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دور الثقافة في تعزيز بنية المواطن المعرفية والثقافية ...منتدى حواري ًا في دم�شق

الدرامي
الن�ص
التجريب في
ّ
ّ

وطني ينه�ض بالإن�سان ال�سوري في المرحلة المقبلة
�شعبان :لم�شروع
ّ
خليل :ال�سنديان ال يع ّمر �أنفا�سه في الهواء �إنما في رئة الأر�ض و�شرايينها
رانيا مشوِّح
هي سورية التي كم من تنين قد قتلت في الماضي،
ول��ن يعجزها قتل تنين آخ��ر .هي ابنة آش��ور وتموز
نصر ،ال تمن ُع حرب ضروس لئيمة
وعشتار ونبوخذ ّ
شعبَها وفاعلياتها ،من العمل على تطوير المجتمع
وإثراء بنيته االجتماعية األخالقية ،فتراهم يجتهدون
ـ تماما ً كالمحارب الباسل على الجبهات ـ الجتراح
الحلول لمعضالت ،كانت ربما من مسببات ويالت
الحرب ووبالها.
��واري في دمشق اإلب��اءّ ،
نظمته وزارة
بمنتدى ح
ّ
الثقافة ،وش��ه��د كلمات وم��داخ�لات ل��وج��وه رسمية
وروحية وتربوية وثقافية وإعالمية .فالمستشارة
ألنّ الثقافة هي الرديف األساس لقيم التط ّور والتقدّم
والنمو اإلنساني كلّها ،وانطالقا ً من ضرورة إعادة تعزيز
البنية الثقافية للمحافظة على اإلرث الثقافي لدى المواطن
السوريّ ،
نظمت وزارة الثقافة السورية بالتعاون مع
الهيئة العليا للبحث العلمي ،منتدى حواريا ً حول تعزيز
بنية المواطن المعرفية والثقافية واألخالقية ،وذلك
في مكتبة األسد الوطنية في دمشق ،بحضور عد ٍد من
الشخصيات السياسية والثقافية والدينية واإلعالمية
السورية .ويهدف المنتدى إلال تبادل األفكار والخبرات
ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز البنية المعرفية والثقافية
واألخالقية ،والخروج بمقترحات علمية وعملية تخدم
برنامج إعادة اإلعمار الشامل.

خليل

خالل اليوم األول ،وفي كلمته ،قال وزير الثقافة عصام
خليل :كما يخرج الموج من وجع الماء ،وينهض العشب
من لوعة الندى ،يجب أن نخرج من التاريخ كي ندخل
الجغرافيا .ال نخرج من التاريخ انقالبا ً وال جحوداً،
فالسنديان ال يع ّمر أنفاسه في الهواء إنما في رئة األرض
وشرايينها .لكن فارقا ً كبيرا ًبين حياة في الذاكرة وذاكرة في
الحياة .نحن ال ندعو إلى قطيعة معرفية مع الماضي ،فهذا
خطأ ال يرتكبه عاقل ،لكننا ندعو إلى قراءة نقدية فاحصة
تنصب على كل ما ش ّكل قناعات محسومة توارثنا تداولها
ّ
بال أي تمحيص أو تفكير ،حتى اكتسبت قشرة من القداسة
تزداد قساوة كلما تراكم الزمن .إن أقدس المقدسات هي
حياة اإلنسان ،منذ بدأ الوعي البشري مترافقا ً بأسئلة
الوجود وقلق المصير ،كانت حياة اإلنسان وجودا ً وخلودا ً
هدف السعي الفكري الباحث عن إجابات حول الكينونة
والسيرورة والصيرورة.
وأضاف :إن المحنة السورية التي نعيشها ،ال تساعد
على القناعة بنجاعة األساليب والوسائل وإن اتفقنا على
صحة األهداف ونبلها ،متى كانت الهوية مسألة ملتبسة
في أذه��ان السوريين حتى تمكن الخطاب التحريضي
البغيض من استدراج الغرائز وصوال ً إلى إقدام سوريين
على طلب ال��ت��دخ��ل العسكري األج��ن��ب��ي ض��د بالدهم
وشعبهم.
وقال خليل :هذه األسئلة ال تحتمل أكثر من جواب صادم
نؤسس بنية اإلنسان المعرفية
حاسم ،حدث ذلك ألننا لم ّ
والثقافية واألخالقية ،على نحو يم ّكنه من االستجابة
لتحدّيات الحياة ويساعده في فهم أعمق إليقاعاتها
المتبدلة ،وفي التفاعل اإليجابي مع مستجدّات العصر بال
تعصب يقود إلى الجمود واالنغالق ،وبال انفتاح ساذج
يدفع إلى الذوبان والتالشي.
وت��اب��ع :خطابنا بمك ّوناته السياسية والتعليمية
والثقافية كافة ،يعتمد التلقين وال يفكر مجرد تفكير في
أنه قد ال يكون مستساغا ً أومتفقا ً عليه! ولذلك فهو يفتقر
إلى المصداقية والجاذبية اللتين تحرضان العقل على
االستجابة له والتجاوب معه.

