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 مقدمة.. مفاهيم متجددة

َعدُّ الثقافة في سورّية ثقافة انتقالّية، تمض ي بغير اتجاه أو هدف، ولهذا يمكن حسبانها في 
ُ
ت

الظروف الحالّية ثقافة غير منتجة، إضافة لصلتها الواهية بالجذور الحضارّية للمجتمع السورّي، 

وهو ما يجعلها تعاني من الثقة االجتماعّية التي تعين عادة في تقّدم الثقافة نحو املفاهيم الجديدة 

 
ّ
رت عجلة التقّدم والنمّو املجتمعّي، فإنَّ واملعاصرة. وإذا كانت الحرب على سورية قد أوقفت، أو أخ

هات الثقافّية على مستوى الق  يم واملواقف وأنماط التفكيرذلك قد انعكس على األداء الثقافّي والتوجُّ

 والوعي بأهمية املستقبل وكيفية صنعه.

نمية وتشير الدراسات الثقافية في تحليالتها إلى أنَّ املفاهيم الجديدة التي تربط بين الثقافة والت

االجتماعية واالقتصادية، إنما تعود لزيادة عدد األنشطة والفعاليات الثقافية التي تقوم بها 

ملؤسسات الثقافية والجهات غبر الحكومية، بما فيها منظمو املعارض ومنجزو األعمال املجموعات وا

الفنية، وهو أمر على صلة بالكثير من التحوالت التي أتاحت للمجتمع املشاركة في الفعل الثقافّي إلى 

الشباب. جانب الدولة، لتعزيز مكانة الثقافة في املجتمع، وإعالء قيمتها وتطوير مكامن اإلبداع لدى 

إال أن الحاجة ملزيد من املعارف في مجال اإلدارة الثقافية والبرامج والسياسات الثقافية ومختلف 

 وسائل التدريب ما زال يعيق التطوير في مجاالت التنمية الثقافية املستدامة.

ترتبط الثقافة في عمومها باملجتمع كونها ال تتحقق إال بوجوده الفعلّي، وهي عالقة عضوية 

 عما تشير ت
ً
منح املجتمع قدرته على االستمرار والتمّيز والتجدد، كما تعمل على إظهار هويته، فضال

إليه من حيوية املجتمع، وكّل ما يساعد على التنمية املستدامة باالعتماد على التأثير االقتصادي 

ي، وباألخص على للثقافة والتطور السريع في مجاالت املعرفة والعلوم اإلنسانية والتخطيط التنمو 

 ومعرفة متعمقة باملشاريع الثقافية والفنية، وكل ما تنطوي 
ً
 علميا

ً
اإلدارة الثقافية بصفتها منهجا

عليه املنتجات الثقافية والتراثية والخدمات الفنية والصناعات الثقافية وباقي املوضوعات ذات 

 بة. الصلة بالقيادة واستخدام التكنولوجيا املتجددة واملعارف املكتس

 كلمات مفتاحية:

 –ة اإلدارة الثقافيّ  –ة التنمية الثقافيّ  – التخطيط الثقافيّ  –ة السياسات الثقافيّ –الثقافة 

 .ةالصناعات الثقافيّ  – التراث الثقافيّ  – االستثمار الثقافيّ  –ةة الثقافيّ ويّ الهُ 
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 املعاصرة.. الثقافي والتنموي 

واملثقفين في بلدنا، من االهتمام والحرص على تنطلق األسئلة املطروحة عن واقع الثقافة 

ن املشهد الثقافّي الوطنّي بمواجهة التحديات التي تستهدف البنية الثقافية، والتأثير في قدرات اإلنسا

د لألفكار، ومن اإلحساس بمحاوالت نزع اإلمكانيات الحضارية من قدراته التعبيرية. وكل ِّ
ّ
 السوري املول

القة املعاصرة بين الثقافّي والتنموّي، وما يطال متغيرات الثقافة، ودور ما يدعو للتفكير في الع

 املثقفين.

