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املركز الوطني للفنون البصرية في دمشق

العاملية والُسخرة وقيمة الفن الوطني

دراسة حالة

عمار املأمون)1)

ملخص البحث  

في	 البصرية	 للفنون	 الوطني	 املركز	 على	 الضوء	 تسليط	 إلى	 السوسيو-فنية	 الدراسة	 هذه	 تسعى	

العاصمة	السورية	دمشق	الذي	افتتح	عام	2015،	وذلك	عبر	دراسة	آلية	عمله،	قبل	االفتتاح	وبعده،	

إذ	حللنا	صورته	العلنية،	وعالقتها	مع	سياسة	النظام	السوري	الثقافية،	في	الوقت	ذاته	تسليط	الضوء	

على	نظام	تعامله	مع	الفنانين	الهواة	عبر	السخرة	واالحتكار.		حاولنا	أيًضا	تحديد	القيم	السياسية	التي	

تضاف	إلى	األعمال	الفنية	التي	تعرض	فيه	بعيًدا	عن	الحكم	الجمالي،	هذه	القيم	تتجلى	بـ«العاملية«	

	واحًدا	ضمن	معرض	واحد	أقيم	في	عام	2019،	في	سبيل	
ً

و«إعالء	األيديولوجيا	الوطنية«،	وحللنا	عمال

رصد	العالقة	بين	مكونات	العمل	الفني	الجمالية	والسياق	الذي	تظهر	ضمنه.

قرأنا	بداية	الصورة	التي	يروج	فيها	املركز	لنفسه	بتحليل	األخبار	والتقارير	الرسمية،	لفهم	األسلوب	

والخطاب	الذي	ُيوصف	به	املركز	بأنه	»منارة	فريدة	في	الشرق	األوسط«،	و«دليل	على	استمرار	الحياة	

في	سوريا	برغم	الحرب«،	كذلك	اعتمدنا	على	املقابالت	الشخصية	ملعرفة	آليات	إنتاج	األعمال	الفنية	

من	 ا	
ً
تختفي	خوف التي	 تلك	 الالرسمية،	 والحكايات	 الرسمية	 الصورة	 بين	 االختالفات	 ضمنه،	ورصد	

التهديد	الذي	يشكله	انتقاد	مؤسسات	النظام	السوري.

)1(		عمار	املأمون:	كاتب	وصحافي	سوري.
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إلى	 واإلشارة	 سورية،	 في	 الوطنية	 الثقافة	 استعراض	 أسلوب	 رصد	 إلى	 النهاية	 في	 البحث	 يهدف	

العالقة	بين	»فضاء	العرض«	و	»العمل	الفني«،	وأثر	األول	في	القيمة	الجمالية	التي	تصبح	ثانوية	أمام	

سطوة	السلطة	الوطنية	الثقافية.

املقدمة املنهجية

مشكلة البحث

يكّون	املركز	الوطني	للفنون	البصرية	في	العاصمة	السورية	دمشق	فضاًء	فنًيا	ومتحفًيا	واستعراضًيا	

يحتفي	بالفن	الوطني	ويروج	للفنون	التي	تنتج	داخل	سورية	من	قبل	الهواة	و«الفنانين«،	املساحة	التي	

النظام	 تروج	أليدولوجيا	 أيدولوجية	سياسية	 وراءها	 تخفي	 والحوار،	 الفني	 لإلبداع	 تبدو	مخصصة	

السوري	محلًيا	وعاملًيا،	عبر	استعراض	األعمال	الفنية،	وادعاء	استقالليتها	عن	السياق	الذي	تنتج	

واجهة	 وتشكل	 الرسمية	 السياسة	 ترسخ	 التي	 للمؤسسات	 امتداًدا	 املركز	 ليصبح	 فيه،	 وتعرض	

	في	الوقت	ذاته	يعمل	املركز	من	الداخل	وفق	عقلية	احتكارية	وسلطوية،	ال	توظف	 »جمالية«	لها،	

»الفنان«،	 يهدد	مفهوم	 ما	 السياسية	واأليديولوجية،	 املعايير	 بل	 في	اختيار	األعمال	 الجمالي	 الحكم	

أيديولوجية	 »سلعة«	 إلى	 يتحول	 قد	 الذي	 الفني	 العمل	 تقييم	 وأسلوب	 الجمالي،	 الحكم	 واستقالل	

ستهلك	في	سبيل	استعراض	الحكاية	الوطنية	وتكوينها.
ُ
ت

أهمية البحث

1	 السوري	. النظام	 لسلطة	 خاضع	 وطني	 فني-	 فضاء	 على	 الضوء	 تسليط	

وسياساته	الثقافية.

2	 فهم	آلية	عمل	الفنون	وإنتاجها	في	سورية،	والتعرف	إلى	القنوات	التي	يمر	بها	.

العمل	الفني	قبل	عرضه.

3	 سورية،	. في	 الرسمي	 الجمالي	 الحكم	 إنتاج	 سياسات	 على	 الضوء	 تسليط	

واملوقف	األيديولوجي	وراءه.
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أهداف البحث

1	 اإلشارة	إلى	االختالف	بين	الصورة	التي	يقدمها	املركز	الوطني	للفنون	البصرية	.

عن	نفسه	وآلية	عمله	من	الداخل.

2	 تعرض	. التي	 الفنية	 األعمال	 اختيار	 أساسها	 على	 يتم	 التي	 »القيم«	 تحديد	

علًنا	وعالقتها	مع	السلطة	السياسية.

3	 ستعَرض	ضمنه	.
ُ
توضيح	العالقة	بين	مكونات	العمل	الفني	والسياق	الذي	ت

في	ظل	الهيمنة	الثقافية	في	سورية.

منهجية البحث

اعتمدنا	في	هذه	الدراسة	على	أدوات	ومفهومات	تنتمي	إلى	سوسيولوجيا	الفن	والدراسات	الثقافية	

الجمالي- والحكم	 الفني	 العمل	 وبين	 ومؤسساتها	 السياسية	 السلطة	 بين	 العالقة	 رصد	 سبيل	 في	

عن	 لالختالف	 إما	 جمالًيا	 جهًدا	 الفني	 العمل	 في	 يرى	 نقدًيا	 موقًفا	 ُمتبنين	 	،esthétique	 jugement

الشكل	القائم	أو	ترسيخه،	أي	نعّد	تحليلنا	ينتمي	للنظرية	النقدية	ال	الدراسات	الجمالية	البحتة.

وظفنا	املنهج	التاريخي	حين	حديثنا	عن	نشأة	املركز	الوطني	للفنون	البصرية	في	دمشق،	معتمدين	

على	األخبار	والتقارير	والقرارات	الرسمية	واملعارض	العلنية،	وربطها	بالسياق	السيا�سي	والثقافي	الذي	

مرت	به	سورية	منذ	تقرير	إنشاء	املركز	حتى	اآلن.	اعتمدنا	أيًضا	على	اللقاءات	الشخصية	مع	عدد	من	

الفنانين	الذي	عملوا	في	املركز	أو	شاركوا	في	نشاطه،	وذلك	لفهم	آلية	عمله	من	الداخل	وديناميكية	

إنتاج	األعمال	وعرضها	ضمن	الورشات	التي	يقيمها.

بالنسبة	إلى	تحليل	األعمال	الفنية	املذكورة	واإلشارات	إليها	تبنينا	موقًفا	جمالًيا	يرى	مكونات	العمل	

الفني	امتداًدا	لتاريخ	الفن	املحلي	والعالمي	من	جهة،	وجزًءا	من	الخطاب	السيا�سي	من	جهة	أخرى.
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املقدمة

في	 املعاصرة	 الجميلة	 الفنون	 تاريخ	 في	 الستينات	 منعطف	 	« كتابه	 في	 علوان	 العزيز	 عبد	 يرسم	

سوريا«	صورة	شديد	البهجة	والحيوية	الفتتاح	أول	صالة	)Gallery(	خاصة	للفن	التشكيلي	في	دمشق	

في		1960/10/20،	فصالة	“الفن	الحديث	العالمي”	الواقعة	في	موقف	الفردوس	مقابلة	بناء	محافظة	

دمشق،	احتفت	بفناني	تلك	املدة	ومثقفيها،	واحتضنت	أبرز	األسماء	التشكيلية	في	سورية،	كما	كان	

أنها	 خصوًصا	 أفواًجا”)2(،	 أفواًجا	 الضيق	 )للصالة(	 األزرق	 الدرج	 عبر	 “يصعدون	 العاصمة	 سكان	

الوحدة	 مشروع	 بانهيار	 يبشر	 حينئذ	 السيا�سي	 واملناخ	 مصر،	 عن	 االنفصال	 اقتراب	 مع	 افتتحت	

العربية،	ما	جعل	املثقفين	والفنانين	»يشتهون	الحديث	في	كل	أمر	ما	عدا	السياسية«)3(.	وفي	خضم	

حديثه	عن	هذا	االفتتاح	والجو	الثقافي	والنجاحات	“التشكيلية”	نقرأ	عبارة	“فافُتتح	معهد	عال	للفنون	

الجميلة	في	دمشق	في	18-11-1961،	ومهد	لقيام	كلية	الفنون	الجميلة	عام	1963”،	وفي	أثناء	تصفح	

الكتاب)4(	نشاهد	صوًرا	لنجاح	العطار،	وزيرة	الثقافة	آنذاك،	وهي	تفتح	الصالة.

