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 مقدمة

 في عملية  لورقةاتفترُض هذه 
ً
 مساعدا

ً
أنَّ البعَد الكاشف لألزمات والحروب قد يكون عامال

التشخيص والنقد واملراجعة التي تغدو ضرورية وغير قابلة للتأجيل، إذ إنَّ املشكالت والظواهر 

 في قضايا التماسك االجتماعي والهوية الوط
ً
نية واملكونات االجتماعية والثقافية تترك تأثيراٍت مديدة

 بالحرب، مثل: ثقافة املواطنة، وثقافة العمل، وثقافة العيش املشترك واملشاركة. 
ً
را
ُّ
 الثقافية األكثر تأث

هذا، وتتعايش وتتصارُع في هذه األنساق الثقافية الفرعّية أنماط من املمارسات الثقافية التي 

في الوقت ذاته النزوع الذي يقوي التماسك  تنتج النزوع االنقسامّي واالنفصالّي والتذررّي، أو تنتج

االجتماعّي، ويجعل من التنوع واالختالف أقانيم إلنتاج ما هو مشترك ووجودّي يجمع السوريين، رغم 

تنوعهم اإلثنّي واللغوّي والدينّي واملناطقّي، ويتجاوز الوالءات التقليدية الضيقة نحو والء وطنّي 

 في تفاصيله، ويحتفي بالجمعّي واملشترك دون إلغاء الخصوصيات.مشترك يعترف بالتنوع وال يتبعثر 

سياسات ثقافية نحتاجها إلعادة تكوين وعي اإلنسان السورّي، ولتحصينه  : أّي والسؤال

، وما موقع الثقافة في هذه العملية؟ ألم تبرهن الثقافة بمعناها األنثروبولوجي امل
ً
 وثقافيا

ً
ع معرفيا وسَّ

 للمتغيرات السياسية واالقتصادية، وال مجرد انعكاس للبنية التحتية 
ً
 تابعا

ً
رغم أنها لم تعد متغيرا

ارتباطها الوثيق بها، إنما هي مكّون أصيل من مكونات البنية االجتماعية، وهي أكثر من انعكاس 

 وحاجة فائضة، إنها القدرة على  ،ملستوى تطور هذه البنية، وأكثر من ذلك
ً
 فكريا

ً
ليست الثقافة ترفا

ذا املعنى تدلل على تلبية احتياجات الناس الروحية والجمالية والحياتية بأفضل األساليب، وهي به

 نوعية الحياة ومستوى الرفاه اإلنساني املرتبط بأفق التوقع وبمستوى تطور املجتمع في آٍن. 

  

                                                             
  لقيت هذه الورقة في
ُ
  .2018ديسمبر كانون األول/ 18-17يومي وزارة الثقافة لثقافي السوري الذي أقامته اؤتمر املأ
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ً
 سياسات التكوين الثقافي -أول

على الجوانب املادية للثقافة  األول يتم عادة تناول سياسات التكوين الثقافّي من جانبين: يركز 

الجوانب الالمادية  الثانيكالبنى التحتية واآلثار وغيرها ونشاطات التثقيف وبرامجه، بينما يتناول 

. وتنعكس هذه الجوانب على السلوك القيم واألفكار واالتجاهات واملعتقدات التي يؤمن بها الناسك 

 تماعية والبيئية والسياسية.املمارس في شتى مجاالت الحياة االقتصادية واالج

إنَّ التكوين الثقافي من القضايا عبر القطاعية، ويشارك في تحديد مساراته مختلف الجهود 

باتجاه قطاعي:  الثانيمنحى الفرد واألسرة واملجتمع؛ بينما يسير  األول على مستويات متعددة: يأخذ 

، وعاداتها وتقاليدها ودرجة التحضر فيها ةوالبيئة املجتمعيومقوماته من املعلم واملدرسة،  فالتعليم

ومستوى الوعي ومدى فهمه وإسهامه في إيصال حقائق  والخطاب الديني  وقضاياه وبرامجه،  اإلعالمو

 األديان وأفكارها السليمة.

 مقومات التكوين الثقافي املادية .1

في هذا الجزء سيتم تحليل البنود التي 

أن تسهم بشكل رئيس في التكوين من املفترض 

 
ً
الثقافي الالمادي الذي ُيَعدُّ نتيجة وانعكاسا

املادية التي تأخذ ملدى نجاح مقومات الثقافة 

 مختلفة من بنى تحتية ثقافية وأوابد 
ً
صيغا

حضارية وتاريخية ونشاطات تثقيفّية وحتى 

املناهج التربوية والتعليمية في  مدى إسهام

  صقل السلوك وبناء الوعي.

