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Independent Culture

أﺑﺤﺎث .ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ

ﻣﻠﺨﺺ أﺑﺤﺎث اﻟﺪورة اﻷوﱃ 2013
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اﺗﺠﺎﻫــﺎت" ﻫــﻲ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻧﺎﺷــﻄﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﺳــﻮرﻳﺎ واﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ .ﺗﻌﻤــﻞ ﻋــﲆ ﺗﻔﻌﻴــﻞ دور
اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ واﻟﻔﻨــﻮن اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻠﻌــﺐ دورا ً إﻳﺠﺎﺑﻴ ـﺎً ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻐﻴــري اﻟﺜﻘــﺎﰲ ،اﻟﺴــﻴﺎﳼ واﻻﺟﺘامﻋــﻲ .ﻛــام ﺗﺴــﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴــﺔ
إﱃ اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺑﻨــﺎء ﻋﻼﻗــﺔ أﺻﻴﻠــﺔ ﺑــني اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺜﻘــﺎﰲ واﻟﻔﻨــﻲ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ واﳌﺠﺘﻤــﻊ اﻟﺴــﻮري ﺑﺘﻨﻮﻋــﻪ وﺗﻌــﺪده ﻣــﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى .ﻟﱰﻛﺰ اﺗﺠﺎﻫﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور ،ﻫﻲ:
 -١اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻨﺸــﻴﻂ اﻟﺤﺮﻛــﺔ اﻟﻔﻨﻴــﺔ واﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧــني واﻟﻔﺎﻋﻠــني اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــني اﳌﺴــﺘﻘﻠني ﻛﺠــﺰء ﻣــﻦ ﻧﺸــﺎط
إﺑﺪاﻋﻲ ﻣﺘﺤﺮك ودﻳﻨﺎﻣﻴيك وﻣﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
 -٢اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺪراﺳــﺎت واﻷﺑﺤــﺎث ،اﳌﻴﺪاﻧﻴــﺔ واﻷﻛﺎدميﻴــﺔ ،ﻛﻤــﻮاد ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴــﻢ وﺑﻨــﺎء ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴــﺔ
وﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻓﻬﻢ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.
 -٣اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻟﺘﻮﺟﻬــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ واﻟﻔﻨــﻮن ﻋــﲆ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻨﻘــﻞ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﻲ إﱃ ﻗﻄﺎع ﺗﻨﻤﻮي ﻓﺎﻋﻞ.

اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ

 ﺗﺤﺴــني اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻞ اﻟﺜﻘــﺎﰲ ﰲ ﺳــﻮرﻳﺎ ،مبــﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨــﻪ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻟﺘﻮﺟﻬــﺎت اﳌﺪﻧﻴــﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
 دﻋــﻢ اﻟﻔﻨﺎﻧــني اﻟﺸــﺒﺎب واﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺜﻘــﺎﰲ اﳌﺴــﺘﻘﻞ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ ﰲ إﺗﺎﺣــﺔ اﻟﻔــﺮص ﻟﻺﻧﺘــﺎج واﻟﺘﺸــﺒﻴﻚ واﻟﺘﻄــﻮرﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺎرف واﻟﺨﱪات.
 دﻣــﺞ اﻟﻌﻤــﻞ اﻹﺑﺪاﻋــﻲ واﻟﺜﻘــﺎﰲ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴــري اﳌﺠﺘﻤﻌــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺒــﺎدرات ﺛﻘﺎﻓﻴــﺔ ذات ﺑﻌــﺪ ﺗﻨﻤــﻮي ﺗﻬــﺪف إﱃ ﺗﺤﺴــنيﴍوط اﻟﺤﻴﺎة ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻟﺪى اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛرث ﺗﻬﻤﻴﺸﺎً واﳌﺘﴬرة ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

اﻟﻘﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ

ﺗﺴــﺘﻨري اﺗﺠﺎﻫــﺎت مبﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴــﻢ واﳌﺒــﺎدئ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻤﺤــﻮر ﺣــﻮل :ﺗﻘﺪﻳــﺮ أﻋــﲆ ﻟﻠﺤﺮﻳــﺎت ،وﻣامرﺳــﺔ
دميﻘﺮاﻃﻴــﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ واﻟﻔﻨــﻮن ﰲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺤﻜــﻢ اﳌﺒــﺪع واﳌﺘﻠﻘــﻲ ،واﺣـﱰام ﺟﻤﻴــﻊ أﺷــﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒــري اﻟﻔﻨــﻲ واﻟﺜﻘــﺎﰲ؛
واﻻﻫﺘامم ﺑﺎﳌﺒﺎدرات واﳌﴩوﻋﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول اﻟﻨﻬﻮض ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﻞ ﺣﻈﺎً.
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أعضاء اللجنة العلمية
د.حسان عباس

حاصل عىل شهادة دكتوراة يف اآلداب الحديثة (نقد أديب) من جامعة السوربون الجديدة (باريس الثالثة) .أستاذ وباحث يف
املعهد الفرنيس للرشق األدىن (منذ  )1992ومسؤول النشاطات الثقافية ( .)2006-1992أستاذ يف املعهد العايل للفنون املرسحية
( .)2009-2000كاتب (دليل املواطنة ،سورية :رؤية من السامء ،الخارطة الثقافية ملنطقة وادي النصارى .)....مرتجم (ماكينة
اإلبصار ،رحلة مع الهايكو ،املفكرون الجدد يف اإلسالم .)......مؤسس مشارك للعديد من الجمعيات التي تعنى بالثقافة،
واملواطنة ،وحقوق اإلنسان.

د .جامل شحيد

دكتوراه أدب مقارن من جامعة السوربون الجديدة  1974أستاذ سابق يف جامعة دمشق وحاليا باحث يف املعهد الفريس
للرشق األدىن ،أستاذ زائر يف الكوليج دي فرانس ،له خمسة كتب نقدية باللغتني العربية والفرنسية و سبعة عرش كتابا مرتجام
من الفرنسية وإليها ،من مؤلفاته ”الذاكرة يف الرواية العربية املعارصة" " ،2011خطاب الحداثة يف األدب  "2004من ترجامته
"جزءان من سباعية بروست"" ،رحلة المارتني إىل الرشق" ،جزءان من "كتاب املنهج" إلدغار موران "،قاموس العلوم املعرفية"...
يهتم أساسأ بالرسديات وبالنقد الحديث.

ربيع نرص

أحد مؤسيس املركز السوري لبحوث السياسات ،مؤسسة غري حكومية غري ربحية يف العام ( ،)2012ويعمل به كباحث رئييس يف
مجال السياسات التنموية ،خاصة النمو االقتصادي التضميني والفقر املادي والالمادي واملؤسسات .كام عمل كباحث اقتصادي
يف كل من :املركز السوري للبحوث التنموية ( ،)2011-2009املعهد العريب للتخطيط ( ،)2008-2007هيئة تخطيط الدولة يف
سورية ( .)2005-2001وكان قد حصل عىل اجازة يف االقتصاد من جامعة دمشق  ،1999ودبلوم يف االقتصاد املايل والنقدي من
نفس الجامعة يف العام  .2000كام حصل عىل درجة املاجستري يف االقتصاد من جامعة ليسرت يف بريطانيا.
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املرشفون
جاد الكريم جباعي

االسم الكامل يف الهوية وجواز السفر :جاد الكريم رشف الجباعي
االسم الذي أوقع به كتابايت :جاد الكريم الجباعي
كاتب وباحث من سوريا
من مواليد عام 1945
متخرج يف دار املعلمني العامة ،1965 ،ومجاز من جامعة دمشق ،قسم اللغة العربية وآدابها ،عام .1968
انتسبت إىل اتحاد الكتاب العرب ،عام .2000
عملت معلامً ،ثم مدرساً للغة العربية وآدابها يف ثانويات الالذقية والسويداء ودمشق ،حتى عام  ،1982ثم محررا ً ومدققاً لغوياً
يف هيئة املوسوعة العربية بدمشق ،من عام  1987حتى  .2010متفرغ للكتابة والبحث.
نرشت عددا ً من الكتب"( :حرية اآلخر ،نحو رؤية دميقراطية للمسألة القومية") ،و("املجتمع املدين ،هوية االختالف") ،و(قضايا
النهضة) ،و("املسألة الكردية ،حوارات ومقاربات") و("وردة يف صليب الحارض ،نحو عقد اجتامعي جديد وعروبة دميقراطية")،
و ("طريق إىل الدميقراطية") ،و ("يف الدولة الوطنية الحديثة") و ("أطياف األيديولوجية العربية") ،و("حوار العمر" أو "جدلية
املعرفة والسياسة ،حوار مع الياس مرقص") و (حداثة بال حدود ،نقاشات يف حرية الفرد) و (الهوية والذاكرة ،حوار مع نبيل
الشويري) و (من الرعوية إىل املواطنة ،قيد الطبع) ولدي مخطوطات تنتظر النرش.
أسهمت مع زمالء آخرين يف كتب مشرتكة ،منها "مصائر الحزب السيايس يف الوطن العريب" ،و "التجربة الحزبية العربية ما لها
وما عليها" و "الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف سورية" ،و "مشاركة املرأة يف الحياة السياسية" و "حقوق اإلنسان يف الفكر العريب
املعارص" ،و "حوارات الفكر العريب".
ونرشت عددا ً من البحوث يف مجالت :الوحدة والنهج والطريق ،والفكر اإلسرتاتيجي العريب" والدميقراطية ،وقضايا وشهادات
والبيان الكويتية واآلداب وغريها ،ويف املوسوعة العربية ،وأسهمت يف تحرير "موسوعة الفكر العريب" .ونرشت عرشات املقاالت
يف الصحف العربية ،كالنهار والسفري والحياة والبيان والخليج وأخبار العرب والرأي وغريها.
وشاركت يف عدد من الندوات واملؤمترات الفكرية والسياسية.
أسهمت مع عدد من الزمالء يف تأسيس "لجان إحياء املجتمع املدين" ،وجمعية حقوق اإلنسان يف سورية ،ومنتدى جامل األتايس
للحوار الدميقراطي ،ومنتدى حقوق اإلنسان .وحارضت يف مختلف املراكز الثقافية ويف جميع املنتديات التي انترشت يف سورية
بني عامي  2001و  .2004وخربت الحياة الحزبية منذ الشباب الباكر ( )1962حتى عام .1996
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د .ماري الياس

دكتوراه يف املرسح من فرنسا ،أستاذة يف قسم اللغة الفرنسية وآدابها كلية اآلداب ،جامعة دمشق ..رئيسة القسم ()2003
 محارضة ومرشفة عىل أطروحات تخرج ،يف املعهد العايل للفنون املرسحية يف دمشق حتى بداية عام  ( .2001قراءة النصوصاملرسحية والدرامية والنقد املرسحي ومختربات مرسحية).
مشاركة يف وضع وتحديث مناهج التدريس وامتحانات القبول يف قسم الدراسات املرسحية يف املعهد العايل للفنون املرسحية.
من عام  2007حتى اآلن.
 محارضة يف جامعة اليسوعية بريوت لبنان عضو هيئة تحرير مجلة الحياة املرسحية املختصة املحكمة التي تصدر عن وزارة الثقافة يف سوريا .حتى عام 2005 عضو هيئة تحرير مجلة جامعة دمشق املحكمة اعتبارا ً من  2002حتى عام .2007 عضو هيئة التحكيم الدولية التابعة لوزارة الثقافية اإليطالية ملهرجان مرسح الشباب روما. رئيسة لجنة تحكيم مهرجان أيام قرطاج املرسحية يف تونس لدورته عام .2001 حاملة السعفة األكادميية من فرنسا برتبة فارس وضابط وذلك عن أعامل (مثل مهامت علمية وترجامت وإدارة مشاريعثقافية) لتفعيل العالقات الثقافية والتبادلية يف مجاالت الثقافة واملرسح.
 مشاركة يف العديد من الندوات واملؤمترات واملهرجانات حارضت فيها باللغتني العربية والفرنسية ،ونرشت العديد من الدراساتواألبحاث يف مجاالت املرسح واألدب والعلوم اإلنسانية واألدب يف مجالت ودوريات مختصة( ،ال سيام العلوم اإلنسانية واملرسح
واالحتفاالت ،املمثل والجسد ،النقد املرسحي ،املرأة يف املرسح العريب ويف سوريا خاصة ..املرسح الفلسطيني..
 مرسح سعد الله ونوس ( سلسلة مقابالت معه نرش بعضها يف مجلة الكرمل ومجلة الطرق) دراسات يف األدب الجزائرياملكتوب باللغة الفرنسية ،أدب أمني معلوف ،األدب املقارن وعالقة األدب بالواقع).
أدارة دورات تدريبية يف مجال املرسح يف بلدان عديدة (منها دمشق ،ديب ،عامن االسكندرية).
 طرح وبلورة مرشوع تطوير املرسح املدريس بالتعاون مع وزارة الرتبية يف دمشق ،واإلرشاف عىل إعداد عروض مرسحيةلألطفال.
 التعاون مع الصندوق السوري لتنمية الريف "فردوس" ( وهو عمل تطوعي يف البداية) لتشكيل فريق عمل يقوم بجوالتترافق املكتبة الجوالة وتقدم عروضاً مرسحية وتفتح حوارا ً مع األطفال والشباب يف الريف السوري كنشاط مرافق للتنمية
االقتصادية وهي الهدف األول للمؤسسة.
تطوير فريق عمل للمرسح التفاعيل وتطبيق هذا النوع من املرسح يف الريف السوري ثم يف معاهد األحداث يف دمشق.
املؤلفات
 كتاب "متارين يف الكتابة الدراماتوجية واالرتجال" منشورات املعهد العايل للفنون املرسحية وزارة الثقافة دمشق 1988(باملشاركة مع د.حنان قصاب حسن).
 ترجمة إىل العربية ملرسحية الكاتب اإليطايل داريو فو "إيزابيل  ،ثالثة مراكب ومشعوذ" ،منشورات مجلة الحياة املرسحية 1995ثم دار املدى .1999
 املعجم املرسحي مفاهيم ومصطلحات املرسح وفنون العرض مكتبة لبنان نارشون ( 1997باملشاركة مع د.حنان قصابحسن).
 ترجمة إىل الفرنسية ملرسحية سعد الله ونوس "منمنامت تاريخية" منشورات آكت سود فرنسا ( 1997باملشاركة). "أنتولوجيا املرسح الفرنيس الحديث" تقديم وترجمة نصوص مرسحية فرنسية معارصة ،دار املدى ،دمشق .2002 ،جزءأول ثم يف عام  2006جزء ثاين.
 ترجمة العديد من النصوص املرسحية (لكتاب فرنسيني أو ناطقني باللغة الفرنسية) للنقل مبارش للرتجمة  Surtitrageخاللالعرض ...بالتعاون مع املركز الثقايف الفرنيس بدمشق.
 -إصدار دليل املرسح التفاعيل بالتعاون مع األمم املتحدة.

