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 قافلة ثقافيیة

يیتزاايید االهھمُّ االسورريي في االدااخل وواالخاررجج٬، وويیرتفع معهھ جهھد االسورريیيین في تصديیر قضيیتهھم إإلى 
االعالم٬، ال سيیما االمثقفيین منهھم أأصحابب االتارريیخ االحافل في ااألعمالل االفنيیة وواالثقافيیة٬، االتي حاوولت 

 يیل.االحربب ووأْأددهھھھا٬، لكنهھم بدؤؤوواا ررحلة جديیدةة٬، متجاهھھھليین مأساةة فقدووهھھھا في ووططنهھم ووترااثهھم االجم

االقافلة االثقافيیة االسورريیة٬، االخطوةة ااألوولى لنخبة من االمثقفيین االسورريیيین االمقيیميین بفرنسا٬، وواالذيین 
اانطلقواا عبرهھھھا نحو االدوولل ااألووررووبيیة؛ في محاوولة إليیصالل ررسالة عن معاناةة االسورريیيین٬، بلغة ثقافيیة 

 فنيیة تتماشى مع توجهھ كل ووااحٍد منهھم.

خاللل مرووررهھھھا بمديینة "بيیساسس" جنوبي فرنسا٬، قاددمة من  "االخليیج أأووناليین" االتقى أأفراادد االقافلة
 االعاصمة االنروويیجيیة (أأووسلو)٬، ضمن ررحلتهھا إإلى باقي االعوااصم ااألووررووبيیة.



 

عاماً)٬، إإنن االمشرووعع يیحمل  72يیقولل االمصورر االسورريي وواالمشرفف على االقافلة محمد االروومي (
ررسالة سيیاسيیة للمجتمع االدوولي لكن بلغٍة ثقافيیة٬، لتعّرفف االمجتمع ااألووررووبي بالمأساةة االتي يیعيیشهھا 

 االسورريیونن في االدااخل االسورريي بيین لحظاتت االقتل قصفاً أأوو جوعاً وومرضاً.

مثقفاً سورريیّا٬ً، في فرنسا  50لة مشرووعع تطوعي بدعم ذذااتي٬، يیضم أأكثر من وويیوضح االروومي أأنن االقاف
ووعددد من االدوولل ااألووررووبيیة٬، مشيیرااً إإلى أأنن االمشرووعع يیهھدفف إإلى االتنقل بيین عددد معيین من االدوولل٬، 

 عاما٬ً، تمثل جعبتهھم االثقافيیة نحو االمجتمع االدوولي٬، كما يیقولل. 36عبر سيیاررةة تارريیخيیة عمرهھھھا 

تهھا نحو االجنوبب االفرنسي٬، أأستاذذةة علم ااالجتماعع وواالشاعرةة االسورريیة خلودد ووضمت االقافلة في ررحل
االصغيیر٬، وواالفنانيین االتشكيیليیيین ووالء ددكاكك٬، ووووليید االمصريي٬، وونورر عسليیة؛ إإذذ جرىى عرضض أأعمالهھم 
االفنيیة٬، إإضافة إإلى عددد من االمصورريین االذيین عبّروواا من خاللل صوررهھھھم عن االدمارر االذيي لحق 

 بسورريیا جّرااء االحربب.

ووعلى االرغم من االتحديیاتت االتي يیوااجهھهھا االفريیق على مستوىى االدعم االلوجيیستي٬، فإنهھ يیؤكد موااصلة 
٬، تحت شعارر "االحريیة لشعب 2014عامم  يیوليیو 12جوالتهھ ااألووررووبيیة االتي اانطلقت من بارريیس في 

سورريیا"٬، في ررسالة مضمونهھا أأنن "االثوررةة حرررتت ااإلبدااعاتت قبل ااالنتصارر االسيیاسي وواالتخلص 
 من االديیكتاتورريیة".



ووتقولل االفنانة االتشكيیليیة خلودد االصغيیر إإنن نشاطط االقافلة ال يیقتصر على أأفرااددهھھھا فقط٬، إإنما يیشارركك 
ساميین وواالمصورريین وواالموسيیقيیيین وواالكتّابب وواالسيینمائيیيین فيیهھا عددد من االعربب ووااألوورربيیيین٬، من االر

وواالمسرحيیيین٬، االذيین يیقيیمونن بالمدنن االتي تزووررهھھھا االقافلة٬، في ووسيیلة لتعبيیرهھھھم عن االتضامن مع 
 االقضيیة االسورريیة.

