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 شكر وتقدير
 األستاذ بإشراف السياسات لبحوث السوري المركز في العمل فريق قبل من البحث هذا إعداد تم

  وقد تم البحث بدعم من مؤسسة اتجاهات. ثقافة مستقلة.  الجباعي، الكريم جاد

 ساهمواالذين  والخبراء المؤسسات ممثليالمركز السوري لبحوث السياسات من جميع  ويتقدم

 استكملوا الذين بالذكر ونخص الرئيسية، ومحاوره البحث منهجية ومناقشة إغناء في بفعالية

 .  التفصيلية االستمارات
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 خالصة 

تشخيص حالة البنى الثقافية في سوريا قبل األزمة وفيي أثنائهيا، باالعتمياد عليى  إلى يهدف البحث

البحوث واألدبيات الحديثة، إضافة إلى تطوير منهجية عمل ميدانية للتعيرف إليى محيددات السياسية 

الثقافية وفعالية المؤسسات وآثارها على الحياة الثقافيية قبيل وأثنياء األزمية، وخليص البحيث إليى 

اء المؤسسي في المجال الثقافي قبيل األزمية وتيدهوره فيي أثنائهيا واليذي تمثيل فيي ضعف األد

القيود الخانقة على الحريات الثقافية، وغييا  الرؤيية واالسيتراتيجية وضيعف المشياركة المجتمعيية 

 والمساءلة وفقر البيئة التمكينية لإلبداع الثقافي، مما أثر سلبًا في غنى الحياة الثقافية وتنوعها. 

فاقمت األزمة تحيديات العميل الثقيافي نتيجية  هيور عياملين متناقويين األول يتمثيل فيي حيرا  

مجتمعي يسيعى إليى احتيرام اإلنسياو وتيوفير الشيروم الالزمية لتمكنيت ومشياركتت الفعالية فيي 

مجتمعت، أما الثاني فيتمثل في انفجار العنيف المسيلو وميا رافقيت مين تغيول لقيوط التسيلط مين 

ي وعصبية وتطرف األمر الذي قاد إلى نشر ثقافة الخوف واالستقطا  وإلغاء اآلخر. استبداد سياس

ثقافيية تجاوزيية تقيوم عليى تغييير جيذري فيي بنيية المؤسسيات لتكيوو ويخلص البحث إلى رؤية 

تومينية وتشاركية ومساءلة وتعتمد على استثمار الغنى والتنوع الثقافي في سبيل تنمية يشار  بها 

 الجميع.  ويستفيد منها
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 مقدمة 

 فيي سيوريا، فيي الثقيافي، للعميل النا مية الرسيمية المؤسسيية البنيى دراسية إلى البحث يسعى

 عامية، مؤسسيات هيي بميا بها، المنوطة الو ائف لتأدية قابليتها مدط عن للكشف الراهن، وضعها

 وأسلو  بناها الشروم التي تحدد مدط عموميتها وتحدد، من ثم، ضوء في ذلك، على قدرتها ومدط

 الثقافيية والميوارد المنتجيات توزييع في العدالة توخي من انطالقًا واتجاهاتها، عملها وآليات إدارتها

 فيي ذليك وأثير الثقافي، التنوع على والبناء الثقافي اإلبداع وتعزيز المختلفة، االجتماعية الفئات بين

 والهويية االجتمياعي االنيدماج مين كل في الحاسم الثقافة ألثر نظرًا مشتر ، ثقافي فواء تشكيل

 . التومينية والتنمية الوطنية

 مع وتفاعلها القرار، صناعة وآليات الرئيسة، بمكوناتها الثقافية، السياسة صناعة آليات البحث ويتناول

. وميدني خيا  وقطياع سياسية قوط من بالفاعلين والعالقة الثقافية، الحياة في المؤثرة العوامل

 فيي عملها وتفعيليت، لتطوير تصور باقتراح تسمحاو عمل ومنهجية بحث منهجية تطوير على ويعمل

 والتساوق التناسب ومدط منها، المختلفة االجتماعية الفئات تتوقعت وما تنشدها، التي األهداف ضوء

 فيي ذليك وسييعالج. أخيرط جهية مين المتحققة والنتائج جهة من والتوقعات المعلنة األهداف بين

 والرؤيية الرسيمية، الثقافيية استكشاف اإلستراتيجية ويحاول البحث.  وخاتمة فصول وأربعة مقدمة

 والقيوانين والتشيريعات الدسيتورية النصيو  خيالل مين تنشيدها، التيي واألهداف تؤسسها، التي

 فيي بالفاعالت والفاعلين المؤسسات عالقة تحدد والتي المؤسسات الثقافية العامة، لعمل النا مة

 هيذه عليى طيرأ وميا أخيرط، جهية مين منيت والمستفيدات والمسيتفيدين جهة من الثقافي المجال

 . تاريخ هذا البحث حتى 2011 من ثم ، 2011 حتى 2000 عام منذ تطور من اإلستراتيجية

وتوصييف  ،وعالقتها ببقيية المؤسسيات والقطاعيات الثقافية يتطرق البحث إلى بنية المؤسساتكما 

 لعميل األولي التقييم وتم القطاع الثقافي. فيعملية صناعة السياسة الثقافية، وآثار هذه السياسة 

 اإلطار بدارسة وذلك. المؤسسية والفعالية والتشاركية والتنوع اإلبداع لمعايير وفقًا المؤسسات هذه

 تترجمهيا ثقافيية رؤيية بوجيود االلتيزام وميدط القرار صناعة وآليات المؤسسات وهيكلية التشريعي

 .       استراتيجية تتسم بوضوح األهداف والتركيز على النتائج والتشاركية والتومينية والمرونة واالبتكار

  نحو تعريف إجرائي للثقافة 

فيي األسيا ، ذو طيابع اجتمياعي، بحكيم إنسياني،  –فردي اإلنتاج الثقافي وما يتومنت من إبداع 

التي ينمو في كنفها المنتج وإنتاجت. ومن المؤكد أو هذه الشروم ال تنطيوي شروم البيئة والعصر، 

على أي حتمية، وتأثيرها متفاوت فيي األفيراد والجماعيات، ولكنهيا تطبيع اإلنتياج الثقيافي بطابعهيا 

وتعين سيماءه الخاصة. فليس من ثقافة ال تتيأثر بشيروم إنتاجهيا، وليو كانيت منطلقاتهيا ومبادئهيا 

ية أو ميتافيزيقية أو علمية محوية أو إنسيانية خالصية. يتجليى الطيابع االجتمياعي أسطورية وسحر

للثقافة في طابعهيا المؤسسيي، بيدءًا بمؤسسية اللغية ومؤسسيات إنتياج الثقافية وإعيادة إنتاجهيا، 

 كاألسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية وغيرها.

انتظاميات وتنظيميات ومؤسسيات هيي العالقات االجتماعية الموارة والمتغيرة، وما ينيتج منهيا مين 

االقتصادية والسياسية واألخالقية؛ والثقافة هيي مويموو هيذا الشيكل،  –شكل الحياة االجتماعية 

وتتومن المبادئ والمعيايير والقييم االجتماعيية واإلنسيانية، التيي توجيت عملييات التفكيير واإلدرا  

جز. وهذا مما يجعل الثقافة المرادفة للمدنية والتقدير والعمل والفاعلية والتواصل، أو الركود والتحا

كثيير مين البياحثين عليى  وإذ يعتميدوالحوارة عصية على التعريف الجامع المانع، بلغة المناطقية. 

 أو عليى يينصوالذي  في المكسيك، للسياسات الثقافيةالعالمي  المؤتمرتعريف الثقافة الذي تبناه 

جانيب  إليىوالمادية والفكرية والعاطفية لمجتمع أو جماعية،  الروحية السمات هي مجمل الثقافة"
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 "والمعتقيداتوطرق العيي  المشيتر  ومنظومية القييم والعيادات  الحياة وطريقة واآلدا  الفنوو

ا، فيي كتابيت . (1982)يونسكو،  أو تعياريف أخيرط مشيتقة مين تعرييف إدوارد تيايلور األكثير شيموال

الثقافيية، فييي هييذا البحييث، منظوميية األفكييار والتصييورات يقصييد ب. 1(1871"الثقافيية البدائييية" )

والمعتقدات والقيم والعلوم واآلدا  والفنيوو، التيي تسيهم المؤسسيات الثقافيية، الحكوميية وغيير 

الحكومية، في إنتاجها وإعادة إنتاجها و/ أو توزيعها، بأشكالها المادية وغير المادية، وفقًا لرؤيية كيل 

والوسائل واألساليب التي تنتهجها. وتتمحور هذه المنظومة حول الذات  منها واألهداف التي تنشدها

يتيأطر ووالتراث واللغة والتاريخ والمنهج والتعبير، منظورًا إليها بداللة الماضي أو فيي أفيق العصير. 

 السابق ويستمد منت جميع مقوماتت. الموسع هذا التعريف اإلجرائي بالتعريف

  المنهجية 

منهجية تشاركية لتشخيص حالة البنى الثقافية، آخذًا بعين االعتبار تعقيدات الحالة اعتمد البحث على 

السورية فيي أثنياء النيزاع اليدموي القيائم، ففيي  يل العنيف المسيلو تتالشيى الشيفافية وتختيل 

العالقات والقيم االجتماعية وتتغير و ائف المؤسسات وأولوياتها وتتكيوو بنيى وعالقيات ومنتجيات 

دة يصعب التعرف عليها وتحديدها بشكل رصين علميًا خاصة مع سيطرة ثقافة الخيوف ثقافية جدي

واالستقطا  ورفض اآلخر من جهة، واقتحام عوامل جديدة داخلية وخارجيية الحيياة الثقافيية مثيل 

المشاركة فيي القتيال واقتصياديات العنيف والتحيريض عليى اآلخير وانقطياع العمليية التعليميية أو 

إلى ذلك محدودية األدبيات العلمية الرصيينة التيي ترصيد وتحليل البنيى المؤسسيية  تشويهها. يواف 

الثقافية والتغيرات الطارئة عليها في  ل النزاعات المسلحة. ليذلك تبنيى البحيث مشياركة الفياعلين 

الثقافيين في تحليل وضع البنى الثقافية قبل وأثنياء األزمية، كميا تيم مشياركتهم فيي رصيد الحيياة 

 ة وتحديد أهم مالمو السياسة الثقافية المستقبلية لتجاوز آثار األزمة.الثقافي

اجعة األدبيات المتعلقة بدور الثقافة وآلييات تطيوير السياسية الثقافيية وطبيعية تومنت المنهجية مر

وتحليل القيوانين والتشيريعات الثقافيية ودراسية آليية عميل هيذه المؤسسيات المؤسسات الثقافية 

على العمل الميداني للوصيول إليى فهيم أعميق للمؤسسيات الثقافيية فيي مدت كما اعت وتطورها،

بحيث رئيسية، تسيتهدف  تاوقبل األزمة وفي أثنائها. فاستخدم نوعين مين االسيتمارات كيأد ا،سوري

تكوو األولى المؤسسات الرسمية التي تعمل في المجال الثقافي وحالها قبل األزمة وفي أثنائها. وت

المؤسسية إليى ممثليي يتطرق األول إليى نظيرة  :ثالثة أقسام( من 1ملحق استمارة المؤسسات )

الوضع الثقافي في سوريا بوجت عام، والثاني يتعلق بحالة المؤسسة وآليات عملها، والقسم الثاليث 

يتومن أسئلة حول اآلفاق المستقبلية للعمل الثقافي في سوريا، األمر الذي يعبر إليى حيد ميا عين 

سسات في السياسة الثقافية وآلية عملها.  أما النوع الثاني من االستمارات فهو وجهة نظر هذه المؤ

 المجيال فيي والفياعلين الخبيراء مين مختيارة عينية آراء تستهدف ( التي2)ملحق استمارة الخبراء 

، وتقييم عمل المؤسسات الرسمية وآثار السياسة سوريا في الثقافي الواقع فهم الستكمال الثقافي

 فيي آرائهيم عين أسيئلة وتتويمن والفياعلين، الفاعالت نظر وجهة من الثقافية، الحياة في الثقافية

 المحددات ألهم رؤيتهم إلى إضافة أثنائها، وفي األزمة قبل سوريا، في وآلياتت الثقافي العمل واقع

 .إليها الوصول وكيفية للثقافة المستقبلية

على تحديد مؤسسات وخبراء مفتاحيين وفيق مواصيفات تخيدم البحيث. دراسة الميدانية ال تاعتمد

بصورة رئيسة، على المؤسسات الرسمية العاملية  ت الدراسة الميدانية،لمؤسسات تركزففي مجال ا

                                                
عيييين زكييييي الميييييالد، الثقافيييية واألنتروبولوجيييييا، قييييراءة فييييي نظرييييية األنتروبييييولجيين، علييييى الييييرابط:  - 1

http://www.kalema.net/v1/?rpt=547&art 
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مثيل ميديريات  ،في المجال الثقافي داخل سوريا، والتي لها باع طويل في هيذا النيوع مين العميل

الصيحفيين. كميا تيم اسيتبياو رأي بعيض المؤسسيات الثقافيية  أساسية في وزارة الثقافية واتحياد

لتلمس واقع عملها ورؤيتها الثقافية ومدط تباين آرائها مع المؤسسيات الرسيمية.  ،الخاصة المرخصة

ن في المجيال الثقيافي مين السيوريين المقيميين يفاعلخبراء ر ااختيتم الخبراء فقد في مجال أما 

اسيمًا بيين ممثليي  120. وقيد تيم تحدييد ات فكريية متنوعيةومين اتجاهيداخل سيوريا وخارجهيا، 

. قد يعود هيذا إليى عيدد مين األسيبا ، منهيا %40مؤسسات وخبراء، وبلغت نسبة االستجابة نحو 

حالية و رف األزمية المعقيدة، وتواجد عدد كبير من الخبراء خارج سوريا وصعوبة التواصل معهم، 

 هيذه فيي بأولويية البحيث ليدط العدييد مين الخبيراءوعيدم اإليمياو  التي نتجت منهيا، االستقطا 

بيل عليى عينية  ،الظروف. وتجدر اإلشارة إلى أو المسو نوعي ال يعتمد على عينة إحصيائية ممثلية

 وأشخا  مفتاحيين فاعلين في الحقل الثقافي. ثقافية مؤسساتممثلي قصدية من 

بعض الووء على المؤسسات  تحليل استمارة المؤسسات واقع المؤسسات المبحوثة، ويلقي ويبين

األخرط، من حيث رؤية المؤسسة وخطتها وأهدافها وآليات عملها وكيفيية اتخياذ قراراتهيا وعالقتهيا 

منهجيية العميل فيي  تتمحيوربالفئات المستهدفة والفاعالت والفاعلين والعوائق التي تعترض ذلك. 

عة لها، أو التي تقوم بالعملين معيًا. المؤسسات الثقافية، المنتجة للثقافة، أو الموز حولهذا القسم 

ضيمت ولذلك كاو عدد كبير من المؤسسات المشاركة تابعًا ليوزارة الثقافية، إضيافة إليى اإلعيالم. 

مؤسسيات خاصية،  ثيالثمؤسسات عامة، وعشر مؤسسة، منها  ، ثالث عشرة مجموعة المؤسسات

وجييرط تييدوين آرائهييم هييذه المؤسسييات، ل ممثلييينوقييد اعتمييد أسييلو  المقابليية الشخصييية مييع 

ومالحظاتهم كما وردت في االستمارة، وبصورة مباشرة. لكن العدد الوئيل للمشاركين من القطاع 

أبيداها الخا  ال يسمو بإفراد قسم خا  بهذا القطياع، وسيوف يشيار إليى اآلراء الخاصية التيي 

تمثيلهيا كياف  القطاع الخا  لالستئنا  بها، في حينيت. أميا المؤسسيات العامية فيإو عاملوو في

 للتعبير عن دور وزارة الثقافة ومهامها، وهي المؤسسة الرسمية المعنية بالشأو الثقافي في البالد.

بعيض االسيتمارات مين خيالل  واسيتككملت الخبيراء، معظيممع  ةمقابالت شخصي بالمقابل أجريت

سيعي البياحثين  لكتروني وخاصة مع الخبراء المتواجدين خارج سوريا. وعلى الرغم منالتواصل اإل

من الخبيراء كيانوا مين اليذكور، كميا  %75إلى توازو أعداد المبحوثين من حيث الجنس إال أو نحو 

باالنتياج األدبيي  غيالبيتهم مين المهتميين ، فكانتتنوعت اهتمامات الخبراء من ناحية اإلنتاج الثقافي

شار  بعض الخبيراء فيي ي إذ ،انتماءات المشاركين وتنوعتوالفني وبدرجة أقل العلمي والتراثي. 

يعميل آخيروو مسيتقلين أو مين خيالل مؤسسيات تنشيط  في حيناتحادات ونقابات داخل سوريا، 

إضافة إلى مشاركة خبراء كانوا يشغلوو مناصب رسمية في المجال الثقافي. أما مين  ،خارج سوريا

الفين التشيكيلي أو حيث الخبرات فيعمل أغلب المشاركين في مجال الكتابة أو النشر أو المسرح أو 

 إضافة إلى وجود عدد من األكاديميين والصحفيين والباحثين في العلوم اإلنسانية. ،اإلخراج

 األدبيات   

  متغيير حقيل أنيت إليى إضافة نطاقت، وضوح عدم من العالم دول من كثير في الثقافة قطاع يعاني

 ماتاراسو)  المركزية بأهدافها  مقارنةفي نظر الحكومات،  هامشيًا ويبدو وفقًا لتطور الحياة العامة،

 كسيبًا الجمهيور فيي مباشيرة أثرهيا يظهير التيي القطاعات على الحكومات يتركز إنفاق إذ ،(1999

 البحث مثل قطاعات أخرط، تعاني في حين. والتعليم والبنية التحتية الصحة مثل الوالء، أو لألصوات

 تظهير وال المدط، بعيدة آثارها ألو أهميتها، من على الرغم التمويل في نقص من والثقافة العلمي

 . القطاعات بقية على وفورات خارجية تحقق بل مباشرة،



 

8 
 

من مجرد التركييز عليى  تانتقلف ،القرو المنصرم فيقطاع الثقافة إلى تطورت النظرة الحديثة  لقد

والتكاميل النسيجام فيي دعيم ا ًارئيسي عنصيرًاالثقافية  اعتباروالتراث الثقافي إلى  المختلفة الفنوو

  إلى الثقافية النظر بدأ الثمانينات وفي الوطنية والتشاركية والديمقراطية الثقافية، والهوية االجتماعي

للتنمية  فنما االسيتثمار فيي الميوارد الثقافيية والصيناعات اإلبداعيية، بصيفتها   وأداة على أنها مصدر

  .(2011والثقافة الفنلندية، مصدرًا مستدامًا للنمو االقتصادي ) وزارة التعليم 

كثييرة حيول وفي هذا اإلطار  هيرت أدبييات  االجتماعي، والترابط االنسجام في جوهرية فالثقافة

 عليى ونشير قييم التعياوو والحفيا  الميواطنين بيين الثقية بناءمن خالل  ،الثقافة في تعزيزه دور

( 1995، )بوتنيام جتمياعياال الميال رأ  فكيرة السيياق هيذا في وتطورت. المشتركة الموجودات

إال أو المفهوم األخير يبقيى  ،التي تركز على أهمية العالقات االجتماعية ومنظومة القيم في التنمية

فئات  أو يكوو على حسا فئة من المجتمع لرأ  اجتماعي  إذ يمكن لتوافر( 2004 ،شكاليًا )سنإ

بيل  ،يتعزز رأ  المال االجتماعي عليى المسيتوط اليوطني ، فيفوي إلى نتائج سلبية، ما لم أخرط

 يجابية. حتى يحظى بأهميتت التنموية اإل ،اإلنساني

االقتصيادية والبشيرية،  غيير محيدود للتنميية ، بصفتها مصدرًابالثقافة المتعلقة األدبيات تطورت فقد 

 وكونهيا مصيدرًا ،جتماعييةفي التنمية اال إسهامهابقية القطاعات من خالل ل ورات خارجية فكوك يحقق

نظريات األفكار ودورها في التنمية وكانت  .االبتكار أسا بداع وخلق األفكار الجديدة التي هي لإل

، 1988، لوكييا  1990، 1986 االقتصييادية محييل اهتمييام نظريييات النمييو ذاتييي المصييدر ) روميير

ال البشري واالستثمار التي ركزت على أهمية رأ  الم ،(2001، وجونز 1991غروسماو وهيلبماو 

 عليى المعتميد الحيديث في اإلنساو واألفكار اإلبداعيية للوصيول إليى النميو المسيتدام. فاالقتصياد

فيية ا. ويذكر سين أهميية العواميل الثقواالقتصاد والتعليم الثقافة بين االنسجام إلى يستند المعرفة

مثل أخالقيات العمل والحوافز المعنوية وقبيول المخياطرة  ،التي تؤثر في سلو  األفراد االقتصادي

عليى الثقية االقتصيادي  عميال وقواعيد السيلو . كميا يعتميد التبيادلدارة الديناميكية وريادة األواإل

من الفسياد والعنيف  دفة دورًا هامًا في الحاالمشتركة والمعايير الومنية المجتمعية. كما تلعب الثق

 (. 2004 ،بكافة أشكالت )سن

( عليى االسيتثمار الثقيافي مين حييث العوائيد 1996يونسكو، )اليونسكو  وفي سياق مكمل  ركزت

مثييل السييياحة المرتبطيية بييالتراث المييادي والالمييادي  ،المباشييرة وغييير المباشييرة للمييوارد الثقافييية

إال  .فييةتمويل األنشيطة الثقابزيادة االهتمام مما أدط إلى  ،(2010 ،بداعية )ثروسبايوالصناعات اإل

ا يدور حول  ا  الثقافيية الميوراد توير قد تجارية كسلعة للثقافة الترويج وسلبيات إيجابياتأو جدال  بيدال

 عين ابتعادهيا خطيورة إليى إضافة المواطنين، قبل من إليها النفاذ تعقد قد أنها كما استدامتها، من

 .السكاو حياة نوعية في تحسين الهام هدفها

 تقالييد مثيل الثقافية، بالشروم األخيرة إذ تتأثر السياسية، المشاركة في أساسيًا دورًا الثقافة وتلعب

فيالميول . العامية المصيلحة تخيدم التيي المشيتركة المجتمعيية واألنشيطة المفتيوح العيام النقاش

 االسيتبداد يخلقهيا التيي الخيوف بثقافية بيل فقط، االستبدادية السياسية بالقواعد تقمع ال التشاركية

 . (2004 ،)سنالالمبالة  وثقافة

تعلمنا جدلية المعرفة والسلطة، ومن ثم جدليية الثقافية والسيلطة، أو المعرفية أو الثقافية سيلطة 

بالقوة، يمكن أو تصير سلطة بالفعل، بتوسط العمل أو الممارسة، وفق جدلية اليذات والموضيوع، 

الجدلية، تحول كل ما يقع في ويجب التشديد على جدلية الذات والموضوع، ألو السلطة، وفق هذه 

مجال سيطرتها إلى موضوع، على اعتبارها الذات الفاعلة الوحيدة. ومين طبيعية السيلطة فيي كيل 

مكيياو وزميياو أنهييا محافظيية تكييره التجديييد والتحييديث، وال تقاربهمييا إال بمييا يوييمن اسييتقرارها 
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، وتعمل على ترويجت، لتعزييز ثيًاواستمرارها. وهذا ال ينفي أنها يمكن أو تنتج خطابًا تجديديًا وتحدي

بالعلوم واآلدا  والفنوو وال تستفيد من منجزاتهيا،  تهتمال يعني أو السلطة ال وشرعيتها ومقبوليتها. 

بوصفها بعوًا من أدواتها، وال يعني أنها ال ترحب بخطا  علموي وخطا  تقنوي وتبدي لهما جزييل 

تت النفاذة ليما سماه "الدولة القوميية"، التيي يتويافر االحترام. وقد الحظ عبد هللا العروي ذلك برؤي

فيها الشييخ )محميد عبيده( والسياسيي )أحميد لطفيي السييد( وداعيية التقنيية االشيتراكي )سيالمة 

عليى إنقياذ التقلييد، وإعيادة إنتياج اليوعي األييديولوجي، وتبرئية النظيام  (1995)العروي،  موسى(

والتصييالو تلفيقيييًا بييين التقليييد والحداثيية، والثيوقراطييية  االجتميياعي والثقافيية التقليدييية ميين الشييك،

  .والعلمانية، واالستبداد والديمقراطية

حين يعرِّف بعونا الدولة الحديثة بأنها دولة حق وقانوو لجميع مواطناتها ومواطنيها بالتساوي، فإو 

اجتماعية من و يائف الدولة ال تكوو كذلك إال بصفتها دولة مؤسسات عامة، تقوم كل منها بو يفة 

الدولة. ومن ثم فإو عالقة الدولة بالمجتمع تتعين في عالقة المؤسسات العامة، ال باألفراد فقيط، 

بييل بانتظامييات المجتمييع المييدني ومنظماتييت أيوييًا، ويفتييرض أو منظمييات المجتمييع المييدني هييي 

ة ثانيية، سيواء كيانوا األشكال التي تتعين فيها عالقات األفراد بالمجتمع من جهة وبالدولية مين جهي

أعواء في هذه االنتظامات والمنظمات أو لم يكونوا. فالنقابات المهنية، على سبيل المثال، ال تدافع 

عن حقوق أعوائها المسجلين فقط، بل عن حقوق جميع أفراد المهنة وعن كرامة المهنة. وكيذلك 

ع عن حق كيل مواطنية وميواطن المنظمات الثقافية الرسمية وغير الرسمية، التي يفترض أنها تداف

فييي الحصييول علييى التعليييم المناسييب والثقافيية المناسييبة، والتمتييع بييالموارد والمنتجييات الثقافييية 

والوصول إلى المعلومات، فوالا عن اليدفاع عين حريية التفكيير والتعبيير وحريية اليرأي والويمير، 

ا، وعين الكرامية اإلنسيانية والدفاع عن الكرامة اإلنسانية ألي مواطنة أو مواطن ومن فيي حكمهمي

في كل مكاو. يرط بعوهم أو المثقف مسؤول أخالقيًا ال عن الجرائم التي ارتكبت فقيط بيل عين 

 تلك التي يمكن أو ترتكب أيوًا.