08 / 44

روال أبو خاطر

مهندسة معامرية ومدرسة يف كلية الهندسة املعامرية يف جامعة دمشق .حصلت عىل شهادة اإلجازة يف الهندسة املعامرية
من جامعة دمشق يف  1984وتابعت اختصاصها العلمي يف جامعة مرسيليا يف فرنسا ( )1995-1990يف عدة مجاالت (العامرة
والتقانة الحديثة – العامرة البيئية – املرشوع العمراين يف املدن املتوسطية) .شاركت يف عدة مشاريع بحثية يف املعهد الفرنيس
للرشق األدىن( )IFPOبتمويل من االتحاد األورويب (مرشوع الحاممات التقليدية يف املدن التوسطية  ، 2008-2005مرشوع
HAMMAMEDالرتاث األورويب املتوسطي الرابع  )2011-2009ومرشوع دراسة عمرانية واجتامعية لحي الشعالن يف دمشق
بالتعاون مع معهد  GREMMOيف ليون – فرنسا .حصلت عىل منحة متويل مرشوع (التشاركية الثقافية من أجل حامية
الرتاث) من االتحاد األورويب وقامت بإدارة املرشوع يف املعهد الفرنيس للرشق األدىن يف دمشق  .2011-2010شاركت يف عدة
دورات تدريبية منها ( استخدام نظام املعلومات الجغرايف  – GISبرنامج  STELLAلتطوير ودراسة السيناريوهات وفق النظام
الدينامييك  -املسح الثقايف وتسجيل الرتاث الالمادي يف بالريمو يف إيطاليا) .حصلت عىل شهادة إدارة وتطوير املشاريع من معهد
ماسرتيتش لإلدارة  2008بتنظيم املعهد الهولندي واملعهد الدامناريك يف دمشق ،وشهادة يف أساسيات التخطيط والتطوير العمراين
من جامعة أولدينبورغ يف أملانيا بالتعاون مع البنك الدويل بواسطة التعليم عن بعد .)2003
شاركت يف عدة مؤمترات دولية منها ( WOCMESيف برشلونة يف متوز  – 2010ويف مؤمتر  ICOMOS – Franceيف باريس
يف ترشين األول  2010حول أداء الطاقة يف املباين التقليدية) باإلضافة لعدة ندوات حول تراث الحاممات التقليدية يف فاس
والجزائر والقاهرة وأنقرة وفيينا ودمشق .لها العديد من األبحاث املنشورة منها :
in « Hammam Rehabilitation Reader », Heidi Dumreicher, Richard S. Levine and Magda Sibley-Behloul
(ed.), Sonderzahl Verlag, 2012, Austria:
- Atassi, Sarab & Aboukhater, Roula, The Hammam in the Mediterranean Region: Architectural, Urban
and Social Dimensions — A Multidimensional Approach.
- Aboukhater, Roula, Dumreicher, Heidi & Pfrimer, Ursula, The SWOT Analysis – A Tool for Hammam
Managers.
- Aboukhater, Roula, Playing as an Innovative Tool for Raising Awareness about Cultural Heritage.
- Aboukhater, Roula, 2010, L’héritage urbain : Législations, acteurs et prise de conscience de la protection
du patrimoine en Syrie, in conference book "Normes et procédures pour la réhabilitation des villes et
quartiers historiques", Euromed Heritage IV, 89- December 2009, Rabat, Morocco, pp. 8799-; http://www.
euromedheritage.net/euroshared/doc/Actes%20Rabat%20Proceedings.pdf
- Aboukhater, Roula, November 2008, Analysis of spatial structure and social significance of a sample
of hammams in Mediterranean Cities, in ArchNet IJAR: International Journal of Architectural Research
http://www.archnet.org/library/documents/one-document.jsp?document_id=10491
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املشاركون
إياس شاهني

الخارطة الثقافية لقرية عني فيت (منوذج إلحدى قرى الجوالن املحتل)

أيهم أبو شقرة

رؤية صحف الثورة لسورية املستقبل

سمر رمضان

األمثال الشعبية املتعلقة بالفصول ،الشهور ،مواسم الشتاء ،ومعارف الزراعة ملنطقة صافيتا ،ومكانتها يف الذاكرة الشعبية

صالح عويتي

إشكالية االعالم الثقايف يف سورية

طارق عزيزة

سوريا والتحدي الدميقراطي

علياء املصطفى

واقع املرأة السورية يف األزمة الراهنة (مشاركة سياسية ،وانزياح يف املفاهيم واملواقف ،وتراخ يف املعايري ،ومعاناة قاسية)

غياث املحيثاوي

السخرية يف زمن الثورة

مسعد أسعد

املهمش يف السينام الوثائقية السورية املستقلة (2000ـ)2011

وسام العسيل

السكن الريفي يف سوريا :ثقافة العامرة التقليدية ودورها يف مرحلة إعادة اإلعامر

ياسمني أبو فخر

ثقافة العمل التطوعي اإلنساين – واقعها يف سوريا – قبل وأثناء األزمة السورية

ياسمني حسني عيود

محددات تشكيل الهوية الثقافية للطفل السوري (دراسة ميدانية يف التنوع الثقايف)
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إياس شاهني
الخارطة الثقافية لقرية عني فيت
(منوذج إلحدى قرى الجوالن املحتل)

إياس شاهني  :مهندس معامري  .الخريج الثاين من جامعة دمشق يف عام  .2007ويشغل منصب محارض و معيد
يف جامعة دمشق  -كلية الهندسة املعامرية منذ . 2008
يف عام  ،2010أسس إياس مع رشيكه وسام العسيل مخترب خاص IWlab .
 : IWlabهو املخترب الذي يجمع فن العامرة و النشاط التعليمي معا.
يف ايلول  ،2010فاز باملركز األول يف مسابقتني وطنيتني مع اقرتاحهم الخاص (معرب) ؛ وهو مرشوع تعليمي لألطفال،
واقرتاحهم الثاين (لحظة)؛ وهو معرض حرضي يف ساروجة .الفوز يف هذه فتح الطريق أمام  IWlabللتعاون مع
العديد من املنظامت التعليمية والثقافية.
عىل الصعيد الشخيص  .حصل اياس عىل درجة املاجستري يف التصميم املعامري 2013
وخالل عمله املهني و عمله االكادميي  ,حصل اياس عىل العديد من املنح الثقافية من قبل العديد من املراكز
الثقافية يف دمشق و شارك يف العديد من ورشات العمل حول ( التصميم الثقايف و مجال الفن و العامرة ) يف كل
من االردن  ,لبنان  ,مرص ,لندن و فنلندة.
الربيد اإللكرتوينiyas.shahin@gmail.com :
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دراسة بحثية تهدف لرصد وتوثيق املوارد الثقافية إلحدى قرى الجوالن املحتل (الرتاث الشفهي واملادي وغري املادي) ،إضافة إىل
استكشاف الذاكرة املستدامة للنازحني بعد عام (1967م).
إن العمل عىل الخارطة الثقافية لقرية عني فيت كنموذج لقرى الجوالن املحتل ،سيكون خطوة يف حامية و توثيق ذاكرة مهددة
بالنسيان والضياع.
يل (النازحني) الذين يحافظون عىل القدر الكايف من ذاكرة املكان للمنطقة
يعتمد البحث عىل عدّة طرق إلرشاك املجتمع املح ّ
املتخصصة ،إضاف ًة إىل
ات
رب
الخ
مع
ة
ي
فرد
ومقابالت
النازحني
مع
مفتوحة
نقاش
يف عملية رسم الخارطة الثقاف ّية ،كإجراء حلقات
ّ
ّ
االستفادة من مجموعة األبحاث واألعامل التوثيقية السابقة التي عملت عىل مختلف فئات املوارد الثقافيّة املتوافرة يف املنطقة.
كام ترتكز مصادر معلومات البحث بشكل أسايس عىل مجموعة من الشخصيات ذات القدر الكايف من الثقة باختصاصاتهم
ودرايتهم بشكل كبري للموارد الثقافية للقرية.

الفصول األساسية للبحث

ـ التعريف بقرية عني فيت (املوقع الجغرايف – ملحة تاريخية لالستيطان والنزوح – الوضع الدميوغرايف)
ـ تعريف الخارطة الثقافية واملوارد الثقافية لقرية عني فيت.

التعريف بقرية عني فيت
تستخدم تسمية عني فيت يف اللغة العربية للتعبري عن العني البهية الجميلة (والعني داللة لنبع القرية) ،وهناك تفسريات أخرى
تعود لرواية غري مدعومة بسند أكيد.
باالعتامد عىل املخططات والدراسات الجغرافية والطبغرافية ،يتحدد موقع قرية عني فيت يف الطرف الشاميل الغريب لهضبة
الجوالن عند تقاطع خط الطول ( )35،45رشق غرينتش ،وخط العرض ( )33،22شامل خط االستواء إىل الغرب من قرية مسعدة،
وتتبع إدارياً ملحافظة القنيطرة إىل الشامل الغريب منها.
أراضيها منحدرات متيل باتجاه الغرب والشامل الغريب بأكرث من ْ 30وال توجد أرض مستوية إال يف منطقة غرب خربة السودا
ورشق تل العزيزيات.
تربتها بركانية داكنة تتكشف فيها تربة كلسية رشق القرية يف منطقة كروم الزيتون واملغاور وتربة صفراء عىل الطرف الجنويب
لوادي الزيرة غرب القرية.
مناخياً تقع القرية ضمن منطقة االستقرار األوىل ،وأمطارها تزيد عن  800مم ،ورمبا كانت يف املايض أغزر بدليل كرثة األودية
السيلية وتطورها ووجود بقايا أشجار يف قمة الطرف الجنويب للوادي الكبري قطر جذعها أكرث من مرت.
يعود استيطان اإلنسان للمنطقة لزمن قديم جدا ً يعود ملرحلة سكن الكهوف املنحوتة بداللة وجود عدد منها يف منطقة أرض
الصفرة غرب القرية وهي محفورة بشكل هنديس.
أما استيطان السكان ملرحلة ما قبل النزوح  1967فال يوجد تاريخ دقيق له ولكن بداللة املساكن وذاكرة األجداد للنازحني
الحاليني وظروف الحكم العثامين ،يعود االستيطان لحوايل  300سنة ،وأسباب االستيطان وجود النبع الغزيرة من  10-5ليرت يف
الثانية.
من الناحية الدميوغرفة ،فإن سكان القرية غالبيتهم مسلمون من الطائفة العلوية الحيدرية ،كام يذكر النازحون تواجد عائالت
مسيحية وأرمنية قطنت القرية لفرتات طويلة كام يذكر تواجد البدو عىل اطراف القرية كباقي القرى الجوالنية .كام تم خالل
البحث حرص  47عائلة مع أصولها وجذورها.

الخارطة الثقافية

ت ُع َّرف الخرائط الثقافية بأنها أداة منهجية لتحديد وإدارة املعلومات عىل األصول الثقافية املحلية.
وباالعتامد عىل املصادر املتوفرة كام تم ذكرها سابقاً فقد تم توثيق مجموعة من املوارد الثقافية للقرية عىل الشكل التايل:
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 .1الرتاث املعامري والعمراين
اظهرت الدراسة أن منط الحياة الريفية لقرية عني فيت يؤثر بشكل كبري عىل منط البناء يف القرية عىل املستوى املعامري
والعمراين ،ويظهر هذا التأثري بشكل مميز يف االبنية والتجمعات السكنية ،من جهة املادة و التكوين والهيئة و عالقتها بالحياة
االجتامعية والتأثري املتبادل مع سلوك سكانها.
 .2الرتاث املادي املنقول ( الزي الشعبي و اللباس)
 .3الحرف واملهارات اليدوية
 .4االعياد واملناسبات
 .5النباتات الطبيعية
 .6املأكوالت
 .7املقامات
 .8الرتاث الشفهي – الشعر املحيك

خامتة

إن العمل عىل توثيق الخارطة الثقافية لقرية عني فيت من خالل ذاكرة سكانها وأرشيف الصور يتطلب عمالً مستمرا ً ،وال ميكن
للبحث هذا أن يغطي الجوانب كافة أو أن يوثق الصورة كاملة ملا كانت عليه قرية عني فيت .إال ان القيام بالبحث هذا إمنا
هو خطوة أوىل لعمل مستمر يتجاوز العمل البحثي هذا ويكمله.
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أيهم أبو شقرة
رؤية صحف الثورة لسورية املستقبل

كاتب وصحفي وفاعل ثقايف ،خريج املعهد العايل للفنون املرسحية يف دمشق قسم الدراسات املرسحية  ،2008خريج
جامعة دمشق قسم االعالم  ،2008ومدرب يف مجال التنمية من منظمة اليونيسف .2009
عمل مع اليونيسف ووازرة الثقافة السورية ملدة عامني كمدرب يف مجال مناء ومشاركة اليافعني يف معظم املدن
واألرياف السورية .لديه عدة محاوالت يف الكتابة واالخراج املرسحي ،وحاصل عىل شهادة يف االخراج من مديرية
املسارح واملوسيقا يف دمشق  ،2006كام نال منحة عرض من مؤسسة عبد املحسن القطان .2008
كتب نصه املرسحي األول (رامي وجولييت) ضمن ورشة الكتابة للخشبة التي نظمتها مؤسسة "مواطنون فنانون
 .2013لديه مساهامت بحثية يف مجال الثقافة واملجتمع وحصل عىل منحتي بحث ،األوىل من األمانة السورية
للتنمية  ،2011والثانية من مؤسسة اتجاهات ثقافة مستقلة .2013
كام عمل يف مجال االعالم املريئ كمحقق صحفي يف تلفزيون املرشق  ،2009وعضو تحرير يف مجلة املنصة الصادرة
عن مهرجان دمشق املرسحي ،ولديه عدة مواد صحفية منشورة يف صحف سورية وعربية.
مهتم بكتابة السيناريو واالعداد الدرامي .وساهم يف برمجة العديد من النشاطات التنموية بني وزارة الثقافة ومنظمة
اليونيسف ،كام عمل كمنسق للعروض السورية يف مهرجان دمشق املرسحي .2008
الربيد اإللكرتوينayhammr@hotmail.com :
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سياق البحث وموضوعه