ووتوضح أأنن برنامج االقافلة يیتضمن نشاططاتت ثقافيیة متنوعة؛ مثل االندووااتت االفكريیة٬، وواالمعاررضض 
قيیة٬، وواالمسرحيیاتت٬، مع عددد من عرووضض ااألفالمم االقصيیرةة٬، الفتة إإلى أأنن االفنيیة ووااألمسيیاتت االموسيی

االقافلة تُغطّى ااحتيیاجاتهھا االمادديیة كافة من مساهھھھماتت االمشارركيین ووبعض تبرعاتت االجمعيیاتت ووااألفراادد 
 االمتعاططفيین مع قضيیة االشعب االسورريي.

 

يیقولل االمصورر وواالسيینمائي محمد االروومي٬، في حديیثهھ لـ"االخليیج أأووناليین": إإنن مباددررةة "قافلة  بدووررهه٬،
االثقافة االسورريیة شخصيیة من مجموعة من االمثقفيین االسورريیيین٬، ووهھھھي غيیر مدعومة من أأيي جهھة 

 سيیاسيیة٬، ووتحاوولل ااستخداامم االثقافة وواالفن كوسيیلة للتعبيیر عن االرأأيي ووإإيیصالل االرسالة".

أأنن أأهھھھم االرسائل االتي تأمل االقافلة إإيیصالهھا٬، تتمثل في إإظظهھارر سورريیا كبلد  ووهھھھنا يیؤكد االروومي
للحضاررااتت ووللمثقفيین٬، بعيیدااً عن صوررةة االدمم وواالقتل االتي جرىى تصديیرهھھھا للعالم في أأعقابب ااألحدااثث 
االدااميیة االتي تشهھدهھھھا سورريیا٬، مشيیرااً إإلى أأنن االقافلة تسعى إإلى إإيیصالل ررسالة االثوررةة االسلميیة االتي 

 االديیكتاتورريیة. كسرتت قيیودد



 ددعم أأممي -

قبل حصولهھم على االدعم ووااالنطالقق٬، يیوضح االروومي أأنن االمساهھھھميین في االمباددررةة كانواا يیصنعونن 
عدددااً من ااألكالتت االشعبيیة االسورريیة٬، ثم يیقومونن ببيیعهھا للحصولل على االدعم لتأميین اانطالقق االمباددررةة 

 ووااستمرااررهھھھا.

فتوحة لألميین االعامم لألمم االمتحدةة٬، عن االمثقفيین ووعن االتوااصل االدوولي٬، يیؤكد أأنهھم تقدمواا برسالة م
توقيیع لمثقف سورريي٬، بيیَّنواا خاللهھا جانباً من االحقائق االتي لم  200االسورريیيین بشكل عامم٬، تضمنت 

يیذكرهھھھا ااإلعالمم االدوولي؛ كقضيیة االمعتقليین في سجونن االنظامم٬، الفتاً إإلى أأنهھا القت ااهھھھتماماً كبيیرااً من 
 االمسؤووليین في منظمة ااألمم.

 

من جهھتهھ٬، يیقولل االفنانن االتشكيیلي االسورريي ووالء ددكاكك٬، إإنهھم يیتجنبونن خاللل عملهھم في االقافلة٬، إإعاددةة 
االصورر االتي تحتويي على مشاهھھھد االدمم وواالدمارر االتي تسببهھا االمجاززرر؛ ذذلك أأنهھا أأصبحت معتاددةة 

ر من يیللمتلقي٬، مشيیرااً إإلى ااختيیارر االرسائل ااألكثر تأثيیرااً ووووضوحا٬ً، ووهھھھو ما أأسهھم في ددخولل االكث
 االمساهھھھميین ااألووررووبيیيین في االمباددررةة.

٬، من 2015وويیضيیف ددكاكك أأنهھ ووبعد عامم على اانطالقة االمشرووعع٬، تمكنت االمباددررةة االثقافيیة في سنة 
تشكيیل جمعيیة ثقافيیة باسم االقافلة٬، شارركك فيیهھا االعديید من االنخب ااألووررووبيیة٬، من بيینهھم فنانونن 

ر االذيي أأسهھم في ووصولل االمباددررةة للصحافة فرنسيیونن٬، وومسؤوولو مهھرجاناتت فنيیة في فرنسا٬، ااألم
 االفرنسيیة ووااألووررووبيیة بشكل عامم.



 

 

 
	  