ال تتقوم أي مؤسسة بشبكة العالقات النظامية التي تربط بين أفرادهيا، والتيي تعبير عنهيا الليوائو و

فاللوائو والقوانين ليست سوط البنية الصيورية للمؤسسية، التيي قلميا  الداخلية المتفقة مع القانوو،

تنطبق على صورتها الفعلية. فاللوائو الجيدة والقوانين الجيدة ال تعنيي دوميًا مؤسسية جييدة. ثمية 

إضافة إلى ذلك بنية خفية ألي مؤسسة، هي موموو العالقات الواقعية، الرسيمية وغيير الرسيمية، 

ها. هيذه البنيية هيي "ثقافية المؤسسية"، التيي مين دونهيا ال نسيتطيع تفسيير التي تربط بين أفراد

عمليييات االصييطفاء والتهمييي ، وبنييية العالقييات العمودييية و/ أو األفقييية، األوامرييية أو التشيياركية، 

والنزعات الفردية أو روح الفريق، وآليات صيناعة القيرار، وروح المسيؤولية االجتماعيية واألخالقيية، 

وبام، والعالقة بين الكفاءة والفاعلية، و اهرات الشللية والمحسوبية والفساد حيثميا ومستوط االن

 وجدت.

ثقافة المؤسسة هي روح المؤسسة، إذا جياز التعبيير، وهيي التيي تحيدد ميدط حيويتهيا وديناميتهيا 

وأسلو  عملها ومستوط فاعليتهيا وقيدرتها عليى اسيتثمار الكفاييات الفكريية واألخالقيية والخبيرات 

لمهنية ألفرادها، فتجعل منهم إما فريقًا منسجمًا، وإما عددًا حسابيًا من ميو فين خياملين. وهيي، ا

، المتفييق عليهيياأي ثقافيية المؤسسيية، بييالتعريف منظوميية األفكييار والتصييورات والقيييم والمعييايير 

ير والعميل، والمشتقة من و يفتها االجتماعية العامة، والتي توجت التفكير واإلدرا  أو التمثل والتقد

والتعامييل مييع  مختلييف الظييواهر والمتغيييرات، ينقلهييا األكفييياء إلييى األقييل كفاييية واألقييدموو إلييى 

 المستجدين، من خالل سلوكهم، وسلو  اإلدارة بوجت خا . 
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تختلف المؤسسات في كونها إما نظمًا "بيروقراطية" مغلقة وإما نظمًا ديناميكية مفتوحة، لكيل منهيا 

ا. والثقافة الحديثة من أهم هذه المدخالت. فثقافة المؤسسة، هي ما تمنو كل مدخالتها ومخرجاته

مؤسسة شخصيتها المميزة، باعتبارها شخصًا معنويًا وقانونيًا، عقالنييًا وأخالقييًا، كميا يفتيرض فيي 

، وإال كانيت فالمؤسسات هي التنظيم العقالني واألخالقي للمجتمعالشخص الطبيعي والمواطن. 

ة، منفصلة عنت ومتسيدة عليت، أو أدوات لسيلطة مركزيية ال تيرط فيي المجتميع سيوط سلطة متعالي

 تؤثر في سلو  تخلقها من خالل المشاريع والبرامج التي تنفذها التي والحوافز المؤسساتو رعية.

، كميا تتيأثر المؤسسيات بالثقافية المجتمعيية، فقيط فيي القييم واالتجاهيات األفراد والجماعيات ال

 بادلة بينهما. فالعالقة مت

صيعوبة  ويواجت تقييم دور الثقافة والمؤسسات الثقافية في التنمية والمجتمع تحديات كبييرة نتيجية

 بيذلت والمعتقيدات. وقيد القييم ومنظومية والهويياتطريقة الحيياة ونمطهيا  فيالثقافة  أثرقيا  

 اليذي حيدد أربعية( 2002 ،)ميرسير محاولية منها ،لوضع مؤشرات لقيا  هذا األثركثيرة محاوالت 

ا  الحيوية والتنيوع وقابليية العيي  مؤشرات رئيسة للقيا ، تتفرع منها مؤشرات تفصيلية، وهي: أوال

والهويية،  الحيياة وأنميام الثقافي. ثالثًا الثقافة واالستهال  والمشاركة . ثانيًا النفاذالمشتر  الثقافية

 لتقيييم السياسية الثقافيية: األوليى هيي الخارطيةوالحوكمة. كميا اقتيرح أداتيين  واألخالق والثقافة

 . الثقافي والثانية هي التخطيط الثقافية

في هذا البحث اعتمدت الدراسة الميدانية للحصول على مؤشرات لتقييم المؤسسات الثقافية وغنى 

فيية، الحياة الثقافية، وذلك لقلة المؤشرات المكتبية المتوافرة عن القطاع الثقافي والمؤسسات الثقا

وكذلك لظروف األزمة الدامية، التي تمر بها البالد، والتي أنتجت  واهر معقدة جديدة فيي المشيهد 

الثقافي السوري، مما جعل من البحيث المييداني وفيق منهجيية متسيقة لمقارنية األزمية بميا قبلهيا 

 ضرورة إلتمام البحث.  
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 سوريا األول: اإلطار العام للمؤسسات الثقافية الرسمية في الفصل

 خلفية تنموية   -1

لألفراد والجماعات، سواء  الحقيقية المشاركة فر  عنها تغيب سياسية مؤسسات من سوريا عانت

تشكيل األحزا  والتعبير عن ك ،لسياسيةاالحريات  وتفتقر إلى أو المحاسبة، التمثيل للتمثيل من حيث

ضيمن نظيام  ،عية واإلعيالممختلف اآلراء ومساءلة الحكومة مين خيالل القوياء والسيلطة التشيري

هيذا الواقيع  وشيكل. االستقالل منذ طويلة لفترات رئوخوعت البالد لقانوو الطوا .انتخابي تمثيلي

األداء الحكيومي  واتسم. والجماعات لألفراد التنموي األداء على انعكستنمويًا طويل األمد  احباطًا

ويظهر ذلك  وفيما بينها، بقلة الفاعلية وضعف آليات المساءلة وضعف التنسيق في بعض القطاعات

على أداء الحكومية. كميا الفاعلة دور مجلس الشعب في الرقابة  وغيا في نوعية الخدمة العامة، 

 لمشاركة. من فر  األفراد في ا واإلقليمييقلل ضعف الالمركزية على المستوط المحلي 

صيالح إمن خالل طروحات  ،األلفية الجديدة بمحاوالت لوضع تصور لالصالح التنموي المطلو  بدأت

عيالم إلل هام  الحريةتوسيع والقطاع العام وتطوير السياسات ومحاربة الفساد وزيادة المشاركة 

عليى  ،يرييةواقتصيرت عليى سياسيات تحر ،توقفيت العمليةال أو هذه إ .ومنتديات المجتمع المدني

الحد األدنيى سيمة السياسيات  عندكاو الحفا  على التوازنات  فقد. الصعيدين االقتصادي والمالي 

 حكيومي وتو ييف ضيعيفة إنتاجيية التيوازو، هذا سمات ومن. الحكمبما يؤمن استمرارية ، العامة

 الصيحة وخيدمات المعيشية لشيروم مالئمية تحتيية بنيية توفير مع المنظم غير القطاع في وتوسع

تحالفيات المصيالو ميع النخيب االقتصيادية  إليى إضيافة الرئيسيية، والسيلع الطاقية ودعم والتعليم

لحرييات والمشياركة السياسيية وتصيحر الحيياة افي  ل غييا  وكاو هذا كلت واالجتماعية القائمة. 

 الثقافية.

وكانيت  ،العاشيرة من خالل الخطة الخمسية ،صالح أكثر عمقًاإلى عملية إالنظر  بدأ 2004 عام في

ليم يواجيت  2006ال أو التنفييذ ميع عيام إ ،صيالح المؤسسياتي فيي قليب حيوارات الخطيةفكرة اإل

 واإلداري، السياسيي اإلصيالح وتأجيل األسيعار، تحريير عليى التركيز أعادبل  ،االستحقاقات الرئيسة

-2006أوضيو تقيييم منتصيف الخطية العاشيرة  فقد. والفساد اإلدارة سوءالمعاناة من  واستمرت

وهو ما يعكس عدم  ،صالحاتصالحات المؤسسية هو جوهر الخلل في تنفيذ اإلأو غيا  اإل 2010

بل أعيدت الخطية الحاديية عشيرة ميع نهايية العقيد  ،اال أو الحكومة لم تستدر  ،جدية االصالحات

أسيبا  الفشيل فيي  حيولجيديًا  وليم تفيتو حيوارا ،الماضي بمشاركة مجتمعية أقل مين سيابقتها

 . لتالفي هذه األسبا  رؤية مستقبلية ، أو حولالعقد األخير فيالمفاصل الرئيسية 

دارة المؤسسيات السيورية مين إالختناق المؤسساتي" وما تعانييت ا" إلى جوهر االختالالت يعود إو

ة، وميا ضيعف أداء ضعف الكفاءة ونقص الشفافية والمساءلة وغيا  الرؤيية المتكاملية المسيتقبلي

و غييا  الحرييات إال نتيجية ليذلك. إ هاعداد السياسات العامة وتنفيذإالخدمة العامة وضعف كفاءة 

في زيادة التناقويات  أسهمدور المجتمع المدني  وغيا الرئيسية في التعبير والمشاركة والمحاسبة 

 قتصادية والسياسية. االالقوط  من قبلاالجتماعية خاصة تفاقم أشكال االحتكار والمواربات 

التغيير المؤسساتي رفيع مين توقعيات الجمهيور تجياه الحالية  بإمكانية المجتمعي الوعي تطور إو

اد الويغط دزفاوسع الفروقات بين الحالة الراهنة والحالة الممكنة  ومن ثم، ،العادلة التي يرغبونها

تدفقت ف  ، هذا الوغط زيادة في هامًا دورًا الديمغرافي الجانب ولعب من أجل التغيير، المجتمعي

قنيوات ومعارفهيا عين طرييق أجيال شابة التحقت بالتعليم واطلعيت عليى تجيار  اليدول األخيرط 



 

12 
 

طموحيات التيي اصيطدمت ال سيقف رفيعمميا  ،وتواصلت هذه األجيال فيميا بينهيا ،االتصال الحديثة

 . المتخارجة مع المجتمعبالمؤسسات 

 الثقافة في الخطط التنموية  -2

 تصيدر هيذه الخطيطو ،1960عيام منيذ  ،الخطط الخمسية األداة الرئيسة للسياسات الحكومية تعد

 عليى هيذا النحيو، الخطط الخمسية لم تقيرإال أو  ،مجلس الشعب يقرها البرلماو أوقوانين عادةا ب

لتخفييف مركزيية  2001. وتم تبني التخطيط التأشيري، منيذ عيام 2000عام  وحتىالثمانيات  خالل

ط، ليتناسب مع طبيعة السياسات النيوليبرالبية التي بدأ تنفييذها تيدريجيًا خاصية فيي المجيال التخطي

االقتصادي. يشرف على الخطط المجلس األعلى للتخطيط، الذي كاو يعمل تحيت إشيراف القييادة 

، ويشيار  فيي الخطيط الجهياز التنفييذي 2012القطرية لحز  البعث، لغاية تعديل الدسيتور عيام 

من دوو مشاركة تذكر للمجتمع المدني والقطاع الخا . وقد طرحيت الخطية الخمسيية للحكومة 

العاشرة تصورًا طموحًا للتحول المؤسسي واالجتماعي واالقتصادي، إال أو توازنات القيوط أعيادت 

 تنفيذ السياسات السابقة مع توسع في التحرير االقتصادي. 

ية، و لت قطاعًا هامشيًا، مقابل التركيز على التوسيع لم تأخذ الثقافة حيزًا هامًا في الخطط التنمو

و يفة المؤسسات الثقافيية العامية  في البنية التحتية والصحة والتعليم وسياسات الدعم، واستمرت

السلطة التنفيذية البعيدة عن التشاركية والفعالية، ما قلص الطابع العمومي لهذه  توجهاتتنفيذ  في

المسيتفيدة مين نشياطها،  بالفئياتوعالقاتهيا المتبادلية وعالقاتهيا  المؤسسات، وحيدد آلييات عملهيا

وبالفاعالت والفاعلين في المجال الثقافي، كما حيدد كيفيية توزييع الميوارد الثقافيية ونوعيية هيذه 

المشياركة الفعليية  تو يفة المؤسسات الثقافية الرسمية كما بقية المؤسسات اسيتبعد إوالموارد. 

أسيهم فيي  مميا. شيديدة برقابية وقييدتها هاافية الغنية في المجتمع وأقصيتوالقدرات الثق للطاقات

طاردة للفكر الحر وحائلية دوو و مهيمينةتقليص الطابع االجتماعي للثقافة، فغدت الثقافة الرسمية 

المناقشة العامة والتواصل الخالق. وأنتجت نوعًا من ثقافة هامشية و"معارف خاضعة" تعي  فيي 

 هويات مغلقة. أو ج ذاتها، وتتحول إلى هوية الظل، وتعيد إنتا

 

تعرييف المؤسسيات الثقافيية التيي فقيد تحيددت ب أما عالقاتها بالمؤسسات الثقافية غير الحكوميية 

مؤسسات  فهي، .. أنشئت بمراسيم حكومية، كاتحاد الكتا  العر  واتحاد الصحفيين ونقابة الفنانين

أقر  إلى المؤسسات الحكومية منهيا إليى تنظيميات المجتميع الميدني المسيتقلة. أميا المؤسسيات 

فتعد تنظيمات معارضة ال سبيل إلى أي عالقة إيجابية بها،  2011الشبيهة بها والتي  هرت بعد عام 

السيوريين،  كتجمع التشكيليين السوريين المستقلين، ورابطة الكتا  السيوريين، ورابطية الصيحفيين

، والتي ومجموعات ثقافية وبحثية تعنى بالمواطنة والمجتمع المدني والديمقراطية وحقوق اإلنساو

يبدو أو الكثير منها غرق في علة اإلقصاء واالستبعاد وتأثر بمعويلة الخويوع للتوجهيات السياسيية 

 . ولرغبة الممولين كما تكظهر نتائج هذا البحث

، محاولية للتحيول االقتصيادي 2006لقد تومنت الخطة الخمسية العاشرة، التي أقرت بقانوو عام 

واالجتماعي، وأفردت فصالا خاصًا بالثقافة ، وحاولت اعادة االعتبار جزئييًا ليدور الثقافية مين خيالل 

 التركيز على أهمية رأ  المال الثقافي:  

 فيإو المنطليق هذامن  ،في إبراز ما أبدعت اإلنساو السوري بالغة أهمية ةالحالي الحقبة خالل الثقافي المال لرأ  إو"

البشري واإلرث الحواري وتو يفت ليدعم بقيية  دللرصي كاستثمار الثقافي المشروع إلى تنظر  العاشرة الخمسية الخطة

 "والتطورنتاجية والخدمية من خالل بناء مجتمع على درجة عالية من الوعي الثقافي ويتميز باإلبداع القطاعات اإل
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وتميزت الخطة  بتقييم نقدي ألداء السياسية الثقافيية فيي الخطية السيابقة، إذ " اقتصير أداء وزارة 

لكنهيا ليم تصيل إليى الثقافة في مشاريعها على تطوير البنية التحتية وتنفيذ فعاليات ثقافية متنوعة، 

المشكالت الحقيقية لقطاع الثقافة، وتطوير دور العمل الثقيافي لميا يحقيق الطميوح المتوقيع منيت 

لإلسهام الحقيقي في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية." وركزت على عدد من التحديات الهامة 

االستثمار في العميل  مثل ضعف الحوار الثقافي وتهمي  دور القطاعين الخا  واألهلي، وضعف

الثقافي بما في ذلك االستخدام غير الكفء للبنية التحتية وضآلة الحوافز وآلية العمل المتشابكة بين 

 (.     2006مديرات الثقافة ووزارة االدارة المحلية وتدني الموازنات )هيئة تخطيط الدولة 

الثقيافي بأنيت الموحيد لكيياو وطرحت الخطة رؤية طموحية قوامهيا "النظير إليى التيراث واإلنجياز 

المجتمع السوري، والمحافظ على الذات والهوية. األمر الذي يقتوي التحول إلى مجتميع المعرفية، 

في خالل العقدين القادمين، واالستمرار في البحث وتطوير للمنتج الثقافي وتوفير المناخ اإلبيداعي 

بوجيت عيام، وتعبئية التيراث الثيري ل ثيار واحترام حقوق األدباء والفنانين والمفكيرين والمثقفيين  

والتراث الشعبي المتنوع وجعلت موردًا من موارد االستثمار. وتوليد فر  العمل والربط بين الثقافة 

وبقييية القطاعييات والحفييا  علييى أنمييام الحييياة والتقاليييد والعييادات الثقافييية، كمقومييات األصييالة 

افات األخرط والتفاعل معها من أجل اإلفادة من التراث السورية جنبًا إلى جنب مع االنفتاح على الثق

 (. 2006الثقافي اإلنساني" )هيئة تخطيط الدولة 

تبرز هنا قوايا عدة رئيسية، فعلى المستوط التخطيطي لم يكن للثقافة أولويية فيي الخطية، وليم  

تعكيس تترجم الرؤيية أعياله، والتيي هيي أقير  إليى مالميو إسيتراتيجية، إليى سياسيات وبيرامج 

مومونها، فقد استمرت المشاريع التقليدية السابقة دوو تغير نيوعي، أميا مين ناحيية التنفييذ، فقيد 

أفرغت الرؤية من محتواها، ولم تنفيذ الجوانيب الجوهريية المتعلقية بيالحوار الثقيافي والتشياركية 

الا الحبيام وخلق بيئة تمكينية لإلبداع واإلصالح المؤسساتي. لقد كاو ضعف تنفيذ هيذه الخطية محي

 توقعات األفراد والمؤسسات المتطلعة للتغيير. 

قد  هرت بعض المبادرات من خارج الخطة التنموية مثل احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربيية و

حيث االستثناء يشمل مبادرات بعينهيا وال  الثقافية الحياة عن المؤسساتي الفكر غيا والتي عكست 

لقرار بيا بإجراء اسيتثنائي فقد تم تشكيل مجلس إدارة أمانة االحتفالية يتومن أي صيغة لالستدامة.

والذي يربط هذا المجلس برئيس مجليس اليوزراء وبالتيالي غييا   2007( لعام 1الجمهوري رقم )

أي دور واضو لوزارة الثقافة في هذه االحتفالية إذ يعتبر مجلس إدارة األمانة المسؤول عن اقتراح 

إضافة إلى دوره كغطاء تشريعي وتنظيمي ألنشطة االحتفالية مميا يعنيي  لصرفوآليات ا الممولين

 اإلدارة مجليس طفيي حيال ارتيأ إمكانية تجاوز التشريعات المعمول بها والنا مية للعميل الثقيافي

 بينميا الحكومية نصيفها دفعع مليار ومئتي مليوو ليرة سورية تيللمشرو األولية الميزانية وبلغت. ذلك

 الثقافية وزارة ميزانيية ميع مقارنية ضخمة الميزانية هذه وتعد اآلخر، نصفها دمشق محافظة تسدد

 جمييع تيوفير تيم فقيد التنظيمية، الناحية ومن. اسوري في الثقافي للعمل المنسقة الجهة تعتبر التي

 االستعصياء حالة عكس على والوزارات الجهات مختلف قبل من االحتفالية لهذه الممكنة التسهيالت

 ليوزارة التابعية أو المسيتقلة سواء الثقافية المشاريع من العديد تواجت التي المؤسساتي واالختناق

لم يتم تقييم هذه المبادرة أو إخواعها للمساءلة، كما اقتصرت التسهيالت االستثنائية عليهيا  .الثقافة

دوو بقية المشروعات الثقافية مما أفقد المبادرة ومخرجاتها صفة االستدامة على الرغم من غزارة 

    اإلنتاج الثقافي والترويجي الذي حققتت.
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 الثقافية  التشريعات -3

، وأوكليت إليهيا مهمية رعايية الشيأو الثقيافي 1958ة واإلرشاد القومي" عيام أحدثت "وزارة الثقاف

أحيدث المسيرح القيومي وأوكليت إلييت مهمية رعايية  1959وتوجيهت، ومكافحة األميية. وفيي عيام 

المسرح وتطويره، وأحدثت دائرة السينما في الوزارة. كياو لهيذا اإلجيراء نتيجتياو: األوليى إيجابيية 

افية عليى جيدول أعميال الحكومية وتيوفير اليدعم الميادي للعميل الثقيافي تمثلت، في حوور الثق

واالرتقاء بت من خالل التدريب والتأهيل والبعثات الخارجية الحكوميية، والنتيجية الثانيية سيلبية هيي 

وإخواعت لسياساتها اليومية ورغباتها في إبراز جوانب معينة مين  هيمنة الدولة على الشأو الثقافي

الحياة العامة والنشام المجتمعي والثقافي، وطميس أو تغيييب جوانيب أخيرط اجتماعيية وثقافيية 

وقد تيدهورت حالية الثقافية  تعارض أداء الحكومة وسياساتها العامة بما فيها االجتماعية والثقافية.

 الثقيافي اإلنتياج حرييات عليى أكبير بشيكل التويييق وتيمة الطيوارئ، إعيالو حالي تيم بعدها حيث

. وأخوييعت دور الطباعيية والنشيير لرقابيية صييارمة، واحتكييرت الدوليية توزيييع الصييحف واإلعالمييي

القاضي بإنشياء  1975لعام  42والمطبوعات السورية واألجنبية، بموجب المرسوم التشريعي رقم 

نو تيراخيص بييع المطبوعيات وكمياتهيا حسيب األمياكن المؤسسة العامة لتوزييع المطبوعيات، ومي

 المسموح بها.

، والقاضي بإحيداث منظمية "اتحياد الكتيا  العير " 72صدر المرسوم التشريعي رقم  1969وفي 

الذي أنيطت بت مهمة "التأليف والترجمة فيي مجياالت الشيعر والقصية والمسيرح والنقيد والدراسية 

ة في الحقل الثقافي واألدبي". وحدد المرسوم في مادتيت والبحث وما يتصل بها من نشاطات فكري

إصيدار قيانوو  يواف إلى ذليك .الثانية الشخصية االعتبارية لالتحاد، من دوو النص على استقالليتت

، اليذي تتركيز أهدافيت فيي "الوحيدة والحريية واالشيتراكية"، 1990تياريخ  1اتحاد الصحفيين رقيم 

األهداف، ويلتزم االتحاد بالتعاوو مع الجهات الرسمية والشعبية ويشترم للعووية فيت اإليماو بتلك 

وغيرها على تحقيق تلك األهداف، كما يلتزم بتنسيق أنشطتت وفعالياتت مع المكتيب المخيتص فيي 

 القيادة القطرية. 

القوانين والنيا م اليرئيس لعميل الدولية ومؤسسياتها، والدسيتور السيوري لعيام أبا  الدستور يعتبر

من خالل مواده وتوجهاتيت  1973 كر  دستورفقد  .2012، هو الدستور المطبق حتى عام 1973

عددًا من المفاهيم واألبعاد الثقافية التي تؤطر الثقافة الوطنية وتعطيها بعدًا مؤسسييًا. فيي مادتيت 

، تحقييق الوحيدة 1مين الميادة  3فيي الفقيرة ويسيتهدف  العربيية، ادئ القومييةاألولى يكر  مبي

الشاملة: "الشعب في القطر العربي السوري جزء من األمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحيدتها 

الميادة الرابعية "النويال لتحقييق أهيداف األمية العربيية فيي الوحيدة والحريية  وكيذلكالشياملة". 

التميييز بيين الميواطنين مين خيالل الفقيرة األوليى والثانيية التيي  3ن الميادة واالشتراكية". وتشرع

ي دين رئيس الجمهوريية اإلسيالم.  1" :تشترم دين رئيس الدولة ومصدر التشريع الرئيسي في البالد

مبادئ الديموقراطية والحق فيي  الثامنة المادة وتلغي ي الفقت اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع."،2

تييداول السييلطة، ميين خييالل تكريسييها حييز  البعييث العربييي االشييتراكي قائييدًا للدوليية االخييتالف و

"يهيدف نظيام  :المبادئ التعليمية والثقافيية 21وتحدد المادة  ة.والمجتمع، ويقود جبهة وطنية تقدمي

التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخيت وأرضيت معتيز 

مشبع بروح النوال من أجل تحقيق أهداف أمتت في الوحدة والحرية واالشيتراكية واإلسيهام بتراثت 

من الدستور نوعية الثقافة المعتميدة، ودور الدولية  23في خدمة اإلنسانية وتقدمها". وتحدد المادة 

ا يكير  الدسيتور دور الدولية ومسيؤوليتهفي تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين. و

في الشأو االجتماعي والثقافي ويحدد بشكل مسبق نوعية الثقافة واألهداف المجتمعية التي هي 

  البعث.أهداف حز  
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في  ل األزمة وتحت ضغوم لتوسيع هوام  الحريات والحقيوق وقيد تيرجم  2012وأتى دستور 

ر السيابق، كميا ذلك من خالل عدة فقرات في الدستور الجديد مثل إلغاء المادة الثامنة من الدسيتو

 ورد في المقدمة: 

 واستجابة للمكتسبات حقيقيًا وتجسيدًا والديمقراطية الحرية طريق على الشعب لنوال تتويجًا الدستور هذا انجاز يأتي" 

ا  والمتغيرات، للتحوالت  وذليك لتشيريعاتها، ومصيدرًا مؤسساتها لحركة وضابطًا المستقبل، نحو الدولة مسيرة ينظم ودليال

 والتعدديية االنتخيا  عليى القيائم الشيعب وحكيم والسيادة االستقالل تكر  األساسية المبادئ من منظومة خالل من

 االجتماعيية والعدالية اإلنسياو وحقيوق العامية والحرييات الثقيافي والتنوع الوطنية الوحدة وحماية والحزبية السياسية

 أجلهميا مين يكير  وغاية هدفًا والمواطن المجتمع فيها يكوو القانوو، وسيادة والمواطنة الفر  وتكافؤ والمساواة

  ."الدولة وهيبة الوطن لحوارة مؤشرًا كرامتهما على الحفا  ويعد وطني، جهد كل

وتكيافؤ الفير   التعبيير وحريية اليوطني التيراث وحمايية الثقيافي التنيوع أهمية مواد عدة وأكدت

 وتقيديم والثقافي والفني واألدبي العلمي اإلبداع حرية والتربية الرياضية وكفالة التعليم في والحق

 والمواهب والكفاءات والفنية العلمية االختراعات وتشجع والفنوو العلوم لتقدم مساعدة كل الدولة

 الفنيية القيمية ذات واألشيياء التراثيية والمواقيع اآلثيار حماية" إلى إضافة ".نتائجها وتحمي المبدعة

 واالجتماعيية واالقتصيادية السياسيية الحيياة في اإلسهام حق مواطن للك"و ،"والثقافية والتاريخية

وتبقى هذه المبادئ أبعد ما يكوو عن حالة البالد في  ل األزمة الدامية، إذ ال ثقافة إال ". والثقافية

 ثقافة العنف والخوف، وال مكاو الحترام الحقوق بما فيها الحق في الحياة. 