لعب اإلعالم دورا ً أساسياً يف نقل الوقائع وتشكيل الوعي املتعلق بالرصاع الدائر يف سورية ،وقد تحول إىل سالح اجتامعي سيايس
يفوق يف أثره يف بعض األحيان أي سالح آخر ،وتم تركيز الضخ اإلعالمي املحيل والعريب والعاملي حول سورية ،مام اضطر كل
طرف أن ينتج إعالمه الخاص الذي يقدم املعلومة وفقاً ملنظوره ويدافع عن وجهة نظره ورؤاه.
ضمن هذا السياق أنتجت القوى الثورية واملجموعات الشبابية املنضمة للثورة العديد من الصحف واملجالت الدورية التي تعرب
عن تطلعات هذه القوى ورؤيتهم لسورية املستقبل .وقد وصل عدد هذه الصحف إىل أكرث من  60مطبوعة.
يركز هذا البحث عىل دراسة جانب محدد من هذه الدوريات وهو :رؤية هذه الدوريات لسورية املستقبل ،من خالل الخطاب
الذي تدعو إليه والفكر الذي تسعى إىل نرشه .مع العلم أن هذه الدوريات تتميز بخصائص وسامت عديدة عىل صعيد الشكل
واملضمون ،الخطاب اإلعالمي ،االنتشار ،الخصوصية ،القرب والبعد عن الواقع ،اللغة ،الجمهور املستهدف ،والعديد من الجوانب
األخرى.
يستمد هذا البحث أهميته من السؤال الذي يطرحه مجمل الشعب السوري ،وهو :إىل أين تذهب سورية؟ وما هي رؤية
األطراف املتصارعة لسورية املستقبل؟ ،ال يدعي البحث اإلجابة عىل هذا السؤال الكبري ،بل يحاول اإلجابة عىل أحد تفريعاته،
وهي رؤية جزء من القوى املتصارعة لسورية املستقبل ،مبا أن هذه الدوريات هي لسان حال كتائب مسلحة أو تيارات مدنية
أو تنسيقيات ،فدراسة خطابها واستخالص رؤيتها يحمل أهمية كبرية يف املرحلة التي منر بها.

املنهجية وأدوات البحث

انطالقاً مام سبق تم تحديد سؤال البحث األسايس :ما هي رؤية الصحف واملجالت التي تصدرها القوى الثورية لسورية
املستقبل؟ .ولإلجابة عىل سؤال البحث الرئييس تم اعتامد املنهج الوصفي التحلييل بعد اختيار عدد محدد من الدوريات
لدراستها ،ثم قمنا بتحليل خطاب الدورية وتوصيف موقفها واستخالص أمثلة محددة من خطابها لندعم به موقفنا التحلييل
املستخلص حول رؤيتها لسورية .وتم اختيار الدوريات وفق املعايري اآلتية :إعالم الرأي الذي يفسح املجال للتحليل واملقاالت
والدراسات أكرث من إعالم الخرب ،اهتامم هذه الدوريات باإلجابة عن أسئلة متعلقة بشكل الدولة املستقبيل .وكان املعيار األخري
هو وجود تراكم أو مواد نوعية تساهم بوضوح الرؤية أكرث.
وعند تصنيف الدوريات إىل ثالثة أنواع ،األوىل مدنية تعددية والثانية دينية والثالثة غري واضحة الرؤية ،فقد اخرتنا يف النوع
األول مجلة سنديان ضمن عدة خيارات أخرى تحمل نفس الطابع والخط ،ويف النوع الثاين تم اختيار جريدة الجوالن املباع
ومجلة نبأ الشام ألنهام يحمالن خطني واضحني متاميزين ضمن تيار الصحف الدينية ونستطيع اعتبارهام مثالني أساسيني عن
تعدد الرؤية الذي يطمح البحث أن يتحدث عنه .ويف النوع الثالث تحدثنا بشكل عام عن الصحف التي مل تهتم باإلجابة عن
أسئلة املستقبل ،ثم انتقلنا للدوريات التي تحمل تناقضات يف طياتها واخرتنا للدراسة عدد واحد من مجلة حضارة الثورة،
فالهدف هنا ليس تصيد األخطاء والتناقضات بقدر ما هو تقديم دليل محدد عن التناقض الذي يتحدث عنه الفصل.

النتائج األساسية للبحث

أنتجت الصحف املنتمية للثورة السورية ثالثة تيارات أساسية ،األول علامين تعددي يعاب عليه أنه يتميز بالجانب النظري
أكرث من اقرتابه للواقع املعاش ولكنه يتميز بالرؤية الواضحة لسورية والتي تحمل فكر تنويري وترى سورية متعددة لكل
املواطنني بغض النظر عن انتامءاتهم الطائفية أو العرقية فال فضل أو م ّنة ألحد يك يطمنئ اآلخر عىل مستقبله ،الجميع مواطنون
ومتساوون يف الحقوق والواجبات ،سورية خالية من االستبداد ،يلعب املجتمع املدين جزء أسايس يف تطورها ،وتعتمد عىل
املساواة والعدالة والدميقراطية.

أما التيار الثاين وهو التيار الديني الذي يحمل يف طياته انقسام أسايس بني املتشددين املطالبني بخالفة وأشكال حكم تعود لـ
 1400عام من الشورى والجزية واالستخالف والبيعة ،وتيار آخر أكرث تسامحاً وال يجد تعارضاً واضحاً بني الدين والدولة املدنية،
يغلب عىل هذه الصحف بالعموم الطابع االنشايئ العاطفي ،واالنتامء للعامل االسالمي كمرجعية أساسية أكرث من االنتامء
السوري.
15 /44

التيار الثالث يقف بني الطرفني السابقني فهو باألساس ال يفكر بنرش رؤية محددة بقدر هاجسه األسايس بنقل أخبار الثورة
ودعمها اعالمياً ،لذلك مل ينتج نسقاً فكرياً واضحاً ،أو أنه ال ميلك الخلفية الكافية لرؤية املستقبل فينرش كل ما يساهم يف دعم
الثورة (برأيهم) بغض النظر عن الفكر املطروح فيصل هذا االعالم أحيانا إىل حد التناقض يف الطرح ضمن العدد الواحد.
هذه الرؤى املتعددة أو غياب الرؤية ،هو مالمسة حقيقية للواقع السوري ،فقد عملت هذه الدوريات عىل عكس الواقع
السوري بتناقضاته وتعدده ،فالدورية ذات الرؤية الواضحة والهدف املحدد والخلفية الفكرية املتينة تعكس واقع حال رشيحة
سورية تحمل نفس املوقف والرؤية لسورية ،وبنفس الطريقة فتعدد التيارات اإلسالمية وتعارضها هو تطبيق واقعي للمفاهيم
اإلسالمية التي تجتاح الساحة والتي ال تحمل عمق كاف أو تراكم يخلق نسق واضح املعامل ،بل هي تيارات أو مجموعات فكرية
ما تزال قيد التشكل والتكون وتحمل يف طياتها أسئلة كبرية مل تجد إجابات واضحة بعد ،ويف املقابل هناك الرشيحة الواسعة
التي خلطت املفاهيم مع بعضها دون دراية ووعي كاف ،فهناك طيف واسع كان مغيب عن العمل السيايس وعن مفاهيم
السلطة والدولة ،وفجأة دخل يف سياق مكثف يحمل يف طياته تحوالت عاصفة من القيم واملفاهيم واملصطلحات واألفكار التي
يصعب أن تنصهر يف بوتقة واحدة يف مدة زمنية قصرية لذلك أىت عدد من الدوريات تعبريا ً عن خلط األفكار هذا ،ومل ينتج رؤية
واضحة من املمكن أن تتبلور مع الوقت.
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سمر رمضان
األمثال الشعبية املتعلقة بالفصول،
الشهور ،مواسم الشتاء ،ومعارف الزراعة
ملنطقة صافيتا ،ومكانتها يف الذاكرة
الشعبية
حاصلة عىل إجازة يف اآلثار من جامعة دمشق  .2006كام حصلت عىل شهادة مدرب محرتف يف التنمية البرشية،
مركز التوجيه املهني ،جامعة دمشق .2013
ساهمت يف اإلعداد والتخطيط للعديد من الربامج التنموية وورش العمل يف الرتاث الثقايف السوري ،وقامت بدراسات
تناولت الحرف التقليدية السورية ،كام شاركت يف مؤمتر للمناهج متعددة التخصصات حول البيئة القدمية األرض
وثقافات منطقة رشق البحر املتوسط ،جامعة أوتونوما ،برشلونة ،من خالل بوسرت بعنوان "ثورة الرموز يف النيوليت"،
متوز  ،2010إضافة إىل عملها ضمن العديد من بعثات التنقيب األثرية الوطنية واألجنبية  ،2011-2004حيث شاركت
يف مرشوع توثيق لوحات الفسيفساء املحفوظة يف متاحف سوريا وذلك ضمن إطار مرشوع التعاون العلمي بني
جامعة دمشق -قسم اآلثار واملديرية العامة لآلثار واملتاحف واملركز األورويب للمباين البيزنطية ( )EKBMMيف
تسالونيك -اليونان بني عامي 2008 - 2004
الربيد اإللكرتوينramadansamar@yahoo.com :
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تعد األمثال الشعبية شكالً من أشكال األدب الشعبي ،تجسد عالقة اإلنسان مبجتمعه وبيئته الثقافية واالقتصادية والسياسية
والطبيعية ،فهي محصلة خربات الناس ،وخالصة تجاربهم التي خاضوها خالل حياتهم اليومية الطويلة ،فتكون بذلك تعبري عن
ذاكرة شعبية ح ّية يتوارثها األجيال.
ومن إحدى الجوانب التي تناولتها األمثال والتي تحمل قيمة معرفية مرتاكمة هي عالقة املجتمعات البرشية بالطبيعة والطقس
وتغرياته ومسمياته الشعبية املحلية لفصول السنة والشهور ،إضافة إىل معارف اإلنسان الزراعية.

موضوع البحث:

يقوم موضوع البحث عىل دراسة مجموعة من األمثال املتعلقة مبواسم فصل الشتاء وتقسيامته الشعبية والفصول وشهور
السنة ،إضافة إىل املعارف الزراعية ،وذلك يف منطقة صافيتا ريفاً ومدينة ،يف محاولة لدراسة ماذا يعني هذا املوروث واملخزون
الشفهي الق ّيم املوجود يف الذاكرة الشعبية ألهل املنطقة لألجيال املتعاقبة ،وما مدى أهميته وقيمته واستخدام الناس له يف
الوقت الحايل لدى كافة األجيال ،وذلك مع تقدم العلم ودخول اآللة إىل مختلف نشاطات اإلنسان الزراعية ،وبالتايل معرفة
مدى تناقله وتطوره واستمراريته عرب األجيال.

املنهجية وأدوات البحث:

تضمنت الدراسة عرضاً للتقسيامت الشعبية لفصول السنة ومواسم فصل الشتاء ،إضافة إىل األشهر واملعارف الشعبية املتعلقة
بالزراعة ،وما ورد حولها من أمثال ،ودراسة ملجموعة محددة من تلك األمثال الشائعة واملستخدمة يف منطقة صافيتا .حيث
تم اختيار اثنان وعرشين مثالً من كتاب واحد هو "أمثال وتعابري شعبية يف منطقة الساحل السوري عموماً وصافيتا خصوصاً"
للباحث يف الرتاث األستاذ نزيه عبد الحميد .كام قسمت األمثال املنتقاة إىل أربع مصفوفات عىل الشكل التايل :األمثال املتعلقة
بالفصول ،األمثال املتعلقة مبواسم فصل الشتاء وهي "املربعانيات" و "الخمسينيات" و "املستقرضات" أو "العجاز " ،األمثال
املتعلقة بالشهور ،واألمثال املتعلقة باملعارف الزراعية.
إن وسيلة جمع البيانات واملعلومات كانت عن طريق تصميم استامرة متضمنة أسئلة مغلقة حول مجموعة محددة من األمثال
ُصنفّت ضمن أربع مصفوفات ،وسؤال واحد مفتوح ،كان الهدف من وضعه معرفة ما هو موجود من أمثال يف ذاكرتهم يف
الوقت الحارض لذات املواضيع املطروحة .أما العينة فكانت عبارة عن تسعون شخصاً ،ثالثون من كل جيل من األجيال الثالثة؛
الجيل األول  90-60سنة ،الجيل الثاين  60-30سنة ،الجيل الثالث  30-1سنة .وقد تم اختيار األشخاص من كل جيل عشوائياً
مع الحرص الشديد عىل أن تتوزع عىل عدة قرى من منطقة صافيتا ،إضافة إىل سكان املدينة ،فتشمل الدراسة بذلك صافيتا
ريفاً ومدينة.

