب¡ حالها قبل العام 2011 وبعده.

    ينقسم البحث إىل قسم¡، نقدم يف األول منه� دراسة لن�ذج سين�ئية تناولت صورة األقليات، واملجتمع الكوردي 

عىل وجه التحديد، قبل العام 2011. آخذين بع¡ االعتبار الظروف اإلنتاجية واالجت�عية التي رافقت إنتاج الفيلم، 

من آلية إنتاجه وصوالً إىل سبل عرضه، مروراً عىل الدور الذي لعبته الرقابة السياسية يف رسم هذه الصورة فيه، من 

خالل منع بعض األفالم التي تناولت املجتمع الكوردي بطريقة تختلف عن ما هو سائد وðطي، وال تتوافق مع رواية 

األحداث من وجهة نظر السلطة.

    في� نفرد القسم الثاî من البحث لدراسة هذه الصورة يف األفالم املنتجة بعد عام 2011، يف ضوء التغي�ات الكب�ة 

 Èالتي حصلت عىل السين� السورية، وخاصة عىل آليات اإلنتاج، وتطور حضور السين� الوثائقية املستقلة كأحد أك

أشكال التعب� عن األحداث الجارية رواجاً. وما رافق هذه التطورات من تغي� يف طريقة التعب� عن مكونات املجتمع 

السوري، واملجتمع الكوردي تحديداً. مع محاولة تلمس أثر هذا التغي�ات عىل الصورة املطروحة يف األفالم.

    ال يغفل البحث، أثناء دراسته للن�ذج، الظروف السوسيولوجية التي ُصنع خاللها الفيلم وتأث�ها عىل طبيعة الصورة 

التي  العرقية  الج�عة  انت�ئه إىل هذه  أو  أو مقيم يف سوريا،  الفيلم، أي كونه مغرتب  إقامة صانع  الناتجة، كمكان 

يتحدث عنها أم ال، لنصل إىل بعض املالحظات واالستنتاجات، نذكر منها أن صانع األفالم املحيل الذي قرر زيارة مناطق 

واملكان  الشخصيات  تعامله مع  اغرتاب واضحة من خالل  تظهر عنده حالة  قد  فيها،  اليومية  الحياة  كوردية ورصد 

والتفاصيل الالمنتهية لهذه الحياة، كذلك نرى يف إنتاج صانع الفيلم املغرتب حالة اغرتاب عن وطن بأكمله وعن سياق 

كامل من املتغ�ات التي تحصل لهذا الوطن، ر¼ا تكون املقارنة ب¡ حالتي االغرتاب قادرة عىل كشف مدى معرفتنا 

الحقيقة باآلخر أو رغبتنا الحقيقة يف معرفته واالقرتاب منه أكÈ، من خالل السين�.

    يصل البحث يف النهاية إىل تحديد بعض س�ت صورة املجتمع الكوردي ك� طرحت يف السين� السورية، مقارناً ب¡ 

حال هذه الصورة قبل العام 2011 وبعده، مع الرتكيز عىل أبرز العوامل التي ساهمت يف رسم هذه الصورة، وتغ�ها 
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عرب الزمن، سواًء كانت عوامل متعلقة بظرف االنتاج والتغي�ات التي طرأت عليه بعد الثورة، أو بدور الرقابة الفنية 

والسياسية، وكيف أثرت عرب عقود من الزمن عىل املحصلة السين�ئية لبد بأكمله، خاصًة يف ضوء ما نشهده اليوم من 

كثافة إنتاجية يف مجال األفالم الوثائقية، أصبحت أحد مميزات السين� السورية يف السنوات األخ�ة املاضية، وما تحمله 

هذه املوجة الجديدة من رغبة لدى السين�ئي¡ يف توثيق تبدالت املجتمع السوري ورصد صورته، بعيداً عن التمنيط 

والتحديد الذي أُطّرت به السين� عندما كان إنتاجها محصوراً تحت سلطة النظام السيايس القائم. 

17 / 29



    باحث اجت�عي، حاصل عىل املاجست� يف علم االجت�ع من جامعة دمشق، ودبلوم يف التخطيط االقتصادي من 

معهد التخطيط للتنمية االقتصادية واالجت�عية. باحث يف مركز املجتمع املدî والد±وقراطية منذ 2015 وحتى اآلن. 

بالظواهر  متعلقة  وأبحاث  ومؤسساته،  السوري   îاملد املجتمع  نشأة  ومرتجمة حول  منشورة  بحثية  أوراق  عّدة  له 

االجت�عية التي أفرزتها األزمة السورية.

jm.aljssem@gmail.com :îالربيد اإللكرتو

إدارة التنوع للمكونات الثقافية في سوريا،
العرب واألكراد نموذجًا

محمد الجسيم
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عن البحث

     تعد إدارة التنوع الثقايف يف املجتمعات متنوعة األعراق والقوميات من أهم املسائل التي يجب أن تؤخذ بع¡ االعتبار 

أثناء نشوب األزمات السياسية، كون أن حوايل ثلثي النزاعات حول العا÷ ترجع، بغالبها، لسوٍء يف إدارة التنوع، بحسب 

واحرتام  التنوع  مبدأ  هو  الدولي¡  واألمن  السالم  لتحقيق  أن خ� ض�ٍن  عىل  وتشدد  تؤكد  التي  اليونيسكو،  منظمة 

الدافعة  األدوات  أهم  كأحد  الثقايف  التنوع  مبدأ  عىل  تؤكد  املستدامة  للتنمية  الجديدة  املقاربات  أن  ك�  الثقافات. 