، ويعتبير هيذا القيانوو خطيوة هامية عليى طرييق 2001عيام  قانوو جدييد للمطبوعياتكما صدر 

، إذ فيتو البيا  أميام إصيدار الصيحف والمجيالت مقارنية بالقيانوو السيابق التعددية وحريية اليرأي

تنص المادة السابعة عليى ، إذ في عدد من مواده مع ذلك فإو الطابع األمني كاو واضحًا .الخاصة

القيانوو رقيم  2011. وصيدر بعيدها عيام عة قبل نشرهاتسليم الجهات اإلدارية نسخة من المطبو

بمرسوم تشريعي، باسم "قانوو اإلعالم" ألغيت الميادة الثانيية منيت جمييع القيوانين الخاصية  108

، وأصيبو القيانوو الجدييد شيامالا 2001لعيام  50المعمول بها، بما فيهيا قيانوو المطبوعيات رقيم 

لم تصدر تعليمات خاصة باإلعالم المرئيي( واإلعيالم لوسائل اإلعالم كافة، المقروءة والمسموعة )

غيير أو  االلكتروني، وتشكل بموجبت "المجلس الوطني لإلعالم". وهو متقدم على القانوو السابق،

على حالهيا، يفيرا القيانوو مين محتيواه،  متبعية مجلس اإلعالم لرئيس الوزراء وبقاء وزارة اإلعال

ستشارية، في أحسن األحوال. فإو القانوو والمجليس معيًا ويجعل مجلس اإلعالم نوعًا من هيئة ا

 في بنية اإلعالم وو يفتت.  جوهري لم يؤديًا إلى تغير

 حمايية" حيول لليونسيكو الدوليية االتفاقيية إليى 2008 فيي وفي اإلطار التشريعي انومت سيوريا

 . 2005 أول تشرين 20 في باريس في الصادرة" الثقافي التنوع تعبيرات وتعزيز

    هيكلية المؤسسات الثقافية العامة  -4

 وزارة الثقافة  -أ

مديرييية المسييارح مديرييية العالقييات الثقافييية ومديرييية تعليييم البييالغين والتنمييية الثقافييية ووتوييم 

ومديرية المراكيز الثقافيية العربيية والمكتبيات ومديريية ثقافية الطفيل ومديريية حقيوق  والموسيقا

الملكية الفكرية ومديرية إحياء التراث الثقافي وميديريات الثقافية فيي المحافظيات والهيئية العامية 

متحيف وثيار والمتياحف المديرية العامة ل و سد للثقافة والفنوواأل داروالهيئة العامة ل مكتبة األسدل

وتشرف  يئة العامة السورية للكتا .واله ،مديرية المعاهد الموسيقية والباليتو الفن السوري الحديث

المعهيد العيالي للفنيوو المسيرحية، والمعهيد  لسينما، ويتبع لها فنييًاالوزارة على المؤسسة العامة ل

http://theaters.gov.sy/
http://theaters.gov.sy/
http://theaters.gov.sy/
http://www.damascusopera.com/
http://syrianart.gov.sy/
http://syrianart.gov.sy/
http://syrianart.gov.sy/
http://dosymi.com/
http://dosymi.com/
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العالي للموسيقى ومعاهد الثقافة الشعبية، ومعاهد تعليم الفنوو الشعبية ومعهد أدهيم اسيماعيل 

 لتعليم الرسم ومعهد صلحي الوادي لتعليم الموسيقى.

ومجلية الفنيوو المسيرحية ومجلية  تصدر الوزارة إضافة إلى الكتيب عيددا مين المجيالت: المعرفية

تقوم وزارة الثقافة بمهمة محيو و .شؤوو سينمائية ومجلة الحياة التشكيلية ومجلة األطفال "أسامة"

وذلك من خالل صفوف محو األمية في المحافظات، ويتبين من أعداد الصفوف والمنتسيبين  ،األمية

تيراوح نسيبة إذ الوتيرة المعميول بهيا، بسنوات طوال للقواء على األمية  إلىإليها، أو هنا  حاجة 

كما تدير معاهيد ثر. فأك عامًا 15من إجمالي األميين بعمر  %4و 3المنتسبين إلى تلك الصفوف بين 

 119معهيدًا إليى  59، مين 2010و   2001بين عيامي  المعاهدالثقافة الشعبية، وقد ازدادت هذه 

تلفة المؤلفة محليًا والمترجمة، وقد كاو ذلك يتم تقوم الوزارة بطباعة ونشر الكتب المخ. كما معهدًا

، ولحفيز الكتيا  والمبيدعين السيوريين ينضمن خطة محدودة للتعرف على األد  والفكير العيالمي

كتا  سنويًا، في مختلف فروع المعرفة، سوط  200على العطاء، مع ذلك فإو إصداراتها لم تتجاوز 

 ية، سواء العلوم البحتة أو العلوم الطبيعية والهندسية.  ، وتغيب عن إصداراتها الكتب العلم2010عام 

وهي الجهية الرئيسية التيي تقيدم المسيرح للجمهيور فيي  يل  ،مسارحثمانية تمتلك الوزارة وتدير 

، ورغيم الجهيود التي تشرف عليى المسيرح المدرسيي ضعف دور القطاع الخا ، أو وزارة التربية

فإو المسيرح ليم  ،مع وجود نخبة من المسرحيين المتميزينالكبيرة المبذولة في السنوات الماضية، 

 .يتحول إلى مسرح جماهير وما زال مسرح نخبة

ويتوو من أنشطة الوزارة غيا  االهتمام بالثقافة بمفهومها الواسع، إضافة إليى ضيعف االهتميام 

بخلق بيئة تمكينية للمبدعين والمثقفين. ويتركز االهتمام على األنشطة الكمية عليى حسيا  بيرامج 

فيي  فالعملاإلصالح المؤسسي والتشاركية وتحفيز اإلبداع. وتعاني مؤسساتها من ضعف الفاعلية، 

 المؤسسات الثقافية أداء روتيني وتنفيذ لألوامر والتوجيهات.

 وزارة التربية - 

 ،تبع لهيا ميديريات التربيية فيي جمييع المحافظياتتقبل الجامعي و وهي المسؤولة عن التعليم ما 

من الميديريات الرئيسية فيي اليوزارة: مديريية و .إضافة إلى مديريات الكتب والمطبوعات المدرسية

مديرية التعليم الثانوي و مديرية االمتحاناتو مديرية التعليم األساسيوديرية المعلوماتية مو المناهج

مديريية ومديريية اإلعيداد والتيدريب و مديريية التعلييم الفنيي والمهنييالمدرسيية و مديرية الصحةو

 مديرييية المسييرحومديرييية تقنيييات التعليييم ومديرييية الطالئييع ومديرييية التربييية الرياضييية والبحييوث 

 الفوائية التربوية. باإلضافة إلى  المدرسي

 الي وزارة التعليم الع  -ت

 والخاصية لجامعيات الحكومييةوا المجلس األعلى للتعليم التقيانيي ومجلس التعليم العالويتبع لها 

ومديريية الشيهادات  والهيئيات والمراكيز البحثيية المشيافي التعليمييةو إضيافة إليى: المعاهيد العلييا

ومديرية البحث العلمي ومديرية معايير نوعيية التعلييم ومديريية شيؤوو الطيال  ومديريية التعليمية 

  التعليم المفتوح ومديرية المعاهد ومديرية المعاهد التعليمية الخاصة.

 وزارة اإلعالم  -ث

وتتألف من مديرية اإلعالم الداخلي ومديرية اإلعالم الخارجي ومديرية الفوائيات التجارية الخاصية 

ية اإلعالم التنموي ومديرية الصحافة والنشر ومديرية التوثيق والتسجيالت وميديريات اإلعيالم ومدير

لوزارة مؤسسة الوحيدة للصيحافة والطباعية والنشير والتوزييع، ومؤسسية لتبع توفي المحافظات. 

قنياة ، والتشرين، والهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيوو، إلى جانيب، قنياة البرنيامج العيام وتبيث أرضييًا
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، والقناة الفوائية السيورية، وقنياة نيور الشيام الفويائية، وقنياة اإلخباريية الثانية وهي أرضية أيوًا

السورية الفوائية، وقناة دراما، والقناة التربوية السورية )بإشراف وزارة التربية(، وقناة تالقي. )تيم 

 تبع لها وكالة سانا لألنباء.تا الترخيص للقنوات الخاصة وأنشئت قناتا الدنيا وسما الخاصتين(، كم

 وزارة األوقاف -ج

ومديريية التوجيييت  وتويم اليوزارة مييديريات األوقياف فيي المحافظييات ومديريية التعلييم الشييرعي

، ومعهد الشام العالي، والمعهد المتوسيط للعليوم الشيرعية والعربيية واإلرشاد ومديرية جامع أمية

  .رف على قناة نور الشامبدمشق، وتصدر الوزارة مجلة نهج اإلسالم، وتش

ويعاني العمل الثقافي الذي تشرف علييت وزارة الثقافية بصيورة رئيسية مين ضيعف التنسييق بيين 

الوزارة وبقية المؤسسات العاملة في القطاع الثقافي، بما فيي ذليك األوقياف والتعلييم واإلعيالم. 

 2010وازنية العامية عيام وتعد ميزانيات وزارة الثقافة ضعيفة، فقد بلغيت حصية موازنتهيا مين الم

    . % 0.3حوالي 

 

  



 

18 
 

  الثقافية السياسة وصناعة المؤسسات: الثاني الفصل

 فيي الفياعلين الخبيراء وطيرح 2الرسمية المؤسسات ممثلي طرح بين المقارنة أسلو  البحث سيتبع

 حتيى. القيرار صناعة وآليات ودورها، الرسمية والمؤسسات الثقافية، السياسة الثقافية، حول الحياة

 أو كميا الفعليي، الثقيافي النشيام فيي الفعليية من خالل اآلثار المطروحة السياسات تقييم يتسنى

 تعصيف التيي الكارثيية األزمية وفي أثناء قبل الثقافية المؤسسات عمل وآلية دور بين يقارو البحث

 .   بسوريا

 رؤية السياسة الثقافية في سوريا  -1

تعكس السياسة الثقافية الرؤية السياسية واالجتماعيية والتنمويية عليى المسيتوط اليوطني،  كميا ال 

يمكن بناء سياسة فعالة من دوو وجود رؤية واضحة لسمات الثقافة ودورها وو يفتها االجتماعيية  

، أو أغلبيية ممثليي المؤسسيات مسيتوطفي المسيتقبل المنشيود. ويظهير مين نتيائج البحيث عليى 

واضيحة عليى المسيتوط ثقافيية سيتراتيجية إأو المؤسسات المشاركة يميلوو إلى عدم وجود رؤيية 

عدم وجود رؤية ليدط الدولية أو المسيؤولين، . ويعود سبب غيا  الرؤية حسب بعوهم إلى الوطني

آخيروو أو إلى طبيعة الدولة واليدور الحكيومي المسييطر، فيي حيين اعتبير  بعوهم اآلخر عزاهاو

السبب في ذليك هيو  بعوهم أو رأط، وسبب ذلك هو المجتمع الذي ليست الثقافة من بين أولوياتت

 "غربة المسؤولين عن الشأو الثقافي، عن الثقافة".  

أما من تحدثوا، عن وجود رؤية ثقافية وطنية، وهم قلة، فلم يتمكنوا من اإلشارة إلى وثيقة واضحة 

كانيت اإلجابيات تحدد مالمو واضحة لها؛ وعين تيأثر الرؤيية باألزمية فقيد  تتومن الرؤية الثقافية أو

كميا أشيار ، آنيية ردود فعلأو أو التغييرات عبارة عن أكد بعوهم أنها أصبحت غير فاعلة  إذ ،متباينة

 لفعل الثقافي الحقيقي".ا"اتساع ضبابية الرؤية وانعدام  بعوهم إلى

لعدييد مين ليدط اتبدو الرؤية ل من المؤسسات المبحوثة، وفي السؤال عن الرؤية التفصيلية لدط ك

 هاوغير واضحة في مفهومها وأبعادها، فيبعض المؤسسيات تجيد أو اسيتمرار ،المؤسسات ضبابية

عبر بعض ممثلي المؤسسات عين غييا  الرؤيية  في حين ،في العمل والترويج لنشاطها هو رؤيتها

"خاضييعة  ، بييل هييي تمتلييك رؤيتهييا الخاصييةالمؤسسيية ال إو"ال رؤييية واضييحة علييى اإلطييالق"، أو 

مثيل  خاصية بالمؤسسية، رؤييةعين عدد قلييل مين المؤسسيات عبير  .للتوجهات والرؤية الرسمية"

لمؤسسة دور في حل األزمية"، أو كميا عبيرت إحيدط لالعمل تحت أي  رف ليكوو في "االستمرار 

ا " التركيز على رؤية ثقافية وطنية وقومية والحفا  عن المؤسسات   ".على القيم القومية أوال

أو هنيا   األفيراد الخبراء المشاركين فيي اسيتبياوفقد أكد معظم  الخبراء مستوطأما النتائج على 

وأعياد عيدد كبيير مين الخبيراء غييا  الرؤيية  على المستوط الوطني، الواضحةالثقافية للرؤية  ًاغياب

"يصيعب  إذ ، بصيورة أساسيية،كرييةالثقافية إلى تسيييس المؤسسيات الثقافيية وغييا  الحريية الف

السياسية مؤسسات الالمؤسسات الثقافية ترتبط بفالحديث عن رؤية مستشارها األول هو الخوف"، 

وأو سياسية الصيوت  ،يعتبر بعيض الخبيراء أو الحركية الثقافيية مصيادرةشديدة. ووتخوع لرقابة 

وعدم السماح ألي مبادرات إبداعية بالظهور إو لم تكين  ،الواحد أفوت إلى تجهيل الشعب وتجاهلت

السينوات األخييرة  فييفي خدمة النظام. ومن جانب آخر، فإو االنفتاح الثقافي الجزئي في سوريا 

الثقافية والسيماح لمؤسسيات ثقافيية  ةخصخصفي إطار التي سبقت األزمة يراه بعض المشاركين 

كما عبر بعض المشاركين ا  بالمحرمات السياسية.  دوو المسمن لكن  ،خاصة غير مهنية بالعمل

عدد من األسبا  إلى يكعزط الذي ا وغيا  االستراتيجيات الواقع المؤسساتي المترهل في سوريعن 

                                                
 علمًا بأو آراء ممثلي المؤسسات ليست آراء المؤسسات رسميًا، بل هي أراؤهم الشخصية عن مؤسساتهم.  - 2 
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تتومن عيدم فعاليية المؤسسيات وضيعف الكيوادر البشيرية المتخصصية والمسيؤولة عين العميل 

أهيداف ومتابعتهيا والعميل عليى تحقييق عدم القدرة عليى وضيع اسيتراتيجية و ، ومن ثم،الثقافي

وأشار بعض الخبيراء إليى ضيعف تواصيل المؤسسيات الثقافيية ميع المجتميع ومعرفية  .استدامتها

لعشيوائية واالرتجيال فيي لالمجيال  فيي فسيوأمميا  ،أولوياتت نتيجة غيا  اإلدارة الثقافية الفعالية 

وسيع الهيوة بيين المؤسسيات الثقافيية إضيافة إليى ت هيا،اختيار البرامج والسياسات الثقافيية وتطبيق

 والفاعلين والمجتمع.     

حسيب رأي بعيض  المثقفيينليدط لمجتمع والسلطة وحتى ا وأهميتها لدطالثقافة وقد غابت مكانة 

 أزمية كارثيية بيتتعصف  " وفق أولوياتهاتطويعت"، إذ المجتمع الذي عملت السلطة على المشاركين

وبيات ييرط الثقافية شييئًا كمالييًا ال  وتيوفير حاجاتيت األوليية، تفاصيل حياتت اليومية فيجعلتت غارقًا 

" تكيوين مؤييدين مين المثقفيين بهيدف الثقافية تسيتخدم السيلطة وأشار اليبعض أو جدوط منها، 

بيل عليى  ،وغيرهم" ولم تدفعها األزمة إلى االستفادة من التراكم وتطوير استراتيجية ثقافية فاعلية

بحجية  ،عملت على تعميق التطويع الثقافي وتأجيل أي تفكير في مشروع ثقيافي وطنيي ،العكس

ا باألمور الحياتيية ومركيزًا عليى العائيد  المثقفوو أما ات أخرط لألزمة.أولوي فجزء منهم بات مشغوال

فقيد ف ،أثنياء األزميةفيي خاصة  ،وجزء آخر توخمت نرجسيتت وعدائيتت ،المادي من العمل الثقافي

 خلق بيئة ال تسمو باالتفاق على رؤية ثقافية وطنية.   في مما ساهم  ،على االعتراف باآلخر القدرة

الخبراء المشياركين فيي االسيتبياو أو هنيا  رؤيية واضيحة للسياسية ربع  نحومن جانب آخر يرط 

 ،وتغيييب الفكير العمييق ،احتيواء الثقافية الحيرةإليى تهيدف سيلبية  الثقافية في سوريا لكنها رؤية

، كما تهدف هيذه الرؤيية إليى تعزييز القطيعية ميع أهدافهاوتوجيهت لخدمة  الجمهورللسيطرة على 

. لكن قلة من الخبراء أشاروا إليى بعيض "تسلوي"األسئلة الجوهرية والتركيز على ماهو سطحي و

لمجتميع السيوري لتتويمن الحفيا  عليى التيراث الثقيافي التيي الجوانب اإليجابية للرؤية الثقافيية 

ويحافظ على الكياو والهوية السورية. ومن المالحظ أو الخالف الرئيس بين من قال بعدم  ،تنوعتب

قيدرة السيلطة عليى مأسسية الثقافية  انطليق مينوجود الرؤية ومن أشار إلى وجودها أو األخير 

 وتكريسها.       هاتطويعو

أو  بعيض الخبيراءفقيد رأط  أثنياء األزمية، فيي لتغيرات التي شهدتها الرؤية الوطنييةا من حيثأما 

هنا  "صعوبة في رصد التغيرات والتحوالت في السياسية الثقافيية" عليى اليرغم مين أو السيلطة 

تغييرات إال أنهيا شيكلية ال تميس المويموو التطيويعي للمؤسسيات الثقافيية بعض الحاولت إجراء 

وأصييبحت  ،طقيييةقصيياء والمناالرسييمية، ويييرط آخييروو أو الرؤييية أصييبحت مكعيييززة للتخييوين واإل

، كما أو المعارضة ال تمتليك وتحولت إلى مؤسسات دعاية حربية" ،"المؤسسات الثقافية أكثر انغالقًا

. إال أو بعض المشاركين فيي االسيتبياو أشياروا رؤية واضحة للسياسة الثقافية أو أولويات المجتمع

مثقفين المسيتقلين اليذين إلى أو األزمة ساهمت في توسيع مساحة التعبير الثقافي وخاصة لدط ال

وتجلى التحول النوعي فيي  ،ابتعدوا عن المؤسسات الرسمية أو الذين استطاعوا السفر إلى الخارج

 الوعي الثقافي السوري بإنجاز عدد كبير من المنتجات األدبية والفنية والتراثية.     

 الخطة واالستراتيجية الثقافية  -2

نتيجية  ترط أو للثقافية حييزًا ضيعيفًا فيي اإلسيتراتيجيات التنمويية، لعامةأكثرية ممثلي المؤسسات ا

أنت "لييس  بعوهم ورأطردات فعل ومبادرات شخصية"،  ثقافية واضحة، بل "عدم وجود استراتيجية

فييي هييي المشييكلة و"سييتراتيجيات التنموييية الوطنييية" للشييأو الثقييافي األولوييية المطلوبيية فييي اإل

النفتياح ل ًاأو "هنا  رغبية وتوجهي آخرووأو هم ثقافي"، ويعتقد  المؤسسات التي ليس لديها خطة

. بينميا ييرط اليبعض اآلخير أو "ًاسيتراتيجيإوالتحديث االقتصادي لدط الدولة ولكنيت إليى اآلو لييس 
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"كيل الخطيط الخمسيية أوليت الثقافية  إذ ،سيتراتيجيات الوطنييةفيي اإل حييزًا هاميًا للشأو الثقافي

عواميل  بعوهم أو "هنا  استراتيجية من الحكومة أما تطبيقهيا فيعتميد عليىويرط  ."كبيرًا اهتمامًا

  ".مزاجيةشخصية و

أقر  إلى  صناعة القرار فيأو أثر الثقافة هم اعتبر أغلب فقدأما الخبراء المشاركوو في االستبياو 

المتيأثرة زاليت هيي  الثقافية وميا كانيتأثنائهيا، إذ فيي في فترتي ما قبل األزمية و ،المنخفض جدًا

بل ييتم اسيتخدامها "زينية خارجيية  ،والخاضعة للقرار السلطوي وال تكعتبر أولوية ألي طرف سياسي

مراكز صناعة القرار لتجميل صورتها ليس إال". ويتعامل صناع القرار السوري داخل البالد  إليها تحتاج

أثير اإليجيابي للثقافية نهم يخشوو من التيأل ،حذربوخارجها ومن جميع األطراف مع العمل الثقافي 

 المجتمع بما يعاكس توجهاتهم السلطوية والشمولية.   في

قال  :منقسمةبين ممثلي المؤسسات كانت اآلراء ف، قبل األزمة ستراتيجيةاإلولخطة با ما يتعلقأما 

تستند إلى مبيادرات فرديية إلى أو متابعة الخطة  ينقبل األزمة، مستند ،بوجود خطة ثلثا المبحوثين

أو  ،بعدم وجود خطة وقال ثلث المبحوثين .أو كل مؤسسة لديها خطتها آخروو وأفاد العاملين. من

 وفيي عيدم وجيود خطية.  عليى فيأجمعوا ةالخاصيممثلو المؤسسيات أما  .أو الخطة غير واضحة

لما قبيل األزمية،  نفست حافظ على التوزيع إذ ،في موقفت مرحلة األزمة كاو القطاع العام منسجمًا

ورأط آخيروو أو "إسيناد  ."التخيبط نياجم عين غييا  الخطية"إذ  ،عدم وجيود خطية بعوهمرأط و

إلى أشخا  غير معنيين بالشأو الثقافي وافتقاد الكادر الفني صياحب الرؤيية قيد المناصب الهامة 

 جعل اإلنتاج الثقافي يتراجع، وجعل الوزارة دوو خطة واضحة". 

المتوسيطة بيين من ناحية فعالية االستراتيجية فقد قيم معظم ممثلي المؤسسات العامية الفعاليية 

سيتراتيجيات ثقافيية ال إ"ما اعتبرتيت الحكوميات المتتاليية والوعيفة، ألو  نها غير واضحة المعالم"أل"

أو حيوثين بينما يرط قلة مين المبجوهره حجوم عمل لبيروقرام عاجز عن إنتاج ثقافة، في يتجاوز 

  .ستراتيجية بين القوي والقوي جدًافاعلية اإل

 البيئة التشريعية والتنظيمية  -3

للقطاع الثقافي عليى المسيتوط اليوطني  البيئة التشريعيةقدر معظم ممثلي المؤسسات العامة أو 

 تسهيالت تشريعية للعمل الثقافي قبيل األزمية هنا "كاو  :الفعاليةبين متوسطة وعالية قبل األزمة 

فعاليية البيئية التشيريعية  رأت أوقلة من المؤسسيات بينما  ".ولويات مختلفة بعد األزمةاأل توأصبح

لبيئية فاعليية اأميا  ."عليى الثقافية ء"مين يشيرع للثقافية عيب :والتنظيمية كانت ضعيفة قبل األزمية

ن الويعيف فقد تراجعت بحسب ممثلي المؤسسات لتتركز بييأثناء األزمة، في التشريعية والتنظيمية 

 والوسط. 