خوري

خالل الجلسة الحوارية ،وعلى هامش المنتدى ،قالت
المستشارة الثقافية لرئيس الجمهورية األديبة كوليت
خ��وري :إنني من المؤمنات بالدور الكبير والهام الذي
يلعبه اإلع�لام على األصعدة كافة ،وهذا ال��دور منذ بدء
البشرية حتى يومنا هذا ،منذ أن كان اإلعالم مج ّرد إشاعة
الحي أو القرية ،حتى أصبح اآلن يغطي الكرة
على مستوى
ّ
األرضية ،ما أو ّد بحثه هو هل البنية الثقافية موجودة اآلن
عند المواطن السوري قبل أن نبدأ بتعزيزها وتثبيتها؟ ما
هو مفهوم الثقافة؟ الثقافة في اللغة الفرنسية واإلنكليزية
هي « ،»cultureوهي نفسها الزراعة ،فالرجل المثقف هو
اإلنسان المزروع بأرض الوطن ،هذا الذي اختلطت ذ ّرات
كيانه بتراب األرض وارتوت أحاسيسه من مياهها.
وأضافت :ال يمكن فصل الثقافة عن األخالق والوطنية.
ّ
المحك التي مررنا بها ،إذ
وقد تبيّن لنا في هذه المرحلة
تساقطت األقنعة وتبيّنت المعادن على حقيقتها ،وقد تبين
لنا أن األخالق تراجعت وتدهورت لدى فئات من الجيل
الوسط ،ومن جهة أخرى أنا ال أعاتب هذه الفئة فالعتب
ال يقع عليها ألن األخ�لاق في األس��اس تربية ،ويبدو أن
أساليب التربية التي ا ّتبعت في مرحلة من المراحل لم تكن
على مستوى ،وهؤالء الناس الذين ش ّذوا يبدو أننا مررنا
في فترة من الزمن أخطأ فيها بعض األشخاص في الدولة
ونسوا أن الوطن يتسع للجميع ،فكان أن شعر اآلخرون
بالغربة وفقدوا شعورهم باالنتماء .وهذا الشعور يخلق
في النفس ضعفا ً ويجعلهم كما هم اآلن.

عبد الس ّتار

وزير األوقاف الدكتور محمد عبد الس ّتار قال بدوره:
إذا أردنا أن نبني وطننا من جديد ،يجب أن نع ّزز بنيتنا
المعرفية في الدولة والمجتمع بشكل عام ال في المؤسسة
الدينية .من السهل القول إن اإلسالم هو سبب ما يحصل
باعتبار أن «داعش» «دولة الخالفة اإلسالمية» ،و«جبهة
النصرة» و«جيش اإلس�لام» و«جيش الفتح» وغيرهم
محسوبون على اإلس�لام ،يمكننا القول إنّ كل القضية

ال��س��ي��اس��ي��ة واإلع�ل�ام���ي���ة ف���ي رئ���اس���ة الجمهورية
الدكتورة بثينة شعبان أكدت أن اآلثار السلبية للحرب
على س��وري��ة على م��دى نحو خمس س��ن��وات تتطلب
م��ش��روع��ا ً وط��ن��ي��ا ً للنهوض ب��اإلن��س��ان ال��س��وري في
المرحلة المقبلة .فيما قال وزير الثقافة عصام خليل

متعلقة باإلسالم وحملة الخطاب الديني ،هذا غير صحيح،
إنما يحتمل الخطاب الديني قبل األزمة جزءا ً من األزمة،
كونه لم يكن مواكبا ً العصر في العالم اإلسالمي والعربي.
فدور المؤسسات الدينية في تكريس البنية المعرفية هو
ما ينشده المجتمع بأطيافه كافة ال بطوائفه كافة.

جمعة

ولفت الدكتور حسين جمعة ،رئيس لجنة اتحاد الك ّتاب
َ
والمواطنة في
العرب ،إلى ضرورة ترسيخ مفهوم الهوية
إط��ار الحقوق والواجبات في التربية والتعليم ،فقال:
منهجياً ،موضوع ترسيخ الهوية والمواطنة يكاد يشمل
هذا المنتدى بر ّمته ألنني عندما أفكر بالهوية أفكر أنها
عالقة منطقية بين شيئين متطابقين .لذلك ف��إن هذه
العالقة يجب أن تملك ات��ح��ادا ً بين المستوى الفردي
والمستوى الجمعي ال��ذي تقوم به الدولة .لذلك يجب
أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين الجهات الحكومية
كافة ،الذهنية المعرفية مبنية على لسان من يحمل لسانا ً
صحيحا ً صريحا ً ال فاسداً ،فيتكامل هذا اللسان مع الثقافة
المحمولة .وهنا تصبح الهوية مفهوما ً سياسيا ً ـ اجتماعيا ً
يجسد عالقة بين الذات بوصفها روحا ً وجوهراً ،وبين
ّ
الشخصية بوصفها إطارا ً موضوعيا ً ّ
يدل على التاريخ
مثلما ّ
يدل على جغرافية واالقتصاد والنفس وغير ذلك .هذه
الهوية تعني وعيا ً على المستوى الذاتي وعلى مستوى
الشخصي الموضوعي الذي نسميه شخصية األمة .من
المواطنة بين اتحاد اإلنسان مواطنا ً
َ
هنا تنبثق فكرة
ً
وبين الدولة ،وتنبثق أيضا مفاهيم جديدة نسميها اليوم
الحقوق والواجبات .فبمقدار ما يقدّم المواطن من واجبات
لوطنه ودول��ت��ه ،ينبغي على الدولة أن تو ّفر له األمن
والطمأنينة أوالً ،وثانيا ً أن توفر له الكرامة .فعندما توفر
َ
المواطنة
له هذين األمرين يكون قادرا ً كمواطن في دولة
على تقديم واجباته ،ث ّم تتحقق الدولة التي نس ّميها اليوم
َ
المواطنة ،هذه الدولة المدنية التي تحترم اإلنسان
دولة
كيفما كانت عقيدته وطائفته ومذهبه وعرقه ،ألن الدولة
المدنية الحضارية تبنى على أساس االنطالق من الذات
إلى اآلخر واالنطالق من اآلخر إلى الذات.