لتحقيق النهضة التنموية يف املجتمعات. فأهمية إدارة التنوع الثقايف تأû من احرتام الهويات الثقافية للج�عات البرشية 

التي تسهم يف الت�سك واالندماج داخل املجتمع، ك� أنها تؤثر عىل النمو السليم لألفراد داخل الج�عات وتؤدي إىل 

احرتام الخصوصية الثقافية للج�عات املختلفة وصون لحقوق اإلنسان األساسية للجميع. وباملقابل تأû خطورة سوء 

إدارة التنوع الثقايف يف املجتمع بأنه غالباً ما يؤدي إىل نزاعات قا~ة عىل أساس االنت�ء اإلثني أو الديني، تتسم بالدموية 

وبانتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان.

    يسعى البحث إىل دراسة واقع إدارة التنوع للمكونات الثقافية املختلفة القائم يف سوريا اآلن، من خالل ðوذج هو 

العالقة ب¡ املكون¡ القومي¡ العرã والكوردي، ذلك نظراً للت�يز العرقي الواضح لغوياً وثقافياً ب¡ املكون¡ العرقي¡ 

األكرب يف سوريا، واألكÈ اختالفاً وتبياناً عىل الصعيد الثقايف. باإلضافة إىل اعتبارات متعلقة بالحساسية الحاصلة يف مناطق 

التواجد العرã الكردي يف الفرتة الراهنة.

    تتميز سوريا بتنوع ثقايف، عرقي وديني، كب�. حيث يقدر عدد املكونات الثقافية يف سوريا بستة وعرشين مكوناً، 

وال ±كن فصل هذه املكونات عن بعضها البعض بحدوٍد جغرافيٍة واضحة، ك� ال ±كن إلغاء أي منها أو تهميشه عىل حساب 

اآلخر. من هنا تأû أهمية هذا البحث يف سعيه للمساهمة يف تحديد الطرق املثىل للتعامل مع هذا التنوع ¼ا يضمن 

حقوقه، وال يلغي تنوعه أو يحاول طمس ثقافات عىل حساب أخرى. وخاصًة يف ظل التغ� يف الوعي املجتمعي تجاه هذه 

املكونات بعد اندالع االحتجاجات يف سوريا، سواًء تجاه السلطة القا~ة أو تجاه املكونات بعضها تجاه بعض.

    يتناول البحث العالقة ب¡ هذه املكونات وفقاً ألطر ثالثة؛ بنية املجتمع السوري القا~ة، والسياسات الحكومية يف 

إدارة التنوع الثقايف التي كانت متبعة سابقاً، والعالقات الحالية التي أفرزتها حركة االحتجاجات الشعبية. وعليه يبدأ 

البحث يف جزئه األول باستغراض كيفية إدارة التنوع الثقايف من قبل الحكومات السورية املتعاقبة منذ االستقالل وحتى 

يومنا هذا. نستعرض يف هذا القسم التوزع الجغرايف للمكونات الثقافية السورية بشكل عام، وطريقة تعامل السلطات 

للتطورات السياسية والتاريخية، مع الرتكيز عىل املكون  معها، والتغ�ات التي طرأت عىل طبيعة هذا التعامل وفقاً 

 ãإىل دراسة العالقة ب¡ املكون¡ العر îالقومي الكوردي كنموذج للدراسة. بناًء عىل هذه املعطيات، ننتقل يف الجزء الثا

والكوردي عىل صعيد اإلنت�ء والهوية، ومدى تأث� غياب اسرتاتيجية واضحة إلدارة التنوع عىل هذه العالقة، وصوالً إىل 

ميدانية  استبيانات ومقابالت  اآلخر، ذلك من خالل  تجاه  التي يحملها كل مكون  الحالية  املخاوف  استنتاج  محاولة 

أجريت مع عينات من املكون¡.

    يخلص البحث يف نهايته إىل مجموعة من النتائج، أهمها، أن الهوية واالنت�ء لدى املكون الكردي ال يخرج من إطار 

االنت�ء القومي، نتيجة امل�رسات اإلقصائية التي مورست بحقهم، وخاصة عىل صعيد الحقوق الثقافية، كعدم اعت�د 

الوطن  بإطار  كان   ãالعر املكون  لدى  االنت�ء  بين�  استخدامها.  عىل  والتضييق  للدولة  رسمية  كلغة  الكردية  اللغة 

السوري مع االفتخار بالبنية التقليدية العشائرية، لكن هذا اإلنت�ء آخٌذ بفقدان بريقه لفشله يف تحقيق ما كان يعول 

عليه يف وقت سابق.
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    ال ±كن تصنيف العالقة ب¡ املكون العرã والكردي أنها عالقة اندماج  عميق، حتى يف املناطق املختلطة أو املتجاورة، 

بل تبدو عالقة مصلحية فرضتها ظروف التجاور ومشاركة إطار جغرايف واحد. ك� ال تخلو صورة اآلخر لدى كل من 

املكون¡ من النمطية، والتي يشعر كل مكون من خاللها بالتفوق عىل اآلخر.