الوجود املعنوّي والروحّي واألخالقّي والعقلّي لألفراد والجماعات، ما يحتم  فالثقافة تؤكد على

العالقة املتبادلة بين بنيتها الفكرية وفهم التنمية كمدخل للتحديث، وتخليص املجتمع من براثن 

التطرف والتخلف ليكون أقدر على اكتشاف 

ذاته وإمكانياته وقدراته التي تساعده على 

ماعّي وظروفه تغيير محيطه االجت

االقتصادّية. وهذا بمجمله يقتض ي بناء 

سياسات ثقافية على املستوى الحكومّي، 

تضع في اهتمامها أهمية الثقافة كجزء 

  متكامل مع استراتيجيات التنمية املستدامة.

إنَّ قياس إسهام الثقافة في تحسين ظروفِّ املجتمع على املستوى الوطنّي مؤشر هام ملجموعة 

ات املتفرقة املتضمنة في الثقافة كمفهوم، وهي على صلة بوعي التطورات واملتغيرات التي من املوضوع

تجمع الثقافة باإلبداع من جهة، ومن جهة أخرى بالسياسات الحكومية ذات الصلة بالعدالة 

الثقافية املجتمعية والحقوق الثقافية، والتعددية الثقافية، والتنوع الثقافي، واملواطنة، 

جيات البناء على اإلرث الثقافّي، واستثمار اإلمكانيات الثقافية في املجال االجتماعي، وبناء واستراتي

اإلنسان، كون التنمية هي بناء قدرات الناس ليتمكنوا من بناء حياتهم بأنفسهم. ويذكر إعالن 

يم الق" حول الحقوق الثقافية في املادة الثانية منه، أن مصطلح الثقافة يشمل 2007فويبورغ 

واملعتقدات واللغات واملعارف والفنون والتقاليد واملؤسسات وأساليب الحياة التي يعبر بها الشخص 

فهم مصطلح الهوية الثقافية أو املجموعة عن اإلنسانية واملعاني التي تعطيها وجودها وتطورها". كما يُ 

فهم مصطلح الهوية الثقافية على أنه ي  

"مجموعة من املراجع الثقافية التي يعرف 

بها الشخص، بمفرده أو من القواسم 

املشتركة، لنفسه، أو بما يتواصل عبره 

 ويحدد كرامته".
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من القواسم املشتركة، على أنه "مجموعة من املراجع الثقافية التي يعرف بها الشخص، بمفرده أو 

 لنفسه، أو بما يتواصل عبره ويحدد كرامته".
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 الدولة الثقافية.. التخطيط والنمو الثقافي

 هي: بناء التصورات، واملخططات الذهنية والعقلية في  
ُ
في التخطيط الثقافّي تكون الثقافة

لتشكل ُهوّية الجماعات التي نفوس أفراد املجتمع، يتم تداولها عبر الزمن كقيم ورموز تراكمّية، 

تميزها ببعض الجوانب عن غيرها من املجتمعات. والثقافة في هذا الفهم وعاء يشتمل على مختلف 

القدرات التي يتم تحقيقها على املستوى العملّي، وليست مجرد قدرة. هذا الوعاء هو بالضبط ما 

ر ضرورات التحول والتغيير التي تطال القدرات، كي يبقى املجتمع في أقص ى قوته، ولتمكنه من  يفّسِّ

  استثمار الجهود التنموّية لألوساط الثقافية التي تتحرك وتنمو بفعل الفاعلين فيها.

يرتبط، إذن، النمّو الثقافّي في 

املجتمع بالنمّوِّ االقتصادّي، وهو ما 

ينعكس على النمّو االجتماعّي، وكّل ما 

ي يكرسها يتصل بمستويات املشاركة الت

 السياس يُّ لألفكار، وبخاّصٍة إذا 
ُ
التحديث

سلمنا أنَّ الوجود االجتماعّي هو وجود 

كون الثقافة تمثل  ،قبل أي أمر آخر ثقافيّ 

الدافع األقوى للتغيير، واالنطالق في مختلف املراحل للبحث عن الحلول واآلفاق التي تلهم املجتمع. 

