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عن اتجاهات – ثقافة مستقلة

اتجاهات" 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:

١-   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    -٢

وفكرية منسجمة مع فهم وتحليل الحالة الراهنة.

٣-   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.

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

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

القيم واملبادئ
   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 املعرفة

برنامج "أبحاث لتعميق ثقافة املعرفة" هو برنامج بناء قدرات سنوي وإتاحة فرصة تفرغ للباحث� الشباب يف مجاالت 

البحث والدراسات الثقافية. يسعى الربنامج إىل رفع مهارات الباحث� وتوجيههم وإتاحة الفرصة لهم إلنجاز مرشوع 

الثقايف  بحثي (قد يكون بحثهم األول خارج إطار الدراسة األكاد±ية) بإرشاف مبارش من باحث� مختص� يف املجال 

يشكلون اللجنة العلمية للربنامج. تستمر الدورة السنوية للربنامج عىل مدى 12 شهر. ويتضمن 3 مراحل أساسية: 

مرحلة اختيار الباحث� الشباب وتجهيز املناهج التدريبية. مرحلة التدريب ورفع املهارات، واملرحلة الثالثة وهي مرحلة 

إنجاز األبحاث الفعلية بإرشاف 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.

والنصح  التوجيه  تقدم  أن  دقيقة من شأنها  تقارير  األبحاث وكتابة  بتقيم  وباحث�  لجنة تحكيم من خرباء  تقوم     

للباحث� حول أبحاثهم، وبناء عىل تقييمهم تعمل "اتجاهات. ثقافة مستقلة" عىل نرش مجموعة من األبحاث املنجزة 

الكرتونياً ومن خالل كتاب مطبوع يضم أفضل األبحاث.

األهداف  املحددة
-   بناء قدرات 10 باحث� شباب سنوياً 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. ثقافة مستقلة" إىل تطويره.

-   تصميم واختبار برنامج تدريبي يف مجال األبحاث الثقافية

الفئات املستهدفة
الباحثون الشباب وخريجوا الجامعات يف املجاالت الثقافية والفنية واإلبداعية واالجت�عية.
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املانحون

تم إنجاز هذا املرشوع بدعم من

مؤسسة ميمتا – مركز الثقافة والتنمية ال�ويجي
   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 املئؤسساتية ومنظ�ت القطاع الفني.

التنقل: Ôك� التبادل الثقايف ب� القطاعات الثقافية املختلفة

اإلبداع واالقتصاد: Ôك� التعاون ب� اإلبداع والقطاع االقتصادي.

املورد الثقايف 
املورد الثقايف مؤسسة إقليمية غ� ربحية، تسعى إىل دعم اإلبداع الفني يف العاä العرã، وإىل تشجيع التبادل الثقايف 

داخل املنطقة العربية ومع بلدان العاä النامي. 

يستند عمل املورد الثقايف إىل تقدير القيمة املتجددة للرتاث الثقايف العرã، يف تنوعه، وإىل إدراك أهمية ظهور إبداع 

عرã جديد، يحرر املخيلة، ويحفز عىل التقدم.

ك� يؤمن املورد الثقايف، بأن النشاط الفني واألدã رضورة اجت�عية، تستلزم الدعم املادي واملعنوي من القوى الفاعلة 

يف املجتمع.

حصلت الدورة الثانية من برنامج "أبحاث. لتعميق ثقافة املعرفة" عىل منحة مواعيد/ مؤسسة املورد الثقايف 
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اللجنة العلمية

د. جوزيف غازي
   حاصل عىل شهادة دكتوراة يف اآلداب والعلوم اإلنسانية "اللغة الفرنسية"و "القرن الثالث عرش" من جامعة السوربون 

الفرنسية، كتب العديد من الكتب منها" لغة الزهور"و "منهجية العلوم اإلنسانية" إضافة إىل عّدة مؤلفات أخرى. درس 

يف جامعة دمشق قسم اللغة الفرنسية مادة اللسانيات، ويف املعهد الفرنيس للدراسات العربية بدمشق، ويف املعهد 

العايل للفنون املرسحية يف دمشق مادة (منهجية البحث). وهو استاذ محارض يف الجامعة اللبنانية منذ عدة سنوات. 

د. 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 األدí (منذ 1992) ومسؤول النشاطات الثقافية 

(1992-2006). أستاذ يف املعهد العايل للفنون املرسحية (2000-2009). كاتب (دليل املواطنة، سورية: رؤية من 

الجدد يف  املفكرون  الهايكو،  اإلبصار، رحلة مع  (ماكينة  النصارى...). مرتجم  الثقافية ملنطقة وادي  الخارطة  الس�ء، 

اإلسالم...). مؤسس مشارك يف العديد من الجمعيا:ت التي تعنى بالثقافة، واملواطنة، وحقوق اإلنسان.

ربيع نرص
   أحد مؤسيس املركز السوري لبحوث السياسات، مؤسسة بحثية غ� حكومية غ� ربحية، ويعمل به كباحث يف مجال 

السياسات التنموية.
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املرشفون

جاد الكريم الجباعي
   كاتب وباحث سوري، مجاز من جامعة دمشق، قسم اللغة العربية وآدابها، 1968. عضو أتحاد الكتاب العرب منذ 

عام 2000. عمل معل�ً، ثم مدرساً للغة العربية يف املرحلة الثانوية، حتى عام 1982. ثم محرراً ومدققاً لغوياً يف هيئة 

املؤلفات يف مجال األدب والثقافة واملجتمع، منها "حرية  العديد من  له   .2010-1987 العربية، دمشق  املوسوعة 

األخر، نحو رؤية د±قراطية للمسألة القومية"، "املجتمع املدï، هوية االختالف"، "طريق إىل الد±قراطية"، "أطياف 

األيديولوجية العربية"، و"يف الدولة الوطنية. أسهم مع كتاب آخرين يف كتب مشرتكة، منها "مصائر الحزب السيايس يف 

الوطن العرã"، "التجربة الحزبية العربية ما لها وما عليها"، "الد±قراطية وحقوق اإلنسان يف سورية"، و"حوارات الفكر 

العرã". له عدٌد من البحوث املنشورة يف مجالت عربية عديدة، وأسهم يف تحرير "موسوعة الفكر العرã". كذلك له 

نشاطات فكرية وسياسية عديدة. كإسهامه يف تأسيس "لجان إحياء املجتمع املدï"، وجمعية حقوق اإلنسان يف سورية، 

ومنتدى ج�ل األتايس للحوار الد±قراطي.

د. ج¯ل شحيد
   دكتوراه أدب مقارن من جامعة  السوربون الجديدة 1974. أستاذ سابق يف جامعة دمشق وحاليا باحث يف املعهد 

الفريس للرشق األدí. 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 

إلدغار  املنهج"  "كتاب  من  الرشق"، جزءان  إىل  المارت�  "رحلة  بروست"،  سباعية  من  "جزءان  ترج�ته  من   "2004
موران،" قاموس العلوم املعرفية"، يهتم أساساً بالرسديات وبالنقد الحديث.

عمر عبد العزيز الحالج
   مهندس مع�ري ومستشار تنموي. عمل كقائد لفريق مرشوع التعاون التقني األملاï لتنمية املدن التاريخية يف اليمن 

GTZ. عمل كرشيك يف "رسادق" وهو تجمع استشاري للتنمية الحرضية وإدارة الرتاث الحرضي يف حلب، سورية. وقد 
تركز عمله عىل Ôت� ادخال اعتبارات التنمية املؤسساتية واالجت�عية واالقتصادية يف عملية انتاج الع�رة والحفاظ 

عىل الرتاث املع�ري.  تخرج من جامعة تكساس يف العام 1989 حيث حاز منها أيضاً عىل درجة املاجست� يف الع�رة 

يف العام 1992. بحث وحارض يف موضوعات تتعلق بالتاريخ واالقتصاد وسياسات التنمية يف العاä اإلسالمي. تشمل 

خربته العملية املشاركة يف العديد من اللجان الرسمية املتخصصة ¼تابعة قضايا التنمية الحرضية، وتطوير أطر إدارية 

وقانونية لح�ية الرتاث، وإرشاك جهود القطاع� الخاص وغ� الحكومي يف اإلدارة الحرضية. منحت مؤسسة اآلغا خان 

الحالج جائزة اآلغا خان للع�رة لعام 2007 تكر±اً لدوره كقائد فريق املرشوع اليمني األملاï للتنمية الحرضية يف 

شبام يف اليمن. شارك كعضو لجنة تحكيم جائزة اآلغا خان لدورة عام 2010. وكان املدير التنفيذي لألمانة السورية 

للتنمية.
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د. 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 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. إدارة دورات تدريبية يف مجال 

املرسح يف مدن عديدة منها دمشق، دã، ع�ن االسكندرية. عملت عىل طرح وبلورة مرشوع تطوير املرسح املدريس 

للمرسح  فريق عمل  وتطوير  لألطفال.  إعداد عروض مرسحية  الرتبية يف دمشق، واإلرشاف عىل  وزارة  بالتعاون مع 

التفاعيل وتطبيق هذا النوع من املرسح يف الريف السوري ثم يف معاهد األحداث يف دمشق. إضافة إىل العديد من 

املؤلفات النظرية يف مجال املرسح، أهمها "املعجم املرسحي، مفاهيم ومصطلحات املرسح وفنون العرض" باملشاركة 

مع د. حنان قصاب حسن. والعديد من الرتج�ت من الفرنيس إىل العرã وبالعكس، أهمها "أنطولوجيا املرسح الفرنيس 

املعارص- تقديم وترجمة نصوص مرسحية فرنسية معارصة". وترجمة مرسحية "منمن�ت تاريخية" لسعد الله ونوس 

إىل الفرنسية. وأصدار دليل املرسح التفاعيل بالتعاون مع األمم املتحدة.

.
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الباحثون

آالء شاكر غازي – أثر النزوح يف العادات والتقاليد

ألينا عويشق – البيئة املع�رية والالجئ/ة السوري/ة

باسم أبو عياش – مدرسة الفردوس يف حلب، دراسة ألثر الرضر التي تعرضت له، وأسس إعادة ترميمها

دياال حم·ة – واقع املرسح السوري يف املرحلة الراهنة

سامر أحمد السّيد – املواطنة والشباب السوري

ع¯ر املأمون – الجسد ب� الحضور والغياب

عمر جباعي – مرسح اللجوء

ãمال – "صورة الحراك السوري يف اإلعالم العر ºماهر سمعان – لؤي ح¯دة – نال

محمد عمران – صورة الجسد املعذب يف الفن التشكييل السوري

ورود أهديل – الرتاث الالمادي وأثره يف السلم األهيل (دراسة خاصة حول وردة دمشق)

.
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   طالبة دبلوم يف جامعة الالعنف وحقوق اإلنسان " أونور"، متخرجة من املعهد التقاï الهنديس يف دمشق، فاعلة مع 

منظ�ت املجتمع املدï كمنظمة األمم املتحدة للطفولة " اليونيسف" ووكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئ� 

الفلسطين� " األونوروا" واملجلس الدين�رù لالجئ�، مشاركة بأنشطة ومبادرات شبابية. 

al.aashg@hotmail.com :ïالربيد األلكرتو

.

 

أثر النزوح يف العادات والتقاليد

آالء شاكر غازي
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عن البحث
   جزء من الخسارة اليوم، خسارة خاصة بكل منا عىل حدة، بصورتنا عن أنفسنا، هي خسارة جزء كب� من قدرتنا 

ومهارتنا يف إيجاد مكاٍن لنا يف هذه الحياة، ومن ثم، برغبتنا فيها. تتجىل الخسارة يف عالقتنا باآلخر، إذ تختلط الحاجة 

إليه بصعوبة مشاركته، بكل ما تتطلبه املشاركة من توازن. كأن يرهقنا أن نتبادل حديثاً عاماً مع شخص غريب. وهذا 

العالقات  تفكك  الخسارات هي  لهذه  الج�عية  الصورة  كانت  فإذا  التكيّف،  باضطرابات  النفيس  التحليل  يعرفه  ما 

اإلجت�عية والقيم التي تحكمها، فالوجه األخر لهذه العملية هو تشكل جديد للعالقات واملجتمع.

   يحاول البحث رصد االضطرابات والتحوالت يف القيم التي تحكم العالقات االجت�عية ب� الناس، تحت ظرف النزوح، 

من خالل ûوذج ميداï هو  مخيم ال�موك يف دمشق، ملا تقدمه حالة املخيم من كثافة يف الصور السابقة والحالية. 

الحامل  شبابه  أحد  بتعب�  فهو  رمزية،  قيمة  من  املخيم  ±ثله  ملا  حميمة،  عالقة  واملخيم،  الفلسطيني  ب�  فالعالقة 

املوضوعي إلمكانات و آمال أهله.