نتائج البحث:

تم التوصل إىل العديد من املالحظات والنتائج انطالقاً من إشكالية البحث املطروحة واستنادا ً إىل نتائج االستامرة ،وأهم ما ورد
من نتائج:
 بشكل عام لوحظ تقارب ما بني نسبة من يعرفون جميع األمثال املطروحة ممن هم من الجيل األول والثاين ،وهذا يدل عىلأن هناك تواصل واستمرارية يف نقل تلك األمثال بني الجيلني األول والثاين .أما لدى الجيل الثالث فكانت النسبة متدنية وهذا
مؤرش قوي عىل ما يشبه القطيعة بني الجيلني األول والثاين وما بني الجيل الثالث فيام يخص تناقل تلك األمثال.
 األمثال املتعلقة مبواسم الشتاء ومعارف الزراعة؛ كانت لها النسبة األقل بني املصفوفات األربع الخاضعة للدراسة لدى كلاألجيال مجتمعة ،وهذا مؤرش عىل أن تلك األمثال مل تعد تشغل مساحة كبرية بالذاكرة الشعبية ،وهذا يدعو إىل التساؤل حول
انخفاض نسبة معرفتهم مبعارف الزراعة مع العلم أن أغلبية مجتمع صافيتا يعتمد عىل الزراعة ،ورمبا كان لتوجه الغالبية
منهم نحو أعامل أخرى ،خاصة لدى املؤسسات الحكومية وابتعادهم شيئاً فشيئاَ عن العمل الزراعي ومعارفه السبب املبارش يف
انخفاض وتراجع نسبة من يعرفون ويتداولون تلك األمثال وما تحمله من معارف متوارثة عرب األجيال.
 األمثال املتعلقة باملواسم مل تنتقل إىل الجيل الثالث فهو يعرفها بنسبة  3%وهي نتيجة ليست مستغربة كثريا ً مقارنة بنسبةمعرفتها لدى الجيلني األكرب.
 أما بالنسبة إىل األمثال املتعلقة بالشهور فهي أخذت النسبة األعىل ملعرفة الجيلني األول والثاين بها بني املصفوفات األربعاملطروحة.
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 تراوحت نسبة معرفة الجيل الثالث باملصفوفات األربع وما تضمنته من أمثال بني  3.3%ملواسم الشتاء و % 6.6للشهورو 10%للفصول و 7%ملعارف الزراعة .وهذا مؤرش كبري إىل شبه انقطاع بني الجيل الثالث والجيلني األول والثاين فيام يخص تناقل
هذا النوع من الرتاث الشفوي وال بد من أخذه بعني االعتبار والتنبه إىل أهمية إيجاد وسائل إلعادة جسور التواصل واالستمرارية
بني األجيال فيام يخص هذا املوروث الشعبي الغني الذي يستمد قوته من جذوره يف املجتمعات املحلية ،فاملعارف التي يتم
تناقلها عرب تلك األمثال وما تحمله من قيمة اقتصادية واجتامعية وثقافية تعد شكل من أشكال التعبري الخاصة مبجتمع ما،
توارثتها األجيال وتطورت استجابة لبيئاتهم.
 من خالل االستامرة يظهر لدينا مؤرش قوي باإلمكان اعتباره نقطة إيجابية ميكن البناء عليها يف حفظ وإعادة إحياء هذااملوروث الشعبي وهي أن نسبة من يعتقدون بأن تلك األمثال لها قيمة معرفية كانت عالية لدى األجيال الثالثة ولكافة األمثال
التي طُرحت فكانت النسب متقاربة إىل حد كبري لدى األجيال الثالثة.
وكام توقفنا خالل البحث عند التغريات التي طرأت عىل املناخ من ارتفاع يف درجات الحرارة واختالف كميات الهطول ،فإن هذا
يفرس أن بعض تلك األمثال مل يعد يصلح لزماننا هذا ،وترك أثرا ً كبري عىل الحياة الزراعية والبرشية والحيوانية يف سائر نشاطاتها،
إضافة إىل امتالك اإلنسان يف الوقت الحايل لكثري من الوسائل التي تؤمن له الدفء يف الشتاء وتجنبه حرارة الصيف املرتفعة،
إضافة إىل جعله الزراعة وسيلة إضافية للكسب والعيش ومل تعد األرض هي مصدر الرزق الوحيد للعائلة .فاألمثال إذا ً متغرية
ومتطورة مع الزمن ،وتساير األحداث واملستجدات والقيم الجديدة ،فتولد دامئاً أمثال جديدة ،وتتالىش أمثال قدمية مل تعد
صالحة للثقافة الراهنة ،فنستطيع أن نتل ّمس منها املفاهيم ،والقيم التي كانت سائدة يف مرحلة اجتامعية معينة.
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صالح عويتي
إشكالية االعالم الثقايف يف سورية

اعالمي وباحث ,قدمت عدة تجارب يف مجال االعالم املريئ منها املشاركة يف إعداد برامج تلفزيونية و ريبورتاجات
مع عدة قنوات يف سوريا بني عامي  2008و  ,2011وإنجاز مجموعة من االفالم الوثائقية يف مجال الثقافة والفن
منها فيلم (حني ترقص النجوم) حول فن الباليه و الكريوغرافيا السورية وذلك عام .2010
عملت يف مجال التحقيقات الصحفية واالستطالعات امليدانية مع مجلة االقتصادي وعدد من املواقع االلكرتونية
االخبارية ,اىل جانب بعض املقاالت املنشورة مع صحف عربية.
شاركت يف عدد من الورشات ضمن مجال االعالم والثقافة .منها ورشة عمل يف بريوت حول إنتاج االفالم الوثائقية
القصرية بإرشاف مؤسسة (  ,BBCومنظمة  ) UNESCOعام  2012تخللها مشاريع عمل لعدد من االفالم القصرية
 ,إضافة اىل مجموعة من الورشات التدريبية بني عامي  2009و 2010بالتعاون مع املركز الثقايف االملاين وتلفزيون
(دويتشه فيله  ) DW deutschتناولت مواضيع االعالم االلكرتوين واملريئ والصحافة الثقافية ,كان يل تعاون عام
 2009يف مرشوع عمل صحفي تدريبي مع مؤسسة أريج الدولية املتخصصة يف مجال الصحافة االستقصائية حول
(حياة مجتمع العشوائيات يف دمشق).
نلت إجازة يف االعالم من كلية اآلداب  -جامعة دمشق عام .2008
الربيد اإللكرتوينslhyslhy60@yahoo.com :
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يتناول البحث اشكالية االعالم الثقايف يف سوريا عىل صعيد عالقته باملنتج الثقايف والفاعلني فيه ،ومدى امتالكه ملقومات عمل
واضحة تحدد هويته ،اضافة اىل مقاربة العالقة بني مفاهيم الثقافة واالعالم من حيث طبيعة املفهوم والوظيفة .ودراسة تأثري
انعكاس الجانب السيايس و االجتامعي عىل محتوى املادة االعالمية الثقافية املقدمة وعىل سريورة االعالم الثقايف ككل.
ويأيت تطرق البحث اىل هذه االشكالية يف ظل التغري الكبري الذي رافق الحراك السوري منذ عام  2011وتطوراته املتالحقة،
والذي انعكس عىل الواقع الثقايف واالعالمي بشكل ملموس ،إن كان عىل صعيد املثقفني أنفسهم أو املنتج الثقايف أو وسائل
االعالم املستخدمة ،وأضحى مفهوم االعالم الثقايف والذي يتكون نظرياً من تفاعل حركتي الثقافة واالعالم مختلفاً عن املايض
وأكرث اتساعاً ،مع ازدياد مساحة دور املثقف والصحفي ونشوء مفاهيم حديثة كاإلعالم االلكرتوين واملجتمع االفرتايض واالعالم
البديل وغريه من املفاهيم املتولدة حديثاً.
تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل لقياس ما توفر من مطبوعات عامة وثقافية تخصصية ،إىل جانب رصد ومالحظة بعض
املواقع املتوافرة عىل االنرتنت ،حول املواضيع املطروحة واألنواع الصحفية املستخدمة ،وطبيعة الكُتاب واللغة وطرق املعالجة
ووسائل التعبري وقياس انعكاس الواقع السيايس واالجتامعي عليها ،واالستعانة كذلك ببعض املراجع األساسية املوثوقة يف تاريخ
الصحافة السورية ،واملراجع االكادميية يف الثقافة واالعالم والسلطة واالعالم الثقايف رغم قلتها (فحتى الدراسات التي تناولت
الصحافة السورية كتلك التي قام بها االستاذ هاشم عثامن حول الصحافة السورية واملحددة بني عامي  /1970 – 1877/توقفت
عن املتابعة بعد هذا التاريخ وأشارت خالل بحثها يف تاريخ املطبوعات السورية اىل بعض املجالت والصحف الثقافية الصادرة
خالل هذه الفرتة) ،وبعض املقاالت واملواد املتوافرة يف الصحف واملجالت السورية والعربية التي تتناول النقاط البحثية املقدمة،
ومحارضات وندوات أقيمت حول االعالم واالعالم الثقايف ،إىل جانب االخذ برأي بعض الخرباء املعارصين لتاريخ الصحافة
السورية القريب وبعض الفاعلني عىل مستوى االعالم الثقايف حالياً.
وبعد تحليل ومقارنة مجموعة البيانات واملعطيات البحثية السابقة ،تم تحديد اآلليات التي تستخدمها الصحافة الثقافية
عادة يف عملها وسط ظروف النشاط الثقايف القائم وطبيعة محتوى املواد املنشورة ،وتحليل نوعية الكتاب والصحفيني والقراء
ومجموعة العنارص الداخلة يف إنتاج املواد االعالمية الثقافية من الناحية املهنية واالبداعية ،مع محاولة اسقاطها عىل التجربة
السورية يف مراحلها املختلفة.
إضافة إىل البحث يف العالقة الجدلية بني املفاهيم املشكّلة واملؤثرة عىل االعالم الثقايف ضمن أربع اتجاهات :الثقافة واالعالم -
السلطة والثقافة – السلطة واالعالم – السلطة واالعالم الثقايف ،والتطرق اىل بعض النامذج التي سلكتها السلطة يف تعاملها مع
االعالم (تقويض – ترغيب – مناورة – ترهيب) وكيف استطاع االعالم الثقايف أن يجد أساليبه الخاصة يف الطرح والتقديم ،وسط
سلوك السلطة املرتاوح بني الثابت واملتغري اتجاه عالقتها مع الصحافة الثقافية ،والعالقة التي اتخذها االعالم الثقايف يف التعبري
عن الحالة السياسية تاريخياً وبعد فرتة الحراك السوري عام . 2011
أما يف املحور التاريخي للصحافة الثقافية السورية فقد قدم استعراضاً شامالً ألغلب املطبوعات الثقافية التي صدرت يف تاريخ
الصحافة السورية ،وتحليل أهمها ،خصوصاً تلك املطبوعات التي شكلت عالمة فارقة يف تاريخ املطبوعات السورية ،ومن عوامل
أهمية هذا املحور أنه وضع القارئ يف محيط األجواء الثقافية والسياسية واالجتامعية التي واكبت مراحل التغيري التاريخية،
وانعكاساتها عىل الصحافة الثقافية السورية.
عىل صعيد االعالم الثقايف االلكرتوين ،تطرق البحث يف ملحة عامة عىل نوعية املواقع االلكرتونية السورية املتواجدة عىل االنرتنت،
من حيث تغطيتها وتناولها للشؤون الثقافية ومدى استقالليتها كجهة إعالمية ،إىل جانب انتشار مواقع التواصل االجتامعية
ووسائل االتصال الحديثة املرافقة لها وإمكانيات توظيفها يف الجانب الثقايف.
وبناء عىل التجارب واملالحظات التي خرج بها البحث ،تم وضع مخطط مبديئ لعوامل وجود ثقافة فاعلة وإعالم فاعل ضمن
مجتمع مدين صحي للعمل ،وبالتايل تأثريات هذه العوامل عىل خلق استقاللية فاعلة يف الفكر والتطبيق ملفهوم االعالم الثقايف.
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طارق عزيزة
سوريا والتحدي الدميقراطي