تنظيم	 أي	 الفن«،	 »تقنين	 باستراتيجية	 يرتبط	 للفنون،	 الوطنية	 واألكاديميات	 الكليات	 افتتاح	

التشكيلين	 الفنانين	 اتحاد	 موقع	 على	 نقرؤه	 ما	 وهذا	 عمله،	 وأسلوب	 ومؤهالته،	 الفنان،	 تعريفات	

الفنون	 للمهنة	سواء	كان	من	خريجي	 الفنان	املحلي	املمارس	 التشكيلي	هو	»هو	 في	سورية،	فالفنان	

الجميلة	أو	املتميزين	من	خريجي	معهد	الفنون	التطبيقية،	أو	من	غير	حملة	الشهادات	ممن	لهم	إنتاج	

فني	متميز	وفق	الضوابط	التي	يحددها	النظام	الداخلي«)5(،	والهدف	الثاني	هو	االنتقال	بالفن	الوطني	

)2(	عبد	العزيز	علوان،	منعطف	الستينات	في	تاريخ	الفنون	الجميلة	املعاصرة	في	سوريا،	ط1،	)د.م:	غاليري	أتا�سي،	1998(	ص9.

)3(		املرجع	نفسه،	ص9

)4(		املرجع	نفسه،	ص17

)5(	اسم	الكاتب	غير	معروف،	“تعريف	الفنان	التشكيلي”،	اتحاد	الفنانين	التشكيليين	في	الجمهورية	العربية	السورية”،	)د.ت(،
 http://artsyria.com/?page_id=28
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الفنية،	وهذا	 إلى	نظام	املهارة	والكفاية	واملعرفة	 اليدوية«	و«اإللهام	البوهيمي”)6(	 من	مرحلة	»املهنة	

ما	نقرأ	في	رسالة	كلية	الفنون	الجميلة	في	سورية	املنشورة	في	موقعها	األلكتروني،	فهدف	األكاديمية	

هو	“تأهيل	املواهب	الفنية	في	أقسام	الكلية	املختلفة،	بمستٍو	عاٍل	من	املعرفة	واملهارات،	بما	يواكب	

مسيرة	الفن	وتاريخه	في	املحيط	العربي	والعالمي”)7(.

النظام	 في	 والتفرد	 االمتياز	 الفنية-	 »النخبة	 كتابها	 في	 هانيش	 ناتالي	 الفرنسية	 الباحثة	 تشير	

الديمقراطي«	إلى	أن	نشوء	األكاديميات	الفنية	والقوانين	الناظمة	لعملها،	يهدف	إلى	خلق	مساواة	بين	

األفراد	العاملين	في	الفن،	وتقنين	نتاجهم	وملكيته	و	طبيعة	مهنتهم	في	املستويين	السيا�سي	واإلداري،	

كذلك	ضبط	االنتماء	إلى	»القطاع	الفني«،	فاستقالل	هذا	القطاع	يرتبط	»بعدد	الوسطاء	بين	لحظة	

اإلنتاج	ولحظة	التلقي«)8(	،	وضبط	»نظام	املؤهالت«،	و«نظام	القيم«.

الذين	يضبطون	مراحل	 فالوسطاء	 القطاعات	مستقلة،	 إن	 القول	 يمكن	 السورية،	ال	 الحال	 في	

نظام	 أن	 على	 	
ً

فضال السياسية،	 املعايير	 ذات	 الرسمية،	 للمؤسسة	 تابعون	 الفني،	 العمل	 تلقي	

املوافقات	الالحق	على	عملية	»إنتاج«	العمل	الفني،	تضبطه	السلطة	السياسية،	خصوًصا	أن	املادة	

التشكيليين	»املساهمة	 الفنانين	 نقابة	 في	 أنه	من	واجبات	العضو	 إلى	 الداخلي	تشير	 النظام	 14	من	

بتقديم	االعمال	الفنية	التي	يقررها	املكتب	التنفيذي	او	مجلس	الفرع	املختص	في	املناسبات	القومية	

الفنان	 املادة	تجعل	من	 »)9(	هذه	 التكليف	 التي	قررت	 والوطنية	والنقابية	مقابل	بدل	تحدده	الجهة	

ومنتجه	جزًءا	من	تكوين	الهوية	الوطنية	السياسية	وعالماتها	ورموزها،		هذه	العالمات	والرموز	شكل	

يكرس	 الذي	 هو	 البوهيمي	 الفنان	 أن	 الديمقراطي«،	 النظام	 في	 والتفرد	 االمتياز	 الفنية-	 »النخبة	 كتابها	 في	 هانيش	 ناتالي	 تشير	 	)6(
نفسه	للفن	ألجل	الفن،	هو	خارج	النظام	االقتصادي	والقانوني،	ويرى	نفسه	متفرًدا	كونه	يختلف	عن	باقي	الناس	بسبب	موهبته.

)7(	اسم	الكاتب	غير	معروف،	»رسالة	الكلية«،	)جامعة	دمشق،	د.ت(.	
2020/06/01	،http://damascusuniversity.edu.sy/finearts/?lang=1&set=3&id=323،

)8(	Nathalie	Heinich,	L’Élite	Artiste:	Excellence	et	Qualité	en	Régime	Démocratique.	Ed	1,  )Paris:	Gallimard,	2005(,	
P70.

اتحاد	 السورية”،	 العربية	 الجمهورية	 في	 التشكيليين	 الفنانين	 الداخلي	التحاد	 النظام	 	)1217( رقم	 “القرار	 غير	معروف،	 الكاتب	 	)9(
http://artsyria.com/?page_	،1/06/2020	،))د.ت	التشكيليين،	الفنانين	اتحاد	السورية،	العربية	الجمهورية	في	التشكيليين	الفنانين

id=1725
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من	أشكال	الهيمنة	االستعراضية	في	سورية	بحسب	تعبير	الباحثة	األميركية	ليزا	ويدن،	إذ	»يستهلك«	

تصديقهم	 عدم	 من	 الرغم	 على	 ويتبنونها،	 العلنية،	 الوطنية	 الجمالية	 واألشكال	 الرموز	 املواطنون	

إياها،	وذلك	في	سبيل	تحديد	انتمائهم	إلى	الكتلة	املطيعة	من	املواطنين.

مشكل	العالقة	بين	الفن	والسلطة	في	الحال	السورية	يتجاوز	التنظيم	البيرقراطي	واإلداري	الذي	

تتخفى	وراءه	أهداف	السلطة)10(،	فشخص	الفنان	يوظف	من	قبل	السلطة	التي	تحتويه،	وتقربه	منها،	

السياسة	 هذه	 الرسمية،	 فضاءاتها	 ضمن	 أعماله)12(	 تبني	 عبر	 أو	 سياسًيا)11(	 	
ً

فاعال بوصفه	 سواء	

	في	سورية	وتطبيق	ما	ُيسمى	»سياسة	التنوير«،	التي	ال	
َ
بلغت	أوجها	مع	استالم	بشار	األسد	السلطة

بالفنون	املختلفة،	وظهور	بشار	األسد	وزوجته	أسماء	 بالتقانة	والتطور	التكنلوجي	بل	 ترتبط	فقط	

شخوص	 عالقة	 واستعراض	 نشاط،	 من	 فيها	 ما	 لحضور	 الفنية	 الفضاءات	 من	 عدد	 في	 األخرس	

السيادة	مع	املنتجات	الفنية	والفاعلين	الثقافيين.

