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العدد السادس - تموز/ يوليو 2018

ياسر أبو شقرة

 كاتب مسرحي فلسطيني سوري

نشر في صحف عربية عدة

بسام سفر

 صحافي وكاتب سوري

 تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية - قسم الدراسات المسرحية.

عيــون  فــي  غــزة  كراكــوز،  )القبطــان  فــي  مســاعد  ومخــرج  ســريعة،  رســائل  مســرحية  مخــرج 

والصعلــوك(. االميــرة  اطفالهــا، 

حسام السعد

مدير وحدة األبحاث االجتماعية في مركز حرمون للدراسات المعاصرة.

مدير تحرير مجلة قلمون لألبحاث والدراسات.

 عضو الهيئة األكاديمية في أكاديمية قاسيون.

 حائز على دكتوراه في علم االجتماع من جامعة دمشق. 

خبير في األبحاث النوعية، له أبحاث ودراسات عدة منشورة.

يوسف سالمة

حائز على شهادة الدكتوراه في الفلسفة المعاصرة.

عضو مجلس أمناء مركز حرمون للدراسات المعاصرة.

مدير معهد الجمهورية لمنهجيات البحث العلمي في مركز حرمون.

ــي  ــد الفرنس ــي المعه ا ف
ً
ــتاذ ــا وأس

ً
ــق، وباحث ــة دمش ــي جامع ــة ف ــفة الغربي ا للفلس

ً
ــتاذ ــل أس عم

ا.
ً

ــابق ــى س ــرق األدن ــات الش لدراس

له عدد من المؤلفات المنشورة.

اب العدد بحسب ترتيب المشاركة
ّ

كت
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قيس الزبيدي

مخرج عراقي

 تخرج في معهد الفيلم العالي في بابلسبرغ/ ألمانيا 

 باحث في نظرية السينما والمونتاج. 

وتونــس  لبنــان  وفــي  بدمشــق،  للســينما  العامــة  المؤسســة  فــي  األفــام  مــن  عــدًدا  أخــرج 

وألمانيــا.  وفلســطين 

حازت أفامه على جوائز في مهرجانات عربية ودولية عدة. 

موفق مسعود

قاّص ومسرحي سوري.

من مؤلفاته: الغريق السومري )مجموعة قصصّية، 2002(.

ثرثرة الظهيرة )ثاث مسرحيات، 2015(.

راشد عيسى

كاتب وناقد فلسطيني سوري. 

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية- قسم الدراسات المسرحية.

كتب في صحف ثقافية عربية عدة.

وسيم الشرقي

كاتب ومسرحي سوري

يحمل إجازة في النقد والدراسات المسرحية

 شارك في عدد من التجارب المسرحية.

 من مؤلفاته: رواية »الحاجب« 2015.

اب العدد
ّ

كت
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راتب شعبو

طبيب وكاتب سوري.

من مؤلفاته: دنيا الدين اإلسامي األّوَل )دراسة(، وماذا وراء هذه الجدران )رواية(.

له إسهامات في الترجمة عن اإلنكليزّية، ويكتب في صحف عربية عدة.

غسان مرتضى

دكتوراه في األدب المقارن من جامعة سانت بيتربورغ.

أستاذ األدب العالمي والمقارن، ورئيس قسم اللغة العربية في جامعة سيرت، تركيا 

اق، دراسات تطبيقية في األدب المقارن )2015(
َّ

من مؤلفاته: فرسان وعش

ومن ترجماته: علم األدب المقارن شرق وغرب، فيكتور جيرمونسكي، )2004(.

مصطفى قاعود

كاتب وباحث فلسطيني سوري.

المسؤول اإلعامي في مهرجان مالمو للسينما العربية.

ا ومقاالت في صحف عربية عدة.
ً
 نشر أبحاث

من مؤلفاته: »اغتيال البيئة الفلسطينية«.

إبراهيم حاج عبدي

صحافي وناقد سينمائي سوري

يكتب في الشأن الثقافي والنقد السينمائي في مجات وصحف عربية عدة.

من مؤلفاته: »الطابع الدعائي للفيلم السوري« )1996(، و«السينما الكردية« )2014(.

اب العدد
ّ

كت
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عمار ديوب

كاتب وصحافي سوري

ينشر في صحف ومجات ومواقع ألكترونية عربية عدة.

فتحي التريكي

مفكر وفيلسوف تونسي

حصــل علــى دكتــوراه فــي الفلســفة السياســية مــن جامعــة الســوربون بباريــس، ودكتــوراه الدولــة 

فــي الفلســفة مــن كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة بتونــس. 

أستاذ كرسي اليونيسكو للفلسفة بجامعة تونس.

مــن مؤلفاتــه: فلســفة الحيــاة اليوميــة )2009( فلســفة التنــوع )2009( ، جماليــة العيــش المشــترك 

ــا. )2017(وغيره

عبد الرحيم الحسناوي

باحث في التاريخ وعلوم التربية في جامعة محمد الخامس، الرباط/ المغرب.

جمال الشوفي

كاتب وباحث سوري

يحمل شهادة الدكتوراه في الفيزياء النووية.

حاز جائزة ياسين الحافظ في الفكر السياسي- المركز الثالث 2017

له دراسات وبحوث علمية في صحف عربية عدة.

اب العدد
ّ

كت
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عماد الدين عشماوي

باحث في الشؤون السياسية والثقافية.

رئيس مؤسسة بذور الثقافية.

ينجز رسالة ماجستير عن المشروع الحضاري المستقل في فكر عبد الوهاب المسيري. 

حواس محمود 

كاتب وباحث سوري مقيم في النرويج، أوسلو.

يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية بجامعة حلب 

له 4 كتب مطبوعة 

عضو رابطة الكتاب السوريين 

ينشر في عدد من الصحف والمجات والدوريات والمواقع األلكترونية العربية 

اب العدد
ّ

كت
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كلمة العدد

يوسف سالمة

     جتدد )جملة قلمون لألبحاث والدراسات( التي تصدر عن )مركز حرمون للدراسات املعارصة( 
االلتزام يف العدد السابع من إصداراهتا بأن تكون الشؤون السورية – عىل اختالفها وتنوعها – النقطة 
املحورية يف نشاطها وحتليالهتا وندواهتا التي قد تعقد قبيل إصدار العدد املستمدة مادته من أبحاث 
هذه الندوة، أو أن تكون الندوة متزامنة مع إصدار العدد أو تالية له. فقد كانت الندوة التي أقيمت 
يف )برلني( يف مطلع عام 2017 تكريًم لذكرى الفيلسوف السوري الراحل )صادق العظم( - الذي 
الندوة، عىل  2016 - مثااًل عىل احلالة األوىل. وقد شارك يف هذه  املنية يف برلني يف هناية عام  وافته 
امتداد ثالثة أيام، باحثون سوريون وعرب وأملان. ومن أمثلة احلالة الثانية الندوة التي أقيمت يف مدينة 
إسطنبول الرتكية، بعنوان )جورج طرابييش مفكًرا بيننا( عىل امتداد يومني يف مطلع الشهر العارش من 

عام 2018. وكانت حصيلتها العلمية مادة العدد السادس من جملة قلمون لألبحاث والدراسات.

يتم  مل  سورية  يف  ومشكالته  وقضاياه  الفن  أن  مالحظة  املرء  عىل  الصعب  من  ليس  ذلك،  مقابل  يف  و 
الفني،  اإلبداع  بقيمة  أم  وروادها،  ونشأهتا  الفنون  بتاريخ  األمر  تعلق  سواء  اآلن،  حتى  إليها  االلتفات 
وبالعقبات واملشكالت التي واجهت الفن والفنانني من جراء هيمنة نظام االستبداد، الذي عمل عىل احتالل 
العقول والنفوس واإلرادات وحتى اإلبداع ذاته. واحلقيقة أن الفن قد كان دوًما من املشاغل املهيمنة عىل 
اهتممات هيئة حترير قلمون. غري أن تشعب املشكالت السورية وتنوعها، والعبء الثقيل الذي خلفه النظام، 
عبء الترشد والغرق واللجوء عرب املنايف، وعبء اخلراب والدمار والنزوح الداخيل قد جعلنا نقدم أمًرا عىل 
أمر، من غري أن يكون ما أرجئ البحث فيه قد ألقي به إىل اإلمهال والنسيان. وال ينبغي أن ننسى أن تفرق 
الباحثني السوريني وتشتتهم يف بقاع األرض كلها كثرًيا ما صعب عملية التواصل معهم، وحال دون التمكن 
من حتديد أماكن إقامتهم. يضاف إىل ذلك أن الباحثني السوريني يف املهاجر مجيعهم قد عانوا فقد مكتباهتم 

وأرشيفهم ووثائقهم التي سلخوا أعمًرا مديدة وجهًدا شاًقا يف بنائها وترتيبها وتنظيمها.

    ومن دواعي رسور )هيئة حترير قلمون( أن ختصص العددين السابع والثامن لفنني عريقني يف 
الثقافة السورية. فيكون العدد السابع خمصًصا للسينم السورية ومشكالهتا، وتطور العمل فيها قبل 
الثورة وبعدها، بينم يكون العدد الثامن مكرًسا للرواية السورية راهنًا، أي بعد 2011، بعد ما جادت 

به قرائح الروائيني السوريني من أعمل روائية شهد هلا كبار النقاد بسمو اإلبداع يف هذا الفن اجلميل.
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    ونعد خملصني بأن تكون الفنون األخرى موضع اهتمم جملة قلمون من مثل الدراما التلفزيونية 
وفن العمرة وغريمها، موضوعات مللفات قادمة بحسب ما تسمح به األحوال، وخاصة القدرة عىل 
جتميع جهد عدد كاف من الباحثني السوريني إلنتاج ملف بأكمله عن هذا الفن أو ذاك. فأمهية الفن 

ال ختفى عىل أحد، وما من شعب إال له فنونه وتعبرياته التي متيز إبداعه من إبداع الشعوب األخرى.

    ومن املألوف يف كل املجالت الشبيهة بمجلتنا أن تكون مقسمة إىل أبواب، يعنى كل منها بجانب 
من رسالة املجلة. وجملتنا ليست بدًعا يف ذلك. والقسم األول من جملتنا خمصص ملا نسميه )باملقاالت 
غري املحكمة(. ومن ذلك ننتقل إىل امللف الرئيس يف العدد، ومن بعده إىل باب الدراسات، وخيتتم 

العدد بعروض نقدية ملجموعة من أحدث الكتب الصادرة يف املكتبة العربية.

    وإذا ما عدنا إىل قسم املقاالت غري املحكمة يف هذا العدد، نجده قد اشتمل عىل مقال لرئيس 
التحرير بعنوان: )هل ثمة سؤال فلسفي يف الثقافة العربية اإلسالمية؟( وقد ألح الكاتب يف هذا املقال 
عىل أمهية السؤال الفلسفي يف الثقافات مجيعها، وعىل أنه السؤال األهم بني مجيع األسئلة األخرى التي 
تطرحها الثقافة اإلنسانية عىل نفسها يف العصور كلها. والفكرة املوجهة يف هذا املقال هي أن ظهور 
هذا  ما  ثقافة  وبلوغ  ولإلنسان(.  اإلنسان  )ثقافة  إىل  حتولت  أهنا  معناه  ما  ثقافة  يف  الفلسفي  السؤال 
املستوى يشهد عىل والدة اإلنسان احلر، الفرد املتحرر من كل قيد متعال عىل اإلنسان، سواء أكان هذا 
العنرص املتعايل غيبًيا أم اجتمعًيا. والنتيجة املرتتبة عىل ذلك هي أن يصبح العامل من وضع اإلنسان، أي 
أن يصبح قاباًل للفهم والتفسري والتغيري بامللكات اإلنسانية وحدها، وأال يلتزم إال باملعايري اإلنسانية. 
وهذه هي املقدمات الرضورية لوالدة اإلنسان – من حيث هو فرد وحر ال يسرتشد يف أفعاله أحكامه 

إال باملعايري التي هيديه إليها العقل اإلنساين، فبغري ذلك ال يكون حًرا.