الق ّيم

وأش��ار الباحث واآلث��اري علي القيّم إلى دور الثقافة
في تعزيز البنية المعرفية قائالً :للثقافة في منظمة
اليونيسكو  182تعريف وال يزال الباب مواربا ً لتعريفات
أخرى .وهذا إن ّ
دل على شيء فهو يدل على دور الثقافة
في حياة المجتمعات وحياة الفرد .الثقافة كالتاريخ
عملية متصلة الحلقات باعتبارها مستمرة ومتوارثة.
وثمة عالقات عضوية بين الثقافة والتاريخ واإلب��داع
الثقافي في كل مجاالته يتأثر بالوضع السياسي .فقد
اختلفت نظرة المثقف إلى الدولة ،واختلفت نظرة الناس
إلى الثقافة أيضا ً بسبب ما مررنا به .الثقافة في بعض
معانيها هي نتاج لألوضاع العامة .وفي هذا المضمار
نسجل أن الثقافة تحتاج إلى دور كبير من المؤسسات
ّ
الثقافية في إتاحة الفرص المناسبة وتوفيرها للمفكرين
والباحثين والمثقفين ليتمكنوا من إقامة دورهم الحيوي
والفعّ ال في تعزيز بنية المواطن السوري الثقافية .دور
الثقافة كان دائما ً كبيراً ،لذا هو بحاجة إلى إعادة هذا األلق
إلى المجتمع والمواطن .وبقدر ما نعطي الثقافة ،بقدر
نرسخ هوية الفرد في المجتمع ،وتأصيل هذه الهوية
ما ّ
ونماء فكر المجتمع ،يجب أن نعود إلى فكر ورؤى وأبحاث
ودراسات ما قبل األزمة ترسخ أهمية اآلثار والثقافة في
حياة المجتمع والفرد.

عاصي

من ناحيته ،تساءل مدير عام الهيئة العليا للبحث
العلمي الدكتور غسان عاصي :ماذا بمقدورنا أن نفعل
لتستعيد س��وري��ة الحبيبة ألقها ال��ح��ض��اري واأللفة
المعهودة بين أطياف المجتمع ونسير إل األمام في طريق
البناء العصري؟ معتبرا ً المنتدى محطة ومناسبة للوقوف
على الموضوع ومناقشته في محاولة لتلمس بعض
اإلجابات وط��رح بعض المقترحات للتقدّم خطوة إلى
األمام في طريق ترقية بنية المواطن السوري والمجتمع
المعرفية والثقافية واألخالقية.

مداخالت

ودعا رئيس الجلسة المختصة بالتربية ،الدكتور مهدي
دخل الله إلى عدم التفرقة بين الطالب في المدارس أثناء

إنّ السنديان ال يع ّمر أنفاسه في الهواء إنما في رئة
األرض وشرايينها .لكن ف��ارق��ا ً كبيرا ً بين حياة في
الذاكرة وذاكرة في الحياة .ونحن ال ندعو إلى قطيعة
معرفية مع الماضي ،فهذا خطأ ال يرتكبه عاقل ،لكننا
تنصب على كل ما ش ّكل
ندعو إلى قراءة نقدية فاحصة
ّ

