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تمهيد
ضمــن أنشــطه وفعالياتــه األســبوعية نظــم مركــز التدريــب والتأهيــل فــي املجلــس االنتقالــي الجنوبــي، يــوم االحــد املوافــق 2023-2-5م ، 
فــي العاصمــة عــدن حلقــة نقــاش بعــوان دور الفنــون الثقافيــة فــي تعزيــز التماســك االجتماعــي والتمهيــد للعدالــة االنتقاليــة فــي املجتمــع 
الجنوبــي ، وفــي مســتهل الحلقــة، القــت الدكتــورة منــى باشــراحيل، عضــو هيئــة رئاســة املجلــس االنتقالــي، املشــرف العــام ملركــز التدريــب 
والتأهيــل، كلمــة نقلــت فــي مســتهلها تحايــا الرئيــس القائــد عيــدروس الُزبيــدي، رئيــس املجلــس االنتقالــي الجنوبــي ، لجميــع الحاضريــن، 
فــي الحلقــة التــي تأتــي ضمــن انشــطه ســابقة نفذهــا املركــز فــي ســبيل تعزيــز   عــن شــكرها وتقديرهــا الكبيــر لجميــع املشــاركين 

ً
معبــرة

التماســك االجتماعــي الســيما أنهــا جــاءت مواكبــة لعمليــة الحــوار الوطنــي الجنوبــي آمليــن ان تخــرج هــذه الحلقــة بعــدد مــن التوصيــات 
واآلليــات التــي تســهم فــي تحقيــق التماســك االجتماعــي الجنوبــي، وأشــارت إلــى أهميــة مخرجــات الورقــة العلميــة لكونهــا تتنــاول مفاهيــم 

جديــدة مواكبــة لقضايــا العصــر االجتماعيــة والسياســية.

وأوضحــت باشــراحيل أهميــة النــدوة ومــا تحملــه مــن محتــوى قّيــم يحمــل ثقافــة املجتمــع ويقــوم برســمها فــي ســطوره، حيــث يصــور 
 التوفيــق والنجــاح للمشــاركين فــي جميــع اعمالهــم، والخــروج بالتوصيــات اإليجابيــة 

ً
العديــد مــن املشــاهد املختلفــة فــي املجتمــع، متمنيــة

التــي ترســم آليــات عمــل تقــوم بتعزيــز دور الثقافــة بالتماســك االجتماعــي الجنوبــي.

 عــن 
ً
 موجــزا

ً
 شــرحا

ً
وكان قــد تحــدث الشــاعر شــوقي شــفيق، بكلمــة رحــب فيهــا بجميــع الحضــور مــن مختلــف كــوادر الجنــوب، مقدمــا

الحلقــة وأهدافهــا، والســياق الــذي تتركــز عليــه حــول دور الفنــون الثقافيــة فــي تعزيــز التماســك االجتماعــي.

وقــد تناولــت الورقــة املقدمــة عــددا مــن املفاهيــم املتعلقــة باملوضــوع االغتــراب لقــد اســتطاعت ظاهــرة االغتــراب االجتماعــي أن تفــرض 
نفســها بقــوة علــى شــتى املياديــن الفلســفية والنفســية واالجتماعيــة والسياســية، وظهــرت بوصفهــا موضوعــا أساســًيا لــدى املهتميــن 
فــي جميــع العصــور  فــي عمــق املجتمعــات اإلنســانية فأصبحــت ظاهــرة مالزمــة لإلنســان  والسياســيين وعلمــاء االجتمــاع، وانتشــرت 
فــي الدراســات األدبيــة، والغربيــة والعربيــة علــى حــد ســواء؛ وتعــدُّ الفنــون  تلــك الظاهــرة مكانــة ملحوظــة  واملجتمعــات. وقــد تبــوأت 
 خصًبــا لدراســة قضايــا املجتمــع جمالًيــا وإبــراز تناقضاتــه وصراعاتــه التــي 

ً
األدبيــة والثقافيــة مــاّدة مشــخصة لعوالــم االغتــراب ومجــاال

تضطــرم داخلــه، كمــا أنهــا تســتجلي بواطــن األفــراد، وتكشــف عــن البواعــث الدفينــة للســلوك اإلنســاني؛ وصــارت الفنــون األدبيــة لهــا 
قــدرة علــى التقــاط األنغــام املتباعــدة، املتنافــرة، املركبــة، املتغايــرة الخــواص 

وعــدد أنمــاط االغتــراب املكانــي والنف�ســي واالجتماعــي والثقافــي ثــم تطــرق ملفهــوم التماســك االجتماعــي ونظرياتــه وكيــف تســهم الفنــون 
الثقافيــة فــي مواجهــة مظاهــر االغتــراب، ثــم عقبهــا فتــح بــاب النقــاش للمشــاركين والخــروج بعــدد مــن التوصيــات الهادفــة بتعزيــز دور 

األدب والفــن فــي التماســك االجتماعــي وتحقيــق العدالــة االنتقاليــة. 