   وستكون دراسة "أثر النزوح يف العادات والتقاليد" عبارة عن تحليل ملجموعة من صور للحياة املعاشة يف مخيم 

ال�موك قبل عام 2010، مع مجموعة من صور لحياة أهايل مخيم ال�موك اليوم، يف مناطق مختلفة، كتجمع قدسيا يف 

بيوت مستأجرة أو فنادق وتجمعات صحنايا يف بيوت غ� مكسية أو استضافة عند األقارب يف مخيم جرمانا.

   لدراسة كيفية تأثر العادات الج�عية والتقاليد بالنزوح علينا اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت: ما معنى العادة 

القيمة  العادات الج�عية والتقاليد؟ وما  الفرق ب�  وما معنى أن نتشارك مع دوائرنا املحيطة بعادات ج�عية؟ ما 

بالوعي  العادة  ترتبط  الج�عة؟ وكيف  تختارها  التي  القيم  تعب� عن  أداة  العادات  تكون  لكل منها؟ كيف  الرمزية 

هي  وما  استقرار؟  من  تقتضيه  وما  مساحة  من  الج�عية  والتقاليد  العادات  م�رسة  تحتاجه  الذي  ما  الج�عي؟ 

املتغ�ات املرتبطة بالنزوح؟ وما هي محددات أشكال الحياة والتفاعالت االجت�عية بعد النزوح؟ وأخ�اً كيفية تأث� 

النزوح يف العادات والتقاليد.

   نفرتض بدايًة أن تجربة النزوح عند الفلسطيني هي تجربة مختمرة، فعالقة الفلسطيني باملكان، املخيم، بنيت عىل 

أنه مؤقت و املوطن األصيل فلسط� من جهة، ومن جهة أخرى هو املكان املمكن للبقاء، جعلت االستعدادات للبناء 

أكÈ حضوراً، م� جعل الفلسطيني أرسع يف إيجاد البدائل والحلول وبناء حياة جديدة يف كل مكان يضطر إىل النزوح 

إليه، فيتجاوز الوقت الذي يحتاجه النازح الجديد للتأقلم وقبول الواقع الجديد، فنالحظ عادًة أن املكان الجديد رسعان 

ما يأخذ طابع املخيم خاصة يف األماكن التي تم النزوح إليها بشكل ج�عي.

   كذلك يفرتض البحث أن لكل مرحلة رشوطها للبقاء وبالرضورة للبناء، بالرغم م� يتطلبه البناء من استقرار ال نعيشه 

لذا ستهتم   البقاء واالستمرار.  لتبني أشكال  الج�عة هي األرسع  أو بعده. وأن  اليوم وال ûلك أدí تصور عن قربه 

الدراسة بالتغ�ات الخاصة باألشكال الج�عية للسلوك، وقدرتها عىل خلق حدا أدí من التوازن.

   يهدف البحث إىل دراسة التحوالت يف العادات والتقاليد لسكان منطقة ما، والناتجة عن ظرف قرسي هو النزوح هرباً 

من الحرب، هذه التحوالت ليست سلبية داþاً، هي تحول جوهري يف طبيعة الج�عات وثقافتها، وقدرتها عىل إنتاج 

أشكال جديدة ومبتكرة للقيم االجت�عية والثقافية كـ"العادات والتقاليد" الطارئة بسبب النزوح.
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أهم األفكار والنتائج
الفلسطيني� يف دمشق إىل مناطق مختلفة من  ال�موك لالجئ�  النازح� من سكان مخيم  الدراسة     تشمل هذه 

(ضاحية  أحد ضواحي دمشق  املستأجرة يف  البيوت  مثل  ومتباينة،  اجت�عية محددة  وأوضاع  لظروف  تبعاً  املدينة، 

قدسيا)، أو بعض الفنادق يف قلب املدينة، أو االنتقال لالستضافة عند أقارب أو معارف يف مخيم أخر  آمن (مخيم 

جرمانا)، إضافة إىل بعض مراكز اإليواء الج�عية كمركز اإليواء يف منطقة دمر أو يف مركز تدريب دمشق (dtc) التابع 

لوكالة غوث وتشغيل الالجئ� (األنوروا).

   يعتمد البحث عىل دراسة التأث� املتبادل ب� املجتمع الوافد (سكان املخيم) واملجتمع أو املجتمعات املضيفة يف 

املناطق التي نزح إليها السكان، ذلك عن طريق مجموعة من املحّددات أو املؤرشات التي ترتبط بطبيعة العادات 

والنقاليد، الطارئة منها أو األصلية.

   تحدد املؤرشات املطلوبة من املجتمع الوافد عن طريق اإلجابة عىل أسئلة محددة من قبل عينات من النازح� من 

خالل البحث امليداï واملقابالت: ما هي العادات والتقاليد األكÈ تغ�اً بعد النزوح؟ وما هي ماهية هذا التغّ�؟ وكيف 

االجت�عية ب�  العالقات  املهن؟ وعىل  التي طرأت عىل  التغي�ات  لألفراد عليها؟ وما هي  اليومية  العادات  تغ�  أثر 

النازح� أنفسهم؟ وما هو األثر الذي تركته البيئة الجديدة عليهم؟ وما هي أشكال العالقات االجت�عية ب� النازح� 

واملجتمعات املضيفة؟ وما هي محددات هذه األشكال؟ وما هي دوافع وآليات االستقرار يف املكان الجديد؟ وسبب 

اختيار هذه األماكن دون غ�ها؟

   كذلك بالنسبة للمجتمعات املضيفة، يحاول البحث تحديد مؤرشات تأثّر هذه املجتمعات بالوافدين الجدد بنفس 

الطريقة من خالل االسئلة املبارشة: كيف أثرت حالة النزوح يف البيئة املضيفة؟ وما هي أشكال العالقات االجت�عية مع 

أهايل املجتمعات الوافدة؟ وما هي محددات هذه األشكال؟ وكيف تغ� شكل الخدمات املوجودة يف هذه املناطق بعد 

النزوح؟ وما العادات التي اكتبسها الوافدون من البيئة املحيطة؟ وأيضاً، هل من عادات استطاع النازحون فرضها عىل 

املكان الجديد؟

   ك� يتطرق البحث إىل التغ� الحاصل يف املهن امل�رسة من قبل الوافدين من خالل مقابالت تخصصية مع أصحاب 

هذه املهن املتغ�ة أو الجديدة كلياً. حيث نستعرض شكل هذا التغي� ومحدداته، وتقييم صاحب املهنة لهذا الحال 

الجديد سلباً أو أيجاباً.

   تنحرص دراسة هذه العادات ضمن مجموعة محددة من الطقوس االجت�عية العامة، مثل األعراس ¼ا تتضمنه من 

أشكال االحتفال الخاصة بالبيئة الوافدة (الدبكة – التعليلة الفلسطينية)، كذلك طقوس العيد كالزيارات االجت�عية 

واأللعاب وزيارة القبور، إضافة إىل املهن، واأللعاب الشعبية مثل (الفيشة) وألعاب األطفال يف الشوراع.

   يحاول البحث يف نهايته الخروج من الخاص إىل العام، وطرح قضية العادات والنزوح بشكلها اإلنساï الذي يتخطى 

املثال محاوالً الوصول إىل جوهر التغ� االجت�عي الحاصل، فنجد أننا يف م�رسة ما اعتدنا فعله "العادات" تلك املساحة 

اآلمنة، نكون قد اختربنا كل االحت�الت، فاملخاوف هنا مدركة، حيث يسهل ضبط االيقاع. ايقاع الحركة وايقاع الصمت، 

فال تواترات غ� متوقعة. قيمة امل�رسة التي تشرتط بالعادة، هي التي تضفي للعادة وزنها، إنها اإلرادة بكل ما تحتويه 

الكلمة من معنى. فالعادات هي ¼ثابة مفاعل يصطفي األشياء التي تصل إىل إدراكنا وتفك�نا ويعيد تنظيمها و اإلضافة 

عليها لتظهر أخ�اً يف سلوكنا.
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   وللعادة يف املجتمعات التقليدية وظيفة مزدوجة إنها ُمحرك وُمقيّد يف آٍن معاً، فهي ال تحول دون التجديد والتغي� 

وصوالً إىل نقطة ما. رغم وضوح أن متطلبات ظهورها ¼ظهر التوافق مع السوابق، بل التطابق معها، تفرض حدوداً 

ملموسة عليها. إن ما تفعله " العادة" هو إعطاء أي تغ� مطلوب (أو أي مقاومة للتجديد) قوة االستمرارية االجت�عية 

االلتزام  الجوهر مع  باملرونة يف  التقليدية تتسم  التاريخ. فالعادة يف املجتمعات  الطبيعي ك� يعرب عنه يف  والقانون 

الشكيل بالسوابق.

   أما النزوح فهو حالة قرسية، عادة ما تفرتض تغي�ات يف شكل املكان والبيئة االجت�عية والظرف االقتصادي، ومن 

ثم، تغ�اً يف السلوك االجت�عي وبناء مفاهيم جديدة لدى الناس. إذ يرتبط الواقع الجديد بتفاعالت اجت�عية وثقافية، 

كاملقارنة واملحاكاة واالكتساب، وبالتايل تغي�، إما باتجاه تحّرر وتبادل وبناء ثقافة مشرتكة، أو باتجاه إنغالق ودفاع و 

ترقب لآلخر. وتتحكم يف ذلك أسباب الهجرة أو النزوح، وما يرتبط بها من رضر وخسارة من جهة، وطبيعة املكان 

الجديد وأهايل املجتمع املضيف من جهة أخرى، إضافة إىل الوضع االجت�عي للنازح� ومدى Ôكنهم من ض�ن حياة 

كر±ة بعد النزوح.

   وعادة ما تبدو األماكن التي هاجر منها أهلها أو نزحوا منها، أفضل يف أعينهم م� كانت عليه قبل الهجرة والنزوح، 

الحن� (نوستالجيا)  السابقة أفضل م� هي عليه. م� يتسبب يف حالة من  وتبدو الظروف االجت�عية واالقتصادية 

تعوق إمكانية التكيف والتفاعل واالكتساب.
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   خريجة كلية الهندسة املع�رية، جامعة دمشق، عام 2014، تعمل كمنسقة مشاريع مع الرابطة السورية للمواطنة 

يف ب�وت، اضافة اىل عملها كمنفذة ومصممة  3D MAX. عاملة GIS يف High Tech House يف دمشق.

alina.sl4c@gmail.com :ïالربيد اإللكرتو

.

 

البيئة املع¯رية والالجئ/ة السوري/ة

ألينا عويشق
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عن البحث
   يتناول البحث دراسة النسيج العمراï ملخيم الجراحية يف البقاع – لبنان، وكيفية تشكيل الالجئ� له والحدود املرئية 

وغ� املرئية فيه، بهدف فهم العالقات املختلفة املتشكلة واملتأثرة واملؤثرة بفعل النسيج العمراï املحيط.

    وتتم الدراسة عىل عدة مستويات، حدود املخيم العامة واملحيط، التجمعات املتشكلة نتيجة العالقات ب� عّدة خيم 

متجاورة أو خيمت� متالصقت� أو خيمة تقطنها أكÈ من عائلة، كذلك العالقات والفضاء ضمن الخيمة الواحدة. هذا 

النساء واألطفال، وآليات  املرئية املوضوعة لكل من  املرئية وغ�  الحركة والحدود  ضمن نقاط رئيسية هي مسارات 

تحديدها.

   يهتم البحث بشكل أسايس بالعالقة التبادلية التي تنشأ ب� املساكن واملجتمع املتشكل ضمنها، أفراداً وج�عات، 

وملحاولة  واألطفال.  النساء  وخاصة  داخله؟  لألفراد  املرئية  وغ�  املرئية  الحدود  رسم  عىل  العالقة  هذه  تؤثر  وكيف 

األحاطة بهذا السؤال ال بد من اإلجابة عىل مجموعة من األسئلة املحورية التي تقودنا اىل اإلشكالية األساسية، ما هي 

أهم املجاالت الحيوية املشّكلة ملخيم الجراحية؟ ما هي أنواع املساكن والفعاليات األخرى املوجودة؟ ما هي أشكال 

التجمعات داخلها؟ وما هي أسباب تشكلها بشكلها الحايل؟ ما هي الحدود املرئية وغ� املرئية لحركة وتجمع األفراد 

القاطن� ضمن املخيم؟ وما هي األسس املحددة لها؟ وكيف تؤثر هذه الحدود عىل مشاركة النساء واألطفال يف الحياة 

العامة؟

   ينطلق البحث من فرضية عامة هي وجود عالقة جدلية حتمية ب� املسكن والثقافة، تؤثر يف طريقة بناء وتوضع 

املساكن وعالقة األفراد داخلها وعالقاتهم مع الجوار، والكيفية التي يشكل بها هذا املسكن بدوره عامالً مؤثراً جوهرياً 

يف ûط الثقافة اليومية لألفراد املقيم� فيه.