)10(	تشير	الباحثة	دوناتيال	ديال	راتا	إلى	ما	يسمى	»استراتيجية	الهمس«	وهي:	»ميكانيكية	االتصالت	التي	تقوم	عبرها	األطراف	بالنقاش	
واالتفاق	حول	مسائل	تستحق	أن	تسود	في	املنصات	اإلعالمية...	هي	أسلوب	لالتصال	بين	املنتجين	الثقافيين	والقوة	السياسية...	عبره	
يعبر	الطرفين	عن	احتياجاتهما	واملسائل	التي	يجب	أن	تظهر	على	وسائل	اإلعالم....	الهمسات	ليست	أوامر	عامودية	في	انتقالها	من	أعلى	

الهرم	إلى	أسفله..	بل	منتجو	الثقافة	أيًضا	يهمسون	للسلطة	بذات	القوة«
Donatella	Della	Ratta,	Shooting	a	revolution:	Visual	media	and	warfare	in	Syria,	ED	1,	)United	Kingdom	:Pluto	Press,	
2018(	p42

)11(	تنقل	دوناتيال	ديال	راتا	في	كتابها	»Shooting revolution”	على	لسان	اللذين	التقت	بهم	اآلتي:	“إن	لقاء	منتجي	التلفاز	واملمثلي	مع	
متظاهرين	دوما	للتفاوض	معهم	عوًضا	عن	الدولة،	هو	عالمة	على	ضعف	الدولة	نفسها،	وغياب	مؤسسات	لتقوم	بهذا	العمل«

Donatella Della Ratta, p40

من	 واحد	 في	 األسد	 بشار	 وراء	 على	جدار	 في	 الشعراء	 منير	 املعارض	 السورية	 للفنان	 لوحة	 2015	حين	ظهرت	 عام	 الجدل	 أثير	 	)12(
ا	أبدًيا	للفنان«،	ملزيد	من	التفاصيل،	من	املمكن	مراجعة	مقال:	راشد	

ً
اللقاءات	الرسمية،	وكان	رد	الشعراني	حينئذ	»اللوحة	ليست	ملك

ا	أبدًيا	للفنان«،	
ً
عي�سى،	»	لوحة	لفنان	سوري	معارض	تظهر	وراء	بشار	األسد	في	إحدى	مقابالته:	منير	الشعراني:	اللوحة	ليست	ملك

القدس	العربي،	2015/09/19.
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»قيمة« الفنون الوطنية

شبه	 أو	 الرسمي	 الخطاب	 من	 جزًءا	 بوصفهم	 والفنانين	 الفني	 العمل	 الهادفة	الحتواء	 السياسة	

الرسمي	في	سورية	في	عهد	األسدين؛	تظهر	في	القرارات	السيادية	إلنشاء	مراكز	فنية	وطنية،		إذ	أمر	

	،2004 عام	 وفي	 حياته،	 في	 تنتِه	 لم	 أنها	 إال	 	،1971 علم	 	 دمشق	 في	 	 األوبرا	 دار	 ببناء	 األسد	 حافظ	

»دار	 بعنوان	 له	 منشورة	 دراسة	 في	 زياد	عدوان	 ويشير	 األسد،	 بشار	 قبل	 من	 الدار	رسمًيا	 افُتتحت	

األوبرا	في	دمشق	و	حالة	االستثناء	في	سوريا«	إلى	أن	النظام	السوري	عمل	على	»بقرطة	املسارح،	مغيًرا		

وظيفتها	في	خلق	التنوع	ضمن	دولة	شمولية،	فهذه	املؤسسات	تم	تنظيمها	بشكل	متزايد	لنشر	العداوة	

والخالف«)13(	مشيًرا	في	ذلك	إلى	الوسط	الثقافي	السوري	املسرحي.

الثقافة	 عن	 يعبر	 رسمي،	 »وطني«	 فضاء	 لخلق	 سعي	 فهناك	 التشكيلي،	 الفن	 مع	 متشابه	 األمر	

الرسمية،	خصوًصا	في	ظل	ظهور	الصاالت	الخاصة	التي	جعلت	سوق	الفن	السوري	يمتد	في	العالم	

إنشاء	 على	 الثقافة	 دمشق	عاصمة	 فعالية	 مع	 بالتزامن	 	2008 عام	 العمل	 بدأ	 إذ	 العالم،	 و	 العربي	

»املركز	الوطني	للفنون	البصرية«،	وبعد	ثمانية	أشهر	من	بداية	التظاهرات	في	سورية،	أصدر	األسد	

جامعة	 في	 »يحدث	 منه	 الثانية	 املادة	 وبموجب	 	،2011-10 	-3 تاريخ	 	/123/ رقم	 التشريعي	 املرسوم	

دمشق	)املركز	الوطني	للفنون	البصرية(،	وتكون	له	الشخصية	االعتبارية	واالستقالل	املالي	واإلداري،	

للشؤون	 الجمهورية	 وزير	 نائبة	 العطار	 نجاح	 	2015 عام	 في	 وافتتحته	 بجامعة	دمشق«)14(،	 ويرتبط	

الثقافية.

هناك	مالحظات	عدة	بخصوص	هذا	املركز	ترتبط	بالتوقيت،	فالتأسيس	كان	عام	2008،	ضمن	

العام	الذي	شهدت	فيه	سورية	عموًما،	ودمشق	خصوًصا،	انفتاًحا	ثقافًيا	على	العالم	بسبب	فعاليات	

دمشق	عاصمة	الثقافة	العربية،	لكن،	صدور	مرسوم	التأسيس	بعد	اندالع	االحتجاجات	في	سورية	

)13(	Ziad	Adwan,	”The	Opera	House	in	Damascus	and	the	‘State	of	Exception	in	Syria.“	New	Theatre	Quarterly		32.3	
)2016(:	P	231

)14(	اسم	الكاتب	غير	معروف،		“املركز	الوطني	للفنون	البصرية«،	)جامعة	دمشق،	2015(،
 http://damascusuniversity.edu.sy/srd/index.php?lang=1&set=3&id=375، 

http://damascusuniversity.edu.sy/srd/index.php?lang=1&set=3&id=375
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بوصفه	جزًءا	من	اإلصالحات	املوعودة	على	الصعيد	الفني،	خصوًصا	أن	الفنانين	لعبو	دوًرا	سياسًيا	

فوا	من	قبل	النظام	السوري	واجهات	له)15(،	 ِ
ّ
في	سورية،	وشكلوا	واحًدا	من	أطياف	املعارضة،	أو	ُوظ

2015،		صرح	في	يوم	االفتتاح	غياث	األخرس،	مدير	املركز	وعم	أسماء	األسد	وواحد	ممن	 وفي	عام	

نشاهد	صورهم		في	أثناء	افتتاح	صالة	»الفن	الحديث	العالمي«	في	الستينيات	بأن:	»الحرب	اإلرهابية	

على	سورية	لم	توقف	عمل	املركز	في	الفترة	املاضية	حيث	تضم	صفحة	مركز	الفنون	البصرية	على	

موقع	التواصل	االجتماعي	“فيس	بوك”	عددا	كبيرا	من	أصدقاء	املركز	من	غير	السوريين	في	الخارج	

والذين	أبدوا	دعمهم	لعمله	في	ظل	الحرب	التي	تشن	على	سورية	والظروف	الصعبة	التي	نعيشها«)16(.

يشير	األخرس	إلى	أن	املركز	يخاطب	»الخارج«	والفاعلين	الثقافيين	ضمنه	عبر	صفحة	فايسبوك،	

الرقمي،	 العالم	 في	 الظهور	 وأساليب	 اإلعجابات	 عبر	 بل	 الدعوات،	 أو	 الفنية	 األعمال	 عبر	 ال	 أي	

الوسيط	الذي	كان	تهديًدا	للنظام	السوري،	وقدم	حكايات	و	فنوًنا	وصوًرا	مختلفة	عن	تلك	الرسمية،	

تصريحات	من	حضروا	مشابهة،	إذ	نقرأ	تصريح	وزير	التعليم	العالي:	»تأتي	اهمية	املركز	من	كونه	رسالة	

يحب	 السوري	 الشعب	 أن	 أجمع	 للعالم	 يؤكد	 اإلنجاز	 »هذا	 التربية:	 وزير	 وتصريح	 العالم«)17(،	 لكل	

الحياة«)18(	.	

ال	نعلم	من	هو	»العالم«	الذي	يخاطبه	املركز،	الرطانة	السياسية	الرسمية	هنا	تخفي	وراءها	رسالة	

ذاته	كمساحة	 املركز	 يقدم	 ذاته،	 الوقت	 في	 الثقافي،	 اإلنتاج	 في	 ومستمرة	 بخير،	 أن	سورية	 مفادها	

لصقل	مهارة	الجيل	الجديد	من	الفنانين،	وتعريفهم	بتاريخ	سورية	الفني،	وكأنه	امتداد	للـ«أكاديمية«	

وخطابها	الرسمي.

)15(	استقبل	بشار	األسد	عدد	كبير	من	الفنانين	والفاعلين	الثقافيين	ليكونوا	جزء	من	الثقافة	الوطنية	وتقديم	االستشارة	ومفاوضة	
املتظاهرين	في	بدايات	الثورة	في	سورية.