    أما املقال الثاين فقد كتبه )حسام السعد( مدير حترير املجلة، وذهب فيه إىل أن التاريخ اإلنساين 
قد شهد دوًما حماوالت مستمرة لتحكم اإليديولوجيا بالفن، وهذه هي السمة املميزة للنظم الشمولية 
التي تستهدف استتباع الفن، وجعله يف خدمة مقوالهتا السياسية االستبدادية. النظام السوري مل يشذ 
عن هذا التقليد. ومن ثم، فإن حماوالته مل تنقطع أبًدا عن إخضاع الفن والفنانني لسيطرته، ومن ثم 
املقاومة  الرغم من كل  الكليشيهات اإليديولوجية. وعىل  الشعارات أو  الفن إىل جمموعة من  حتويل 
التي أبداها كثري من الفنانني السوريني ملنحى االستبداد والتهميش للفنان والعمل الفني، فإن اجلانب 

األكرب من اإلنتاج الفني السوري ظل حمكوًما باالعتبارات األيديولوجية للنظام. 
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    ويف هذا العدد )السابع( الذي نحاول أن نستكشف فيه بعض مالمح السينم السورية 
- وهي امللف الرئيس يف هذا العدد - من الرضوري أن نبني أن السينم هي الفن السابع الذي 
ينظر إليه كثري من الفالسفة والنقاد والفنانني بوصفه خالصة كل ما سبقه من فنون، أو عىل 
أنه قمة هلا. وإذا كانت لغة املرسح هي الكلمة واحلركة والفكرة، فإن السينم قد شكلت، بصفة 
كلها،  التشكيلية  الفنون  وريثة  فالسينم  مسبوقة.  وغري  ومستحدثة  مبتكره  لغة  لنفسها  عامة، 
وهي وريثة املرسح من حيث إن اجلهد الذي يبذله املتفرج يف صاالت العرض يتمثل يف التقاط 
الفكرة املجردة التي ينطوي عليها العرض عرب فصوله املتتالية، فإن السينم، من خالل الصورة، 
حتيل الفكرة املرسحية املجردة إىل عنارص عينية يتم فضها عرب الصور الفنية التي تكون البنية 
التشكيلية اجلملية للفيلم السينمئي. وإذا مل يكن يف املستطاع االستغناء عن اللغة يف املرسح، 
إال يف حاالت قليلة وحمدودة، فإن السينم، من خالل الصورة، بوسعها التعبري عن الفكرة من 
خالل وسيط مجايل عيني مكون من سلسلة من الصور يبدعها كل خمرج بأسلوبه اخلاص، عرب 
االستخدام العبقري للكامريا، ويف هذه النقطة عىل وجه التحديد يرتكز إبداع املخرج وتفرده 

يف آن مًعا.

    وإذا كانت السينم تنقسم – ولو عىل سبيل التبسيط – إىل سينم روائية وأخرى وثائقية، وتنقسم 
السينم الوثائقية لدى بعضهم إىل وثائقية خالصة أو نقية وإىل سينم تسجيلية – عىل الرغم من الصعوبات 
التي تكتنف التمييز بني ما هو تسجييل وبني ما هو وثائقي – فإن السينم السورية مل ترتك فرًعا من فروع 

السينم إال خاض فيه بعض خمرجيها.

    ومن املهم أن نبني أنه ليس ألحد أن ينسب لنفسه فضل إنشاء السينم السورية أو إطالقها، ذلك 
ألن اجلمهور السوري قد استمتع يف مدينتي دمشق وحلب بأول عرض يمكن أن يطلق عليه جماًزا 
اسم عرض )شبه سينمئي( يف عام 1908، بفضل سوريني مل يسجل لنا التاريخ أسمءهم كانوا عىل 
صلة بالبلدان األوروبية، وجلبوا آلة عرض بدائية. أما أول فيلم سوري صامت، فقد أنتج يف دمشق 
عام 1928 حتت عنوان )املتهم الربيء(. وتواصل اهتمم السوريني بالسينم عرب طموح املثقفني وطمع 

املستثمرين إىل أن صدر مرسوم حكومي بإنشاء املؤسسة العامة للسينم عام 1963.

ُكّتاهبا  العدد األكرب من  بأن  التي نفخر  القّيمة  الدراسات  امللف عىل جمموعة من      وقد احتوى 
ينتسب إىل جيل الشباب. ولكن امللف أيًضا حيتوي عىل عدد من الدراسات القيمة أيًضا التي كتبها 

جيل خمرضمني من األساتذة الباحثني.
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    ومن املمكن قسمة هذا امللف إىل مخسة أقسام رئيسة؛ انصب أوهلا عىل تاريخ السينم السورية، 
وما واجهته من مشكالت حتى قيام الثورة السورية. وينطوي هذا اجلزء نفسه من امللف عىل متابعة، 
عكست  سينم  إىل  السورية  السينم  انقسام  صورة  عن  انبثقت  التي  التطورات  ألحدث  ونقدية،  فنية 
رؤى النظام السيايس احلاكم يف دمشق، ومالت يف معظمها إىل أن تكون سينم )روائية(، بينم مالت 
سينم الثورة إىل أن تكون )سينم وثائقية(. ويرجع السبب يف ذلك إىل أن )الرواية( الرتباطها باملخيلة، 
يمكن تزييفها وحتريفها، بينم عىل األغلب ال ختضع )الوثيقة( ملثل هذا التزييف، والذي إن حدث ال 

يعرس كشفه.

    وكثري من أبحاث هذا اجلزء كّرسها الكّتاب لتحليل )سينم النظام( وفضح حكايته الزائفة ألحداث 
الثورة، من خالل حتليل عدد من األفالم الروائية لكبار املخرجني املوالني سياسًيا، مع املقارنة الدائمة 
بني )األفالم الوثائقية( التي أخرجها أنصار الثورة. ومع ذلك ال ختلو بعض األبحاث من توجيه نقد 
فني مبارش-عىل درجة عالية من الدقة املنهجية والصدق الفني- لبعض األفالم الوثائقية التي تشكل 

جزًءا ال يتجزأ من )املرياث الوثائقي( للثورة. 

الفن السينمئي(: من  بـ )طبيعة  الثاين من هذا امللف، فقد عنيت أبحاثه بدرجة كربى  القسم  أما 
حيث هو فن، )الصورة( عمد اللغة فيه، األمر الذي فتح الباب واسًعا للحديث عن دور )الكامريا( 
ومنزلتها يف العمل التوثيقي، ويف إبراز العالقة الديالكتيكية والتكاملية بني اإلحساس باحلرية، الذي 
الثورة،  أحراث  تغطية  يف  لعبته  الذي  للكامريا  اإلجيايب  والدور  الشارع،  إىل  الشباب  بخروج  سمح 

وجعل العامل بأرسه يتأكد أن يف سورية )ثورة( عىل االستبداد والطغيان. 

الرائد  بالدور  االعرتاف  من  نوع  من  خيلو  أال  عىل  امللف  هذا  من  الثالث  القسم  يف  وحرصنا 
املخرج  لعبها  التي  لألدوار  والفنية  األخالقية  بالقيمة  العميق-أخالقًيا-  واإلقرار  واجلسور-فنًيا- 
قيس  أرص  فلقد  الزبيدي(.  )قيس  السوري  العراقي  واملخرج  دهني(،  )صالح  الراحل  السوري 
الزبيدي-وفاء للزمالة الفنية والصداقة الشخصية- عىل أن يكتب بحًثا يؤرخ فيه لألدوار الرائدة-فنًيا 
وثقافًيا- للمخرج السوري الراحل. ومن جهة أخرى أرص الناقد الفني السيد )إبراهيم حاج عبدي( 
السورية.  السينم  الزبيدي( يف خدمة  لعبها )قيس  التي  املهمة  فيه لألدوار  بحًثا يؤرخ  أن يكتب  عىل 
إذ ما يزال املخرجون والنقاد واملتابعون يشيدون باملستوى الفني الرفيع الذي أخرجه قيس الزبيدي 
حتت عنوان )اليازريل( الذي يعد عالمة بارزة يف اإلنتاج السينمئي السوري. واألمل معقود أن تتمكن 
يف  متميزة  أدوار  هلا  تذكر  التي  الفنية  الشخصيات  من  مزيد  عىل  املستقبل  يف  الضوء  إلقاَء  )قلمون( 

التاريخ الفني للسينم السورية. 
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استقصائية معّمقة. وقد دارت هذه  تقارير  فيتألف من ثالثة  امللف،  الرابع من هذا  القسم  أما  و 
والشهادات  اجلوائز  من  حصدته  وما  الدولّية  املهرجانات  يف  السورية  السينم  منزلة  حول  التقارير 
حضوًرا  سّجلت  التي  املناسبات  من  كثري  يف  السورية  السينم  عىل  ُأسبَِغت  التي  التكريم  ورضوب 
هبا  حظيت  التي  الرفيعة  املنزلة  عن  أيًضا-  بالورشات  وصفها  التقارير-يمكن  هذه  كشفت  فيها. 
السينم السورية يف )مهرجان ماملو للسينم العربية( يف )مملكة السويد( عرب ثمين سنوات من عمر هذا 
م فنان سوري أو أكثر أو حصد فيلم سوري جائزة  املهرجان. فلم تكد متر دورة يف هذا املهرجان إال ُكرِّ
فنانة سورية يف جلان  الثمنية من مشاركة فنان أو  أو شهادة تقديرية. ومل تكد ختلو دورات املهرجان 
التحكيم، ويف إدارة ورشات العمل، أو إلقاء بعض املحارضات داخل األروقة األكاديمية السويدية 

يف مدينة )ماملو( عىل وجه اخلصوص. 

القضايا  من  عدد  حول  مركزة  عمل  ورشة  القارئ  سيجد  امللف  من  القسم  هذا  خيتتم  أن  وقبل 
املتعلقة بالسينم السورية، ولعل أمهها مجيًعا رسم سيناريوهات مستقبلية، قد تكون السينم السورية 
يف انتظارها، انطالًقا من استقراء حارض هذه السينم بم هلا وما عليها. وقد بني العمل يف هذا القسم 
من هذا امللف عىل استطالعات دقيقة ارتكزت عىل أسئلة معّمقة طرحت عىل أحد عرش فناًنا وفنانة 
سوريني. وقد اتسمت أجوبتهم بالّدقة والتحليل املعمق والرؤية املسؤولة، املنطلقة من بصرية وخربة 
مديدتني يف الفن السينمئي، وبوعي نّضجته أحداث الثورة وآالمها، فاستحال إىل وعي مرهف فنًيا، 

ويقظ أخالقًيا. 

وأّما القسم اخلامس من هذا امللف، فقد جعلناه يف صورة ملحق داخل امللف. وهنا جيد القارئ 
دراسة معمقة لشخصية )صالح الدين األيويب( بني )السينم العربية والسينم األمريكية(. ولقد كتب 
هذا البحث، الذي تفخر )جملة قلمون( بنرشه، األكاديمي السوري املرموق األستاذ الدكتور غسان 
اللغات  عن  والرتمجة  والفني  األديب  النقد  عىل  املطلعني  إىل  بالنسبة  شخصه،  أن  وأحسب  مرتىض، 

األجنبية، يف غنى عن البيان والتعريف. 

احتوى قسم الدراسات عىل أربع دراسات نحسبها مجيعها مهمة؛ أوالها )سلعة العداء لإلمربيالية(، 
وحياول فيها الكاتب السوري )راتب شعبو( اإلجابة عن سؤال أساس يستهدف الكشف عن زيف 
احلقيقة  يف  أهنا  مع  هلا،  ومقاومة  لإلمربيالية  ومعادية  تقدمية  بأهنا  نفسها  تصف  التي  الدول  وكذب 
ينبغي  ما  لكل  وتدمرًيا  اإلنسانية،  للكرامة  وتنكًرا  واستبداًدا  هنًبا  عىل شعوهبا،  )اإلمربيالية(  متارس 
احرتامه يف احلياة اإلنسانية. هذا السؤال هو: أال يدل استمرار الدول املعادية لإلمربيالية، بعد اهنيار 
نموذجها املركزي )االحتاد السوفيايت( عىل أن هذه الدول )تعتاش( يف الواقع عىل اإلمربيالية ذاهتا، 
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وليس عىل مرشوع وطني معاد لإلمربيالية، ومن ثم، يتحول عداء هذه الدول لإلمربيالية إىل سلعة 
أو وسيلة حكم إمربيالية تستنزف الشعور الوطني عرب تربير احلكم القمعي الفاسد بمعاداة اخلارج 

اإلمربيايل؟ 

    واملفارقة التي يظهرها هذا البحث، بكل جالء ووضوح، هي التناقض الذي السبيل إىل رفعه بني 
النظر إىل الدول اإلمربيالية بوصفها مصدر الرشور، والتطلع إليها بوصفها النصري الوحيد لضحايا 

القمع الذي متارسه الدول التقدمية، مستندة يف تربيره إىل معاداة الدول اإلمربيالية نفسها. 

    ومن الواضح أن النظام السوري ونكارجوا والصني وغريها كثري من الدول ذوات التوجهات 
املشاهبة هي نمذج حية وصارخة الستهالك )سلعة العداء لإلمربيالية(.