جتمع باتجاه اإلبداع والتطلع املستقبلي، والعمل على خلق إّنها الحضور التاريخّي الذي يدفع امل

إنه األمر الذي يستحق أن تكون السياسات الثقافية  .الوجود الفعلي والروحي والوجداني لإلنسان

أولوية من أولويات الحكومة، بحيث يمكن الحديث عن الدولة الثقافية التي تجمع الثقافة إلى 

وهي اإلطار الضروري  ،لثقافية تعكس األولويات الثقافية للدولةفالسياسات ااالقتصاد كأولوية. 

للتنمية الثقافية املسؤولة واملستدامة؛ بل هي خارطة الطريق التي ترسمها الدولة محدودة األهداف 

 يتم تجديده وتطويره  ووسائل تحقيقها
ً
 متطّورا

ً
وترتبط دون شك بالسياسات األخرى بحسبانها نهجا

 وتعديله باستمرار.

 التأكيد على دوٍر اجتماعّيٍ للثقافة، يكون على ارتباط باألدوار األخرى وأهمها 
ً
إذن، ُيَعدُّ ضرورّيا

الدور التنموّي، وبخاّصة إذا ذهبنا إلى ما هو أبعد من اإلبداعات التعبيرية التقليدية، والنتاجات 

 
ً
ه مباشرة إلى قيمتها التراكمية، بصفتها إنجازا  يقوُم على التفاعل مع  الفكرية. أقصد التوجُّ

ً
اجتماعّيا

السياسات الثقافية تعكس األولويات 

وهي اإلطار الضروري  ،الثقافية للدولة

للتنمية الثقافية املسؤولة واملستدامة؛ بل هي 

خارطة الطريق التي ترسمها الدولة محدودة 

 األهداف ووسائل تحقيقها
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الواقع، وتخطيه باتجاه املستقبل، مع االحتفاظ بقدرة الذاكرة املطلقة، للحفاظ على التراث وتجديد 

فّعل مساراته الحيوية في جسد املجتمع، وكل ما 
ُ
ظهر ُهوّية الجديد، وت

ُ
قيمه الروحية والفكرية التي ت

 وم
ً
؛ ذلك لوضع معايير جديدة للتداوالت الثقافية املوازية، يبرز مفهوم السياسة الثقافية فكرا

ً
مارسة

 املتصلة باختالف األدوات والوسائل والحوامل التقنية ووسائل التواصل واالتصال.

إنَّ تعاظم الدور السياس ّي للثقافة أدى إلى حسبانها إحدى أهم ركائز إعادة صياغة املجتمعات، 

وافق ومتطلبات الدولة املعاصرة. وهو ما يقتض ي خلق البنيات والشبكات السكانية، واألمم، وبما يت

املؤسساتية القادرة على ممارسة هذا الفعل، بالتوافق مع املفاهيم األساسية التي تربط الوطنّي 

ه  بالسياس ّي والثقافّي، إلبداع البدائل التي تقتضيها املتغيرات على املستويين: الحضارّي والتاريخّي.
ّ
إن

تمارسه الدولة لتنفيذ سياساتها عبر بنيتها التنظيمية املؤسساتية التي يتم فيها وضع سعي قانوني 

، وبما يتيح لألفراد واإلمكانيات املجتمعية املشاركة، 
ً
الخطط لصالح كّلٍ من املجتمع والثقافة معا

ذ باح تضانها له وتبني التخطيط الثقافي الذي تكون الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عنه، كونه ُيَنفَّ

  في إطار سلطتها وعقلها املسؤول.