باحث وصحفي ،ولد يف الالذقية عام  ،1982وتخرج من كلية الحقوق يف جامعة دمشق عام .2006
كتب العديد من املقاالت والدراسات التي نرشت يف املواقع اإللكرتونية ،والصحف واملجالت الورقية ،بشكل مستم ّر
منذ عام  2009وحتى اآلن .منها :موقع األوان ،موقع  ،frogمجلة املشكاة ،مجلة اآلداب ،مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،جريدة األخبار.
عضو مؤسس يف جمعية بحر لحامية األطفال من العنف .كام ساهم تأسيس وإدارة عدد من املواقع اإللكرتونية
املعنية بالثقافة والشأن العام .منها :موقع  frogرؤية شبابية حرة (مؤسس وعضو هيئة تحرير) ،موقع منارات نحو
ثقافة مدنية حديثة( ،سكرتري التحرير حتى .)2012/1
الربيد اإللكرتوينtarekaziza@gmail.com :
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ينطلق الباحث من وجود قراءتني أساسيّتني ،متعارضتني ،تتنازعان توصيف التط ّورات التي تشهدها سوريا وتفسريها .تحيل
القراءة األوىل ،والتي يتب ّناها نظام الحكم القائم وحلفاؤه وداعموه ،عىل وجود "مؤامرة خارجيّة" تقودها الواليات املتّحدة
األمريك ّية ،وحلفاؤها يف املنطقة والعامل ،ض ّد النظام الحاكم يف سوريا ،بغية تغيري سياساته الرافضة للهيمنة الغرب ّية ،والدّاعمة
لحركات املقاومة يف لبنان وفلسطني .وبحسب هذه القراءة ،فقد جرى استغالل االحتجاجات الشعب ّية املطالبة بإصالحات
"محقّة" ،إلثارة الفوىض والفتنة الطّائفيّة يف البالد ،وذلك من خالل دعم "مجموعات إرهابيّة مسلّحة" ،وأ ّن النظام يعمل عىل
إعادة االستقرار ومحاربة اإلرهاب .وإ ّن النظام ،وفقاً لهذه القراءةٍ ،
ماض رغم كل ذلك ،يف الوقت عينه ،يف إجراء إصالحات
تفيض إىل نظام دميقراطي يف البالد.
ويف القراءة املقابلة ،وهي قراءة القسم األوسع من املعارضة ومن يدعمها ،من أطراف إقليميّة ودوليّة ،فإ ّن ما يجري "ثورة
شعب ّية" تسعى إىل إسقاط النظام االستبدادي لبناء نظام دميقراطي تعدّدي .وإ ّن استخدام النظام للقوة املفرطة يف قمع
املتظاهرين السلميني ،دفع بقسمٍ كبريٍ من املتظاهرين السلميني إىل حمل السالح بغية حامية أنفسهم يف البداية ،ث ّم إلنجاز
أهداف ثورتهم بعد تع ّنت النظام وإرصاره عىل انتهاج العنف .كام تذهب هذه القراءة إىل تع ّمد النظام إثارة فتنة طائفيّة،
ضمن محاوالته الرامية إىل إجهاض الثورة.
وعىل الرغم من اختالف القراءتني السالف ذكرهام ،وتناقضهام يف تفسري املشهد ،غري أ ّن من املمكن رصد مشرتك جوهري بينهام،
يتعي يف وجود حاجة /رغبة لالنتقال من نظام الحكم الحايل إىل نظام دميقراطي ،ما يستدعي البحث يف إمكانية تحقيق ذلك.
ّ
وعليه ،فإ ّن فرضية البحث تتلخّص بأنه ،يف الحالة السوريّة ،مث ّة عوامل مؤهّبة تدفع باتّجاه التح ّول الدميقراطي ،ومث ّة أيضاً
تحدّيات ومع ّوقات تعرتض طريق هذا التح ّول.
يف عرض البيانات واملعلومات الالزمة ملناقشته فرض ّية البحث ،ال يتب ّنى الباحث أيٍّاً من القراءتني امل ُشار إليهام ،التزاماً مبا يتطلّبه
البحث العلمي ويقتضيه من حياد وموضوعيّة .وقد اعتمد ،يف الوصول إىل خالصات البحث ونتائجه ،عىل املعطيات املوث ّقة،
سوا ًء ما يتعلّق منها بالتط ّورات الجارية يف املرحلة الراهنة ،أو تلك التي تعود إىل مراحل تاريخيّة سابقة ،من خالل األدبيات
املنشورة املتعلّقة بالشأن السوري.
حاول الباحث أن يثبت الفرضية ويخلص إىل استنتاج تحديد العوامل املؤهبة وكذلك املعوقات وتحديدها ،من خالل عرض
وتحليل ملا تض ّمنته املحاور والفقرات التالية:
 مقدّمة ،حول الظروف العامة التي أعد فيها البحث ،والغاية منه واملحاور التي تناولها. عرض موجز تاريخي سيايس ،تناول أبرز محطات تاريخ سوريا املعارص ،وتط ّور نظامها السيايس ،توزعت فقراته عىل النحوالتايل :من االحتالل العثامين إىل االنتداب الفرنيس .سوريا تحت االنتداب .بني االستقالل والوحدة مع مرص( .تناول البحث
املرحلة منذ آذار  1963حتى الوقت الحايل تضمنها محور الحق مستقل ،نظرا ً ألهميتها وتداخلها مع ذلك املحور يف البحث).
 بنية املجتمع السوري القومية والدينية والطائفية ،وفيه رشح لرتكيبة املجتمع السوري املتنوعة ،ونسبة كل من مكوناته منعدد السكان.
 النظام الشمويل والبنية التسلطية للدولة ،يتض ّمن هذا املحور استكامالً للعرض التاريخي السيايس ،وقد تناول أيضاً تشكّل نظامالحكم الحايل يف سوريا وتطوراته وبنيته ،ودور أجهزة السلطة املختلفة ،الحزبية واألمنية .وتوزّع عىل فقرتني :حكم عسكري
بعثي ورصاع عىل السلطة .مرحلة األسد.
 الحراك الشعبي والتحدي الدميقراطي ،وفيه عرض للحراك الذي تشهده البالد منذ آذار  ،2011وتطوراته ،والتحوالت التيمرت به .وتضمن الفقرات التالية:
االنتفاضة الشعبية يف طورها السلمي .من السلمية إىل العسكرة .الطابع اإلسالمي ،والسلفية الجهادية .مالمح الحرب األهلية.
 جدل الخارج والداخل يف الحالة السورية ،نوقشت فيه املصالح والتناقضات بني القوى الدولية واإلقليمية ذات الصلة باألزمةالسورية ،سواء الداعمة للنظام ،أو تلك التي تدعم املعارضة ،يف ضوء موقع سوريا الجيوسيايس.
 خالصات ونتائج ،ينتهي الباحث إىل أ ّن تحليل التجربة التاريخية للشعب السوري يكشف أنّه إىل جانب العوامل املحفّزة أوالكابحة للتح ّول الدميقراطي ،التي تض ّمها ،مث ّة تداخل جديل يف عوامل أخرى بحيث يغدو أحدها ،مؤهباً وكابحاً لذلك التحول
يف الوقت عينه .أي أ ّن هناك عوامل معيقة نظرا ً ملا تنطوي عليه من تعارض مقيم مع الدميقراط ّية ،وأخرى مؤهبة تسهم بحد
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ذاتها يف تحفيز التح ّول الدميقراطي ودعمه ،وثالثة مختلطة ،مبعنى أ ّن تجاوز ما قد ينجم عنها من مشكالت يجعل من الخيار
الدميقراطي رضورة مل ّحة ،بقدر ما هي حجر عرثة أمامه .وإ ّن هذا البحث ال يدّعي اإلحاطة بكافة العوامل بقدر ما يشري إىل
أبرزها.
كان من بني العوامل املعيقة التي ذكرها الباحث ،الطابع اإلسالمي والسلفية الجهادية (سيطرة اإلسالم السيايس عىل الحراك،
وصعود السلفية الجهادية)
ومن بني تلك املؤهبة ،إرهاصات وبوادر مجتمع مدين متجدّد.
ومن العوامل املختلطة ،تركيبة (بنية) املجتمع السوري القومية والدينية والطائفية( .اإلثنية واملذهبية)
وقد رشح الباحث أسباب تصنيف كل عامل من تلك العوامل وفق خالصته.
 كلمة أخرية ،ومام يقوله الباحث فيها" :إنّه مخاض عسري ،لك ّنه ليس ممتنعاً ،فالدميقراطية ليست نظاماً يناسب أمامً بعينهادون غريها ،بل هي منجز حضاري ساهمت اإلنسانية جمعاء يف تطوره وإنضاجه ،خالل سعيها الطويل إليجاد التوازن بني
السلطة كرضورة لتنظيم املجتمع ،وبني الحرية كمطلب أسايس لألفراد"
 املصادر واملراجع ،اعتمد الباحث يف معلوماته عىل عرشات املصادر( كتب ،تقارير ودراسات ،جرائد ومجالت ،شبكة اإلنرتنت)وقد ورد ثبت بها جميعاً يف ختام البحث.
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علياء املصطفى
واقع املرأة السورية يف األزمة الراهنة
(مشاركة سياسية ،وانزياح يف املفاهيم
واملواقف ،وتراخ يف املعايري ،ومعاناة
قاسية)
باحثة ومدربة ،ولدت يف حامة يف عام  ،1978حاصلة عىل إجازة يف علم االجتامع من جامعة حلب عام2002.
ودبلوم يف التأهيل الرتبوي من جامعة البعث يف عام .2004
تعمل مدربة يف األليات الدولية لحامية حقوق اإلنسان مع معهد جينيف لحقوق اإلنسان .كام أنها عضوة يف الفريق
املركزي يف سوريا لحامية الطفل يف املدارس.
نرشت العديد من املقاالت والدراسات يف عدد من الصحف واملواقع اإللكرتونية العربية منها  :موقع األوان ،جريدة
ترشين ،موقع منارات ،موقع  frogرؤية شبابية حرة.
الربيد اإللكرتوينaliaaalmustafa@gmail.com :
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مقدمة:

ملحة عن واقع املرأة بني الصورة النمطية واإلمكانات .تتضمن العوامل املختلفة ،االجتامعية واالقتصادية والثقافية والرتبوية
والسياسية التي أسهمت يف رسم الصورة النمطية للمرأة السورية ،وحالت ،وال تزال تحول دون استقاللها .وتخمني املمكنات
من خالل التحسن النسبي يف املجاالت املشار إليها ،نظرا ً الرتباط املمكنات مبدى التحسن ال سيام أن التحسن النسبي واحتجازه
كانا من بني العوامل التي فجرت األزمة الراهنة.

إشكالية البحث أو سؤاله املركزي:

تغي ما يف
هل ميكن أن يشكل انخراط املرأة السورية يف األزمة ،مواال ًة أومعارضةً ،معربا ً إىل إنجاز بقية حقوقها ،من خالل ُّ
وضعيتها ومرشوع استقاللها وتحققها الذايت ومكانتها االجتامعية ووظيفتها الرتبوية وصورتها النمطية ،أم يزيد من معاناتها؟

تحديد املفاهيم

نع ِّرف االنخراط يف األزمة بأنه نوع من املشاركة السياسية ،وهذه مستويان :مشاركة يف الحياة العامة ،ومشاركة يف حياة الدولة.
وسنقرص اهتاممنا عىل األوىل ،ونحدد مستوى املشاركة يف الحياة العامة ابتداء من الحد األدىن ،أي حق الكالم ،االنتقال من
وضعية من تسمع وتسكت "اسكتي وظيل جميلة" (مثل فرنيس) إىل وضعية من تسمع وتتكلم ومتارس.
انزياح املفاهيم يعني تغريها النسبي والتدريجي واكتسابها دالالت جديدة.
تراخي املعايري يعني تخلخل القيم العامة والقبول النسبي مبا مل يكن مقبوالً.

منهج البحث:

اعتمد البحث املنهج الوصفي ،يف محاولة لالقرتاب من الواقع أو مقاربته ،واملنهج التحلييل ،الستخالص ما أمكن من املبادئ
الحاكمة والتوصل إىل نتائج ليست مقررة سلفاً.

الدراسات السابقة:

نظرا ً لحداثة املوضوع مثة ندرة يف الدراسات السابقة الخاصة بسوريا ،التي ميكن الرجوع إليها ،وقد أتيح للباحثة ثالث دراسات
وهي:
السوري".
الشعبي
ظل الحراك
دراسة للباحثة السورية نارميان عامر بعنوان "حضور املرأة السوريّة يف ِّ
ّ
ِّ
الدراسة الثانية للباحثة سوسن زكزك بعنوان " االنتقال الدميقراطي يف سورية وقضايا النساء السوريات".
الدراسة األخرية بعنوان "مشاركة املرأة السورية يف الحياة السياسية" لجاد الكريم الجباعي.

فرضيات البحث:

انخراط املرأة السورية يف الحراك يشكل نقطة تحول ملامرسة حقوقها واستكاملها.يسهم االنزياح املطَّرد للمفاهيم ،وتراخي املعايري يف افتتاح مرشوع استقالل املرأة وتحققها الذايت وتحسني مكانتها االجتامعيةووظيفتها الرتبوية وتغيري صورتها النمطية.
تح ُّول الحراك إىل نزاع مسلح بني جهات مختلفة ،منها جهات متطرفة دينياً ،وزيادة أشكال العنف ،يحد من مشاركة املرأةالسياسية ،ويزيد من معاناتها ،ويؤثر يف استحقاقاتها املنجزة ،ومينع استكامل بقية حقوقها.

محاور البحث الرئيسة:

 –1أشكال املشاركة السياسية :عند املواليات واملعارضات واستخدام املقابالت الشخصية كأداة لتلمس آثار املشاركة عىل
اختالفها( مشاركة إيجابية ،مشاركة باردة ،الحياد) يف عينات مختارة من النساء.
* دور الضحية (قدم اإلعالم الرسمي واملعارض صورة املرأة الضحية عىل خلفية صورتها النمطية ،التي تثري الحمية أو العطف)
–2انزياح يف املفاهيم وتراخي املعايري إزاء مشاركة املرأة (تحليل مناذج وأمثلة من بيئات مختلفة)ومحاولة تلمس أحكام
املرأة ذاتها.
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 - 3أنواع املعاناة وأشكالها:
هل كان ميكن أن تكون معاناة املرأة أقل لو أنها غري مشاركة ،عىل أي وجه من وجوه املشاركة؟
* العنف املفرط ،اللجوء الخارجي والداخيل ،الهجرة.
*  -العالقة العكسية بني مستوى املشاركة ومستوى العنف (رفض العنف موقف أنثوي يتعلق باحرتام الحياة والحفاظ عليها)
 –4دور املنظامت النسائية يف تعزيز مشاركة املرأة وتخفيف معاناتها.
 –5أثر املشاركة املحتمل يف تحسني الوضع القانوين للمرأة ،ومواءمة القوانني الوطنية مع رشعية حقوق اإلنسان واالتفاقيات
الدولية الخاصة باملرأة ،ورفع التحفظات عنها.
 –6النتائج والخالصات:
مام سبق مناقشته عىل مدار البحث أمكننا التحقق من الفرضيات التي قمنا بطرحها ،كام تبني لنا من خالل البحث أن مثة
وقائع بالغة األهمية ميكن الرهان عليها ،والبناء عليها ،من أهمها كرس هيبة السلطة البطركية ،التي ال تستكمل إال بكرس احتكار
املعرفة والعلم وكرس احتكار الكالم والكتابة وإطالق حركة نقد جذرية لجميع الرشوط التي جعلت من املرأة تابعة ومهانة .كام
أن انبثاق تنظيامت مدنية مستقلة مببادرات نسائية نابعة من وعي النساء الذايت بقيم الحرية واالستقالل واملساواة والعدالة ..
مكسب نعتقد أن الرتاجع عنه سيكون صعباً .فقد تبينت أهمية املجتمع املدين وتنظيامته املستقلة ،هذه املرة ،من خالل قيام
هذه التنظيامت بوظائف اجتامعية وثقافية وإنسانية يفرتض أنها من وظائف الدولة.

مصادر املعلومات والبيانات

 أبحاث ودراسات سابقة يف املوضوع. مقابالت مع بعض الناشطات اللوايت تعرضن النتهاكات. دراسات وإحصاءات حول مشاركة املرأة وأشكال العنف التي تعانيها القوانني والترشيعات السورية( :الدستور ،قانون األحوال الشخصية ،قانون العقوبات ،القانون املدين) -االتفاقيات الدولية الخاصة باملرأة :االتفاقيات املوقعة عليها الدولة السورية ،التحفظات عىل بعض مواد هذه االتفاقيات
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غياث املحيثاوي
السخرية يف زمن الثورة