    خلق الحراك الذي بدأ عام Ô 2011وضعات جديدة يف الوعي تجاه السلطة الحاكمة وتجاه املكونات الثقافية األخرى، 

لكنها ما لبثت أن عادت إىل إطار ðطي وÔييزي ولكن بقواعد جديدة، أهمها انحسار سيطرة السلطة، لكن هذا ÷ يلغي 

وجود وعي¡ مختلف¡ نحو القضايا االجت�عية والسياسية لدى كل من املكون¡. حيث ÷ يتعدى الوعي لدى املكون 

املكونات  إطارها كل  تندمج يف  أن  نفسها هوية وثقافة عامة وأساسية، ويجب  ترى  التي  األكÈية  إطار وعي   ãالعر

األخرى. ك� أن العالقة الحالية ب¡ العرب واألكراد من وجهة نظر العرب تعد متوترة أكÈ من الكرد، نتيجة أن القوة 

املسيطرة هي كردية بعمومها، وخاصة يف املناطق الش�لية الخاضعة للدراسة، والتي تقوم ¼�رسات ±كن أن Ôهد 

لرسدية مظلومية عربية كتلك التي كانت عند الكرد قبل 2011 . بين� يرى الكرد أن العالقة مع العرب متوترة بعمومها، 

مع تخوفات من إعادة زمن اإلضطهاد لحقوقهم القومية.

    أخ�اً نجد أن اإلدارة غ� السليمة للتنوع السائدة منذ تأسيس الدولة الوطنية، أدت إىل إحداث رشوخ يف العالقة ب¡ 

املكونات السورية عموماً، والعرقية خصوصاً، وعملت عىل خلق أكÈ من وعي باالستناد إىل رسديات انتجتها االنتهاكات 

القا~ة بحق املكونات املختلفة. وما أنتجته حركة االحتجاجات يف 2011 من استقطابات عىل أساس االنت�ءات اإلثنية 

والعرقية، ال ±كن فهمه وتحليله وإيجاد الطرق للتخفيف من حدته، إال بدراسة مفصلة وشاملة إلدارة التنوع التي كانت 

قا~ة قبلها، ملختلف املكونات العرقية واألنثية وليس فقط للمكون الكردي.
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    ممثل ومخرج سوري من مواليد حلب 1986. يحمل إجازة من املعهد العايل للفنون املرسحية - قسم الدراسات عام 

مخرج  ومساعد  ومخرج  كممثل  عمل   .2011 عام  حلب  جامعة  من  اإلنكليزية  اللغة  يف  إجازة  ويحمل   .2015

التمثيل  يف  تدريبات  ملجموعة  ك� خضع  سوريا.  يف  والقومي  الجامعي  املرسح  يف  عروض  مجموعة  يف  ودراماتورج 

واإلخراج يف مرسح الحمراء يف تونس 2015 - 2016. شارك يف عدد من األع�ل التلفزيونية والسين�ئية كان آخرها 

فيلم الكتابة عىل الثلج من إخراج رشيد مشهراوي والذي سيعرض يف عام 2017. ك� كتب للصحافة عدداً من املقاالت 

النقدية يف مجال املرسح.

 :îالربيد اإللكرتو

سياسة مديرية المسارح والموسيقا مع
المسرح المستقل في سوريا

مضر رمضان

 mudar.ramadan86@gmail.com
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عن البحث

    تقوم مديرية املسارح واملوسيقا التابعة لوزراة الثقافة يف سوريا بإدارة وتنظيم اإلنتاج املرسحي السوري منذ تأسيسها 

عام 1959، من خالل إنتاج العروض وتنظيم التظاهرات واملهرجانات. تغ�ت هذه القاعدة يف العقد األخ� إثر دخول 

املديرية  الذي ال يعتمد عىل  اإلنتاج  باملستقل هنا،  السورية، ونقصد  املستقل إىل األوساط املرسحية  اإلنتاج  مفهوم 

بشكل أسايس، بل يعتمد عىل صناديق دعم وجهات Ôويل خاصة أو فردية لتقديم عمله خارج إطار اإلنتاج الحكومي. 

ازداد هذا النوع من اإلنتاج بعد الحراك الشعبي عام 2011، وأصبح يحقق نجاحات كث�ة. وترافق هذا مع عدم ظهور 

أي تغي� أو تطوير ملموس يف آليات إنتاج املديرية أو محاولة للتعاون مع أو دعم هذا النوع الجديد من اإلنتاج.

    يسعى هذا البحث إىل تسليط الضوء عىل سياسة مديرية املسارح واملوسيقا تجاه ظاهرة املرسح املستقل يف سوريا 

بعد العام 2011، من خالل محاولة اإلجابة عىل أسئلة أساسية هي؛ كيف تعاملت املديرية مع اإلنتاجات املرسحية 

املستقلة؟ وهل ساهمت يف تطويرها ودعمها أم يف وضع معوقات الستمرارها؟ وكيف كانت رّدة فعل املديرية نفسها 

عىل ظهور هذا الشكل اإلنتاجي الجديد وتطوره؟ هل تم تطوير القوان¡ وطرق العمل واإلنتاج للتوافق مع هذا الظرف 

الجديد؟ وصوالً إىل محاولة تحديد الدور الذي ينبغي أن تلعبه املديرية تجاه هذا النوع من التطورات، وخاصة يف ظل 

األحداث السياسية واالجت�عية العامة املتغ�ة واملعقدة يف سوريا اآلن.