حضــر النــدوة عضــوي مجلــس رئاســة االنتقالــي، الدكتــور ســهير واألســتاذ لطفــي شــطارة ومحســن صالــح الحــاج رئيــس لجنــة الحــوار 
الوطنــي الجنوبــي وعــدد مــن األكاديمييــن والباحثيــن واملهتميــن.  
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واالجتماعيــة  والنفســية  الفلســفية  املياديــن  شــتى  علــى  بقــوة  نفســها  تفــرض  أن  االجتماعــي  االغتــراب  ظاهــرة  اســتطاعت  لقــد 
املجتمعــات  عمــق  فــي  وانتشــرت  االجتمــاع،  وعلمــاء  والسياســيين  املهتميــن  لــدى  أساســًيا  موضوعــا  بوصفهــا  وظهــرت  والسياســية، 
اإلنســانية فأصبحــت ظاهــرة مالزمــة لإلنســان فــي جميــع العصــور واملجتمعــات. وقــد تبــوأت تلــك الظاهــرة مكانــة ملحوظــة فــي الدراســات 
 خصًبــا لدراســة 

ً
األدبيــة، والغربيــة والعربيــة علــى حــد ســواء؛ وتعــدُّ الفنــون األدبيــة والثقافيــة مــاّدة مشــخصة لعوالــم االغتــراب ومجــاال

قضايــا املجتمــع جمالًيــا وإبــراز تناقضاتــه وصراعاتــه التــي تضطــرم داخلــه، كمــا أنهــا تســتجلي بواطــن األفــراد، وتكشــف عــن البواعــث 
الدفينــة للســلوك اإلنســاني؛ وصــارت الفنــون األدبيــة لهــا  قــدرة علــى التقــاط األنغــام املتباعــدة، املتنافــرة، املركبــة، املتغايــرة الخــواص 
ســانية العامــة والخاصــة؛ فالعمــل الروائــي يقــوم علــى 

ّ
إليقــاع عصرنــا، ورصــد كلَّ املتغيــرات واألحــداث املتســارعة فــي واقــع الحيــاة اإلن

تصويــر األحــداث والشــخصيات، أي علــى تصويــر أمثلــة مــن الســلوك اإلنســاني؛ ليعبــُر عــن قيــٍم اجتماعيــة معينــة ســواٌء أكاَن هــذا 
التعبيــر إيجابًيــا أم ســلبًيا، أي خاضًعــا لهــذه القيــِم أو متمــرًدا عليهــا. بــل إْن اختيــار الكاتــب الروائــي ألحداثــه، وداللــة هــذه األحــداث 

 مــن مواضعــات اجتماعيــة.
ً

عنــده ينبعــان أصــال

وقــد جمــع هــذا العصــر بيــن املتناقضــات التــي نتــج عنهــا أزمــات اجتماعيــة وفكريــة وسياســية ونفســية أّدت إلــى حــدوث صدمــات كان 
 اغترابيــة، ألوانهــا الشــك والقلــق املســيطر، والقهــر ومعانــاة البعــد عــن 

ً
 لديــه تجربــة

ً
ــدة

ّ
لهــا تأثيرهــا الواســع علــى أفــراد املجتمــع مول

الوطــن، ومقاســاة االســتالب فــي اإلرادة والحريــة والتفكيــر، أو االغتــراب عــن الــروح والشــعور الحــاد بالعدميــة واالنســحاق والعجــز عــن 
مواجهــة الظــروف القاهــرة.

وتلــك املظاهــر أنتجــت ظاهــرة االغتــراب والتفــكك التــي لــم يكــن املجتمــع الجنوبــي بمنــأى عنهــا، بــل كان لهــا حضــور كبيــر فــي حياتهــم، 
الســيما بعــد التحــوالت السياســية التــي رافقــت مشــروع الوحــدة اليمنيــة والتــي ألقــت بأثارهــا الكارثيــة علــى الشــعب فــي الجنــوب بشــكل 
عــام وعلــى والقــوى املدنيــة والسياســية بشــكل خــاص والــدارس املتأمــل فــي الوضــع االجتماعــي فــي الجنــوب يــرى أن تجربــة االغتــراب 

لت ظاهــرة كبــرى تــؤرق القــادة السياســيين واملصلحيــن االجتماعييــن والتربوييــن.   
ّ
بأنماطهــا املتعــددة شــك

لقــد أصبحــت الفنــون والثقافــة أحــد األدوات العمليــة التــي تســهم فــي تعزيــز التماســك االجتماعــي والتعايــش واملصالحــة بيــن أفــراد 
املجتمــع، كمــا أنهمــا يســاعدان علــى إثــارة محادثــات صحيــة بشــأن مســائل صعبــة مثــل التوتــرات بيــن مكونــات املجتمــع والصراعــات 
 عــن أن لديهمــا القــدرة علــى إزالــة الحواجــز التــي 

ً
الناتجــة عــن العنــف السيا�ســي وإحــداث تغييــر إيجابــي فــي املجتمعــات املحليــة، فضــال

تعتــرض الحــوار وخلــق ِمســاحة آمنــة بيــن أبنــاء املجتمــع الواحــد

 للمجتمعــات املحليــة ملناقشــة القضايــا املشــتركة وتقديــم روايــات مختلفــة 
ً
 وأداة

ً
وهنــاك مــن يــرى الفنــون األدبيــة والفنيــة وســيلة

للصــراع ومناقشــة الظلــم االجتماعــي. وفــي جميــع أنحــاء العالــم، اســتخدمت العديــد مــن املنظمــات الدوليــة الفــن والثقافــة لتعزيــز 
التماســك االجتماعــي ومكافحــة خطــاب الكراهيــة؛ لكــون الفــن يجمــع النــاس مًعــا ويعينهــم علــى تســهيل املحادثــات الصعبــة التــي تشــتد 

الحاجــة إليهــا، ولــذا فنحــن محتاجــون أن نســتخدم هــذا الفــن أداة إليصــال رســالة ســالم وتماســك اجتماعــي الجنوبــي.