 في عام  /487انخفض عدد املراكز الثقافية من /
ً
 ثقافّيا

ً
  /194إلى / 2011مركزا

ً
 ثقافّيا

ً
 مركزا

مة بسبب تدميرها أو %؛ ذلك نتيجة خروج عدد من هذه املراكز عن الخد41، أي بنسبة 2017عام 

ر الوصول إلى عدٍد من املراكز نتيجة وقوعها ضمن املناطق الساخنة، وقد  حرقها، إضافة
ّ
إلى تعذ

 فقدانعكس ذلك مباشرة على مؤشرات أداء النشاط الثقافّي لعمل هذه املراكز بنسب مختلفة، 

، وقد عملت الوزارة على تكثيف العمل في املراكز التي تقع ضمن 2013إلى أدنى مستوى لها عام وصلت 

 عن الجهود 
ً
املناطق اآلمنة، إضافة إلى تنفيذ برامج الدعم النفس ي للمقيمين في مراكز اإليواء، فضال

ملت الوزارة على تكثيف العمل في املراكز التي ع

تقع ضمن املناطق اآلمنة، إضافة إلى تنفيذ 

برامج الدعم النفس ي للمقيمين في مراكز 

 عن الجهود املبذولة لجهة تطوير 
ً
اإليواء، فضال

البرامج الوظيفية للمراكز الثقافية لتحقيق 

 .الستثمار األمثل لها
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ل لها؛ ذلك بتزويدها الوظيفية للمراكز الثقافية لتحقيق االستثمار األمثاملبذولة لجهة تطوير البرامج 

، وتأهيل مكتبات الطفل ومراكز التراث 
ً
بتجهيزات سينما ومسرح للطفل بمعدل مركزين سنويا

الالمادّي في املراكز الثقافية وتطوير برامج عملها، وإعادة تأهيل مراكز الفن التطبيقّي والتشكيلّي في 

واضح في  تعاٍف ، األمر الذي أّدى إلى املحافظات، والتوسع بإحداث املعاهد املوسيقية في املحافظات

 للعام 
ً
 .2013مؤشرات األداء قياسا

 –طرطوس  – دمشق –لالذقية ا –مسارح )حلب  /5/ 2011بلغ عدد املسارح القومية في عام 

 حمص (،  وقد كان 
ً
طا

ّ
 –الرقة  –دلب إ –مسارح قومية في كّلٍ من محافظة )حماه  /4بناء / ُمخط

 من مجالس املحافظات، وتم إنهاء أعمال الهيكل  الحسكة(،
ً
 تم شراء األرض الالزمة لها جميعا

ً
وفعال

ملسرح حماة  وإدلب، واملباشرة بأعمال اإلكساء ملسرح إدلب، وإبرام عقود تنفيذ الهيكل لبناء مسرح 

ل املسارح ت إلى توقف العمل في ك الحسكة والرقة، إال أن الظروف التي مرت بها هذه املحافظات أدّ 

لكن تجدر  أعاله، ما انعكس بشكل مباشر على الحركة املسرحية ومؤشرات األداء للعروض؛املذكورة 

صاالت العرض في عدد من املراكز الثقافية القائمة تأهيل عدد من املسارح و  اإلشارة إلى إعادة

ها بتقنيات إضاءة لالستفادة منها في العروض املسرحية، وتطوير االستخدام الوظيفي لها، وتزويد

مسرح مركز ثقافي  –مسرح دار األسد في الالذقية  –مسرح القباني  – وصوت متطورة )مسرح الحمرا

، وفق أحدث املواصفات.
ً
 بانياس ....( وإعدادها فنيا

مة على خشبات املسرح القومي عام  ،  /60/ 2011وقد بلغ عدُد العروض املنتجة واملقدَّ
ً
عرضا

إلى أدنى مستويات األداء  2013، ويشير عام /238ليصل  إلى / 2016عدد في عام في حين ارتفع هذا ال

 /7إلى / 2011السينمائي، وقد وصل عدد األفالم املنتجة  عام بمراجعة مؤشرات األداء إلنتاج  الفيلم 

، أي بزيادة مقدارها أربعة أضعاف  /29/ 2016أفالم، في حين بلغ عدد األفالم املنتجة عام 
ً
عن فيلما

 سنة األساس، ومرّد ذلك إلى تعزيز القاعدة التقنية للمؤسسة العامة للسينما، وقد انعكس هذا األمر

 على كلف اإلنتاج، إضافة إلى توجه الوزارة لتعزيز التشاركية في اإلنتاج مع القطاع الخاص؛ 
ً
إيجابا

مشكلة االرتفاع الكبير في كلف اإلنتاج مع بقاء االعتمادات ثابتة، إضافة إلى إطالق  ذلك ملعالجة

اإلشارة إلى توقف مهرجان دمشق السينمائي السنوي منذ بداية  دعم سينما الشباب، معمشروع 

، كما توقفت املشاركة الخارجية في املهرجانات، وكذلك توقفت استضافة األسابيع السينمائية األزمة

عدد من الدول عن توجيه دعوات املشاركة،  يجة ظروف األزمة، ويرجع سبب ذلك إلى إحجامنت

ضغط النفقات )توقف اإليفاد الخارجي(، واقتصرت املشاركات في املهرجانات  نحوإضافة إلى التوجه 
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على تلك التي تقيمها الدول الصديقة، ورغم ذلك فقد استطاعت تلك املشاركات حصد عدد من 

، وانخفض هذا املؤشر طوال سنوات /257/ 2011بلغ عدد العناوين املطبوعة عام  .الجوائز
ً
 عنوانا

 2016عناوين، وبدأ بالتعافي بعدها، وبلغ عام  /108إلى / 2013ليصل إلى أدنى مستوياته عام األزمة 