باحث وكاتب ،ولد دمشق عام  1987ويقيم يف القاهرة حالياً .يحمل إجازة يف االقتصاد من جامعة دمشق وإجازة
يف الدراسات املرسحية من املعهد العايل للفنون املرسحية بدمشق.
يعمل يف مجال التحرير والكتابة االبداعية ،كام أنه ميتلك معرفة جيدة باللغة العربية واالنكليزية واألملانية.
الربيد اإللكرتوينghiath.mh@gmail.com :
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مع بداية ما اصطلح عىل تسميته بالثورة السورية كان أشد ما لفتني هو طريقة تعبري "الهامش" املبتكرة عن نفسه ،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 اإلجتامعي تحتل حيزا ً كبريا ً من النشاطات الشاغلة لها وهو األمر الذي وضعنا أمام حراك
متعدد الطبقات واملرجعيات يرتاكب ويتوازى فيه الواقعي مع االفرتايض ،بحيث أصبح الفعل الثقايف يستكمل وجوده املادي
افرتاضياً ويصبح ملموساً أكرث وأكرث تبلورا ً ضمن مساحات التعبري الحر املتاحة.
بدأت الفصل األول يف هذا البحث بفصل تحلييل حاولت فيه مقاربة إشكالية صالبة الصورة الرمزية يف األنظمة الدكتاتورية
ودور السخرية والفكاهة يف تفتيتها منطلقا من مشهد تكسري متثال حافظ األسد يف الرقة يوم غابت سيطرة النظام عليها،
فالدكتاتوريات تبني هالتها املقدسة بعناية شديدة بحيث تبدو أي محاولة ملساءلة السلطة وتعبرياتها الثقافية والسياسية مبثابة
الكفر العلني الذي يستوجب أقىص أنواع العقاب ،ومن هنا تستمد صورة الدكتاتوريات قوتها ومتانتها الظاهرية ،وانطالقاً من
هذه الفكرة ناقشت دور السخرية يف تفعيل النقد اإلجتامعي والسيايس ،وهنا كان البد أن أعرج عىل دور مواقع التواصل
االجتامعي يف احتضان أشكال التعبري الساخرة ودورها يف تسويق ونرش أفكار الشباب الجديد.
الستكامل البحث كان البد من اختيار مناذج محددة من تجارب شباب الثورة السورية عىل شبكات التواصل اإلجتامعي متيزت
بتقدميها معالجات ساخرة الشكاليات الثورة واملعارضة واالستبداد وتبنيها أشكال تعبري جديدة عىل الواقع السوري.
البداية كانت مع تجربة "عدسة شاب تافه" هذه الصفحة التي أنشئت عىل منط الصفحات التوثيقية ،التي تنرش صورا ً ملجريات
األحداث من قلب املدن املحارصة لتبني بعد ذلك نهجها التهكمي الخاص ،القائم عىل السخرية من الذات والدكتاتور وكل يشء
دفعة واحدة ،باسلوب فني ذيك وبارع وفيه الكثري من الحرفية ،حاولت يف هذا الفصل تحليل األسلوب املنتهج من قبل شباب
هذه الصفحة وآلية العمل ومدى التأثري الذي خلفته هذه التجربة يف الوسطني الواقعي واإلفرتايض ،ووجدت يف القامئني عىل
الصفحة بهاليل الثورة الحكامء الذين يدعون الجنون والغفلة كأسلوب لتغليف معالجاتهم الساخرة الشديدة العمق للشأن
السوري.
املثال الثاين الذي تناولته بالدراسة كان "الفتات كفرنبل" تلك القرية الوادعة يف ريف إدلب والتي أفرزت ظاهرة شديدة الفرادة
يف الثورة السورية ،الفتات محملة بعبارات ساخرة وذكية وعميقة ورسوم كاريكاتورية شديدة 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 من النظام واملعارضة والعامل ضمن طقس إحتفايل رأيت فيه شبها شديدا بالطقوس الكرنفالية التي تناولها باختني
بالدراسة فريى باختني يف حالة كرنفاالت مدن العصور الوسطى نوعا من التعبري عن املكبوت يف الثقافة الشعبية عرب سخرية
تدمريية من كل املؤسسات املجتمعية الرصينة والجادة ،وهنا حاولت املقارنة بني ما يحدث يف كفرنبل وبني البنية الكرنفالية
حسب باختني.
املثال الثالث كانت حيطان رساقب املدينة الصغرية القابعة قرب حلب وادلب ،التي تبنى شبابها فن الغرافيتي كأسلوب تعبري
للمشاركة يف الحراك السلمي للثورة السورية ،ورغم أن العبارات والرسومات وطريقة املعالجة التي يتبعها شباب رساقب ليست
ساخرة إال يف الحدود الدنيا إال إنني أرى أن حالة تلوين الحيطان والكتابة عليها بعد تهدميها وتهشيمها من قبل آلة حرب
النظام ،هو بحد ذاته فعل استهزاء وسخرية من همجية النظام ،التي ال تنفع يف قتل إرادة شعب يرص عىل الحياة والجامل،
السخرية هنا مختفية يف البنية العميقة ملنتجات رساقب الفنية ،فمن املذهل أن ترص عىل طريقة التعبري هذه يف ظل املوت
والدمار والتعصب الذي يالحقك يف كل تفاصيل معيشتك ،فالصمود واإلبقاء عىل االنساين بحد ذاته هو تدمري رمزي لالستبداد.
أيضا حاولت التناول بالتحليل ظاهرة شعر محمود درويش عىل حيطان رساقب وإىل أي درجة ما كتبه محمود درويش لفلسطني
يصبح معارصا اآلن يف الحالة السورية.
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إن جميع األمثلة املدروسة يف هذا البحث هي عبارة عن تجارب تعتمد أشكال تعبري هامشية يقوم بها اشخاص عاديون غري
محرتفون ،بدأت تزداد أهميتها بإطراد لتأخذ دور اشكال التعبري املكرسة ،يف إنتقال ملفت لكل ما هو هاميش اىل مركزي .يربز
هنا بشكل واضح دور جيل الشباب الذي عاىن لسنوات طويلة من التهميش وندرة الفرص وعدم الرعاية ،هذا الجيل نفسه
الذي مل يكن لديه مثة من خيار سوى صناعة التغيري عىل كافة الصعد واملستويات ،باإلضافة إىل بروز القرى واملدن الصغرية
كحاضن أسايس ألشكال التعبري الجديدة ،فرساقب وكفرنبل اليوم أكرث أهمية وتأثريا ً عىل صعيد الفعل الثوري السلمي من املدن
الكربى كدمشق وحمص وحلب ،كام ميكننا بسهولة اعتبار الفن الساخر أحد اشكال التعبري الهامشية التي قفزت خالل الثورة
إىل املقدمة ،لتحتل دورا ً مركزياً يف مواكبة سريورة التغيري بفعالية وكفاءة عالية.
إن املالحظ من خالل هذا البحث أيضا هو رغبة السوريني يف الهروب من امليلودرامية خالل تعبريهم عن أنفسهم ،يف استشعار
لعدم قدرة البكائية عىل التعبري واستنفاذ مخزونها املؤثر ،خصوصا مع طول فرتة األزمة ليتم التعويض عن ذلك باللجوء إىل
الغروتسكية يف مجاورة بني املؤمل واملضحك وهو ما يتطلب جهدا ً مميزا ً و ثقافة فنية معقولة تسمح مبزج التفكري العقيل مع
املخزون العاطفي لتكوين حالة فنية معربة بعكس امليلودرامية التي تعتمد عىل استسهال االستسالم للعواطف.
إن امتداد مرحلة الثورة السورية إىل أكرث من سنتني ،وطول فرتة النضال ضد كل أشكال االستبداد قد أوصلنا إىل أشكال تعبري
فني وثقايف أكرث إحرتافية فهناك صقل يومي لألدوات الذاتية وطرق التعبري ونستطيع أن نلمس يوماً بعد يوم تطورا ً ملحوظاً
يف قدرات كل من شباب "عدسة شاب تافه" و أهايل "كفرنبل" (وإن كنا مل نلمس هذا التطور يف أداء شباب رساقب) ،فمن
ايجابيات طول فرتة حسم املعركة ضد االستبداد أن هذه الظواهر التي ترتكز عىل أساليب عمل مبتكرة أصبحت متتلك الرشوط
التي تؤهلها لتتحول من مجرد ظواهر عابرة أنتجتها ظروف ذاتية وموضوعية ضمن حالة ما ،إىل ظواهر مكرسة تكون نواة
ملؤسسات للتعبري الثقايف والسيايس الساخر ،كام أن طول فرتة الثورة السورية ساهم ومازال بظهور املزيد واملزيد من املحاوالت
التي تحاول شق طريقها للتعبري عن أوجاع الناس بطرق مختلفة وبديلة.
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مسعد أسعد
املهمش يف السينام الوثائقية السورية
املستقلة ()2011-2000

كاتب صحفي وباحث يف مجال السينام واملرسح ،خريج املعهد العايل للفنون املرسحية يف دمشق – قسم الدراسات،
شارك يف العديد من ورشات العمل املتخصصة عن السينام واملرسح ،أهمها :ورشة عمل ضمن برنامج (تكوين)
عىل هامش مهرجان الدوكس بوكس للفيلم الوثائقي يف دمشق .2010 ،ورشة عمل بعنوان (تكوين الدرماتورج) يف
مخترب دمشق املرسحي .2012 ،ورشة عمل عن درماتورجيا عرض (قصة حديقة الحيوان) للكاتب إدوارد ألبي ،فرقة
باب للفنون املرسحية ،دمشق .2010 ،ورشة عمل عن كتابة السيناريو السيناميئ عىل هامش مهرجان سينامردين
السيناميئ ،تركيا.2009 ،
كام شارك يف العام  2009يف كتابة وإخراج فيلم روايئ قصري بعنوان "غرفة رقم صفر" حيث حاز الفيلم عىل الجائزة
األوىل يف مهرجان املدينة الجامعية يف دمشق ،وله مجموعة من الكتابات النقدية املتخصصة يف السينام واملرسح
يف بعض الدوريات والصحف السورية واللبنانية ،كام كتب يف العام  2013دراسة بعنوان "صورة املهمش يف الفيلم
الوثائقي السوري املستقل" بالتعاون مع مؤسسة "اتجاهات – ثقافة مستقلة" ،ضمن برنامج "أبحاث لتعميق ثقافة
املعرفة".
الربيد اإللكرتوينmos3d.a@gmail.com :
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التغي الذي
يتمحور البحث حول مجموعة من األفالم الوثائقية السورية املستقلة املنتجة بني عامي  ،2011-2000ذلك يف ضوء ّ
طرأ عىل هذا الشكل الفني بعد العام  ،2011حيث تح ّول الفيلم الوثائقي املستقل يف سوريّا من فن مه ّمش وثانوي مقارن ًة مع
أشكال تعبري درامية وفنية أخرى ،إىل أحد أهم أشكال التعبري الذي انتجها الحراك ،فللوثيقة املصورة والفيلم الوثائقي السوري
دور محوري وعضوي ،ال يخفى عىل املراقب ،يف األحداث التي جرت وتجري يف سوريا حتى هذه اللحظة.
تخضع عرشة أفالم للدراسة املفصلة يف البحث ،هي ،وبحسب أقدمية إنتاجها:
 ابن العم ،لـ محمد عيل األتايس2000 ،عمر البيك2000 ،
 إنهم كانوا هنا ،لـ ّ برشة مالحة ،لـ نضال حسن2002 ، طوفان يف بالد البعث لـ عمر أمريالي2003 ، قبل االختفاء ،لـ جود كوراين2005 ،وعمر البيك2006 ،
 أنا التي تحمل الزهور إىل قربها ،لـ هالة العبد الله ّ ست قصص عادية ،لـ م ّيار الرومي2006 ، صمت ،لـ رامي فرح2006 ، زبد ،لـ ريم عيل2007 ، جبال الص ّوان ،لـ نضال حسن2009 ،يستند البحث يف مقاربة هذه األفالم عىل تيمة "التهميش" كموضوع مشرتك يجمع بينها ،باعتبار التهميش هنا إنعاكساً طبيعياً
للتهميش الذي تع ّرض له الفيلم الوثائقي املستقل خالل هذه الفرتة ،سوا ًء عن طريق املنع أو التضييق أو اإلهامل الذي تعرضت
واملهتمي بها ،ذلك مع األخذ بعني اإلعتبار الهامشية التي يتسم بها الفيلم الوثائقي اإلبداعي عموماً،
له هذه اإلنتاجات وص ّناعها
ّ
إذا ما قورن مبركزية وتكريس السينام الروائية ،التجارية منها أو الجادّة.
كام يعالج البحث أيضاً الفيلم الوثائقي السوري املستقل باعتباره عمل ف ّني ،له أدوات فن ّية عامة ترتبط بالفيلم الوثائقي
اإلبداعي بشكله العاملي ،بعيدا ً عن خصوصية السينام السورية ،ذلك من خالل دراسة أشكال الرسد املستخدمة يف هذه األفالم
بعيدا ً عن املوضوع املعالج وربطاً مع الفيلم الوثائقي بشكله العام.
لينتهي البحث إىل أربعة فصول ،حيث يعالج يف الفصل األول والثاين صورة الفرد امله ّمش واملكان امله ّمش يف الفيلم الوثائقي
السوري املستقل ،محاوالً رصد ألية إنعكاس تهميش مخرج األفالم الوثائقية عىل اختياره لشخصيات أفالمه وأماكن تصويرها.
فيام يقدم الفصل الثالث مقارنة بني صورة املهمشني يف الفيلم الوثائقي املستقل وصورتهم املقدّمة يف اإلعالم الرسمي السوري،
ترصد هذه املقارنة التناقض بني هاتني الصورتني كوسيلة تعبري رسمية حكومية ووسيلة تعبري مستقلة مه ّمشة .ليأيت الفصل
الرابع من الدراسة كمحاولة لتحديد بعض املالمح الشكالنية للفيلم من خالل دراسة تقنيات الرسد املتبعة فيه.
اعتمد البحث يف دراسة هذه األفالم عىل املشاهدة املع ّمقة كمصدر رئييس لقراءة الفيلم ،ذلك اعتامدا ً عىل منهجيات القراءة
والتحليل املتعارف عليها نقدياً عن الفيلم بشكل عام ،والفيلم الوثائقي اإلبداعي بشكل خاص .حيث ت ُقدّم هذه القراءة العامة
ملجمل األفالم ضمن تيمة واحدة رئيسية هي التهميش تتفرع بدورها إىل أكرث من تيمة (الفرد املهمش – املكان املهمش –
الرواية الشعبية املهمشة) ذلك يف محاولة لتحديد هوية مشرتكة ما لهذه األفالم املنتقاة تبعاً لطريقة إنتاجها والفرتة التاريخية
التي أنتجت خاللها ( ،)2011-2000تلك الفرتة التي تحمل خصوصيتها السياسية والتاريخية يف سوريا بشكل عام.
كذلك يلتفت البحث إىل بعض الجوانب الفنية البحتة التي يتاميز بها الفيلم الوثائقي عن الفيلم الروايئ من خالل دراسة
شكالنية عن طرائق الرسد يف هذه األفالم ،بعيدا ً عن مضامينها.
كام يقدّم يف بدايته تعريفاً منهجياً دقيقاً ملصطلح الفيلم الوثائقي املستقل بشكل عام ،وعرضاً رسيعاً لتاريخ السينام الوثائقية
السورية املستقلة ،مستندا ً يف ذلك إىل مجموعة من املراجع التاريخية والفنية التي عالجت هذا املوضوع سابقاً.
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هذا البحث هو محاولة للحفر يف البنى الثقافية الفاعلة يف املجتمع السوري للكشف عن األسباب العميقة للتهميش الثقايف،
هذا الهدف الذي حدده مرشوع (أبحاث ،لتعميق ثقافة املعرفة) كأحد املنطلقات األساسية للعمل ،ليأيت البحث كمحاولة
لتحديد هوية ما للفيلم الوثائقي السوري املستقل باعتباره ظاهرة ثقافية ها ّمة عانت من التهميش املمنهج فيام مىض ،ووضعها
الحراك املنطلق يف عام  2011يف واجهة اإلنتاج الثقايف السوري الجديد.
لنجد أن هذه األفالم تشرتك يف مجملها بالتفاتها إىل مشكلة التهميش يف سورية بكافة أشكاله ،كل فيلم عىل طريقته ،وضمن
شكله الفني الخاص ،هذه املشكلة التي يعدّها معظم املنظرون اليوم من أهم العوامل التي أدت إىل انطالق هذا الحراك
الشعبي يف العام  2011والذي ما زالت تعيش سوريا نتائجه حتى هذه اللحظة.
كام يشري البحث إىل قدرة االنتاج الثقايف املستقل بشكل عام عىل استنباط مشاكل املجتمع وتصديرها إىل الرأي العام أكرث من
الثقافة الرسمية واملؤدلجة ،والتي تحاول ما استطاعت تجميل صورة املجتمع وتسيريه يف الطريق املحدد له مسبقاً.
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وسام العسيل
السكن الريفي يف سوريا :ثقافة العامرة
التقليدية ودورها يف مرحلة إعادة اإلعامر