    الدراسة الثانية للكاتب السوري )مجال الشويف(، وعنواهنا »املوحدون الدروز يف جبل العرب: مواجهات 
سياسية وحتديات وجودية – دراسة سياسية تارخيية مقارنة«. يبني الباحث يف دراسته أن الدروز املوحدين، الذين 
يسكنون حمافظة السويداء، جزء ال يتجزأ من النسيج الوطني السوري بألوانه وأطيافه كلها. وعىل الرغم من أن هذه 
اجلمعة البرشية تدين بعقيدة دينية واحدة، فإهنا انقسمت عىل نفسها يف املوقف من الثورة السورية؛ فاألكثرية منها 
اختارت الوقوف عىل احلياد بني الثورة والنظام، وهذا موقف مفهوم ألقلية دينية طائفية، مع عزوف أكثرية الشباب 
عن اخلدمة العسكرية، وهو ما حيسب ملصلحة هذه اجلمعة البرشية، وإىل أقلية اختارت ممارسة )الكفاح املسلح(، 
وُعربِّ عنه من خالل ظاهرة )مشايخ الكرامة( الذين أعلنوا رصاحة وقوفهم مع ثورة الشعب السوري عىل النظام 
املستبد، نظام أقام جزًءا من رسديته عىل ختويف األقليات الدينية واإلثنية من األكثرية السنية من جهة، وعىل االدعاء 
الكاذب بأنه حام لألقليات السورية. ومن املؤكد أن هذه الطائفة ال تبحث هلا عن مصري خارج العقد االجتمعي 

الوطني السوري الذي يضمن املواطنة، وحيفظ احلق يف التنوع والتعبري الذايت للجميع.

  أما الدراسة الثالثة )عودة احلدث يف كتابة التاريخ: إضاءة ابستيمولوجية(، فهي للكاتب املغريب 
احلديث  التاريخ  حقب  إحدى  يف  أنه  الدراسة  هذه  يف  الكاتب  لنا  يبني  احلسناوي(.  الرمحن  )عبد 
بينه وبني )احلدث الصغري والقصري  التاريخ كادوا أن يوحدوا فيها  سيطرت عىل املؤرخني رؤية إىل 
واملعزول عم قبله وبعده(. ويف رد الفعل عىل ذلك كان يف صفوف املؤرخني املعارصين من نقد هذه 
الطويل(  تتمثل يف كونه جزًءا من )الزمن  التارخيي  التفكري، وقدم رؤية جديدة للحدث  الطريقة يف 
الذي ال تظهر كثري من مفاعيله إال عرب تتبع آثاره يف سياق حقبة تارخيية ممتدة.  ويرى الكاتب أنه يف 
مضمر تفسري الرجوع الالفت للحدث ال بد من اإلشارة إىل فكرة أساس هي ارتباط )عودة احلدث( 
بمقولة )عودة الرسد(. وتربز هنا كتابات بول ريكور الذي كان لصدور ثالثيته )الزمن والرسد( بني 
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عامي 1983 و1985 أثر بالغ يف توجيه املناقشات حول أشكال الكتابة التارخيية وطابعها الرسدي، 
)بروديل(  الكبري  الفرنيس  للمؤرخ  النقدية  املواقف  بإبراز  الباحث  هيتم  وأخرًيا  باحلدث.  وارتباطه 

الذي ترمجت بعض نصوصه إىل اللغة العربية. 

املعارص )فتحي  التونيس  الفيلسوف  فقد كتبها  التحاور(  الرابعة واألخرية )فلسفة  الدراسة  أما    
الرتيكي( صاحب كريس الفلسفة يف اليونسكو. 

 يرى الكاتب أن )ظاهرة العوملة( تؤكد اآلن الدور املتزايد الذي يلعبه )العنف( يف احلياة اإلنسانية 
التعامل  ميدان  يف  مجيعها  وأشكاله  بصوره  اآلن  العنف  دخل  فقد  الدولية.  بل  واجلمعية،  الفردية 

اليومي، والتواصل بني البرش أيًضا. 

 يف مقابل هذا العنف يذكر فيلسوفنا الغرب املعارص بثقافته وحضارته التي أقامها كبار فالسفته 
)كانط( يف القرن الثامن عرش الذي دعا إىل االستخدام املكثف للعقل يف احلياة اإلنسانية، وبالفيلسوف 
األملاين املعارص )هابرماس( بدعوته إىل اجرتاح تواصلية جديدة حترتم التنوع وتضبط، يف حدود العقل 
واحلداثة، الصور املختلفة للعنف عند حد معني ال تتجاوزه يف العالقة بني الدول ويف التواصل بني 

البرش يف الوقت ذاته.

انطالًقا من ذلك كله، يطور فيلسوفنا فتحي الرتيكي تصوره عن )فسلفة التحاور( إسهاًما منه يف 
تنمية العقالنية املعارصة، وطلًبا ألن جتد هذه العقالنية هلا موضًعا يف احلد من شتى صور االستبداد 

التي تعيش يف ظلها املجتمعات العربية املعارصة. 

و أخرًيا خيتتم العدد بعرض ثالثة كتب، كل واحد منها مهم يف بابه، وأوهلا )ألوان سورية( ملؤلفه 
الراحل )بشار إبراهيم( الذي أّرخ يف هذا الكتاب جلوانب كثرية خاصة بالسينم السورية. ويعد هذا 
الكتاب من أفضل ما كتب حول السينم السورية، فًضاًل عىل أن )بشار ابراهيم( من أقدر من كتبوا يف 

السينم الفلسطينية. 

املتعلقة  الرقمية  التطورات  بني  العالقة  تربز  ثقافية(  ثورة  الرقمية:  )الثورة  الثاين  الكتاب  يف 
بتكنولوجيا املعلومات وسبل حتوهلا إىل ثورة ثقافية يف احلياة املعارصة. إذ مل يعد من املمكن عزل ما 
جيري من تطورات يف العلم والتكنولوجيا عن آثارها التي تنعكس مبارشة يف األوجه املختلفة للنشاط 

اإلنساين يف العامل املعارص. 
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وأما الكتاب الثالث )العنف: تأمالت يف وجوهه الستة(، فيرتكز النقد فيه حول الرأسملية بوصفها 
مصدًرا من مصادر العنف األساس يف املجتمع املعارص. ومن خالل هذا الكتاب يمكن تتبع جذور 
بعض أوجه العنف إىل مصادرها األيديولوجية يف الرأسملية مثل العنف املرتبط باإلثنية أو اللغة أو 
الدين. ومن املؤكد أن اللغة املعارصة ذاهتا قد أصبحت حمملة بكثري من الصيغ العنفية النامجة عن تعقد 
وتداخل العالقات اإلنسانية يف ظل العوملة الراهنة، وتتحول ذاهتا بمرور الوقت إىل صورة من العنف 

وإىل سبب فيه يف الوقت نفسه. 

بقيت مالحظة ال بد من اإلدالء هبا؛ اإلشارة إىل الدور املهم الذي لعبه السيد )حسام السعد( مدير 
الذين  والباحثني  الكتاب  من  عدد  مع  التواصل  خالل  من  العدد  ملف  إعداد  يف  قلمون  جملة  حترير 

أظهروا أفضل صور التعاون وااللتزام جتاه جملة قلمون وجتاه موضوع امللف أيًضا. 

وأخرًيا نتوجه بالشكر إىل الباحثني كلهم الذين تكرموا باملشاركة يف الكتابة يف هذا العدد، سواء يف 
امللف أم يف غريه من أقسام املجلة. 
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ثانًيا: المقالت غير المحكمة
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هل ثمة سؤال فلسفي جذري يف الثقافة العربية اإلسالمية؟

  يوسف سالمة

ثمة سؤال مربك وشائع لدى املشتغلني يف الثقافة العربية، وهو ما ال نعني به أنه السؤال الوحيد 
الذي يستحق عناء حماولة اإلجابة عنه، بل نعني أنه واحد من بني أهم األسئلة التي ال بد من الرشوع 
يف حماولة اإلجابة عنها من ناحية، وأنه السؤال الرئيس )أو السؤال األم( الذي من شأن اإلجابة عنه 
أن يفيض إىل فتح املجال أمام تقديم إجابات عن األسئلة األخرى املرتبطة به واملعتمدة عليه، من ناحية 
أخرى. إن السؤال الذي نشري إليه هنا هو السؤال الفلسفي الذي يدل وجوده عىل درجة من النضج 
العقيل واالكتمل الثقايف هلذا الفرد أو ذاك أو هلذه األمة أو تلك، إذ ال يمكن السؤال الفلسفي األصيل 
أن يظهر إال من داخل بيئة حضارية وثقافية مالئمة. من هنا، كان حضور هذا السؤال أو غيابه كاشًفا 

عن املدى الذي وصل إليه النضج العقيل هلذه اجلمعة البرشية أو تلك.

يمكننا من طبيعة النشاط الثقايف أن نستخلص األسئلة واألجوبة التي متركز حوهلا النشاط الروحي 
هلذه اجلمعة أو تلك، وأن نحدد من ثم ما إن كان االهتمم املهيمن عىل هذه اجلمعة اهتمًما فلسفًيا أو 
دينًيا أو سياسًيا أو صوفًيا، وما إىل غري ذلك من االهتممات البرشية الرئيسة. بم أن طبيعة األسئلة التي 
يطرحها البرش تتوقف عىل نوع البيئة الروحية التي أنتجوا، بوصفها حمصلة ألنواع شتى من التفاعل 
يف ما بينهم، فإن من شأن الكشف عن القواعد الروحية الرئيسة التي تتأسس عليها املنتوجات الثقافية 
األشد رقًيا، لدى هذه األمة أو تلك، أن تضعنا فوًرا يف صميم الوعي ذاته. إن ما يعنينا هنا هو صورة 

الوعي وبنيته، يف حركيته وجدليته التي أبدعت هذا الناتج الثقايف الذي ينتج منها، يف الوقت ذاته. 

الوعي ليس ناجًتا لذاته فحسب، بل هو حمصلة عوامل كثرية، مثلم أنه فاعل يف هذه العوامل ومؤثر 
فيها، فالتأثري املتبادل حقيقة ال شك فيها. من ثم، يتعني علينا بصورة أو بأخرى تتبع حياة هذا الوعي، 
بم أن حياة  لتطوره.  التارخيية احلقيقية  املراحل  تارخيه ورسم  املاهوية يف  العنارص  بقصد استخالص 
الوعي حياة دائرية، أي ترتبط فيها البداية بالنهاية وتنعكس النهاية فيها عىل البداية، فإن أي حديث 
عن بداية أو هناية ال يكون مقصده شيًئا آخر غري التسهيل والتقريب. من املمكن أن نذكر أن أدونيس 
)الثابت  الدكتوراه  لنيل  رسالته  يف  السبعينيات،  يف  الدراسات  من  النوع  هذا  أمهية  إىل  تنبه  قد  مثاًل 
واملتحول(، غري أننا وإن كنا نتفق يف اهلدف، فربم كانت الطريق التي نسلكها إليه أكثر تشعًبا مما خيطر 
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أدونيس  بنى عليها  التي  تلك  قد تكون خمتلفة عن  إىل مقدمات  أول وهلة من جهة، ويستند  بالبال 
النتائج التي توصل إليها، من جهة أخرى.

العريب  الوعي  تاريخ  السابقة، يتعني علينا االنخراط يف حماولة الكشف عن  يف ضوء املالحظات 
الذي كان اندماجه يف اإلسالم نقطة حتول كربى، حتى إن هذا الوعي بات ينظر إىل نفسه عىل أنه وعٌي 
خاٍو، ما مل يكن اإلسالم مادته أو ما مل ينظر إىل اإلسالم عىل أنه جزء ال يتجزأ من مضمون هذا الوعي 
ذاته، فاإلسالم من حيث هو رشيعة ودين أعاد صوغ الوعي العريب الذي كان سائًدا قبل اإلسالم، غري 
أن هذه الصوغ اجلديد مل يصل بالوعي العريب إىل احلد الذي يفصله انفصااًل تاًما عن مضمونه العريب، 
أي املضمون الذي تكون يف ظل الرشوط التي تفرضها الصحراء عىل البدو املرتحلني، فاللحظة األوىل 

يف تاريخ هذا الوعي تأسست انطالًقا من التفاعل العميق بني الصحراء وساكنيها.

من املؤكد أن الصحراء إقليم جغرايف يفرض عىل ساكنيه رشوًطا معينة للحياة، غري أن الصحراء مع 
ذلك مل تكن بيئة جغرافية فحسب، بل كانت حافلة بأفكار وعقائد وأديان شتى، ال بالوثنية وحدها، 
مما جعل الفرصة متاحة أمام هذا الوعي الذي تشكل يف ظل رشوط أقرب إىل أن توصف بأهنا رشوط 
احلياة البدوية، فكان بذلك ناتج تفاعل معقد يف ما بني هذه الرشوط كلها، فضاًل عن عنارص كثرية 
ربم ال يمكننا أن نحصيها يف هذه العجالة. عىل الرغم من املهمة املعقدة التي نجد أنفسنا مدعّوين إىل 
مغامرة النهوض ببعض أعبائها، فإن نقطة البدء يف هذا العمل ال بد أن تنطلق من مالحظة االقرتان 

الشديد بني العريب وبيئته، باملعنى الواسع للكلمة ال املعنى اجلغرايف الفقري فحسب. 