 أي بانخفاض عن سنة األساس بمقدار  /220/
ً
 .1%15عنوانا

ن التدريجيّ  عملها،  بدأت مؤسسات ثقافّية عديدة بمباشرة لألوضاع األمنية، هذا، ومع التحسُّ

 للمسارح واملراكز الثقافية ودور السينما ولبعض املهرجانات الثقافية.
ً
 إذ بدأت الحياة تعود تدريجيا

 التكوين الالمادي للثقافة .2

بوساطة املواقف االجتماعية والسلوك والقيم واألهداف  واملجتمعنعكس الثقافة على الفرد ت

التي يحملها ويمارسها في شتى مناحي الحياة ومفاصلها الرئيسة، كالعمل وحياة األسرة والتواصل 

 االجتماعي، فالثقافة عملية تراكمية يحتاج بناؤها إلى مراحل زمنية طويلة.

حرص املجتمع السورّي على الحفاظ على اإلرث الثقافّي والحضارّي التاريخّي لسورية، مهد 

مع تطورات العوملة الثقافية التفاعل الديناميكي  ورغم الحضارات وبلد التسامح والعيش املشترك،

 
ً
إعادة إظهار القيم وبشكٍل متجدٍد على  والتحّول املدني والحضارّي، إال أن املجتمع السوري كان قادرا

 وإضفاءة املوجودة في أصولنا وثوابتنا الحيويّ 

الجاذبية عليها وترسيخها في النفوس بطرق 

ختالف بين اال  ورغم تربوية وسلوكية.تثقيفية 

 ،نسق القيم القديم ونسق القيم الجديد

، وهذا طبيعي في املجتمعات
ً
كان من  فإنه كافة

تغيرات في النسق القيمي في  تطرأ أنالطبيعي 

السنوات التي سبقت  فيمجتمعنا السوري 

 .التنموي الجديد والشامل النهجبما يتناسب مع  األزمة،

ل فيالتماسك االجتماعي  هذه القيم والسلوكيات عززت
َّ
مث

َ
مدى شعور الفرد أو  الذي ت

 من أي مجال من جزء ال يتجزأ من كيان الدولة، وأن هذا الجزء  بأنهماالجماعة 
ً
ليس مستبعدا

                                                             
 .2017أرقام ومؤشرات وزارة الثقافة، دمشق،  1

لقد شكل الوعُي التراكميُّ وقيم العيش املشترك 

ِمات الحفاظ 
 من مقو 

ً
 أساسا

ً
ما ِ

والتسامح مقو 

 
ً
 موحدا

ً
على الدولة من النهيار، وبقائها وطنا

لكل السوريين على اختالف مشاربهم السياسية 

 والدينية والقومية.
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مجاالت الحياة، وأن القوانين واإلجراءات والتوجيهات املكتوبة واملعلنة، أو غير املكتوبة وغير املعلنة، 

 .فرصة حياتية مهمة أّي  ال تتم صياغتها من أجل استبعاد فئة ما من 

سوريين قيم أفرزت األزمة السورية سلوكيات وانتماءات متفاوتة، خلخلت عند فئة من ال

 االنتماء وأنستهم تاريخهم املض يء الذي شكل بمكوناته حصانة للوطن، هذه السلوكيات كانت نتيج
ً
ة

والخطاب الدينّي نحو التطرف والفهم الخاطئ لألديان، ومحاولة إنشاء  ملحاولة تسخير املال واملوارد

 ثقافة جديدة تقوم على التكفير والتطرف واإلقصاء.

مات الحفاظ لقد شكل الوعُي ا  من مقّو 
ً
 أساسا

ً
ما لتراكميُّ وقيم العيش املشترك والتسامح مقّو 

 لكل السوريين على اختالف مشاربهم السياسية والدينية ،على الدولة من االنهيار
ً
 موحدا

ً
 وبقائها وطنا

 ديمقراطية مدنية.  
ً
 لبناء سورية ما بعد األزمة دولة

ً
 والقومية. وهذا الوعي سيشكل أمال
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ً
 ثقافة التنمية -ثانيا

 
ُ
 الخالي والتلقينيّ  تتلخص بالتعليم التقليدّي  م الثقافيّ التنمية من معيقات للتقّد  تعاني ثقافة

واألمية  –ّدى األمية األبجديةالتي تتع– الثقافيةالتقليدية و  ، وانتشار األمية من التفكير اإلبداعّي  

 لدرجة أننا أصبحنا مُ التكنولوجيّ 
ً
 تَ ة أحيانا

َ
فالتعليم  ي خدمة ومستخدمين نهائيين للتكنولوجيا،ق  ل

  دون مهارات وتقنية وتكنولوجيا وابتكار لم تُعد  وحدها والشهادات 
ً
ال في إيجاد فرص عمل تجدي نفعا

منظومة متكاملة  وحسبانهربط التعليم بضرورات الحياة هنا تظهر أهمية و  مناسبة وال في املنافسة،

 ال  كما أنَّ هناك حاجة كيقولهم بفعالية، ال ُجزئية ليستخدم الناس ع
ً
 تنويريا

ً
يأخذ اإلعالم دورا

 
ً
 ابتزازيا

ً
 إلى وجود حاجة أخرى الشخصيات،  تناول أو يقوم على إطالق التهم ُجزافا

ً
لترسيخ  إضافة

عالوة على ضرورة تأسيس  ارية الداعمة للثقافة اإلنسانية،الثقافة العلمية واإلبداعية واالبتك