هذا األمر يطرح صلة املبدع بالتخطيط الثقافّي الحكومّي، ومدى الحرية التي يتحرك في إطارها، 

عين فقيادة الدولة للتنمية ال تعني السيطرة على الثقافة في جانبها اإلبداعي، وال التدخل في حرية املبد

انّي توجيهات اإللزامية. فمحور االلتقاء هو االلتزام الوطني الضمني والوجدالثقافيين، وال اللجوء إلى ال

 لقراءة واقع اإلبداع ونشر املنتج الثقافي الصريح، إذ يمثل التفاعل الثقافيّ 
ً
 معيارا

ً
 بأشكاله كافة

فق الوطنّي، وسبل بلورة الهوية املتجانسة القائمة على تطبيق استراتيجيات طويلة األمد، وتنفيذها و 

يفعل  املتاح من اإلمكانيات الحكومية واملجتمعية، لتعكس االهتمام الوطنّي، التراثّي والتاريخّي، وكّل ما

 االنتماء لألفكار بصورتها الجمالية الحية املعاصرة، دون إغفال الحوار الذي تقيمه الثقافة الوطنّية

اب ى املفاهيم الفكرّية املعاصرة، واستيعمع محيطها على املستوى اإلنسانّي، في إطار االنفتاح املرن عل

 سرعة التطور والتغير، ومواجهة القوة بقوة الثقافة في العالقات الدولية.
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 مدن الغد.. تحديات التغيير

 عبر التحديات التي تواجه السياسات الثقافية، ال بدَّ من توفير إطاٍر عاّمٍ للتفكير واالنفتاح

الفاعلة؛ ذلك لتحديد تحّدياٍت تشمل التجديد والتمكين للكوادر على وجهات نظر الجهات الثقافية 

 إلى تحديات املعارف والتقنيات 
ً
 على نحٍو مختلف، إضافة

ً
وتعميق اإلمكانيات الثقافّية والعمل معا

 إلى تحديات قدرة املركز واألطراف على 
ً
والتجارب التي يمكن البناء عليها أو االستفادة منها، وصوال

 ...مشتركة وأنماط جديدة من السلوك الجماعّي عبر التواصل الثقافّي واألدوات الرقمّية إنتاج مواقف

ّرة، إنَّ االلتزام بالعمل التغييرّي داخل نظام من التفكير الّسائد يحتاج إلى الشجاعة واملبادرة املستم

املشاريع الثقافية اإلمكانيات، للوصول إلى املشتركات التي تحتاجها  والقدرة على التحاور واستثمار

 من االختبارات والورش
ً
 الريادية، املهتمة باإلجابة عن أسئلة اإلحباط التي يعيشها املجتمع، انطالقا

د، وما يجمع،  ، ومحاولة إيجاد ما يوّحِّ
ً
 من تشرذم الُهوّية وتناثرها، وكل ما  مع شرائحه كافة

ً
بدال

وضيح الخصائص الرئيسة لتنظيم الحياة يعكسه هذا األمر على السياسة. وهذا يحتاج ملعرفة وت

، عبر مشروع مركزي يتم اقتراحه لتحقيق االندماج 
ً
 وأريافا

ً
، مدنا

ً
الثقافية في أنحاء البالد كافة

املجتمعي، وقيم املواطنة، والوصول إلى الحقوق الثقافية، والتمكن من قياس املمارسات الثقافية 

 للمتغيرا
ً
 وتطويعها، وفقا

ً
ت والتطورات االجتماعية والسياسية واالقتصادية. وليس اإلبداعية كافة

املقصود بالقياس القياس الكمي للممارسات الثقافية، وإنما ما يطال التحليالت الكمية والنوعية 

التي يمكن عبرها اقتراح برامج وطرق العمل املستقبلّية. فاالستثمار الثقافي في املناطق الحضرية 

 على مستوى املوارد البشرية واالحتراف في والريفية جزء من تجديد الس
ً
ياسات العامة، تحديدا

مجاالت الثقافة والصناعات الثقافية وإدارة املشاريع ومفهوم سوق العمل الثقافي وتوظيف املنتج 

الثقافي. كما أن وضع سياسات ثقافية للمدن السورية لتوليد املعارف الثقافية الجديدة في مدن الغد 

 مه
ً
خذت بالحسبان متغيرات سنوات يشكل جانبا

ُ
 في التنمية االقتصادية للمدن، وبخاّصة إذا أ

ً
ما

 الحرب على الحواضر واألرياف والهوامش.