   يحاول البحث فهم العالقات املختلفة املتشكلة واملتأثرة واملؤثرة يف املخيم بفعل النسيج العمراï املحيط، ذلك عن 

طريق دراسة ûاذج محددة ميدانياً بطريقة علمية. ك� يسعى البحث إىل توثيق األثر الذي ترتكه حالة النزوح التي 

تشكل حالة طارئة عىل املجتمع لها أثر كب� عىل أشكال الحياة والعالقات ضمنه، أضافًة لتشكيلها أزمة أنسانية عامة 

يف دول الجوار السوري وخاصة لبنان، ك� يقدم البحث يف نهايته مجموعة من التوصيات النابعة من الدراسة واملوجهة 

للمؤسسات والجهات املسؤولة عن املخي�ت والجهات الفاعلة فيها.

أهم األفكار والنتائج
   يبدأ البحث من توصيف الظرف العام الذي أدى إىل حالة النزوح املشكلة للمخي�ت واملخيم الخاضع للدراسة، من 

خالل تقديم ملحة عن الرصاع املسلح يف سوريا والذي أدى إىل تشكيل هذه البيئة االجت�عية الجديدة (املخيم) إضافة 

العمرانية  للبئية  لدراسة  تطبيقي  كنموذج  يطرح  والذي  "الجراحية"  مخيم  تشكل  بدايات  املعلومات عن  بعض  اىل 

للمخيم وتفاعل الالجئ� معها.
   ثم ينتقل البحث إىل توصيف البيئة العمرانية العامة للمخيم وآليات تشكلها وتواصلها مع بعضها ومع املحيط، ذلك
ضمن ثالثة مقاييس محددة ومفّصلة (الخيمة- التجمع- املخيم واملحيط). ويستند البحث يف دراسته لهذه املقاييس 

عىل ûاذج ميدانية حيّة من العائالت واألفراد التي تسكن املخيم، ويعتمد عىل املنهجية الوصفية واملعاينة املبارشة يف 

توصيف ûاذج محددة من الفضاءات العمرانية املوجودة (الخيمة – التجّمع – السوق – الطرقات...) اضافة اىل تحديد 
 األفراد القاطن� يف هذه الفضاءات واملشكل� لها وطبيعة عالقاتهم مع بعضهم ومع املحيط، بهدف فهم تلك العالقة
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املتبادلة والجدلية ب� ثقافتهم ومساكنهم الجديدة. ومحاولة رصد التغي� الذي تفرضه هذه املساكن عىل شكل حياة 

وعالقاتهم ضمنها.

   تعتمد الباحثة يف تقد±ها للمقياس األول (الخيمة) عىل ûوذج�، األول تسكنه عائلة واحدة مشكلة من ثالثة أخوة 

ذكور وأخت أنثى. والثاï تسكنه عائلتان تجمع بينه� قرابة، أخ مع عائلته املكونة من زوجة وستة أطفال وأخته التي 

تعيش مع إبنتيها بعد انفصالها عن زوجها. حيث نجد نوصيفاً دقيقاً لطبيعة الخيام والفضاءات املشكلة لها من الداخل 

والخارج والحدود املرئية وغ� املرئية التي تحد حركة األفراد وفعالياتهم اليومية، مع الرتكيز بشكل أسايس عىل األطفال 

والنساء.

   ويف املقياس الثاï نتطلع عىل ûوذج� للتجمعات املتواجدة داخل املخيم، رغم عدم ظهور هذه التجمعات بشكل 

مر[ للمراقب الخارجي، إال أنها تظهر بوضوح بعد قضاء فرتة يف املخيم كمراقب داخيل. تش� الباحثة إىل طبيعة هذه 

التي  العائالت  املختلفة، منها تجمع  التي تشكلت عىل أساسها، وعوامل تشكلها  التجمعات وطرق تشكلها واألسس 

تربط بينها عالقة قر^، وانغالقها عىل نفسها. ومنها العالقات الناشئة ب� الخيام املتجاورة التي تنمو لتصبح عالقات 

وطيدة، ومنعزلة بشكل أو بأخر عن املحيط.

الفراغات املتشكلة نتيجة  الباحثة كيفية تعامل الالجئ� مع  الثالث (املخيم واملحيط) فتستعرض  املقياس     أما يف 

التجارية)،  واملحال  األسواق   – الخيم  ب�  الطرقات   – املحيطة  (الشوارع  عموماً  املخيم  يف  العمرانية  البيئة  لطبيعة 

وحركتهم فيها، بناًء عىل أدوارهم واحتياجاتهم، وكيفية تحديدهم لهذه الفراغات. ك� تحاول تلمس الحدود غ� املرئية 

التي يشكلها املخيم ب� مكوناته املختلفة، وبينه وب� املحيط.

   ويف نهاية هذه اإلستعراض نصل إىل مجموعة من اإلستنتاجات املتعلقة بتأث� تشكيل هذه الفراغات عىل طبيعة 

العالقات العامة والخاصة املتشكلة يف املخيم، ذلك من خالل الرتكيز عىل دور النساء واألطفال بشكل أسايس وتأثرهم 

وتأث�هم يف هذا الفضاء العام. فنالحظ أن الرجال واألطفال هم املسيطرون عىل الفراغات العامة بشكل شبه كامل، 

بين� تسيطر النساء عىل الفضاءات الخاصة، حيث ±كن رؤية الرجال متجول� يف أنحاء املخيم طول فرتات النهار دون 

أي قيود تحد من حركتهم، يف ح� تؤثر هذه الحدود غ� املرئية عىل النساء بشكل أكرب، حيث تُرسم لهن قطاعات حركة 

متناسبة مع املسافة املقطوعة من خيمهن إىل األماكن التي ±كن أن يذه_ إليها خالل النهار.

   ال تقدم الدراسة هذه االستنتاجات كصيغة مطلقة للعالقات القاþة ضمن املخيم عموماً، بل تذهب إىل مناقشة بعض 

الن�ذج من كل عائلة أو تجمع و رصد االختالفات يف بنية العالقات داخل العائلة ومع املحيط والتي تنتج غالباً عن 

االختالف يف ثقافة ومرجعية كل العائلة، مع األخذ بع� اإلعتبار تنوع الخلفيات الثقافية واإلجت�عية للعوائل واألفراد 

القاطن� يف املخيم، تبعاً للتنوع يف األماكن املختلفة التي جاء منها الالجئ� من سوريا. ك� تحاول رصد التغي� الذي 

طرأ عىل هذه الثقافات نتيجة احتكاكها ببعضها البعض ضمن هذا الظرف الخاص والقرسي، وخاصة يف ما يتعلق بدور 

النساء يف الحياة العامة، والذي تالحظ الباحثة تطوره يف التجمعات املتشكلة نتيجة للتجاور ب� عائالت مختلفة، بين� 

يتقلص هذا الدور ويكاد يختفي يف التجمعات التي تعتمد عىل العائلة الواحدة، مثالً.
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عن البحث
   يتناول البحث مدرسة الفردوس يف حلب والتي تعود للعرص األيوã وقد تم بناؤها عام 1235م، هذه املدرسة والتي 

تعرضت أجزاء منها إىل الدمار بسبب الحرب الدائرة يف املدينة شأنها بذلك شأن الكث� من معاä املدينة، والتي بحاجة 

جميعها لعملية دراسة مفصلة وذلك ملحاولة انقاذ ما±كن انقاذه من تراث و هوية املدينة املهدد بالضياع.

   يقوم البحث برشح مفصل لتاريخ املدرسة وذلك إلبراز أهميتها التاريخية واملع�رية، وإلقاء الضوء عىل العنارص 

بها بعض  التي زودنا  الصور  له وذلك عن طريق  التي تعرضت  الدمار  آثار  إىل  التطرق  ثم  املبنى و من  األصيلة يف 

الناشط�، والتي نقوم من خاللها برشح لألسس التي يجب أن تقوم عليها عملية الرتميم و تقسيم العميلة عىل حسب 

األولويات التي يحتاجها البناء، يف القسم األخ� سوف يتم عمل ورقة سياسات (policy paper) لتحويل املبنى بعد 

الرتميم إىل بناء ذو طابع خدمي وذلك ضمن خطط إعادة إع�ر املدينة يف حال التوصل إىل حل سيايس ما يف املدينة.

   ينطلق البحث من اشكالية تتمثل باألسئلة التالية: ماهي الخطوات التي تساعد يف ح�ية مدرسة الفردوس يف حلب 

له  الذي تعرضت  الدمار  ومع�رياً؟ ماهو حجم  تاريخياً  املدرسة  التي Ôلكها  األهمية  الحايل؟ ماهي  الوضع  يف ظل 

املدرسة وما هي أسس و أولويات عملية الرتميم؟ وكيف ±كننا اإلستفادة من املدرسة لتحويلها إىل بناء خدمي بعد 

عملية الرتميم؟

   يفرتض البحث وجود تسوية أو حل سيايس ما يف مدينة حلب، يفيض إىل انتهاء حالة الحرب، والبدء بعملية إعادة 

إع�ر املدينة والذي سيكون جزء منه إعادة ترميم بعض املعاä األثرية.

  

البحث إىل رصد األثر الذي ترتكه الحرب عىل الرتاث املع�ري واألثري للمدينة، من خالل دراسة مبارشة     يهدف 

لنموذج هو "مدرسة الفردوس"، واألثر الذي تركه الدمار عليها، ويحاول أقرتاح افضل الطرق إلعادة ترميم هذا البناء 

انتهاء الحرب. ك� يسعى إىل تقديم ورقة سياسات متعلقة  للتنفيذ، أي بعد  بطريقة تتناسب مع املرحلة املفرتضة 

بإعادة إع�ر هذا البناء التاريخي القديم.

أهم األفكار والنتائج
   يبدأ البحث من تقديم تاريخي للمدرسة، والتي يعود بنائها للفرتة األيوبية، ك� يرشح أقسام املدرسة والعنارص 

املع�رية الخاصة بها مثل العقود والقباب واألعمدة، باإلضافة إىل دراسة النقوش التي تحملها املدرسة من الداخل 

والخارج، وأهم ما ±يز هذا البناء عن غ�ه من الناحية املع�رية والوظيفية. بهدف رسم صورة كاملة عن املوقع.

التاريخية، دون أغفال تطويره خدمياً  يتوافق مع قيمته  املبنى ¼ا  اقرتاحات لرتميم  البحث إىل تقديم  ينتقل     ثم 

واالستفادة منه بأفضل طريقة ممكنة، ويقدم رشح مفصل للمراحل الالزمة لتنفيذ هذه االقرتاحات، كمرحلة التدعيم 

وتثبيت املبنى إنشائياً، ومرحلة ترميم القباب والجدار الرشقي للمدينة، إضافًة إىل ترميم املمرات الداخلية للسطح،
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 وإعادة تأهيل بعض أقسام املدرسة التي كانت مهملة قبل الحرب، ثم ينتهي إىل تقديم ورقة سياسات تتعلق بتحويل 

املبنى بعد إعادة تأهيله إىل بناء ذو طابع وظيفي خدمي.
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اًإجازة يف الرتبية تخصص تخطيط وإدارة، درجة املاجست� تخصص رياض أطفال. و دكتوراة تخصص مرسح الطفل من 
جامعة دمشق. قامت بنرش عدد من البحوث منها "فاعلية املرسح يف تنمية التفك� االبتكاري لدى أطفال الرياض من 

العادات  الروضة بعض  العربية، و"فاعلية برنامج مرسحي يف إكساب طفل  الجامعات  اتحاد  سنوات" يف مجلة   6-5
النفسية  العلوم  الطفل. وعضو يف جمعية  تربية  البعث. مدرسة يف جامعة دمشق قسم  الصحية" يف مجلة جامعة 

والرتبوية.

 :ïالربيد األلكرتو

 

واقع املرسح السوري 

يف املرحلة الراهنة - دمشق أÊوذجاً

دياال حم·ة
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عن البحث
   يحاول البحث مقاربة واقع املرسح السوري ضمن الظرف الراهن املعقد، متخذاً دمشق كنموذج مركزي شامل عن 

سوريا مستغالً مركزية العمل الثقايف التي تتميز به العاصمة. ويعتمد يف استعراضه لحال املرسح عىل عامل� أساسي�، 

ه� مسألة التمويل ب� الحكومي واملستقل، والنصوص ب� األجنبي واملحيل.