)16(		الكاتب	غير	معروف،	»الدكتورة	العطار	تفتتح	املركز	الوطني	للفنون	البصرية	بدمشق..	األخرس:	املشروع	هو	األول	من	نوعه	في	
سورية	والشرق	األوسط«،	سانا،	)2015(	،2015/11/30،

https://web.archive.org/web/20171001213428/http://www.sana.sy/?p=305407

)17(	املرجع	السابق	

)18(	املرجع	السابق
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مر�سّي	 أو	 نظيف	 فن	 تقديم	 جانب	 إلى	 بخير«،	 و«سورية	 »العاملية«	 الوجهين،	 ذات	 النزعة	 هذه	

الثقافي	 الفضاء	 في	 الفاعلون	 السوري،	 النظام	 يخوضها	 التي	 اإلعالمية”	 “الحرب	 تحت	 تندرج	 عنه	

والفني	ضمن	الضوابط	البيرقراطية		و”استراتيجية	الهمس”	يتبنون	الجماليات	الوطنية	أو	ينتجونها	

بهدف	“العاملية”،	تلك	التي	تسعى	إلى	االستعطاف	وإثارة	إعجاب	“عدد	كبير	من	أصدقاء	املركز	من	

غير	السوريين	في	الخارج”	بحسب	تعبير	غياث	األخرس،	وهنا	يطرح	سؤال	“قيمة”	أو	“جماليات”	ما	

في	حال	 إال	 املركز،	 بأكمله	من	قبل	 اقتناءه	 “يتم	 املركز	 ينتج	داخل	 ما	 ُيعرض	وُيقتنى،	خصوًصا	أن	

إذ	 هانيش	 ناتالي	 رأي	 من	 االستفادة	 باإلمكان	 هنا	 بنسبة	محددة”)19(،	 فيعوض	صاحبها	 قطعة،	 بيع	

تشير	إلى	أن	القطع	الفنية	الوطنية	سواء	كانت	تراثية	أو	معاصرة،	أي	ما	ُيقرر	بانتمائها	إلى	الدولة	أو	

حتى	األكاديمية	»يتحول	فيها	الجمال	إلى	ال-قيمة،		وال	يتم	توظيفه	كمعيار	لالختيار	القطع	التي	يتم	

اقتناؤها	...ويفقد	الحكم	الجمالي	قيمته	العلمية”)20(،	وتضيف	أن	األمر	إداري،	وتظهر	القيمة	بسبب	

السياق	الذي	فيه	الغرض	و«يتحول	الجمال	من	الالقيمة	إلى	قيمة	علنية«)21(.

غياب	الحكم	الجمالي	والقيمة	عن	العمل	الفني	حين	»اختياره«	من	قبل	املؤسسة	يرتبط	بـ«العلنية«،	

لكن	أمام	من؟،	من	هو	الجمهور	الذي	تنتظره	هذه	الصالة	؟،	هذه	األسئلة	أجوبتها	سياسية	ترتبط	

	بنظام	املوافقات،	أي	من	يسمح	له	بالعرض،	ومن	ال	يسمح	له،	وثانًيا	وهو	األهم،	أن	هذه	»السلع«	
ً
أوال

استعراضية،	أي	يتال�سى	أثرها	حرفًيا	ومجازًيا	بعد	عرضها/	استهالكها،	و	هذا	ما	سنشير	له	الحًقا،		لكنه	

قيمتها	»السياسية«	والعلنية	ترتبط	بتفعيل	الفضاء	الذي	تعرض	فيه،	فمجرد	وجود	هذه	املنتجات	

	من	ذاك	املرفوض	أو	املتهم	بأنه	»ال	وطني«)22(.
ً

هو	جزء	من	حكاية	وطنية	كبرى،	تمثل	تاريخًيا	بديال

)19(	“ح.و”،	مقابلة	شخصية،	أجرى	املقابلة	عمار	املأمون	عبر	الهاتف،	دمشق،	1/6/2020
ا	على	حياته،	وأخبرنا	عن	تفاصيل	العمل	في	املركز.

ً
	“ح.و”:	فنان	تشكيلي	مقيم	في	دمشق،	رفض	الكشف	عن	اسمه	خوف

)20(	Nathalie	Heinich,	Op.cit,	P221

)21(	IBID,	P221.

)22(	كثير	من	االتهامات	وجهت	للفنانين	الذين	عارضو	النظام	السوري	بوصفهم	ال	وطنين	وغير	سوريين،	وتم	فصلهم	من	النقابات	
الفنية.
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تعليم	 و	 توجيه	 مهمته	 للدولة	 تابع	 »جهاز	 هذه	 العرض	 وطني)23(،	صالة	 متحف	 أي	 حال	 ومثل	 	

للطبقة	 الثقافية	 السلطة	 لقبول	 الترويج	 سبيل	 في	 الحاكمة	 الطبقات	 قوة	 واستعراض	 الشعب...	

من	 بالرغم	 الوقت،	 طوال	 مفتوحة	 ليست	 الصالة	 أن	 املتحف	 عن	 االختالف	 لكن	 الحاكمة«)24(،	

»الشعب«	 تمثل	 ال	 هي	 دائًما«)25(،	 للسرقة	 يتعرض	 و	 الغبار	 »يعلوه	 األعمال	 من	 أرشيف	 امتالكها	

بفئة	من	»املحترفين«،	 ترتبط	 تقام	 التي	 املعارض	 األكبر	من	 النسبة	 أن	 »الشعب«	كما	 وليست	عن	

الجميلة(،	 الفنون	 كلية	 لطالب	 يقام	 الذي	 السنوي	 التخرج	 حفل	 عدا	 )ما	 املكرسين	 والفنانين	

املسؤولين	في	الوقت	ذاته	عن	»األكاديمية«،	أي	من	يمتلكون	سلطة	تتجاوز	الحكم	الجمالي	نحو		ذاك	

املرتبط	بالهابيتوس،	أي	خلق	شكل	من	االستعداد	لتلقي	الفن	واستهالكه	وإنتاجه،	ما	يجعل	الطالب	

واملشاركين	في	املعارض	اللذين	لم	ينالوا	بعد	لقب	فنان	من	وجهة	نظر	إدارية،	مساهمين	في	مراكمة	

أرشيف	وطني	–	فني	-خفي	وهذا	ما	سنشير	له	الحًقا،	في	ذات	الوقت	محسوبين	على	الخطاب	الرسمي		

ذاك	الذي	يراهن	على	»العاملية«	أو	يظهر	للعلن	نتيجة	استراتيجية	الهمس.

خارجية،	 العالم،	 أي	 األولى	 فئتين؛	 أمام	 أنفسنا	 نرى	 و«الشعب«،	 »العالم«	 مفهوم	 إلى	 بالعودة	

ُيشتبه	بالصورة	التي	تمتلكها	عن	سورية،	من	ثم،	ال	بد	من	تصحيحها،	والثانية	هي	الشعب،	بحسب	

إلى	 دعوتهم	 من	 البد	 بالتالي	 املكان	 هذا	 في	 يحصل	 ما	 يعرفون	 ال	 الذين	 »املارة	 نفسه	 األخرس	 تعبير	

الفنانين	 على	 بل	 األفراد،	 على	 فقط	 ينسحب	 ال	 و”خارج”،	 “داخل”	 التصنيف	 هذا	 	 الداخل«)26(.	

أيًضا،	الصالة	عبر	معارضها	تكرس	الرموز	الوطنية	في	“الداخل”،	تلك	الالإشكالية،	بل	تحتفي	برموز	

محددة،	كما	في	معرض	الفنان	واملدرس	نزار	صابور،	فمعرضه	يحمل	اسم	»نواويس	سورية«	الذي	

)23(		يصف	غياث	األخرس	في	وثائقي	رسمي	عن	املركز	بأنه	يمتلك	خصائص	متحفية،				
قناة	السورية،	املركز	الوطني	للفنون	البصرية،	Youtube،	قناة	السورية،	2018/10/09،	طول	الفيديو	42د،

https://www.youtube.com/watch?v=vPU2L3bg-6g  

p109	.)Tony	Bennett,The	birth	of	the	museum:	History,	theory,	politics.	ed1	)London:	Routledge	1995  )24(

)25(		“ح.و”،	مقابلة	شخصية،	أجرى	املقابلة	عمار	املأمون،	أجريت	املقابلة	عبر	الهاتف،دمشق،	2020/6/1

)26(		قناة	السورية،	املركز	الوطني	للفنون	البصرية،	Youtube،	قناة	السورية،	2018/10/09،	طول	الفيديو	42د،
https://www.youtube.com/watch?v=vPU2L3bg-6g 
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استعاد	فيه	“نحو	70	شخصية	سورية	معاصرة	استحضرها	هذا	التشكيلي	الشفيف	في	فضاٍء	واحد،	

معتبًرا	إياهم	جداره	االستنادي،	وبوصلته	الشخصية	في	ترميم	العطب	الذي	خلفته	الحرب	في	األرواح.	

أيقونات	نورانية	تشع	في	الليل	الطويل	الداكن،	كأنه	يهتف:	بهؤالء	سأحارب	الخراب...	من	فاتح	املدرس	

ولؤي	كيالي	ونذير	نبعة	إلى	يوسف	عبد	لكي	وصفوان	داحول	وأحمد	معال.	وفي	فضاء	آخر،	سنلتقي	

حنا	مينه	وسعد	هللا	ونوس	وأدونيس،	وسنردد	مقاطع	شعرية	مع	محمد	املاغوط،	ونزيه	أبو	عفش،	

وممدوح	عدوان،	ومنذر	مصري«)27(،	ويضاف	لهم	كاتب	االقتباس	السابق	الكاتب	خليل	صويلح.