تدريس مادة التربية الدينية وإبدالها بالتربية األخالقية،
وإلغاء االستثناءات من القوانين ،ورفد الثقافة الوطنية
بالمعرفة ،واالنتقال من الخطاب الوصفي إلى الخطاب
النقدي.
وتر ّكزت مداخالت الحضور حول دور المجتمع األهلي
في المرحلة المقبلة واالستفادة القصوى من المراكز
الثقافية في التدريب على اختصاصات ثقافية ،وضرورة
أن تكون الكلمة مسؤولة بمستوى الدم السوري الذي
ُسفك ،ودراسة الظاهرة االجتماعية الناتجة عن األزمة،
وتوصيف نتائج الحرب على سورية ووضع استراتيجية
كاملة إلعادة إعمار اإلنسان والوطن.
وفي المحور التربوي والتعليمي ناقش الحضور دور
المؤسسات التربوية والتعليمية في تعزيز بنية المواطن
السوري المعرفية.
وقدم رئيس الجلسة المؤرخ الدكتور محمود السيد
ورقة عمل حول بناء اإلنسان من الجانب التربوي ،أكد
فيها أنّ البناء المنشود لإلنسان هو البناء المتكامل
والمتط ّور في الوجوه كافة .وأشار إلى مستلزمات البناء
تربويا ً والمشكالت التي أدّت إلى االخفاق في عملية البناء
واألولويات التي ينبغي التركيز عليها في هذه العملية.
وح��ول دور المؤسسات التعليمية في تعزيز بنية
المواطن السوري المعرفية ،قدّم معاون وزير التربية
الدكتور فرح المطلق عرضا ً حول أهمية التربية ودورها
في بناء اإلنسان .وأك��د على أهمية فلسفة التربية في
إعادة البناء داعيا ً إلى أن تتفق جميع المؤسسات المعنية
بالتربية والتنشئة االجتماعية لتحديد مواصفات المواطن
اإلنسان الذي نسعى إلى بنائه ،ث ّم يبدأ العمل على البناء
المتفق عليه.
من ناحيته ،دعا عضو مجمع اللغة العربية في دمشق
الدكتور موفق دعبول إلى الخروج من المنتدى بتطبيقات
عملية وامتالك الشجاعة لمناقشة جميع القضايا التي
تخص المواطن ال��س��وري وتنمية السلوك األخالقي،
ّ
والحس الحضاري واالهتمام باالستماع والحوار وإدارة
النقاش وتنمية السلوك األخالقي.
وأ ّكد الدكتور كمال بالن ـ األستاذ في كلية التربية في
جامعة دمشق ـ أهمية تكريس ثقافة االلتزام بالقانون،
معتبرا ً أنه الجانب المهمل في البعد التربوي ،وأن االهتمام
بهذا الجانب ليس من جهة التشريعات فقط ،إنما االلتزام
بالقانون .مؤكدا ً العالقة بين السلوك األخالقي وثقافة
االلتزام بالقانون ،وإجراء دراسة تقويمية لمعرفة القيم
األخالقية الموجودة في مناهجنا بالتعزيز.
من ناحيته ،ر ّكز الدكتور عدنان مسلم ـ األستاذ في
قسم علم االجتماع في جامعة دمشق ـ في ورقة عمله،
على أهمية المفاهيم في تجسيد بنية المواطن السوري
المعرفية وترسيخ الهوية الوطنية في المجتمع .داعيا ً
ترسخ
إلى تفعيل العمل التط ّوعي ألنه أحد المعايير التي ّ
الهوية واالنتماء في المؤسسات االجتماعية .الفتا ً إلى دور
العمل الجماعي بروح الفريق في ترسيخ الهوية واالنتماء
وتعزيز البنية الثقافية.
كما تر ّكزت المداخالت حول كيفية االنطالق في المرحلة
المقبلمة وبناء المواطن وإعادة النظر في دور الجامعات
وال���م���دارس ال��خ��اص��ة ،وض����رورة أن ت��ك��ون القوانين
عادلة وتطاول الجميع ،ومكافحة الفساد أوال ً من خالل
«الصدمة» ،والعمل للوصول إلى حلول للتعامل مع هذا
الواقع وضرورة وجود برامج ومقترحات إجرائية وبرامج
تواجه شيئا ً من هذا الواقع.

اليوم الثاني

وح� ّ
�ث المشاركون في المنتدى ال��ح��واري في يومه
الثاني واألخير ،على ترسيخ مفهوم الهوية والمواطنة في
المؤسسات االجتماعية ،ور ّكز على دور المجتمع المدني
في تعزيز التنمية االجتماعية في سورية ،وتمكين المرأة
ودورها في التربية وتماسك األسرة والمجتمع ،والهجرة
وسبل ح ّل مشكالتها.