وانطالقاً من النقطت� السابقت� يستعرض البحث حال مجموعة العوامل املؤثرة يف تكوين الحالة املرسحية يف دمشق 

إىل  إضافًة  للمسارح،  العامة  كاملديرية  حكومية  ومؤسسات  املرسحية  للفنون  العايل  كاملعهد  تعليمية  هيئات  من 

مؤسسات وصناديق دعم املرسح املستقل، ومروراً ببعض التجارب املرسحية يف عام 2014 والفرق واألفراد الفاعل� 

عىل الساحة املرسحية السورية مؤخراً، ويصل يف النهاية إىل تحديد الفروقات الجوهرية والشكالنية ب� املرسح املستقل 

واملرسح الحكومي.

   يحاول البحث اإلجابة عىل األسئلة التالية: ماهو واقع املرسح يف الداخل السوري يف ظل املرحلة الراهنة (نصوصه، 

كوادره، Ôويله، أماكن عرضه)؟ ماذا أنتج املرسحيون السوريون يف عامي 2013 و 2014 من أع�ل مرسحية، وعىل 

ماذا يدل مضمونها؟ هل العروض املقدمة هي هروب من الواقع أم أنها تحمل موقفاً من األزمة؟ هل من جّدة يف 

العروض املقدمة، وما هو مضمون العروض املرسحية املقدمة؟

   يفرتض البحث وجود فرق جوهري يف العملية املرسحية مدعومًة من الجهات الحكومية أو من الجهات املستقلة 

(صناديق التمويل واملؤسسات غ� الحكومية) ويسعى إىل تلمس هذا الفرق وتحديده.

   ك� يعترب هوية النص املرسحي (أجنبي أو محيل) مؤثر أسايس يف طيبعة ومضمون املرسحيات املقدمة، كذلك يفرتض 

وجود تغ� كب� طرأ عىل امل�رسة املرسحية يف ظل األزمة الراهنة ويحاول اكتشافه.

   يسعى البحث إىل التعرّف عىل الفروق ب� املرسح القومي واملرسح املستقل يف ظل األزمة الراهنة من خالل تناول 

أصل النص املرسحي املوجه للجمهور (محيل– اقتباس)، والتعرف عىل حجم ومساحة الحرية املتاحة يف املرسح السوري 

بنوعيه (الحكومي واملستقل)، إضافًة إىل تحديد مضمون املواضيع املرسحية املطروحة يف كال التصنيف� السابق�.

أهم األفكار والنتائج
   قبل الخوض يف املوضوع األسايس للبحث، تقدم لنا الباحثة رؤيتها للمرسح والفن عموماً خالل األزمات، حيث ترى 

املرسح كفعل إجت�عي سيايس ال ±كن له أن يتجاهل األزمات السياسية واملجتمعية، م� يجعله مرتبطاً بشكل عضوي 

مبارش مع الحالة العامة للبالد التي يصنع ويقدم بها.

   ثم تبدأ يف استعراض رسيع لتاريخ املرسح السوري وأبرز املؤثرين فيه، وأبرز التحديات الفكرية واملادية التي واجهت 

املرسح، وخاصة العالقة الجدلية مع املرسح األوروã، ومع مفهوم املرسح كفن جديد يف البالد، كذلك نستعرض أبرز 

التجارب التي مر بها املرسح والحال الذي وصل إليه اليوم من خالل اإلشارة  إىل الفاعل� فيه وأبرز العوامل املؤثرة يف 

استمراره. لنصل عىل ضوء ذلك إىل تفنيد دور املؤسسات املرسحية املستقلة الفاعلة يف الحالة املرسحية حالياً واملنشئة 

حديثاً يف سوريا، وتقدم رشحاً وافياً عن آليات وطبيعة عملها وتاريخ تأسيسها والنشاطات التي تقوم بها، مثل مؤسسة 

"مواطنون فنانون" و"مخترب دمشق املرسحي"

20 / 44



   ثم تقدم رشحاً مفصالً آلليات اإلنتاج املتبعة يف املرسح ب� املستقل والحكومي والعالقة الجدلية واملعقدة التي تجمع 

هذين النوع� من اإلنتاج، ك� تستعرض دور الدولة يف اإلنتاج املرسحي يف الفرتة القريبة املاضية، والقوان� التي سّنت 

لدعم املرسح وآليات تطبيقها، إضافة إىل اإلشارة إىل بدايات التجارب املرسحية املستقلة والتي بدأت تظهر يف نهاية 

القرن املايض وحتى اآلن، من خالل ذكر أبرز الفرق الشبابية التي تأسست منذ ذلك الوقت واألع�ل التي قدمتها ومدى 

نجاحها أو فشلها يف الوصول إىل الجمهور، مثل فرقة "رصيف" للتونيس حكيم مرزوقي، و"كون" ألسامة حالل، و"ليش" 

لنورا مراد. وتعتمد يف نقديم هذه الفرق عىل مجموعة من املقابالت مع مخرجيها ومديريها،  وتجربتهم الصعبة مع 

آليات اإلنتاج والتمويل املعقدة وعالقتهم كمرسحي� مستقل� مع املؤسسات الحكومية، واملراكز الثقافية األجنبية التي 

Ôّول عروضهم.

   نتقل بعدها إىل استعرض حال مديرية املسارح واملوسيقا كمسؤول حكومي أول عن اإلنتاج املرسحي وتأث�ه يف الحالة 

املرسحية، ودوره يف ظل األزمة الراهنة، ذلك من خالل املرور عىل أبرز العروض املرسحية التي أنتجتها املديرية يف 

السنوات القليلة املاضية، ومحاولة اإلحاطة بطبيعة النصوص واملواضيع واألس�ء التي قدمتها هذه العروض، مثل عرض 

"كلهم أبنا[" ملأمون الخطيب عن نص ألرثر ميلر، و"أناتولد فيلد" ملنتجب صقر عن نص للسويرسي ه�فيه بلوتش، و 

"وعكة صحيّة" لفايز قزق، و"املرود واملكحلة" لعروى العرã عن نص محيل لعدنان العودة، حيث Ôيز الباحثة ب� 

العروض عىل أساس املضمون و اعت�دها عىل نص محيل أو نص أجنبي مرتجم وُمعد.

   ثم نستمر باملرور عىل أهم الفعاليات املرسحية التي حدثت يف دمشق يف عام 2013 و 2014 إضافة ملطلع  2015 

ونصنفها ضمن املعاي� املفرتضة يف بداية البحث، ب� نص محيل ونص أجنبي، كذلك ب� إنتاج حكومي وإنتاج مستقل، 

ك� نش� إىل العالقة الجدلية ب� أماكن العرض وجمهور املرسح والتي ظهرت مؤخراً يف املرسح السوري، حيث انترشت 

يف السنوات القليلة املاضية ظاهرة األماكن البديلة ومرسح الشارع بكÈة يف الشارع املرسحي. كذلك نش� إىل عالقة 

الرقابة مع العروض املقدمة من خالل التواصل مع صانعيها وسؤالهم عن أبرز املعوقات الرقابية التي واجهتهم، ونصل 

إىل أن طبيعة املرسح وجمهورة القليل وعالقته املبارشة مع الشارع تسمح بسقف رقابة مرتفع نسبياً عنه يف السين� 
أو التلفزيون.

   تقدم الباحثة ايضاً توصيفاً مفصالً لبعض العروض املرسحية املقدمة يف موسم 2014 مثل "دائرة الطباش�" أل±ن 

زيدان عن نص لربتولد بريشت، "األيام الخوايل" لع�ر محمد عن نص لهارولد بنرت، "نبض" ملأمون الخطيب، "أكليل 

ناتايل ساروت. وتصل بعدها إىل  الفرنسية  الدم" لزينا< قدسية، و"من أجل نعم ومن أجل ال" ملجد فضة عن نص 

مجموعة من النتائج التي توضح فيها الفروق ب� العروض املنتجة من قبل املؤسسات الحكومية والعروض املستقلة، 

قليالً وحملت يف معظمها  الحريّة  فيها مساحة  زادت  قد  الحكومية  املؤسسات  قبل  من  املمولة  العروض  أن  فتجد 

مضام� سياسية مبارشة أو غ� مبارشة ولكن بطريقة تخدم وجهة نظر املؤسسة الراعية لها أي "الدولة". بين� تواجه 

العروض املستقلة تضييقاً أكرب عىل مضامينها السياسية لتذهب باتجاه مواضيع إجت�عية وإنسانية، مع األخذ بع� 

الراعية مسبقاً وتسعى لتكريسها، ك�  االعتبار توجيهها بطرق واضحة نحو تبني مواضيع عامة تحددها املؤسسات 

تفضل هذه املؤسسات النصوص  األجنبية عىل املحلية منها، م� يسبب ظل�ً وتراجعاً للنص املحّيل املعارص.
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اإلنتاج  املسؤولة عن  املؤسسات  ب�  الحاصلة  الهّوة  لردم  العملية  اإلقرتاحات  بعض  النهاية  الباحثة يف  تقدم     ك� 

والناشط� املرسحي� عىل األرض، ¼ا يضمن تواصل ونتائج افضل تعود بالفائدة عىل الحالة املرسحية السورية بشكل 

تتعلق  التي  القوان�  كافة  وتحديث  وتطوير  املبكرة،  الطفولة  يف  التعليم  مراحل  منذ  املرسح  ثقافة  كتكريس  عام، 

باإلبداع بشكل عام والوعي بأهمية وخطورة فن املرسح كفن ثقايف - تنويري. إضافة إىل إغراء املرسحي� بالعمل عىل 

الخشبة عن طريق التحفيز املادي و املعنوي.
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الصحافة  قسم  اإلنسانيةـ  والعلوم  اآلداب  ـكلية  دمشق  جامعة  عن  صادرة  جامعية  شهادة  عىل  حاصل     
واإلعالم/2008/ باإلضافة لشهادة أكاد±ية صادرة عن املعهد الوطني لإلدارة العامة يف دمشق 2010. مراسل لعدة 

مواقع إخبارية محلية وعربية منها (اإلمارات تا±ز وأصداء الوطن السورية ). يعمل يف مجال إعداد الربامج التلفزيونية، 

وإعداد وتنفيذ االستبيانات والدراسات وحلقات البحث حول مواضيع شبابية واجت�عية متنوعة. انضم لعدة دورات 

تدريبية وورشات عمل يف العديد من املؤسسات اإلعالمية والثقافية منها (DW-AKADEMIE  ومجلة االقتصادي 

السورية)

 :ïالربيد األلكرتو

.

 

املواطنة والشباب السوري

سامر أحمد السيد

spario313@yahoo.com
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عن البحث
   يتناول البحث مفهوم املواطنة الذي يعد الشغل الشاغل للحكومات واملواطن� عىل حد سواء يف املجتمعات كلها، 

وتكتنفه، يف واقعنا التباسات متعددة املصادر بعضها قادم من الثقافة الليربالية الغربية وبعضها اآلخر من تأويالت 

تراثية تشوش دالالت املفهوم ومضامينه من حيث عالقة املواطن بالدولة وتب�ُّ حقوقه وواجباته.

   وتزداد أهمية دراسة هذا املفهوم يف سوريا يف الوقت الراهن الرتباطه ¼ص� الوطن مجتمعاً ودولة، إذ يسعى البحث 

إىل إزالة الغموض والخلط الحاصل� يف التعامل مع املفهوم. فعىل الرغم من أن املواطنة تنتمي إىل مجال االجت�ع 

الفكرية  االنت�ءات  أيديولوجية تحددها  أبعاداً  ُحّملَت  أنها  إال  اإلنسانية  الكرامة  املساواة يف  السيايس املؤسس عىل 

والسياسية والحزبية، وال سي� أن األيديولوجيا تطغى أو تكاد أن تطغى عىل الفكر والسياسة.

 

بنية  وب�  وقيمها،  املتساوية  املواطنة  ¼بادئ  الشباب  وعي  بواك�  ب�  الحاصل  التناقض  إشكالية  البحث  يدرس     

اجت�عية سياسية بطركية استبدادية، بحكم بنيتها التاريخية، ال تعرتف بأهلية الشباب االجت�عية وجدارتهم العلمية 

والعملية إال وفقاً لرشوطها وإلزاماتها، ووفقاً لطبيعة السلطة وإكراهاتها.