أنت ال يوجيد عقبيات وعلى مستوط البيئة التشريعية النا مة لعمل المؤسسات ذاتها رأط المشاركوو 

فهي ال تحد مين عميل  ،ال يوجد عقبات من حيث القوانين،" :تشريعية وقانونية تقيد عمل المؤسسة

أو ييرط غالبيية المشياركين و ."ال يوجيد عقبيات تشيريعية بيل ماليية"يرط أنت  موبعوه .المؤسسة"

أو مركزية اتخاذ القرار  بعوهمالرقابات المتعددة والمختلفة تشكل عائقا أمام المؤسسة، كما يرط 

وترط بعض المؤسسيات أو ازدواجيية التبعيية  .)الوزارة( وبيروقراطيتت تشكل عائقا أمام المؤسسة

 رتي الثقافة واإلدارة المحلية". "ازدواجية التبعية للمحافظة ووزا ها:أمام نشاط تشكل عائقًا

بييين الوسييط  البيئيية التشييريعية للعمييل الثقييافي راوح تقييييم المشيياركين الخبييراءوجهيية نظيير  ميين

أو التشريعات والقوانين ال تأخيذ بعيين االعتبيار المصيالو  بعوهمإذ يعتقد  ،والمنخفض قبل األزمة

إليى مسيؤولية ر تشيريعات سيلطوية "تفتقيكما أنها  ،الحقيقية للعمل والعاملين في القطاع الثقافي
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أو بعيض القيوانين إليى المثقف وتعتمد الحس الرقابي"، ومين جانيب آخير أشيار بعيض الخبيراء 

حكميت مؤسسيات غيير فاعلية تإال أو المشكلة فيي التطبييق اليذي  ،المتعلقة بالشأو الثقافي جيدة

ا  انخفض وسيطي تقيييم التشيريعاتفقد أثناء األزمة في أما  ومهترئة. ، مين قبيل المشياركين قلييال

 بعويهمالتي عمقيت فيي رأي  ،وعف التقييم أساسًا في مرحلة ما قبل األزمةبويمكن تفسير ذلك 

أو األزمية زادت  آخيرووكما يعتبير  .عدم فعالية التشريعات الثقافية ومن ثم ،المحسوبيات والفساد

ا بالتراخيص واألنشطة العامة.الروتين والبيروقراطية والرقابة األمنية في األمور التي تتعل  ق مثال

  القرار اتخاذ وآلية الثقافية السياسة صناعة عملية -4

 آلية اتخاذ القرار  4-1

بأنهيا آليية اتخياذ القيرار الثقيافي قبيل األزمية فعاليية  المشياركينمعظم ممثلي المؤسسيات يقيم 

"ال  :اآللية ضعيفة جدًاأو بينما يرط البعض  ."أنها تكاد تكوو محصورة في جهات معينة"ومتوسطة، 

أثنياء أميا  ."إنها ثقافية بيروقراطيية فقيط"ضعيفة:  وأ ،ستراتيجية ثقافية ليتخذ القرار بشأنها"إيوجد 

وفيي هيذا . بيين المتوسيطة والويعيفة فعالية اتخاذ القيرار وويقيممعظم المبحوثين األزمة، فإو 

"القيرار ممثليي المؤسسيات عليى أو  اإلطار تظهر قوية مركزيية القيرار الثقيافي، إذ يتفيق أغلبيية

الشيؤوو  النهائي مركزي بغض النظر عن المبيادرات الفرديية والمؤسسيية"، و"وزارة الثقافية تيدير

تفيق ويالثقافية من المركز في العاصمة وتصدر قراراتها وتعمّمها على الفروع والهيئات المختصّية"، 

الوسيطى  اتلقييادلمبيادرة اهنيا  مجياالت يروو "أو لكنهم مع هذا القول،  ،إلى حد ما اآلخروو،

"يتم صنع القرار في الشأو الثقافي مركزيًا مين  لمبادرات الشخصية". ويرط بعوهم أنتإلى اإضافة 

ويتوو من خيالل  .دوو االستعانة بأصحا  الخبرة والمكانة في الشأو الثقافي"من هيئة محدودة، 

ي وضيع برامجهيا وأولوياتهيا عليى الدراسيات اإلجابة عن السؤال إذا ما كانيت المؤسسية تعتميد في

"تفتقير المؤسسية والبحوث ذات الصلة، أو أغلبية ممثلي المؤسسات، ال يتفقوو مع هذا القيول، إذ 

قلية فيي حيين أو أو أنها ال تعتمد على البحوث على اإلطالق.  إلى الدراسات والبحوث ذات الصلة"،

تعتميد عليى الدراسيات والبحيوث " ؤسسياتهمأو معلى موافقوو المؤسسات المشاركة ممثلي من 

  ."على دراسات وتجار  دول ومؤسسات أخرط" أو تطلع ذات الصلة عند وضع البرامج واألولويات" 

 تحديد األهداف  4-2

لقد أثر عدم وضوح الرؤية واالستراتيجية فيي عمليية صيناعة السياسية الثقافيية ابتيداء مين تحدييد 

مباشيرة، وتعميل ألهيداف قريبية العامية  بعض المؤسساتيالحظ أو أهداف المؤسسات العامة؛ 

فيي االستمرار  ، أووتنفيذ مشروعات وبرامج للمؤسسة" ،مثل االستمرار في العمل واإلنتاج الثقافي

إنتياج األفيالم" أو "طباعية فيي االسيتمرار  -دعيم السيينما الشيبابية  -العمل رغم الظروف الحاليية 

فيي حيين كانيت  ."وغيرهيا بية الشبابية، وإقامة مسابقات أدبيةالكتا  ونشره، تشجيع المواهب األد

. تبنيي 1سيتراتيجية، مين مثيل " إو األهداف التي تعمل بعض المؤسسات على تحقيقها، أكثر بعيدًا

ربيط  -4-إحيياء قييم التيراث العربيي -3-مواجهية المشيروع الصيهيوني  -2-قوايا األمة السياسيية 

مركزية"، و"ربط المجتمع بتراثيت ، والالردم الهوة بين األجيال، وةيكأو"التشار ؛المواطن بدولة البعث"

"تنفييذ ميا ورد  :أهداف خاصة، أو أنها ال تملك حرية فعيل ذليكبال وبدت بعض المؤسسات  .الحي"

"األسيا  بنياء متشائمة في التشريعات التي حددت مهام وزارة الثقافة"، في حين كانت مؤسسات 

 تأثير". اإلنساو، لكن فعليًا ال 

أولوياتها إنتاج المادة الثقافية  فيقبل األزمة وضعت معظم المؤسسات وفي إطار تحديد األولويات 

عيدد  ووضيع، تخصصيهامثل المجالت والكتب أو حصر عناصر التراث الشعبي حسيب  ،المختصة بها

محدود من المؤسسات أولوية تمكين الثقافية القوميية والوطنيية، أو "إصيدار قيوانين تحفيظ تياريخ 
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البلد"، أو "االرتقاء بالمجال الموسييقي"، وفيي المرتبية الثانيية وضيعت غالبيية المؤسسيات عناصير 

 إضافية من إنتاجها وعملها التقليدي، حاالت خاصة وضعت " تعميق العمل الجماعي".  

 الستجابة للقوايا المستجدة ا  4-3

أو "هنيا  لقياءات دوريية ميع  بعويهم فييرطتتباين اآلراء حول مستوط االسيتجابة قبيل األزمية  

أنت  بعض هؤالءبكل وضوح إليجاد الحلول"، ويرط  المشكالتويتم طرح  ،المهتمين بالشأو الثقافي

يية وقبيول القيائمين عليى "يمكن طرح العديد من المسائل ولكن التجاو  معها يعتميد عليى مزاج

"هييذا رهيين باألشييخا  األكثرييية أو االسييتجابة متوسييطة، إال أو رط تييو .المؤسسيية الثقافييية"

المسؤولين"، وآخروو ييروو أنيت " يمكين دراسية الفكيرة واالسيتفادة منهيا إذا تبيين صيوابها"، أميا 

القوانين واإلجراءات يعزوو ذلك إلى " عوائق تتعلق ببعوهم اآلخر فيروو  أو االستجابة ضعيفة، و

"ال يوجييد هييم متعلييق ألنييت  واخييتالف اليينمط المطييروح والمتييداول فييي المؤسسييات الثقافييية"، أو

  باستقبال المبادرات الفردية وطرح المواضيع، يوجد حالة تقليدية من االستمرار في تسيير األمور".

معالجية المسيتجدات بيين المؤسسيات لفعاليية ممثليي  كانت تقييمات معظمفأثناء األزمة،  فيأما 

األزمية و .وزاد الويعف بعيد األزمية" ،"ضيعف االهتميام بياألمور الثقافيية :والوعيفة الوعيفة جدًا

رط بعيض المؤسسيات أو األزمية تو .وصعوبة في التواصل والوصول مواتٍأمنيا غير  أفرزت وضعًا

أفيرزت ضيرورة " إعيادة بنياء رط أو األزمية تيوبعوها  .قد تسببت بنقص الكادر والفنيين والباحثين

بعض المؤسسات المشاركة تجد أو هنا   .الوعي، والعمل بجدية لنشر التاريخ الحقيقي والثقافي"

. وانقسم ممثلو المؤسسات حول وجود خطة استجابة لألزمة وحيول معالجية عدم اعتراف باألزمة

فليم تغيير معظيم زمية الخطة لشكل أو جيوهر األزمية. أميا فيي إطيار تغييير األولوييات نتيجية األ

أشيار معظيم المبحيوثين إليى روح المبيادرة واإلبيداع، وبويعف ييوحي المؤسسات أولوياتها مميا 

 الصعوبات التي خلقتها األزمة والتي أعاقت تحقيقها ألهدافها التقليدية.

  المؤسسة داخل القرار اتخاذ عملية في المؤثرة العوامل  4-4

 معنيية" ألنهيا أو ،"األولويات في تؤثر" كبيرًا، فهي تأثرًا الحكومية بالتوجهات المؤسسات معظم تتأثر

 بالتوجهيات التيأثر أو يجيد المشياركة المؤسسيات مين أقيل عيدد". الفصيل القيرار وصياحبة باألمر

 بعيض" أو بعوهم ويجد". المؤسسة مستوط على ال النشام مستوط في تؤثر: "متوسط الحكومية

  ".سلبي تأثير المؤسسة، نشام توقف القرارات

"تأثيره ضيعيف  :قيموا تأثير الرأي العام بالمتوسط المؤسسات ممثليالتأثر بالرأي العام فغالبية  أما

يجيد  كيذلكعملية اتخياذ القيرار".  نفي العملية إال حين يصبو توجهًا حكوميًا"، أو "ألنهم بعيدوو ع

و والبيئة وبعيدو"ال دور لهم،  :ضعيف كوميةالمؤسسات أو التأثر بالمنظمات غير الح ممثلي معظم

"مشاركة في نشام معيين فقيط". :  أو دور القطاع الخا  ضعيف األغلبية تجد وكذلكال تسمو". 

 كذلك. بالوعيف أثرها يقيموو فالغالبيةأما المنظمات الدولية 

  الكادر  4-5

عدد قليل من عبر ، ستراتيجية المؤسسة وخططهاوتلبيتت إلالكادر اإلداري والفني  وعن مدط تأهيل

الكيادر بيية أو لغاألرط بينميا يي ."تأثر خالل األزمة"ولكنت كادر مؤهل، عن وجود المؤسسات ممثلي 

أو "بسبب بعيد الكيادر المخيتص بسبب وجود نقص في العديد من التخصصات،  ،إلى حد ما مؤهل

"غير مؤهيل فالكادر  ،كادر مؤهل. بينما عبر عدد قليل عن  عدم توافر "عن الكادر الحكومي أحيانًا

سيتراتيحية والخطيط وال رؤية بأنت يجب أو يكوو الكادر من كل االختصاصات"، أو نتيجية "لغييا  اإل

 الحقيقية". 
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قبيل  لمؤسسيات أو هنيا  عمليية تأهييلاأكدت غالبيية فأما عن عملية التأهيل ضمن المؤسسات 

أميا فيي خيالل األزمية  بيال رؤيية". وجود " معاهدالتأهيل "مبادرات خاصة طارئة"، أو لكن ، األزمة

، "نتيجة لغييا  خطية واضيحة" لتأهيل الكوادر عدم وجود خطةممثلي المؤسسات عن  أغلبيةفعبر 

 "سياعات دوام غيير متوافقية ميع أو ألو العمل في المؤسسات الثقافية العامة عمل إداري روتيني

  .الثقافة" )طبيعة(

 مع الفاعلين الشراكات  4-6

o الشراكة والتنسيق  

 ،تطبيق التشاركية قبل األزمة بين التطبييق الوسيط والويعيف ممثلي المؤسسات حولتوزعت آراء 

زاليت  رأي بعويهم أو التشياركية بيين العيام والخيا  ميافيي مع غالبية نسبية للتطبيق الوسط، و

والمتوسيط  أثناء األزمة يتوزع بين التطبيق القيوي جيدًا في خجولة، في حين كاو تطبيق التشاركية

 .لقوي جدًال نسبية مع غلبة

"فييي مجييال الييدراما  غالبييية المشيياركين أو فعالييية الشييراكات قبييل األزميية كانييت متوسييطة، طرأ

ضعيفة كانت المؤسسات أو فاعلية التشاركية ممثلي من . في حين رأط عدد أقل التلفزيونية حصرًا"

ميع  ًااليذين يميدوو جسيورلمؤسسية عليى األشيخا  القيائمين ا" وأنها تقتصير عليى قبل األزمة،

أو فعاليية الشيراكات قبيل األزمية كانيت  يجيدوومن المشياركين آخروو  .اآلخرين عكس غيرهم"

"التشياركية بيين القطياع العييام  :"يمكين ربطهيا بالسييينما فقيط" وبعيض الجرائيد الرسييمية :عاليية

أما تقييم التشاركية بيين درجة الخطة المشتركة وإنما مجرد دعم وبريستيج". إلى والخا  لم ترق 

ورأط  أو فعاليية الشيراكات متوسيطةفقد وجد غالبية ممثلي المؤسسات أثناء األزمة، في الفاعلين 

أضيعف بسيبب "تراجيع  اأثناء األزمة ضعيفة، وفي رأي بعوهم أنهفي فعالية الشراكات آخروو أو 

  .الشركاء عن إقامة الشراكة"

"التنسييق يرط أكثرية ممثلي المؤسسات أو التنسيق متوسيط:  التنسيق بين الفاعلينوعلى صعيد  

. وتناقويت آراء اآلخيرين بيين تنسييق ضيعيف الخطة العامة" ال على مستوطعلى مستوط النشام 

فقيد توزعيت آراء ممثليي المؤسسيات بيين تنسييق متوسيط أثنياء األزمية فيي . أميا وتنسيق عيال

 )األكثرية( وتنسيق ضعيف. 

سسات الثقافية العامية ميع النظيام التعليميي أشيار ممثليو المؤسسيات أو وعن سؤال تنسيق المؤ

بعيض بالمقابيل بعض المؤسسات ليس لها عالقة بالنظام التعليمي، وبعوها تهمل هيذه العالقية، 

المؤسسات تقيم برامج تدريبيية، وبيرامج تقويية، وبعيض المراكيز تقييم نشياطات تلبيي احتياجيات 

 بيتبين عملها والنظيام التعليميي، أو االرتبيام  وبعوها يجد انسجامًاالطال ، ونشر الكتب لألطفال، 

معظييم المؤسسييات ذات عالقيية بالنظييام  ،عييام فبوجييتميين خييالل  بييرامج واسييتراتيجيات الدوليية، 

 بدوو تأثير يذكر. بعوهاولكن تفاعل  ،التعليمي

تفاعل مع اإلعالم، عن وجود تواصل و واالمؤسسات عبرممثلي غالبية أما عن التنسيق مع اإلعالم ف

عين ضيعف التفاعيل  بعويهمعبر بصورة أساسية، كما ، توتسويق المؤسسات من أجل ترويج إنتاج

 . في المؤسسات الجمهوررأي  لمعرفةعدد محدود من المؤسسات يتابع اإلعالم  .بينها وبين اإلعالم

غالبيية إليى أو وفي إطار التفاعل ميع اإلنترنيت وشيبكات التواصيل االجتمياعي أشيار المشياركوو 

، وبعض المؤسسات توع إنتاجها على الشيبكة، على الشبكةقع الها مو الثقافية العامة  المؤسسات

عيدد محيدود مين المؤسسيات يسيتخدم بينميا وسيلة إعالمية لنشياطاتها،  الشبكة تستخدم هاوبعو

بسبب عدم وجود آلية  ،متوسطالتفاعل بأنت  وتقيم بعض المؤسسات .الشبكة للتفاعل مع المهتمين

 ربط تتوافق مع التطورات التكنولوجية المعاصرة والمتسارعة.
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المؤسسيات عليى أو أغلبيية ممثليي تتفيق تقييميات  ،لتواصل والمشاركة مع المهتمييناومن حيث 

"يوجد خوف من  :أو ضعيفة ضعيفة جدًاكانت متوسطة، وآخروو يرونها فعالية التواصل قبل األزمة 

تصينف غالبيية اآلراء فعاليية فأثنياء األزمية،  أميا فيياد والمهتمين بالشأو الثقافي". طروحات األفر

 :أثناء األزمية متوسيطةفي أو فعالية التواصل  بعوهم، ويجد ةوالوعيف جدًا ةالتواصل بين الوعيف

 ". "بقيت جيدة إلى حد ما على الصعيد الداخلي وتراجعت مع المهتمين خارجيًا

o  الحكومة والقطاع الخا  والمجتمع المدنيالسياسة الثقافية فيأثير الفاعلين ت :  

في السياسة الثقافية بيين القيوي جيدًا والقيوي، قبيل  الحكومةقدر معظم ممثلي المؤسسات تأثير 

"الحكومة توع موازنيات وتجيي  مبيادرات تسياعد فيي تحرييك المجتميع وإنشياء صيناعة األزمة: 

عندما يكوو هنا   ويرط بعوهم أو "التأثير يكوو إيجابيًا .رصدعلى اإلشراف وال ولها قدرةثقافية"، 

أغلبية ممثلي المؤسسيات ميالوا  أثناء األزمة، فإو في أما تأثير الحكومة .مشروعات ثقافية واضحة"

هيذا التيأثير قيد تراجيع فيي إلى ترجيو اليدور القيوي للدولية وإو بنسيبة أقيل، إذ رأط بعويهم أو 

 .المناطق الساخنة"

في السياسة الثقافيية، رأت أكثريية ممثليي المؤسسيات العامية أو دوره  الخا  القطاعثير وعن تأ

قبل األزمة، ويرط هؤالء أو "تأثير القطاع الخيا  ضيعيف قبيل األزمية كاو ضعيفًا أو ضعيفًا جدًا، 

ممثليي ليث . فيميا قيدر نحيو ثوبعدها"، وعزا آخروو السبب إلى أو "عملت ييرتبط بالقطياع العيام"

القطاع الخا  بأنت وسط، و"أو مبادرات صناعة الدراما تؤكيد دور القطياع  العامة تأثير المؤسسات

فيي أميا  .في مجال السينما والدراما" رأت قلة  منهم دورًا قويًا للقطاع الخا ، وال سيما .الخا "

وضيعيف،  ًابأنيت ضيعيف جيدتأثير القطاع الخيا   أثناء األزمة، فإو غالبية المؤسسات العامة تقيم

 .ويعزط ذلك إلى "إغالق بعض المؤسسات الخاصة"

فقيد كياو  المؤسسات العاميةفي السياسة الثقافية بحسب أكثرية ممثلي  تأثير المجتمع المدنيأما 

"تيأثيره يتزاييد رغيم ، قبل األزمة، بينميا قييم بعويهم تيأثيره بالوسيط: والوعيف الوعيف جدًابين 

ستراتيجيات واضيحة ودائمية"، إوضع  لعدم ،محدود تولكن ًا،إيجابي ًاروأو " لت تأثي ،ضعف اإلمكانات"

"أنيت صياحب الفكير اليديني"، أو ألو  إليىالسبب في ذليك أما القلة ممن يروو تأثيره قويًا فيعزوو 

أثنياء في الثقافة التراثية والثقافة االجتماعية والبيئية". أما تأثير المجتمع المدني  في"تأثيره أساسي 

رط ييوالويعيف، و تأثيره بيين الويعيف جيدًا يقيموولمؤسسات العامة معظم ممثلي ااألزمة، فإو 

"التخلص من بعض القييود أثنياء األزمية سياعد عليى ازديياد : األزمة قوي في أثناء أو تأثيرهالبقية 

 تأثيره".

 التمويل  4-7

ي التموييل قبيل األزمية، وذليك أو هنا  استدامة فيالثقافية العامة  المؤسسات ة ممثليأكدت غالبي

بقية المشياركين لم يحقق الغرض المطلو ، أما التمويل لوجود موازنات تقليدية من الدولة، ولكن 

يتم بموجب استراتيجية واضحة،  استدامة في التمويل، فهو غير ثابت والفقد أشاروا إلى عدم وجود 

 ميعزمة فإو التوزع متسياو بيين اليرأيين، أثناء األفي لتمويل ادم وجود خطة واضحة"، أما عنتيجة "

أنهيا ال تنفيذ بسيبب األزمية، أو أو  بعويهمسيتراتيجية تموييل، وييرط إتراجع نسبي للقائلين بوجود 

تراجعت المخصصات"، ويرط أصحا  الرأي المعاكس بأنت ليس  أثناء األزمة، أوفي "التمويل تراجع 

 أثناء األزمة. في يجية للتمويل تستراإهنا  

فتمويييل تمويييل ذاتييي، أوضييو أغلييب المشيياركين عييدم وجييود وبصييدد مصييادر التمويييل الييذاتي  

"تبعيية ويعيزو بعويهم ذليك إليى  ،ضيعيفة" منتجاتهيا "حكومي بالدرجة األولى وعوائدالمؤسسات 
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مؤسسية حكوميية ولهيا ميزانيتهيا الخاصية التيي تعتميدها مين ال"أو أو  المؤسسة لمديرية أعليى"،

. ولكن هنيا  بعيض المؤسسيات العامية للدولة التي يشرف عليها مجلس الوزراء" الموازنة العامة

"أجور رمزية من الطال  واللوجستيات مين الحكومية واألنشيطة مين نسبي، مثل  لديها تمويل ذاتي

أو فأشييار جميييع المشيياركين  لتمويييل ميين القطيياع الخييا اأمييا عيين  .المنظمييات والمبييادرات"

 ى أي تمويل من القطاع الخا . المؤسسات العامة ال تحصل عل

في مرحلة ف .يسهم التمويل المستقل والمتنوع في استدامة العمل الثقافي: نظر الخبراء من وجهة

ما قبل األزمة تبين النتائج أو وسيطي تقيييم التموييل الثقيافي مين قبيل الخبيراء كياو بيين وسيط 

وعيدم  ،وأعاد بعض المشاركين هذا التقييم إلى سيطرة الدولة عليى التموييل الثقيافي ،ومنخفض

إضيافة إليى أو  ة،فعاليالالمشياركة عليى القطياع الخيا  واألفيراد ، بحييث تحفيز مرونة القوانين

بالسلطة وأهدافها بالدرجية األوليى"، والتموييل الحكيومي اليذي كياو يشيكل  ًا"التمويل كاو مرتبط

نظيرًا لغييا   ،س من التمويل الثقافي قبل األزمة كياو موضيع فسياد وسيوء اسيتخدامالجزء الرئي

 المؤسسات الشفافة والمكساءلة.

اليذي أصيبو وسيطي تقييميت  ،التموييل الثقيافي فيبناء على آراء الخبراء، فإو األزمة أثرت سلبًا و

، لكين ومين جهية رأي المشاركين، قيد انخفيض بدرجية كبييرةفي إذ التمويل الحكومي،  ًا،منخفو

أخرط استطاعت بعض المؤسسات الثقافية داخل سوريا أو خارجها الحصيول عليى تموييل خيا  

وال  ،يحمل أغلبت أجندات سياسيية واجتماعيية تخيدم األطيراف الممولية ،وخارجي كبير وغير ممنهج

 تعكس مصالو المجتمع.

 الرصد والتقييم  4-8

 تقيييم يوجيد"والتقيييم:  الرصيد مؤسسياتهم تطبيقأشار غالبية ممثلي المؤسسات العامية إليى أو 

 ميع يتناسب" التقييم أو يرط م". وبعوهالمشاريع هذه تقييم على بناء القرار اتخاذ ويعاد للمشاريع

 مين أقيل وعيدد القيول، هذا على ما حد إلى موافقة المشاركة المؤسسات بعض ،"الخطة أهداف

 مين نفيذ لميا التقيييم"ال تتم عادة هذه المراجعية والمشاركين ال يعتقد بوجود نظام رصد وتقييم: 

 ". الخطة

هنا  رصد وتقييم قبل األزمة، وأو الجهات المختصية  ت كاوالمؤسسات العامة أنممثلي ترط غالبية 

ولكنيت يميار  ضيمن  ،وييروو أنيت موجيود مين حييث األنظمية الداخليية للمؤسسيات ،تقوم بذلك

وجيود رصيد وتقيييم أما المشاركوو الذين ينفوو  .اءلةوليس هنا  مس ،اجتهادات ومبادرات خاصة

"أو التقيييم شيكلي وال يوجيد تقيييم للخطية ولألفيراد وال يوجيد تقيييم ليألداء ييذكروو قبل األزمة 

أنيت "عنيدما تغييب  بعويهمالداخلي"، أو أنت "معتمد على آراء شخصية وتقييمات شخصية،" ويعتقد 

للرصد والتقييم،  ألزمة فإو الغالبية ال ترط نظامًاا في أثناءأما ". ًاستراتيجيات يصبو التقييم سطحياإل

حالية تخيبط وال يعرفيوو التصيرف"، أو أو ) نظيام الرصيد فيي و"أنها حالة قلقة"، وأنهم "ميازالوا 

 . يتراجعوالتقييم( 

  الفعالية  4-9

 إذ ،على ضعف فعالية المؤسسات الرسمية حتى في مرحلة ما قبيل األزمية أجمع معظم الخبراء  

بين الوسط والمنخفض، وأشار بعض الخبراء إلى أو هذه المؤسسات يسييطر  تقييمهابلغ وسطي 

ميع وجيود  ،سيتراتيجيةتغيب عنها الرؤية الواضحة واألهداف اإلو ،عليها "الروتين والفردية والشللية"

مين  ًابط باألفراد الذين يديروو المؤسسة. كما بيين بعيض المشياركين أو عيدداستثناءات قليلة ترت
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الثقافيية لنشير ومن احتكار القطاع العيام للمنيابر اإلعالميية  تالمؤسسات الثقافية الرسمية استفاد

 فعالياتها التي بقيت في حدود "الفعالية الدعائية".