 ظةزد  على ذلك أهمية املحافيات الثقافية بأنواعها، للقضاء على األمّ  واستراتيجيٍة متكاملتينمنظومٍة 

 .على منظومة قيمنا اإلنسانية التي أوشكت على االنهيار

 في خلق بنية ثقافية ومجتمعية حاضنة للتنمية ومحفزة على 
ً
 محورّيا

ً
كما تلعب الثقافة دورا

م العلم والعمل، واالحتكام إلى املعايير لتقييم أداء املؤسسات ذلك باإلعالء من شأن قي نجاحها؛

 وتمكينها من املنافسة وأداء املهام الالزمة إلنجاح العملية التنموية وتحقيق غاياتها.

 متوسط عدد ساعات القراءة .1

يدلل هذا املؤشر على مدى االهتمام 

الذي يوليه السوريون لعملية القراءة بوصفها 

أحد أهم مداخل اكتساب الوعي واملعرفة، 

ورغم أنَّ املتوسطات عادة مقاييس غير كافية 

إلعطاء صورة حقيقية عما يقرأه األفراد، 

من  فإنهب التفاوتات بين شريحة وأخرى، بسب

، من أجل معرفة 
ً
املقاييس املعترف بها، عامليا

  مدى اهتمام شعب ما بعملية القراءة.

، فهو أحد مكونات ما نسميه 
ً
سوى أنَّ هذا املؤشر على أهميته ال يعكس واقع الحال إال جزئيا

إنتاج وتوظيف ونشر املعرفة بكفاءة في مجتمع املعرفة الذي نعّرفه بأنه "املجتمع الذي يعمل على 

مصادر الثروة في بلداننا ما تزال، وبشكل 

أساٍس، تركز على القيمة املضافة الناتجة عن 

القتصاد الريعي  في الزراعة والعقارات، ولم 

تتحول املعرفة بعد إلى مصدر أساس ومنافس 

 للمصادر التقليدية.
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. ومن الواضح أننا مازلنا بعيدين عن تحويل املعرفة إلى ثروة وقوة، وهذا هو 2جميع مناحي الحياة"

عن طريق لإلنتاج،  هدف مجتمع املعرفة، أي تحويل اإلنسان والذكاء اإلنساني إلى مصدر أساس

، ومن املكونات التي نستطيع بوساطتها معرفة مدى االستثمار في مناجم العقول وبناء قدرات اإلنسان

االقتراب أو االبتعاد عن مجتمع املعرفة، مؤشرات النشر العلمّي في املجالت الوطنّية والدولّية، وعدد 

 إلى 
ً
 عن االكتشافات وبراءات االختراع واإلبداع األدبي والفنّي، وصوال

ً
الكتب املؤلفة واملترجمة، فضال

 لتكنولوجيا.تطبيقات العلم وا

هذا، ومع التحسن البطيء في هذه املؤشرات، إال أن مصادر الثروة في بلداننا ما تزال، وبشكل 

تركز على القيمة املضافة الناتجة عن االقتصاد الريعّي في الزراعة والعقارات، ولم تتحول  ،أساٍس 

رغم أنه ال مجال للمقارنة بين القيمة  ر أساس ومنافس للمصادر التقليدية،املعرفة بعد إلى مصد

 الناجمة عن االستثمار في املشاريع العلمية والتقنية املتقدمة وبين القيمة 
ً
املضافة العالية جدا

 املضافة الناجمة عن العمل في الزراعة والصناعة واألنشطة التقليدية.

ه ضمن هذا املنظور  التنموّي 
ّ
يكتسب مقياس عدد ساعات القراءة داللته، ويعّبر عن  ،كما أن

" يهتم Quality of lifeمدى اهتمام أفراد املجتمع بالثقافة. فمن املعروف أنَّ مؤشر نوعية الحياة "

بالرفاه اإلنساني، ويقيس مكونات غير مادية وصعبة القياس، مثل: مؤشر الرضا واالستقرار، 

حية والجمالية للثقافة من قبيل الفنون واآلداب وسهولة الوصول ومستوى التفاعل مع املكونات الرو 

رة عن مستوى أعلى من الرفاه وتختلف من مجتمع آلخر. َعّب 
ُ
 إلى مصادر املعلومات امل

 ثقافة العمل .2

تعّبر ثقافة العمل عن الكيفية التي تتم فيها ترجمة الثقافة بمعناها الواسع إلى نشاط مقصود 

املعارف والعلوم والفنون واآلداب والفلسفة والدين والعادات والتقاليد وهادف، بوصفها "جملة 

واألعراف، والقيم الروحية واألخالقية لشعب من الشعوب، إضافة إلى كل ما يكتسبه املرء بوصفه 

 في الجماعة". فالجانب املمارس من الثقافة بتحّوله إلى سلوك وعمل ونشاط هادف هو التعبير 
ً
عضوا

 افة الحياة، وبالتالي عن ثقافة العمل.األعمق عن ثق

 
َ
تنطوي ثقافة العمل على القيم واملعايير التي توجه العمل اإلنساني، مثلما تتضمن خصوصّية