المقدمة
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إن التطــورات املتســارعة التــي شــهدها الجنــوب تركــت كثيــرا مــن االزمــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة وقــد شــكلت الحــرب 
التــي شــنت علــى الجنــوب منــذ صيــف 94م حتــى اللحظــة ومــا خلفتــه مــن أضــرار نفســية وتدميريــة فــي منظومــة القيــم وكذلــك التدميــر 
املمنهــج الــذي طالــت البنيــة التحتيــة ووجــود حالــة مــن عــدم االســتقرار الــذي أصــاب املجتمــع الجنوبــي، الســيما حيــن توقفــت عمليــة 

اإلنتــاج بعــد مصــادرة ونهــب مؤسســات الدولــة.

وصــار قطــاع كبيــر مــن موظفــي دولــة الجنــوب عاطليــن عــن العمــل مخلفــة الضغــوط النفســية والقضايــا االجتماعيــة فقــد تركــت 
تلــك العوامــل اثــارا نفســية واقتصاديــة واجتماعيــة وامنيــة فــي محافظــات الجنــوب بشــكل عــام والعاصمــة عــدن علــى وجــه الخصــوص 
ممــا أثقــل كاهــل املواطــن الجنوبــي فــي عــدن وتركــت أزمــات اجتماعيــة  وعــدم االســتقرار وتلــك االزمــات لــم تكــن وليــدة اللحظــة بــل هــي 
تراكمــات منــذ ثالثــة عقــود، خاصــة أن القــوى نظــام صنعــاء عملــت علــى تدميــر املؤسســات التنشــئة االجتماعيــة فــي الجنــوب ولــم تكــن 
الســلطات الحاكمــة فــي الجنــوب وعــدن تتبنــي عمليــة التنميــة االجتماعيــة وال االقتصاديــة واســتمرت عقــودا فــي الســلطة ممــا أدى 
بطبيعــة الحــال إلــى انتشــار الفســاد وغيــره مــن النتائــج الســلبية لنظــم االجتماعيــة والثقافيــة واملدنيــة وبــرزت األســاليب القبليــة غيــر 

الديمقراطيــة ممــا جعلهــا تنتــج وعــي غيــر مدنــي.  

مشلكة الدراسة
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دور الفنون الثقافية في تعزيز التماسك االجتماعي وتحقيق العدالة االنتقالية في المجتمع الجنوبي

   تحاول الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية:   

ما مفهوم االغتراب االجتماعي وأبعاده؟ . 	

ما مفهوم التماسك االجتماعي ونظرياته؟. 	

مــا مفهــوم الهويــة الثقافيــة ومــا مــدى قــدرة الفنــون الثقافيــة فــي تعزيــز التماســك االجتماعــي والعدالــة االنتقاليــة فــي املجتمــع . 	
الجنوبي؟

 ما هي اآلليات واإلجراءات التي تسهم في تعزيز التماسك املجتمعي والعدالة االنتقالية في الجنوب . 	

أسئلة الدراسة
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دور الفنون الثقافية في تعزيز التماسك االجتماعي وتحقيق العدالة االنتقالية في المجتمع الجنوبي

مــن هنــا تأتــي أهميــة دراســة وتحليــل كيفيــة تعزيــز التماســك االجتماعــي وبنــاء الســلم املجتمعــي الداخلــي فــي الجنــوب بمــا يحــول دون 
تطــور االنقســامات والتمــزق االجتماعــي عبــر مجموعــة مــن الفنــون الثقافيــة ذات االرتبــاط املشــترك مــع املجتمــع.

مفهوما االغتراب والتماسك االجتماعي والعالقة بينهما؟

معرفة مفهوم الهوية الثقافية ومدى قدرتها الفنون في تعزيز التماسك االجتماعي في املجتمع الجنوبي.	 

فــي أنشــطة الحــوار بيــن 	  ــدة« لديهــا قــوى ســحرية  فــي فهــم أهميــة الفنــون الثقافيــة بصفتهــا »قــوة موّحِ تســاعد هــذه الدراســة 
مكونــات املجتمــع الجنوبــي يخلــق بيئــة آمنــة للمشــاركين إلبــداء آرائهــم ويســمح لهــم بالتعبيــر عــن أنفســهم بحريــة أكبــر ويزيــل 

ــدة جامعــة. التوتــر بيــن املكونــات السياســية املختلفــة أو املتصارعــة، وذلــك ألن الفــن قــوة موّحِ

تعطي املسؤولين على الشأن الثقافي في الجنوب طريقة كيفية االستفادة من الفنون الثقافية في سبيل تدعيم ركائز التصالح 	 
والتســامح والحريــة وحــب الحيــاة وكان خيــر وســيلة لترســيخ القيــم االجتماعيــة فــي مســيرة الثــورة الوطنيــة الجنوبيــة. تعبيــًرا عفــا 

عليــه الزمــن لبنــاة الســالم واملبدعيــن االجتماعييــن فــي املنطقــة العربيــة أهــداف الورقــة البحثيــة.