   يفرتض البحث أن بواك� وعي الشباب ¼بادئ املواطنة وقيمها هو أساس محاولتهم الجسورة كرس احتكار الفضاء 

العام وإثبات حضورهم فيه. ولعل ما يراه بعضهم "رصاعاً ب� األجيال" هو تعب� ملتبس عن التناقض ب� املحافظة 

والتجديد، وب� التزمت واالنفتاح، وب� التقاليد الذهنية والثقافية الثابتة وحاجات الواقع املتغ�. فإن صياغة املسألة 

عىل هذا النحو تنفي وجود حواجز Ôنع التواصل ب� األجيال، وتؤكد أن وعي الشباب وثقافتهم مرتبط بالتطور الثقايف 

الذي أحرزه املجتمع.

بجوانبها  املدنية،  الحياة  نجاح  وأساس  الحديثة، وفضيلتها،  الدولة  "املواطنة" جوهر  البحث من كون  ينطق     ك� 

االقتصادية واالجت�عية. وكونها جوهراً يخرجها من كونها خياراً من ب� خيارات أو بديالً من ب� بدائل، وذلك لكونها 

الدسات�  تقوم  وعليها  واألخالقية،  والرتبوية  والثقافية  والسياسية  االجت�عية  املستويات  عىل  املدنية،  الحباة  أساس 

الحديثة، والتي يراد لها أن تكون ذلك، كالدستور السوري، الذي عرّف املواطنة، يف املادة (33) منه بأنها: "مبدأ أسايس 

ينطوي عىل حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن و±ارسه وفق القانون".

   تتمثل األهداف املرجوة من هذا البحث بتسليط الضوء والتعرف عىل أهم مصادر ثقافة املواطنة لدى الشباب 

السوري واآلليات والسبل الكفيلة بنرشها وتعميمها، وتعزيز قيمها وإعادة االعتبار ملفهوم الوطن، باإلضافة إىل تبيان 

املجاالت  إىل  النظري  املجال  من  بها  واالنتقال  بخصوصها  التعريفات  أهم  وتبيان  املواطنة  ملفهوم  النظري  التأصيل 

التطبيقية يف الحياة الشخصية لألفراد و يف الحياة العامة للمجتمع وترجمتها إىل نظام عام بحيث تكون حاكمة للقوان� 

العامة والخاصة.

أهم األفكار والنتائج
العام  املفهوم  "املواطنة"، ثم يرشح  اللغوية واالصطالحية لكلمة  الداللة  البحث يف فصله األول، من تحديد  يبدأ     

 ïللمصطلح ويبّ� أهميته ودوره كمنظومة حقوق وواجبات يف تحديد شكل املجتمع والدولة. ك� يحدد يف فصله الثا

مفهوم "الشباب"، خصائصه وس�ته العامة والخاصة.
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   ننتقل يف الفصل الثالث إىل رشح تفصييل عن واقع املواطنة لدى الشباب السوري. تبدأ بنبذة تاريخية ترشح تطور 

املفهوم يف املجتمع السوري سابقاً، ثم تقدم رشحاً عن واقع الشباب يف سوريا اليوم، ومصادر ثقافة املواطنة لديهم، 

نستعرض  ك�  "املواطنة".  فكرة  تجاه  ورأيهم  تعاطيهم  عىل  وتأث�ها  الثقافة  هذه  تشكلها  التي  اإللتباسات  وأهم 

Ôظهرات وتأث�ات دخول هذا املفهوم الجديد نسبياً عىل حياة الشباب اآلن. 

   يف الفصل الرابع نستعرض مجموعة من الشهادات الحيّة من شباب سوري� عاشوا حاالت مواطنة شبه متكاملة 

مؤخراً، نستطلع من خاللها رأيهم باملفهوم وعالقتهم به وصورتهم الشخصية عنه، ك� نرى أبرز األسئلة التي يطرحها 

الشباب عىل أنفسهم واملتعلقة ¼وضوعة املواطنة، äَ ال ±كننا أّن نكون ك� ينبغي أن نكون؟ äَ ال ±كن لبلداننا أن 

تكون بلداناً متقدمة؟ äَ علينا أن نرتك بلداننا و أرسنا ونهاجر لنحظى ببعض الكرامة اإلنسانية؟

   يف خاÔة البحث، نحاول اإلجابة عىل سؤال أسايس يف ضوء كل املعلومات السابقة وهو، كيف ±كن تفعيل مبدأ 

املواطنة ملواجهة تحديات األزمة الراهنة؟ ك� نحاول تلمس املفهوم الجديد والخاص الذي أعطاه الشباب السوريون 

لهذا املبدأ العام، ذلك من خالل استعراض أهم االسئلة العملية الراهنة التي تتطرحها الفئة الواعية من الشباب السوري 

بهذه املبادئ والتي تحاول تطبيقها عىل األرض بشكل فعيل.

   ك� يخلص البحث يف نهايته إىل مجموعة من االقرتاحات والتوصيات العملية، والتي تساعد عىل تكريس هذا املبدأ 

كحل مفتاحي يف مواجهة تحديات املرحلة الراهنة وتخطي األزمة واالنتقال إىل دولة القانون واملواطنة يف سوريا مثل:

مؤسسات  دور  وتفعيل  الحوار،  وثقافة  واملساواة،  والعدالة  والنزاهة  والد±قراطية،  اإلنسان  ثقافة حقوق  نرش     _

املجتمع املدï، وإطالق فضاء حرية التعب� يف القضايا االجت�عية والثقافية واإلقتصادية والسياسية .

_   سّن الترشيعات التي من شأنها تذليل كل العقبات القانونية والسياسية التي تحّد من مشاركة الشباب يف الحياة 

السياسية.

_   نرش ثقافة املواطنة والرتبية املواطنية يف املناهج املدرسية والجامعية.

_   تقوية العالقة ب� الحكومة والشباب وإيجاد جرس من التفاهم والتواصل بينه� عرب تنشيط املناخ السيايس يف 
السياسية  بتشكيل األحزاب  ما، والس�ح  احتكارها لصالح حزب  للسلطة وعدم  السلمي  التداول  املجتمع من خالل 

والجمعيات الشبابية التي تعرب عن الروح الشبابية يف املجتمع املفعمة بالحيوية والعطاء واإلبداع واالبتكار.
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   طالب يف جامعة دمشق، كلية اإلعالم، يجهز لرسالة ماجست� يف اإلعالم يف الرأي العام، كذلك طالب يف املعهد العايل 

للفنون املرسحيّة اختصاص الدراسات املرسحيّة، يعمل كصحفي مستقل مختص بالشأن الثقايف يف عدد من الصحف 

واملواقع العربية، باإلضافة إىل عمله كمدون يف الشأن الثقايف.

ammar.mn@hotmail.com :ïالربيد األلكرتو

.

 

الجسد بº الحضور والغياب

ع¯ر املأمون
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عن البحث
   يف ظل التغ�ات الكربى التي تطرأ عىل املجتمع ±ثل النص ¼فهومه الواسع جزءاً مه�ً من التاريخ بوصفه اختزاالً 

بالكاتب وبالنص  التي تستند إىل معاير ج�لية ورسدية ترتبط  التاريخ  للذاكرة وللحضور املهّمش املخالف لنصوص 

نفسه توضح طبيعة املجتمع والتغ�ات التي Ôر به وخصوصاً تلك املرتبطة بالفرد واإلنقالبات التي ±ر بها عىل الصعيد 

الجسدي والفكري.

 

تشهدها سوريا،  التي  "الحرب"  الجسد يف ظل  اتخذها  التي  والوضعيات  باألشكال  التعريف  البحث  يحاول هذا     

واكتشاف األساليب الرسدية املستخدمة للتأسيس لحضوره أو غيابه، باإلضافة إىل اإلضاءة عىل بعض النواحي الج�لية 

يف حالة الجسد املهدد بالغياب الذي يحاول أن يؤكد عىل حضوره املادي والرمزي.

   يستخدم البحث أدوات التحليل والنقد األدã يف دراسة النصوص التي تتناول الحرب / التمرد / الثورة بوصف هذه 

النصوص وثائق تنقل التجربة الشخصية للكاتب إىل جانب تناولها للتغ�ات التي تطرأ عىل فعل الكتابة، وارتباط هذا 

الفعل باملقوم األسايس للوجود اإلنساï (الجسد)، فاألخ� يخضع لتبدالت ووضعيات تكسبه حساسية جديدة تنعكس 

يف النص ومقوماته األدبيّة.

   يدرس البحث التغي�ات التي تطرأ عىل الجسد ضمن الحرب، عرب دراسة الوضعيات التي يخضع لها ضمن الفضاء 

الكاتب وحضوره، ك� يرسم معاä الجسد  التعب� عن لغة  النص ذو قدرة عىل  النص، بوصف  وانعكاس ذلك ضمن 

وعالقته مع الفضاء واللغة، فتجربة الكتابة مرتبطة بتجربة الجسد، ليربز مفهوم النص/ الجسد وقدرة النص املكتوب 

عىل رسم ج�ليات ترتبط بوضعية الجسد تنعكس ضمن اللغة وتكنيك الرسد، وهي التي تحدد حضور الجسد و غيابه، 

ذلك عن طريق محاولة االجابة عىل تساؤل محوري، كيف حرض الجسد يف النص وكيف غاب؟ وهل ±كن لهذه الثنائية 

أن تؤسس لشعريّة ذات خصوصيّة مرتبطة بالحرب التي Ôر بها سوريا؟

افرتاضات  من مجموعة  وينطلق  الغياب)،  الحضور–  الكتابة–  (الجسد–  محّددة  رئيسية  مفاهيم  البحث  يتناول     

متعلقة بالوضع العام الذي رافق إنتاج هذه النصوص واملتمثل بـ(الحرب)، فيفرتض أن الوضعية  الجسدية الجديدة 

التي اكتسبها الكاتب يف ظل الحرب أثّرت عىل معاä النص وطبيعته، ويحاول تلّمس هذا األثر. ك� يعترب النص معادالً 

رمزياً عن الجسد، حيث يؤثر الفضاء املحيط بالجسد عىل شكل الكتابة وج�لياتها.

   يسعى البحث لتسليط الضوء عىل الصيغ الج�ليّة التي اكتسبها النص السوري يف ظل التهديد الجسدي الذي يخضع 

له كتّاب هذه النصوص، كذلك اكتشاف الوضعيات الجديدة التي اتخذها الجسد بعد عام 2011 والتقنيات الرسديّة 

املستخدمة يف التعب� عن هذه الوضعيات، باإلضافة لتحديد معاä حضور وغياب الجسد يف ظل الحرب التي تغتال هذا 

الجسد رمزياً وواقعياً.

أهم األفكار والنتائج
يعتمد البحث عىل خمسة نصوص صادرة عن (بيت املواطن للنرش والتوزيع) هي عبارة عن شهادات كتبت عن الحرب 

يف سوريا ونرشت مؤخراً ضمن سلسلة  (شهادات سوريّة) وهي:

_   "إىل ابنتي- تأليف: هنادي زعلوط.

_   "كمن يشهد موته"- تأليف: محمد ديبو.
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.ïأصب بأذى"–  تأليف: عمرو كيال äإذا قفزت عن السياج و"   _

_   "موزاييك الحصار"– تأليف: عبد الوهاب عزّاوي.

_   "غرفة تطل عىل الحرب"– تأليف: إيديت بوفييه.

   وقبل الخوض يف تحليل هذه النصوص يقدم البحث يف الفصل األول بعض الدراسات التمهيدية، يحتوي القسم األول 

منها عىل مراجعة تاريخية لحضور الجسد يف الرتاث األدã العرã عرب عدد من النصوص العربية القد±ة والتي تناقش 

حاالت مختلفة كحاالت املتصوفة وحاالت النبوءة، سواء نبوءة محمد بن عبد الله أو من أدعى النبوءة، عرب اإلضاءة 

عىل الجانب الجسدي وارتباطه بالنص. باإلضافة إىل نصوص املتصوفة والوضعيات الجسدية التي Ôثلها كحالة الحالج 

و غ�ه ممن كان النص لديهم محاولة لتعي� وضعيتهم يف عالقتهم مع الله أو اآلخر البرشي.

   أما القسم الثاï فيحاول فيه الباحث مقاربة مفهوم النص/الجسد والعالقة املتبادلة بينه� كمفاهيم عامة، النص 

بوصفه كيان عضوي، وعالقته مع الجسد، والحاالت التخيلية التي يرسمها له، بحيث يكتسب خصائص جوهرية جديدة 

كالتحول واالûساخ وغ�ها، وتأث� ذلك عىل بنية الرسد والخطاب. باإلضافة إىل دراسة الجسد وعالقته مع الفضاء الذي 

يحيل إليه النص وكيف أثّر ذلك عىل شكله ولغته والوضعيات التي تجعل منه أحياناً يتجاوز الخصائص البرشية، ذلك 

 :ïضمن مجموعة من الن�ذج التي تشملها الدراسة والتي تقدم تفصيلياً يف الفصل الثا

الباحث تحليل املعاä الج�لية للجسد ضمن  أبنتي" وتحت عنوان فرعي "الجسد سجيناً" يحاول     ففي نص "إىل 

له، عرب  الطبيعية  الصحية/  للحالة  عليه ترصفات ووضعيات مخالفة  والقمعي  الضيق  الفضاء  يفرض  السجن وكيف 

تحليل بضع عينات تخدم الفكرة املطلوبة، بحيث نقف أمام تصور جديد للجسد بعيداً عن فضائه اإلعتيادي.