ها املغامرة اإليجابية املدروسة واملختبرة على أرض الواقع، تدعمها رؤية واضحة املعالم،  إنَّ

ألمر، ولكي نصل إلى ما نصبو وأهداف ندرك أسباب وضعها، استجابة ملعطيات حقيقية في واقع ا

نعلم منذ البداية أنَّ النجاَح في أّيِّ مشروع يحتاج إلى مجموعة من الشروط، وأنَّ الرغبة  ،إليه

باالستمرار واإلقدام على فعل التغيير يطال في أساسه املواجهة مع العقول غير املنفتحة، ومحاولة 

لوصول إلى النتائج غير املسبوقة في مختلف املجاالت إقناعها وإشراكها في عمليات االختبار والتغيير، ل
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التي تكون مجال العمل، دون االلتفات إلى الوراء، مبرهنين في كل مرة على أهمّيةِّ ما نؤمن به، وما نعمل 

على إنجازه على املستويين: الوجدانّي والعملّي. وبالتالي، حماية األفكار واإلنجازات الجزئّية التي 

وإنما عبر االختبار العلمّي املثقف واملدروس واملنفذ وفق  –ر األحاديث واألمانيليس عب–ستتحقق 

 خطط ومناهج ذات جاذبية في تحليل املسألة الثقافية.

في مراجعتنا للتراث الثقافّي السورّي 

افرة على بنيته  إثر االعتداءات السَّ

األساسية املادية والالمادية، برزت األهمية 

القصوى لألهداف التي يمكن تحقيقها 

بتداول إمكانيات الحفاظ عليه، واستثماره 

على املستويات الفكرية والجمالية 

واالقتصادية، والحاجة للتخطيط الدقيق والناضج، عبر إعادة اكتشاف الذات الثقافّية، ومحاولة 

دمجها بالحياة اإلبداعية املعاصرة، لحث ما خفي فيها من مقدرات وإمكانيات مجتمعية تتوق لتغيير 

ذا التراث طوال الشبكة املعقدة من السلبيات املهنية للتراث الثقافّي، ولعلَّ الهجمة الكبيرة على ه

األزمة، وكل ما لحق به من تدمير واعتداءات وسرقة ونهب يوضح معنى اإللحاح الذي كنا نصّر عليه 

  منذ البداية، لحماية هذا اإلرث والحفاظ عليه وتوثيقه بالسبل العلمية املعاصرة.

 من اإلغالق، إغالق تاريخّي دون أن
ً
نلتقط أن التاريخ  ما يزال االحتفاء باإلرث الثقافي يمثل نوعا

 أن 
ً
 على املستوى املعرفّي، علما

ً
 تاريخّيا

ً
هو وعي يعيش في الحاضر، ففي ثقافتنا مازال اإلنسان كائنا

التطورات التي حصلت للبشرية تقول: إنه ال يمكن أن تكون هناك قصة واحدة حقيقية ألي حدث. 

 ملفاهيم وقراءات العوملة للتراث ا
ً
 إضافيا

ً
لثقافي اإلنساني، وإيضاح الثوابت الثقافية وهذا يتطلب وعيا

تخضع ملقوالت  املتميزة التي يتم اعتمادها في بناء السياسات الثقافية وأسواق العمل الثقافّي التي ال

 تسّمى بالثقافة املهيمنة. العوملة أو ما

  

 على 
ً
 تاريخّيا

ً
في ثقافتنا مازال اإلنسان كائنا

 أن التطورات التي 
ً
املستوى املعرفّي، علما

حصلت للبشرية تقول: إنه ال يمكن أن تكون 

 اك قصة واحدة حقيقية ألي حدث.هن
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 التحوالت ومحركات النمو الثقافي