العرب يف العموم شعب تعود أصوله إىل الصحراء واألنمط احلياتية التي تفرضها الصحراء عىل 
قاطنيها، ومن ثم ال يمكننا فهم ال الشخصية العربية وال استجابتها لتحديات قديمة وجديدة، من غري 
أن نضع يف احلسبان هذه احلقيقة، وهي أن العرب شعب من البدو يف األصل، ومن املؤكد أن لنمط 
احلياة البدوي نتائجه يف جمال طرائق التفكري وأساليب احلياة، يف الوقت نفسه. لقد فرضت الصحراء 
فيها  العيش  مشقة  عن  فضاًل  الطبيعية،  املوارد  ندرة  عن  نامجة  أكيدة  حقائق  البدو  من  سكاهنا  عىل 
وصعوبة التواصل البرشي يف داخلها، مما فرض عىل سكاهنا نوًعا من العزلة واالنكمش، فتحولت 
احلياة  كانت  أن  ذلك  نسبًيا، ونجم عن  العدد  قليلة  إىل جمموعات صغرية  فيها  البرشية  املجموعات 

القبلية نتيجة طبيعية لصعوبة التواصل يف ما بني هذه املجتمعات الصحراوية. 

القبائل إىل ما  املوارد وحتول  التواصل وندرة  بينها صعوبة  هكذا، تضافرت عوامل خمتلفة، ومن 
الكيانات، إلنتاج  كلها عن غريه من  العزلة  معزواًل  يكون  يكاد  ميكروسكوبًيا  كياًنا  يكون  أن  يشبه 
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القبلية  اهلوية  إىل  املتطرف  االنتمء  من  مزيج  وهو  العربية،  الصحراء  داخل  من  البدوية  احلياة  نمط 
واحلاجة إىل ختطي احلدود اجلغرافية للقبيلة، طلًبا ملا يف أيدي القبائل األخرى من ثروة، فكانت ظاهرة 
الغزو عنرًصا مكماًل، وإن كان مناقًضا، حلقيقة العزلة التي فرضتها الصحراء عىل القبائل العربية التي 
اختذت من الصحراء وطنًا. هكذا، جتذر يف الذهنية العربية تناقض حاد بني العزلة النامجة عن صعوبة 
التواصل بني البرش والرغبة يف الغزو وربم احلاجة إليه، بسبب ندرة املوارد الطبيعية الرضورية للحياة 
يف قلب هذه الصحراء املمتدة يف االجتاهات كلها التي عزلت العرب، من حيث املبدأ، عن غريهم من 
الشعوب، فضاًل عن عزهلا العرب بعضهم عن بعض، يف داخل إقليم جغرايف ال يمكننا وصفه بأنه بيئة 

صاحلة للحياة اإلنسانية، بمعنى أو آخر. 

صحرائه،  داخل  يف  العريب،  جعل  إليه  واحلاجة  الغزو  يف  والرغبة  القبلية  اهلوية  بني  التقابل  هذا 
شاعًرا بالتناقض والتمزق بني مطلبني كليهم رضوري حلياة العريب البدوي يف صحرائه. ذلك أن تنقل 
القبائل العربية وترحاهلا يف داخل الصحراء مل يكن ليغري يف األمر شيًئا، فالرقعة اجلغرافية التي تنتقل 
إليها هذه القبيلة أو تلك، طلًبا ألسباب احلياة، مل تكن لتغري من التناقض األصيل الذي جتذر بمرور 
الزمن، بني احلاجة إىل التقوقع يف داخل اهلوية القبلية واحلاجة إىل االستحواذ عىل اخلريات املادية التي 

كانت متاحة للقبائل األخرى. 

عىل الرغم من املحاوالت التي بذلت لطمس البعد العدواين يف ظاهرة الغزو، من خالل إقامة نوع 
من االقرتان بني البطولة والغزو، مع أهنم قيمتان متناقضتان من الناحية اخلُلقية، فقد ظل العريب يشعر 
إىل  واحلاجة  القبلية  اهلوية  بني  القائم  التقابل  عن  الناجم  التمزق  وبحدة  بينهم  التناقض  بعمق  دوًما 
الغزو، عىل الرغم من اجلهد الذي بذلته القبائل العربية من داخل صحرائها إلقامة نوع من املصاحلة، 
شبه  إخفاق  إىل  انتهى  ما  غالًبا  اجلهد  هذا  الضدين.  هذين  بني  التوافق  من  نوع  إقامة  األقل  عىل  أو 
تام، نظًرا لكوهنم يمثالن حاجة )وجودية( ال حلفظ اخلصائص الثقافية واألنثروبولوجية للشخصية 

فحسب، بل حلفظ البقاء الذي مل يكن له بد من أن يكون قاعدة هلذا الوجود ذاته.

من البني أن هذه القاعدة ما قامت إال عىل هذين البعدين املتناقضني اللذين ما كان للعريب من داخل 
صحرائه أن يستبعد أحدمها، فقد اكتشف بصورة شعورية أو الشعورية أن حفظ بقائه متوقف عىل 
االنقسام املستمر بني هذين الضدين، ومن ثم بدت التضحية بأحدمها تضحية بالوجود نفسه. عندما 
يتعلق األمر بحفظ البقاء، فإننا نكون يف قلب احلياة نفسها، واحلياة بم تنطوي عليه من أبعاد، أي من 
رغبات وشهوات وتطلعات وحب السيادة والقوة ونفور من الضعف والعبودية، هي القيمة الرئيسة 
التي يرغب اإلنسان يف احلفاظ عليها. من هنا، فثمة اقرتان جوهري بني احلياة والوجود من ناحية، 
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وبني اخلوف واملوت من ناحية أخرى، وما من شك يف أن اإلنسان، فرًدا ومجاعًة، مّيال إىل حفظ احلياة 
واستمرار البقاء أو الوجود، مما يدفع به إىل سلوك ما من شأنه أن حيفظ وجوده ويدفع عنه العدم. من 
هنا، يصبح اخلوف عىل احلياة هو املحرك الرئيس لفاعلية اإلنسان التي تستهدف حفظ بقائه ووجوده. 

قد  احلياة،  عن  للدفاع  اإلجيابية  الصورة  هو  الذي  البقاء  حفظ  أن  افرتاض  يمكننا  املعنى،  هبذا 
استند إىل عنرص أعمق وأبعد غوًرا، وهو يتمثل يف خوف الفرد واجلمعة من داخل الصحراء العربية 
األضداد  فيها  تفجرت  التي  الرئيسة  البؤرة  بمنزلة  اخلوف  يكون  ثم،  من  وبقائهم.  وجودمها  بشأن 
واملتناقضات من داخل الوعي العريب يف حلظة التأسيس تلك. من املمكن افرتاض أن حلظة اخلوف 
هذه مل تزل متثل عنرًصا رئيًسا وقاعدة خلفية تصدر منها األضداد والتناقضات التي أدت الدور األكرب 
اهلل  أمام  مرتعًدا  نفسه  جيد  العريب  زال  فم  ومستقبله،  وحارضه  ماضيه  وحتديد  الوعي  هذا  صوغ  يف 
والسلطة والتقاليد، وبكلمة: إن األنا مرتعد الفرائص أمام أي صورة من صور اآلخر، أو حيال أي 

من تعيناته يف الفكر والواقع.  

أما قيمة البطولة ذاهتا، فقد كانت بمنزلة احلجاب األيديولوجي الذي يوفر تسويًغا خلقًيا الستمرار 
هذا التناقض بني اهلوية القبلية الضيقة واحلاجة إىل الغزو. من ثم، اختذت هذه القيمة اخللقية التسويغية 
)قيمة البطولة( صورتني متكاملتني ال انفصال إلحدامها عن األخرى، فالدفاع عن القبيلة ووجودها 
وممتلكاهتا صورة من صور البطولة التي طاملا تغنت هبا اآلداب التي كانت سائدة يف احلياة العربية قبل 
اإلسالم. إن غزو قبيلة ما كان الصورة املتممة للصورة األوىل، وقد بدا ذلك جلًيا يف ما أبداه العرب 
من احرتام أبطاهلم، عند إغارة قبيلة ما عىل أخرى واالستحواذ عىل ممتلكاهتا وسبي رجاهلا ونسائها. 
هكذا، فإن البطولة يف صورتيها، السلبية املتمثلة يف الدفاع عن القبيلة واإلجيابية املتمثلة يف اهلجوم عىل 
القبائل األخرى وغزوها، ارتقت الذهنية العربية هبا لتنشئ منها قيمة خلقية أدت دوًرا كبرًيا يف الدفاع 

عن التناقض القائم يف صميم احلياة البدوية، بل حتى حفظه والدفاع عنه من الناحية اخللقية. 

هبذا املعنى، يمكننا النظر إىل فكرة البطولة بطريقة خمتلفة االختالف كله، عم هو معروف وسائد 
يف نظرة العرب إىل أبطاهلم ومفهومهم حول البطولة. إهنا تلك النظرة املبسطة التي توحد بني البطولة 
هو  الذي  »الكل«  سبيل  يف  بحياته  والتضحية  للموت  الفارس  واستعداد  البطولة  وبني  والشجاعة، 
القبيلة التي ينتمي إليها هذا البطل أو ذلك الفارس. لعل االقرتان بني البطولة والفروسية يشري إىل 
االرتباط العميق بني الشجاعة من ناحية، والقوة البدنية واملهارة احلربية من ناحية أخرى. يف احلالتني، 
ستظل البطولة ستاًرا أيديولوجًيا خيفي هذا التناقض القائم بني االنتمء إىل اهلوية القبلية واحلاجة إىل 

الغزو أو العدوان. 



29

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018مقاالت

أن  الفناء، يف حني  يعني  التنازل عن أحدمها  أن  البدوي من حياته يف الصحراء  العريب  لقد تعلم 
واستمرار  البقاء  حلفظ  رضورًيا  رشًطا  دوًما  مّثل  والعقالنيته  صعوبته  من  الرغم  عىل  بينهم  اجلمع 
له  أو بطاًل تعرتف  الفرد عادًيا  للفرد واجلمعة، عىل حد سواء. ال فرق يف ذلك بني أن يكون  احلياة 
التي تروى حول  لنا األقاصيص  به عىل غريه من األفراد. هذا ما يفرس  القبيلة بمنزلة خاصة تسمو 
سري األبطال املستخلصة من النـزاعات واحلروب بني القبائل العربية يف داخل صحرائها، فهي تلك 

احلروب التي مثلت أحد الرشوط الرضورية لبقاء العريب فرًدا ومجاعًة يف قيد احلياة. 

الضدين  بني  الرتكيب  من  نوع  أي  حتقيق  يف  يفكر  مل  البدوي  العريب  أن  اآلن  حتى  قلناه  مما  تبني 
التمويه  اجته إىل رضب من  بداًل من ذلك  إنه  بل  البقاء،  قاعدة حفظ  نظره  اللذين مثال يف  الرئيسني 
األيديولوجي الالشعوري الذي جعله ال يشعر حتى باحلاجة إىل أي مسعى يبذله يف اجتاه الرتكيب 
بني هذين الضدين. من غري شك، مل يكن الرتكيب بني هذين الضدين ممكنًا من داخل رشائط احلياة 
البدوية، بل مل يكن حتى التفكري يف الرتكيب أمًرا ممكنًا. يعود ذلك إىل سبب رئيس يتمثل يف استحالة 
اجلمع  عىل  يقوم  توفيًقا  بينهم  التوفيق  استحالة  بل  فحسب،  الضدين  بني  يركب  ما  عىل  ال  العثور 

واإلضافة أيًضا. 

الناجم عن هذا  والشقاء  التمزق  مرارة هذا  يستشعر بصورة الشعورية  البدوي  العريب  كان  لقد 
التناقض، ولكنه مل يكن مدفوًعا إىل األمر. هذا يعني أنه كان مضطًرا إىل مواجهة هذا الشعور املأسوي 
والتمزق الروحي والتعايش معهم، نظًرا إىل كوهنم قاعدة حياته وحفظ بقائه. لكنه مع ذلك مل يكف 
طوال تارخيه عن التفكري يف قهر هذا التناقض وذاك التمزق اللذين طبعا حياته بطابعهم العميق، وإن مل 
ينجح دارسو األدب اجلاهيل إال نادًرا يف الكشف عن هذا الطابع املأسوي يف حياة العريب يف باديته. من 
هنا، ظل هذا مطلًبا الشعورًيا يفرض نفسه عىل الوعي العريب من داخل تلك األحوال املعيشة، ويتمثل 
يف التوفيق بني هذين الضدين، أو إن شئت فقل: بني الصور الالمتناهية هلذه األضداد والتناقضات 
التي اخرتقت حياة العريب ومثلت، يف الوقت نفسه، قاعدة حفظ بقائه يف األحوال كلها تقريًبا. ربم كان 
من املمكن رد اجلهد املستمر الذي يصل بالثقافة العربية واإلسالمية يف أطوارها كلها إىل التوفيق بني 
األضداد واملتناقضات، حتى هذه اللحظة املؤسسة يف تاريخ الذهنية العربية كله، عىل وجه التقريب. 