وتمّيَز كّل  شعب، وبالتالي ُهويته. والتاريخ الحضاري لسورية ُيبرز بوضوح، بإرثه الثقافّي الغني واملتنوع، 

                                                             
 .2007، 7، العدد مجلة دراسات استراتيجيةانظر: كريم أبو حالوة، "أين العرب من مجتمع املعرفة؟"،  2
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َ
اإلنسان السوري وارتباطه العضوي باملكان، فكل األوابد واآلثار وأساليب املادي وغير املادي، أصالة

 
ً
 باكتشاف األبجدية واالنتقال إلى أول ثورة زراعية في التاريخ، فضال

ً
البناء وأدوات العمل واإلنتاج، بدءا

 عن األساطير والفنون والفلكلور الشعبي واملرويات، ليست سوى شواهد نابضة بالحياة ومعّبرة عن

ارتباط اإلنسان باملكان وتفاعله مع الطبيعة واآلخرين واستجاباته للتحديات التي واجهته طوال 

 تاريخه املديد.

 قيمة عليا في ث
ُ
ل اإلتقاُن والحرفية

ّ
 في تنظيم الحرف شك

ً
قافة العمل السورية، بدا ذلك واضحا

اخل إلى سوق العمل احترامها وإتقان كّل  واملهن التي تخضع لنظام ومراتب دقيقة، ينبغي على الدَّ

مرحلة فيها حتى ينتقل إلى املرحلة األعلى. وكان 

شيخ الكار في قمة الهرم وعلى رأس كل مهنة، 

في املهنة بعد وهو الذي يجيز العمل للعاملين 

أن يتأكد من امتالكهم املعارف واملهارات 

والخبرات الالزمة. واألمر نفسه ينطبق على 

التجارة وأخالقيات العمل فيها وأهمية 

السمعة الطيبة للتاجر، وامتالكه لصفة 

  األمانة كشرط لدخوله السوق.

عة البروكار ترك السوريون بصمات واضحة ومميزة على الكثير من الصناعات، فمن صنا

 إلى الشهرة في إعداد الطعام وارتباط الكثير من األكالت 
ً
والدامسكو، إلى فنون العمارة والبناء، وصوال

بمناطق وأحياء معينة على امتداد الجغرافية السورية، عدا عن الصناعات اليدوية والتقليدية 

 املشهورة بجمالياتها ومنمنماتها البصرية املميزة.

نة مرموقة في وعي السوريين، وُيَعدُّ كسب الرزق وتأمين حاجات األسرة واألوالد يحتل العمل مكا

من أولويات الجميع. وقد تخصصت مناطق وأحياء وعائالت بالكثير من األعمال على ما تدل األنساب 

والكنى املنتشرة )الحداد، النحاس، الجواهرجي، السباك، الخياط، الحلواني، الساعاتي، الطباع، 

 ء، ... إلخ(.البنا

 مع انتشار ثقافة االستهالك والربح السريع، وتوّسع املمارسات 
ً
بدأت قيم العمل تتزعزع تدريجيا

وأنماط السلوك املتصلة بالتشاطر والفهلوية واالستسهال، وقد حملت األزمة ببعدها الكاشف 

قيمة أي عمل ومكانة أصحابه مرتبطة إلى حد 

رتب كبير بالعائد املادي والعائد الجتماعي املت

م القيم الجتماعي يرتب أنواع 
 
عليه. فُسل

 ألولوياته وحاجاته املتغيرة 
ً
مه تبعا العمل ويقس 

 ملتطلبات 
ً
التي تحتاج إلى تدعيم وتجديد وفقا

 نجاح التنمية.
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واإلتجار باملمنوعات وصيغ مجموعة من السلوكيات واملمارسات السلبية املتصلة بالتهريب والسرقة 

الكسب غير املشروع، فازدادت حاالت الخطف والقتل واالحتيال وتنوعت وسائل الحصول على املال 

واإلثراء السريع، األمر الذي يتعارض مع قيم العمل واإلنتاج وإتقان األشغال واإلبداع الفردّي 

لى إعادة االعتبار لهذه القيم والجمعّي الذي ميز ثقافة العمل في سورية، ما يعكس الحاجة إ

واألخالقيات املهنية، ورد القيمة لها سواء على مستوى مردودها املادي املناسب وفي املهن والنشاطات 

، أو على مستوى مكانتها االجتماعية، ومكانة العاملين بها. فقيمة أي عمل ومكانة 
ً
املنتجة كافة

م القيم االجتماعي أصحابه مرتبطة إلى حد كبير بالعائد املادي وال
ّ
عائد االجتماعي املترتب عليه. فُسل

 
ً
 ألولوياته وحاجاته املتغيرة التي تحتاج إلى تدعيم وتجديد وفقا

ً
يرتب أنواع العمل ويقّسمه تبعا

.
ً
 ملتطلبات نجاح التنمية، بحسبان أن اإلنسان هو وسيلة التنمية وغايتها في آن معا

 ثقافة العيش املشترك .3

السوري بأنه مجتمع تعددي ومركب، على مستوى مكوناته االجتماعية وأنماط تمّيز املجتمع 

، وقد عّبر هذا التنوع والتعدد
ً
 وصناعة

ً
َهنا  وم 

ً
 وتجارة

ً
 ومدينة، زراعة

ً
عن  العيش املنتشرة فيه، ريفا

قدرة اإلنسان السورّي على اإلبداع والتكيُّف والتعايش ضمن القواسم املشتركة التي يتوافق عليها 

 السوريون.