بيين  ن قبل الخبراء ليصل الوسطي إلى مياأما أثناء األزمة فقد ضعف تقييم المؤسسات الرسمية م

إضيافة إليى تجمييد  ،في عدد من المنياطقضعف تواجد الدولة نتيجة  ،المنخفض والمنخفض جدًا

 . تأغلب األنشطة وتحول بعوها إلى أنشطة حربية تعبوية ال تعكس واقع المجتمع أو مصالح

 القيم الحاكمة للمؤسسات: 4-10

المؤسسات شكل من أشكال التنظييم العقالنيي للمجتميع، بصيفتها شيكل التوسيط بيين المجتميع 

المدني والمجتمع السياسي، ومنام ارتبام األفراد بالدولة. ولما كاو من الحيف فصيل العقيل عين 

. األخالق والبنية العقالنية عن البنية األخالقية، فإو أخالقية المؤسسة وعقالنيتهيا وجهياو متالزمياو

تتجلى أخالقية المؤسسة في ارتباطهيا الوثييق بالمصيلحة العامية، وقيدرتها عليى تعمييق الشيعور 

بالمواطنة، وتعاملها مع جميع األفراد المعنيين بنشاطها والمستفيدين منت على قدم المساواة، وفي 

لمحرومية توخي العدالة في توزييع المنتجيات الثقافيية بيين الفئيات االجتماعيية، وال سييما الفئيات ا

والمهمشة، في األرياف والمدو. كما تتجلى في شفافية عملها وآليات اتخاذ القرار وتوخي الصيدق 

في كل ما يصدر عنها، وبناء عالقات الثقة المتبادلة واالحترام المتبادل سواء بين أعويائها أو بيينهم 

لذلك في الحياة الثقافية. وبين المستفيدات والمستفيدين من نشاطها، وال سيما الفاعالت والفاعلين 

ا. ومين  كلت ترتبط أخالقيات المؤسسات العامة والخاصة بالقيم الحاكمة للحياة الثقافية إنتاجًا وتداوال

 أهم هذه القيم:

o اإلبداع  

تيزداد أهميتيت قبيل األزمية وفيي أثنائهيا، و مرتفعة أهمية لإلبداع أوممثلي المؤسسات غالبية  يرط

أما عن مدط رعاية اإلبداع  فتناقويت اآلراء بيين مين يرونهيا  مع األزمة. باستمرار من أجل التعامل

متوسطة إلى ضعيفة، قبل األزمة، ومين يرونهيا متوسيطة إليى قويية. ويمييل المشياركوو إليى أو 

تسيليط الويوء ويجيب ، في السابق تقليديًا )التوجت( كاواألزمة عززت اهتمام المؤسسات باإلبداع "

 ."حاليًا على المواهب

وهيي فيي صيلب  ،حرية اإلنتاج الفكيريببداع مرتبط المشاركين فإو اإل الخبراء نظر وجهة من أما

للوصيول إليى منيتج ثقيافي  ،العمل الثقافي الذي يتطلب حرية الفكر والتعبير والمشاركة والتفاعيل

أقر  إلى المنخفض قبل  على أنها الحرية الثقافيةالخبراء  صنف المشاركوو .مبدع ويخدم المجتمع

اآلخر طرح وجود مجاالت ثقافية فيها هام   وبعوهم ،غيا  هذه الحرية كليًابعوهم رأط واألزمة، 

 ،خيالل األزميةواإلبيداع، فيي لم يتحسن تقييم الحرية الثقافيية وفر فيها.. امن الحرية وأخرط ال تتو

 كثييرووأشيار  إذ ،المشياركين جابياتإلكن المؤشر هنا يخفي تناقوات كبييرة فيي  ،بشكل ملحو 

إلى انكسار المحرمات وزيادة الحريات واليتخلص مين ثقافية الخيوف خاصية للسيوريين فيي  هممن

رت ثيأما فيي اليداخل فقيد أ .منتجات جديدة غير تقليدية تو هر ،الخارج وللمؤسسات غير الرسمية

ة الحيادة بميا فيهيا النيزاع من خالل االستقطا  والحساسيات السياسية وطبيعية األزمي ًا،األزمة سلب

حرية اإلنتاج الثقافي سلبًا، فاألولية تغدو في هذه الحاالت للتخندق ورفض  ، التي أثرت فيالمسلو

 األمر الذي ال يناسب بيئة ثقافية صحية.  ،اآلخر

o الشفافية والمساءلة 

األزمية بيين لة قبيل ءفعالية الشفافية والمسا يقيمووالمؤسسات ممثلي الفت لالهتمام أو معظم 

و" تكياد تكيوو أ ،حيدها األدنيى"فيي والوعيفة، "ال يوجيد مسياءلة وشيفافية وهيي  الوعيفة جدًا

أثنياء فيي و أو فعالية الشفافية والمساءلة قبل األزمة متوسيطة. هموترط نسبة أقل من  .معدومة"
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 يفة جيدًابيين الفعاليية الويع  وغيدت معظيم التقييميات تيراوح ،عيام بوجيتاألزمة، تراجيع التقيييم 

  ."تراجعت نتيجة األزمة" :والوعيفة

 .قبل األزمة توزعت اآلراء مناصيفة بيين التطبييق الويعيف والمتوسيطوعن مدط تطبيق المساءلة 

فيي تطبييق المسياءلة عين أميا   .أو ذلك: بحكم وضع المؤسسة " قطاع حكيومي" بعوهمويرط 

مع وجود نسيبة أقيل  يق القوي والقوي جدًاأثناء األزمة، فتميل معظم اآلراء إلى تصنيفها بين التطب

 بعويهمييرط  إذوهو انقسام شديد التبياين فيي اآلراء،  ،والوعيف راوح بين الوعيف جدًايتجد أنت 

 ."هذه القيم انعدمت خالل األزمة"ما تطبق، ويرط آخروو أو:  أنها نادرًا

o االستقاللية  

"تموييل ذاتيي  بعوها تعتمد علىتتمتع غالبية المؤسسات العامة المشاركة باستقالل مالي وإداري، 

"ميزانيية المؤسسية مقيرة مين  اآلخير تكيوو وخطة ذاتية متوافقة ميع توجهيات الدولية"، وبعويها

 أنها تتمتيععلى بعض المؤسسات موافقة إلى حد ما  .الحكومة ومستقلة عن ميزانية وزارة الثقافة"

على القول  غالبية المؤسسات العامة غير موافقةولكن للوزارة،  باستقالل مالي، ولكنها تابعة إداريًا

"ليس للمؤسسة اسيتقالل ميالي أو إداري، بيل تخويع فيي  بأنها تتمتع باالستقالل المالي واإلداري:

 . "ذلك للجهة الوصائية

بيين  قبيل األزمية بمفهومهيا الواسيع ةأو تطبييق االسيتقالليأشياروا إليى  المؤسساتأكثرية ممثلي 

ت المؤسسية "اتخيذ فقيدتجيد أو تطبييق االسيتقاللية قيوي، هم مينقلية ، وهنا  والوسط وعيفال

ا".   قرارات عديدة أميا فيي أثنياء األزمية، فتيرط أكثريية ممثليي بخصو  اإلعفاء من الرسيوم ميثال

 أثناء األزمة قوي.   في أو تطبيق االستقاللية المؤسسات 

o  نجاز اإل 

بعويهم ، وييرط ًاكاو متوسيطتطبيق مبدأ اإلنجاز  أومن ممثلي المؤسسات  تقيم غالبية المشاركين

ا  هو عدم وجود السبب أو تطبييق اإلنجياز قيوي،  مين رأوا أو ويلييهم .نجيازليتم تتبيع اإل خطة أصال

أثنياء فيي التقييميات  أكثريةستراتيجيات، في حين أصبحت أنت: مشروم بالخطط واإل هؤالءويعتقد 

لمبدأ الوعيف والمتوسط  التطبيقالتقييمات القائلة ب من ثم، ،، وتراجعتاألزمة بين قوي وقوي جدًا

  ."ما زلنا نحاول بناء الثقة ،لم يكن هنا  إنجاز سابقًا"أنت:  بعوهمويرط  .إلنجازا
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 (الخبراء نظر)وجهة  سوريا في الثقافية الحياةالثالث:  الفصل

 اسوريالغنى الثقافي في   -5

 المنتجات الثقافية من حيث الكم  1-1

على عافية الحياة الثقافيية وتنوعهيا. وسيطيًا قييم  المهمةإو كم اإلنتاج الثقافي هو أحد المؤشرات 

 اإلجابات، لكن 3(2.2) قبل األزمةأنت أعلى من الوسط بقليل بعام  بوجتالخبراء كم اإلنتاج الثقافي 

منخفوًا، ويأتي ذلك مين  رآهمن منهم و ،أو كم المنتجات الثقافية كبير رأطفمنهم من  ،كانت متباينة

الحيظ وفيرة اإلنتياج نسيبيًا فيي ت إذ ،التفاوت الكبير بين المنتجات الثقافية في القطاعيات المختلفية

كميا أو إنتياج  .نتياج العلميي والسيينمامثيل اإل ،الدراما والترجمة مقابل فقر مكونات ثقافية واسيعة

فقيد تراجيع  خالل األزمةفي أما تقييم كم اإلنتاج الثقافي  .ود باستثتناء المنتجات العامةالكتب محد

تراجيع  إذ(، وتركزت األجوبة على اإلنتياج الثقيافي داخيل سيوريا، 1.4ليصبو أقر  إلى المنخفض )

وتوقيف  ،التي كانيت تلعيب دورًا أساسييًا فيي اإلنتياج ،مثل وزارة الثقافة ،دور المؤسسات الرسمية

واسيتمر إنتياج المؤسسيات الخاصية والمجتميع الميدني  ،اإلنتاج الثقافي فيي الكثيير مين المجياالت

أو اإلنتاج ازداد بعد األزمة في بعيض المجياالت الثقافيية خاصية ميع  بعوهممنخفوًا نسبيًا. ويرط 

الكثيير منهيا وخاصة عبر أدوات التواصل االجتمياعي التيي اتسيم  ،انكسار الكثير من القيود السابقة

 باالستقطا  والتعصب وردود الفعل على األحداث الدامية )المنتجات اإلعالمية نموذجًا(.

 جودة المنتجات الثقافية 

فنوعيية المنتجيات الثقافيية  ،ال يكفي كم المنتجات الثقافية وحده للحكم على غنى الحيياة الثقافيية

. وقيد تمكانياتيإومساحة اإلبيداع الثقيافي و تعكس نوج الحياة الثقافية والقيم المجتمعية السائدة

، ولحظ الخبراء وجود تفاوت في قبل األزمةقيم الخبراء نوعية المنتجات وسطيًا على أنها متوسطة 

إلى تميز بعيض األعميال الدراميية والفنيية واألدبيية  بعوهمأشار  إذ ،النوعية بين المنتجات الثقافية

كز بعض الخبراء على وجود إمكانيات للمثقفين السيوريين إال مقابل الفقر في المنتجات العلمية. ور

تراجعيت جيودة  األزمة أثناءفي  ة الفكرية".يبداع وهو الحرإلى شرم اإل رأو الحياة الثقافية "تفتق

 يعويهمرأط  إذ ،إال أو الصورة التي طرحها الخبراء معقيدة بشيدة ،اإلنتاج الثقافي مقارنة بما قبلها

أو تراجع الرقابة وآالم األزمة صنعت منتجات ثقافية مميزة ومبدعة، لكن األكثر طغيانًا كياو تراجيع 

 النوعية.         فينوعية المنتجات متأثرة بحالة االستقطا  واالستسهال وغيا  العمق مما أثر سلبًا 

 

 مؤشر الغنى الثقافي    1-2

وتغيره قبل األزمة  )الذي يعكس اإلنتاج الثقافي كمًا ونوعًا( قام البحث بتقدير مؤشر الغنى الثقافي

 ًابناء على آراء الخبراء المشياركين فيي االسيتبياو، ميع العليم أو البحيث تبنيى تعريفي ئها،أثنافي و

انطالقًا من التعريف الموسع  لإلنتاج الثقافي يتومن اإلنتاج الفني واألدبي والعلمي والتراثي ًاإجرائي

)فقير جدًا، فقير، وسيط،  :على مقيا  خماسي ،اإلنتاج الفنيتبين النتائج أو مؤشر غنى . وللثقافة

بين  إلى ما ،قبل األزمة ،بين الوسط والغني المراوحةغني، غني جدًا( قد انخفض نتيجة األزمة من 

أو  ًاييمن الخبراء إلى أو اإلنتاج الفني كياو غن %60 نحوفقد أشار  .األزمة في أثناءالفقير والوسط 

أثناء األزمة. ويعزو عيدد مين في  %20هذه النسبة إلى أقل من  ثم انخفوت ،جدًا قبل األزمة ًاغني

                                                
  جدًا" "غني 4 إلى جدًا" "فقير 0 من الثقافي الغنىمؤشر  يتدرج 3 



 

29 
 

إضافة إلى بيئة عدم  ،الخبراء هذا االنخفاض إلى هجرة الطاقات الفنية وهرو  االستثمارات الفنية

قة واألولويية لإلنتياج لتعبيير ضيياكما أصبحت "مساحة  .األماو والخوف واالنشغال بالقوايا الحياتية

رأي العديد من المشاركين في االستبياو كاو اإلنتاج الفني السوري غنييًا قبيل في و .الفني الحربي"

األزمة وخاصية اليدراما واإلنتياج التلفزييوني والفين التشيكيلي. إال أو بعيض الخبيراء يعتقيدوو أو 

مين اإلحبيام والقييود" واالرتقياء الحرا  المجتمعي قد دفع "في بدايتت إلى تحرر الشبا  السوري 

 فيي الوقيوعدوو مين بالعمل الفني ليعكس بصورة أكبر الواقع السياسي واالجتماعي في سوريا 

 .االبتذال والتسلية الذي كاو سائدًا قبل األزمة

رأي حسيب  ،تظهر النتائج أو مؤشير غنيى هيذا النيوع مين اإلنتياج قيد انخفيضف، إلنتاج األدبيا أما

 األدبييمن المبحوثين إليى أو اإلنتياج  %15 نحو أشارإذ  ،نتيجة األزمة من وسط إلى فقير ،الخبراء

أثنياء األزمية. وييرط فيي  %60 نحوهذه النسبة إلى  وارتفعت ،قبل األزمة ،جدًا ًاأو فقير ًاكاو فقير

با  ن أو ضعف اإلنتاج األدبي الذي تعزز في فترة األزمة يعود إليى عيدد مين األسييأغلب المشارك

"وضعف التمويل وضيق مسياحة الحريية الفكريية وغييا  الكيوادر ، قارطءومنها "عدم وجود ناشر 

وفي األزمة يواف عاميل عيدم األمياو والخيوف وهيرو  رأ  الميال  .والقامات األدبية وهجرتها

ع إضافة إلى عامل القمي ،البشري والمادي لإلنتاج األدبي واالنشغال بالسعي لتأمين متطلبات الحياة

غيابيت و ،محدود ، بوجت عام،فإو "أثر اإلنتاج األدبي القوط السياسية المتناحرة.وتجيير األد  لخدمة 

نتج حتى اآلو "إما ضعيف أو متسيرع". ومين ناحيية وما أك  .األزمة كاو كبيرًا بسبب االحتراز" أثناء في

أو اإلنتاج األدبي وخاصة بعد األزمة أصبو أكثر غزارة بسيبب تنيوع وسيائل  بعوهم إلىأخرط أشار 

 .منها لكترونيةالتعبير والنشر وخاصة اإل

و هور هذا العجز بوضوح  ،وعجزه في سوريا قبل األزمة اإلنتاج العلميأجمع الخبراء على ضعف 

ي سوريا خلبي أ هيرت األزمية ويعبر أحد الخبراء عن ذلك بقولت أو "اإلنتاج العلمي ف .خالل األزمة

 ئهيا،أثنافي عدم جديتت"، إذ تبين النتائج أو مؤشر غنى اإلنتاج العلمي أقر  إلى الفقير قبل األزمة و

أو اإلنتياج العلميي فيي مين المشياركين  %60مع ازدياد شحت وسيطحيتت خيالل األزمية، إذ اعتبير 

أثنياء األزمية. وتعيود فيي  %70ة إليى هيذه النسيب وارتفعيت ،سوريا فقير أو فقير جدًا قبل األزمة

 ،المبحوثين إلى عدم وجود مؤسسات حاضنة لإلنتاج العلميي  رأيفي أسبا  ضعف اإلنتاج العلمي 

وعيدم االلتيزام  ،واالعتماد على الكم مع إهمال النيوع ،وضعف عملية التعليم المدرسي والجامعي

كما أو العلم تيم توجيهيت لخدمية السيلطة  .تبالمعايير الدولية والعلمية في إنتاج األبحاث والدراسا

المجتمع واالقتصياد السيوري". مين عن يزال بعيدًا ال بشكل أساسي إضافة إلى أو اإلنتاج العلمي "

جانب آخر يرط عدد قليل من الخبراء أو هنا  بعض االستثناءات من اإلنتاج العلميي تتمتيع بجيودة 

 المناهج الجامعية.عالية بما في ذلك اإلنتاج العلمي التعليمي ك

نتيجة الفوضى وأعمال التخريب  اإلنتاج التراثيتبين النتائج أو األزمة كاو لها نتائج سلبية كبيرة على 

 الغيبيي كما أحيت االهتمام بالتراث اليديني .التي طالت المواقع األثرية والتراثية والمتاحف ،والتدمير

بات الماليية واللوجسيتية واألمنيية التيي رافقيت إضيافة إليى الصيعو ،الذي يعتبر "عودة إلى الوراء"

ور الشيعبي عليى لاألزمة. وفي فترة ما قبل األزمة رأط بعض الخبراء أو التسطيو وسيطرة الفولك

كما كر  في بعض األحياو تقاليد بالية مثيل عبوديية  ،مومونت وتنوعت فياإلنتاج التراثي أثر سلبًا 

فيي المرأة. ويظهر المسو أو مؤشر غنى اإلنتاج التراثي انخفض من وسط قبل األزمية إليى فقيير 

من الخبراء أو اإلنتاج التراثي فقير أو فقير جدًا قبل األزمة وارتفعت هذه  %25 نحو اعتبر إذ ،هائأثنا

 األزمة.   خالل %60النسبة إلى أكثر من 
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والتيي تويم الفنيي واألدبيي والعلميي  ،مؤشيرات الغنيى الفرعيية بعيين االعتبيار جمييعومع أخيذ 

قيد  ،بناء على آراء الخبراء المشاركين في المسيو ،والتراثي، تظهر النتائج أو مؤشر الغنى الثقافي

أثنياء فيي قيير ف وتحول إلىالوسط  في مستوطإذ كاو يعتبر  ،نتيجة األزمة ،واضو على نحوتراجع 

نسيبيًا قبيل  ًاكياو ضيعيف لإلنتياج العلميي (. وتجدر اإلشارة إليى أو هيذا المؤشير1األزمة )الجدول 

، األمر اليذي يعكيس عيدم كفياءة وفعاليية المؤسسيات الثقافيية وفعاليتهيا، كأحيد العواميل األزمة

 الحاسمة في توفير بيئة تمكينية واالرتقاء بغنى اإلنتاج الثقافي.

 

 : مؤشر الغنى الثقافي(1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات

 

 المنتج الثقافي خالل األزمة  -6

 اإلنتاج الفني 2-1

سواء من حيث الشكل أو الموموو أو  ،اإلنتاج الفني في أثرتأو األزمة إلى أشار عدد من الخبراء 

األدوات المستخدمة في اإلنتاج، إذ  هر الكثير من األعمال الدرامية والتلفزيونية والغنائية التي ترصد 

إضيافة إليى شييوع  ومبتيذل،منهيا سيطحي  بعيض  ،األحوال االجتماعية واالقتصادية خالل األزمية

الوطنية الشعبوية، كما أخذ اإلنتاج الفني البصيري مثيل الفوتيوغراف والملصيقات اإلعالنيية األغاني 

. وانتشيرت " ياهرة سيينما الموباييل" األزمةحيزًا أوسع عاكسًا واقع األزمة أو آراء وأفكار أطراف 

واالستخدام المكثف للوسائل الحديثة لنشر هذه األفالم )يوتيو ( ومظاهر اليرقص الجمياعي فيي 

المظاهرات واالعتصامات وأغاني فلكلور مجددة وتصوير العنيف وأعميال تشيكيلية متنوعية إضيافة 

 إلى تطور فنوو الرسم الكاريكاتوري والرسم على الجدراو.  

التيي هياجر جيزء منهيا خيارج  العاملة في المجيال الفنيي،الكوادر والكفاءات في األزمة كما أثرت 

تت الجهود وضييق الهيام . وليم يينج اإلنتياج الفنيي مين حالية ضعف اإلمكانيات وتشنتيجة  ،البالد

االستقطا  الحاد والتحيز إلى أحد طرفي النزاع، مما أفقده استقالليتت، وأكسبت طيابع االنحيياز عنيد 

معالجة القوايا العامة، ليكوو بذلك مفتقرًا إلى العمق خاضعًا للتيدخالت السياسيية واألمنيية ملغييًا 

 جذور األزمة بحسب بعض اآلراء الواردة في االستبياو. اآلخر ومبتعدًا عن 

 
 أثناء األزمة قبل األزمة

 1.53 2.48 فني

 1.19 2.08 ادبي

 0.36 1.33 علمي

 0.92 1.75 تراثي

إجمال

 ي
1.91 1.00 
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حسب بعيض  وعانى اإلنتاج الفني من عدم وضوح الرؤية والمنهج، مما أصابت بالسطحية والفوضى

وعيدم القيدرة  ،تعرض جزء منت للتشتت والدمار نتيجة النزاع المسلو القائم إذ، الخبراء المشاركين

 خبراء النظر إلى  هيور بعيض المنتجيات الفنيية التيي تبيررعلى أرشفتت وحفظت، كما لفت بعض ال

وتيروج ليبعض األفكيار  ،بأشيكالت المختلفية بين فئات المجتمع،التناحر تؤجج و يتوتشجع عل العنف

بعييض األغيياني المرتبطيية بالمجموعييات  مثييل"، وتسييهم فييي تشييتيت المجتمييع السييوري العصييبية،

متابعية الفر فر  للتمويل تغيب عنها حالة االنتقاء والمراقبة أو اسهم في ذلك توقد أالمتناحرة"، و

 من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. 

فيي كما أو بعض المنتجات الفنية بحسب رأي خبراء مشياركين، اتسيمت بالتسيرع وعيدم التيدقيق 

راء "بالسيوقية غيا  القيمة الفنية الموافة إلى حد وصفها من قبيل أحيد الخبيإلى مما أدط  الوقائع

ألو الهيدف األساسيي لهيذه األعميال ال  ،مكرسة الدور السيلبي للميرأة السيورية وتسليع اإلنساو"،

مكن من فيرز اإلنتياج توقت لتإلى تحتاج البيئة الثقافية  ومن ثم، .يتعلق بالثقافة وإنما برغبة الممول

ج الفني، وذلك نتيجية خلوهيا نتاالثقافي من حيث األصالة والمصداقية وخلق أشكال جديدة  من اإل

 من النقد الذاتي وضعف المتابعة المجتمعية في الوضع الراهن. 

ما فرضيتت األزمية مين مالرغم على رأي بعض الخبراء وفي  ،نتاج الفني يكعتبربقاء على اإلإال أو اإل

حافظيت قيد و .عامالا محفزًا على احتفا  البالد بكفاءاتها وكوادرها ،تحديات وما خلقتت من تأثيرات

بعض المبيادرات عليى األصيالة والنوعيية الجييدة والقيدرة عليى التكييف، وتطيرق بعيض الخبيراء 

وخاصة ما يتعلق بي "تصوير انعكاسيات األزمية  ،المشاركين في االستبياو إلى إيجابيات اإلنتاج الفني

األزمية  لخيوض فيي جيوهرل، محاولية منهيا "نساو السوري وحياتت وقناعاتت وأمنيتعلى مواقف اإل

محايد ومتحيز للقيم العلييا، متجياوزة بيذلك بعيض الخطيوم  على نحوومقاربتها لجذورها وأسبابها 

 .نتاج "وطني يحاول عكس صورة عن الواقع"إالحمراء ومرتقية إلى 

وبعكس ما ورد من قبل بعض الخبراء فيما يتعلق بسلبيات اإلنتاج الفني، ميال بعويهم اآلخير إليى 

الفني اتسم بالغزارة "والتحرر من سلطة النخبوي والمكر " ومن ثقافية الخيوف  اعتبار أو اإلنتاج

 نتيجة ازدياد هام  الحرية في اإلنتاج الذي أصبو أكثر مصداقية ومقاربة للواقع، ،والتأطير الرسمي

إليى قدم بعض اإلنتاج غير الرسمي فكرًا يدعو  إذفي الشكل والموموو،  على التجديدجرأة أكثر و

لدولة الديموقراطية. أما من ناحية الكوادر فقد شيهد قطياع اإلنتياج الفنيي  هيور طاقيات او لحريةا

 خاصة في مجال الموسيقا والعمل الدرامي الذي أضاء على الواقع.  ،شبابية فنية وإبداعية جديدة

 اإلنتاج األدبي  2-2

باستثناء بعض األعمال  ،أثناء األزمة في جديدةمنتجات أدبية أشار عدد من الخبراء إلى عدم  هور 

 ،إضافة إليى توسيع األد  السياخر وأد  التوثييق وأد  السيجوو ،التي تصور الواقع القليلة، األدبية

وتلوو الشعر الشعبي بمواضيع الصراع السياسي، إال أو الصورة العامة لإلنتاج األدبي خالل األزمية 

مما حول  ،لتواصل االجتماعي للنشروخاصة مع زيادة االعتماد على وسائل ا الفت،ليس فيها شيء 

 األد  إلى "نفس فيسبوكي سريع، شكل الجملة فيت هو األهم". 

من سلبيات اإلنتاج  اونطالق من واجب الكتابة عن األزمة يعتبريرط بعض الخبراء أو الشخصنة واال

مع تراجع كمي  ،نتاجتإعاني اإلنتاج األدبي من ارتفاع تكلفتت وصعوبة ياألدبي في الوقت الحالي، و

ونوعي للنسخ المطبوعة من قبل الجهات الرسمية والقطياع الخيا ، وذليك فيي بيئية ينتشير فيهيا 

وتنعدم فيها استقاللية العمل والتفكيير ليدط األدبياء، كميا  ،القلق وعدم االستقرار الفكري والحياتي

دهم عليى المصيادر قل اعتميا، إذ ترافق ذلك مع غيا  متنام لشريحة القراء في المجتمع السوري

 .الورقية لألعمال األدبية مقابل حصولهم المجاني عليها عبر وسائل التواصل االجتماعي
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 إليى حيد كبيير، الذي كاو عرضية لسيطوة الميال السياسيي ،كما سجل خبراء  هورًا ألد  المنفى 

وأصيالة  الذي كر  االستقطا  في أد  األزمة و"احتفى بمنتجات أدبية بطريقة ال تتناسب وقيميةو

مين  المنتج األدبي"، ويوضو ذلك طبيعة االنتقادات التي وجهها بعض المشياركين لألعميال األدبيية،

 بعويهموعدم القدرة على تجسيد صورة األزمة والتعبير عنها بعميق، ويعيزو  إلبداع والتميز،اغيا  

في مطيب "تكيريس  ذلك إلى حالة االنحياز وغيا  الرؤية لدط القائمين على هذا اإلنتاج، ووقوعهم

ليتحول األد  إليى وسييلة لتبريير العنيف، إضيافة  ،نقسام الذي أحدثتت األزمة"ثقافة إلغاء اآلخر واال

حرمياو التجيار  الرائيدة مين  ومين ثيم، ،إلى عدم اعتماد معايير عادلة في تقيييم هيذه األعميال

 الحصول على الدعم الذي تستحقت.