   أما يف نص "كمن يشهد موته" وتحت عنوان "الجسد مهدداً بالغياب" نجد تجربة مميزة للتحول الذي ±ر فيه الجسد 

إذ نالحظ أنه يراوح ب� الحياة واملوت يف مرحلة الالتعي� وهذا ما جعل النص أقرب إىل محاكمة للذات أمام سطوة 

املوت وحضوره الذي اغتال من املؤلف إسمه و أبقى عىل جسده.

   ويف الجزء املعنون بـ"الجسد شاهداً عىل املوت" نقف أمام تجربة ج�لية فريدة من نوعها يف نص "إذا قفزت عن 

السياج وä أصب بأذى" حيث تعمل اللغة الشعرية عىل تحويل الجسد من وضعية البرشي إىل وضعية الرا[

(la voyant) الشاهد عىل موت من حوله ثم تحوله إىل را[ يف رحلة عرب ما يشابه املطهر.

   ويف تحليل نص "موزاييك الحصار" يذهب الباحث إىل دراسة حضور الجسد يف حالة الحصار، تحت عنوان "الجسد 

محارصاً" نتلمس املعاï الجديدة الذي يحددها النص لجسد الكاتب أثناء رسده لذكرياته عن الحصار الذي تعرض له 

يف بيته يف مدينة دير الزور أثناء "الحرب"، والكيفية التي أعاد بها تعريف جسده ضمن هذا الفراغ املألوف من خالل 

رصد أثر مرور الزمن أثناء الحصار وما يرتكه من تغي�ات جوهرية بسبب السكون القرسي الذي يعيشه الجسد ضمن 

هذا الظرف الوجودي اإلستثنا[.

   ويف تحليله للنص األخ� "غرفة تطل عىل الحرب" للصحفية الفرنسية أيديت بوفييه، والذي ترسد فيه تجربتها يف 

سوريا، يذهب البحث إىل خصوصية كون الكاتبة أجنبية، وكيفية ظهور الجسد الغريب يف مكان الحرب وتعامله مع 

الفضاء العام عىل هذا األساس. ويخلص إىل أن الرؤية االسشرتاقية التي تقولب هذا النص تجعل لجسد الكاتبة

28 / 44



خصوصية بوصفه أشد قيمة ممن حولها، الجسد األجنبي هنا يحمل داخله الخالص وال بد من أن يصل إىل األمان، وكل 

من حوله يساعده عىل ذلك، م� ±يّز تجربته الحسيّة مع اآلخر واملكان واملوت، عن تجارب األجساد التي ä تخرج من 

أماكنها.

   ويف الفصل األخ� يستعرض الباحث مجموعة من النتائج التي أظهرها تحليل النصوص وإعادة قراءة عنرص الجسد 

الكتابة الجديد الذي حددته وضعية الجسد ضمن الفضاء وأظهرته النصوص ككل، إضافة  ضمنها. أهمها هو شكل 

للج�لية الخاصة التي تحملها هذه النصوص واملرتبطة بالفضاء املحيط بالجسد وهو الحرب. ثم يحاول تفنيد خصائص 

التي تحملها، واملرتبطة ¼رحلة  النهاية إىل املالمح الشعرية الخاصة  الجسد ضمن النصوص كٌل عىل حدا. ويش� يف 

القطيعة، أي الرحيل من فضاء املوت إىل فضاء النجاة ويصل إىل أن النصوص توثق لحظة التغي� هذه ال ما قبلها وال 

ما بعدها، وكأننا أمام تكثيف لعملية قطع الحبل الّرسي، واإلنتقال من فضاء الحرب إىل خارجه.

29 / 44



   محرر يف قناة الجزيرة لألطفال (2006-2008) يف الدوحة، قطر. مساعد املدير العلمي لربنامج بناء خارطة ثقافية 

لسورية يف األمانة السورية للتنمية (2009-2010(، عضو مؤسس يف ((ورشة الشارع للكتابة املرسحية الجديدة)) 

التي أسست عام (2007) يف دمشق، ومرشف مادة املرسح يف مبادرة سنبلة التعليمية (2014) يف البقاع، لبنان.

   له تجارب يف الكتابة املرسحية، التمثيل واالخراج، يف سوريا ولبنان، وهو خريج املعهد العايل للفنون املرسحية يف 

دمشق 2009.

omargbaee@hotmail.com :ïالربيد األلكرتو

.

 

مرسح اللجوء

عمر جباعي

30 / 44



عن البحث
   ä يتجاوز عدد النشاطات املرسحية السورية املختلفة يف لبنان ثالث� نشاطاً منذ عام 2011، عل�ً أن عدد الالجئ� 

السوري� فيه بلغ مليوناً ومئة و,ان� ألف الجئ تقريباً، ما يعني نشاطاً مرسحياً واحداً لكل مائة وستة وخمس� ألف 

شخص يف السنة الواحدة.

   هذه األرقام قد ال تبدو مفزعة لغ� املهتم� بالشأن املرسحي، لكنها يف الحقيقة أكÈ من مفزعة، بل وكارثية، ألن هذا 

التشكييل فحسب، وإûا - ور¼ا األهم-  يطال  الثقايف ال يطال املرسح فقط، وال املوسيقى والسين� والفن  الضمور 

التقليدي وهو املصدر األسايس املعتَمد لتقديم  التعليم املدريس  الثقايف والالجئ�. ويف ظل تراجع  العالقة ب� املنتَج 

املعرفة، تبدو العالقة ب� الثقافة (املرسح ûوذجاً) والالجئ� يف غاية األهمية.

   هذا البحث هو محاولة لرصد العالقة والتأث� املتبادل ب� الالجئ� السوري� واملرسحي� السوري� يف لبنان، بناًء عىل 

سرب ميداï، ويسعى للكشف عن أهمية دور املرسح يف ظروف الحرب واللجوء، وكيف ±كن تعزيز هذه األهمية؟ 

وذلك بناء عىل تجارب الطرف� مع املرسح: الجمهور واملرسحي�، يضاف إليه� طرف ثالث هام جداً، هو الالجئ� الذين 

شاركوا يف نشاطات مرسحية مختلفة، من ورشات وعروض مرسحية وورشات يف الكتابة املرسحية وغ�ها، وهم منطلق 

هذا البحث.

   تنطلق اشكالية البحث من سؤال رئييس هو : ما شكل العالقة ب� الالجئ� السوري� والنشاطات املرسحية يف لبنان؟ 

ومن هذا السؤال تتفرع مجموعة من  األسئلة: كيف ينظر الجمهور إىل النشاط املرسحي؟ هل يرون أن له رضورة أم 

ال؟ وهل يفكر املرسحيون بالالجئ� كجمهور ح� يختارون ما سيقدمونه من نشاط مرسحي؟ ما الذي يريده الالجئون 

(كجمهور للمرسح) من مرسحييهم، وما الذي يريد املرسحيون تقد±ه لهم؟ ملاذا ä تظهر فرق  مرسحية يف مخي�ت 

الالجئ�؟ ما هو األثر الذي تركته مشاركات بعض الالجئ� يف النشاطات املرسحية؟ هل هناك معوقات تعرتض وصول 

الطرف� إىل بعضه�، وما هي إن وجدت؟ وبالتايل هل كشفت التغ�ات التي خضع لها الالجئون (جمهوراً ومرسحي�) 

عن أدوار جديدة للمرسح، أم كشفت عن عدم أهمية وجوده؟

   ينطلق البحث من فرضية أساسية هي أن املرسح حاجة بالنسبة لالجئ� وليس مجرد وسيلة للرتفيه، ويفرتض وجود 

خلل يف العالقة ب� الالجئ� واملرسح.

   يسعى البحث لدراسة العوامل التي أدت وتؤدي إىل هذا الخلل يف العالقة ب� املرسح والالجئ�، ك� يحاول اقرتاح 

املرسح (كنشاط ثقايف) رديف للتعليم، وبديل اترضاراي يف أماكن غياب التعليم التقليدي.

أهم األفكار والنتائج
   يبدأ البحث بفصل Ôهيدي نأخذ فيه فكرة عامة عن طبيعة املرسح السوري قبل اللجوء إىل لبنان، من خالل مناقشة 

الثالثة، كـ"التطوير والتحديث" و"االنفتاح". ك�  الوسط املرسحي منذ بداية األلفية  الطارئة عىل  مجموعة املفاهيم 

يلقي الضوء عىل طبيعة جمهور املرسح قبل اللجوء.
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لبنان ونحاول تصنيفها ضمن ثالثة أشكال هي،  للنشاطات املرسحية السورية يف  الثاï استعراضاً  الفصل     نجد يف 

"ورشات العمل املرسحي"، "القراءات املرسحية"، و"العروض املرسحية". ونبدأ يف تفنيد الورشات إىل أنواع هي، ورشات 

الكتابة، ورشات إعداد املمثل، وورشات املرسح التفاعيل. ننتقل بعدها إىل تحليل القراءات املرسحية املقامة يف لبنان 

بعد اللجوء ونرصد تطور هذه الظاهرة من خالل مقارنة العروض املقامة يف لبنان مع العروض يف سوريا سابقاً.

   ثم نستعرض جزءاً من العروض املرسحية التي أقيمت يف لبنان يف فرتة اللجوء وقام بها سوريون، حيث تصنف ضمن 

نوع�، عروض إحرتافية وعروض هواة. يناقش البحث العروض اإلحرتافية ضمن سؤال� أساسي�، مالعالقة ب� هذه 

العروض والالجئ� (جمهوراً ومرسحي�)؟ وكيف أثر اللجوء عىل أشكال ومضام� هذه العروض؟ أما يف عروض الهواة 

الباحث جدوالً  يورد  العروض. ك�  انتجتها هذه  التي  واألشكال  املضام�  اللجوء عىل  أثر موضوعة  البحث  فيناقش 

بالنشاطات املرسحية السورية يف لبنان بحسب الرتتيب الزمني.

   يستعرض البحث يف الفصل الثالث معوقات النشاط املرسحي السوري يف لبنان. ويحاول تحديد الوضع اللوجستي 

للعملية املرسحية السورية فيه، ويفّصل العوامل الرئيسية التي تدعم هكذا نشاطات أو تعيقها، ويربز دورها وعالقتها 

مع النشاط املرسحي اللبناï املحيل أيضاً.

.
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ماهر سمعان
   صحفي وباحث مستقل. يعمل حالياً مع صحيفة التا±ز الربيطانية باالضافة اىل عدد من املشاريع املستقلة. فلسطيني 

سوري، مولود يف دمشق، سوريا ويقيم حاليا يف ب�وت، لبنان. تلقى درجة املاسرت يف التاريخ السيايس والعالقات الدولية 

من جامعة رين 2 وسيانسبو رين، فرنسا عام 2013. ويحمل درجة البكالوريوس يف االعالم من جامعة دمشق. عمل 

خالل العام املايض مع منظمة أوكسفام الربيطانية يف استجابتها السورية كمسؤول االعالم يف مقر االستجابة يف ب�وت. 

ك� عمل سابقا مع وكالة رويرتز الربيطانية لالنباء يف مكتبهم يف دمشق.

mahersamaan@gmail.com :ïالربيد اإللكرتو

لؤي ح¯دة
   خريج  أدب فرنيس 2007 من جامعة دمشق، منسق مشاريع اغائة وتعليم 2011 – 2014، لديه خربة مراقبة 

وتقيم يف منظمة امل�يس كور 2014 ،مقيم يف ب�وت.

 :ïالربيد اإللكرتو

نالº مال
   منتجة تلفزيونية يف وكالة تومسون رويرتز لالنباء، مسؤولة عن ملفي العراق وسورية. ولدت يف دمشق، سوريا وتقيم 

 MENA Cristal Festival for Media) عىل جائزة UM حاليا يف ب�وت، لبنان. حصلت مع فريق عمل وكالة

and Advertising) لعام 2011.  عملت يف مراحل سابقة مع مجموعات اخبارية اعالمية وإبداعية سورية (أل، 
الديبلوم  اىل جانب  من جامعة دمشق   ãالعر االدب  البكالوريوس يف  درجة  وتحرير سوريا....). حاصلة عىل  يتبع.. 