شعبان

وأكدت المستشارة السياسية واإلعالمية في رئاسة
الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان خالل كلمتها ،أن
اآلثار السلبية للحرب على سورية على مدى نحو خمس
س��ن��وات تتطلب مشروعا ً وطنيا ً للنهوض باإلنسان
السوري في المرحلة المقبلة ،عبر تطبيق أربعة أسس
هي :معيار العقل الجمعي الذي يعلي من شأن المؤسسات
ويرفض الشخصنة والقدوة اإليجابية خصوصا ً بالنسبة
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قناعات محسومة توارثنا تداولها بال أي تمحيص أو
تفكير ،حتى اكتسبت قشرة من القداسة تزداد قسوة
كلما تراكم الزمن.
وزير األوقاف الدكتور محمد عبد الستّار اعتبر أنّ
الخطاب الديني قبل األزمة يحتمل جزءا ً من األزمة،
كونه ل��م يكن مواكبا ً العصر ف��ي العالم اإلسالمي
وال��ع��رب��ي .ف���دور ال��م��ؤس��س��ات الدينية ف��ي تكريس
البنية المعرفية هو ما ينشده المجتمع بأطيافه كافة
ال بطوائفه كافة .فيما أ ّك��د المفتي العام للجمهورية
ال��دك��ت��ور أح��م��د ب��در ال��دي��ن ح��س��ون أن م��ا ستشهده
سورية في مرحلة الخالص من األزمة ثورة علمانية
وفكرية.
إلى اإلدارات ،ثم الوقت واستثماره والتحلّي بالمحبة
والتسامح.
ورأت شعبان أن من ر ّوج لما س ّمي «الربيع العربي»
أخفى ال��ه��دف الحقيقي م��ن ورائ���ه ،وه��و تفتيت األم��ة
وشرذمتها وتدمير حضارتها وهويتها عبر نفي مفهوم
العروبة والتخلّي عن قضية العرب المركزية في فلسطين،
ما يتطلب م ّنا التأكيد على حقنا في تقرير مصيرنا وصنع
المكانة التي تستحقها حضارتنا ووجودنا اإلنسانيان،
وأن يكون حوارنا مع الغرب حوار العارفين والمدركين.
وتط ّرقت شعبان إلى محاوالت البترودوالر على مدى
أكثر من خمسين سنة ش��راء النخب الثقافية العربية
وإنفاق مليارات الدوالرات على إحداث منظومات إعالمية
تعمل على تسطيح العقل العربي وتسخيفه والسيطرة
على الفضاء اإلعالمي ومحاربة المؤسسات اإلعالمية
التي تقدّم مضمونا ً إعالميا ً يدعم حركات المقاومة .داعية
ّ
بالخط الوطني في العمل اإلعالمي العربي،
إلى االلتزام
ال سيما إعادة تحرير األخبار التي تب ّثها وكاالت األنباء
العالمية ،خصوصا ً المتعلقة منها بقضايانا المباشرة.

حسون

وف��ي كلمة ل��ه ،خ�لال المنتدى ق��ال المفتي العام
للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون :بعد مرور
نحو خمس سنوات من الحرب على سورية ،فإن أبناء
هذا الوطن على أعتاب مرحلة جديدة لبناء إنسان يكون
مضربا ً للمثل في فكره ،يرفض محاوالت تدجين الجيل
بفكر منغلق وب��الٍ ،ويتجنب خلط الدين بالسياسة،
ويستكمل ما جاء به األنبياء والرسل من ث��ورة علمية
حقيقية قائمة على تحرير العقل من التبعية المطلقة
للبشر.
وأك��د المفتي حسون أن سورية هي البلد العلماني
الوحيد في المنطقة والذي كان طابعا ً ميّزها منذ 100
سنة ،ألن شعبها يضم كل أطياف المجتمع ويعمل الجميع
فيه لمصلحة الوطن .معتبرا ً أن ما ستشهده سورية في
مرحلة الخالص من األزمة ثورة علمانية وفكرية لتحرير
األمة العربية من التبعية السياسية والثقافية للغرب،
ما يستلزم أن تعمل وزارات التربية والتعليم العالي
والثقافة واإلع�لام واألوق���اف تحت مظلة واح��دة لبناء
اإلنسان السوري.

ميداني

وأش��ارت رئيسة «مؤسسة أحفاد عشتار» الدكتورة
أيسر ميداني ،رئيسة الجلسة الختامية ،إلى ضرورة
تحديد الجهات الفاعلة في عملية إع��ادة بناء اإلنسان
السوري خالل مرحلة ما بعد الحرب ،وتوصيف المسار
ال��ذي سينقلنا من مسارها إل��ى مسار إع��ادة اإلعمار.
مستعرضة اآلثار التي خلّفتها هذه الحرب إيجابا ً وسلبا ً
من انتشار ظواهر الهجرة والنزوح والخطف وتخريب
تجار األزم���ة ،مقابل انطالق
البنى التحتية ،وظهور ّ
مبادرات أهلية ،ال سيما النسائية منها ،وانتشار العمل
التط ّوعي وتأسيس أحزاب سياسية جديدة.

حمد

وف��ي محورها ال��ذي قدّمته بعنوان «تمكين المرأة
ودورها في التربية وتماسك األسرة والمجتمع» ،طالبت
الباحثة الدكتورة إنصاف حمد بضرورة تمكين المرأة
وزي��ادة مشاركتها في مختلف المجاالت ،خصوصا ً في
دوائ��ر صنع القرار .وتحريرها من كل أشكال التمييز،
ومعالجة ذلك في إط��ار القوانين والتشريعات ،وعدم
حصر أدوارها بالجانب األسري .مستعرضة أنواع تمكين
المرأة وهي القانوني واالقتصادي والتعليمي والسياسي
وسبل تفعيلها.

القش

ال��دك��ت��ور محمد أك��رم ال��ق��ش ،عميد المعهد العالي
للدراسات والبحوث السكانية ،قدّم في محوره «الهجرة
وسبل ح ّل مشكالتها» ،مقارنة بين مصطلحات الهجرة
والنزوح واللجوء ،وإج��راءات الح ّد منها ،وآثار النزوح
الداخلي على المناطق التي جرى منها وإليها النزوح.
والمهجرين إلى أماكنهم
داعيا ً إلى تسريع عودة الالجئين
ّ
المعتادة ،عبر إع��ادة إصالح البنى التحتية وتأهيلها،
وترميم الضرر الذي لحق برأس المال االجتماعي ،وتعديل
برامج التنمية بما يتالءم مع التغييرات الحاصلة.