ي أوضو بعض الخبراء أو األنشطة الثقافية تقلصت في  يل وعن بيئة العمل الرسمية لالنتاج األدب

بسبب  ،في غيا  واضو لألمسيات الثقافية ،األزمة و"أو المراكز الثقافية غارقة في الزجل الشعبي"

 . تنتاج األدبي وضياع جزء منت اإلتالحر  القائمة في البالد والتي تسببت بتش

نتياج وتمييز واضيو للهويية السيورية لية مين غيزارة اإلبعض الخبراء أو حاأعاله اعتبر  لرأيل خالفًا

األدبية قد  هرت في  ل األزمة، وترافق ذليك بتنيامي حريية اليرأي والتعبيير فيي تحلييل وتغطيية 

جوانب األزمة، مع األخذ باالعتبار صعوبة تقييم وقع هذه المنتجات على "القارئ مجهيول الذائقية". 

العميل وتواجيد اإلنتياج عليى السياحة فيي ؤسسيات أو مجيرد اسيتمرار الم بعويهمفي حين رأط 

السيتمرار الحيياة وحيويية  يجابية ليألد  السيوري ومؤشيرًاإالداخلية والخارجية يعتبر بحد ذاتت حالة 

 سوريا.

األزمية فئية جدييدة مين الكتيا  الشيبا  نتيجية أثنياء وبحسب الخبراء استقطب االنتاج األدبي فيي 

 هور جيل جديد من البياحثين والكتيا ، في سهم أمما  ،واإلنتاجلسقوم التابوهات المتعلقة بالفكر 

حاول األد  فيي  إذ لحرية والدولة الديموقراطية،إلى افكرًا يدعو  ،وقدم بعض اإلنتاج غير الرسمي

وبحيث فيي الهويية  ،تنياول الواقيع بمصيداقيةو األزمة،إلى مومونت كشف مواطن الخلل التي أدت 

وقت أطول حتى يتمكن من التعبير بعمق عين إلى السورية بكل أطيافها، وذلك بالرغم من حاجتت 

مجيرد  هيي عن صورة األزمية وإنميا هذه المحاوالت ال تعبر أوو وخبراء آخر طرأو .حيثيات األزمة

 حالة من التوثيق واألرشفة.

 اإلنتاج العلمي  2-3

 ،المشاركين على معرفة بتطورات هذا النوع من اإلنتياج بعضيكن  وفيما يخص اإلنتاج العلمي، لم

باستثناء محاوالت بعض المؤسسات داخل  ،يستحق الذكر" ئًايرط آخروو أنت لم يشهد "شي في حين

 فهم الواقع بشكل موضوعي. إلى إلنتاج دراسات تسعى  هاسوريا وخارج

 ،سيتبياوواقع اإلنتاج العلمي بالكثير مين اإليجابييات مين قبيل الخبيراء المشياركين فيي اال لم يحظي

وذكر عدد من الخبراء أو اإلنتاج ذو  .فر البنية التحتية المرتبطة بت بحسب رأي أحدهمابالرغم من تو

ميا طيرح الطابع االجتماعي والسياسي أصبو أكثر عمقًا وأكثر تعبيرًا عن مختلف اآلراء، وأو بعيض 

قام بعض الكتا  باصيدار أبحياث  إذ. بدقة وعمق الرغم من محدوديتت حلل جذور األزمة ، علىمنت

مستفيدين مين  و في عملهم،وو وناشطوودراسات تعتبر مرجعية علمية يمكن أو يعتمد عليها باحث

ار توجيت معظيم إليها هؤالء الكتا  مع األخذ بعين االعتبي أفرة في البلداو التي لجابيئة العمل المتو

 الكتا  نحو الدراسات. 

وصيف مجموعة من الخبراء واقع اإلنتاج العلمي بغيا  العمق في تناول الظواهر الثقافيية الناشيئة 

وجود أية دراسات جدية حول مفهوم الثقافة، كميا عيانى اإلنتياج  مفي  ل األزمة وترافق ذلك بعد
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من ضعف التوثيق العلمي لألخطار التي طالتت، مما جعليت عرضية "إلدخيال  ،رأيهمحسب  ،الثقافي

عوامل الغيب وتأثيرات الخيارج فيي مقاريية األزمية مميا سيبب تراجيع الكتابيات واألبحياث النظريية 

 نتيجة ارتبام معظمها بمؤسسات وموارد مالية غير سورية.  ،ووقوعها في فخ االستقطا 

أشار بعض الخبراء إلى أو الجهود المنصبة في اتجاهيت  فقد ي سورياأما عن بيئة اإلنتاج العلمي ف

نظيرًا لغييا  المؤسسيات  ،التي تناولت الموضوعات المطروحة بمحدودية ،ال تتعدط الجهود الفردية

ويغلييب عليهييا االسييتهتار  ،الراعييية لإلنتيياج العلمييي والمموليية لييت والتييي تغيييب عنهييا الموضييوعية

ومن  ،من حالة القطع ما بين الواقع واإلنتاج بعوهم، حسب ،ث العلميوالمحسوبيات. ويعاني البح

عدم وجود سياسية واضيحة ليت، مميا يويع البياحثين إلى إضافة  ،غيا  التنسيق بين مراكز األبحاث

ويبتعيد عين  ،يغييب عنيت التنظيير أمام إشكالية تباين األرقام والمعلومات، ويجعل منت نتاجيًا لحظييًا

مع واإلنساو، واعتبر أحد الخبراء أو  واقع التعلييم المؤسيس للبحيث العلميي رصد احتياجات المجت

وأولئيك  ،و للمنياهج التعليمييةوويحتوي عليى ثغيرات علميية يعياني منهيا الطيال  الخاضيع ،مخيف

 و لها. وو أو التاركوالمتسرب

 اإلنتاج التراثي  2-4

أو فتيرة األزمية شيهدت إحيياء بعيض إليى  التراثي، فقد أشار بعيض الخبيراء ما يتعلق باإلنتاجأما 

األغاني واألهيازيج الشيعبية التراثيية واسيتخدامها للتعبيير عين الوضيع الحيالي أو لتجسييد الصيراع 

السياسي، كما لجأ بعض األشخا  إلى "ممارسات من المخزوو التراثي نظرًا لغيا  المسيتلزمات 

أثناء األزمة من نهب اآلثار واندثار في ثي الحياتية المعاصرة"، ومن جانب آخر فقد عانى اإلنتاج الترا

 الكثير من المهن والصناعات والحرف التراثية.

بسبب الصراع المسلو الدائر في البالد،  ،تراجع اإلنتاج التراثي علىركز عدد من الخبراء مالحظاتهم 

هجيرة رأ  التي توررت من "ثقافة تدمير المخزوو الثقيافي" و ،وترافق ذلك بتأثر المهن التقليدية

وذليك نتيجية التيدمير والتهجيير والقتيل اليذي  ،المال البشري الحامل لها والقادر على حفظها ونقلها

 طال الجانب المادي والبشري المتعلق بها.

ويعتقد بعض الخبراء أو اإلنتاج التراثي كاو حاضرًا كمالذ أكثر منيت منتجيًا حيوييًا وحوياريًا يعكيس 

دوو التطيرق مين وري ليز في التعاطي معت على الجانب المادي والفلك، ورككتهاتاريخ سوريا وحيوي

. كما تعرضت اآلثار للتيدمير فيي  يل تراجيع دور الوثيائق ةوالحواري ةوالثقافي ةالفكري أبعادهإلى 

طع التعبيير عين القويية اإلنسيانية تالتيي ليم تسي ،التاريخية كمادة توثيقيية أميام الفييديو والصيورة

والسياسية وأساءت لها على حد قول أحد الخبراء. وارتبط اإلنتاج التراثي بالهويية السيورية وخاصية 

  .سوريا منلدط المهجرين 

 االستفادة المجتمعية من اإلنتاج الثقافي -7

 ةالعام بالمصلحةارتبام المنتج   3-1

وازداد ضيعفًا  األزميةقبل  ًاضعيفكاو  ةالعام بالمصلحةاعتبر المشاركوو أو ارتبام المنتج الثقافي 

وال تالميس مصيلحة  ،، إذ كانت المنتجيات الثقافيية "متالئمية ميع ميزاج السيلطة الحاكميةئهاأثنافي 

الحاجيات الثقافيية والمعرفيية. إال أو  ، وال تلبيالمجتمع" وتتصف بالمبادرات الفردية غير المدروسة

وشيهدت  ة،العامي بالمصيلحةأي منتج ثقافي ميرتبط بشيكل أو بيآخر بعض الخبراء أشاروا إلى أو 

سوريا في فترة ما قبل األزمة الكثير من األنشطة والمنتجات الثقافية والمعرفية التيي أخيذت خطيًا 

إليى  وسطًا لتتحرر من الرقابة، ومثال على ذلك المنتجات المتعلقة بفئية األطفيال والشيبا  إضيافة
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زادت مين ارتبيام المنيتج  األزميةيعتقيد عيدد مين المشياركين أو و تدريسية.المنتجات التعليمية وال

 الفياعلوووخاصية  ،المنتج متحررًا من القيود الرقابيية والوصيائية فأصبو ة،العام بالمصلحةالثقافي 

ولكن من جهية أخيرط ييرط آخيروو أو األزمية أبعيدت  .و في الخارجوالمقيم في المجال الثقافي

 النزاع.     أطرافعن مجتمعاتهم ليرتبط إنتاجهم بالعائد المادي وخدمة أحد الكثير من المثقفين 

 النفاذ إلى المنتج الثقافي  3-2

وهو شرم ضروري  ،جأو التواصل مع المنتِ على المنتيج الثقافي يقصد بالنفاذ توفر إمكانية الحصول

 قبيل مين المتوسيط بقلييلالمجتمع، وقد قيم المشاركوو النفياذ بيأعلى بالرتبام المنتجات الثقافية 

مثل الكتيب والفعالييات الفنيية  ،الجهات العامة منها، عن درةاخاصة الصو ،المنتجات تكان إذ ،األزمة

ر الكثيير يسيهمت فيي تيوفأشريحة كبيرة، كما أو ثورة االتصاالت لمتاحة  ،وفعاليات المراكز الثقافية

أشيار إليى عوائيق  بعويهممن المنتجات الثقافية على نطاق واسع وبتكلفة منخفوة نسيبيًا، إال أو 

مثل ارتفاع أسعار المنتجات غير العامة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين والتفياوت  ،متنوعة للنفاذ

سهم أمما  ،لمدو الكبرطفي الريف وبعض المحافظات مقارنة با توفرًاالمنتجات أقل  إذ ،الجغرافي

كعيائق  ،"، ويواف إلى ذليك مشيكلة األميية وتيدني مسيتويات القيراءةتعمق الظلم جغرافيًا في "

تراجعييت إمكانييات النفيياذ بشييكل ملحييو  لتصييبو أقيير  إلييى  خييالل األزمييةفييي أساسيي للنفيياذ. 

بسبب اضيمحالل  ،طنينالمنخفوة، نتيجة غيا  األماو وإمكانيات التنقل وانهيار القوة الشرائية للموا

صينعت األزمية بيئية معيقية للعميل  فقيدمصادر الدخل وزيادة األسعار والنزوح والهجيرة والقتيال، 

 الال استقرار يوعف من إمكانات النفاذ إلى المنتج".  الثقافي في"

 التفاعل مع المنتج الثقافي 3-3

دوو تفاعيل المجتميع مين ال تحقق الهدف المنشيود  إليتالنفاذ  فر  ج الثقافي وإتاحةفر المنتااتو

معت ومشاركتت الفاعلة في صناعتت وتطويره واالستفادة منت، واعتبر المشاركوو في البحث وسطيًا 

كاو أدنى من المتوسط بقليل، "بسبب انتشار األمية وقلية  قبل األزمةأو التفاعل مع المنتج الثقافي 

إضيافة إليى  ،نجاحيت فيي جيذ  شيرائو اجتماعيية كبييرة وعيدمالثقة بالمكتو " وارتباطت بالنخب 

اسيتمر تقيييم التفاعيل  خالل األزميةفي  انصراف المواطنين نحو أنشطة حياتية يرونها أكثر أولوية.

بعيض المشياركين أهميية زييادة تفاعيل الميواطنيين ميع المنتجيات  ويؤكد .دوو الوسط بقليلبأنت 

اطي معهيا وزييادة هيوام  حريية النقياش والتوسيع فيي المرتبطة بتوصييف األزمية وكيفيية التعي

رأط أو تغير أولوييات حيياة األفيراد نتيجية األزمية  بعوهماستخدام وسائل االتصال الحديثة، إال أو 

واالستقطا  الحاد في المنتج الثقافي أدط إلى تراجع التفاعل مع المنتجات الثقافيية. ييذكر هنيا أو 

 شيرائو العصيبيات جذبت  ، ومن ثمأصبو أداة تستثمر للعصبية االستقطا  ترط أو وجهة نظر أخرط

 منتجاتها الثقافية.مع نحو التفاعل من المجتمع 

 البنية التحتية لالنتاج الثقافي   3-4

تتوفر البنى التحتية  إذ ،أعلى من الوسط بقليل بأنها قبل األزمةقيم المشاركوو البنية التحتية المادية 

إال أو استثمارها وصيانتها ضعيفة إلى حد كبيير، وييذكر  ،المراكز الثقافيةخاصة و ،العامة بشكل جيد

أو إسهام القطاع الخا  والمجتمع المدني فيها متدو. وتتفاوت البنى التحتية بين المحافظات قبيل 

بما في ذلك المراكز البحثية والجامعات والمسارح والمكتبات العامية. وتقيييم البنيى التحتيية  ،األزمة

بسيبب اآلثيار الكارثيية  ،وذلك حسب الخبراء المشياركين ،أقل من الوسطب األزمة في أثناءفية الثقا

مثيل  ة،أو غير مباشير ةمباشر بصورةلألزمة من تخريب وتدمير وإغالق أصا  البنية التحتية الثقافية 

 تورر الكهرباء والمواصالت واالتصاالت والمواد األولية. 
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 مؤشر االستفادة المجتمعية من المنتج الثقافي  3-5

اإلنتياج ، تيم تقيدير مؤشير االسيتفادة المجتمعيية مين الخبيراء من خالل االستعانة بنتيائج اسيتبياو

 :مقييا  خماسيي ىعلي ،اإلنتياج الفنيي. وتبين النتائج أو مؤشر االستفادة المجتمعية مين الثقافي

قيمة المؤشير بيين  ، وراوحتنتيجة األزمة ،قد انخفض )ضعيف جدًا، ضعيف، وسط، كبير، كبير جدًا(

مين  %40 نحيو أشيارو .خيالل األزميةفيي بين ضيعيف ووسيط إلى قيمة  ،وسط وكبير قبل األزمة

ثيم  ،كبييرة جيدًاوكبييرة بيين قبيل األزمية كانيت أو االستفادة المجتمعية من اإلنتاج الفنيي الخبراء 

األزمة. ويرط بعض المشاركين أو اإلنتاج الفني قبل أثناء في  %20 نحوهذه النسبة إلى  انخفوت

وبنى لت جمهورًا لدط شريحة كبيرة مين السيوريين ميؤثرًا فيي حيياتهم  ،األزمة حقق انتشارًا واسعًا

"الحارة  :وخاصة التلفزيوني منت ،جزء كبير من هذا اإلنتاجأو انحدار نوعية على الرغم من  ،اليومية

ليم ييرق ليشيكل حالية ثقافيية تعبير عين هميوم الشيرائو اليذي  ،والشامية وهموم صبايا الميودر

الواسعة من النا ". وال يملك اإلنتاج الفني حاليًا القدرة على ردم الهوة التي تسببت بها األزمة بين 

بل على العكس تحول جزء منيت  ،كما أو أغلبت ال يعمل على نشر ثقافة األمل والتسامو ،السوريين

لموت والقتل وإلغاء اآلخر، ليلعب بذلك دورًا سيلبيًا فيي توجييت حيياة السيوريين للتركيز على ثقافة ا

نحو التخندق واالصطفاف. وذكر بعض الخبراء أو العنف والنزوح وتغير أولويات المجتمع كانت من 

"ففيي زمين الالاسيتقرار تينخفض  ،العوامل المؤثرة في مدط استفادة المجتمع من اإلنتياج الفنيي

 .لجمال ألو هموم المواطنين تتحول نحو الحاجيات األولية"الفائدة من ا

 ًا، فقد أ هرت النتائج أو هذا المؤشر كاو منخفواإلنتاج األدبيأما مؤشر االستفادة المجتمعية من 

أكثر خالل األزمة إلى مسيتوط دوو الويعيف إذ  وانخفض ،بين الوعيف والوسط، ويقع قبل األزمة

كانيت مشياركين إليى أو االسيتفادة المجتمعيية مين اإلنتياج األدبيي من الخبيراء ال %45 نحو أشار

أثنياء األزمية. وأعياد فيي  %75 نحيوهذه النسبة إلى  وارتفعت ،ضعيفة أو ضعيفة جدًا قبل األزمة

فيي جيزء  نخبيويطيابع ذو عدد من الخبراء ضعف االستفادة من اإلنتاج األدبي إلى أو هذا اإلنتاج 

فيي في أغلب المنتجيات الثقافيية  بوضوحو هر ذلك  ،ييس والتسطيوإضافة إلى خووعت للتس ،منت

، إو اإلقبال على اإلنتاج األدبي من قبل المجتمع ضعيف نسيبيًا عليى اليرغم بوجت عام .أثناء األزمة

لكنت " يل يشيكل  ،من ازدياده في اآلونة األخيرة نظرًا لوجود وسائل التواصل االجتماعي الجديدة

 حالة ترفيهية ولم يشكل حالة ثقافية متأصلة". 

قبيل ما اتسمت بالوعف في مرحلتي  اإلنتاج العلميأشار الخبراء إلى أو االستفادة المجتمعية من 

 ،، وأرجع أغلبهم ذلك إلى ضعف أو حتى غيا  هذا النيوع مين اإلنتياج أساسيًاومرحلة األزمةاألزمة 

إذ "اإلنتياج العلميي المؤسسياتي  ؛وعدم مأسستت بما يخدم مصلحة المجتمعواعتماده على األفراد 

سواء في مؤسسات الدولة أو القطاع األهلي". وأجمع الخبراء على ضرورة وجود  ،كاو غائبًا تمامًا

يق االستفادة المجتمعية على أو تتمتيع قوخاصة في فترة األزمة لتح ،هذا النوع من اإلنتاج الثقافي

 المصالو السلطوية ألي طرف من أطراف النزاع.  ال ،وأو تخدم المجتمع ،موضوعيةمخرجاتت بال

أشاروا إلى قد ، فتظهر النتائج أو الخبراء اإلنتاج الثقافي التراثيأما مؤشر االستفادة المجتمعية من 

ي إذ ليم يكين اإلنتياج التراثيي في في أثنائهيا،أو هذه االستفادة ضعيفة قبل األزمة وازدادت ضعفًا 

ا ومرتبطًا بحاجات المجتمع بل كاو "محصورًا بهدف وحيد متمثيل بالتسيويق السيياحي  ،أغلبت متأصال

للبالد ولم يتم التعامل معت كنتاج لحوارة عظيمية يمكين أو تتحيول إليى مصيدر للتغييير واإلصيالح 

تيدمير هيذا اإلنتياج مين خيالل  فييوالتطوير". وقد بين عدد من المشاركين أو األزمية أثيرت سيلبًا 

 .  العصبيالمخزوو التراثي واستخدامت من قبل البعض لتكريس الفكر 
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والتيي تويم الفنيي واألدبيي  ،مؤشرات االستفادة المجتمعية الفرعية بعين االعتبار جميعومع أخذ  

بناء على آراء الخبيراء المشياركين  ،والعلمي والتراثي، تظهر النتائج أو مؤشر االستفادة المجتمعية

 ًاإذ كاو يعتبر بمقيا  بين وسط وضعيف ليصبو ضعيف ؛نتيجة األزمة بوضوحقد تراجع  ،في المسو

هنا  عوامل مؤسساتية متجذرة أعاقيت اسيتفادة المجتميع  (. ومن ثم،2أثناء األزمة )الجدول في 

الفكير والتعبيير والمشياركة وانتشيار من اإلنتاج الثقافي، وترتبط أغلب هذه العواميل بغييا  حريية 

التعبيير عين قويايا المجتميع  عليىوعيدم قيدرة أغليب هيذا اإلنتياج  ،السياسي والمجتمعي القمع

إضافة إلى انتشار البيروقراطيية واليروتين والفسياد واالحتكيار واالنتهازيية، وقيد أضيافت  ،وهمومت

قهير ذلك تدمير البنية التحتية الثقافية وتكبيل المجتمع بتأمين حاجاتت اليوميية المعيشيية و إلىاألزمة 

 .ويقةلخدمة مصالحهم ال النزاع أطراف جميعالفكر وتجييره من قبل 

 (: مؤشر االستفادة المجتمعية من اإلنتاج الثقافي 2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبحوث السياساتالمصدر: المركز السوري 

 المؤسسات الثقافية الجديدة -8

ستبياو إلى عدم  هور مؤسسات ثقافية رسمية وغير رسمية يميل بعض الخبراء المشاركين في اال

اآلخر بعيدم  بعوهماألزمة، موضحين عدم اطالعهم ومتابعتهم لهذا الموضوع ، فيما جزم  في اثناء

  هور هذا النوع من المؤسسات الثقافية الجديدة. 

 ،تشكل قسيم منهيا خيارج اليبالد ،وسجل قسم آخر من الخبراء  هور مؤسسات جديدة غير رسمية

قاميت  ،"ولكنها كانت غالبيًا دوو فاعليية تيذكر" ،على شكل تجمعات ذات أهداف ثقافية واجتماعية

ليم  بعويهم،بحسيب رأي  ،األخذ بعين االعتبيار أو هيذه المؤسسياتمع  باالنتاج بالقدر المتاح لها"،

ثقافية، ال"المنتديات مثل  ،تتعد كونها تجمعات أو نقابات أو مبادرات "غير مجدية تنتهي بانتهاء األزمة"

وهيي مبيادرات ال تمتليك منهجيية  ،المهرجانات، المنتديات الحوارية، الصحف والمجالت" المسابقات،

طع التركيز عليى هيدفها إميا نتيجية ت"لم تس ومن ثم، ،ال تتمتع بحالة من المأسسةو ،علمية واضحة

لغيا  المناخ الذي يساعد على تفاعلها ميع المجتميع الميدني" و"اهتميت  أوللظرف العام وأولوياتت 

 .بالشأو الثقافي دوو تطرقها لحيثيات األزمة وجانبها الثقافي"

مؤسسيات الثقافيية غيير الرسيمية التيي "تكياثرت فيي ويرط بعض الخبراء المشياركين أو هيذه ال

عانيت مين سيلبيات كثييرة منهيا "سيلبية  ،بتمويل من جهات مختلفية ،أوسام المعارضة" في الخارج

نتياج إ"وأعيادت  المال السياسي" "ونمذجة العمل الثقيافي بميا يتناسيب ومعيايير الجهية الممولية"،

األزمية". ومين  مينين رتعبر بالورورة عين المتويرتمايزات اجتماعية كانت موجودة قبل األزمة ال 

 محطيات تلفزيونيية ،خيالل األزمية ،عام بوجت ،المؤسسات والمبادرات الثقافية التي سجل  هورها

غيير رسيمية للنشير ومؤسسيات مسيتقلة والفيرق الموسييقية الشيبابية وأنشطة الصحافة المحلية و

 
 أثناء األزمة قبل األزمة

 1.7 2.3 فني

 0.8 1.6 ادبي

 0.6 0.8 علمي

 1.0 1.3 تراثي

 1.01 1.50 إجمالي
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بعيض . وكيذلك ثقافيية التي كانت إغاثية أكثر منهوا ،"الشبابية والنسائية" ،بعض المنظمات المدنيةو

منظمات المجتمع الميدني العاملية ومراكز األبحاث الجديدة المهتمة بتحليل الشأو العام والسياسي 

العديد من المهرجانات والمنتديات الثقافية  إضافة إلى على قوايا المواطنة والثقافة وقوايا المرأة،

كالمقياهي الثقافيية. كميا سيجل  ،التي تقع خارج سيطرة النظامصغيرة في المناطق المشاريع وال

 هور اتحادات مستقلة كرابطة الكتا  السوريين األحيرار واتحياد الصيحفيين المعيارض" وال يوجيد 

 معلومات حول مدط فاعليتها وانتشارها كمؤسسات بديلة. 

منهيا المجليس اليوطني ذكير فقد أثناء األزمة في في الداخل   هرتأما المؤسسات الرسمية التي 

فيي حيين  هيرت  ."ذات قاعيدة محيدودة" ، وهييعدد من األحزا  والجمعيات الخيرييةولإلعالم 

دوو أو مين التي وصفها أحد الخبراء بي "مؤسسات ثقافة الميوت"  ،"المؤسسات الدينية"العديد من 

تكفييره التعصيب ورفيض اآلخير وعليى وهي مؤسسيات تقيوم  يحدد اإلطار الجغرافي النتشارها،

إليى قتل كل ما هو قائم على االختالف الديني أو السياسي أو الثقافي، وهيذا يحتياج إلى والدعوة 

 بحث مستقل يوضو مدط فاعليتها وانتشارها وطبيعة الدور الذي تلعبت في األزمة. 