إذ تعّبر ثقافة العيش املشترك التي تنطوي على إرادة التعاون والتواصل واقتسام املنافع 

 واملصالح مع اآلخرين، عن الرغبة والحاجة إلى تفاعل وتعاون السكان ضمن إطار اجتماعّيٍ ثقافّيٍ عاّمٍ 

يق كل ما هو مشترك من يعترف باآلخر ويتعامل معه من موقع الندية واملساواة من أجل تكريس وتعم

 إلى ما ينطوي عليه الرأسمال االجتماعي، من قيم وعالقات 
ً
قيم العيش والعمل والتعامل، وصوال

ق عالقات   من التكوين االجتماعي. فوجود وتعمُّ
ً
وصيغ تفاعل يستفيد منها األفراد بوصفهم جزءا

 قبل األزمة، 
ً
 راسخا

ً
تها، طوال مّد  إال أنه تضرر إلى حّدٍ بعيدالشراكة والثقة وتبادل املصالح، كانا أمرا

: ما يتصل منه بالرأسمال االجتماعي التجسيري العابر للجماعات واملناطق، ما يستدعي 
ً
تحديدا

دراسته ومعرفة مظاهر الخلل التي أصابت قيم التعاون والثقة واملصالح املشتركة والتشبيك التي 

؛ ذلك بفعل األزمة بغية إعادة م
ً
 فاعيله اإليجابية إلى التداول الحياتّي واالجتماعّي.تضررت كثيرا

يدرك السوريون، على ما بينهم من اختالفات، أن وجودهم العريق في هذه املنطقة وعلى امتداد 

آالف السنين، يعود لتجذرهم في أرضهم ولقدرتهم على ابتكار الحلول للمشكالت وتجاوز األزمات على 

شترك العميقة في ما بينهم التي أظهرت األزمة، أن بعض مكوناتها لم أساٍس من رصيد  ثقافة العيش امل
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ما يؤكد ضرورة نشر ثقافة االعتراف باآلخر، وفهم االختالف من أجل  طلوب،يكن باملستوى امل

التوصل إلى قواسم مشتركة ومتفق عليها عبر الحوار واإلقناع وتبادل الرؤى واألفكار وتفاعلها. فقد 

ح أن التقوقع والتعصب واالنزواء مواقف سلبّية ال تحل املشكلة وهي غير متاحة أظهرت األزمة بوضو 

على املدى األطول على أية حال، وأن تعزيز كل ما يدّعم وينمي ثقافة التفاهم والتفاعل والتسامح 

 عن ضرورات الو 
ً
جود وتقوية املصالح املشتركة واملنافع املتبادلة هو األقدر على البقاء واألكثر تعبيرا

 اآلنّي واملستقبلّي.

 ثقافة الحوار .4

 في الثقافة، وهو إحدى وسائلها في االن
ً
أ الحوار مكانة مركزّية تشار واإلقناع والتعرف على تبوَّ

 إلى تنظيم االختالف. فالحوار أداة مهمة يتم اللجوء إليها في حالة التباين  اآلخر
ً
وتبادل الرأي، وصوال

في وجهات النظر أو االختالف حول املسائل املطروحة للنقاش. ونحن اليوم في سورية بحاجة، وأكثر 

افة العنف من أي وقت مض ى، لترسيخ قيم الحوار وتبادل اآلراء ووجهات النظر، بعد انتشار ثق

والتعصب ومحاولة بعضهم نشر ثقافة 

الكراهية وإنكار اآلخر املختلف، أو اعتباره 

 للشر أو الكفر
ً
، وأمام هذه التوجهات 3ممثال

التي تخلق وتعمق الشروخات بين أبناء 

اًء في   بنَّ
ً
املجتمع الواحد يلعب الحوار دورا

تقوية الوحدة الوطنية وتأمين ُمناٍخ مالئم 

  سلمي بين مكوناتها.للتفاعل ال

يوفر الحوار بهذا املعنى األساس املعرفي ملقاربة الحقائق، مثلما يساعد على التعرف على الذات 

 في الوقت الذي نتعرف فيه على اآلخر.

                                                             
 ، دراسة )دمشق:ثقافة العنف بحث في األسباب والتداعيات والحلول املحتملةللمزيد من التوسع انظر: كريم أبو حالوة،  3

 (.2016مركز دمشق لألبحاث والدراسات، 

خ الحوار ثقافة السلم األهلي ويعزز  يرس 

 عن أنه الوسيلة 
ً
التماسك الجتماعي، فضال

األنجع لحل الخالفات وبناء مصالحات 

 مجتمعية قابلة للبقاء.
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، فهو ضروري لبناء التفاهمات والوصول إلى 
ً
 أم مجتمعيا

ً
هذا، وسواء أكان الحوار فرديا

واملصالح التي تجمع املواطنين على اختالف توجهاتهم وانتماءاتهم القواسم املشتركة ونقاط التوافق 

 وميولهم تحت مظلة الوطن التي تتسع للجميع.