يونس

وفي محور «دور المجتمع المدني في تعزيز التنمية
االجتماعية ف��ي س��وري��ة» ،أش��ار رئيس مجلس أمناء
�س��ة بصمة شباب س��وري��ة» أن��س ي��ون��س ،إلى
«م��ؤس� ّ
أن سنوات الحرب على سورية أدّت إل��ى تفعيل عمل
القطاعات األهلية وتط ّورها .الفتا ً في الوقت نفسه إلى
افتقاد المؤسسات التي عملت في هذه القطاعات إلى
قانوني ناظم ،وصندوق للتنمية االجتماعية يدعم
إطار
ّ
مشاريعها ،مع وضع ضوابط لعملها ،ال سيما أن عددها
ناهز  1000مؤسسة وجمعية أهلية.

ما طبيعة التجريب وما أمكانية اقتحام شخص مج ّرب ميدان المسرح
لب التجريب يكمن في
وآلياته المختلفة؟ وقد ال يخطر ببال المتسائل ،أنّ ّ
الدرامي الذي يكتبه المؤ ّلف في ضوء مؤثرات تدفعه بقوة إنجاز
النص
ّ
ّ
نصه ،سواء كانت المؤثرات :تاريخية أو اجتماعية أو سياسية.
ّ
المسرحي .إال أن صوته
الدرامي األكبر في العرض
ليس صوت المؤ ّلف
ّ
ّ
النص يكون بوصفه يخلق عالما ً مكتظا ً ومزدحما ً ومتصارخا ً ومصطرعاً.
في
ّ
وتتجلّى براعة المؤلف بدرجة عمق استدراجه منطوق الحياة ،وصوغ
درامي قد يقترب أو يبتعد عن األصل .لكنه يحمل في الوقت ذاته
منطوق
ّ
صوت المؤ ّلف الذي يتغذى من رؤية بمنظور جمالي ،وسعة اطالع ،ودقة
في طرح اآلراء ،حتى اآلراء المناوئة له .بوصف العالم الدرامي الذي يشكله
في النص شكالً من أشكال البرلمانية .يتمتع األبطال فيه بحقوقهم الكاملة،
وإن اختلفوا مع صوت المؤ ّلف.
إن خاص ّية المؤلف الدرامي ،أنه ينشئ عالما ً دراميا ً نابعا ً من خالصة
تجارب إنسانية في الحياة ،ويعيد خلقها ضمن نسيج يصوغه تف ّرد المؤلف
وبراعته ،والغاية التي يقصدها هي الكشف عن قوانين الحياة في حاضنة
العالم المتخيل للمؤلف ،إال أنه ق��ادر على جعل هذا العالم االفتراضي
المزدحم ،والتأريخ الدرامي العالمي ،حافليَن بعدد من النصوص الدرامية
رسخت أمام عاديات الزمن ،وس ّر بقائها ووجودها أنها ع ّبرت عن صميم
التي ّ
المشكالت التي ت��ؤ ّرق وج��وده ،على رغم أنها عالجت في حينه مشكالت
الحياة التي انبثقت منها تأريخاً .فالمؤلف يعيش الحياة بكل تفصيالتها
وتداخالتها ومتاهاتها ،يلتقط ذاكرة حياة ويش ّكلها ،ويح ّول كل المدركات
الحسية وغير الحسية إلى مدركات قابلة لإلدراك جمالياً.
الدرامي ووضع
النص
والتساؤل يطرح من جديد :كيف يكون التجريب في
ّ
ّ
المؤلف هو هو لم يتغير؟
طفولي أو نزق يعبّر عن رغبات
ولإلجابة نقول :إن التجريب ليس بعبث
ّ
سرعان ما تنطفئ ويهفت لهبها .وذلك أن التجريب بحث متواصل ومتصل،
والتقاط نهم للحياة وللحاجات التي تفرضها الظروف المتن ّوعة ،وللمنطق
الفلسفي الذي يتب ّناه المؤلف ،وهذا يعني أنّ الفلسفة جزء ال يتج ّزأ ،ليس من
المؤلف فحسب ،إنما من مفهوم التجريب ذاته بوصفه كسرا ً مدركا ً واإلتيان
بمدرك جديد .لهذا ،فإنّ الجوهري ليس ما يدرك ،إنما الصيغة التي سيتم
في ضوئها التأسيس عليها .لهذا فإن التجريب ال ينطلق من أرض مجدبة أو
معرفي في المنطلق الفلسفي
أرض بكر .ذلك أن مفهوم التجريب ،عملية خرق
ّ
للمؤلف .لهذا ،فقد ال تأتي تجربة المؤلف بجديد وهو يقدّم عالما ً دراميا ً
داميا ً أو محطما ً أو عابثاً .لذلك تضمحل صورة المؤلف ،ويخفت صوته،
النص قد ال يكون كلّيا ً في
وينتهي أمره .والجدير ذكره ،أن التجريب في
ّ
النص ،إال أن التجريبي
النص ،بمعنى قد يكون االشتغال على بعض عناصر
ّ
ّ
النص ،أال