    ولإلجابة عىل هذه التساؤالت يحاول البحث، يف جزئه األول، تحديد السياسة اإلنتاجية ملديرية املسارح واملوسيقا 

بشكل عام. وبسبب عدم موافقة املديرية عىل مشاركة أو نرش نظامها الداخيل، سنسعى إىل استشفاف آلية عملها من 

خالل ðاذج متنوعة من إنتاجاتها. في� ننتقل يف الجزء الثاî إىل تحديد معنى مصطلح املرسح املستقل يف سوريا مؤخراً، 

من حيث آلية العمل واإلنتاج، ويف ضوء عالقته باإلنتاج الحكومي، املتمثل ¼ديرية املسارح واملوسيقا. باالضافة إىل 

إنتاجها  املستقلة، وذلك من خالل دراسة ðاذج ملرسحيات  االنتاجات املرسحية  املديرية مع  استعراض طرق تعامل 

مستقل، تعاونت أو حاولت التعاون مع املديرية، وقدمت يف سوريا بعد العام 2011.

   يركز البحث عىل دور مديرية املسارح واملوسيقا كمؤسسة تدير وتنظم النشاط املرسحي يف سوريا بصورة عامة، 

مستقالً كان أم من إنتاجها. فهي Ôتلك سطوة كب�ة عىل حقل اإلنتاج املرسحي يف سوريا، وسلطة مطلقة عىل املرافق 

املرسحية العامة. ومن خالل دراستنا لبعض الن�ذج املرسحية املستقلة التي قدمت يف الفرتة الخاضعة للدراسة، الحظنا 

اتباع املديرية معها آلليات تشكل تضييقاً عليها، تضاف عليها التحديات الخاصة بكون العمل ذو إنتاج مستقل وقائم 

عىل جهود ومبادرات فردية، بدالً من تسهيل إنتاج هذه العروض التي تغني املشهد املرسحي السوري وتزيد من تنوعه، 

دون أن تؤثر العروض املستقلة، أو تطرح نفسها كبديل وحيد عن اإلنتاجات الخاصة باملديرية. 

العرض  فرص  ومنح  اللوجستي  الدعم  توزيع  يف  املالمح  واضحة  غ�  سياسة  واملوسيقا  املسارح  مديرية  تنتهج    

واملوافقات، حيث تقيص عدداً كب�اً منها بحجة عدم صدور املوافقة مثالً، عىل حساب األع�ل املنتجة من قبلها. إضافًة 

إىل أنها ÷ تقم بتعديالت جوهرية يف سياستها Ôاشياً مع ظهور آلية اإلنتاج املستقلة هذه، وال Ôاشياً مع املتغ�ات 

االجت�عية والسياسية والثقافية التي ظرأت ب¡ عامي 2011 و2016.

    يطرح البحث يف نهايته عدداً من االقرتاحات الخاصة التي ±كن أن تساهم يف تطوير آلية اإلنتاج املستقل والتفاعل 

الظروف  ظل  يف  عموماً  السوري  املرسحي  املشهد  تطوير  يف  يساهم  م�  املديرية،  قبل  من  إيجابية  بصورة  معها 

واملعطيات الراهنة. من هذه االقرتاحات؛ الحد من التمييز ب¡ العروض املرسحية عىل أساس جهة إنتاجها، وخاصة يف 

املجتمع  تنوع  يراعي  ومتنوع  فضاء مرسحي شامل  والعمل عىل خلق  العامة،  املرسحية  املرافق  واستخدام  الربمجة 

السوري واختالفاته، آخذاً بع¡ االعتبار املتغ�ات االجت�عية والثقافية والسياسية الجذرية الراهنة.
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    تخرجت من كلية األداب يف جامعة دمشق، قسم اآلثار، ك� تخرجت من املعهد العايل للفنون املرسحية يف دمشق 

قسم الدراسات. عملت منّقبة ومرّممة يف املواقع السورية مع البعثات السورية الفرنسية املشرتكة يف عصور ما قبل 

التاريخ ب¡ عامي 2002 و2006, وموثقة للوحات الفسيفسائية السورية يف كل مواقع ومتاحف سوريا ب¡ عامي 2003 

السورية.  الفسيفساء  لتوثيق  البيزنطية وجامعة دمشق ¼رشوع   îللمبا  ãاألورو املركز  مع  لها خربة عمل  و2007. 

مديرة قسم الربامج والدورات يف األكاد±ية السورية الدولية لإلعالم 2007. منسقة يف مكتبة األمانة السورية لدمشق 

عاصمة الثقافة 2008. منشطة ومدربة يف املرسح التفاعيل مع األمانة السورية للتنمية – روافد ب¡ عامي 2009 و

2011. شاركت يف العديد من ورشات العمل يف مجال الدرماتورجيا والكتابة املرسحية واإلعالم. وتعمل اآلن كمدربة 

مرسح لألطفال يف دمشق.