 وخطوات لتجاوزها عقبات العمل الثقافي -9

إلى عدة عقبات أمام العمل الثقافي، تنوعت بين المؤسساتي والسياسيي  الخبراء أشار المشاركوو

اإلنتاج الثقافي في سوريا عدم وجود مسياحة كافيية  متبقى العقبة الرئيسة أما ،ولكن ،واالقتصادي

واحتكيار الفوياء الثقيافي مين قبيل  ،وانتشار ثقافة العنف والفسياد ،لحرية الرأي والتعبير والتفكير

تتعليق  مشكالتقصاء أي مختلف عن الساحة الثقافية. كما يعاني اإلنتاج الثقافي من وإ السياسيين،

 مشيكالتإضيافة إليى  ،بالحصول عليى التموييل المسيتقل والبيئية التشيريعية والقانونيية المناسيبة

  .التسويق والنشر وشو الكوادر البشرية والخبرات العاملة في الشأو الثقافي

من أهم العقبات التي تواجت العمل الثقافي فيي  غيا  حرية التعبيراء أو يعتبر الخبر: حرية التعبير

ومين بيئية اجتماعيية تعياني مين  ،محكومة باالستبداد السياسي واألمني من جهة الثقافةسوريا، إذ 

ا  ًا"موروث اجتماعي وديني" يفرز تعصب من جهة أخرط، مع األخذ بعين االعتبيار  وأمية وغيبية وتجهيال

هاتين الجهتين. وقد عززت األزمة من غيا  هيذه الحريية نتيجية تسيلط القيوط بين التأثير المتبادل 

وعيودة الكثييرين إليى التركيبيات المجتمعيية  ،األطراف على العقل جميعالسياسية والعسكرية من 

ثقافة العنف ونبذ اآلخر. ولتجاوز ذلك ال بد مين  تعميق ومن ثم، ،التقليدية من قبيلة وطائفة وأسرة

وخاصة مؤسسات المجتمع المدني المستقلة التي تنتج حتيى فيي  ،تفعيل عمل المؤسسات الثقافية

ا  ثقافية مميزة تصور الواقع بموضيوعية وتطيرح رؤط خالقية ومبيادرات   ل الظروف الحالية أعماال

ل وحريية، وييأتي ذليك فيي إطيار مين تطيوير جوهرها أزمة عقيفي للخروج من األزمة التي هي 

المعرفيية وتطييوير المنيياهج التعليمييية فييي القييوانين والتشييريعات وفصييل السييلطات واالسييتثمار 

  مما يسهم في تجاوز ثقافة الخوف وتحرر العقل من االستبدادي والتقليدي الغيبي.    ،والتثقيفية

ساسًا لإلنتاج الثقافي لتعميق هيذه العقبيات أتت األزمة في  ل مناخ غير مناسب أ: الثقافي اإلنتاج

"غلبة الطابع التعبوي الحربي"  ، جراءوينتشر الفكر اإلقصائي ،وتوجت الثقافة لخدمة أطراف الصراع

فيي "إضافة إلى صعوبة األوضاع المعيشية التي دفعت بيالكثير مين العياملين ، على اإلنتاج الثقافي

بتعاد عن اإلنتاج الثقافي الذي ال يحقق الميردود االقتصيادي الشأو الثقافي إلى تغيير أولوياتهم واال

حاجية إليى إعيادة فيي ن على أو تفعيل اإلنتياج الثقيافي يأجمع أغلب المشارك ومن ثم،المناسب. 

وتسيتطيع حمايية  ،لتقوم على الحرية والمساءلة والشيفافية ،تأهيل المؤسسات القائمة أو تغييرها

مع المدني الفعالة في الحركة الثقافية. ويبقى الخيروج مين األزمية الحرية الفكرية ومشاركة المجت

حييث ييؤدي إليى عيودة ب ،بمؤسسات مدنية شفافة وفاعلة أحد أهم عوامل تفعيل اإلنتاج الثقيافي
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بناء الكوادر البشرية المطلوبية، كميا في وبالتالي المساهمة  ،الكثير من الخبرات والمهارات الوطنية

التموييل وإطيالق مشياريع ثقافيية متنوعية إلعيادة بنياء البنيية التحتيية الثقافيية يسمو ذلك بعيودة 

بميا يسياهم فيي  ،وتوسيعها بما في ذلك المراكيز الثقافيية والمكتبيات التفاعليية ومنتيديات الحيوار

 تشكيل بنية مجتمعية مستقبلة ومنتجة للثقافة المتنوعة والحرة.

النا مية للعميل الثقيافي  القوانين والتشريعاتعلى أو  أجمع أغلب الخبراء القوانين والتشريعات:

الهيدف منهيا ممارسية الرقابية  ،في سوريا معيقة وبالية وغير موائمة للتغيرات الثقافية وغيير مرنية

المجتمع. وأشار بعيض  ال في خدمةالصارمة على الصناعة الثقافية لتكوو فقط في خدمة السلطة 

وما يكنفذ هيو  ،يعية والدستورية تعتبر جيدة إال أنها غير مطبقةالمشاركين إلى أو بعض المواد التشر

ما يصدر عن الجهات الوصائية واألمنية. ولتجاوز ذلك ال بد مين إعيادة هيكلية كاملية لهيذه القيوانين 

لرسم إطار قانوني ميرو يفعيل اإلنتياج  ،بمشاركة عدد من الخبراء والمثقفين السوريين المستقلين

الحفيا  عليى الويوابط الماليية والوطنيية وحمايية الملكيية الفكريية وفصيل  مع وانتشارهالثقافي 

 السلطات وإلغاء الرقابة على الفكر والتفكير.

فيي  أو المؤسسيات الثقافيية الرسيميةعليى اتفق عدد كبير من المشاركين  :الرسمية المؤسسات

تحويلها من قبل الرقابة إضافة إلى تسييسها و ،سوريا تعاني من "غيا  الرؤية وعدم وضوح األدوار"

األمنية إلى مؤسسات منتجة لثقافة تخدم السلطة وال تعكس رغبات المجتمع وحاجاتت الثقافية. كما 

أشار الخبراء إلى ضعف الكوادر البشرية العاملة في مجال اإلدارة الثقافية وقلة التمويل المخصص 

التقليدية وعدم التجديد" وحوور الروتين إضافة إلى انتشار "النمطية و ،للمؤسسات الرسمية الثقافية

العقبات أميام  لتجاوزو مما يحول دور هذه المؤسسات إلى معرقل للعمل الثقافي. ،والبيروقراطية

لعملييية إعييادة تأهيييل شيياملة إلييى  ن، تنوعييت آراء المشيياركين ميين مناصييريالمؤسسييات الرسييمية

في، إال أو الغالبيية أجمعيت عليى معتقدين بورورة إلغاء هيذه المؤسسيات وتحريير العميل الثقيا

ضييرورة اتخيياذ عييدد ميين اإلجييراءات لتحييديث هييذه المؤسسييات بعييد تحقيييق شييرم وجييود منيياخ 

ديموقراطي وفواء حر للتعبير، ومن هذه اإلجراءات تدريب الكوادر العاملة وتشجيع التخصص في 

وتشجع نشوء مؤسسات  اإلدارة الثقافية وإجراء إصالحات قانونية وتشريعية تزيد من مرونة العمل

لرفيع الوصياية األمنيية والسياسيية،  ،المجتمع المدني، و"ربيط الرقابية بيالمثقفين والقوياء فقيط"

منتجية الوتفعيل المساءلة على أسا  المهنية واألداء، و"إطالق الحريات وإعطاء دور للكفياءات"، 

 لثقافة مبدعة ومروجة لفكر منفتو على التنوع وقبول اآلخر.     

يرط المشاركوو أنها تفتقير إليى اإلطيار التشيريعي والقيانوني المناسيب : المؤسسات غير الرسمية

ولييس  ،لمأسستها على قاعدة من احترام حرية التعبيير والتفكيير وتمويلهيا بشيكل ذاتيي ومسيتقل

ي كاإلطار الحالي المقيد لعمل هذا النوع من المؤسسات الثقافية. إضافة إلى ذلك فإو أغلبهيا يعيان

كما يتمحور معظمهيا  ،لخدمة الثقافية"ا ال إلىمن "الشخصنة والفكر التجاري الذي يهدف إلى الربو 

حول أجندات سياسية تخدم أحد أطراف الصراع الحالي في سوريا، وغابت عين هيذه المؤسسيات 

حسب  ،فإو معالجة هذه العقبات يتلخص ومن ثم،الخبرة أو غكيّبت نتيجة السطوة والرقابة األمنية. 

بوضع وتطبيق قانوو ينظم عمل المؤسسات الثقافية غير الرسمية عليى أسيا  مين  ،رأي الخبراء

الحرية والمرونة تجذ  الخبرات والكوادر وتسهم فيي صيناعة الثقافية ونشيرها، وأكيد المشياركوو 

تشيمل التموييل الحكيومي  ،ضرورة إيجاد آليات لتيأمين تموييل مسيتقل ومتنيوع لهيذه المؤسسيات

 كل جوانبت". بويمكن "إحداث صناديق دعم خاصة باإلنتاج الثقافي  ، والخا

 للثقافةوالمادية  البنية البشرية فياتفق المشاركوو على األثر الكبير لألزمة : البنية المادية والبشرية

، هذه البنية التي كانت تعاني أساسًا من عدم االستثمار األمثيل للكيوادر البشيرية والبنيية افي سوري
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تحتية المتوفرة، وتغليب الكم السطحي والتجاري على النوع، وعدم التخصص في مجاالت صناعة ال

الكفياءة، وسيوء إدارة التسيويق الثقيافي داخلييًا  الالثقافة وإدارتها، والتعيين عليى أسيا  اليوالء 

يفية إضافة إلى أو هذه البنى كانت "تقوم في جوهرها وأهدافها بو يفة أخرط غير الو  ،وخارجيًا

وتعمل في أغلبها على خدمة السلطة وتوجهاتها. وفي أثناء األزمة تعمقيت العقبيات مين  ،الثقافية"

خالل هجرة الكوادر والكفاءات، ودمار البنيية التحتيية الثقافيية، وانهييار شيبكات التسيويق الثقيافي 

ا. وتجيياوز هييذه العقبييات ال يمكيين أو يييتم دوو حصييول إعييادة تأهيييل كامليي  ال ،ةالوييعيفة أصييال

بل لمؤسسات الدولة لتصبو قائمة على الحريية والمسياءلة والشيفافية،  ،للمؤسسات الثقافية فقط

ومساهمة جميع القطاعات إلعادة ما تهدم من بنى تحتية عليى أسيا  عموميية المنفعية الثقافيية 

ال وحرية وصول الجميع إليها، إضافة إلى تبنيي بيرامج تيدريب وتأهييل للكيوادر العاملية فيي المجي

لثقافي من قبل خبراء وكوادر سورية مقيمة أو مهاجرة مع "إبعاد األيديولوجية عند تقيييم الكيوادر ا

 واإلبداع".    

ليذلك ال بيد مين أو  ،أكد بعض الخبراء خطورة التمويل على العمل الثقيافي واسيتقالليتت: التمويل

ضيمن الويوابط  ،واليدولي والميدني تكوو محفظة تمويل الثقافية متنوعية تويم العيام والخيا 

التي تومن االستقاللية وعدم تجيير المنتج الثقافي لخدمية أي جهية. وفيي هيذا  ،القانونية والمالية

حتى في مرحلة ما قبل األزمة واشتراطها  ،السياق أشار المشاركوو إلى "بخل الدولة على الثقافة"

 .لى الهيدر والفسياد اإلداري العيامإضافة إ ،السلطة لمصلحةعلى أو يكوو العمل الثقافي الممول 

وال يهميت جيودة اإلنتياج الفنيي بقيدر ميا يهيتم بعائديتيت  ،أما القطاع الخيا  فهيو ربحيي بيالعموم

مغيب ومقيد وغيير قيادر  ما يخص المجتمع المدني فهو وفي .االقتصادية وإرضائت للسلطة أيًا كانت

اقترح الخبراء زيادة اليدعم الحكيومي غيير الزم إلنتاج ثقافي مهني مستقل. ولعلى تأمين التمويل ا

كميا أشيار  .المشروم للعمل الثقافي من خالل تخصيص موازنات مناسيبة وضيبط الهيدر والفسياد

بميا فيي ذليك  ،القطاعيات جمييعسياهم فييت تإلى ضرورة "وجود صندوق عيام للثقافية"  بعوهم

ية غيير القوياء ولجنية مين دوو أو يكوو لت أجندات سياسية أو جهية وصيائ ، منالمنظمات الدولية

  المثقفين المستقلين المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والموضوعية. 
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  المستقبل باتجاه: الرابع الفصل

ا: رأي ممثلي المؤسسات  أوال

  المستقبلية الرؤية محددات .1

ممثليي المؤسسيات،  حظيت مسألة التخطيط واإلستراتيجية الثقافية، بتوافيق عيدد ال بيأ  بيت مين

كميا حظييت ثقافية  الثقافيية. التيدخل فيي المؤسسياتعيدم الحرية وإلغاء الرقابة ووكذلك مسألة 

بتوافيق عيدد مينهم، وعبير بعويهم عين أهميية تفعييل اليدور  واحترام الكرامة اإلنسيانيةالتسامو 

شر ثقافية حقيقيية "ن :عن نوعية الثقافة المطلوبة بعوهمالثقافي للمجتمع، وثقافة المجتمع، وعبر 

  .مستقلة بعيدًا عن أي تدخل" ،متقدمة، عادلة وحرة، ناقدة وشكاكة بناءة تصبو في متناول الجميع

 الرؤية  تحقيق في المؤسسة إسهام .2

 وتطويرهيا" الثقافيية المؤسسيات دور تفعييل" أولويية اتفق غالبية ممثلي المؤسسات العامة عليى

 غييا  بعيد وقوتهيا ألقهيا الثقافيية للحيياة يعييد حقيقي ثقافي حرا  اآلو المطلو : "ماديًا ودعمها

 والتشياركية االنفتياح ضيرورة بعويهم ورأط".  الثقافيية المؤسسيات دور بتفعييل ذلك ويتم - طويل

 ".علميًا – الثقافية والمؤسسات الجمعيات تطوير ينبغي الثقافة أهمية لزيادة"

اإلنتياج الثقيافي الراقيي بمختليف أشيكالت بميا فييت  نشر على أهميةالمؤسسات ممثلي غالبية ركز 

الكتب والترجمة والموسيقى وغيرها. كما تيم التركييز عليى أهميية التشياركية ميع الجهيات العامية 

األخرط والقطاع الخا  والمجتمع المحلي. واالعتماد عليى التأهييل والتيدريب وتفعييل اإلبيداعات 

ممثليي المؤسسيات عبير غالبيية من تجيار  اآلخيرين. كميا البشرية ودعمها ماديًا وفنيًا واالستفادة 

وضرورة زيادتت بتمويل حكومي غير مشروم وعبر الشراكة مع  عن عدم كفاية التمويل، ينالمشارك

 القطاع الخا . 

 اإلطار التشريعي والتنظيمي المناسب للمؤسسات الثقافية .3

 :المرونة وإلغياء الرقابية والقييودالمؤسسات على ضرورة أو يتسم التشريع، ب ممثلي توافق غالبية

تخفيف قيود الرقابة إلطالق حرية المبدعين" ،  -و يطلق المجال والحرية المنطقية "الموضوعية" أ"

و"االستقاللية التامة عن الحكومة"، وعبرت بعض اآلراء عن أو "أهم ما يواجت الثقافة مين عقبيات 

 .ية الشأو الثقافي وأهميتت"االفتقار إلى إطار تشريعي وتنظيمي ينظر إلى خصوص

 الدور المستقبلي المطلو  في الشأو الثقافي لكل من: .4

  :الحكومة 

 دور الدوليية فييي الييدعم والرعاييية، وفييي رسييم االسييتراتيجية والخطييط أهميييةتؤكييد غالبييية اآلراء 

"احتواو المؤسسات الثقافيية وميدّها بحاجياتهيا ودعمهيا مادييًا  بمشاركة جميع الفاعلين الثقافيين:

فعيل جمياعي أيويًا، يتطليب مين ". كميا أنهيا ومعنويًا، تحوم حولها كأم غيور ال كوصييّ اسيتبدادي

   .الجميع المشاركة في تأسيس انطالقة جديدة بديلة وصحيحة عبر اإلدارات المؤهلة

  : القطاع الخا 

"ردييف : عليى أو القطياع الخيا  ردييف للقطياع الحكيومي وشيريكتوافق عدد من المؤسسات 

وال بيد مين تشيجيعت عليى  وفاعل ومشار  في العملية الثقافية إلى جانيب المؤسسيات الرسيمية"

 :ليى دوره فيي التموييل والرعاييةبعيض اآلراء عوتوافقيت   العمل بفاعليية فيي الشيأو الثقيافي.

  .عاليات""التمويل والمساهمة في األنشطة ورعاية الف
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   :المجتمع المدني 

شبت إجماع في اآلراء حول أهمية دور المجتمع المدني، "حين تطلق للنا  إرادتهيم يمتلكيوو ثمة 

وعيهم ووسائل إنتاج هيذا اليوعي" ، وييرط عيدد مينهم أنيت شيريك، وردييف للقطياعين الحكيومي 

ًا هاميًا لالعيالم فيي كميا رأط بعويهم دور "المشاركة الفعالة مع مسياحة واسيعة ليت". :والخا 

    الشأو الثقافي.

  المنظمات الدولية: 

تتوافق بعض المؤسسات على دور " للمنظمات الدولية" في الدعم المادي والفني و"دعم مشاريع 

   .وترجمة علمية بعد األزمة" ،ثقافية وتنويرية

 ثانيًا: رأي الخبراء  

  الثقافية الرؤية محددات .1

أجمع عدد من المشاركين في المسو على عدد من محددات الرؤية المستقبلية للحياة الثقافية فيي 

سوريا انطالقًا من كوو الثقافة المتأثر والمؤثر األكبير فيي المجتميع والمؤسسيات، وتتويمن هيذه 

شياركية المحددات حريية اليرأي والتفكيير والتعبيير واالنتقياد وإلغياء العقليية األمنيية، وبنياء دولية ت

ديمقراطية تعددية، وسيادة قيم المواطنة والعدالة والمساواة والشفافية وخاصة الماليية، واحتيرام 

التنوع والعمل على استثماره إلغناء اإلنتاج الثقافي السيوري، االنفتياح عليى التجيار  الثقافيية فيي 

للقطياع الحكيومي  العالم، وتوسيع دور المجتمع المدني في العميل الثقيافي والمشياركة الفاعلية

والخا ، وتطوير وتأهيل الكوادر العاملة في مجيال اإلدارة الثقافيية، وشيمولية المنفعية الثقافيية 

 للجميع، وإيالء االهتمام األكبر للعملية التعليمية وحفظ واستثمار التراث المادي والالمادي السوري.   

د عليى دراسيات وأبحياث تتويمن كما أشار بعض الخبراء إلى أو محيددات الرؤيية يجيب أو تعتمي

"إعادة النظر في تشكيل وعيي النيا  للتعيود عليى المنيتج الثقيافي والعلميي" ومعرفية وتحدييد 

مميا يسيهم فيي تعزييز "دور الثقافية التنيويري  ،المخزوو الثقيافي وكيفيية االسيتفادة المثليى منيت

ات أي رؤيية مسيتقبلية التعليمي ودورها النقدي والتغييري". وييرط عيدد مين المشياركين أو محيدد

للحياة الثقافية في سوريا يجب أو تأخذ بعين االعتبار الدمار الثقافي الذي أفرزتت األزمة سواء على 

الصعيد المادي من خالل تدمير البنى الثقافية التحتية والمتاحف واآلثار أو على الصعيد الالمادي من 

مة أطراف النزاع إضافة إلى انتشار ثقافة العنف حيث اندثار جزء من التراث والتقاليد أوتحويلها لخد

 وكراهية اآلخر.   

 الثقافية المستقبلية  السياسة سمات .2

وتتقاطع محددات الرؤية المستقبلية مع بعيض سيمات السياسية الثقافيية المطلوبية فيي : األهداف

ف يجيب أو المستقبل، إذ يرط عدد من الخبراء أو السياسة الثقافيية المسيتقبلية مين حييث األهيدا

كميا يجيب أو  .من نهوض تنموي شامل تتناسق وتتكامل ميع محياور التنميية المختلفية ًاتكوو جزء

تسعى إلى تعزيز مفاهيم الدولة الحديثة القائمة على قيم الحريية والمسياواة والمواطنية واحتيرام 

للحفا  عليى جيودة المنيتج الثقيافي ونوعيتيت وأصيالتت "لمواجهية الغيزو  ،حقوق اإلنساو وكرامتت

الثقافي الساعي إلى بلورة واقع ثقافي جديد يناقض المصالو الوطنية" مع االنفتاح العقالني عليى 

قادر على التعاميل الموضيوعي ميع  ومتنور مما يسهم في خلق جيل علمي حداثي ،ثقافات العالم

يدلوجيات الصنمية ومنتم إلى الحوارة اإلنسانية.  كما أشار الخبراء إلى أو المعلومة ومتحرر من األ

ليتخلص مين اآلثيار الماديية إليى اأهداف السياسة الثقافية يجب أو تكوو مرتبطة بالواقع وتسعى 
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والنفسية للحر  وإعادة الثقة بين أفراد المجتمع وإعالء دور الثقافة ودعيم الصيناعة الثقافيية مين 

عات كما يجب أو تكوو هذه األهداف مستقلة عن األجندات السياسيية لتكيوو الثقافية القطا جميع

للجميع وبمشياركة الجمييع قيادرة عليى "تجياوز الكبيت والقميع الالواعيي" وعليى اإلنتياج الجيذا  

كميا أو االسيتثمار فيي  والمحفز لإلبيداع والميرتبط بأهيداف فئيات الشيعب المختلفية وتطلعياتهم.

ية يشجع اإلنتاج واالستهال  الثقيافي ويزييد مين االسيتفادة المجتمعيية منهيا كميا الصناعات اإلبداع

يسهم في النهوض بالعملية التنموية بزيادة األفكار واالبتكار واإلبيداع واالسيتثمار فيي رأ  الميال 

    البشري واالجتماعي والثقافي. 

ر يلعمل، فإضافة إلى ضيرورة تيوفة ايسمات السياسة الثقافية المطلوبة من حيث آل : أماالعمل آلية

البيئة المناسبة من حرية تعبير وتفكير وقبول اآلخر وتوسيع الفر  وعدالة توزيعهيا، يقتيرح بعيض 

مع األخيذ بعيين االعتبيار زييادة دعيم  ،الشأو الثقافيفي الخبراء إعادة هيكلة المؤسسات العاملة 

الثقافي وإطالق "مشاريع ثقافية وطنية إضافة إلى زيادة تمويل العمل  ،مؤسسات المجتمع المدني

كبرط"، وبناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الثقافية، وتفعيل نظام رصد وتقييم وفيق معيايير عالميية، 

واختيار الكوادر البشرية المناسبة، وتفعيل عميل القطياع الخيا  والشيراكة والتنسييق ميع الدولية 

بيير وال تنيافس القطياع الخيا  فيي مجياالت مثيل "التي يجب أو تركيز عليى اإلنتياج الثقيافي الك

الدراما". ويرط مشاركوو آخروو أو آلية العميل يجيب أو تكيوو قائمية عليى تحفييز روح المبيادرة 

واإلبداع لدط المثقف وتجاوز اليروتين ميع تفعييل اسيتخدام الصيحافة والمنيابر ووسيائل التواصيل 

فئيات المجتميع، كميا أو االهتميام فيي المجيال االجتماعي لنشر اإلنتاج الثقافي للوصول إلى كافة 

 الثقافي يجب أو يبدأ عند األطفال من خالل إدخال اإلنتاج الثقافي في المناهج التعليمية.    

اتفق أغلب الخبراء على ضرورة التعاوو والتنسيق بين القطاعيات الفاعلية فيي الشيأو : التشاركية

المدني، إال أو اقتراح المشياركين لطبيعية دور كيل والتي تتومن القطاع العام والخا  و ،الثقافي

أو اليدور المحيوري يجيب أو تقيوم بيت  بعويهممن هذه القطاعات كياو موضيع اخيتالف، إذ رأط 

فهي تمتلك البنية التحتية المناسبة والقيدرة عليى تفعييل  ،لكن دوو تسلط أو تدخل أو إلغاء ،الدولة

كما يمكن لها توفير التمويل  .اركة مع الخا  والمدنيوتحديث القوانين والتشريعات الثقافية بالمش

أشيار آخيروو إليى أو القطياع  فيي حيين. النفيعالالزم للقيام بالمشاريع الثقافية الوطنية عموميية 

الخا  يمكن أو يكوو لت الدور الرئيس في حيال رفدتيت الحكومية بالبيئية التشيريعية والعملياتيية 

 أهميية. وقيد أكيد معظيم المشياركين هاإنتاج الثقافة ونشير المناسبة وسانده المجتمع المدني في

فهيو الرقييب عليى "عيدم انتهيا  السيلطات للحرييات  ،الدور الحيوي الذي يلعبيت المجتميع الميدني

والمبادرة الفردية" عند مناصيري فكيرة أو الحكومية هيي الرائيدة للعميل الثقيافي، وهيو اليداعم 

 لثقافية ونشر اإلنتاج الثقافي عنيد مؤييدي فكيرة رييادةللقطاع الخا  من حيث الموارد البشرية وا

أو المجتميع الميدني هيو  ووالخا  في المجال الثقافي، وهنا  عدد من الخبيراء يعتقيد القطاع

نيت القاعيدة األساسيية لألفكيار واإلبيداع أل ،الذي يجب أو يكوو رائد العمليية الثقافيية فيي سيوريا

والمبادرات وعلى القطاعين العام والخا  دعميت وتيوفير البيئية المناسيبة سيواء مين حييث البنيية 

 التحتية أو التمويل أو القوانين والتشريعات.  