أهمية الدراسة
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دور الفنون الثقافية في تعزيز التماسك االجتماعي وتحقيق العدالة االنتقالية في المجتمع الجنوبي

ــع مكّونــات وأفــراد املجتمــع وجعلهــا أســاس تماســكهم االجتماعــي، وهــي العناصــر املســتمّدة 	  جّمِ
ُ
 البحــث عــن العناصــر التــي ت

 علــى املعاملــة الحســنة وعلــى 
ّ

هــا تحــث
ّ
مــن القيــم الكونيــة لحقــوق اإلنســان والجماعــات، ومــن مختلــف الديانــات الســماوية، وكل

التراحــم وعلــى اإلقــرار بحرّيــة كّل فــرد وكّل مجموعــة فــي املجتمــع فــي معتقداتهــا وفــي أفكارهــا طاملــا ال تضــّر بهــا اآلخريــن وال تفرضهــا 
ــم حيــاة الجميــع ويكــون مرجعــا أصليــا لتقنيــن نظــام عيشــهم.

ّ
عليهــم. وهــذه العناصــر تكــون مضّمنــة فــي دســتور ينظ

 مــن االنتظــار للســلطة، مواطنيــن لديهــم 	 
ً
خلــق وعــي ثقافــي وتماســك اجتماعــي لــدى املواطنيــن لكــي يمكنهــم التفكيــر بأنفســهم بــدال

، وقبــل كل �ســيء، كبشــر 
ً
القــدرة علــى رؤيــة أنفســهم ليــس فقــط ببســاطة كمواطنيــن فــي منطقــة أو مجموعــة محليــة ولكــن أيضــا

مرتبطيــن مــع جميــع البشــر اآلخريــن بعالقــات االعتــراف واالهتمــام. 

الكشف عن االليات واإلجراءات التي تسهم في تفعيل الدور الثقافي لإلسهام في تعزيز التماسك االجتماعي.	 

أهداف الدراسة
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دور الفنون الثقافية في تعزيز التماسك االجتماعي وتحقيق العدالة االنتقالية في المجتمع الجنوبي

لقــد احتــوت الدراســة علــى مقدمــة وثالثــة مباحــث ففــي املقدمــة تنــاول إشــكالية الدراســة وأهدافهــا وفــي املبحــث األول، االغتــراب 
وتفكيــك النســيج االجتماعــي، املفهــوم واملؤشــرات، املبحــث الثانــي، الفنــون الثقافيــة ودورهــا فــي تعزيــز التماســك االجتماعــي املبحــث 
الثالــث، اآلليــات واإلجــراءات التــي تســهم فــي تعزيــز التماســك املجتمعــي والعدالــة االنتقاليــة فــي الجنــوب، وقــد اختتمــت الدراســة بجملــة 

مــن التوصيــات واملقترحــات، ومرصــد باملصــادر واملراجــع.

نتائج االستطالع امليداني للدراسة والتوصيات املقترحة 

ماهي بواعث التفكك االجتماعي في املجتمع الجنوبي؟  

عــدم املســاواة والعدالــة والتنميــة املســتدامة واملتوازنــة والفقــر وتوزيــع الثــروة بعدالــة هــي مــن اهــم املؤثــرات علــى التماســك 	 
املجتمعــي، مجتمــع متماســك يعنــي حمايــة املواطنيــن مــن مخاطــر الحيــاة وحقهــم فــي العيــش بكرامــة والثقــة فــي جيرانهــم )مكونــات 

املجتمــع االخــرى( 

الــى قــدر أكبــر مــن 	  بمــا يضمــن العمــل مــن اجــل مســتقبل أفضــل ألنفســهم وألســرهم، هــو الســعي  غيــاب مؤسســات الدولــة 
التشــاركية بيــن املواطنيــن وخلــق فــرص للترقــي ضمــن مفهــوم املواطنــة الحقيقيــة التــي تذيــب النزعــات املناطقيــة والدينيــة فــي 

بوتقــة واحــدة هــي االنتمــاء الــى الجنــوب.

عــدم التمييــز وســيادة القانــون بمســاواة فــي املجــاالت السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة وبضمــان حمايــة الدولــة 	 
بحياديــة ودون تمييــز والــى الثقــة بيــن النــاس واملؤسســات والشــعور باالنتمــاء الــى املجتمــع. 

عــدم تكافــؤ الفــرص بيــن جميــع املكونــات للم�ســي قدمــا نحــو املســتقبل االفضــل، ويتــم ذلــك فــي التنميــة االجتماعيــة الثقافيــة 	 
مــن خــالل تحســين الرعايــة الصحيــة والتعليــم والحمايــة االجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا مــن الخدمــات.

من أجل تعزيز دور املؤسسات الثقافية في الجنوب لتعزيز التماسك االجتماعي ولبناء السالم والتعايش. 