 :îالربيد اإللكرتو

سمات مسرح الطفل المعاصر في سوريا

منال غانم

manalghanem01@gmail.com
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عن البحث

     ملرسح الطفل خصوصية كب�ة Ôيزه عن املرسح املوجه للكبار، فهو يحمل أثراً تربوياً وتعليمياً إىل جانب كونه منتجاً 

فنياً وإبداعياً وال ±كنه أن يغفل رشط تحقيق التواصل والتسلية لجمهوره. لذا ال بد له أن يتسم بس�ت محددة تتوافق 

مع طبيعة جمهوره، كأن يكون بعيداً عن الغموض والتعقيد، يستطيع األطفال فهمه والتفاعل معه. باإلضافة إىل رضورة 

والتعامل  للعا÷،  نظرتهم  وتكوين  وقناعاتهم  األطفال  فيه عىل  املطروحة  األفكار  ترتكه  أن  الذي ±كن  لألثر  مراعاته 

¼سؤولية ومعرفة مع ما يتم تقد±ه خالل العروض.

الثقايف عموماً واملرسحي  التي تواجه العمل     مازال مرسح الطفل يف سوريا حارضاً عىل الرغم من كل الصعوبات 

خصوصاً، ف�زالت العديد من الجهات تعمل عىل إنتاج وتقديم عروض موجهة لألطفال. ويف نظرة عامة أولية عىل هذه 

العروض، نالحظ، يف معظم األحيان، غياب اسرتاتيجية واضحة تراعي خصوصية جمهور األطفال. إضافًة إىل عدم وجود 

معاي� محددة تساهم يف ضبط مضام¡ هذه العروض وما تقدمه من أفكار ر¼ا يكون لها أثراً سلبياً عىل األطفال، 

خاصًة يف ظل الظرف الراهن الخط� الذي تعيشه سوريا، وما يحمله من انتشار للعنف واألفكار املتطرفة أو اإللغائية، 

وسهولة تأثر األطفال بها.

    يحاول هذا البحث تحديد األثر الذي تحدثه العروض املقدمة لألطفال عليهم، من خالل دراسة ðاذج متنوعة من 

أهداف  وتحديد  لها  املنتجة  للجهات  واستعراٍض   ،2016 عام  سوريا  يف  قدمت  األطفال  إىل  موجٍه  عروٍض مرسحيٍة 

وأولويات هذه الجهات يف توجهها إىل الطفل. وإىل أي مدى تساهم هذه العروض يف تحقيق هذه األهداف؟ يف حال 

وجودها، وهل تدرك هذه الجهات أهمية تأث� هذه العروض عىل الطفل؟ والنتائج الخط�ة التي ±كن أن تنجم عن 

استسهال التوجه لألطفال واملشاركة يف بناء معارفهم وقناعاتهم؟ خاصًة يف ظل العنف والتطرف الذي يسود يف سوريا 

اليوم، وما يحمله من أثر كب� عىل تكوين شخصية الطفل وأفكاره.

    ولإلجابة عىل هذه التساؤالت نبدأ أوالً يف تحديد الجهات املنتجة للعروض املرسحية املوجهة لألطفال يف سوريا اآلن، 

سواًء كانت جهات عامة تابعة للدولة كوزارة الثقافة متمثلًة ¼ديرية املسارح واملوسيقا ومحافظة دمشق، أو جهات 

خاصة كمدرسة الفن املرسحي يف دمشق. ك� نذكر، يف استعراضنا لهذه الجهات، ðاذج من العروض املرسحية املقدمة 

مراعاتها  ومدى  ومضامينها  شكلها  حيث  من  الن�ذج  هذه  تحليل  إىل  الدراسة  من   îالثا الجزء  يف  لننتقل  ضمنها. 

لخصوصية مرسح الطفل وللظرف االستثاÿ الذي يعيشه األطفال يف سوريا يف هذه الفرتة، وصوالً إىل تحديد س�ت هذه 

العروض ومسائلة توافقها مع املعاي� الخاصة ¼رسح الطفل. 

    ليصل البحث يف نهايته إىل مجموعة من األفكار والنتائج أهمها؛ عدم وجود خطة أو اسرتاتيجية واضحة لدى الجهات 

املعنية بإنتاج العروض املوجهة لألطفال، باستثناء بعض الجهود الفردية من بعض العامل¡ يف هذا املجال من ذوي 

قبل هواة  تقدم من  العروض  الكث� من  أن  نجد  في�  اصحابها ومبادراتهم.  باختفاء  تختفي  والتي  واملعرفة،  الخربة 

يفتقرون إىل األدوات واملعرفة الكافية للعمل يف مجال مرسح الطفل، وخاصًة عىل صعيد صياغة النص املرسحي.

    يقدم البحث يف خاÔته أيضاً مجموعة من املقرتحات والتوصيات املوجهة إىل الجهات املعنية بإنتاج مرسح الطفل 

الفني  العمل  جودة  عىل  الحرص  باتجاه  الرقيب،  دور  تلعب  التي  القراءة،  لجان  عمل  تطوير  مثل  فيه،  والعامل¡ 

ومراعاته لخصوصية مرسح الطفل وخصوصية الظرف الذي ±ر فيه أطفال سوريا يف هذه املرحلة الحرجة. إضافة إىل 

العمل عىل زيادة العروض االحرتافية إىل جانب عروض الهواة، ومحاولة الدمج ب¡ النوع¡، لض�ن بناء وتنمية ذائقة 

الطفل بطريقة سليمة. والعمل عىل تفعيل دور الدرماتورجيا يف عملية صياغة هذه العروض ملا تستطيع أن تقدمه من 