 لإلبداع، البد من التأكيد على
ً
أهمية االقتصاد اإلبداعي املرن، والقوى  في بلد بات متعطشا

 ومؤثرة في مجاالت الصناعات اإلبداعية، بكل ما تحتويه من
ً
 هامة

ً
ة
َ
ْقل

ُ
 البشرية التي يمكن أن تحدث ن

هن مهن في قطاعات الثقافة والتجارة واملال، إضافة إلى املهن األكاديمية والفنية والتربوية، وباقي امل

االقتصادية(، واختبار الواقع إثر الحرب  –نظريات التنمية )الثقافية  الثقافية. ويحتاج هذا لوعي

، لتحفيز النمّو االقتصادّي املعتمد على الثقافة 
ً
التي شنت على مكونات الدولة السورية كافة

بمفهومها األوسع، وحسب التصورات والتفاعالت االجتماعية، والقيمة املعتمدة لرأس املال البشري، 

ة واإلبداع هما املحركان الرئيسان للنمّو االقتصادي، ولتأسيس البنى التحتية بحسبان الثقاف

املناسبة، وسبل إدارتها. وبالتالي إيجاد الوسائل العلمية املساعدة لرسم خرائط الصناعات الثقافية 

 على مستوى القطر واإلقليم، إذ إّنها تساعد في رسم استراتيجيات االقتصاد الثقافّي التي تنشأ من

املفاهيم ذات الصلة. أي املفاهيم الثقافية، ومفاهيم الصناعات اإلبداعية، ومفاهيم حقوق امللكية 

، وكل ما يتعلق باقتصاديات املعرفة.
ً
 الفكرية والنشر بأشكاله كافة

ال شك في أنَّ هناك الكثير من التجارب العاملية التي استطاعت أن تحقق إنجازات هامة ملثل 

فهم وتطبيق اقتصاديات الثقافة، سواء أكان ذلك بسبب الحروب، أم بمعزٍل عنها. هذه التحوالت في 

ْرَو في االطالع واالستفادة من بعض التجارب املناسبة ملعرفة حقيقة العمل في هذه القطاعات 
َ
وال غ

 اإلبداعية، وتحقيق ما يمكن دعوته رأس املال اإلبداعّي الوطنّي املعنّي بإنجاز هذه التحوالت.

تاج هذا األمر ملزيد من النقاش حول ما تعرضه هذه التصورات بين مختلف الجهات، سواء يح

أكان ذلك على مستوى العالقة مع الثقافة ذاتها، أم على مستوى العالقة بينها وبين االقتصاد، أو 

و ع الصناعية أصلتها بسوق العمل الثقافية، واعتماد املنتج الفكري أو الجمالي ضمن حركة البضائ

األخذ بالحسبان للصلة بالحساسيات املجتمعية واستيعاب املجتمع لضرورات  التكنولوجية، مع

 التغيير باعتماد النماذج الثقافية املعاصرة.

 
ً
جرى التركيز على الثقافة كمركز ومحور ومنطلق بإعادة  ،في بعض الدول املتقدمة معرفيا

هتمام منذ سبعينيات القرن املاض ي؛ بينما اكتشافها، وأضحت اإلدارات الثقافية من أولويات اال 

قد جرى فيها تطوير معاني االقتصاد الثقافّي، ودمجه  –أوروبا في وبخاّصة–كانت هناك دول أخرى 

 لألنثربولوجيا–والسياسية. وحين تضحي الثقافة  باملعارف الفنية والثقافية
ً
هي ما يشتمل على  –وفقا
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ة القيم والهياكل املؤسسية، إضافة لفنون امليديا واإلعالم مختلف أشكال التعبير اإلنساني، وأنظم

والوسائط املتعددة والهيئات املؤهلة والتراث الثقافي بأشكاله املادية والالمادية  واإلنترنتواإلعالن 

 واملتاحف ومختلف أنشطة الجهات في الدولة واملجتمع واملنظمات املستقلة، فإن الثقافة 
ً
في –كافة