ي تعيشيها ال تنفصل البيئة الثقافية عن البيئة السياسيية واالقتصيادية واالجتماعيية التي: الثقافية البيئة

تفعيل السمات اإليجابية للبيئة الثقافية يحتاج، كما أشار بعض المشاركين، إلى توفر "مناخ  فإوالبلد، 

من األمن الثقافي" ومؤسسات شفافة وتشاركية إضافة إلى  روف معيشية أفول تسمو للمجتمع 

اركين عليى أو السيمات أولوية. واتفق أغليب المشي واعتبارهباالهتمام والتفاعل مع اإلنتاج الثقافي 

الرئيسية للبيئة الثقافية المطلوبة هيي حريية الفكير والتفكيير، وجيود الرؤيية الوطنيية وتيوفر البيئية 

القانونية المناسبة، والوصول إلى مصادر تمويل كافية ومستقلة، ووجود كيوادر مؤهلية ومتخصصية 
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. وأشيار بعيض الخبيراء إليى في اإلدارة الثقافية إضافة إليى منتجيين ثقيافيين مبيدعين ومتحيررين

ضرورة توعية األطفال في المدار  على أهميية الثقافية والمنيتج الثقيافي كيي يصيبحوا منتجيين 

ثقافيين مبدعين أو متلقين موضوعيين وأيوًا على أهمية احترام حقوق اآلخر وكرامتت بغض النظير 

مأسسية العميل الثقيافي أهميية  آخيرووعن انتماءاتت أو جنست واالنفتاح عليى الثقافيات، وأوضيو 

أكثر فعالية حتى تصبو عمومية. ومن  على نحووخروجت من دائرة المبادرات الفردية لتعميم فائدتت 

سمات البيئة الثقافية التي تم اإلشارة إليها من قبل المشاركين هي التكامل فيي عميل المؤسسيات 

ة صيناعة الثقافية واسيتهالكها أفراد المجتمع في عملي جميعالقطاعات ومشاركة  جميعالثقافية من 

 بما "يعكس استمرارية إنتاج حواري ال يهمل الماضي ويشخص الحاضر وينظر إلى المستقبل".  

شيامل قيائم عليى  يتغيير مؤسساتإلى  الخروج من األزمة يحتاجأو على الكثير من الخبراء شار وأ

يل جاهزًا لتقديم منيتج فنيي وخاصة تفعيل دور المدار  والجامعات بحيث "يكوو الج ،حرية الرأي

مع ما يتم إنتاجت" مع األخذ بعين االعتبيار أو التعلييم الحيالي يركيز عليى  ًاأو ثقافي وليكوو تفاعلي

إضافة إلى الخطير الكبيير مين عيدم تلقيي أغليب الالجئيين السيوريين التعلييم  ،النوع ال على ،الكم

ألزمة أدت إلى إحداث شرخ في المجتمع المناسب. ومن جانب آخر، يرط العديد من المشاركين أو ا

دوو قبيول التنيوع فيي األفكيار ووجيود حريية ثقافيية، ليذلك فيإو مين السوري ال يمكين تجياوزه 

المستقبل الثقافي في سوريا يتوقف إلى حد كبير على ما ستؤول إليت األمور نتيجة األزمة التي يجب 

 لمصلحة العامة للمجتمع.  إنهائها بما يخدم ا فيأو يسهم العمل الثقافي الحالي 
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 خاتمة: 

إو األزمة السورية ثقافية بامتياز، لما يسودها من عنف ودمار، وكره ونبذ ل خر، إنها نقيض الثقافية 

والوجت اآلخر المعتم لإلنسانية، "الجديد هو التدمير الذاتي العالمي للثقافية ونتيجتيت الطبيعيية هيي 

يفترض أو يكوو من  ، وانطالقا من أو الحل4العنف، ذلك بأو بديل العقل األول هو العنف محتم" 

نوع المشكلة، فإو المخرج األسا  لألزمة الراهنية هيو إحيياء الثقافية وإعيادة االعتبيار لهيا كونهيا 

الوجت اآلخر إلعادة االعتبار لإلنساو السوري. فقد تبين من خالل آراء عدد من المؤسسات الثقافية 

لرضى عن الواقع الثقافي لميا قبيل العامة والخاصة، وعدد من الخبراء والمنتجين الثقافيين، عدم ا

األزمة، ووسمت بالركود والترهل وهو النقيض للثقافة الحية المتجددة. والخيروج مين األزمية يعنيي 

بث الحياة من جديد في الجسد الثقافي الوطني، وتفعيل مؤسساتت التي أصبحت غيير قيادرة عليى 

ضرورة التغيير الشامل فيي النظير إليى  اإلبداع والتجديد لعزلتها عن المجتمع. تفرض هذه الوقائع 

الثقافة ومؤسساتها وهياكلها والبيئة القانونية واالجتماعية والسياسية التي تعمل فيهيا. وفيي سيوريا 

الجديدة ما بعد األزمة سيكوو من أولويات إعادة البنياء اليوطني وإعيادة االعتبيار لكرامية اإلنسياو 

ليذي يمكين رسيم بعيض مالمحيت عليى ضيوء معانياة السوري إعيادة االعتبيار للشيأو الثقيافي وا

 السوريين واألزمة العميقة التي مروا بها.

 وقد يكوو من مالمو السياسة الثقافية لسوريا الجديدة:

حرية الفكر والتعبير هي الفواء الصحي الذي تنمو فيت الثقافة وتغتني بتجربة المجتمع  •

ا بينها شرم ازدهارها وغنى الثقافة وتطوره، وحرية المكونات الثقافية والمساواة في م

ينبغي أو يعترف لكل الثقافات بالمساواة في إطار الكرامة؛ كما ينبغي " الجامعة. الوطنية

أو يكعترف لكل شعب وكل مجتمع ثقافي بحقت في تأكيد ذاتيتت الثقافية وفي صونها 

 ) اليونسكو؛ رؤية اليونسكو للثقافة(. "وكفالة االحترام الواجب لها

ثقافة محورها اإلنساو وتفتحت وانعتاقت، تفتو أبوا  الحوار الخالق بين كل فئات المجتمع  •

 لترسيخ التشاركية في بناء القدرات والعدالة في الفر . 

ثقافة منفتحة على العالم، واثقة بإرثها وقيمها ومتوحدة مع اإلنسانية بحفظ كرامة  •

م ما هو اإلنساو إذا لم نعترف أو اإلنساو، "ينبغي العدول تماما عن البحث عن فه

الشعو ، اكتشفت طرقًا أصلية ومختلفة لتكوو إنسانية. فكل طريق تقدم لنا خبرة الظرف 

 ، 5اإلنساني المختلف عن  رفنا، وإذا لم نحاول فهمها فلن نتمكن من فهم أنفسنا" 

الستتباع ثقافة فاعلة كونيا في الدفاع عن قيم المساواة والعدالة، ورفض الهيمنة وا •

 والثقافة الواحدية، وفاعلة في حماية الثقافة من التشويت والتسليع والتتجير.

ثقافة التتنكر لإلرث الثقافي، وتنهل من معينت، وتطوره في ضوء العصر والمعارف  •

 المكتسبة.

ثقافة تكر  قيم العلم والمعرفة، والبحث واإلبداع، وتشكل ركنا أساسيا في رؤية تنموية  •

لة، فالثقافة هدف للتنمية من جهة ومصدر مستدام لها من جهة أخرط وتظهر وطنية شام

                                                
توما دو كونانك، الجهيل الجدييد ومشيكلة الثقافية، ترجمية منصيور القاضيي،   مجيد المؤسسية الجامعيية  -4 

 27،   2004للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبناو، الطبعة األولى 

 156بق   ، مذكور في توما دو كونانك، مرجع سا1998كلود ليفي شتراو ، الواجب،   -5 
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الصناعات اإلبداعية أهمية اإلنتاج الفكري واستثمار الموارد الثقافية في تحقيق تنمية 

 تومينية مستدامة.  

مؤسسات ثقافية منفتحة تشاركية وشفافة ومساءلة ومستقلة عن السلطة السياسية. مع  •

ع المجتمع المدني والفاعليين الثقافيين، الشركاء في رسم استراتيجياتها شراكة حقيقية م

 وتنفيذها والرقابة عليها. 

نظام تعليمي ينمي القدرات على اإلبداع ويستجيب للثورة العلمية والتقنية المعاصرة، لبناء  •

 أجيال منتمية لعصرها، ممكنة وفاعلة ومزودة بالمعارف واألخالق الوطنية. 

تبقى الدولة هي الدرع الحامي للثقافة الوطنية، وهي من خالل هذا الدور تحفز مساهمة  •

الفاعلين الثقافيين من خالل خلق بيئة تمكينية تحمي الحريات الثقافية وتمنع الهيمنة 

والوصاية عليها من أي طرف كاو، وتحمي انزالق المؤسسات إلى المتاجرة أو تسليع 

تقييم مستمر لعملها. أما المجتمع المدني فهو صوت النا  الثقافة من خالل ضوابط و

الذي يعيد المؤسسات إلى طريق اإلنساو ويسوي العالقة مع المؤسسات العامة والخاصة 

والمنتج األساسي للثقافة. والقطاع الخا  فإنت العنصر المنفذ في إطار السياسة 

انزالقت إلى االحتكار والتمركز  االقتصادية، على المجتمع المدني والدولة الحر  على عدم

والمتاجرة. يجب أو يكوو التمويل الحكومي مصدرًا رئيسيًا وضمانة الستمرارية المؤسسات 

واستدامة إنتاجها دوو إلغاء دور القطاع الخا  والمجتمع المدني في التمويل، التمويل 

 اتت. الحكومي يبقى الومانة األخيرة لعدم خووع المؤسسات لشروم السوق وآلي

يمكن أو يكوو المخرج من خالل إشراف مجلس أو هيئة على الشأو الثقافي، مكونة من  •

رموز ثقافية وفاعلين ومنتجين ثقافيين أفراد، وناشطين في المجتمع المدني، مهمتها وضع 

اإلستراتيجية الوطنية والسياسات المتناسبة معها، ورصد وتقييم تنفيذ تلك السياسات، وتكوو 

 لطة التشريعية. تابعة للس

إو الخروج من األزمة يحتاج إلى مواجهة بين المجتمع وقواه الحية وثقافتت الغنية من جهة  •

وبين قوط التسلط، التي تدمر بنيانت ومنظومة قيمت وعالقاتت اإلنسانية، وتتمثل هذه القوط 

تقتات على في االستبداد والعصبية والتطرف التي ال تستهدف ثقافة حية وإنسانية وثرية بل 

 العنف واإلقصاء والتخويف. 

إنطالقًا من منهجية البحث التشاركية يفترض العمل على بناء استراتيجية ثقافية مستقبلية بمشاركة 

جادة ومنوبطة معرفيًا من قبل شرائو واسعة من المجتمع بالرغم من الظروف الصعبة لألزمة 

جماعيًا بمشاركة حقيقية للوصول إلى تصور  الحالية، ألو تجاوز األزمة في جذورها يتطلب عمالا 

مبني على تطلعات وطموحات السوريين مرتكزًا إلى احترام إنسانيتهم وحفظ حقهم بالتمكن 

واالبداع والتنوع. ومن هنا فإو هذا البحث هو خطوة أولية باتجاه التحوير لعمل مجتمعي يركز 

 تمع المستقبلية بغض النظر عن الشكل. على و ائف البنى الثقافية وكيفية تحقيقها لرؤية المج
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 : استمارة المؤسسات 1الملحق 

 الثقافية في سوريادراسة البنى 

 (الرسمية الثقافية اتالمؤسس استمارة)

عن مدط  للكشفالرسمية النا مة للعمل الثقافي  المؤسسية البنى دراسة إلى البحث يهدف

وتحديد بناها وأسلو  إدارتها وآليات عملها واتجاهاتها  بها، المنوطة الو ائف لتأدية وقدرتهاقابليتها 

االجتماعية المختلفة،  تانطالقًا من توخي العدالة في توزيع المنتجات والموارد الثقافية بين الفئا

وأثر ذلك في تشكيل فواء ثقافي مشتر ، نظرًا ألثر الثقافة الحاسم في االندماج االجتماعي 

 وتحقيق التنمية التومينية. 

وهو مركز بحثي مستقل غير ربحي غير حكومي مقره  السياسات، لبحوث السوري المركز يقوم

يتم استخدام  ولن، ”.ثقافة مستقلةمؤسسة اتجاهات“ مع بالتعاوودمشق، بتنفيذ هذه الدراسة 

 إلغناءالتواصل معكم  سيتم، كما ألغراض البحث العلمي إال في إطار هذه الدراسة إجاباتكم

 .     ةحول نتائج هذه الدراس النقاش

 

     :الباحث اسم

 ساعة:       المقابلة مدة          :المقابلة تاريخ

 

 عامة معلومات

 :المؤسسة اسم

 :المؤسسة عنواو

 الموقع االلكتروني: 

 :الشخص اسم

 البريد االكتروني: 

 أنثى   ذكر    : الجنس

 العمر بالسنوات: 

 :الو يفي الموقع

  :التعليمي المستوط
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ا   الثقافية في سوريا  السياسة: أوال

 الثقافية في سوريا؟  للسياسةيوجد رؤية واضحة  هل -1

 نعم   (3 السؤال إلى اذهب) ال 

 توضيو الرجاءحال اإليجا ،  في -2

 .........................................................................:......................................الرؤية ملخص

 ........................................................: .)إو وجدت( األزمة خالل عليها طرأت التي التغيرات

 واضحة للسياسة الثقافية:  رؤية وجود عدم أسبا  -3

.......................................................................................................... 

المجاالت التالية  من كلواضحة المعالم للشأو الثقافي في  استراتيجية خطة يوجد هل -4

 لإلجابة(: x)ضع إشارة 

 المجال
 األزمة األزمة قبل

 الشرح
 ال  نعم ال نعم

      الثقافي اإلنتاج

بيئة تمكينية لإلبداع  توفير

 الثقافي  

     

      الكوادر تأهيل

      الشراكات بناء

      التمويل استدامة

      والتقييم الرصد

 

  :التنموية الوطنية اتفي االستراتيجي حيّز يلثقافا للشأو -5

 موافق   إلى حد ما            موافق موافق غير          أعرف ال          

 .........................................................................................: ..............................الشرح

  :عملية صناعة القرار في الشأو الثقافي مركزية -6

 موافق   إلى حد ما            موافق موافق غير          أعرف ال          

 .........................................................................................: ..............................الشرح
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 :افيةعلى المؤسسات الثق المهتمين قبل من مستجدةثقافية  مسائلطرح  إمكانية يوجد -7

 موافق   ما حد إلى موافق            موافق غير          أعرف ال          

(: النفييييييي حييييييال فييييييي والعوائييييييق اإليجييييييا  حييييييال فييييييي اآللييييييية) الشييييييرح

................................................................................................................................. 

 4حيث  4)مقيا  من صفر إلى  سوريا في الثقافية السياسة على الفاعلين تأثيردرجة  ما -8

 (أعرف ال 9وضعيف جدًا،  تأثيروصفر  جدًا كبير تأثير

 الفاعلوو
 التأثير درجة

 األزمة األزمة قبل الشرح

    الحكومة

    الخا  القطاع

    المدني المجتمع

    )حدد(: أخرط
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 4حيث  4من صفر إلى  مقيا التالية في مجال السياسة الثقافية: ) المواضيعكيف تقيم  -9

 ال أعرف(:  9جدًا، و ضعيفة فعاليةوصفر  جدًا عالية فاعلية

 المواضيع
 التقييم

 األزمة األزمة قبل الشرح

    الثقافية االستراتيجية

    البيئة التشريعية والتنظيمية

    الفاعلين بين التشاركية

     الفاعلين بين التنسيق

    الثقافي القرار اتخاذ آلية

 مع والمشاركة التواصل

  المهتمين

   

    والمساءلة الشفافية

     المستجدة المسائل معالجة

 

 عن المؤسسة الثقافية  معلومات: ثانيًا

 ماهي رؤية المؤسسة )إو وجدت(؟  -1

........................................................................................................... 

 تحقيقها؟ على المؤسسة تعمل التي الرئيسية األهداف هي ما -2

................................................................................................................................. 

 :)مؤسسات( الخطة إعداد في يشاركوو الذين الفاعلوو -3

 ........................................................................................................... )حدد(: الحكومة

 .................................................................................................. )حدد(: الخا  القطاع

 ................................................................................................ )حدد(: المدني المجتمع

 ...............................................................................................................)حدد(:  أخرط
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 (:يةواألول حسبتعمل عليها المؤسسة )ترتيب  التيالثقافية  القوايا -4

 األزمة أثناء األزمة قبل

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

 

 :ذات الصلة عند وضع البرامج واألولويات والبحوثالمؤسسة على الدراسات  تعتمد -5

 موافق   ما حد إلى موافق            موافق غير          أعرف ال          

 ...........................................................................: ........................الشرح

 :ةالتاليالعوامل عملية اتخاذ القرار وتحديد األولويات داخل المؤسسة بي تتأثرأي مدط  إلى -6

 التأثير 

ضعي وسط كبير الشرح

 ف

 أعرف ال

      العام الرأي

 التوجهات

 الحكومية

     

 غير المنظمات

 الحكومية

     

القطاع 

 الخا  

     

المنظمات 

 الدولية

     

      )حدد(:  أخرط

 

 :لخطتها وتقييم رصد بعملية المؤسسة تقوم -7

 موافق   ما حد إلى موافق            موافق غير          أعرف ال          

 ...................................................................................: ...................................الشرح

 

 :وفردية مجتمعية مبادرات عادة المؤسسة تتبنى -8

 موافق   ما حد إلى موافق            موافق غير          أعرف ال          

 (:النفي حال في والعوائق اإليجا  حال في اآللية) الشرح
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................................................................................................................................. 

 )ممكن أكثر من إجابة(: لمؤسسة؟الرئيسية ل التمويل مصادرهي  ما -9

           ذاتي يحكوم                      قطاع خا   :)أخرط )حدد 

 ...................................................................................................: الشرح

  :وإداري مالي باستقالل المؤسسة تتمتع -10

 موافق   ما حد إلى موافق            موافق غير          أعرف ال          

 .........................................................................................: ..........الشرح

  :المؤسسة وخططها استراتيجيةالكادر اإلداري والفني  يلبي -11

 موافق   ما حد إلى موافق            موافق غير          أعرف ال          

 ......................................................................................: .............الشرح

 ما هي أهم العقبات التشريعية التي تقيد عمل المؤسسة )إو وجدت(؟  -12

.......................................................................................................... 

 أفرزتها األزمة بما يخص عمل المؤسسة؟   التي التحديات أهم هي ما -13

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

  :األزمة لتحديات استجابة خطة المؤسسة توضع -14

 نعم                     ال                             أعرف ال  

 )خطوات الخطة في حال اإليجا  واألسبا  في حال النفي(: الشرح

.......................................................................................................... 
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 من مقيا ) التنفيذ في بها االلتزام ومدط الثقافية للمؤسسات بالنسبةالتالية  القيم دور -15

 (:أعرف ال 9و جدًا، ضعيفة أهمية وصفر جدًا عالية أهمية 4 حيث 4 إلى صفر

 القيم

 التطبيق األهمية

 قبل الشرح

 األزمة
 األزمة

 قبل

 األزمة األزمة

      االستقاللية

      التشاركية

       المساءلة

      الموضوعية

      اإلبداع

      اإلنجاز

 أخرط

 )حدد(

     

 

 :التالية القوايامع وبرامج المؤسسة  سياسة تتفاعل كيف -16

 .........................................................................................................: التعليمي النظام

 ..................................: ....................................................................................اإلعالم

 ..................ل االجتماعي: ........................................................وشبكات التواص اإلنترنت

 ...............................)حدد(: ............................................................................... أخرط
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 المستقبلية واآلفاق المؤسسة :لثًاثا

 ؟لتجاوز األزمة وآثارها سوريا في وتفاعلية حية ثقافية بيئة تحقيق محددات هي ما -1

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 من حيث:  المحدداتهذه  تحقيقترط مساهمة المؤسسة في  كيف -2

 .......................................................................................: .....الثقافي اإلنتاج

 ......................................................................................: ...........التشاركية

 ....................................................................................: .......البشرية الكوادر

 .........................................................................................: .........التمويل

 .....................................................................................)حدد(: ....... أخرط

 الثقافية؟ للمؤسسات المناسب والتنظيمي التشريعي اإلطار شكل ماهو -3

.......................................................................................................... 

 :من لكلالشأو الثقافي  في المطلو  المستقبليالدور  ماهو -4

 .............................................................................: ....................الحكومة

 ............................................................................................: الخا  القطاع

 ................................................................................: .............المدني المجتمع

 ......................................................................)حدد(: ...................... أخرط

 ................................................................................... مالحظات ختامية: -5

........................................................................................................... 
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 : استمارة الخبراء2الملحق 

 دراسة البنى الثقافية في سوريا

 (استمارة الخبراء والفاعلين الثقافيين)

عن  للكشفالرسمية النا مة للعمل الثقافي  المؤسسية البنى دراسة إلى البحث يهدف

وتحديد بناها وأسلو  إدارتها وآليات عملها  بها، المنوطة الو ائف لتأدية وقدرتهامدط قابليتها 

االجتماعية  تواتجاهاتها انطالقًا من توخي العدالة في توزيع المنتجات والموارد الثقافية بين الفئا

المختلفة، وأثر ذلك في تشكيل فواء ثقافي مشتر ، نظرًا ألثر الثقافة الحاسم في االندماج 

 وتحقيق التنمية التومينية.  االجتماعي

وهو مركز بحثي مستقل غير ربحي غير حكومي  السياسات، لبحوث السوري المركز يقوم

يتم  ولن، ”.ثقافة مستقلةمؤسسة اتجاهات“ مع بالتعاوومقره دمشق، بتنفيذ هذه الدراسة 

التواصل معكم  سيتم، كما ألغراض البحث العلمي إال في إطار هذه الدراسة إجاباتكماستخدام 

 .     ةحول نتائج هذه الدراس النقاش إلغناء

     :الباحث اسم

 ساعة:       المقابلة مدة          :المقابلة تاريخ

 

 معلومات عامة

 االسم:

 العنواو:

 البريد االكتروني:                                                     

 الموقع االلكتروني: 

 أنثى   ذكر    الجنس: 

 العمر بالسنوات:

 المهنة:

 المستوط التعليمي: 

  )ممكن أكثر من خيار( : مجال االهتمام الثقافي

 فني   تراثي            علمي           أدبي      

    الشرح: ..............................................................................................
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 :التي تشار  فيهاالمؤسسات واالتحادات والمبادرات الثقافية     

 

 الثقافية في سوريا؟  للسياسةيوجد رؤية واضحة  هل -10

 نعم   (3 السؤال إلى اذهب) ال 

 توضيو الرجاءحال اإليجا ،  في -11

 ........................................................:......................................الرؤية ملخص

 

 : )إو وجدت( األزمة خالل عليها طرأت التي التغيرات

........................................................................................... 

 واضحة للسياسة الثقافية:  رؤية وجود عدم أسبا  -12

........................................................................................ 

غني  4حيث  4مقيا  من صفر إلى كيف توصف اإلنتاج الثقافي في سوريا من حيث الغنى ) -13

 (:أعرف ال 9وجدًا، فقير وصفر  جدًا

 المنتج الثقافي

 التوصيف

قبل  الشرح

 األزمة
 األزمة

    اإلنتاج الفني

    اإلنتاج األدبي 

    اإلنتاج العلمي

    اإلنتاج التراثي

    أخرط )حدد(:

 

 ماهي أهم المنتجات الثقافية التي  هرت أثناء األزمة؟ -14

 في المجال الفني:

 في المجال األدبي: 

 في المجال العلمي:

 في المجال التراثي:

 غير ذلك )حدد..........(:
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 الرسمية وغير الرسمية التي  هرت أثناء األزمة؟ ماهي أهم المؤسسات الثقافية -15

 ما هي أبرز ايجابيات وسلبيات المنتجات الثقافية خالل األزمة: -16

 السلبيات اإليجابيات  المنتج الثقافي

   اإلنتاج الفني

   اإلنتاج األدبي 

   اإلنتاج العلمي

   اإلنتاج التراثي

   أخرط )حدد(:

  

استفادة  4حيث  4مقيا  من صفر إلى المجتمعية من اإلنتاج الثقافي )ما مدط اإلستفادة  -17

 (:أعرف ال 9وجدًا، ضعيفة وصفر  كبيرة جدًا

 المنتج الثقافي

 اإلستفادة

قبل  الشرح

 األزمة
 األزمة

    اإلنتاج الفني

    اإلنتاج األدبي 

    اإلنتاج العلمي

    اإلنتاج التراثي

    أخرط )حدد(:



 

58 
 

منخفوية وصيفر  مرتفعة جدًا 4حيث  4مقيا  من صفر إلى المواضيع التالية: )كيف تقيم 

 (:أعرف ال 9وجدًا، 

 المواضيع

 التقييم

قبل  الشرح

 األزمة

 األزمة

    كم المنتجات الثقافية 

    جودة المنتجات الثقافية 

    النفاذ إلى المنتج الثقافي

    التفاعل مع المنتج الثقافي

    حرية اإلنتاج الثقافي

    البنية التحتية لإلنتاج الثقافي

    تشريعات العمل الثقافي

    تمويل العمل الثقافي

فعالية المؤسسات الثقافية 

 الرسمية

   

ارتبام المنتج الثقافي 

 بالصالو العام

   

تأثير الثقافة على صناعة 

 القرار

   

في  ل األزمة وطرق تجاوزها من  الثقافي في سورياما أهم العقبات التي تعيق العمل  -18

 حيث:

 خطوات مقترحة لتجاوزها العقبات الموضوع

   الثقافي اإلنتاج

المؤسسات 

 الرسمية

  

المؤسسات غير 

 الرسمية

  

القوانين 

 والتشريعات

  

   التمويل

   البيئة االجتماعية

حرية التفكير 

 والتعبير

  

   الكوادر البشرية

   البنية التحتية

   التسويق الثقافي
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 ما هي أهم محددات الرؤية المستقبلية للحياة الثقافية من وجهة نظر ؟ -19

.......................................................................................... 

 ما هي أهم سمات السياسة الثقافية المطلوبة للمستقبل؟ من حيث: -20

 األهداف:   -

.......................................................................................... 

 آلية العمل: -

........................................................................................... 

 دور الفاعلين )الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخا (:   -

........................................................................................... 

 البيئة الثقافية:  -

........................................................................................... 

 

 مالحظات ختامية: -21

............................................................................................ 
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