الوطني العايل HND يف التجارة االلكرتونية من الجامعة االفرتاضية السورية يف دمشق.

naline.malla@gmail.com :ïالربيد اإللكرتو

.

 

Ïصورة الحراك السوري يف اإلعالم العر

ماهر سمعان – لؤي ح¯دة – نالº مال

louay.ham1981@gmail.com 
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عن البحث
   إن السعي لفهم صورة الحراك السوري والعوامل املؤثرة يف مساره العام خالل السنوات املاضية ال بد أن يعمل عىل 

دراسة الثقافات املؤثرة عىل معرفة السوري� عامة باإلضافة إىل معرفة العنارص اإلقليمية والدولية التي تلعب دورا كب�اً 

بشكل مبارش أو غ� مبارش يف التأث� عىل مسار الحراك ومستقبله.

التلفزيوï اإلخباري، أحد أهم مصادر املعلومات العامة حول أي حدث     يعد اإلعالم بكل أشكاله وخاصة اإلعالم 

سيايس يف العاä، إضافة لكونه أحد أهم العنارص املكونة للصورة املنقولة عن الحدث، لذا يذهب البحث لدراسة أثر 

الجهات اإلعالمية املخلتفة عىل تكوين هذه الصورة لدى الرأي العام السوري ومن ثم العرã والعاملي، من خالل دراسة 

آليات إنتاج الخطاب اإلعالمي لن�ذج متباينة من الجهات اإلعالمية الفاعلة بالشأن السوري.

   يعتمد البحث يف دراسة الخطابات اإلعالمية عىل تحليل املصطلحات اللغوية املستخدمة يف وصف مكونات الرصاع 

يف سوريا، من خالل رصد اإلختالفات والخالفات ب� الجهات املدروسة يف وصف الحدث أو الجهة الواحدة، بهدف 

الوصول إىل توضيح الفروقات الجوهرية ونقاط اإللتقاء ب� هذه الخطابات وأثرها عىل املتلقي.

   تتمحور إشكالية البحث األساسية حول نقاط االختالف والتوافق ب� هذه الخطابات؟ وأثرها عىل املتلقي بشكل عام؟

 

البحث وجود خالفات جوهرية يف خطابات الجهات اإلعالمية املختلفة يف رصدها للحدث السوري، تبعاً     يفرتض 

لرؤيتها السياسية واأليديولوجية للحدث، ويحاول رصدها من خالل املقارنة ب� ثالثة محطات إخبارية، "قناة العربية" 

بوصفها جهة تدعم املعارضة، و"قناة امليادين" بوصفها جهة Ôيل للنظام، وقناة "ã ã يس – عرã" بوصفها جهة Ôيل 

نحو الحياد نسبياً.

   يف وقت لعبت فيه وسائل اإلعالم الحديثة (اإلعالم الفضا[ ووسائل التواصل االجت�عية واالنرتنت) دورا أساسياً يف 

تكوين املعرفة املؤسسة ملواقف األطراف الداخلية والخارجية ونقل رأيها ورؤيتها؛ فإن دراسة محتوى ûاذج من االعالم 

السوري�، ك�  لدى  املتكونة واملرتاكمة  املعرفة  املؤثرة يف طبيعة  الثقافات  أهم  أفضل ألحد  تكوين فهم  إىل  يهدف 

بالنسبة للمتابع� عىل املستوى االقليمي والرأي العام يف املنطقة العربية

أهم األفكار والنتائج
يبدأ البحث بتوضيح مقتضب للظرف السوري العام (السيايس واالجت�عي واإلعالمي) الذي سيتم دراسة صورته لدى 

الجهات اإلعالمية الخاضعة للدراسة، ثم ننتقل إىل تحديد الكل�ت املفتاحية التي ستتم مقارنتها ب� هذه الجهات في� 

بعد.  

    ننتقل بعدها إىل تحديد عينات الخطابات اإلعالمية املدروسة وآليات اختيارها، ثم ندخل يف تحليل هذه العينات 

لكل قناة عىل حدا، بدايًة من قناة "العربية" ثم "امليادين" ثم "ã ã يس – عرã" ويعتمد البحث هنا عىل صفحات 

وسائل التواصل االجت�عي الخاصة بهذه القنوات عىل شبكة اإلنرتنت، ويركز عىل استخدام املصطلحات اللغوية يف 

وصف األحداث والجهات املعنية بها، تبعاً لنسب ومعاي� كمية ونوعية محددة ومدروسة.
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لنشأة  توضيحية  بيانات  الحدث،  لصورة  الخطابات وكيفية صناعتها  لهذه  مقارنته  اإلعتبار يف  بع�  البحث  يأخذ     

ومرجعية كل من القنوات املدروسة، بهدف تحديد أعمق وأدق ملصادر وغايات هذه الجهات يف اختيارها لسياساتها 

التحريرية وبالتايل لطبيعة خطابها، بغية التمكن من دراسة التيارين الرئيسي� الفاعل� يف الحدث السوري يف إطار 

أقرب إىل الوسطية، ومراقبة درجات اإلنحياز وتبني رأي أحد األطراف املتصارعة لدى كل جهة إعالمية عىل حدا.

   ليصل البحث إىل مجموعة من الخالصات الناتجة عن التحليل الدقيق للخطابات املختلفة ومقارنتها، عن طريق 

الرسوم البيانية واإلحصائيات الدقيقة. أهم هذه النتائج هو استخالص الخلفيات السياسية التي تقف خلف الرؤية 

التحريرية لكل قناة، واختالفها مع القنوات األخرى، إضافة إىل تحديد دقيق لطبيعة املصطلحات املختلف عليها، (ثورة، 

 ãالعر (الجيش  إرهابية)  مجموعات  مسلحة،  معارضة  حر،  (جيش  أهلية)  حرب  مسلح،  (رصاع  حراك)  انتفاضة، 

السوري، قوات النظام).... وغ�ها من االختالفات املرتبطة باملرجعيات الفكرية واأليديولوجية لكل قناة.

   ك� يصل البحث إىل تحديد الدور الذي لعبه اإلعالم عموماً والقنوات الخاضعة للدراسة خصوصاً يف تحديد األطراف 

الرئيسية للرصاع، وتطور هذا التحديد مع مرور الزمن، وخاصة في� يتعلق بالتعامل مع (داعش) أو (الدولة اإلسالمية 

يف العراق والشام) وتصديرها للمتلقي عىل أنها طرف ثالث فاعل بقوة عىل األرض يف السنة ونصف األخ�ة من تطور 

األحداث.
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صورة الجسد املعذب

يف الفن التشكييل السوري

محمد عمران

momran79@gmail.com
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   مواليد دمشق 1979، إجارة من قسم النحت يف كلية الفنون الجميلة يف دمشق 2000، وحاصل عىل دبلوم دراسات 

عليا من نفس القسم عام 2002 ومعيد يف قسم النحت كلية الفنون الجميلة  يف دمشق ب� عامي 2007/2005، 

ك� يحمل ماسرت من قسم تاريخ الفن املعارص يف جامعة ليون الثانية 2009. مشارك يف العديد من املعارض الفردية، 

الج�عية، امللتقيات وورشات العمل يف سوريا، لبنان، األردن، الكويت، مرص، تركيا، أملانيا، بلجيكا، الدûارك، الواليات 

املتحدة األم�يكة وفرسا. يكتب يف مجال الفنون التشكيلة/ البرصية يف صحيفة العرã الجديد. يقيم ويعمل يف باريس.

:ïالربيد األلكرتو

.

 



عن البحث
للفنان� التشكيلي�، من أجيال مختلفة، يف    مع بداية اإلنتفاضة يف سوريا كان من املمكن أن نالحظ حضوراً مه�ً 

الحدث السوري، واملساهمة حتى يف صناعة صورته. ترك هذا الحدث أثرا بيّناً عىل األع�ل الفنية طيلة األعوام األربع 

املاضية.

  وعىل الرغم من اختالف التجارب واألساليب باإلضافة للتنوع الواسع يف Ôثيل العنف، يبقى الجسد اإلنساï املعّذب 

الحامل األسايس لهذه األع�ل. إهت�منا بهذه املوضوعة دفعنا ملراقبة وتوثيق األع�ل التي تحوي عنرص الجسد املعذب 

لتصبح الحقاً مرشوع للدراسة تحت عنوان "صور الجسد املعذب يف الفن التشكييل السوري املعارص".

   ينقسم هذا البحث إىل محورين أساسي� ه�، صورة الجسد املعذب يف الفن التشكييل السوري قبل الثورة، وبعدها. 

وتحاول من خالله� تبيان التغ� الحاصل عىل هذه الصورة من خالل اإلجابة عىل سؤال أسايس، ماهو التغي� الذي 

أدخله الحدث عىل هذه الصورة؟

 

   يفرتض البحث تحديداً تاريخياً فاصالً ب� ما قبل الثورة ومابعدها، مر التشكيل السوري من خالله ¼نعطف جوهري 

التغي� وتعريفه من خالل دراسة تفصيلية لعنرص تشكييل هو "الجسد  يف املفاهيم وامل�رسة، ويحاول تلّمس هذا 

املعذب" والفروقات التي طرأت عليه ب� املرحلت�.

يهدف البحث إىل قياس ومحاولة تحديد التغي� الحاصل عىل الفن التشكييل السوري بعد العام 2011، من خالل 

قياس الفروقات الطارئة عىل موضوعة "الجسد املعذب" يف أع�ل الفنان� السوري� الذي أحدثته التغ�ات التاريخية 

العنيفة.

أهم األفكار والنتائج
   يبدأ البحث ¼قدمة ترشح دوافع، أهمية ومنهجية البحث. تليها فقرة Ôهيدية نرشح من خاللها، وبشكل موجز، 

موضوعة الجسد بشكل عام ومفهوم الج�ل املتغ� بحسب الثقافات والحضارات وتوسع هذا املفهوم منذ القدم حتى 

وقتنا الحايل. ثم نرشح مفهوم الجسد املعذب ومعناه يف الفن.

   نبدأ الفصل األول تحت عنوان الجسد املعذب يف الفن التشكييل السوري منذ البدايات. نستعرض فيه، من خالل 

مقدمة صغ�ة، أع�ل مجموعة من فنان� من أجيال مختلفة: بدايًة مع األس�ء املكرّسة من الجيل السابق، وصوالً إىل 

بعض األس�ء الشابّة.

 

   نبدأ بعد ذلك بالعنوان األول من هذا املحور وهو الجسد امليت، أحد أشكال الجسد املعذب، قبل الثورة. تنقسم 

هذه الفقرة بدورها إىل فقرت� فرعيت�، األوىل تحت عنوان الجسد امليت يف الفن التشكييل السوري كرمز للحرب، 

حيث نستعرض فيها ونحلل أع�ل كل من زù سالم، مصطفى عيل وعاصم الباشا، والفقرة الثانية تحت عنوان جسد 

ميت قديم/معارص، وإخرتنا مثاالً للتحليل عمل "الخلود" ملصطفى عيل. العنوان الثاï الجسد الوحش يف الفن التشكييل 

السوري قبل الثورة، حيث نستعرض مجموعة من األع�ل ملاهر البارودي، يوسف عبدل¬، فادي يازجي، سبهان أدم 

ورندا مداح. أما العنوان الثالث واألخ� يف هذا املحور فهو الجسد املريض يف الفن التشكييل السوري قبل الثورة. ونركز 

فيه عىل أع�ل ماهر البارودي بشكل أسايس. 
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   ننتقل بعد ذلك للمحور الثاï، وهو الجسد املعذب يف الفن التشكييل السوري خالل الثورة. نبدأ مع رشح موجز 

يعرض بعض التجارب ويوضح التغ�ات الحاصلة عىل املشهد التشكييل، ك� نعرض يف هذه املقدمة للمفردات واألشكال 

الفنية الجديدة الطارئة عىل بعض أع�ل الفنان� السوري�. وك� يف املحور األول نعيد تقسيم هذا املحور بحسب 

حيث  الثورة.  خالل  التشكييل  الفن  يف  امليت  الجسد  عنوان  مع  لنبدأ  املقدمة  يف  املقرتحة  املعذب  الجسد  أشكال 

نستعرض صورة الجسد امليت كرمز للمكان املنكوب من خالل عرض وتحليل أع�ل كل من يوسف عبدل¬، خليل 

العنيفة  الواقعية  الصور  التي إتخذت من  ننتقل إىل األع�ل  الصفدي، سومر سالم. ثم  الصفدي، شذى  أكرم  يونس، 

مرجعية برصية لها  كحادثة الطفل حمزة الخطيب. مع الفنان�: خليل يونس، أمجد وردة، خالد الخاï وداï أبو لوح. 