يمكننا رد الصور املختلفة ملحاوالت التوفيق بني الدين والفلسفة، أو بني العلم والفلسفة أو بني 
العقل والنقل أو بني الثقافة اليونانية والثقافة اإلسالمية، إىل هذه اللحظة املؤسسة، وهي حلظة التناقض 
الذي كان اجتمعًيا يف حياة العريب البدوي، ولكنه مل يلبث يف األطوار الالحقة من حياة العرب أن اختذ 
صوًرا جديدة، وحتول مطلب التوفيق بمقتضاها من كونه مطلًبا اجتمعًيا وحياتًيا، يف حياة العرب قبل 
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اإلسالم، إىل مطلب ثقايف وحضاري وذهني متثل يف اإلحساس بالتناقضات العميقة التي شعر العرب 
بوجودها فلجؤوا إىل التوفيق بني جوانبها املختلفة، ثم مل يلبث هذا التناقض أن ظهر يف صورة تناقض 
بني العقل والنقل، وهو ما يمكن العثور عليه يف داخل علم الكالم اإلسالمي والفلسفة اإلسالمية. 
لقد كان التوفيق بني األضداد هو امللجأ األخري مرة أخرى، ثم مل يلبث هذا التناقض أن اختذ صورة 
واليونانية،  اإلسالمية  الثقافتني  بني  التناقض  اإلطالق  أبرز صوره عىل  وكان  وذهني،  ثقايف  تناقض 
وكان امللجأ األخري يف هذه املرة أيًضا التوفيق بني هاتني الثقافتني من الفالسفة، يف حني بدا التوفيق 

بينهم أمًرا مستحياًل، من وجهة نظر أصحاب املؤسسة الدينية واملسيطرين عليها. 

يف هذا املجال، حسبنا الرتكيز عىل حتليل نموذج واحد من هذه األضداد أو التناقضات، ونعني به 
العريب  الوعي  الثانية املؤسسة يف  اللحظة  إليه بوصفه  النظر  الذي يمكننا  الظاهر والباطن  التضاد بني 
لسائر األضداد والتناقضات التي شكلت مضمون هذا الوعي يف املراحل التارخيية الالحقة. ذلك أن 
هذا التضاد أو ذلك التناقض هو أهم تناقض داخيل عجزت به الثقافة اإلسالمية حتى اليوم عن العثور 
عىل أي مركب يتجاوز احلدين املتناقضني إىل حد أشمل منهم وأقل تناقًضا. أعني التناقض بني الظاهر 
والباطن يف فهم الرشيعة ورشح مقاصدها، أو التناقض القائم بني التفسري والتأويل الذي فرق املسلمني 

حتى اليوم وقسمهم إىل ما يشبه األمم املتناقضة واملتصارعة، عىل الرغم من انتمئهم إىل أمة واحدة. 

يف النهاية، يستمد هذا التضاد أمهيته من كونه ظل ماثاًل يف صميم الوعي اإلسالمي، بل إنه مل يربح 
هذا الوعي منذ والدته وحتى اليوم، وأعني بذلك التناقض بني الظاهر والباطن. يف ضوء النتائج التي 
يؤدي بنا التحليل إليها، نصبح قادرين عىل النظر يف ما كان من شأنه أن يعوق والدة السؤال الفلسفي 
الدقيق لكلمة فلسفة وبوصفها نشاًطا روحًيا مستقاًل االستقالل كله عن  العربية، باملعنى  الثقافة  يف 

احلقول األخرى، وخاصة احلقل األيديولوجي. 

إذا كان التناقض الذي عجز البدو عن الوصول إىل تركيب مالئم بني حديه، وأعني هنا التناقض 
بعد  املسلمني  التناقض نفسه رسعان ما ظهر يف حياة  الغزو، فإن هذا  القبلية واحلاجة إىل  اهلوية  بني 
النزاع عىل  النبي بفرتة وجيزة جًدا، ولكنه اختذ هذه املرة صورة اجتمعية جديدة، وهي صورة  وفاة 
السلطة السياسية. لقد وقع التناقض وحدث التقابل، عندما أرص أهل الظاهر عىل موقفهم من السلطة 
السياسية، ومتسك أهل الباطن أيًضا بفهمهم وتصورهم عن السلطة السياسية وأولوياهتم حياهلا. عرّب 
العسكرية  النزعات  من  المتناهية،  تكون  تكاد  ذاته يف صور  االجتمعي عن  السيايس  التناقض  هذا 
فريق  أقام عليها كل  التي  املتباينة  الفلسفية  املذهبية واالحتجاجات  الدينية والرصاعات  واخلالفات 

حججه املؤيدة ملا ذهب إليه من رأي واختيار. 
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النتيجة هي أن هذا التناقض األول الذي ظهر يف داخل اإلسالم )التناقض بني الظاهر والباطن( 
قد وقع يف داخل الذهنية البدوية نفسها، بمعنى أن اإلسالم وإن نجح يف تغيري كثري من العنارص يف 
حياة العرب، فإنه مع ذلك مل ينجح أبًدا يف تغيري الذهنية العربية التي تأسست وتأصلت يف داخل احلياة 
بعقولنا وطرائق تفكرينا،  اليوم ذهنيتان متحكمتان  تزاال حتى  ما  ثقافًة وذهنيًة  أّصلت  التي  البدوية 
نحن العرب. إن التناقض االجتمعي الذي كان سائًدا قبل اإلسالم اختذ صورة اجتمعية جديدة متثلت 
أن  غري  من  السلطة،  عىل  االستحواذ  حق  عىل  الربهنة  وافتعال  السياسية  السلطة  حول  التناقض  يف 

ينجح أحد ما يف اقرتاح تركيب مالئم يرفع الضدين ويرتقي باحلياة إىل صورة أفضل. 

هكذا، ظل العناد املتبادل العالقة الوحيدة املتحكمة يف الضدين واملسيطرة عليهم، بل غابت صور 
التفاعل بني األضداد، وبخاصة الصور اإلجيابية، وبداًل من ذلك سيطرت عىل هذا التضاد صور سلبية 
ال حرص هلا وغالًبا ما انتهت إىل القتال واحلرب أو، يف أحسن األحوال، إىل أن تعصب كل طرف لرأيه 
ومتسك كل ضد بموقفه. لقد كانت نتيجة ذلك أن ُترجم التناقض االجتمعي الذي سيطر عىل حياة 
العرب قبل اإلسالم )التناقض بني اهلوية القبلية واحلاجة إىل الغزو( إىل صورة جديدة من التناقض 
جديدة، وهي  اجتمعية  إىل صورة  نفسه  التناقض  فتحول  السلطة،  التناقض حول  االجتمعي، وهو 

الصورة السياسية. 

إن التناقض االجتمعي قبل اإلسالم، بني اهلوية القبلية واحلاجة إىل الغزو، تم متوهيه أيديولوجًيا 
بفكرة البطولة التي قصد منها خلع طابع خلقي عىل هذا الرصاع والكشف عن أن االعرتاف املتبادل 
بني األضداد كان أمًرا غري ممكن. كذلك هي احلال يف التناقض اجلديد من داخل اإلسالم ذاته، حول 
السلطة السياسية، فقد استرت وراء غطاء أيديولوجي مركب من مفهومي الظاهر والباطن، فوراء هذين 
املفهومني اختفى مفهومان رئيسان، ومها الكفر واإليمن. من وراء هذه العنارص جمتمعة، برز رصاع 
عميق بني احلياة واملوت عىل السلطة السياسية واالستحواذ عىل مقدرات احلياة االجتمعية ملصلحة 

هذا الطرف أو ذاك. 

ال خيفى عىل املدقق ما يسرته هذان املفهومان من احلقائق والوقائع، وإذا اكتفينا بالنظر إليهم من 
حيث مها مفهومان ال أكثر بدت املسألة مسألة نزاع كالمي بني املتكلمني، أو عىل األكثر مسألة نزاع 
متعمقة  فلسفية  أبعاد  من  عليه  يضفونه  بم  للنص،  أعمق  فهًم  حيققون  أهنم  يرون  أناس  بني  فلسفي 
وأفكار دينية مبتكرة ليس من الرضوري أن تكون قائمة يف النص ذاته، وذلك راجع إىل طبيعة التأويل 
نفسه، وبني أناس يتمسكون بحرفية النص ويغالون يف احلرفية، حتى أوشكوا حذف النص نفسه من 
الذي مثلته  الغطاء األيديولوجي  غري أن يستبقوا منه شيًئا غري حروفه. ذلك وجه واحد من وجوه 
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نزعتا الظاهر والباطن، وقد هنضتا بعبء وظيفة أيديولوجية تبطن أكثر مما تظهر وتظهر أكثر مما تبطن، 
الباطن ذاته قد  به، مثلم أن  الظاهر نفسه قد انطوى عىل باطن غري مرصح  القول إن  بل من املمكن 

انطوى عىل ظاهر عزف اآلخذون به عن الترصيح وحتويله إىل ظاهر مفهوم لدى من يريد الفهم. 

بوسعنا أن نكشف عن وظيفة أيديولوجية أخرى ال نجاوزها إىل غريها، يف هذا املقام. ذلك أن 
هذين املفهومني حييل كل منهم عىل رضب من االحتقار املتبادل بني القائلني بالظاهر والقائلني بالباطن، 
فالقائلون بالظاهر يعتدون بوضوح بأقواهلم وبساطة حججهم، يف مقابل التواء ألفاظ الباطنيني ومتويه 
حججهم واستعصاء كالمهم عىل الفهم، مما ينجم عنه التباس يف النية واملقصد. يف املقابل، تنم كلمة 
الباطن عىل ازدراء عميق للظاهر، فالظاهر بسيط وساذج وفج، يف مقابل عمق الباطن املصطبغ بصبغة 
فلسفية عميقة، يف مقابل سطحية الظاهر وتفاهته. هكذا، ظل هذا التقابل بني هذين الضدين سائًدا 
من غري أن يفكر املشتبكون حتى يف غطاء أيديولوجي يسرت هذا التناقض وخيفف من غلوائه، ويكون 
من شأنه أن يقيم نوًعا من التمويه األيديولوجي الذي ال ينتج أي نوع من الوحدة وراء التضاد الظاهر، 

حتى إن كانت وحدة زائفة. 

عىل الرغم من أن أهل الظاهر والباطن قد عجزوا ال عن إنتاج الرتكيب بني هذين احلدين املتناقضني 
فحسب، بل عن جمرد التفكري يف التوفيق بينهم أيًضا، فقد استمر هذا التناقض يف إعادة إنتاج ذاته يف 
كله.  اإلسالمي  التاريخ  طوال  واخلاصة  العامة  بني  التناقض  صورة  أمهها  من  ولعل  جديدة،  صور 
يضاف إىل ذلك مجلة التناقضات التي أرشنا إليها، وهي التناقض بني العقل والنقل، والتناقض بني 
الرشيعة واحلقيقة أو بني الثقافتني اليونانية واإلسالمية. إذا ما دققنا يف طبيعة التناقض الرئيس أو األم 
الظاهر  بني  التناقض  وأعني  اإلسالمية،  احلياة  يف  تالًيا  ظهرت  التي  التناقضات  عليه  تتأسس  الذي 
يف  واحدة  نظرية  إىل  مواقفهم  يف  يستندون  كانوا  الباطن  وأهل  الظاهر  أهل  أن  فسنتبني  والباطن، 
احلقيقة. بالطبع، فإن هذه النظرية الواحدة كانت بمنزلة االفرتاض املسبق أو الضمني الذي يتأسس 

عليه التقابل بني الظاهر والباطن. 

هذه احلقيقة املشرتكة بني اخلصمني، أو هذا االفرتاض املسبق الذي يتأسس عليه التقابل بني الظاهر 
والباطن، يتمثل يف أن كال اخلصمني يسلم بوجود حقيقة ثابتة راسخة مستقرة ال سبيل إىل تغيريها. من 
ثم، تصبح مهمة املتفلسف، سواء أكان ظاهرًيا أم باطنًيا، اكتشاف هذه احلقيقة. معنى ذلك أن أهل الظاهر 
والباطن يلتقون عىل أرض واحدة من غري أن يكونوا قادرين عىل اكتشاف هذه الواقعة. األرض املشرتكة 
التي يلتقون عليها هي التسليم بأن احلقيقة مستقلة عن اإلرادة والعقل اإلنسانيني، وأن مهمة العقل أو 

الفلسفة تنحرص يف اكتشاف هذه احلقيقة وبلورهتا وجعلها متميزة، لدى من يؤمنون هبا عىل األقل. 
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أصبحا  وقد  خارجهم،  قائمة  متقابالن  ضدان  أهنم  مع  والباطن  الظاهر  حقيقة  أصبحت  هكذا، 
يرتكزان بصورة أو بأخرى إىل هذه احلقيقة الواحدة. إًذا، فإن التقابل بينهم والتناقض الذي يفرقهم 
ظاهريان ويمثالن ادعاًء ومهًيا يستمد حياته من سوء فهم جيمع بني الطرفني اللذين مارساه، من غري 
أن يكونا عىل وعي بأهنم يتفقان بصورة أكرب مما خيتلفان. أول صورة هلذه احلقيقة الواحدة املشرتكة 
أن هتتدي  الفذة وحدها  العقول  الصريورة، ويمكن  تطاهلا  أبدية ال  أزلية  أن هناك حقيقة  بينهم هي 
إليها، أو باألحرى أن تكتشفها. هنا، تصبح مهمة الفيلسوف منحرصة يف استخدام العقل للوصول 
إىل هذه احلقيقة، وبعبارة أخرى: ال مهمة للعقل إال أن ينشغل باكتشاف الطرق املؤدية إىل تلك القارة 

املجهولة يف العقل، مع أن اليقني بوجودها مطلق وقاطع. 