 عن أنه الوسيلة األنجع 
ً
يرّسخ الحوار ثقافة السلم األهلي ويعزز التماسك االجتماعي، فضال

قادرة على تحصين لحل الخالفات وبناء مصالحات مجتمعية قابلة للبقاء، مثلما يخلق البيئة ال

املجتمع من دعوات التفرقة والتنذر. مثلما يسهم على املستوى الخارجي في تعميق حوار الثقافات 

 من صراعها.
ً
 والحضارات بدال

 لالعتبارات السابقة، يكون الحوار ضرورة فكرية، وحاجة سياسية، وفاعلية ثقافية، 
ً
ووفقا

 .
ً
 وإنسانّيا

ً
 يصعب تجاهلها، وطنّيا

 واطنة والهويةثقافة امل .5

 بالتبلور مع نهايات اإلمبراطورية العثمانية، وظهور رغبة وإرا
ُ
 السورية

ُ
 الوطنية

ُ
دة بدأت الهوية

بضرورة االستقالل عن السلطنة منذ بدايات  –ومنها النهضويون األوائل–كبيرة عند النخب العربية 

 
ً
القرن العشرين، وأخذت مالمح الهوية الوطنية السورية بالتشكل مع الدول العربية األولى، وصوال

لالحتالل الفرنس ي لسورية، وقد أخفق الفرنسيون في تقسيم سورية إلى دويالت طائفية ومتناحرة، 

ة فرنس ّي كانت الهوية السورية قد أثبتت قوة مكوناتها مع دولومع حركة التحّرر واملقاومة لالستعمار ال

 االستقالل.

وقد برهن السوريون على عمق انتمائهم لهويتهم الوطنية عبر دساتيرهم املختلفة وتعايش 

، وتعبيرها عن غنى ، ما دون الوطنية، من إهوياتهم الفرعّية
ً
ثنية ولغوية ودينية، مع بعضها بعضا

ية السورية. وقد كرست الدساتير السورية املتعاقبة الوحدة الوطنية، وأشارت وتنوع الهوية الوطن

بوضوح إلى أن املواطنة رابطة قانونية وسياسية تجمع السوريين على أساس املساواة في الحقوق 

 والواجبات، بصرف النظر عن أية فوارق دينية أو مذهبية أو طائفية أو اجتماعية في ما بينهم.

، من أطراف إقليمية ودولية  ،ةومع بدء األزم
ً
 واالنتماَء مستهدفان، أساسا

َ
اتضح أنَّ الُهوّية

 أسهمت في تأجيج الصراع الهوياتي باملال والسالح واإلعالم ونشر ثقافة الكراهية والتعصب والعنف.
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مدى الحاجة إلى  من أي وقت مض ى، لكن بسبب اتجاه األمور نحو االستقرار، يتضح أكثر

واطنة ومواجهة التهديدات التي استهدفت الهوية الوطنية على أساس االعتراف بأهمية ترسيخ قيم امل

 لحوار ونقاش معّمقين التصالها بوجودنا ومستقبلنا، بحسبان 
ً
طرح موضوع الهوية وجعله موضوعا

أنَّ الهوية تعبير عن وعي الذات الفردية والجمعية بنفسها ووجودها. مع مالحظة أن الهوية ليست 

 ومتعدد املستويات والعناصر، أي أنَّ الحلول تصو 
ً
با

ّ
 ُمرك

ً
َعدُّ مفهوما

ُ
، بل ت

ً
 ومكتمال

ً
 منتهيا

ً
تكمن في  را

كيفيات التعاطي مع التنوع الذي تنطوي عليه الهوية. ولعلَّ من املفيد النظر في الكيفّيات التي 

، أي دراسة تجسدات الهوية
ً
في اآلداب والتراث الثقافي  تمظهرت فيها الهوية الوطنية السورية واقعيا

الالمادي ومناهج التعليم واألدب وفن العمارة والفلكلور، ألننا في هذه الحقول املختلفة نجد 

 إليها يمكن أن تحدث تدخالت من قبل املعنيين 
ً
التعبيرات الواقعية للهوية واالنتماء، واستنادا

 ار للعبور نحو املستقبل.بسياسات الهوية إلعادة بناء التماسك االجتماعي واالستقر 
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ً
 خاتمة ومقترحات -ثالثا

 سياسات ثقافية للترفيه أم لتلبية الحاجات العميقة للناس؟ 

 رأَس هرم  الحاجات عند "ماسلو"
ُ
، فاملنتجات الثقافية املتصلة بالفّن  واألدب 4تحتل الثقافة

اإلنسان بتوظيف قيم تجويد نوعية والفكر والفلسفة والجمال هي التي تصنع الفارق في نوعّية حياة 

م الرفاه اإلنساني. لكن تلبيتها وإعطاَءها ما تستحق من 
ّ
الحياة، والوصول إلى مراتب أعلى في سل

اهتمام ال يتّمان إال بعد تلبية الحاجات األساسية املتصلة بالبقاء ومستلزماته األساسية وباألمان 