تلك	 األيقونة«،	 »صفة	 الثقافة	 رموز	 فيه	 يستحق	 متخيل،	 لزمن	 نوستالجية	 نزعة	 أمام	 نحن	

أكثر	منها	نقدية،	وهنا	 التي	تمتلك	قيمة	استعراضية	وصورية	 الزمن،	»الخالدة«،	 العصية	عن	على	

نعود	إلى	الحكم	الجمالي	هل	عرضت	هذه	األعمال	لـ	»جمالها«	أم	ألسباب	إدارية	وسياسية؟.

العرض،	كون	 لحظة	 بوضوح	 يمكن	رصدها	 واالختالف	ال	 املقاومة	 إلى	 نزعته	 أو	 الفنان	 فاعلية	 	

وتوقيته	 العرض	 بسياسات	 تتعلق	 املنتج،	 عن	 جمالية	 غير	 قيم	 إضفاء	 على	 قادًرا	 العرض	 فضاء	

وموضوعه،	أي	تلك	التي	تتحرك	حول	»اإلطار«	وتهدد	معناه	أو	ترسخه،	وعلى	النقيض،	قدمت	الثورة	

التاريخ	 من	 جزء	 هم	 و	شخصيات	 ألفراد	 الصور	 من	 مجموعة	 أي	 »األيقونات«	 من	 عدًدا	 السورية	

البديل	الذي	ترفضه	السلطة	الوطنية،	وتنفي	عنه	ال	فقط	صفة	الفن،	بل	القيمة	األيقونة	ذاتها	عبر	

التسييس	والتكذيب،	وتقديم	حكايات	بديلة	من	تلك	املتداولة.	هذه	النوستالجيا	والصيغة	األيقونية	

إلى	جانب	مجموعة	املعارض	االستعادية	الفردية،	تراهن	على	املسلم	به،	واملتفق	عليه،	البدهي،	ذاك	

»الذي	يقفل	كل	باب	إلعادة	النقاش	واستئناف	التفكير،	ملراجعة	نفسه،	يسعى	جاهًدا	لبلوغ	نقطة	

الالعودة،..ال	يصغي	وال	يريد	أن	يصغي...	ما	يخشاه	أال	يظل	وفًيا	لقناعات	يعتبرها	دائًما	الصدق«)28(،	

ا	ينفي	الجدل	اآلني.
ً
هذه	املعارض	ال	تطرح	أسئلة	بل	تقدم	خطاًبا،	وتستعرض	تاريخ

)27(	خليل	صويلح،	»نزار	صابور:	تحية	إلى	صناع	أرشيف	الجمال	السوري”،	جريدة األخبار،
،21/03/2019،)2019(	https://al-akhbar.com/Literature_Arts/268131

)28(		عبد	الفتاح	كيليطو،	بحبر	خفي،	ط1،	)الدار	البيضاء:	دار	توبوقال	للنشر،	2018(،	ص63.
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لوحات من معرض نزار صابور، )ملصدر »جريدة عنب بلدي«()29)

)29( https://www.enabbaladi.net/archives/294274

https://www.enabbaladi.net/archives/294274
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ما قبل الفتتاح: »هذا البناء غير موجود!«

بين	عامي	2011	و2015	أي	منذ	لحظة	املرسوم	التشريعي	حتى	االفتتاح،	أحاط	الغموض	البناء	

الذي	يحوي	املركز،	ال	على	املستوى	العلني،	بل	بين	أولئك	الذين	هم	على	تماس	معه،	والعبارة	املتكررة	

التي	يخبرنا	فيها	»غ.م”)30(،	25	عاًما	طالب	في	كلية	الفنون	الجميلة،		أجرينا	معه	لقاء	ألجل	هذا	البحث،	

أن	البناء	كان	جزًءا	من	كلية	الفنون	الجميلة،	واقُتِطع،	وُحِرم	الطالب	منه،	هذا	الحرمان	يمتد	إلى	حد	

منعهم	من	 2014	عن	سبب	 عام	 بكداش	 فواز	 الكلية	 غ.م،	حين	سؤاله	عميد	 يذكر	 إذ	 الكوميديا،	

البناء	غير	 النحت،	كان	الجواب	»هذا	 في	هذا	املركز	إلنجاز	مشروعات	 استخدام	»الطين«	املوجود	

موجود	!،	ال	أعلم	ما	الذي	تتحدث	عنه!«.

التي	 األسد	 أسماء	 أدق،	 بصورة	 السلطة،	 سببه	 باملركز	 املرتبط	 الشديد	 والحرص	 اإلنكار	 هذا	

يقال	إنها	منعت	شخصًيا	دخول	الطالب	إليه،	واستخدام	املعدات	التي	فيه،	وهي	في	الحقيقة	متطورة	

بحسب	شهادة	من	سألناهم،	من	مثل	ماكينات	سحب	الرطوبة	من	اللوحات،	واملكابس	التي	بقيت	في	

املستودع	»يعلوها	الغبار«	من	دون	استخدامها	بحسب	تعبير	»غ.م”.

أي	 السوري،	 النظام	 عليها	 يراهن	 التي	 االستعراضية	 بالقيم	 واإلباحة	 املنع	 استراتيجيتا	 ترتبط	

القدرة	على	تحريك	األفراد	والجموع	وتفعيل	الفضاءات	من	أجل	ترسيخ	سطوة	السلطة،	بحسب	ما	

التحريك	 ،	وفي	حالتنا	هذه،	هذا	 	Ambiguities	of	domination	دراساتها	في ليزا	ويدن	 إليه	 أشارت	

عرض	 حين	 إال	 املكان	 إلى	 تدخل	 ال	 التي	 الجميلة	 الفنون	 كلية	 فضاء	 تشغل	 التي	 الفئة	 يستهدف	

مشروعات	التخرج،	الحدث	العلني	الذي	تحتفل	به	»الكلية«	واملؤسسات	الثقافية	التي	أنتجت	فئة	

جديدة	من	»الفنانين«.

العبارة	التي	تكررت	على	لسان	»غ.م”	و«ح.و”	حين	سؤالهما	عن	وظيفة	هذا	الفضاء	بعد	اندالع	

من	 قريبة	 األمن	 أفرع	 ذلك،	 	 إلى	 حاجة	 ال	 ألن	 فيه	طالب	 يحتجز	 أو	 يعتقل	 “لم	 اآلتي:	 كانت	 الثورة	

الكلية”،	هذه	املفارقة	تحيلنا	إلى	املكان	نفسه	الذي	اختير	فيه	إنشاء	املركز،	فبحسب	نجاح	العطار	

)30(	)غ.م(،	مقابلة	شخصية،	أجرى	املقابلة	عمار	املأمون	عبر	الهاتف،	دمشق،	1/6/2020
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“اختير	املكان	ألنه	في	منتصف	فضاء	ثقافي	ُمحاط	بالكليات	والطالب”)31(،	هناك	وعي	من	الطرفين،	

الطالب	ومسؤولي	السلطة،	بأهمية	املكان	ودالالته	ضمن	املدينة،		وهذا	ما	نتلمسه	أيًضا	حين	نأخذ	

بالحسبان	دار	األوبرا	في	العاصمة،	املحاطة	أيًضا	بعدد	من	أفرع	األمن،	وكأن	هناك	تواٍز	بين	الفضاء	

الثقافي	و«فضاء	االستثناء«)32(،	في	سبيل	احتواء	الفضاء	الثقافي،	وتهديد	أي	تجمع	فيه.

االحتفاالت	 فيها	 تخلق	 التي	 سورية،	 في	 الهيمنة	 بشكل	 يرتبط	 للمركز	 االنتقائي	 التفعيل	 هذا	

والفعاليات	وتنظم	من	أجل	استعراضها	أمام	السلطة،	أي	إن	اإلتقان	املفاجئ	واالحتشاد	يظهر	فقط	

البروباغندا،	فاملكان	»ممنوع«	و«معطل«	طاملا	ال	 أو	 السلطة	 أثناء	»الحدث«،	من	أجل	تحديقة	 في	

توجد	مناسبة،	هو	»ممنوع«	عن	املارة	والفاعلين	في	املكان،	وهذا	ما	يشير	إليه	الذين	حاورناهم،	إلى	

أن	املركز	يتحول	إلى	خلية	نحل	حين	يكون	هناك	مناسبة	أو	زيارة	مفاجئة	ألحد	املسؤولين،	في	حين	أنه	

»مهجور«	في	باقي	الوقت	بحسب	تعبير	»غ.	م«.

هنا	نجد	أنفسنا	أمام	مشكلة	ترتبط	بإنتاج	الفنون	في	سورية،	هناك	صورة	علنية،	ناصعة،	نظيفة،	

تعتني	بالتقليد	والتراث،	وتؤكد	استمرار	الحياة،	و	أخرى	سرية،	يتم	تناقلها	همًسا،	ال	تكشف	بدقة	

و«الشهادات	 »الهمسات«	 هذه	 على	 نعتمد	 	 أنفسنا	 لنرى	 الثقافية،	 املؤسسات	 عمل	 أسلوب	 عن	

الشخصية«	بوصفها	أدلة	إثنوغرافية	يمكن	التشكيك	بها،	خصوًصا	أن	بعضها	يحمل	طابًعا	كوميدًيا	

أو	ساخًرا،	وهذا	ما	تشير	إليه	ليزا	ويدن،	ويؤكده	زياد	عدوان	في	بحثه	عن	دار	األوبرا		أن	»تأثير	النظام	

السوري	يكمن	في	قدرته	على	دفع	الناس	لقول	أشياء	تافهة	وال	منطقية«)33(.