ليتجاوز اإلبداع  ،تعارف عليه؛ ذلك بفعل املتغيراتتخرج عن شكلها التقليدي امل –الفهمإطار هذا 

 
ُ
 دالالت امل
ُ
ل الجامدة إلى املثل ذات الصلة بمعاني االبتكار اإلنتاجي على مستوى الفكر، في مختلف ث

إذ تتشكل قوة  ،وباقي الروابط الثقافية واألعمالميادين العلوم والفنون وموارد اإلبداع في املجتمع، 

العمل في ضوء التكنولوجيا املتجددة، املعتمدة على الفعل الثقافي، وفتح الجسور بين السياسة 

من أجل االستثمار بالصناعات الثقافية  تاحة الفرصة للمجتمعات املحلّيةوالثقافة واالقتصاد، إل

وعات واملنشورات، أو ذات الدالالت املتنوعة، وفهم معنى السوق الثقافي )أسواق الكتب واملطب

صناعة املوسيقا، أو سوق الفن واملسرح والسينما، أو اإلعالم بمعناه الشامل واملعمار والتصميم 

، باإلضافة لكل ما يلحق بها من صناعات تكميلية وأنشطة إبداعية وسياحية وحرف تقليدية (وسواها

بالحياة الثقافية، وهذا ما  ومعالم أثرية وصحافة وإعالن وبرمجيات والخدمات كافة ذات الصلة

أن ينعكس في السياسة الثقافية الوطنية، وكذلك في الدراسات والبحوث، لترجمة هذه  يجب

املفاهيم إلى حّيز الواقع بالغطاء القانوني، والتدابير السياسية ذات الصلة بتوجيه سوق العمل 

 الثقافّي واقتصاديات الثقافة بوجٍه عام.
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 في املواجهة

الثقافة في مواجهة التحديات واألزمات التي يعاني منها املجتمع بأسلوبها الخاّص، تسهم 

ووسائلها القائمة على الفكر والحوار واإلقناع، بتقديم التصورات واألدلة والبراهين؛ ذلك وفق خطط 

 في األفراد واملجتمع، باستخدام وسائل إبداعية فكرية وتنموية وفنية
ً
 وتراكميا

ً
، وبما تؤثر تفاعليا

يضمن استدامة األفكار عبر املثقفين الذين يكونون أصحاب املبادرات الحقيقية والفاعلة في 

مجتمعهم املدني، ممن يسهمون في ترسيخ االنتماء والهوية والقيم االيجابية عبر منظماتهم 

ء الرسالة واملؤسسات املعنية، وعبر بناء أفضل العالقات مع الجهات التي تؤمن الدعم والخدمات ألدا

 التنويرية في التطوير واإلصالح وبناء اإلنسان.

طة جر إنَّ استيعاب الواقع، بما في ذلك ما كرّ 
َّ
اء سته األزمة التي نعيشها ونواجه سلبياتها املرق

 الحرب العاملية على سورية، يقتض ي:

سرعة التحرك على املستويات  

كافة، بخاصة على مستوى 

التشريعات وتحديث القوانين التي 

تضمن حماية الهوية واالنتماء 

الثقافي، وكل ما ُيفّعل العالقات 

 اإليجابية للدولة مع املجتمع؛

 تعزيز مفهوم دور الدولة الحديثة في الثقافة؛ 

 على حمايته  
ً
 إلرثه الثقافي، وقادرا

ً
 حقيقيا

ً
البحث عن أنجع السبل التي تجعل املجتمع مالكا

 وصونه واستثماره بتكريس مفاهيم االقتصاد الثقافّي؛

ي يستهدف اإلنسان الساعي لتمييز جعل الثقافة في أولويات سلم االهتمام التنموّي الذ 

 املعنى في كل ما يفعله أو ما يفكر فيه؛

تحديد الخارطة الفكرية التي يتم عبرها تطوير الخطاب الثقافي واملفاهيم األساسية في  

 الثقافة الوطنية؛

إنجاز الدراسات االستقصائية حول املنتج الثقافّي الوطنّي وتحليلها، تلك التي تشمل مختلف  