والبطالة والخوف هو السبيل للتفكير في تجويد  واالستقرار، فالتحرر من العوز والفقر واملرض

.
ً
 واستهالكا

ً
  الحياة واإلسهام في اإلنتاج الثقافّي، إبداعا

: ملن نوجه نشاطاتنا الثقافية والسؤال

 وَمن املستهدف منها، هل هو النخب أم أوسع

فئات املجتمع؟ وحيث إنَّ الثقافة نخبوية في 

 
ً
أحد مستوياتها وهذا واقع الحال، تاريخّيا

، إال أن تطور املجتمعات وانتشار 
ً
وراهنا

وسائل نقل وتوزيع ونشر املنتجات الثقافية 

قد أدخالنا في عصر الثقافة الجماهيرية 

ئل التواصل االجتماعّي التي سّهلت بفضل تطور وازدهار وسائل االتصال واإلعالم الجماهيرية ووسا

مسألة الحصول على املعارف واملعلومات والرسائل والصور ومنتجات اإلبداع الفنّي واألدبّي. مثلما 

 ملؤسسات إنتاج ونشر الثقافة التقليدية، كاملسارح ودور السينما واملعارض 
ً
 جديدا

ً
خلقا تحديا

ل "السلع" الثقافية إلى من يرغب بصرف  واملكتبات، بسبب وجود بدائل تقوم بهذه الوظائف وص 
ُ
وت

النظر عن مكانه ودون الحاجة إلى أن يتوّجه إلى املراكز الثقافية أو دور العرض. األمر الذي يستدعي 

التفكير بسياسات ثقافية جديدة تستطيع جذب املواطن؛ ذلك بدراسة عالقته باملؤسسات الثقافية 

ت إلى ما يشبه االنقطاع بين الناس وبين هذه املؤسسات. وهذه ومعرفة املشكالت والصعوبات التي أد

ظاهرة جديرة بالبحث والدراسة، وقد تمكننا االستعانة باملسوح االجتماعية ودراسات الرأي العام 

                                                             
. 2014تشرين األول/أكتوبر  6، ميدل إيست أونالينسالم موس ى، "إبراهام ماسلو: هرم االحتياجات األساسية"،  4

http://bit.ly/2XFqb19  

، عملية 
ً
 وثقافيا

ً
تحصين اإلنسان، معرفيا

مستمرة تتطلب وجود سياسات ثقافية تشجع 

واملبدعين وتعلي من شأن املفكرين اإلبداع 

والنخب الثقافية وتضمن حقوقهم، ول تهمل 

 العائد املادي واملردود املالي إلنتاجهم.

http://bit.ly/2XFqb19
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إذ يمكن  ات وسبل تلبيتها بالطريقة األفضل،ملعرفة حاجاته وميوله وأذواقه في معرفة هذه االحتياج

كاديميات القيام بهذه البحوث والدراسات من أجل رفد السياسات الثقافية ملراكز األبحاث واأل

بمعارف واقتراحات مفيدة إلعادة األلق لألنشطة الثقافية وجذب شرائح جديدة من الجمهور، 

: الشباب والنساء. وهو ما يستدعي توسيع وتجديد أساليب عمل ونشاطات املراكز الثقافية 
ً
تحديدا

ال )عيادات األسرة، عالقة األهل باألبناء، قضايا تربية األوالد، وإتاحتها لتعلم لتشمل على سبيل املث

 األطفال والشباب ملهارات فنية في الرسم واملوسيقى ومختلف أشكال اإلبداع(.

، عملية مستمرة تتطلب وجود سياسات 
ً
 وثقافيا

ً
يعني هذا األمر أن تحصين اإلنسان، معرفيا

عين وتعلي من شأن املفكرين والنخب الثقافية وتضمن حقوقهم، وال ثقافية تشجع اإلبداع واملبد

 ُيحتذى، فالثقافة ينتجها البشر، 
ً
تهمل العائد املادي واملردود املالي إلنتاجهم، ليكونوا قدوة ومثاال

 وبقدر ما تؤّمن لهم بيئة مناسبة وحريات تعبير وشروط عمل، بقدر ما يقدمون أفضل ما لديهم.

 نحصّ 
ّ
 ببناء قدراته ومهاراته املتعلقة بالتواصل والتعلم ن، بل نمك

ً
 وثقافيا

ً
ن لإلنسان معرفيا

والنقد والتقييم، كما نحصنه بإنتاج ثقافة تنتصر للحياة واملستقبل وال تضيع وتتبعثر في بحر املاض ي 

تي وكهوف التاريخ. ذلك أن البشر بفعل الثقافة يصقلون ذواتهم ويغنون تجاربهم ويبنون فرادتهم ال

 تساعد في تحويلهم إلى ذوات غنية بنفسها وبغيرها على ما يقول أدونيس.

، فإن بناء سورية املستقبل بإنسانها الجديد يستحق إعادة النظر في أهّم  القضايا 
ً
وأخيرا

عنى بإعادة بناء 
ُ
الثقافية املعاصرة وصلتها باإلنسان واملجتمع السوري في مرحلة ما بعد الحرب التي ت

 قابلة للتحقق.الحياة املادية والروحية، وبما يمكننا من حيازة املستقبل وتحويله إلى استهدافات 
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