ضبط لإلفكار املوجهة إىل الطفل عرب النص والعرض املرسحي.
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   خريجة املعهد العايل للفنون املرسحية بدمشق، سنة 2013، قسم الدراسات املرسحية. شاركت يف 2011  يف كتابة 

بعض النصوص ضمن فعالية قراءات مرسحية قدمت عىل خشبة مرسح سعد الله ونوس يف املعهد املرسحي. عملت 

درماتورج ومساعد مخرج يف عمل¡ مرسحي¡ خالل العام 2015، األول بعنوان زيارة ذاتية للمخرج حس¡ خضور عن 

نص الح�مة للكاتب األملاî باتريك زوسكيند Patrick Suskind والثاî بعنوان الفردوس للمخرج إبراهيم جمعة، عن 

نص النادل األخرس للكاتب الربيطاî هارولد بنرت Harold Pinter. لها العديد من املقاالت املنشورة يف مجال النقد 

األدã واملرسحي يف صحف ومجالت سورية وعربية. شاركت يف العديد من ورشات العمل املرسحية التي أقيمت يف 

 îدمشق ب¡ سنتي 2013 و2014. ك� كتبت سيناريو فيلم¡ قص�ين األول بعنوان دخان وعرض يف دمشق، والثا

بعنوان العميان، الذي صّور وعرض يف القاهرة.

 :îالربيد اإللكرتو

المنتج الثقافي السوري في المنفى،
بين االندماج الديمقراطي والمثاقفة

هبة محرز

hibamehrez@gmail.com
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عن البحث

    شهدت سوريا يف السنوات الست املاضية نسبة هجرة غ� مسبوقة. تغ�ت معها خريطة البالد سياسياً، وتغ�ت معها 
الخارطة الد±وغرافية للمنطقة. حيث توافد مالي¡ السوري¡ إىل دول مختلفة، أبرزها الدول الحدودية، كلبنان واألردن 
إليها  وفد  التي  الدول  تأثرت  (الجئ¡).  مسمى  تحت  جديدة  مجتمعات  مشكل¡   .ãاألورو االتحاد  ودول  وتركيا. 
السوريون بأعداد كب�ة، وبدأت تظهر تحوالت عديدة يف سياساتها للتكيف مع هذا الظرف أو استغالله، ظهرت هذه 
التحوالت يف دول االتحاد األوروã بوضوح وأصبحت موضوعاً للنقاش العام، وخاصًة يف أملانيا، التي استقبلت أكرب عدد 
من الالجئ¡ السوري¡ من ب¡ دول االتحاد األوروã، م� أدى إىل عودة مصطلح اإلندماج للظهور بشكٍل جدٍيل يف الحياة 

العامة وأُفردت الصفحات ملناقشة كيفية إندماج هؤالء الالجئ¡ ضمن بلدانهم الجديدة.

    يناقش البحث مفهوم اإلندماج لدى السوري¡ اليوم يف املنفى، محاوالً اإلجابة عىل أسئلة هي: كيف هو واقع املنتج 
يعيشها  التي  الجديدة  الثقافية  الحالة  مع  وما هي عالقته  يتجىل حضوره؟  املنفى؟ وكيف  اليوم يف  السوري  الثقايف 
السوريون اليوم؟ متخذاً من أملانيا ðوذجاً لهذه الدراسة. ومعتمداً عىل تعريف مصلطح (االندماج الد±وقراطي) الذي 
نحته عا÷ االجت�ع الفرنيس آالن تورين Alain Touraine، والذي افرتض فيه وجود ثالثة أنساق لالندماج هي؛ البيئة 
األصلية للمهاجر والبيئة الجديدة التي انتقل إليها إضافًة إىل األنا الفردية الخاصة باملهاجر. يحاول البحث كشف تأث� 
كل من هذه األنساق عىل الصورة العامة للمنتج الثقايف، بهدف الوصول إىل تصور واضح عن أثر مفهوم اإلندماج عىل 

حياة وطبيعة عمل ðوذج محدد من السوري¡ املهاجرين إىل أملانيا والعامل¡ يف املجال الثقايف.

    نفرتض أن ظاهرة هجرة العامل¡ يف املجال الثقايف ليست بالجديدة عىل السوري¡، عىل الرغم من وجود فرق كب� 
يف األعداد اآلن، إال أن هناك مهاجرين سوري¡ كÈ كانوا موجودين يف أملانيا، وغ�ها من الدول، قبل العام 2011، ومّروا 
أو مازالوا ±ّرون ¼رحلة اإلندماج وصعوباتها، لذا يحاول البحث يف جزءه األول النظر يف املنتج الثقايف السوري يف املنفى 
يف فرتات زمنية مختلفة، وطرح ðاذج ألع�ل فنان¡ سوري¡ عاشوا وأنتجوا أع�لهم يف أملانيا، وناقشوا يف أع�لهم نفسها 

موضوعة اإلندماج والتثاقف كث�اً، وه� الرسام مروان قصاب بايش والشاعر عادل قرشويل.