المدهش في حينه الذي استطاع أن يضيف الممثل الثاني في
ّ
وهو «إسخيلوس» ،إذ كان قبله الممثل اإلغريقي «شيبس» الذي كان يسرد
النص على لسانه ،من دون مم ّثل آخر معه .إال أن «إسخيلوس» من
حكاية
ّ
خالل عمق تفكيره ومنظوره ،والمناخ الفلسفي على لسانه ،استطاع إيجاد
الدراما التي استطاع من خالل فرض الممثل الثاني ،تعزيز الصراع وتقويته
وترصينه ،وهو بذلك ح ّول السرد إلى فعل ،والدراما فنّ الفعل.
إن ذلك ح ّقق للمؤلف مساحة في التعبير واسعة بالمقارنة بما قبله من
حكايات ت��روى على لسان بطل واح��د ،وج��اء بعده «سوفوكليس» الذي
أضاف الممثل الثالث ،واألخير ع ّمق المواقف الدرامية ،وجعلها سلسلة
متماسكة .وخير شاهد نسوقه ،مسرحيته الخالدة «أوديبوس ملكاً» .وقد
يرى البعض أنّ ذلك ال يعني الكثير بعدما قطع المسرح شوطا ً بعيداً ،إال أنّ
نمو الدراما وتط ّورها انطلقا من خالل تلك المتغيّرات التي شكلت فعالً قوياُ
ّ
وحث الفيلسوف والناقد «أرسطو»
مؤثراً ،بحيث صارت الدراما متقدّمة.
ً
ً
وخصص للدراما ركنا كاشفا عن دالالته وعناصره
لوضع نظرية األدب،
ّ
وخصائصه بالمقارنة مع األنواع األخرى.
الدرامي اإلغريقي ،ساهم في إرساء قواعد وأسس
النص
إن التجريب على
ّ
ّ
تتعلّق في كيفية إدراك النص ذاته وتذ ّوقه .لذا ،فإنّ التجريب ههنا يُع ّد خلقا ً
إبداعيا ً لمح ّركات الحياة ومستجدّاتها ،فتح نوافذ الفكر اإلنساني لمساحات
أكثر انفتاحا ً وعمقاً ،وتجلى ذلك في نصوص المؤلف اإلغريقي «يروبيدس»
النص شيئاً ،إنما شكلت إضافته في كيفية معالجة
الذي لم يضف إلى
ّ
الموضوعات ،وه��ذا يعني أن التجريب ال��ذي سبقه على يدي الكاتبين
«إسخيلوس» و«سوفكلس» ،ساهم بمساحة جديدة تتعلق بصيغة طرح
الشخصيات العادية والبسيطة ،لترقى إلى مرتبة األبطال .وهذا بح ّد ذاته
النص اإلغريقي الذي عكف على تناول شخصيات
توجه يُعَ ُّد جديدا ً في
ّ
ّ
مرموقة وقوية.
وي�لاحَ ��ظ أن سخونة الموضوعات واألح���داث ،ج��اءت تلبية للحياة
االجتماعية العاجة باألفكار والمبارزات الكالمية والمقوالت الفلسفية
المتحركة في أكثر من اتجاه .لهذا ،فإن اإلضافة والتطور في بنية النص
يعنيان الكشف عن إدراك جديد ،أي هنالك عمليات هدم وبناء ال بوصفها
تجربة خارجة عن نطاق الوعي ،بل العكس ،أنها تتمركز في صميم الحياة
وتزلزل أسسها األيدولوجية.
أما النصوص الدرامية في عصر النهضة ،فقد اتجهت صوب البطل
النص في تعددية الشخوص ،أو في
الدرامي ،والمؤلف صار ينشر بؤر
ّ
الكشف المستمر لشخصية من الشخصيات ،بحيث نقرأ تلك الخلخلة في
روح البطل ،وتلك المساحات شبه الضائعة ،استماتة البطل وهو يبحث عن
تحقيق ذاته ومصيره وأفكاره ،واصطدامه المستمر مع العقبات والحواجز،
التي ينهض بها البطل المناوئ له.
إنّ
النص ههنا يع ّد من أشكال امتصاص روح العصر المتسمة بالتوثب
ّ
والفاقدة أسسها العقائدية والنفسية إلنسان العصر .ففقد إيمانه بالماضي،
مثلما فقد طمأنينته الواضحة للمستقبل الذي بدا ال يؤتمن ،لهذا جاءت
نصوص المؤلف «وليم شكسبير» وعلى وجه التحديد «هاملت ،عطيل،
الملك لير» .التعبير األكثر نضجا ً لواقع يتحرك وإلنسان ذلك الواقع الذي لم
يع ّد واضحا ً وال واثقا ً بما يراه ويحيا في ظله .وخلق مجموعة بؤر تتحرك
وتحرك البطل .فـ«أوفيليا» تشكل بؤرة ،والملكة ،والملك ،و«اليرتس» ...إلخ،
تو ّزعت البؤر وانتشرت في سياق الحدث الدرامي ،تشكلت التماعات الوجود