بأكمله،	 البناء	 وجود	 الكلية	 عميد	 وإنكار	 قابلناهم،	 الذين	 أجوبة	 بعض	 غرابة	 يفسر	 سبق	 ما	

)31(	قناة	السورية،	املركز	الوطني	للفنون	البصرية،	Youtube،	قناة	السورية،	2018/10/09،	طول	الفيديو	42د،	
https://www.youtube.com/watch?v=vPU2L3bg-6g

)32(	نطلق	على	أفرع	األمن	اسم	فضاء	االستثناء	كونها	مساحات	يعطل	فيها	القانون	ويمارس	فيها	عنف	شديد	على	جسد	املعتقلين	
الفيلسوف	اإليطالي	جورجيو	أغمبين	الذي	يطلق	على	 التسمية	مستمدة	من	 بالدفاع	عن	أنفسهم	قانونًيا،	 دون	أن	يكون	لهم	الحق	

مخيمات	االعتقال	النازية	اسم	»مساحات	االستثناء«.

)33(	Lisa	Wedeen,	Ambiguities	of	domination:	Politics,	rhetoric,	and	symbols	in	contemporary	Syria.	Ed	1	)Chicago:	
University	of	Chicago	Press,	2015( .P12	.
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من	 الطالب	 ُحرم	 والتي	 املكان،	 في	 املوجودة	 املعدات	 على	 و”املنع”	 الالمنطقية	 هذه	 وتنسحب	

استخدامها،	وتركت	لتتكدس،	ويعلوها	الغبار،	وهذا	يحيلنا	إلى	املشهد	الشهير	من	فيلم	»طوفان	في	

بالد	البعث«	للمخرج	عمر	أميراالي	إذ	يخبرنا	خلف	املا�سي	بمسيرة	التطوير	والتحديث	الذي	قام	بها	

العلب	 في	 الحواسيب	موضبة	 نرى	 املدرسة،	 واحد	من	صفوف	 في	 لكن	خلفه	 األسد،	 بشار	 الرئيس	

الكرتونية	لم	تمسسها	يد	منذ	وصولها	للمدرسة.

ما بعد الفتتاح: سياسات السخرة واألرشيف الخفي

يفترض	االفتتاح	والحفل	الذي	أقيم	في	2015/11/30	أن	الصالة	أصبحت	جاهزة	كلًيا،	ومستعدة	

لتنفيذ	واملشروعات	التي	نص	عليها	نظامها	الداخلي،	لكن	قبل	قراءة	واحد	من	املعارض	والفعاليات	

التي	استضافتها	الصالة	ال	بد	من	اإلشارة	إلى	التغيير	الذي	طرأ	على	عالقتها	مع	الفاعلين	في	الوسط	

الثقافي	الفني،	أي	الطالب	والفنانين،	التقينا	مع	الفنان	»ح.	و«،	للحصول	منه	على	بعض	التفاصيل	

يتعاونون	 من	 على	 السلطة	 األخرس	 غياث	 ورئيسه	 املركز	 ممارسة	 وكيفية	 	،
ً

داخال بالعمل	 الخاصة	

معهم،	ووضعنا	كالمه	بين	قوسين	)-(،		ويمكن	تصنيف	هذه	السلطة	إلى	الشكلين	اآلتيين:

من نظام »املحترف« إلى نظام »السخرة«

بدأ	املركز	بعد	افتتاحه	إقامة	عدد	من	الورشات	الفنية	املختلفة،	وتحررت	ملدة	جزئية	املعدات	

للعمل	 الضوئي	وفرت	مساحة	 التشكيل	والنحت	والتصوير	 بين	 تنوعت	 التي	 الورشات	 من	حبسها،	

واإلشراف	املباشر	من	قبل	املتخصصين،	أي	ما	يشبه	الـ	Atelier،	الذي	من	املفترض	أن	يصقل	مهارات	

املتقدمين،	ويتيح	لهم	تعلم	مهارات	جديدة،	املفارقة	األولى	أن	أغلب	املتقدمين	من	خريجي	كلية	الفنون	

الجميلة،	أي	ممن	يفترض	أنهم	اكتسبوا	هذه	الخبرة	من	»األكاديمية«	ال	من	»املحترف«،	وهذا	ما	يتضح	

حين	نشاهد	الوثائقي	الذي	يظهر	فيه	طالب	من	إحدى	الورشات،	ويقول	إنه	اآلن	وزمالءه	يمتلكون	

-وهنا	 الناتجة	 األعمال	 هل	 لذا،	 أكاديمي«)34(،	 تقييم	 أي	 دون	 واالكتشاف	 »التجريب	 على	 القدرة	

)34(	قناة	السورية،	املركز	الوطني	للفنون	البصرية،	Youtube،	قناة	السورية،	2018/10/09،	طول	الفيديو	42د،
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املفارقة-	تعد	منتًجا	»فنًيا«	أنتجه	فنانون	من	خريجي	األكاديمية	الرسمية	بحسب	تعريف	النقابة،	أو	

أعمال	هواة	أو	قيَد	التجريب،	ال	تخضع	للحكم	الجمالي	لألعمال	الجاهزة	للعرض؟.

هذه	الفرصة	تبدو	للوهلة	األولى	سانحة،	أي	التمرين	وصقل	املهارات	الفنية،	لكن	حين	الحديث	

الورشات	 نجز	خالل	أي	ورشة	من	
ُ
ت التي	 في	املوضوع،	فاألعمال	 مع	»ح.	و«	يخبرنا	أن	هناك		خدعة	

	واحًدا،	بل	الكل،	)ويتم	
ً

تعود	ملكيتها	إل	ى	املركز،	من	دون	عرضها	بالضرورة،	أي	ال	يأخذ	املركز	عمال

و	سلطة	 املحترف	 يمتلك	سلطة	 املركز	 إن	 أي	 العمل(،	 بيع	 تم	 في	حال	 رمزي	 بمبلغ	 الفنان	 تعويض	

	مع	
ً

سوق	الفن،	ذاك	املحصور	على	سورية،	فاألعمال	ال	تباع	في	صاالت	أخرى،	وال	يؤمن	املركز	تواصال

صاالت	أخرى،	سواء	كانت	خاصة	أم	عاملية	،	وال	تعود	ملكية	األعمال	التي	لم	تبع	إلى	الفنان	إال	في	حال	

اشتراها	الفنان	نفسه،	ألن	عليه	)دفع	ثمن	املواد	التي	استخدمها	إلنتاج	العمل(	.

وال	 »الفنان«،	 قبل	 من	 ُمورس	 وإبداعي	 عضلي	 جهد	 أمام	 ألننا	 هنا،	 »سخرة«	 كلمة	 نستخدم	

نَتج«	ال	تعود	له،	خصوًصا	أن	الخبرة	التي	من	املفترض	
ُ
يقابله	أي	بدل	مادي	أو	معنوي،	فملكية	»امل

أن	يكتسبها	»الفنان«	أو	املشارك	في	الورشة	ال	تتعدى	بحسب	تعبير	»ح.	و«:	)التربيت	على	الكتف،	

والتدليع	والتحبب	واستخدام	األلفاظ	السوقية(.	

2019،	إذ	نشرت)35(  هذه	املشكلة	في	ملكية	األعمال	الناتجة	عن	الورشات	وصلت	إلى	العلن	عام	

الوصف	 في	 وتقول	 »تضارب«،	 بعنوان	 ملنحوتة	 الصور	 من	 باسم	»سينثيا	محمود«	مجموعة	 فنانة	

الذي	وثقت	فيه	العمل:	“البداية	كانت	في	املركز	الوطني	للفنون	البصرية	في	دمشق،	ومع	انتهاء	مراحل	

أنا	وصديقاتي	الالتي	شاركن	معي	في	تلك	الورشة	قصة	مع	مدير	املركز،	 العمل	بالصلصال	كان	لنا	

قمنا	بعدها	بإضراب	جماعي	نتيجة	سوء	املعاملة	وأخذنا	أعمالنا	وأكملناها	في	مركز	أحمد	وليد	عزت	

للفنون	التطبيقية	في	دمشق”.

 https://www.youtube.com/watch?v=vPU2L3bg-6g

)35( #Cynthia #سينتيا,	Youtube,27/4/2020,1:19د
https//:www.youtube.com/watch?v4=WQBfnfjP34&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3VT9_Sgb_ghEPdT9-CXULZ-
4YP-xFM6Guy7Rodxfn4FFL8bOkkwu74uHIg

https://www.youtube.com/watch?v=4WQBfnfjP34&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3VT_9Sgb_ghEPdT9-CXULZ4YP-xFM6Guy7Rodxfn4FFL8bOkkwu74uHIg
https://www.youtube.com/watch?v=4WQBfnfjP34&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3VT_9Sgb_ghEPdT9-CXULZ4YP-xFM6Guy7Rodxfn4FFL8bOkkwu74uHIg
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مراكمة أرشيف خفي