    أما يف الجزء الثاî فنناقش املنتج الثقايف السوري الشاب اليوم يف أملانيا، عىل الرغم من أن محاولة سرب عملية املنتج 
الفني السوري اليوم تبدو للوهلة األوىل عبثية؛ فكل يوم جديد هو احت�لية مطروحة لتقديم عمل، ونتيجًة لزخم هذا 
اإلنتاج اخرتنا أربعة ðاذج للمرحلة الزمنية بعد ال2011، لفنان¡ مختلف¡، ðوذجان منه� يعمالن يف مجال الفنون 
البرصية ه�؛ إ±ان حاصباî وعيل قاف، وآخران يف مجال الكتابة ه�؛ محمد املطرود ورشا عباس. ليصل البحث يف 
خالل  من  اإلندماج  مفهوم  مع  أملانيا  يف  السوري¡  املهاجرين  من  جيل¡  تعامل  كيفية  عن  تصور  وضع  إىل  النهاية 

انتاجاتهم الثقافية، ومدى تأث� هذه املنتجات عىل نجاح سياسات اإلندماج التي تتبعها هذه الدول أو فشلها.
 

    رأينا، من خالل العينات التي تنتمي إىل مرحلة ما قبل العام 2011، تدرجاً يف آلية تقديم املنتج الثقايف. حيث ±كن 
أن نطبق عليها ðوذج االندماج الد±قراطي، فهي خاضت ضمن التعريفات الثالث (نحن – هم - أنا) مراحل متقلبة 
يف سبيل خروج املنتج الثقايف، وكانت النحن يف مرحلة سابقة عىل األنا وعىل الـ هم، ثم دخل اآلخر إىل مستوى الرؤية، 

فُقدم املنتج بعد رصاٍع أو تالقٍح، زاخراً باألنا التي صارت تضم النحن يف طياتها، وأصبحت الـ هم واضحة الوجود.

الفردانية واألنا بشكل أسايس، وحاولوا  2011، من محور  الذين هاجروا بعد عام  الشباب  املثقفون  انطلق  بين�     
مخاطبة اآلخر العام، أي اآلخر اإلنسان، وتضمنت أع�لهم النحن واألنا واآلخر يف ذات الوقت. فوجود أعداد كب�ة من 
السوري¡ املتلق¡ لألع�ل السورية الثقافية يف املنفى إىل جانب األملاî أو غ� السوري، هو معادلة جديدة، فرضت 
تأث�ها عىل طبيعة ومواضيع األع�ل املنتجة. ل?ى يف النهاية أن املنتج السوري الشاب اليوم يف أملانيا بدأ من املرحلة 

التي انتهى إليها املنتج السوري القديم بشكل أو بآخر، ولكن بزخٍم أكرب وطاقٍة جديدٍة، تبرش بحالٍة ثقافيٍة خاصٍة 

ومتفردة ستنتج عن هذا اإلندماج أو التثاقف يف املستقبل.
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وله عدد من  كاتب ومرتجم  2013، هو  عام  الدراسات  للفنون املرسحية يف دمشق، قسم  العايل  املعهد      خريج 

النصوص املرسحية، ك� عمل عىل تنظيم واملشاركة يف فعالية قراءات مرسحية يف عام 2011 يف مرسح سعد الله ونوس. 

ترجم مرسحية الرتفيه عن السيد سلون للكاتب الربيطاî جو  أورتون Joe Orton عام 2014. عمل مدرباً يف عدٍد من 

ورشات التدريب املرسحية، باإلضافة إىل املساهمة يف تنظيم عدٍد من النشاطات الثقافية يف برل¡ أملانيا يف عام 2016.

Waelkhsalem@gmail.com :îالربيد اإللكرتو

الدراما التلفزيونية السورية، عالقة الكّتاب
بشركات اإلنتاج

وائل سالم
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عن البحث

    هذا البحث هو محاولة للتعّمق يف الدراما التلفزيونية السورية التي أصبحت اليوم جزءاً مه�ً من الثقافة الشعبية 

التلفزيونية مع رشكات  الدراما  العامة، ذلك من خالل رصد عالقة كتاب  الذائقة  التثقيف وخلق  وأحد أهم مصادر 

اإلنتاج. ما دفعنا للعمل عىل هذا املوضوع هو اإله�ل الذي يعاî منه كتّاب الدراما عىل الصعيد النقدي، فمعظم 

الكتابات التي تتعرض للدراما التلفزيونية السورية تفتقر إىل الدقة واملوضوعية وتنحو باتجاه إطالق أحكام القيمة عىل 

األع�ل، عىل الرغم من أن هذا النوع الدرامي يعد واحداً من أهم املكونات الثقافية املؤثرة يف املجتمع السوري بشكل 

مبارش، ملا يتميز به من شعبية كب�ة ومتابعة من قبل طيف واسع من الجمهور السوري والعرã أيضاً.