التعبري عن احلقيقة  يتم  التي  أو  إليها  املؤدية  املذاهب  البحث عنها وتتنوع  تتعدد أساليب  هكذا، 
من خالهلا، من غري أن تكون احلقيقة ذاهتا موضع اختالف أو تكون قابلة للتعدد واالختالف، من 
فيلسوف إىل آخر أو من عقل إىل آخر. احلقيقة ثاوية وراء كل يشء، عىل هيئة معطى مستقل االستقالل 
كله عن األنا الذي نبحث عنه. ترتاءى احلقيقة للجميع، ولكن اجلميع جممع عىل أن ثمة يشء ينبغي 
الوصول إليه، ومن ثم التطابق معه تطابًقا تاًما. من هنا، شاع تعريف إسالمي للحقيقة، ومن قبله يف 
علم الكالم وتبنته الفلسفة أيًضا، حتى يف أرقى صورة وصلت إليها عند ابن رشد، وهو ما تم تبنيه 
وقبوله من قبل يف إطار التناقض القائم بني الظاهر والباطن. بمقتىض هذا التعريف، أصبحت احلقيقة 

تشري إىل »تطابق ما يف األذهان مع ما يف األعيان«.

  من الواضح هنا أننا إزاء ترمجة للحقيقة الدينية إىل حقيقة فلسفية، فاحلقيقة الدينية تذهب إىل أن 
احلق أو احلقيقة ما مها إال تطابق ما يف القلوب مع الواقع أو مع ما يف األعيان. بعبارة أخرى: تقرر 
احلقيقة الدينية أن احلقيقة ال تزيد عىل كوهنا تطابق اإليمن مع األعيان أو انطباق احلقائق القلبية عىل 
احلقائق الواقعية. نعني هنا بالواقعية احلقيقة، من حيث هي واقع له استقالله عن القلب أو اإليمن، 
يف حني أن اإليمن احلق تنحرص مهمته يف أن يكون متطابًقا مع هذه احلقيقة، بمقتىض هذا التصور عىل 
األقل. هكذا، يتبني لنا أن احلقيقة الفلسفية وفق ما تصورها املسلمون ال تزيد عىل كوهنا حقيقة دينية، 
بعد أن موهت بحجب أيديولوجية وأغلفة منطقية ومباحث طبيعية أو نفسية، وما إىل غري ذلك من 

املباحث الفلسفية املعروفة يف تاريخ الفلسفة اإلسالمية. 

إًذا، فاحلقيقة معطى أويل يسبق أي بحث عنها، وال يمثل البحث عنها إال نوًعا من االهتداء إليها، وهو 
يفرتض يف هناية املطاف أن يصبح العقل أو القلب، وليس ثمة فرق كبري بني األمرين، أسرًيا هلا وخاضًعا 
ملقتضياهتا. هكذا، يصبح البحث عن احلقيقة مكافًئا هبوط العقل إىل مستوى العامل الذي ال بد أن تكون 
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مع  والتطابق  والقائم  املعطى  العامل  مستوى  إىل  النزول  أو  اهلبوط  هي  العقل  فمهمة  فيه،  ثاوية  احلقيقة 
مقتضياته ومتطلباته. لقد أدت الفلسفة اإلسالمية دورها كاماًل، بل عىل أحسن وجه أيًضا. 

يف  تنحرص  العقل  مهمة  بأن  سلمت  ذلك  وبعد  إيمن،  إىل  والتفكري  قلب  إىل  العقل  ترمجت  لقد 
التطابق مع هذه احلقيقة التي أنتجها اإليمن أصاًل، ثم ريض العقل عن طيب خاطر بالتحول من عقل 
ناقد إىل عقل قابل أو متقبل أو راض أو قانع، فتنازل بذلك عن أهم خصائصه، وأعني بذلك احلرية 
والنقد. هنا، ربم نكون قد سقنا من املقدمات وأسسنا من املعايري ما يكفي لإلجابة عن السؤال الذي 
العربية  الثقافة  داخل  من  جذري  فلسفي  سؤال  يؤسس  مل  ملاذا  وهو:  املقالة،  هذه  بداية  يف  طرحناه 
اإلسالمية. عىل الرغم من أننا قد قدمنا إجابتنا عن هذا السؤال بصورة ضمنية، فإننا نحاول اآلن أن 

نصوغها بصورة أكثر وضوًحا. 

لقد محل العقل الفلسفي، أو إن شئت فقل الوعي الفلسفي، مزاعم اإليمن الديني أو لنقل العقل 
الديني، عىل الرغم من أي تناقض يشوب تعبرينا األخري، عىل حممل اجلد. لقد نجم عن ذلك أن تقاعد 
العقل الفلسفي بصورة مبكرة أو هو باألحرى سلب نفسه من حيث هو عقل، وحتول من ثم إىل ما 
بداًل من أن يسلط  ذاتًيا غنائًيا يطرب لذكر حقائق اإليمن وُيرّس هبا،  يشبه أن يكون عقاًل رومانسًيا 
طاقته النقدية عىل احلقيقة من حيث هي معطى، أو باألحرى عىل الوقائع من حيث هي معطى، ولو 
فعل العقل ذلك لدخل يف مواجهة رصحية مع عامله ونوع من املواجهة مع هذا العامل، األمر الذي أدى 
به ربم إىل أن يفكك عامله ويعيد إنتاجه، عىل هيئة حقيقة من صنعه وعمله. ذلك أن العقل لو فعل ذلك 
لعكس حركته بالكامل، ولتغريت عالقته باملعطيات أو بالعامل تغرًيا تاًما، فالعقل عندما يفكك العامل 
ويعيد إنتاجه، بم يتطابق مع مقتضيات العقل ومتطلباته، فإنه يرتقي بالعامل إىل مستوى ذاته، بداًل من 

أن يّتضع إىل مستوى العامل، ونخال الفارق بني املنهجني والرؤيتني أوضح من أن يوضح. 

عندما أبى العقل إال أن حيمل مزاعم اإليمن عىل حممل اجلد، ونؤكد أن ذلك قد تم بصورة الشعورية، 
فإنه حتول من وظيفته النقدية إىل أداء وظيفة أخرى خمتلفة االختالف كله عم هو قمني بالعقل أن يكون. 
نعني بذلك أن العقل قد حتول من الشك والنقد، بوصفهم مضمونني جوهريني للعقل، إىل مضمون 
آخر خمتلف االختالف كله عن مضمونه احلقيقي. هذا املضمون املستعار هو اليقني أو اإليقان، وهذه 
فلسفي  ذلك سؤال  بعد  يمكن  هل  األصالة.  يسبق  الذي  القبيل  اإليمن  أو  الديني  العقل  وظيفة  هي 
جذري منطلق من تقدير العقل لذاته أن يكون ممكنًا؟ لئن كان جوابنا بالنفي عىل هذا السؤال، انطالًقا 
من مجيع ما سقناه أعاله، فإن هذا ال يمنع من إضافة رؤية أخرية من شأهنا أن تعزز إجابتنا السلبية هذه 

عن أهم سؤال يمكن أن يطرح عىل بساط البحث، من داخل الرتاث العريب واإلسالمي. 
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لنتأمل يف ظاهر الرشح الذي اختذ منه كبار الفالسفة املسلمني مهمة هلم، إذ يبدو أهنم نظروا إىل 
الفلسفة اليونانية عىل أهنا احلق الرصيح الذي ال حق وراءه وال بعده. من هنا، يتأتى لنا تفسري األمهية 
أهنا  الفلسفة هلم عىل  فقد بدت هذه  اليونانية،  للفلسفة  التي حظي هبا الرشح اإلسالمي  االستثنائية 
علم هنائي أو دين مطلق. يف احلالتني، فإن املرء ال يستطيع إال أن يكون شارًحا عندما ينظر إىل النص 
اليوناين عىل أنه منطٍو عىل احلقيقة املطلقة. األمر الذي جيعل العالقة بني الشارح والفلسفة اليونانية 
عالقة املفرس بالنص املقدس، وعند هذا احلد ال يعود من املمكن للسؤال الفلسفي أن يظهر متخًذا 
صورة فلسفية جذرية، بل عند هذا احلد ال مسوغ لوجود الفلسفة أو التحدث عنها، بصورة جدية. 
ذلك أن مهمة رشح النص اليوناين أو رشح النص اإلسالمي املقدس تصبح ذات أولوية مطلقة أمام 
ما عداها كله من املهام. يف ضوء ذلك، يصبح الشاغل الفلسفي أقل أمهية أو إن شئت فقل أقل إحلاًحا 
يف العقل الذي يعتقد، وإن ضمنًا، بأن احلقيقة معطاة بصورة جاهزة، يف صورة نص فلسفي يوناين أو 

نص إسالمي مقدس. 
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الفن واأليديولوجيا

نسق السلطة ونسق الفن

حسام السعد

بعيًدا  فردية،  جتليات  بوصفها  لإلبداع  متاحة  مساحات  كافة،  ظهورها  بصور  السلطة،  ترتك  مل 
من  الصور  تلك  »النظرية«  هذه  من  تنُج  ومل  متباينة،  مستويات  يف  »األدجلة«  بـ  تسميته  يمكن  مما 
التعبريات االجتمعية التي كانت دالالت تسم ثقافة بعينها وقد اندثر بعضها. كذلك، غريها مما أحرز 
استخدمها  التي  القديمة  القبلية  املجتمعات  رسومات  عن  احلديث  مثل  حضارًيا،  واستمر  تطوًرا 
األنثروبولوجيون، عىل اختالف ختصصاهتم، لالستدالل عىل تطورات أصابت بنية تلك التنظيمت، 
بغض النظر عن عد خملفاهتا صنًفا من »الفنون«. لكن السجال ال يتوقف هنا بالطبع، فاحلديث عن 
العالقات »غري الرشعية« بني السلطة السياسية خاصة والفنون ال ينتهي عند مبدأ االستعمل، بأقىص 
إقصاء  من  تعنيه  بم  و«املرشوعية«،  واألفضلية  األحقية  معنى  ليؤسس  يمتد  ولكنه  السلبية،  دالالته 

وعنف رمزي.

مل يكن ارتباط الفن باأليديولوجيا حدًثا تارخيًيا طارًئا، وقد أدى مهمته يف مرحلة متعينة ثم انتهى، 
أغلب  يف  رضورية  فردانية  من  ختلو  ال  للعامل  تعبريية  رؤى  باألساس  وهي  الفنون،  اسُتعملت  فقد 
األحيان، لتكون أداة خُتتزل بسلسلة من االدعاءات املرتبطة بخطابات سياسية وإعالمية ودعوية. مل 
خيرج من هذا التمثل الفني للمشاريع السلطوية عىل اختالف أجناسها إال نادًرا، فقد حورب وُعّتم 
عليه، فباتت صفحات كثرية من اإلبداع طّي النسيان يف مفاصل زمنية متواترة ُأميط عنها اللثام الحًقا، 
بصورة  وعنفه،  السيايس  اخلطاب  أرس  عن  االبتعاد  حاولت  فنية  مشاريع  بوصفها  اكتشافها  ليعاد 
خاصة. مل يتوقف األمر عند املراحل التارخيية احلديثة والنمذج التي تزخر هبا جنبات هذه العالقة غري 
الرشعية، بل تعدت العالقة لتطال الفنون القديمة أيًضا، وفق فلسفة فنية تنظر دائًم إىل الفن برشطه 

اخلارجي التعبريي حول حدث ما.
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هكذا، مثاًل يمكن أن تكون صورة امرأة تقوم بعمل ما وقد اكتشفت يف إحدى القبائل القديمة، 
أن تصبح حمل تنظري ال ينتهي عن اجلندر )اجلنوسة( مثاًل، أو عن فن الرسم يف مراحل ما قبل احلديثة 
وبنيته وعالقته بالطبيعة، بل يعطى اسًم فنيا حمدًدا بعينه، بوصفه نمًطا من فن الرسم. قد يكون هذا 
أيًضا حمل سجال ومّحال أوجه، ولكن اإلطالقية والعنف يف نمذجتهم مها املعضلة احلقيقية التي تتجىل 
هنا، يف املراحل املتتالية التي بدأت فيها النظريات تقسم الفنون إىل جيد ورديء، معارص وكالسيكي، 
حداثي وتقليدي، إبداعي تأسييس أو تراكمي متوارث وما بعد حداثي.. إلخ. يف نظرة سوسيولوجية 
بحت، يمكننا االّدعاء أن التنظري للفنون والعنف املمرس يف حقه، وال سيم يف تقسيمته بني حقيقي 
وإبداعي أو معدوم، قد أتى من النظريات الفلسفية والسوسيولوجية التي كانت الفنون جزًءا يسرًيا من 
تفاصيل بنيتها الكلية. يف وقت مل متثل فيه الفنون إال اهتممات ضئيلة يف جمال التنظري السوسيولوجي، 
بمسميات وتصنيفات مجالية يف أحايني كثرية، فإهنا استطاعت أن ختتزل الفن وتضعه يف نسقها النظري 

يف مراحل طويلة، وتربطه بتفسريات سببية يف أكثر األحيان.