يجعل	 الورشات،	 عمل	 يضبط	 الذي	 السخرة	 ونظام	 سابًقا،	 إليها	 أشرنا	 التي	 املتخفية	 الصيغة	

و«:	 »ح.	 بحسب	 الورشات	 عن	 تنتج	 التي	 فاألعمال	 علني،	 غير	 بأرشيف	سري	 يكون	 ما	 أشبه	 املركز	

أو	 لها	 لتكوين	سياقات	جديدة	 بها	 االحتفاظ	 يتم	 ال	 أي	 الغبار(،	 ليلتهمها	 املستودع	 األمر	 بها	 )ينتهي	

استعراضها	علًنا،	بل	تعرض	في	»املناسبات«		مرة	واحدة،	وتختفي،	و	هذا	ما	يهدد	مفهوم	البيع	نفسه	

إن	حصل	بحسب	تعبير	»ح.	و«،	والذي	يرى	أن	األعمال	ال	يمكن	أن	تباع	ألن	ال	أحد	يراها،	وال	تأخذ	

ا	باملعنى	الحرفي،	وال	غاالري	يحاول	الربح،	بل	واجهة	فقط	يمر	
ً
على	محمل	الجد،	)فاملركز	ليس	محترف

من	جنبها	املارة(.

ا« وطنًيا من دون مقاومة
ً
العاملية موضوعة فنية أو »فن

في	محاضرة	ألقاها	الفيلسوف	اإليطالي	جورجيو	أغمبين	عام	2014،	بعنوان	»املقاومة	في	الفن«،	

يطرح	أغامبين	تساؤالت	في	ما	يخص	مفهوم	املقاومة	كـ«عملية«،	ويعيد	النظر	في	العمل	الفني	بوصفه	

منتًجا	إبداعًيا-شعرًيا،	ويرى	أن	املقاومة	في	العمل	الفني	تعني	بداية	»مقاومة	املوت،	وأيًضا	مقاومة	

السابق	من	 التعريف	 اقتبس	أغمبين	 	، القوة	على	املجتمع«)36(	 التي	تطبق	عبرها	 املعلومات	 لبرادايم	

جيل	دولوز،	ويرى	أنه	ينقص	شرح	مفهوم	املقاومة،	وبرأيه	»في	أي	عمل	شعري	)فني(	هناك	�سيء	ما	

يقاوم،	ويواجه	التعبير...	في	العمل	الفني	هناك	دوًما	توتر	بين	اإلمكانية	والالإمكانية،	بين	املستطاع	

والالمستطاع،	بين	الفعل	واملقاومة«)37(.

هانيش،	 لسان	 على	 مسبًقا	 ذكرناها	 التي	 اإلدارية«	 	 »القيمة	 بمواجه	 التعريف	 هذا	 وضعنا	 إن	

	التي	يتم	على	أساسها	»عرض«	األعمال	في	املركز	الوطني،	يمكن	القول	إن	مفهوم	 وعملية	االختيار	

املقاومة	يتال�سى،	حتى	لو	كان	الفنان	نفسه	»يقاوم«	على	مستوى	»العملية«،	ويحاول	االختالف	عن	

»بارادايم	املعلومات«	السائد،	وهنا	نقع	أمام	مشكلة	ترتبط	بالتقييم	الجمالي،	هل	نتحرك	فقط	داخل	

)36(	 European	 Graduate	 School	 Video	 Lectures,	 Giorgio	 Agamben.	 Resistance	 in	 Art,	 youtube,	 2/3/2015,	 length	
43:12,	https://www.youtube.com/watch?v=one7mE-8y9c

)37(	املرجع	السابق
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»اإلطار«)38(	املادي	للوحة	من	دون	األخذ	بالحسبان	»القوى«	املحيطة	بها	،	أم	نأخذ	موقًفا	أيدولوجًيا	

ال	يفصل	بين	مكونات	اللوحة	والسياق	الذي	عرضت	فيه،	خصوًصا	أن	هناك	في	الكادر	»ما	يحيل	إلى	
ما	هو	غير	مرئي	وغير	مفهوم	لكنه	حاضر	تماًما	»؟)39(

قبل	محاولة	اإلجابة	عن	هذه	التساؤالت،	ال	بد	من	اإلشارة	أنه	في	أثناء	الحديث	مع	بعض	الفنانين	

غياث	 لشخص	 طاغ	 حضور	 ثمة	 الصحافية،	 التغطيات	 على	 واالطالع	 املركز،	 مع	 تعاملوا	 الذين	

األخرس،	بل	إن	الفنانين	الذين	رفضوا	التصريح	بأسمائهم	يشيرون	إليه	بضمير	الغائب	»هو«،	هناك	

بل	 إدارًيا،	وصاحب	حكم	جمالي،	 ُيمدح،	هو	ليس	فقط	موظًفا	 أم	 ُيذم	 له	سواء	كان	 سطوة	هائلة	

تحيط	به	هالة	ترتبط	بالسلطة	كونه	ينتمي	إلى	»طائفة	األسد«)40(،	أي	جزء	من	األسرة	الحاكمة	التي	

توظف	الكاريزما	والغطاء	البيروقراطي	ملمارسة	سلطتها.

	واحًدا	ملحاولة	قراءته،	وهو	كوالج		لـ”كريستين	جبران”	طالبة	في	السنة	الرابعة	في	كلية	
ً

اخترنا	عمال

2018،	بعد	مشاركتها	في	 الفنون	الجميلة،		أقامت)41(	معرضها	الفردي	األول	في	املركز		في	تموز	عام	

“وورك	شوب”	في	إيطاليا	إلنتاج	كتاب	“سكيتش	من	سوريا«،	كجزء	من	»العالم«	الذي	يهدف	املركز	

)38(	اإلطار	أو	Parergon	وهو	مفهوم	ينتمي	لتاريخ	الفن	التشكيلي،	والكلمة	تحيل	كما	يبدو	للوهلة	األولى	إلى	إطار	اللوحة	أو	الزخارف	
املوجودة	على	اإلطار،	والشكل	املغلق	لها	يهدف	إلى	»إغالق	كل	العناصر	التي	تحمل	معنى	ضمن	اللوحة	وما	تمثله	

.p 1	:)Jeffrey	Hurwit,	”Image	and	frame	in	Greek	art.“	American	Journal	of	Archaeology	)1977
على	بساطة	التعريف،	اإلطار	يختزن	قيمة	سياسية	وجمالية	تهدف	إلى	خلق	الحد	بين	ما	هو	جمالي	وفني	أي	ينتمي	إلى	)داخل	اإلطار(،	

وبين	ما	هو	سيا�سي	وينتمي	إلى	)خارج	اإلطار(.

)39(	Gilles	Deleuze,	Cinema	1:	The	Movement-Image,	 trans 	:H.	Tomlinson	and	B.	Habberjam,	Ed	1,	 )Minneapolis:	
University	of	Minnesota,1986(	P16.

)40(	مصطلح	طائفة	األسد	ال	يقصد	به	الداللة	إلى	الطائفية	الدينية،	بل	مجموعة	من	األفراد	الذين	يعلنون	والءهم	للقائد	إما	بسبب	
صالت	عائلية	أو	منافع	متبادلة،	ويمارسون	ذات	التأثير	الكاريزماتيكي	الذي	يمتلكه	على	األفراد،	باإلمكان	مراجعة	بحث	ماكس	فيبر	

حول	القائد	الكاريزماتيكي	وأتباعه.
Max	Weber,	 Economy	and	 society:	A	new	 translation,	Trans	by	Keith	Tribe,	 Ed	1,	 )Cambridge:	Harvard	University	
Press,	2019(,	P	384,	438

)41( محمد	سمير	طحان،	»مواضيع	إنسانية	في	معرض	كريستين	جبران	باملركز	الوطني	للفنون	البصرية”،	سانا،
23	،2018/07/https://www.sana.sy/?p=787002
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إلى	مخاطبته.