معامري
مؤسس IWlab
من خريجي جامعة دمشق كلية الهندسة املعامرية  ،2007بدأ العمل يف رشكة حسام العبد الكريم يف املكتب
املخصص للتصميم يف دمشق .كام انضم إىل الكادر الفني والتعليمي يف كلية الهندسة املعامرية كقائم باألعامل.
حيث د ّرس مادة التصميم املعامري.
يف كانون الثاين  ،2010أسس وسام مع زميله إياس شاهني مكتب  IWlabكمخترب هدفه املقاربة بني العامرة والعملية
التعليمية وثقافة نرش الوعي بالبيئة املحيطة  .استطاع  IWlabالقيام مبجموعة من املشاريع املخصصة لهذا الهدف.
من هذه املشاريع ورشة عمل معرب الهادفة ملشاركة األطفال بالقرار التصميمي املعامري والعمراين ومتكني قراءة
اإلرث العمراين ملدينة دمشق .ومعرض التجهيز الفراغي (لحظة) الذي تم تحقيقه يف منطقة ساروجا بدمشق .و يف
نهاية  2011استطاع  IWlabتطوير برنامجه التعليمي وقام بورشه عمل جديدة (هذه مدينتي) لألطفال يف املركز
الثقايف الفنلندي ومبشاركة مدرسة العامرة لألطفال أريك Arkki School of Architecture for Children and
 .Youthيف فنلندا.
يف أيار  2011تم اختيار وسام للمشاركة يف العمل مبكتب  Henning Larsenهيننغ الرسن للعامرة ،ويقوم حاليا
بالعمل كمعامري يف مكتب  Vismoللفن البرصي يف كوبنهاغن .وهو مشارك يف برنامج الريادة الثقافية Cultural
 Leadership Program 2011املدعومة من املركز الثقايف الربيطاين ويعمل حاليا بشكل مستقل كباحث زائر يف
قسم العامرة التقليدية ,كلية العامرة ,جامعة كامربيدج .,حيث يقوم بدراسية بحثية تتناول العامرة التقليدية للسكن
الريفي ك ُمعطى أسايس يف مستقبل هوية السكن يف سوريا ,ودور هذه العامرة املحتمل يف مراحل إعادة اإلعامر.
االهتاممات البحثية :دراسات إعامر بعد الحرب ,املدن خالل األزمات ,التعليم املعامري ,العامرة لألطفال ,السكن
التقليدي ,العامرة املحلية.
الربيد اإللكرتوينwesam_asali@yahoo.com :
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إعادة اإلعامر ،املصطلح السائد مؤخرا ً يف األدبيات العلمية ويف حديث أفراد املجتمع عىل حد سواء ،واآلخذ تداوله بازدياد
خصوصاً يف العقد األخري متأرجحاً بني إمياءات آملة مبستقبل أفضل أو مسؤولية مؤجلة تنتظر فرصتها املختبئة يف مصطلحي
"بعد الحرب" أو "بعد األزمة" .وقد يكون انتشاره الواسع دليل عن حاجتنا للتجديد واشتقاق صور أفضل من مناظر الخراب
العاصفة باملنطقة .لكن يبدو أننا نفتقر يف الطروحات املتعددة إىل الكثري من البحث والقليل من الرتوي يف إدراك مفهوم إعادة
اإلعامر .فام هو؟ إىل أين سيميض بنا؟ وكيف منيض به؟.
ال تغطي أغلب املرجعيات العربية لألسف مفهوم إعادة اإلعامر من حيث التعريف أو األهداف .ومر ّد ذلك ألسباب عدة ،أهمها
أن تجارب إعادة اإلعامر لبلدان عربية ذاقت مرارة الحرب مل تنطلق من منظور ذايت محيل ،وإمنا كانت تدور يف فلك املجتمع
الدويل وهيئات االستثامر األجنبية واملنظامت غري الحكومية ذات الهيكلية الدولية .بينام تم اعتبار املجتمع الخارج من الحرب
يف هذه التجارب كضحايا فقط ،واستُبعد التعامل معه كقاعدة ملرشوع نهضوي إيجايب.
لذلك ،يجب العودة إىل املدلوالت األساسية لفكرة اإلعامر والتي تبدو مرتسخ ًة بثقافة املنطقة و شامل ًة لبناء األرض واإلنسان
عم تتداوله الدراسات الحديثة
وظاهر ًة يف األصل اللغوي لكلمة (إعامر) عىل أنها عكس الخراب .وليس ذلك التعريف ببعيد ّ
إلعادة اإلعامر التي تح ّولت مؤخرا ً ،بعد خروجها من حيز التأريخ ،إىل اختصاص وعلم يدرس محددات ومؤهالت هذا النوع
من التطوير .حيث أصبح مفهوم إعادة اإلعامر منهجاً لتطوير اإلنسان والفراغ املحيط به والعالقات الدائرة يف هذا املحيط.
نادت هذه الدراسات مؤخرا ً عىل إعطاء األولوية لتطوير اإلنسان ذاته ،مركز ًة عىل دور السكن واالستقرار وباحث ًة عن إمكانية
بناء سكن نابع من ثقافة املجتمع ويحقق رشوط التنمية الذاتية ويضمن االستدامة املستقبلية .ومن هنا تأيت أهمية فهم آليات
العامرة التقليدية وإمكانية تفعيل دورها االجتامعي والبيئي وعدم االكتفاء بأهميتها الرمزية والثقافية فقط .إذ يبدو تشابه
الصفات اآلنفة الذكر مع خصائص العامرة التقليدية مح ّركاً لطرح السؤال التايل :هل ،وكيف ميكن للعامرة التقليدية أن تسهم
يف بناء املجتمع وإعادة اإلعامر بعد الحرب؟
من هذه الطروحات ما يطرحه الباحث سلطان بركات يف مقالته الهامة (Seven pillars of post-war reconstruction
سبعة دعائم أساسية لعملية إعادة اإلعامر) ،وهي الجزء األخري من الكتاب الذي ح ّرره سلطان نفسه (After the Conflict
( )-Reconstructions and Redevelopment in the Aftermath of Warبعد األزمة :إعادة اإلعامر والتطوير عقب الحرب)
كاستخالص لكل ما ورد من تجارب يف الكتاب وتقدميها عىل شكل اسرتاتيجية للعمل عىل تطوير الدول واملجتمعات.
تبدو النقاط السبعة التالية :الرؤية ،املشاركة ،األمان ،املصالحة ،املساواة ،التطوير والقدرة مرتبطة بإدراك دور اإلنسان وقدرته
عىل اإلنتاج ،وإدراك مرحلية املساعدات الخارجية التي لن تستمر دامئاً ،والتفريق بني املراقب الخارجي وبني من شهد ونجا من
األزمة واستطاع تحويل كل مفردات حياته إىل دفعة إيجابية له وملحيطه .ورغم عمومية هذه النقاط يف طرحها إال أنها تحمل
اسقاطات عمرانية ومعامرية يف طياتها تتيح لنا االستنتاج املبديئ أن العامرة الخاصة باملجتمع الخارج من الحرب والناتجة عن
تجاربه ،هي املفتاح املك ّمل لتطوير األرض واإلنسان وتطبيق فكرة اإلعامر تعريفاً وأسلوباً للحياة.
يف حالة الريف السوري املتنوع جغرافياً و املعتمد عىل الزراعة ومنتجاتها نجد دور اإلنسان مؤطرا ً بالهيكلية املجتمعية من
خالل أهمية العائلة ودورها يف تحديد العالقات .ويشكل العامل االجتامعي دورا ً مهامً يف العمران الريفي جنباً إىل جنب مع
العوامل الطبيعية كتنوع مواد البناء والطبيعة الجغرافية .فتختلف نتيجة ذلك األمناط العمرانية واملعامرية للسكن الريفي.
حيث تتنوع القرى الريفية عمرانياً لثالثة مجموعات رئيسية (مندمجة ،مبعرثة ،خطية) معتمد ًة عىل مفهوم التتشتت والتجمع
وتغي مفهوم امللكية والعالقة بني مكان العمل واملسكن .واملسكن الريفي بحد ذاته يتنوع معامرياً
حسب الطبيعة الجغرافية ّ
لخمسة أمناط ،يتغري فيها توضّ ع وطبيعية الفراغ املشرتك واملفتوح عىل الخارج وعالقته مبكان العمل وتربية الحيوانات واملخزون
الغذايئ ،ويسمى البيت باسم هذا الفراغ فتار ًة يكون باح ًة وتار ًة يصبح إيواناً أو فناءا ً داخلياً أو رواقاً أو يقترص يف املسكن
البسيط عىل مصطبة خارج املنزل.
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هذا الريف بعامرته ،وبرسد خصائصه بشكل مخترص ،يستطيع أن يلعب العديد من األدوار اإليجابية يف عملية إعادة اإلعامر
كام ذُكرت دعامئها يف املقال السابق الذكر .فله دور معامري عمراين متمثل يف مرونة عامرته واستجابتها للظروف املحلية
ومنوها العضوي غري املحدد بشكبات تخطيطية مسبقة مام يتيح املجال لفهم أعمق وذايت لرؤية متطلبات املرحلة اآلنية ملا
بعد الحرب .باإلضافة لوجود فراغات التفاعل االجتامعي والبيئي متأصل ًة يف نسيجها .هذا الدور العمراين يتقاطع مع دعائم
الرؤية واملشاركة والقدرة.
وله دور اجتامعي كعامرة حاضنة للهوية والذاكرة الثقافية ومعتمد ًة عىل هيكلية العائلة يف توزيع فراغاتها وتطورها وتشجيعها
عىل تبادل الخربات من خالل استعادة مكانة الحرفة اجتامعياً ومهنياً .محققة بذلك أجزاءا ً من متطلبات املصالحة واألمان.
وله دور اقتصادي يف استقرار ملكية مساكنه واستقالليتها بعيدا ً عن التبعية االقتصادية الكاملة ،باإلضافة عىل تكوينها القائم
عىل عامرة (املالئم) أو (املتوافر) يف بيئتها املحلية مستخدم ًة مواردها املحلية ومتقاطعة بذلك مع دعائم املساواة والتطوير.
نهايةً ،ال شك أن تحديد وصفات مسبقة لعمليات التطوير بعد الحرب ليس أمرا ً واردا ً ،وذلك لخصوصية كل حالة وتفردها،
ولكن يوجد هناك محددات عامة تكاد تكون مو ّجهاً لألخالقيات والنواظم الواجب اتباعها واملستخلصة من التجارب السابقة
لعمليات مشابهة .كام ال أعتقد أن جواب السؤال :إىل أين نتجه بإعادة اإلعامر؟ ميكن أن يجاب عليه بالجدل الدائم بني من
ينادي للعودة إىل املايض أو التوجه للمستقبل .فال ميكن اختصار الجواب يف أي من النقطتني للطبيعة املركبة لحاالت إعامر ما
بعد الحرب .لكن باملقابل هنالك الكثري لنتعلمه خارج دائرة (تجارب الشعوب األخرى) التي تنحرس أغلب األبحاث فيها .إذ
أنه من األَوىل دراسة تجارب الشعوب الخارجة من الحرب نفسها عىل أنها هي أيضاً مؤرش هام ويرتبط بعمق املرحلة تاريخاً
ومستقبالً معا .ومن هنا تنطلق هذه الورقة لتو ّجه نداءا ً مفتوحاً إلعادة النظر يف أهمية العامرة التقليدية عىل أنها مخزون ترايث
فقط وتجاوزه لتصبح مصدرا ً أساسياً ملراحل التطوير املستقبيل.
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ياسمني أبو فخر
ثقافة العمل التطوعي اإلنساين – واقعها
يف سوريا – قبل وأثناء األزمة السورية