النقد  الفن،  مجال  علم  الفن،  »تاريخ  حتت  انضوت  عدة  مسائل  السوسيولوجي  الفكر  عالج 
االجتمعي الفني«، وغري ذلك من صنوف التنظريات التي زاوجت بني الفن وأبعاده اخلارجية، بوصفها 
رشوط موضوعية لعملية إنتاجه وإجياده. بدا ذلك يف التصورات املبكرة أو املتقدمة للسوسيولوجيا 
التي راوحت بني نظريات تضع الفن يف مرتبة تابعة للمسار السيايس والثقايف العام، وأخرى حاولت 
يف أحسن األحوال التنظري هلم )الفن واملجتمع(، بوصفهم نسقني متوازيني يتأثران ويتكيفان مًعا، مثلم 
فعل جورج زيمل يف دراساته عن الفن، عىل سبيل املثال. مع غلبة التاريخ السيايس والثقايف، بصورة 
التي  النظريات  برزت سلسلة من  للفن وتفسرياهتا،  الكالسيكية  السوسيولوجيا  تنظريات  عامة، يف 
قرصت سوسيولوجيا الفن عىل العالقة بني الفني واالجتمعي، بصورتيهم امليكانيكية، فربزت بصورة 
البنية  الفني بوصفه جزًءا من  بليخانوف ولوكاتش، حني نظّرا للنسق  املاركسية عند  النظرية  خاصة 
الفوقية يف النسخة املاركسية املعروفة، أو الربط بني األحوال االقتصادية واملنتجات الفنية؛ مؤسسني 

لعالقة انعكاسية يف رشوط إنتاج الفن.

أرجعت  فقد  السابقة،  التصورات  عىل  الثقافة  ميدان  يف  وتنظرياهتا  فرانكفورت  مدرسة  خترج  مل 
التنظري  عن  االبتعاد  حماولتها  مع  وسياسية(،  واقتصادية  )اجتمعية  فنية  غري  عوامل  إىل  فني  هو  ما 
املاركيس الكالسيكي، باحلديث عن »الثقافة والفرد« وتبخيس »الثقافة اجلمهريية الشعبوية«. حتى 
مراحل متأخرة، بقيت الفنون تدخل سوسيولوجًيا يف ميدان »التأريخ االجتمعي« للفن طبًعا؛ متجليًة 
املؤسس  املعياري  للخطاب  أسس  مما  الفنية،  غري  اخلارجية  والتغريات  الفني  املنتوج  بني  الربط  يف 

ملفهومات اجليد والرديء، التقدمي والرجعي، وغريها من التقسيمت الثنائية.
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حيرضنا مثال حول مفعول النظريات واستعمهلا من السلطات السياسية، وهو إقصاء الروائي ألكسندر 
النص األيديولوجي وخدمة  السوفيايت، بحجة خروجه عىل  سوجلنستني)1) من جانب سلطات االحتاد 
بأهنا  تروتسكي  جانب  من  اهتمت  التي  الروسية  الشكالنية  املدرسة  حالة  إهناء  ذلك  وقبل  اإلمربيالية، 
أيديولوجيا بالية ومن رواسب مرحلة ما قبل الشيوعية، أو يف تنظريات مدرسة فرانكفورت للفن الطليعي 
والثقافة الشعبية، وغريهم كثري ممن زواج بني حقيقة الفنون بدرجة تعاليها أو انحطاطها وتصنيفها، وفق 
درجة املساحة املمتدة بني خطاهبا واخلطوط السياسية األيديولوجية. مل يقترص األمر أيًضا هنا عىل التنظري 
من خارج احلقل الفني، بل كان من داخل بنيته أيًضا، وهو ما ساعد النظريات اخلارجية وأثر ربم فيها 

)غري الفنية( يف االعتمد عىل تقسيمت احلقيقي واملزيف اآلتية من هذا احلقل، عىل وجه اخلصوص.

الفن احلقيقي واملزيف: سؤال املرشوعية

املرشوعية  يعطي  أو  القواعد  يصوغ  فمن  كذلك،  ذلك  كان  وإن  قوانني؟  أو  قواعد  للفن  هل 
للفنون؟ من يقرر حقيقتها ويميزها من زيفها ويميز جودهتا من رداءهتا؟ وغري ذلك من األسئلة التي 
متّيز الفن الرفيع من غريه من صنوف الفنون ونمذجها. يشمل كل حقل، بحسب تصورات بورديو، 
آليات اشتغال خاصة به وحده، وإن كان يتقاطع مع حقول النسق العام ألي تنظيم اجتمعي بدرجة 
ما. قد يبدو أول وهلة أن احلقل الفني هو أقل استقاللية من احلقول األخرى املستقلة نسبًيا أساًسا، 
تقرير  عملية  دامت  ما  االقتصادي،  أو  السيايس  احلقل  مثل  استقالاًل،  أكثر  تبدو  بحقول  يتأثر  وأنه 

الرشعي واحلقيقي واملعرتف به مرتبطة بميكانيزمات القوتني املذكورتني.

لكن الواقع ليس كذلك متاًما، فهذا من شأنه أن يعيدنا مرة أخرى إىل موضوعة التحليل االنعكايس 
طويلة  لعقود  مسؤواًل  كان  الذي  وهو  الكالسيكية،  املاركسية  صيغته  يف  اجلدانويف(،  والتأثري  )التأثر 
عن ربط الفن باأليديولوجيا من أوسع أبواهبا، وأسس لتقسيمت الفنون من االشرتاكية واإلمربيالية 
الفني باالتكاء إىل ميكانيزمات تطور  واملقاومة والتحرر والتقدمية والرجعية وغريها. يتحرك احلقل 
تلك  تساهم  معينة.  زمنية ومكانية  به يف مرحلة  بنية خاصة  لينتج  احلقل،  به وحده، يف فضاء  خاصة 
امليكانيزمات يف متييز مرشوعية الفنون من عدمها، وتعريفات غري منتهية للفن النبيل والرخيص، اجلديد 

واملستهلك، القّيم والتجاري.. إلخ، استناًدا إىل ما يقّره الفاعلون املسيطرون عىل بنية هذا احلقل.

))) يزخر تاريخ الفن عموًما بكثري من اإلبداع الذي حورب ألسباب سياسية وأيديولوجية. ليست املساحة هنا للحديث عن تلك التجارب، وإمنا ذكرنا 

املثال أعاله للتدليل عىل العالقة بني تبني خطاب تحلييل نظري من جانب السلطة السياسية، وجعله معياًرا عاًما يف املجتمع يف مرحلة تاريخية محددة.
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يصح القول إن تفاصيل التنظيمت خمتلفة احلقول االجتمعية وغريها تتفاعل يف ما بينها، بدرجات 
عالقات  من  تتولد  اخلاصة  احلقل  مسارات  تبقى  ولكن  وتأثرياهتا،  تقاطعاهتا  يف  النسبية  من  متباينة 
وقوانني  لرشوط  ختضع  وهي  استقاللية  أقل  الفني  احلقل  يف  كانت  وإن  ضمنه،  الداخلية  التفاعل 
باتفاق  املعني،  الفن احلقيقي يف فضاء احلقل  السيايس. ُأسس مفهوم  من حقول أخرى، مثل احلقل 
الفاعلني املسيطرين عىل احلقل ومفاهيمه، وتعطى الدرجات األعىل للشكل الفني الذي اختري من بني 
مجيع األشكال األخرى، وفق صيغة مجعية ترى أن الفنون هلا نسق ووظيفة، يف مرحلة سيطرهتم )أي 

الفاعلني(.

هبا  يقاس  للفن  )قاعدة(  قانون  أو  معيار  وجود  يعني  الذي  املرشوعية  مفهوم  أسس  ذلك،  وفق 
الفن ذاته، بم هو حقيقي أو زائف وجيد أو رديء.. إلخ، وفق درجة قربه أو بعده من تلك القواعد 
املرشوعة التي وضعت ورسخت، بحيث باتت تسم بنية احلقل الفني يف مرحلة سيطرة فاعلني بعينهم 
عىل مقدراته، وهم يرون يف ذلك شكاًل حمدًدا ومرشوًعا ملمرسة الفن وتقييمه. هنا، تتم عملية التصنيف 
)النمذجة( وحتدد الرتب الفنية واملقاييس والتدرج يف قيم الفن التي تكرست يف العرص احلديث، من 
تسميات ونعوت تعيل من شأن »الرفيع من الفن« وتبّخس من شأن »الرخيص من الفن«. إن مبدأ 

»املرشوعية« يؤدي يف النتيجة إىل مبدأ »اهليمنة«، وفق تعبري بورديو.

إرباكات الفن والسلطة يف سورية

مل حيقق الفن السوري، بوصفه حقاًل وجمااًل، أي نوع من االستقاللية، يف ظل بنية نظام سلطوية 
هرمية يتحكم فيها النسق األمني أواًل، وهذا ينسحب عىل احلقول األخرى كافة. لقد بقيت احلقول 
كافة، ومن ضمنها الفني، ملتصقة باحلقل السيايس الذي حيركه احلقل األمني فبات مسيطًرا عليه 
وخيدمه يف تكريس مفاهيم االستبداد، بصورة مبارشة أو غري مبارشة. يربز يف احلقل الفني السوري 
أكرب،  كان  والسينم  التلفزيونية  الدراما  فني  عىل  الرتكيز  لكن  والسينم.  واملرسح  والدراما  الغناء 
لكوهنم أكثر وصواًل ومجاهريية وخضوًعا للرقابة أيًضا. أما املوسيقى والفن التشكييل، فقد بقيا 
قالئل.  متابعني  باستثناء  واجلمهور،  املستبدة  السلطة  متنفذي  فهم  من  بعيدين  نخبويني  لكوهنم 
حتى الشكلني األخريين من الفن فقد خضعا أيًضا لقوة رأس املال الفني الذي جعلهم نخبويني 
الفنية  التعبريات  الفني عىل غريمها من  الذوق  ويف متناول فئة عدت االهتمم هبم نوًعا من تعايل 

سائرها.
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اشتغل احلقل الفني السوري عىل طريقتني متناقضتني جترب إحدامها األخرى عىل الرضوخ، وقد 
ظهرت هذه املعادلة املتعارضة يف السينم خاصة، إذ كانت الدراما التلفزيونية تقبل املنتجات الفنية، 
للرقابة األمنية والفنية. لقد سعى  املستمر  أم ال، بسبب خضوعها  قيمة  سواء صنفت عىل أهنا ذات 
إليه ويشتغلون  الفني إىل العمل عىل استقاللية حقلهم الذي ينتمون  صناع الفن ومالكو رأس املال 
فيه، ولكنهم يف طريقهم إىل ترسيخ أنواع حمددة من »الفن اجليد« و »الفن التجاري« تدّخل أصحاب 
تكريس سيادهتم ومرشوعيتهم  تاه هبا جهدهم يف  معادلة خليطة  ليشكلوا  واألمني  السيايس  احلقل 
الفنية، وأنتجوا نموذًجا من الفنون حاز رضا السلطة بالدرجة األوىل. هذه ليست نقيصة من حقهم 
بالطبع، فمقّدرات احلياة السورية وارتباطها باملتغري األمني أسهم باستمرار يف االرتباط غري الرشعي 

بني صور التعبري املختلفة والسلطة، حتى وفق مفهومها الضيق يف احلالة السورية.

تبدو السينم وكأهنا مساحة مغرية للمثال والتحليل والتدليل أيًضا، وفق ما ذكرنا أعاله. لقد متثلت 
السينم  الفن صفة  أطلق عليها مرّشعو  التي  للسينم«  العامة  »املؤسسة  بـ  يدعى  بم  السينم يف سورية 
السينمئي  امتد إىل تسويغ ضحالة اإلنتاج  إنه خطاب  النخبوي.  التوجه  »الراقية« و »اهلادفة« وذات 
طال  الوصف  هذا  »جتارية«.  و  »مجاهريية«  سينم  بأنه  وصفته  التي  العربية  بالدول  مقارنة  السوري، 
أفالم  ثمة  إن  القول  ويصح  للسينم،  العامة  املؤسسة  نص  عىل  اخلارج  السوري  السينمئي  اإلنتاج 
وجهت خطاهبا إىل نقد النظام القائم ومفرزاته، يف املستوى االجتمعي والسيايس، ولكنه مثل غريه 
مقدرات  عىل  وسيطرهتا  أركاهنا  تثبيت  منذ  البعثية،  السلطة  بخطاب  حماطة  مساحة  كان  الفنون  من 
البالد. كانت األفالم القليلة التي حاولت تقديم مضامني غري ملتزمة ذلك اخلطاب، مشمولة باملنع 

والتهميش والتعتيم اإلعالمي، بغض النظر عن صنعتها الفنية.