نتكلم بعدها عن األع�ل التي كرّمت الجسد امليت تحت عنوان شهيد إما معرّف ك� يف عمل تحية إىل غياث مطر 

لوسيم مرزوقي أو شهيد مجهول ك� يف عمل الشهيد لطارق بطيحي أو  أم الشهيد ليوسف عبدل¬.

   الفقرة التي تليها تحمل عنوان الجسد املشظى وهو أحد تفريعات الجسد امليت. يف هذه الفقرة نتطرق لألع�ل 

التي أحتوت أجزاء مبرتوة من الجسد البرشي وباألخص الرأس املقطوع، ك� يف أع�ل فادي يازجي، يارس الصايف، عمران 

يونس ويوسف عبدل¬. ننتقل بعدها إىل الجسد الوحش يف الفن التشكييل املنتج خالل فرتة الثورة، مستعرض� بداية 

الوحش  لفكرة  بعدها  لنتطرق  شبيح،  عنوان  حملت  التي  الحلبي  وأكرم  بطيحي  طارق  حمو،  أزاد  من  كل  أع�ل 

الهج�، مرجعيات  "الجسد  الفقرة بعنوان أخ� وهو  السيايس، ك� يف أع�ل منيف عجاج وهاï رشف. ننهي هذه 

.ãمتعددة" حيث نتطرق ألع�ل كل من خالد التكريتي، فادي الحموي، سبهان أدم، قيس سل�ن ومهند عرا

   يف خاÔة  البحث نستعرض خالصة التحليل املبني بشكل أسايس عىل قياس الفروقات الحاصلة عىل موضوعة الجسد 

املعذب قبل وبعد الثورة. ونصل إىل أن األع�ل الالحقة بدت أكÈ فجاجة وواقعية من سابقاتها األقرب إىل الرمزية يف 

طرح الجسد املعّنف، ويرجع ذلك إىل سطوة الصور العنيفة جداً والغ� منضبطة عرب مواقع التواصل االجت�عي كمكون 

ثقايف جديد، م� أدى إىل تغي� جوهري يف صورة الجسد يف الفن التشكييل السوري ليصبح أكÈ تشويهاً بفعل العنف، 

بعد أن كان يستخدم غالباً كرمز مقدس يف األع�ل القد±ة.
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   ولدت يف العام 1982، درست يف جامعة دمشق، تعمل مهندسة ع�رة، كانت أطروحة تخرجها حول إعادة تأهيل 

"بيت الحكمة" وهو نرش وتصميم البيوت اإلسالمية.

   عملت ورود عىل تثقيف نفسها بنفسها، تعترب التصميم ميداناً واسعاً حيث الكل يستطيعون أن يكتشفوا اختصاصات 

متعددة ترتاوح ب� التصميم الصناعي والتخطيط املدï. شاركت ورود يف العديد من ورشات العمل الفنية يف دمشق 

ب� عامي 2004 و2012.

 :ïالربيد األلكرتو

.

 

الرتاث الالمادي وأثره يف بناء

السلم املجتمعي

(دراسة خاصة حول وردة دمشق)

ورود أهديل 

Woroud.37@gmail.com
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عن البحث
واألسس  قيمها  املحلية،  بالثقافة  لالهت�م  ملحة  واملنطقة، ظهرت حاجة  املرشق  الدامية يف  اليوم  أحداث     ضمن 

ثقافية،  أدبية،  طبية،  متعددة،  قيم  يجمع  مجتمعي  كعنرص  الدمشقية  الوردة  أهمية  هنا  تظهر  ضمنها.  السلمية 

ثقافتهم  عىل  وتأكيد  املنطقة  لساكني  حاجة  سلمي  المادي  كعنرص  الوردة  تكون  قد  القيم  هذه  وضمن  وج�لية. 

األصلية. 

   عند الحديث عن وردة دمشق تروى العديد من القصص، املقاالت، والحكايا عنها. لكن يتعذر الحصول عىل أي 

كتابات، وثائق علمية، أو أدبيات منشورة بالعربية موثّقة ومتاحة للعموم عن الوردة، أصالتها، ارتباطها بدمشق، أو 

أثرها الثقايف ب� الحضارات. فالباحث عن الوردة الدمشقية سيصادف غالباً (عند البحث بالعربية) إما األبحاث العلمية 

من  فتجعل  التقنية  العلمية  الصيغة  وتستخدم  للوردة  الطبية  أو  النباتية  الجينية  بالتوصيفات  تهتم  التي  الحديثة 

الصعوبة تطويع هذه املعلومات لغ� املختص� وبالتايل الخروج بنتائج عملية منها، أو سيجد العديد من املقاالت غ� 

واألبحاث  املقاالت   Èتك بين�  اقتباسها،  أصول  إىل  املشار  أو  املؤكدة  غ�  الجميلة  الوردية  بالحقائق  املليئة  العلمية 

تطويرها،  واقع  مع  تربط  وتوصيات  بنتائج  وتخرج  جينياً  تاريخياً،  الوردة  عن  تتحدث  والتي  أخرى  بلغات  العلمية 

تصنيعها أو استخدامها. 

   يسعى البحث لفهم مدى إمكانية أن يساهم الرتاث الثقايف ولو جزئيا يف رسم التفاهم وبناء السلم ب� املجتمعات، 

من خالل طرح تساؤالت محددة: مالدور الذي مثلته وردة دمشق للحضارات املختلفة عرب التاريخ؟ والذي تفعله أو 

تستطيع فعله اليوم؟ كيفية اعتبار الوردة الدمشقية عنرص تراث ثقايف مادي وغ� مادي حضاري مشرتك؟ هل أصل 

وردة دمشق واحد؟ كيف نستطيع تأكيد أصل الورد يف حال اختالف األنواع؟ ماهي العالقة املتبادلة ب� الوردة والناس؟ 

و ما هو األثر الحيا< اليومي املادي االقتصادي والالمادي لها؟ ماهي مقومات بناء السلم؟ وكيف ±كن استث�رها يف 

البحث وربطها مع الوردة كرتاث ثقايف؟

   ينطلق البحث من أفرتاض أن للرتاث الثقايف قيمة رابطة ومؤثرة يف البناء السلمي املجتمعي Ôاماً كالجانب املادي 

واالستمرار  الحياة  عىل  ويحفزها  فيها  يفعل  الشعوب،  عن  يعرب  ثقايف  منتج  الالمادي  الرتاث  الرتاث.  من  املحسوس 

باعتباره العصب املاورا[ الحيا< الحي عند الثقافات. دور الوردة الدمشقية املستدام تاريخياً والجامع ثقافياً للحضارات 

املتباينة والبيئات املتعددة مختلفة اإلثنية واملعتقد التي استوطنتها زمانياً ومكانياً. العالقة ب� الورد والناس وثيقة لها 

عالقة بالجانب الروحي الالمادي ك� االقتصادي املنفعي. استدامة الوردة حتى اليوم وانتشارها عرب القارات والتصالبات 

النباتية اثبات لألهمية املجتمعية والرتاثية املفروضة بداية. 

   إن الهدف األسايس من البحث هو اإلحتفاء بعبق وردة دمشق الثقايف السلمي املشرتك ب� القارات عابر األزمان 

املتجذر واملتفرع من دمشق. وبالتايل التأكيد عىل الثقافة السلمية يف املرشق. ولتحقيق هذا الهدف البد من معرفة 

تاريخياً سواء كانت  املرتبط فيها  الدمشقية كعنرص ثقايف ونبا< ساهم يف إغناء املجتمعات اإلنسانية  الوردة  أهمية 

مجتمعات زراعية، طبية مستثمرة لها مادياً أم مجتمعات ثقافية استلهمت منها إنتاجها األدã، الفني، والفكري. ومن  

ثم توظيف هذه املعرفة بالقيمة الثقافية السلمية الجامعة للوردة يف إيجاد بعض طرق إحالل السلم.
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   الهدف الثاï األبعد واألسمى هو  أن يساهم البحث بإدراج الوردة الدمشقية ضمن الئحة الرتاث الخاص ¼نظمة 

 United Nations Educational, Scienti�c and Cultural Organization األمم املتحدة للرتبية والعلم وللثقافة

وبالتايل الحفاظ عىل الوردة كشعار محيل للناس يف سوريا، واستث�ر الوردة يف موطنها األصيل إن أمكن.

   ك� يهدف هذا البحث إىل تقديم منشور عن الوردة الدمشقية باللغة العربية يجمع األبحاث العلمية والثقافية 

املنشورة ويحاول تقديم منتج ثقايف يليق بعبق مدينة دمشق وعراقة وردتها.

أهم األفكار والنتائج
   نبدأ البحث من Ôهيد يبّ� أهمية الحاجة للثقافة اليوم، وفعل الالمادة (الثقافة) يف اإلنسان، ثم ûر عىل األهمية 

التاريخية للورد والعطر وارتباطها بالرموز الثقافية وتطورها عرب التاريخ.

    ننتقل إىل تعريف وردة دمشق كمحور للدراسة، من خالل مقدمة عن تاريخ هذه الوردة ومعناها الرمزي والحدث 

أو األسطورة التي شكلت هذه الرمزية املرتبطة بالسلم، واألسباب التي أدت إىل اختيارها ودورها الثقايف يف املدينة. 

السوري والعاملي، وûر عىل تغ�  وانتقالها من دمشق إىل محيطها  انتشارها يف دمشق وضواحيها  أماكن  إضافة إىل 

رمزيتها ب� املحافظات واملناطق األخرى مع خريطة تأريخية لرحلة الوردة وتطورها وانتشارها.

   ننتقل بعدها إىل دراسة الوردة كرتاث ال مادي رمزي، كمفهوم ورمز له أثر اجت�عي وثقايف تاريخي، من خالل تبيان 

أثر وردة دمشق يف األدب والفن، واملفاهيم االجت�عية الخاصة والعامة. ذلك عن طريق تحليل لبعض األع�ل الفنية 

واألدبية التي تعاملت مع الوردة كمفهوم أو رمز أو عنرص ثقايف محيل. 

   ثم نتعرف عىل هذه الوردة ودورها اليوم ك+اث مادي، من حيث األهمية النفعية واالقتصادية والطبية للوردة، 

ونتطلع عىل أنواعها وأجناسها، وأخر نتائج األبحاث العلمية الخاصة بها، وأخر نتائج أبحاث الحموض النووية عليها، 

إضافًة إىل خريطة توزع األنواع املختلفة منها يف األقاليم وفقاً للطبيعة املناخية.

   نعود بعدها لدراسة بعض الحاالت التاريخية للحفاظ عىل الرتاث املادي "املرتبط باألرض" والتي تشبه حالة وردة 

دمشق كـ"فالحة التمور" يف الجزائر، "مزارع بلدة غاس، فرنسا حقول الياسم� والورد". إضافة إىل دراسة حالة بعض 

األقاليم التي لعبت فيها وردة الشام دوراً أيجابياً مؤثراً مثل: سهل الورد يف بلغاريا - الكازنليك،  أسبارتا يف تركيا، املغرب، 

لبنان، الجبل األخرض يف ُع�ن، أيران، الطائف-السعودية.

يوضح البحث أيضاً املحددات الدولية التي يخضع لها إقرار عنرص من الرتاث العاملي يف منظمة اليونيسكو وهي:

_    أن يكون هذا الرتاث ±ثل م�رسة وعادة تنتمي ملجتمع مع� ¼ا يحتويه من أنشطة وتظاهرات.

_    يدخل الالئحة كل ما هو تراث شفوي وإيحا[.

_    ال بد لهذا الرتاث أن ±ثل مجتمعا أو مجموعة إنسانية تتناقله جيال بعد جيل.

_    يجب أن يتوفر يف لهذا الرتاث محيط ثقايف خاص يحيا فيه ويستمر وهو ما ±نح املجتمع تنوعاً ثقافياً يرمز إىل 

الهوية.

   ثم يناقش امكانية ورضورة إدراج الوردة الدمشقية ضمن هذه الالئحة الستيفائها لجميع الرشوط املحددة.
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   نقف يف نهاية البحث عىل مقومات بناء السلم األهيل يف بعض املجتمعات التي تعرضت لحاالت حروب، وكان للرتاث 

الالمادي الشبيه بوردة دمشق دوراً يف حل النزاعات فيها، والدور الذي ±كن أن تلعبه وردة دمشق تحديداً يف احالل 

السلم األهيل يف سوريا اآلن. ضمن الظروف واالمكانيات املتاحة حالياً.
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