الوطنيــة 	  واملجتمعــات  األفــراد  بيــن  املســتعصية  الصراعــات  لتحويــل  نوعهــا  مــن  فريــدة  أدوات  الســالم  لبنــاة  الفنــون  تقديــم 
والعامليــة وهــي أدوات غيــر منتشــرة حالًيــا أو متوفــرة فــي مجــال بنــاء الســالم. تتمثــل مهمــة ممار�ســي بنــاء الســالم فــي إيجــاد طــرق 
عــن معالجــة  التعبيــر  النزاعــات  فــي  للنــاس  يمكــن  الســالم وخلــق مســاحة حيــث  بنــاء  فــي عمليــة  الفنــون  اســتراتيجية إلدمــاج 

الفنــون.  مــن خــالل  النزاعــات والعنــف وعــدم االســتقرار 

ال تــزال الفنــون الثقافيــة مهّمشــة فــي مجــال بنــاء الســالم ربمــا ألنــه ُينظــر إليهــا علــى أنهــا ال تخــدم قضايــا النزاعــات والعنــف، 	 
وغالبــا مــا يكــون ممار�ســي بنــاء الســالم ناشــطين اجتماعييــن وسياســيين بعيديــن عــن مجــاالت الفنــون والعلــوم االنســانية، أو ألن 

املنهجيــات ليســت متاحــة بســهولة وعلــى العكــس وداخــل املجتمــع الفنــي.

 يشــعر العديــد مــن الفنانيــن بــأن فنهــم ال يحتــاج إلــى تفســير اجتماعــي أو ثقافــي، وأن الفــن هــو مــن أجــل الفــن، كمــا يقــول املثــل، 	 
وأي محاولــة لجعــل الفــن يتجــه نحــو السياســية أو املجتمــع تخــون طبيعــة الفــن املعبــرة عنــه.

 ما هو دور النخب واملؤسسات الثقافية والفنية في املجتمع الجنوبي في تكريس السلوكيات املجتمعية االيجابية؟

االجتماعــي،  التماســك  تعزيــز  فــي  الفاعلــة  التدخــالت  مــن  وعــدد  واألدبيــة  والثقافيــة  الفنيــة  األنشــطة  مــن  واســعة  سلســلة  عبــر 
املحلــي. املســتوى  علــى  النزاعــات  منــع  آليــات  وتعزيــز  االســتقرار،  تحقيــق  فــي  واملســاهمة 

محاور الدراسة



10

دور الفنون الثقافية في تعزيز التماسك االجتماعي وتحقيق العدالة االنتقالية في المجتمع الجنوبي

أن الثقافــة والفنــون تنتــج تأثيــرات علــى املســتويين الفــردي والجماعــي تتجــاوز البعــد الجمالــي، ولهــا أهميــة قــد تحقــق التمكيــن 	 
والتنميــة االقتصاديــة- ُيطلــق علــى هــذا النــوع مــن التأثيــرات: التأثيــرات الخارجيــة أو األدواتيــة املحــددة.  تكــون هــذه التأثيــرات 
مفيــدة عندمــا »ُينظــر إلــى الفنــون علــى أنهــا وســيلة لتحقيــق أهــداف اجتماعيــة واقتصاديــة واســعة ال عالقــة لهــا بالفــن فــي حــد 

ذاته.  

أنه من املمكن مالحظة أربعة أدوار للثقافة في الحياة الحضرية:	 

، عندمــا تكــون هنــاك منشــأة ثقافيــة قــادرة علــى جــذب عــدد كبيــر مــن النــاس، والعمــل كرمــز ثقافــي يؤثــر علــى االقتصــاد الحضــري 
ً
 أوال

، عندمــا يشــكل نشــاط ثقافــي -مهرجــان، 
ً
، عندمــا يكــون لــدى »املنطقــة الثقافيــة« القــدرة علــى تعزيــز التنميــة املحليــة؛ ثالثــا

ً
املحلــي؛ ثانيــا

، الــدور »الســائد« للثقافــة فــي التنميــة الحضريــة، حيــث يمكــن للخصائــص 
ً
 لالقتصــاد املحلــي؛ رابعــا

ً
 حيويــا

ً
علــى ســبيل املثــال- مكونــا

الثقافيــة التــي تحــدد مجموعــة مــن املواطنيــن أن تعــزز الهويــة املجتمعيــة واإلبــداع والتماســك والحيويــة

كيف مؤسسات للنخب واملؤسسات الثقافية والفنية ان تتبنى   خطوات السالم والتعايش داخل بنية املجتمع؟

يمكــن للنخــب واملؤسســات الفنيــة والثقافيــة واألدبيــة بتنويعاتهــا وادواتهــا وعناصرهــا وعالقاتهــا وتشــبيكاها وشــبكاتها الواســعة فــي 
الجنــوب أن تلعــب أدوارا جديــرة بالقيمــة واألهميــة فــي تعزيــز التماســك االجتماعــي الجنوبــي وتســهم فــي املرحلــة االنتقاليــة وتحقيــق 
العدالــة االجتماعيــة وبنــاء الســالم املأمــول، بالشــراكة مــع الفاعليــن األخريــن الحكومــة والســلطات املحليــة والهيئــات الدوليــة. إذا مــا تــم 

أعــادة تنظيــم نشــاطها وتعزيــز قدراتهــا بالدعــم واملمكنــات الالزمــة.