 الثقافة، وربط كل ذلك بخطط التنمية اإلدارية للمؤسسات الثقافية؛ جوانب

اقع يقتض ي من بين ما  إنَّ استيعاب الو

املنظر التركيز على التخصص في بنية يقتضيه 

صون وتوثيق التراث ، الثقافّي الوطنيّ 

تعزيز البنية التحتية الالزمة ، و الالمادّي 

 ...لتطوير املنتج الثقافيّ 
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 االهتمام بتأثير األفكار في املجتمع املعاصر، وتفعيل مختلف الحوامل الثقافية؛ 

 ربط الثقافة بالواقع، وإعالء مكانة املثقف ملواجهة أعداء الوطن والفكر الظالمّي؛ 

 ّي الوطنّي؛التركيز على التخصص في بنية املنظر الثقاف 

 االهتمام بحماية وترميم األماكن األثرية، وصون وتوثيق التراث الالمادّي؛ 

 ؛الالزمة لتطوير املنتج الثقافيّ  تعزيز البنية التحتية 

 االهتمام الخاص بالتقنيات واملعارف الحديثة؛ 

 االهتمام بأسواق العمل والصناعات الثقافية واقتصاديات الثقافة؛ 

 املقاييس الدولية في العمل الثقافّي، وتفعيل حقوق امللكية الفكرية.اعتماد املعايير و  
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 خاتمة

 َد أطلقت إحدى وزارات الثقافة برنامج "الثقافة للجميع" الذي َه  2010في العام 
َ
لتعزيز  ف

ه كشعار أطلق على املس توى املمارسات الثقافّية لجميع املواطنين، وكان البرنامج املقترح أيقونة التوجُّ

الوطنّي آنذاك، فتحققت قوانين وتشريعات على صلة بحماية وضمان حرية اإلبداع، وتحديث سبل 

ق بميادين السياسات الثقافي
ّ
رة ة. أسوق هذا املثال ألنَّ وزاحماية وصون التراث الثقافّي وكّل ما يتعل

الثقافة عندنا استخدمت الشعار نفسه: "الثقافة للجميع" في مصفوفتها، وكان من املمكن أن يحقق 

 من التغيير الواجب على مستويات التشريعات والقوانين والتطوير اإلدارّي، كإصدار قانون 
ً
جزءا

إنجازه منذ أكثر من عشر سنوات، وكان من التراث الثقافي بمعناه املعاصر الذي يتم العمل على 

 أن يفتح إمكانيات العمل في مجاالت التنمية الثقافية واالستثمار الثقافّي للموارد امل
ً
ادية املمكن أيضا

اية والالمادية وحماية األوابد واملناطق األثرية واملدن القديمة واملباني التاريخية وكّل ما يتعلق بحم

، التراث؛ بل كان من املمكن لخطة تطوير وحماية املتاحف ومواقع التراث الثقافيّ امللكية الفكرية لهذا 

 أن تجنب التراث الثقافي الوطني الكثير من الخسارات.

 هو اعتداء على الكبرياء والكرامة،
ً
 ال شك في أن االعتداء على هذا اإلرث الثقافي بجوانبه كافة

ناء الحضارات املتعاقبة، وقيمته الفكرية بين الشعوب. وتهميش لحقيقة اإلنسان السورّي، ودوره في ب

فاالعتداء عليه هو اعتداء على القيمة والروح والهوية، وشرذمة لوحدتنا الثقافية وتالحم مبدعيها، 

 بمواجهة إيديولوجيات ال تملك أكثر من تحقير تاريخنا ومنجزاتنا الثقافية األساسية، وإيغال في اللؤم

 وقتل النفس الخالقة، ومحو احترامها لتاريخها املشترك املتين. والعدوان على الذات
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