تدمج	اللوحة	بين	تقنيتي	السكيتش	والكوالج،	إذ	نشاهد	قوس	النصر	في	الخلفية،	وأمامه	شرطي	

بين	»املواطنين«	وجهاز	 التي	شهدتها	فرنسا	واالشتباكات	 إلى	االحتجاجات	 في	إحالة	 مكافحة	شغب،	

.CRSالفرن�سي	الشغب	مكافحة

ا	بين	االحتجاج	العالمي	
ً
	رجل	الشرطة	إلى	جانب	رمز	وطني	فرن�سي	ورمز	عالمي،	يحوي	تناقًضا	صارخ
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ضد	السلطة	في	فرنسا	وبين	التظاهرات	في	سورية	التي	وجهت	بالرصاص	الحي،	لتأتي	عبارة	»كما	نرى	

أو	تحوي	مفارقة	ماال	يمكن	تجاهلها،	بل	تستدعي	 بيتك	لن	يعود	كما	كان	من	قبل«	ساخرة	 األمر،	

االقتباس	 أن	 على	 	
ً

التي	شهدتها	سورية،	فضال وتلك	 الفرنسية	 التظاهرات	 بين	 التراجيدية	 واملقارنة	

هنا	أقرب	إلى	»خطاب«	ينتصر	للشرطة	ربما	على	حساب	املدنيين،	أو	انتصار	السيادة	على	املحتجين	

و«محترفي	التخريب«	بحسب	تعبير	الرئيس	الفرن�سي	آنذاك	إيمانويل	ماكرون.

مارلين مونورو مقتبسة من لوحة آلندي ورهول تحيط بصور لنساء تعرضن لعنف كحال األفغانية شاربات غول

هذه	املحاولة	لجعل	الحدث	السوري	يشابه	ذاك	العالمي،	ترتبط	بالخطاب	الرسمي	السوري	الذي	

يتبنى	سياسات	مكافحة	اإلرهاب،	تلك	التي	تبنتها	دول	العالم	منذ	أحداث	الحادي	عشر	من	سبتمبر،	

واإلرهابيين،	 واملندسين،	 املخربين،	 حساب	 على	 الوطني	 والشرطي	 للجندي	 ينتصر	 الخطاب	 هذا	

توظيف	رمز	عالمي	وطني	عن	االنتصار	ضمن	لوحة	في	صالة	رسمية	سورية،	هو	رهان	على	املتخيل	

الذي	يمتلكه	املشاهد	عن	»اآلخر«	األوربي،	الذي	أيًضا	كافحت	شرطته	اإلرهاب،	خصوًصا	أن	قوس	
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النصر	يعكس	هيبة	الدولة	وتراثها	الوطني،	ويمثل	صورة	فرنسا	الرسمية	بوصفها	دولة	الديمقراطية	

والحريات.	

قد	تبدو	هذه	املقاربة	واهية،	لكن	محاولة	وضع	الرموز	املختلفة	ضمن	اإلطار	لتكوين	عالقات	بين	

الفنانة	في	ذات	املعرض،	حيث	توظف	أيقونات	عاملية	 ثانية	لذات	 العالمي	واملحلي،	تتكرر	في	لوحة	

ضمن	الكوالج،	لتبرز	التناقض	بين	العالمي	الذي	ينتمي	للpop art		واملقتبس	في	عالم	الترفيه	وبين	

الرموز	التي	ظهرت	بسبب	عنف	سيا�سي	أو	اقتصادي	من	الشرق	األوسط،	من	دون	أي	إحالة	إلى	»رموز	

سورية«	مألوفة.

ويجب	األخذ	بالحسبان	أن	جملة	»	home will never be the same again”،	تتكرر	في	العناوين	

الصحافية	والبحثية	التي	تشير	تغيير	جذري،	إلى	“حدث”	علني	شديد	التأثير،	ومن	بعده	لن	يعود	�سيء	

إلى	حاله،	وكأن	هناك	“معركة”	انتصر	فيها	الغرب	الديمقراطي	على	اإلرهاب،	وأنتج	رموزها،	في	حين	ما	

زالت	املعركة	دائرة	في	سورية،	ورموزها	هم	أولئك	الذين	ما	زالوا	خاضعين	للعنف،	وال	مالمح	واضحة	

لهم.

يحيل	تكوين	اللوحة	األولى	إلى	انتصار	جهاز	الشرطة	على	»أعداء«	مجهولين،	ونجاحه	في	حماية	

التراث	الوطني،	إلى	جانب	رسالة	لنا	نحن	الذين	نشاهد	اللوحة،	أن	»ما	حصل«	يعني	تغييًرا	جذرًيا،	

يشترك	فيه	الجميع	كل	من	يريدون	الديموقراطية	والسالم	بوجه	»األعداء«	الذين	البد	من	الوقوف	

بوجههم	بشدة،	هذا	الخطاب	غامض	ومتعدد	األوجه،	معامله	غير	مكتملة	ضمن	اللوحة،		وال	ندعي	

أن	على	العمل	الفني	أن	يكون	مباشًرا	أو	واضًحا،	لكن	توظيف	الرموز	وعدم	»نزع	األلفة«	عنها	ضمن	

سياقات	جديدة،		قد	يتركنا	أمام	قراءة	سطحية	نوًعا	ما،	غامضة	ومزدوجة،	لكنها	في	ذات	الوقت	تحيل	

إلى	الالقيمة	الجمالية	التي	يتم	على	أساسها	اختيار	األعمال،	و	التي	في	حالتنا	هي	قيمة	»العاملية«،	أي	

جعل	املنتج	الفني	السوري	الرسمي	ينتمي	إلى	الصراع	العالمي	ضد	اإلرهاب	من	جهة،	وضد	املخربين	

من	الداخل	من	جهة	أخرى.
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خاتمة

الفنانين	 أمام	 ناصعة،	مفتوحة	 في	دمشق	ظاهرًيا	مساحة	 البصرية	 للفنون	 الوطني	 املركز	 يبدو	

وتعريف	 التشكيلية،	 ورموزه	 السوري	 بالفن	 االحتفاء	 تحاول	 مساحة	 مهاراتهم،	 لصقل	 واملتدربين	

الناس	به،	لكن	في	سياق	نظام	السخرة،	وإدارة	أحد	التابعين	لـ«طائفة	األسد«،	نرى	أنفسنا	أمام	فضاء	

سيا�سي،	الحكم	الجمالي	فيه	مرتبط	بالخطاب	الرسمي،	سواء	كان	إنتاج	الرموز	الوطنية،	أو	ربط	ما	

شهدته	سورية	باألحداث	العاملية	ومواجهة	اإلرهاب،	ليتحول	العمل	الفني،	أي	عمل	فني،	بمجرد	عرضه	

إلى	جزء	من	خطاب	السلطة	الوطني،	خصوًصا	أن	»عرض«	أي	لوحة	أو	عمل	خاضع	لنظام	إداري	

وبيروقراطي	وموافقات،	ال	يقتصر	فقط	على	الحكم	الجمالي،	بل	أيًضا	الرغبة	بمخاطبة	»العالم«،	

تلك	الفئة	التي	يوظف	فيها	بعض	الفاعلين	الثقافيين	والفنين	عالقاتهم	مع	»الخارج«،	لتقديم	الحكاية	

السورية	الرسمية	على	املستوى	الفردي	وعلى	املستوى	الجمالي	عبر	االنتماء	إلى	الرموز	العاملية	التي	

باألصل	ذات	مفهوم	غامض	وسياسات	جعلتها	تظهر	بالشكل	التي	هي	عليه.

النتائج

1	 اإلنتاج،	. ظهر	ضمنه،	وشروط	 التي	 السياق	 عن	 الفني	 للعمل	 استقالل	 ال	

خصوًصا	في	ظل	بلد	مثل	سورية،	كل	ما	هو	»علني«	فيه	محكوم	بإجراءات	بيروقراطية،	

وسلسلة	والءات	و«همسات«	تحكم	من	يحق	له	أن	»يستعرض«	أعماله	علًنا.

2	 توظف	مؤسسات	النظام	السوري	والفاعلون	الثقافيون	ضمنها	-خصوصا	.

تجعل	 وطنية،	 حكاية	 لتشكيل	 »العاملية«	 قيم	 البصرية-	 للفنون	 الوطني	 املركز	

ممارسات	النظام	السوري	تنتمي	للصراع	العالمي	ضد	اإلرهاب.	

3	 كسلع	. وظف	
ُ
ت الوطنية	 الصاالت	 إطار	 في	 والفنية	 الثقافية	 املنتجات	

إلى	تراجع	الحكم	الجمالي	على	حساب	الخطاب	السيا�سي	ذي	 استهالكية،	ما	يؤدي	

األهداف	الدعائية.

4	 نظام	السخرة	واحتكار	األرشيف	يحول	الفنانين	الفاعلين	ضمن	املركز	إلى	.
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ُمشاركين	في	الخطاب	الرسمي،	وتنفى	عنهم	صفة	الفنان	كونهم	ال	يمتلكون	أعمالهم،	

وال	يحق	لهم	التصرف	بها.

5	 السوري	. التشكيلي	 التاريخ	 	- باملركز	 تتمثل	 -التي	 الفنية	 املؤسسة	 توظف	

الوطنية،	 للثقافة	 واحًدا	 	
ً

شكال 	
ً
راسمة الحالي،	 الصراع	 ضمن	 بهم	 وتزج	 وأعالمه،	

وخالقة	استمرارية	تاريخية	تنفي	االختالف	بين	تجارب	الفنانين،	وتجعلهم	جزًءا	من	

الخطاب	األيديولوجي	الرسمي.
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