كيــف تعــزز النخــب واملؤسســات دورهــا اإليجابــي مــن مســؤولية مجتمعيــة فــي حمــل رايــة رســالة الســالم والتعايــش والعمــل علــى 
اقــع الصعــب الــذي تعيشــه البــالد؟ توعيــة املجتمــع بهــذا الســلوك للخــروج مــن الو

يتعيــن علــى القائميــن علــى املشــهد الثقافــي الجنوبــي فــي كل مناطــق الجنــوب الــى توســيع عالقتهــا مــع املانحيــن الدولييــن والجهــات الفاعلــة 
فــي بنــاء الســالم العمــل مــع املجتمــع املدنــي الجنوبــي لتطويــر صــوت قــوي لطــرح مواقــف واضحــة وعمليــة بشــأن عمليــة الســالم. وتقديــم 
الدعــم املالــي والفنــي لشــبكات وتحالفــات املجتمــع املدنــي املدنــي املحلــي. ســيمكنها هــذا الدعــم مــن تنفيــذ برامــج ومشــاريع وأنشــطة تلبــي 

مــا يريــده ويحتاجــه النــاس علــى األرض.

 إنشــاء منصــة تجمــع النخــب واملؤسســات الثقافيــة الجنوبيــة منظمــات، تلتقــي وتتفاعــل وتتبــادل األفــكار فيمــا بينهــا، مــن جهــة 	 
وبيــن املنظمــات الداعمــة مــن جهــة أخــرى.

تخصيــص التمويــل الــالزم لتصميــم وتنفيــذ برامــج التدريــب املتعلقــة ببنــاء القــدرة املؤسســية للشــباب املوهوبيــن واملؤسســات 	 
الثقافيــة املحليــة وبنــاء قــدرات العامليــن واملتطوعيــن فيهــا، مــن أجــل ضمــان وجــود مؤسســات ثقافيــة فاعلــة قويــة تعمــل بكفــاءة 

عاليــة.

فــي القــدرات املؤسســية وال 	  بنــاء عالقــات طويلــة األمــد مــع منظمــات املجتمــع املدنــي؛ عبــر تمويــل متعــدد الســنوات يســتثمر 
يقتصــر علــى تحقيــق أهــداف معينــة عبــر تنفيــذ البرامــج. 

باعتقادك هل أسهمت الفنون الثقافية في التماسك االجتماعي الجنوبي 

 أثبتــت الحــرب ضــد الجنــوب منــذ صيــف 94م حتــى اللحظــة  أن الــدور الحيــوي للفنــون الثقافيــة عمــل علــى حفــظ املجتمــع مــن 
االنهيار والفو�سى، إذ رغم غياب مؤسســات الدولة الرســمية )التشــريعية والقضائية والتنفيذية(، وتدمير البنية التحتية للخدمات 
وتعــدد أطــراف الحــرب وهيمنــة الجماعــات املســلحة واملليشــيات وانتشــار الســالح بيــن الســكان علــى نحــو لــم يشــهد لــه تاريــخ الجنــوب 
مثيــل، ، لقــد كانــت النخــب الثقافيــة واملدنيــة فــي املجتمــع الجنوبــي هــو الحاضــر الوحيــد فــي حفــظ الرمــق األخيــر مــن الحيــاة االجتماعيــة 
املشــتركة للنــاس فــي املــدن واألريــاف، تلــك النخــب مــن مواجهــة تحــدي الحــرب وتفعيــل ممكناتهــا فــي ممارســات أدوار فاعلــة فــي تســوية 

النزاعــات االجتماعيــة فــي املجتمعــات املحليــة والحفــاظ علــى املجتمــع مــن االنهيــار فــي الفو�ســى.
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مــا هــي البرامــج واملشــاريع واألنشــطة التــي تعــزز وتحقــق رفــع التوعيــة الالزمــة للمجتمــع حــول تعزيــز التماســك االجتماعــي وبنــاء 
الســالم والتعايــش داخــل املجتمــع الجنوبــي؟

 مســح املؤسســات الثقافيــة فــي الجنــوب املحليــة كافــة املحافظــات واملديريــات وتحليلهــا واختيــار الوســطاء وتدريبهــم علــى تيســير 	 
فــي  فــي ســبيل تعزيــز التماســك االجتماعــي، واملســاهمة  تلــك املؤسســات  بيــن  الحــوارات الثقافيــة والتنمويــة والتبــادل الثقافــي 

تحقيــق االســتقرار.

االهتمــام باملرجعيــات الثقافيــة الجامعــة التــي تعــد محــور اهتمــام الجميــع كاألنديــة الرياضيــة واملواقــع الســياحية والشــواطئ 	 
واملتنزهــات الترفيهيــة..

دعــم برامــج، بمــا فيهــا منتديــات حــوارات ثقافيــة، لتوعيــة الشــباب واملؤثريــن فــي وســائل التواصــل االجتماعــي بأهميــة التنــوع 	 
والقبــول باآلخــر ومخاطــر خطــاب الكراهيــة.   