    يفرتض البحث أن الدراما التلفزيونية السورية قد وصلت مع العام 2017، إىل حالة شديدة الحرج عىل صعيد اإلنتاج 

ك�ً ونوعاً، ويحاول تقيص أسباب هذا الحال من خالل رصد التغ�ات الحاصلة عىل آليات اإلنتاج التي حصلت نتيجًة 

ملحاولة الرشكات املنتجة التأقلم مع الظرف الراهن املعقد. وذلك من خالل اإلجابة عىل سؤال أسايس هو: ملاذا اضطرت 

العديد من رشكات اإلنتاج إىل تغي� آليات عملها ألكÈ من مرة يف السنوات املاضية؟ وما هي التبعات التي شكلتها هذه 

التغي�ات عىل العامل¡ فيها وخاصًة عىل الكتاب؟

    ينقسم البحث إىل فصل¡، نقدم يف الفصل األول رسداً تاريخياً للمراحل التي مرت بها الدراما التلفزيونية السورية، 

مستعرض¡ التغ�ات التي حصلت يف كل مرحلة عىل مستوى اإلنتاج وإنعكاس ذلك عىل الكتّاب، بدايًة من |انينات 

القرن املايض، مروراً بالتسعينيات، والتي شهدت نقلًة نوعيًة يف كم اإلنتاج ونوعه. حتى العقد األول من القرن الواحد 

والعرشين والذي شهد تحوالت وظروف متسارعة أدت إىل تحول الدراما التلفزيونية السورية إىل صناعة وطنية لها 

دورتها االقتصادية الخاصة نتيجة نجاحها الشعبي عىل الصعيد املحيل والعرã. وصوالً إىل الحالة الصعبة واملعقدة التي 

وصلت إليها الدراما التلفزيونية بعد اندالع أحداث الربيع العرã وحتى العام 2016.

    أما يف الفصل الثاî فنناقش فيه العالقة ب¡ الكتّاب ورشكات اإلنتاج يف ضوء عوامل أخرى مؤثرة؛ كالرقابة املفروضة 

من الدولة عىل مضام¡ األع�ل، وانتشار البث عرب اإلنرتنت وما انتجه من ظرف مشاهدة جديد غّ� من أسلوب التعب� 

وبالتايل أثر عىل العالقة مع الكتابة واإلنتاج بشكل عام، باالضافة إىل معالجة سؤال عالقة الهامش واملركز يف الدراما، 

عىل الصعيد االجت�عي، وهي عالقة إشكالية تتسم بغياب أطياف واسعة من فئات املجتمع السوري عن الظهور يف 

املسلسالت م� يؤدي إىل تهميشها لصالح فئات أخرى.

    رصد البحث عالقة كتّاب الدراما التلفزيونية مع رشكات اإلنتاج السورية معتمداً عىل آليت¡ يف جمع املعلومات، 

األوىل هي البحث التاريخي لفهم طريقة عمل وتطور هذا الوسيط املعقد واملتشعب، أما املصدر الثاî للمعلومات 

فاعتمد عىل إجراء مقابالت مع عدد من الكتّاب السوري¡ من مختلف األجيال والخلفيات والخربات، إضافًة إىل العودة 

إىل مقابالت مع كتّاب منشورة عىل االنرتنت. وواجه البحث صعوبة كب�ة يف التواصل مع الجهات اإلنتاجية الفاعلة 

داخل سوريا، سواًء كانت حكومية أو خاصة، حيث واجهنا رفضاً قاطعاً للتعاون يف توف� معلومات كانت ستساعدنا 

عىل إغناء البحث وستوفر علينا جهداً كب�اً، عىل األقل، يف إحصاء األع�ل التلفزيونية يف املراحل التاريخية املختلفة.

    أخ�اً استطاع البحث الوصول إىل عدد من الخالصات والنتائج عن عالقة الكتاب بالجهات املنتجة ومدى تأث� تغّ� 

آليات اإلنتاج عىل هذه العالقة وطبيعتها، وكيف تغّ�ت مع مرور الزمن، لنالحظ أن ضعف االنتاج التلفزيوî يف سوريا 

بدأت تظهر بوادره قبل اندالع أحداث الربيع العرã بسبب اهت�م رشكات اإلنتاج بالكم عىل حساب النوع والتوجه 

نحو إرضاء السوق والقنوات العارضة عوضاً عن الرتكيز عىل تطوير عنارص القوة التي Ôيز الدراما التلفزيونية السورية 
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الجمهور  من  وقريبة  لالهت�م  مث�ة  أع�ل  انتاج  قادرين عىل  كتاب محرتف¡  أهمها وجود  والتي  زخمها،  وتعطيها 

وتعتمد يف نجاحها عىل جودتها بعيداً عن تلبية احتياجات السوق االستهالكية.

    أدى هذا إىل تغ� طبيعة التعاطي مع العامل¡ يف الدراما ¼خلتف اختصاصاتهم وخاصة الكتاب، حيث اتسمت 

العالقة ب¡ الكتاب والرشكات املنتجة بالتباين والتنافر يف معظم األحيان، وخاصة بعد االنتشار الواسع الذي حظيت به 

األع�ل التلفزيونية السورية يف العا÷ العرã. فمن املؤسف أن يكون الكتّاب هم الحلقة األضعف يف عملية اإلنتاج هذه 

فعىل الرغم من كونهم يضعون املادة األولية التي يبنى عليها كل أجزء العمل الحقاً، إال أنهم يعانون من تقلص مساحة 

حرية التعب� باطّراد، وفرض الكث� من القيود عليهم من قبل الرشكات والقنوات العارضة.

أنها منتج فني مؤثر وباٍق وقادر عىل إعالة نفسه، وعدم االستفادة من هذا  التلفزيونية السورية  الدراما     أثتبت 

الوسيط ورفضه بشكل كامل وإطالق أحكام قيمة مطلقة عىل األع�ل املنتجة ضمنه، هو فرصة ضائعة يف بالد قليلة 

فيها هي األنواع الفنية القادرة عىل Ôويل نفسها بنفسها.
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