البشري ،الذي اختزل وأعيد إنتاجه جمالياً ،بحيث نجد التنوع الغزير
والتفرد واستماتتهم من أجل تحقيق أهدافهم ،إال أنهم يصدون ويتحطمون.
إن هذه القدرة الدرامية الهائلة والمصاغة على زعزعة العالم وه ّزه
الدرامي ،تع ّد شكالً فنيا ً
النص
من خالل خلق مساحات جديدة في بنية
ّ
ّ
النص الذي صار
النص اإلغريقي ،فضالً على شكل
تجريبيا ً متقدّما ً على بنية
ّ
ّ
النص لم يتوقف،
بخمسة فصول .ويالحظ أيضاً ،أن التجريب في كتابة
ّ
فسرعان ما نشطت حروب المؤلفين .ففي النصوص التعبيرية ،ظهر البطل
المتفرد الذي ينعكس العلم من خالل رؤيته ،ولم يعد العالم هو عالم الواقع
والحياة اليومية المدركة ،إنما العالم من وجهة نظر البطل الذي بدا مشوشا ً
النص التعبيري عكفوا على
ومضببا ً وأحيانا ً مهشماً .لهذا ،فإن مؤلفي
ّ
إظهار المساحات النفسية واله ّزات العاطفية والخلجات التي تكتنف البطل
الذي لم يعد يُرى غيره ،والشخوص المحيطون به مجرد أرقام أو صفات،
أي دخلت النمذجة وإسباغ الصفة على ما يقع خارج ذات البطل المركزي.
وهو انعكاس واضح للحرب ،وما خلقته من دمار وتحطيم وتشويه .إن
المؤلف أدرك الحياة وما تخلفه ،بالتالي عبّر عن ذلك من خالل إزاحة األسس
للنص الدرامي ،وسلّط الضوء على كيفية مغايرة في
والقواعد التقليدية
ّ
خلق النسيج الدرامي ذاته ،ولهذا انجرف العالم تحت عباءة البطل المركزي،
بعدما تعدّت ذات البطل مساحة أوسع ،وأضحت الذات البشرية الصارخة
في وجه ما أصاب الحياة من دمار وتحطيم وخراب .وربما كانت مسرحية
«في انتظار كودوت» لمؤلفها «صموئيل بيكت» ،أكثر النصوص الدرامية
ّ
وتهشمت قاعدة
قلبا ً للقواعد واألسس .فقد تقهقر الحوار وأضحى مفككاً،
النص ،فلم تعد الحبكة المنضدة ذات البداية والوسط والنهاية ،هي
حبكة
ّ
نص «بيكت» .وفضالً عن ذلك ،صار التكرار جزءا ً ال يتجزأ من
ما يحفل به ّ
النص الجمالي.
تكوين
ّ
وعليه ،فإنّ النص ّ
حطم القاعدة األرسطية واجتهد بتكوين قاعدة جديدة،
بعدما أدرك المؤلف طبيعة الخراب والوضع المزري لبني البشر ،وفقدانهم
قدرة التواصل وانتظارهم القادم الذي ال يأتي .إال أن البشرية تضع عصارة
عذابها على مشجب االنتظار ،وكان المؤلف أراد السخرية من تردي الوضع
البشري في دماره وتحطمه وضياعه وخوفه وقلقه ،من أن ال شيء يحدث،
ومع ذلك يحيا البشر حياتهم ،وكأنه تعبير عن آلية في الوجود الذي استلبت
منه الروح .ومع ذلك يبقى عسى أن يتغير العالم.
النص وتكراره ،وفقدانه الحدث الظاهري ال يلغيان بنيته الرصينة
إن تف ّكك
ّ
والعميقة .فقد أخفى المؤلف حديثه مثلما أخفيت الحقيقة عن بني البشر في
جدوى بقائهم ومعناه .وبقي اإلحساس بالعدمية انعكاسا ً لحالة التصدّع
التي أصابت اإلنسان في حضارة أسسها .إال أنها نهشته حَ َّد العظم.
الدرامي زلزل الصيغ التي صارت مألوفة في كتابة النصوص،
النص
إن
ّ
ّ
أس��س لها وف��ق عقل
وأوج��د صيغا ً أخ��رى غير مألوفة أو سائدة ،إال أن��ه ّ
فلسفي استطاع من خالله تكثيف دالالت الحياة
استراتيجي ،ووفق منظور
ّ
وفجاً .إال أن حقيقته ت ّتسم بالرص والعمق
والوجود في ّ
نص بدا متخلخالً ّ
والقدرة والحنكة على مواجهة الحياة.
الدرامي ما هو إال كشف عن الحياة ،وخرق للسائد
النص
إنّ التجريب في
ّ
ّ
والمألوف ،وإماطة اللثام عن الجديد والمع ّبر ع ّما يحتاج إليه اإلنسان من
هول ودمار.