أبــرز املعالــم والفنــون الثقافيــة فــي الجنــوب التــي تعتقــد أنهــا ســوف تســهم فــي تعزيــز التماســك االجتماعــي وبنــاء الســالم داخــل 
مكونــات املجتمــع الجنوبــي؟

جدول رقم )2( يوضح أبرز الفنون الثقافية في الجنوب 

أ- مادية ثابتة ب- مادية منقولة ج- ال مادية

آثار ومتاحف طب شعبي حكايات

أبنية وعمارات لقى أثرية عقائد

مشيدات دينية أطعمة أدب وشعر

مشيدات سياحية أشغال حرفية أعياد شعبية

مشيدات خدمية أعمال فنية رموز

منشآت عملية أدوات موسيقية رقص وموسيقى

كتب وصحافة ألعاب حيوانات

مشيدات رياضية 

ما هي املرجعيات الثقافية األكثر اتساعا وانتشارا لدى عينة االستطالع سوف نذكرها بالترتيب؟ 

أوال: األندية الرياضية والثقافية والفنية )الرسمية والشعبية واملدرسية(  

اقع واملعالم التاريخية واالثرية  ثانيا: املو

ثالثا: األغاني والرقصات واملهرجانات الشعبية والشعرية 

رابعا: املنتزهات والشواطئ واملساحات األمنة 
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أوال: األليات واإلجراءات 

إعــداد الخارطــة الثقافيــة فــي إنتــاج مســارات تجمــع املواطنيــن وتمهــد للتماســك االجتماعــي وتحقيــق العدالــة االنتقاليــة للجنــوب؛ . 	
 مــن املــوارد الثقافيــة املتوافــرة. 

ً
لكونهــا أداة فعالــة لوضــع البرامــج التنمويــة واالجتماعيــة املحليــة انطالقــا

إعداد دراسات ميدانية توثيقية شاملة لحصر ورصد كافة الفنون الثقافية في املجتمع الجنوبي . 	

دعوة املستثمرين لالستثمار في املجال الثقافي، السياحي واألدبي والفني والترفيهي...الخ . 	

تشــجيع ودعــم املبــادرات الشــعبية املهتمــة بالفنــون الثقافيــة والعمــل علــى تنظيمهــا لكونهــا مــن اهــم مقومــات نجــاح املشــاريع . 	
الثقافيــة التــي تســهم فــي تعزيــز التماســك املجتمعــي )تكريــم الشــاعرين ثابــت عــوض وأبــو حمــدي نموذجــا( والعمــل علــى زيــادة 
القــدرة علــى التعاطــف واالهتمــام باآلخريــن وبنــاء عالقــات مــن االعتــراف عــادة مــا يخــرج األفــراد الذيــن يشــاركون فــي الخبــرات 

الثقافيــة مــن بيئتهــم املألوفــة وينســحبون نحــو املجهــول. 

إعداد برامج تدريبية ســنوية في ســبيل بناء قدرات الشــباب املوهوبين الســيما في عواصم املحافظات في عدة مجاالت )الرســوم . 	
الجداريــة ورســام كاريكاتيــر، واإلنتــاج املســرحي والتصويــر، وكتابــة القصــة والروايــة...( لتمكينهــم مــن لعــب دور إيجابــي وفعــال فــي 

املجتمع.

االســهام في إعداد مشــروع ثقافي وطني جنوبي جامع يعمل على اســتعادة روح الهوية الثقافية الجنوبية ويحدد مالمح مســتقبل . 	
الجنوب الثقافي والفكري. 

تعزيــز . 	 فــي  بالجنــوب  والثقافــة  الفنــون  أهميــة  حــول  الجنوبيــة  الثقافيــة  واملؤسســات  النخــب  لــدى  العــام  الوعــي  تشــكيل 
التماســك االجتماعــي، العيــش املشــترك، األمــن وإدمــاج لوصــول إلــى هــذه األهــداف ســيتم مــن خــالل طــرق مواضيــع متنوعــة، 
وشــاملة ملختلــف االهتمامــات الوطنيــة عــن طريــق سلســلة مــن املحاضــرات والنــدوات والجلســات النقاشــية، مشــفوعة بعــدد 
مــن املســابقات الثقافيــة والفنيــة تشــمل: القــرآن الكريــم، مدائــح الرســول صلــى هللا عليــه وســلم، الشــعر، الرســم، األغانــي، 
الرقصــات الجماعيــة، الفــن التشــكيلي، وأشــكاال أخــرى مــن أنمــاط التعبيــر الثقافــي. باإلضافــة إلــى عــروض خاصــة تعبــر عــن 
خصوصيــة كل واليــة، إضافــة إلــى تنظيــم تصفيــات فــي كــرة القــدم، وبطولــة خاصــة لكــرة القــدم املدرســية، وفــي كــرة الســلة، 

التقليديــة. واأللعــاب  القــوى،  وألعــاب 

إعــداد مشــروع ســنوي يســتهدف مــا ال يقــل عــن ألــف شــاب حــول عــدد مــن األنشــطة والثقافيــة والرياضيــة والترفيهيــة، ومشــاركة . 	
التحديــات  لرفــع  االســتجابة  علــى  والقــدرة  واملدنيــة  واملواطنــة  الثقافــة  تعزيــز  فــي  بفعاليــة  والرياضييــن  الثقافييــن  الفاعليــن 

املتعلقــة بتشــغيل الشــباب ومكافحــة التطــرف

ثانيا: التوصيات واملقترحات:  

أوال: فــي مجــال تفعيــل نشــاط األنديــة الرياضيــة والثقافيــة والفنيــة )الرســمية والشــعبية واملدرســية( يتطلــب القيــام بالخطــوات 
التالية:

تفعيل دور األنشطة التربية البدنية واألنشطة الرياضية املدرسية في مدارس التعليم األسا�سي والثانوي. 	 