خريجة املعهد العايل للفنون املرسحية من قسم "السينوغرافيا – التصميم والتقنيات املرسحية "دمشق ، 2010
تحض لسنتها األخرية يف "كلية الرتجمة  -التعليم املفتوح" يف جامعة دمشق  ،وتعمل منذ عام  2011يف دار
وهي ّ
أوبرا دمشق يف املديرية التقنية يف قسم الديكور والتقنيات املرسحية.
التحقت بالعديد من ورش العمل يف مواضيع مختلفة منها" :الطرز الفنية واملعامرية يف التصميم" – ،2006
"سينوغرافيا فضاء مرسح الحمراء" خالل احتفالية املرسح العاملي – " ،2006األماكن البديلة للعروض املرسحية"
– " ، 2007الدمى يف املرسح وتقنييات تحريكها" مع املخرج الفرنيس فيليب جانتيه  ،2008 -كام شاركت يف ورشة
عمل تحت عنوان "رسائل بني النساء" وهي ورشة إلخراج فيلم الدقيقة الواحدة أقيمت يف معهد تياترو لفنون األداء
بالتعاون مع الهيئة اإلسبانية للتعاون الدويل والسفارة اإلسبانية –  ،2009باإلضافة ملشاركة يف ورشة عمل تحت عنوان
"بيكيت واإلخراج" التي نظمها مخترب دمشق املرسحي –  ،2011ومشاركة يف ورشة عمل "سينوغرافيا العرض األوبرايل"
يف دار أوبرا دمشق .2012
ويف املجال العميل الختصاصها املرسحي فقد شاركت يف حفل مهرجان "صيف طرطوس األول –  "2010كمصممة
ومرشفة عىل تنفيذ اكسسوار حفل االفتتاح ،كام شاركت كمصممة ومرشفة عىل تنفيذ اكسسوار فيلم سيناميئ طويل
بعنوان "صديقي األخري" من إخراج جود سعيد وإنتاج املؤسسة العامة للسينام عام .2011
كام تعمل إضافة الختصاصها املرسحي يف الكتابة الدرامية ،ولها مشاركات يف هذا املجال نذكر منها :مشاركة بكتابة
لوحات مع الكاتب الدرامي محمود ادريس ضمن عمل بعنوان "انتبهيل" إنتاج فردوس دراما ،ومشاركة ضمن ورشة
سيدرا للكتابة الدرامية يف كتابة عمل بعنوان "خمسة جنيه" من إنتاج رشكة الصباح لإلنتاج الفني – لبنان.
وقد تقدمت يف عام  2013إىل مديرية ثقافة السويداء بدراسة تنظيمية وتنفيذية ملرشوع "شغف" الثقايف الذي يطبق
منذ متوز  2013بشكل شهري يف املركز الثقايف يف املحافظة ،مكوناً من مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي
تقام ضمن أسبوع ثقايف مكثف يرافق معرض كتاب يقوم عىل تبديل الكتب القدمية بأخرى جديدة دون أي مقابل
مادي ،وهو املرشوع الذي يسعى إلخراج تداول الكتاب من الغايات الربحية ويطمح لتحفيز حالة التفاعل الثقايف.
الربيد اإللكرتوينjassmin._.2011@hotmail.com :
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إن بحث "ثقافة العمل التطوعي اإلنساين – واقعها يف سوريا – قبل وأثناء األزمة السورية" يرصد واقع ثقافة العمل التّطوعي
يف سوريا ،يف مرحلة تشهد تح ّوالت جذريّة بني فرتتني من تاريخ البالد ،فرتة ما قبل األزمة والفرتة الحاليّة أثناء األزمة ،إذ يخرج
البحث من نطاق التّطبيقات امليدان ّية القريبة جدا ً واملرك ّزة ،ويحاول تكوين رؤية شاملة وراصدة لواقع هذه الثّقافة ودوافعها
والصعوبات التّنظيم ّية التي تعرتضها ،والتّحوالت التي طرأت عليها يف خضم الظّرف الحايل الّذي متر به البالد وما
ومعوقاتهاّ ،
يفرضه من متغريات ،بحيث يكتسب هذا البحث أهميّته من سعيه إىل تحقيق أهدافه يف أن يقدّم أثرا ً ملموساً يف واقع العمل
التّطوعي واألهيل ،باعتباره يوفّر ال ّرؤية األشمل لواقع القطّاع والجذور الفرديّة واملجتمعيّة والتّنظيميّة الكامنة وراء تقدّمه أو
تدهوره ،ساعياً ليك ّون أرضية نظريّة وقاعدة انطالق تساعد املبادرات التّطوع ّية يف أعاملها.
رئيسي:
يتناول البحث مفهوم العمل التّطوعي وواقعه يف سوريا عرب فصلني
ّ
 فصل يتناول اإلطار ال ّنظري ملفهوم العمل التّط ّوعي مستعرضاً جذوره اللّغويّة والتّاريخ ّية واالصطالح ّية ،وصوالً لصياغة تعريفمفهومه العام ،وتعريف مفهومه املعارص باعتباره قطّاعاً ثالثاُ ،ومن ث ّم التوقّف عند تفاصيل كيان العمل التّطوعي مثل :أنواع
العمل التّطوعي ،وسائله ،مجاالته ،عنارصه ،دوافعه ومعوقاته ،فوائده للفئات املستفيدة من خدماته وللمتط ّوعني ،وأهميّته
للمجتمع.
السوريّة من
األزمة
قبل
وواقعه
طوعي،
ت
ال
للعمل
ّمة
ظ
ا
ن
ال
والقوانني
رشيعات
ت
وال
املفهوم،
لهذا
وري
الس
الواقع
يتناول
 فصلّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حيث :ارتباطه وتأث ّره بالتّوجهات العا ّمة يف البالد وتفاصيل أعداد الجمعيّات وتوزّعها وأنواعها ومجاالت عملها ،وواقعه أثناء
غيات الّتي طرأت عىل أولويّاته وآليّاته نتيجة للظّروف العا ّمة الّتي انعكست عىل املجتمع مبجاالته كافّة.
األزمة ّ
السوريّة والتّ ّ
ولقد توصل البحث إىل مجموعة من النتائج أهمها:
 قانون الجمعيّات النافذ حالياً واملعمول به ،ال يواكب وال يجاري متطلّبات عمل الجمعيّات وتوجهاتها التّنمويّة واآلليّاتالحديثة يف اإلدارة والتّنظيم والتّشبيك والتّمويل.
 الجمعيّات يف سوريا ترتكّز غالباً يف املدن وتعاين املناطق الريفيّة من نقص يف الجمعيّات األهليّة واالهتامم واملبادرات التّطوعيّة.السوريّة.
 املجال االجتامعي هو األكرث اهتامماً من قبل الجمعيات ومبادراتها قبل األزمة ّ غياب فاعل ّية القطاع املدين قبل األزمة وعدم استغالل موارده يعد مسبباً كبريا ً من مس ّببات االحتجاجات ،خاصة يف مناطقيفس بالتّايل كون املناطق الريف ّية مناطق
ال ّريف الّذي مل يلقى اهتامماً تنمويّاً أو مبادرات إلرشاكه يف العمل املجتمعي مام ّ
السوريّة.
احتقان وحواضن رئيسيّة ملسببات ال ّنزاع يف فرتة األزمة ّ
السوريّة أحدثت منعطفاً حادا ً يف مسار العمل التّطوعي ،وحولته إىل التّوجه اإلغايث والخريي بعد أن كانت البالد تتخذ
 األزمة ّخطوات حقيق ّية باتجاه تفعيل التّوجه التّنموي .
ولقد استكمل البحث مراحله متّبعاً يف منهجه :املنهج الوصفي يف دراسة الحالة ،واعتمد يف إجراءاته عىل ال ّرجوع لقواعد بيانات
متخصصة لديها إحصاءات ومعلومات توضّ ح واقع املجال يف سوريا.
من مراكز
ّ
ولقد ات ّجه البحث يف أهدافه نحو تحقيق مجموعة من ال ّنقاط الّتي تسعى مبجملها إىل:
 التّعريف مبفهوم العمل التّطوعي ،وحرص الدّوافع واملعوقات ،والعمل عىل فهمها لتطوير هذا املجال. فهم واقع العمل التّطوعي يف سوريا ،وتوضيح العقبات الّتي يواجهها هذا املجال . فهم العالقة بني الحراك املجتمعي الّذي ت ّعرضت له البالد ،وبني ما سبقه من غياب دور القطاع املدين. التأكيد عىل الحاجة لتفعيل القطاع املدين ،وعىل دوره يف فتح قنوات الحوار املجتمعي.وأوىص البحث يف ختامه مبجموعة من املقرتحات والتّوصيات ،شملت الّدعوة لنرش ثقافة العمل التّطوعي وتقديم مجموعة
من الحلول لتطوير آليات عملها وهيكليّاتها اإلداريّة وأساليبها يف جذب واستقطاب املتط ّوعني واإلدارة والتّمويل والتّشبيك ،كام
أوصت بأهميّة دور الدّولة يف نرش هذه الثّقافة يف املناهج ،ودور اإلعالم يف التّعريف بها ،ودور القطاع الخاص يف دعمها متويليّاً
وتأهيل ّياً ،ودور القطاعات كافّة يف تشجيع ال ّدراسات والبحوث يف هذا املجال.
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ياسمني حسني عيود
محددات تشكيل الهوية الثقافية للطفل
السوري (دراسة ميدانية يف التنوع
الثقايف)

ياسمني حسني عيود مواليد رأس العني 1984/11/18م  ،باحثة تربوية ومدربة معتمدة  .حاصلة عىل درجة
املاجستري يف تربية الطفل وطالبة دكتوراه حالياً ،لدي اهتامم كبري يف املجال الثقايف والتنمية املجتمعية  .أتطلع
للمستقبل بتفاؤل كبري ،شعاري يف الحياة "ابدأ والنهاية يف ذهنك" .
الربيد اإللكرتوينjasminayoud@yahoo.co.uk :
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يهدف البحث إىل التعرف عىل أهم العوامل األرسية واملجتمعية املؤثرة يف الهوية الثقافية للطفل السوري ،وأكرثهذه العوامل
تأثريا ً يف شخصية الطفل املستقبلية ،كام يهدف إىل التعرف عىل دور الرتبية والتعليم يف تدعيم الهوية الثقافية والحفاظ عليها
من خالل تقديم بعض املقرتحات واإلجراءات حول ذلك .
وقد تبلورت مشكلة البحث يف التساؤل الرئييس اآليت :
ماهي محددات تشكيل الهوية الثقافية للطفل قي ظل التنوع الثقايف يف املجتمع السوري؟
ومتت اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل سعي البحث لإلجابة عن التساؤالت الفرعية اآلتية:
ـ ما املقصود بالهوية الثقافية؟ وما مكوناتها؟
ـ ما إسهامات الرتبية األرسية والتعليم املدريس يف الحفاظ عيل الهوية الثقافية يف ظل التنوع الثقايف يف سورية ؟
ـ ما هي أكرث العوامل تأثريا ً يف تشكيل الهوية الثقافية للطفل السوري ؟
وقد اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل لرصد أبرز محددات الهوية الثقافية ،وتحليل العوامل التي رمبا تكون مسؤولة
عن تشكيل الهوية الثقافية يف املجتمع السوري.
ولتحقيق أهداف البحث قامت الباحثة بتصميم استبيان موجه للمعلمني وألهايل األطفال واليافعني من سن ( )12-3سنة،
اشتمل االستبيان عىل محموعة من البنود التي تقيس مدى تركيز األرسة واملربني عىل إكساب الطفل مجموعة من املعتقدات
والعادات والقيم واملعارف واالتجاهات التي تك ّون الهوية الثقافية .
وقد تكونت عينة البحث من ( )525من اآلباء واملعلمني ممثلة للمجتمع األصيل ،وتم اختيارها بشكل عشوايئ.

اإلجابة عن أسئلة البحث :

اإلجابة عن السؤال االول :ما املحددات الثقافية األكرث تأثرياً يف إطار الرتبية األرسية؟
بناء عىل نتائج الجداول اإلحصائية يتبني أن املحددات الثقافية األكرث تأثريا ً يف إطار األرسة كانت كاآليت:
1ـ الرتبية األخالقية املمثلة ملالمح املجتمع .
2ـ األغاين الرتاثية .
 3اللغة االم (العربية أو أي لعة أخرى يتحدث بها السوريون من أرمن وآشور وأكراد و)... 4القصص والحكايا الرتاثية .اإلجابة عن السؤال الثاين :ما املحددات الثقافية األكرث تأثرياً يف إطار املؤسسات التعليمية؟
بناء عىل نتائج الجدول يتبني أن املحددات الثقافية األكرث تأثريا ً يف إطار املؤسسات التعليمية (الروضة –املدرسة) كانت كاآليت :
 1التنوع الثقايف والتعددية يف محتوي املناهج وأنشطة التعليم والتعلم. 2ترسيخ مشاعر االعتزاز بالرتاث الثقايف السوري لدي األطفال. 3ترسيخ الشعور الوطني يف وجدان األطفال بالتأكيد عىل أهمية دراسة التاريخ املشرتك. 4تزويد األطفال مبعلومات وتجارب وخربات أصيلة عن الدول األخرى بثقافاتها املتنوعة. 5منهج معارص يركز اهتاممه عىل اللغة العربية. 6-الربامج الالصفية واملشاركة يف األعياد الوطنية.

التوصيات:

يف إطار الرتبية األرسة:
ـ الرتبية األخالقية الواعية والرتبية عىل السالم و االنفتاح عىل الثقافات و التأكيد عىل التواصل الحضاري والثقايف واالستفادة
املتبادلة بني الحضارات.
ـ التأكيد عىل أن تعليم اللغة األم حق للطفل مبا اليتناىف مع تعزيز االنتامء الوطني لديه من خالل تعليمه اللغة العربية .
ـ مشاركة األطفال تفاصيل التحضري لألعياد من طقوس دينية وصناعة حلوى أو رشاء مالبس  ..إلخ
ـ التأكيد عىل ربط الطفل برتاثه الثقايف من خالل رسد الحكايا والقصص الرتاثية وتشجيعه عىل حفظ بعض أغاين األجداد .
ـ الرتبية عىل االنفتاح وتقبل اآلخر ،وجعل معيار تقبل اآلخر عىل أساس أخالقي ال ديني أو إثني أو مذهبي.
ـ الرتبية اإليجابية القامئة عىل الحوار ال العنف.
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ـ ربط الطفل برتاثه من خالل تشجيعه عىل األلعاب الرتاثية التي تنمي الذكاء وتفعل وقت الطفل بشكل إيجايب.
ـ تنمية االنتامء والوالء لدى األطفال من خالل رسد قصص األمجاد والقيام بالرحالت والزيارات للمتاحف واآلثار القدمية.
ـ تنمية حب الوطن واألرض للطفل من خالل مشاركته بعض األنشطة (كالزراعة والقطاف والبذر) مبا ينمي لديه وعيه البيئي
يف املحافظة عليها .
يف إطار املؤسسات التعليمية :
ـ تطوير املناهج التعلمية التعليمية مبا فيها اللغة العربية والتاريخ ،لتكون مناهج معارصة تلبي حاجات األطفال يف مواكبة
الحداثة وتجعلهم متمسكني بهويتهم الثقافية ،من خالل مناهج مبسطة ومركزة تعتمد األسلوب التفاعيل والنشاط بعيدا ً عن
اإللقاء والحفظ الصم.
ـ ال بد من تعزيز الهوية الثقافية العربية بدعم اللغة العربية أوالً ،مع إغناء شخصية الفرد العريب فكرا ً ووجداناً ليتأكد وعيه
بحريته وكرامته وقدرته عىل املواكبة واملشاركة بفاعلية.
ـ مشاركة األطفال يف التخطيط والتنفيذ لالحتفاليات الوطنية مبا يزيد حبهم لوطنهم واعتزازا ً بأمجاده وتراثه الثقايف.
ـ ترك الحرية لألطفال يف إبداء آرائهم والتعبري عن تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم من خالل املرسح واألغاين والرقصات الشعبية
الخاصة بكل منطقة.
ـ ال بد من إيالء عملية الرتجمة ونقل الثقافات األخرى مبا يتامىش مع هويتنا الثقافية األهمية التي تستحقها سواء نقل ثقافتنا
العربية للغري ،أو نقل ثقافة الغري لنا.
املقرتحات:
ـ دراسة حول أزمة الهوية الثقافية يف املجتمع السوري.
ـ دراسة حول عالقة االنتامء بالهوية الثقافية يف ظل العوملة.
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