تفعيل الدور الريا�سي لكافة الفرق الشعبية في مديريات الجنوب 	 

تفعيــل دور األنديــة الرياضيــة الجنوبيــة لكافــة درجاتــه األولــى والثانيــة واملمتــاز الســيما األنديــة الرياضيــة فــي العاصمــة عــدن 	 
ونــادي حســان وشــعب حضرمــوت وغيرهــا. 

إقامــة املباريــات الوديــة بيــن األنديــة الكبــار فــي ســبيل اســتعادة هويتهــا الثقافيــة التــي تعــد جــزء مــن هويــة الجنــوب وملــا لهــا مــن 	 

اآلليات والتوصيات المقترحة
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أهميــة فــي التماســك االجتماعــي الجنوبــي. 

تالميــذ 	  بيــن  التطــوع  ثقافــة  وتنميــة  وخلــق  التعليميــة،  املؤسســات  فــي  الدرا�ســي  التميــز  وتشــجيع  وتنميتهــا  املواهــب  اكتشــاف 
الشــباب. بيــن  اآلمنيــن  والنقــاش  للتواصــل  إطــار  وخلــق  التعليميــة،  املؤسســات 

تنفيــذ حمــالت توعويــة دور الرياضــة فــي مواجهــة العنــف والتطــرف العنيــف” وتناولــت هــذه الحملــة مجموعــة مــن األنشــطة منهــا 	 
جلســات شــبابية حــول العنــف والتطــرف العنيــف، وكيفيــة ربــط الرياضــة بالتنميــة االجتماعيــة ومواجهــة التطــرف العنيــف

اقــع واملعالــم التاريخيــة واالثريــة يســاعد علــى إعــادة بنــاء ودعــم التماســك املجتمعــي يتطلــب  ثانيــا: وفــي مجــال تفعيــل نشــاط املو
القيــام باآلتــي: 

صيــرة 	  كقلعــة  الجنــوب  محافظــات  كل  فــي  واالثريــة  التاريخيــة  املواقــع  فــي  الســيما  الجنــوب  ألبنــاء  الســياحي  النشــاط  تفعيــل 
وغيرهــا.  والقــالع  وحصــون  حضرمــوت  وشــبام  واملنــارة  والصهاريــج 

إعادة ترميم املتاحف الوطنية في عواصم محافظات الجنوب.  	 

إقامة املسابقات الثقافية كالتصوير واملعلومات والبحوث واملقاالت فيما يخص التراث الجنوبي.	 

إعــداد فــرق شــبابية مــن الجنســين وتدريبهــم فــي مجــال االرشــاد الســياحي فــي ســبيل توزيعهــم علــى املواقــع الســياحية واالثريــة كال 	 
فــي إطــار مديريــة ومحيطــه الجغرافــي فــي ســبيل تقديــم خدمــات ســياحية ارشــادية توعويــة تثقيفيــة عــن تلــك املواقــع االثريــة.  

ثالثا: وفي مجال تفعيل دور األغاني والرقصات واملهرجانات الشعبية والشعرية يتوجب القيام بالخطوات التالية: 

الصفــوف 	  وريــادة  كالكشــافات  للطــالب  املدرســية  والقيــادة  والخطابــة،  والتمثيــل،  والرقــص  )الرســم  الفنيــة  املــواد  تفعيــل 
الجنــوب. مــدارس  لكافــة  األسا�ســي  التعليــم  مرحلــة  فــي  الدراســية( 

املشاركات في كافة املهرجانات واملناسبات الوطنية والدينية الجنوبية 	 

ترسيخ ثقافة االعتزاز باألغنية والرقصات الشعبية واملوروث الجنوبي بكل اشكاله.	 

رابعا: وفي مجال تفعيل دور املنتزهات والشواطئ واملساحات األمنة يتوجب القيام باآلتي: 

إعــادة املســاحات اآلمنــة لألطفــال فــي الحافــات واملــدارس ليمــارس الطــالب نشــاطهم بأريحيــة تامــة فــي ســبيل اندمــاج األطفــال 	 
ببعضهــم ويخلــق روح االخــاء والتعــاون والصداقــة فيمــا بينهــم. 

توفيــر املنتزهــات للعوائــل فــي الشــواطئ والحدائــق فــي ســبيل ان تنــال االســرة الجنوبيــة حقوقهــا الترفيهيــة والســياحية وتســهم تلــك 	 
األماكــن العامــة فــي خلــق روح التآلــف والتقــارب بيــن االســر الجنوبيــة الســيما فــي املجتمعــات املدنيــة.

 توفيــر الحمايــات األمنيــة الكافيــة لألســر والعوائــل التــي ترتــاد تلــك األماكــن وكذلــك الســعي الــدؤوب لتوفيــر البيئــة املالئمــة لتلــك 	 
املنتزهات.

دعوة املستثمرين في املجال السياحي السيما في عواصم املحافظات عدن لحج ابين املهرة سقطرى شبوة حضرموت. 	 

حــث وتشــجيع وتكريــم الجهــات الفاعلــة )الــوكالء الثقافيــون املحليــون واملؤسســات واملواطنــون والجمعيــات األهليــة والجامعات 	 
املســاهمة فــي تعزيــز الديناميكيــات الثقافيــة فــي كل منطقــة، مــع دور أسا�ســي كدافــع لهــذه االســتراتيجيات معظــم الوقــت.
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