يف األحوال كلها، حققت السينم السورية معادلة مجعت بني ضعف اإلنتاج واالبتعاد عن احلضور 
اجلمهريي واالرتباط بمواسم سنوية يف وقت املهرجانات، يف وقت كان فيه اجلمهور يتدافع حلضور 
العروض السينمئية العربية واألجنبية املختلفة. لقد كان ذلك فعاًل سلطوًيا بامتياز: سحب البساط من 
مالكي رأس املال الفني لتكريس نموذج الفن السينمئي السوري، عىل أنه نخبوي عزفت عنه اجلمهري، 
ومن ضمنها األرسة السورية التي كانت حتى قبل مرحلة تغول سلطة البعث، يف أوائل السبعينيات 

من القرن العرشين، مرتبطة بالعروض السينمئية العربية، عرب سلوكيات ُصبغت بطقس اجتمعي.

خمارج  جتد  أن  الرسمية  النظام  لرواية  بد  ال  كان   ،2011 عام  يف  السورية  االنتفاضة  اندالع  مع 
وتعبريات فنية، إذ مل تكتف باألغاين والدراما، فهذه األنمط موجهة إىل الداخل أكثر منها إىل الرأي 
العام العاملي. لقد بات هم السلطة أن تّصدر رواياهتا إىل الرأي العام العاملي، وال سيم مع تعقد احلالة 
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سلك  السوري.  والسيايس  العسكري  الواقع  يف  والراديكالية  التطرف  ودخول  وتشابكها  السورية 
كثرية  جتارب  يف  الشمولية  األنظمة  اختذته  الذي  ذاته  السلوك  االنتفاضة  بداية  منذ  السوري  النظام 
اخلطاب  النظام  تلقى خمرجو  بصورة غري مسبوقة. هكذا،  السينم  فن  ومنها دعم  وقديمة(،  )حديثة 
السورية  التي قاربت االنتفاضة  السينمئية  فنية، عرب سلسلة من األفالم  الرسمي وحولوه إىل صيغة 
وداعش  سورية  عىل  اخلارجية  املؤامرة  مثل:  للنظام،  الرسمي  اخلطاب  يف  معروفة  باتت  بمفردات 

واحلركات اإلسالمية الراديكالية وتقسيم وحدة البالد وغريها.

يف مستوى الداخل السوري، أي يف مساحات سيطرة النظام السوري، اكتسى احلقل الفني بصبغة 
واحدة من الشكل واخلطاب، وقد رافقتها بروباغاندا إشهارية تتيح االطالع واملتابعة، مما مثل فرصة 
سلسلة  ظهرت  مغايرة،  طريق  يف  السورية.  األرض  عىل  جيري  ما  حيال  االجتاهات  رؤية  يف  للتأثري 
من األفالم التسجيلية والوثائقية والقليل من األفالم الروائية التي محلت خطاب املعارضة إىل النظام 
االنتفاضة  مبادئ  إلظهار  حماولة  يف  حدث،  عم  وروايته  اّدعاءاته  دحض  سبيل  يف  القائم،  السوري 
السورية وأحقيتها يف مواجهة نظام قمعي استبدادي. مل متثل »السينم املضادة«، إن صّحت التسمية، ما 
يطلق عليه اسم »احلقل الفني« الذي له مالمح خاصة، ففقر اإلمكانات إىل جانب قلة اخلربات عدم 
جتانس اخلطاب وغري ذلك من التفاصيل قد ساهم يف نتيجتني: األوىل هي ضعف اإلنتاج يف املستوى 
الكمي، والثانية هي اقتصاره عىل جنس حمدد من الفن الذي متثل بالوثائقيات، من دون الدخول إىل 
عامل السينم الروائية إال يف نمذج قليلة جًدا. يف األحوال كافة، انتقل الرصاع بني النظام واملنتفضني عليه 
إىل ساحات كثرية بعيدة من العمل السيايس والعسكري. لقد كانت التجليات الثقافية واحدة من أبرز 

املساحات التي شهدت سجااًل وجدااًل بني الطرفني، وهي مّلا تزل مستمرة. 

املجتمعات، زمانًيا ومكانًيا،  تاريخ  الكربى يف  الفني مرافقًة األحداث  التعبري  لطاملا كانت صور 
من منطلق عدم نكران العالقة بني الفني والبنى املؤسسة عىل أي نسق أو تنظيم اجتمعيني، ما يرشدنا 
الفنون، ومنها فن السينم، مساحة  إىل كيفية اختاذ الفن هوية متغايرة بني ثقافة وأخرى. لقد شكلت 
سياسية  أكانت  سواء  القائمة،  النظم  مع  اإلشكالية  العالقة  يف  والرفض  والنقد  والتنافر  للتجاذب 
نمطه  القائم  السيايس  النظام  يستدعي  حكم،  وأنظمة  سياسية  لتيارات  صعود  كل  مع  اجتمعية.  أم 
الفني اخلاص وحياول إسباغ مرشوعيته وخطابه من خالله، فيصبح يف مرحلة ما أحد وسائل الدعاية 

اخلاصة به.

هذه حال اخلطابات املعارضة ألنظمة احلكم القائمة، يف وقتي السلم واحلرب، مما اختزل الفنون 
الوسيلة  وهي  الفنون،  قدر  أن  لنا  يبدو  كثرية.  مراحل  يف  والنقد،  الرفض  صور  من  بصورة  عموًما 
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التعبريية األكثر حضوًرا، ما يزال مرتبًطا باهلوية االجتمعية والثقافية حلامليها )الفنون(، عىل اختالف 
تبعيتهم وانتمءاهتم، مما يفتح السؤال اإلشكايل دائًم حول ماهية الفن، وهل يمكنه أن يكون بعيًدا من 

التجاذبات السياسية واالجتمعية واهلويات املتصارعة عموًما، يف التنظيمت االجتمعية املختلفة؟
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ا: ملف العدد )السينما السورية(
ً
ثالث
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سينام القطاع العام يف سورية

املؤسسة العامة للسينام

بسام سفر

مقدمة

تفاصيل  السينم، عن غريه من  احلديثة يف سورية، وبصورة خاصة  الفنون  تاريخ دخول  مل خيرج 
حتديث احلياة االجتمعية والثقافية بصورة عامة يف بدايات القرن العرشين.

فبعد قرون طويلة من الثبات والسكون اللذين سبغا احلياة العامة يف املنطقة، ومنها سورية، بدت 
الذي كانت  التطور  للتنفيذ، السيم مع  قاباًل  أمًرا  بالثقافة والفنون  املهتمني  قبل  التحديث من  رغبة 

تشهده بعض الدول العربية، وبصورة خاصة »مرص« يف تلك املرحلة وما قبلها.

هكذا بدأت معامل احلياة العرصية تصارع للدخول إىل اجلسد االجتمعي والثقايف السوري، الذي 
كان تابًعا لإلمرباطورية العثمنية، ثم لالنتداب الفرنيس يف عرشينيات القرن املايض.

التي بدا وكأهنا بدأت  التحديث والتعبري عن الشخصية السورية  كانت السينم إحدى مساحات 
تتخذ مالحمها اخلاصة، وكان ال بد من اخلصوصية عىل املستوى الثقايف هلا حتى تعرف نفسها بصورة 

مستقلة ومفارقة.
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أوًل: البدايات

1928، حني قامت رشكة »حرمون فيلم« بإنتاج  تعود بدايات ظهور السينم يف سورية إىل العام 
فيلم »املتهم الربيء« الذي أخرجه »أيوب بدري«.

يقسم الباحث السينمئي »جان ألكسان« يف كتابه »السينم السورية يف مخسني عاما« إىل مرحلتني، 
األوىل: »وهي التي سبقت مرحلة 1963، وقيام املؤسسة العامة للسينم )...( مرحلة البدايات األوىل 
يف اإلنتاج أنتج فيها املغامرون األوائل سبعة أفالم روائية طويلة فقط، بأسمء رشكات ال متلك غري 
أسمئها، رسعان ما تنسحب منها من ميدان اإلنتاج السينمئي بعد حتقيق فيلمها األول، ألهنا دخلت 
هذا امليدان – يف األساس– طمًعا يف حتقيق الربح الكبري والرسيع دون رصيد كاف من املال واملعرفة 

واملعدات الالزمة«)1).

ويعمق احلديث عن هذه املرحلة الناقد السينمئي »صالح دهني« حيث يؤكد أن »املرحلة التالية 
أرست  التي  املسامهة  الرشكات  تأسيس  فورة  إبان  مبارشة،  الثانية  العاملية  احلرب  أعقاب  يف  جاءت 
أوىل ركائز الصناعة الوطنية عىل يد كبار التجار واملحتكرين، ممن مجعوا أموااًل طائلة خالل مرحلة 
احلرب. يف تلك املدة أسست )رشكة األفالم السورية املسامهة(، برأسمل ضخم نسبًيا، بعد ما تناقل 
الناس أنباء املرابح اهلائلة التي كانت حتققها األفالم املرصية التي غزت األسواق خالل سنني احلرب 
بنحو كثيف )يف غياب أفالم أمريكا وأوروبا(، غري أن سوء إدارة الرشكة، وغياب اخلربة آنذاك أديا 
هبا آخر املطاف إىل اإلفالس، وبيعت ممتلكاهتا يف أواخر اخلمسينيات بأسعار بخسة. مرة أخرى عاد 
اإلنتاج السينمئي إىل حيز العمل الفردي الضيق كم بدأ، ونحن ندين إىل محاسة بعض األفراد وجرأهتم 
وخربهتم الشخصية بعدد من األفالم املحلية التي أنتجوها بدًءا من العام 1948، من مثل فيلم نور 
عرفان،  ألمحد  سبيل)1950(  عابر   ،)1949( امليدان  يف  السوري  واجليش  الشهبندر،  لنزيه  الظلم، 
والوادي األخرض)1961( لزهري الشوا، وكان كل من هؤالء خيرج بنفسه فيلمه ويصوره، ويظهره 
ويطبعه، ويسجل الصوت واملونتاج يف آن مًعا، ويف أحيان أخرى كان يصنع آالت االستديو واملعدات 
الالزمة بنفسه )نزيه الشهبندر( أو ينهض هو إضافة إىل ذلك كله بأداء دور الفتى األول )زهري الشوا(. 
مبارشة  تلتها  التي  السورية،  السينم  تاريخ  يف  الكوميدية   - الرتاجيدية  البطولية  املرحلة  كانت  تلك 

املرحلة الثالثة؛ مرحلة انتظام اإلنتاج انتظاًما سليًم إىل حد بعيد)2).

))) جان ألكسان، السينام السورية يف خمسني عاًما، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومي، 978))، ص8.

))) صالح دهني، سينام.. سينام، )دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 979))، ص4).
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كان  لقد  الثالثة.  املرحلة  »دهني«  ويعدها  الثانية،  املرحلة  هي  ألكسان،  بحسب  املرحلة،  هذه 
قطاع السينم قبل قرار إنشاء »املؤسسة العامة للسينم«، قطاًعا مهماًل ال تنظمه قانونًيا سوى القوانني 
واألنظمة السائدة، والعموميات املتعلقة بأصول االسترياد والتصدير، وتقايض الرسوم اجلمركية، ومل 
تكن هناك سوى دائرة صغرية لرقابة األفالم املستوردة »مل يكن هناك إنتاج حميل ذو شأن أو أمهية«، 
وكانت حاجة دور العرض التجارية هي التي تتحكم بعدد ما يستورد من األفالم، فكان هناك أربعة 
أو مخسة من كبار جتار األفالم يستوردون لدور العرض الـ )56( املوجودة يف سورية يف ذاك الزمان 
حواىل )450( فيلًم طوياًل كل سنة، يستأثر إنتاج هوليود وحده بثلثيها تقريًبا، وأكثر الباقي أفالم عربية 
من مرص التي كانت الدولة العربية الوحيدة التي تنتج أفالًما سينمئية حتى ذلك احلني، إضافة إىل أفالم 
قليلة من فرنسا وإيطاليا، وأفالم أقل من االحتاد السوفيايت السابق والدول االشرتاكية يف ذاك الزمان.

الوحدة بني  الدولة فيها، وقد بدأ األمر مع قيام  التفكري بتدخل  بدأ  السينم عندما  هذا كان حال 
مرص وسورية، متمثاًل باملجلس األعىل لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتمعية، ويف وزارة الثقافة 
واإلرشاد والقومي التي تأسست بدورها بعد قيام الوحدة، ويف العام 1959 أسس املجلس، وضم 
يف مجلة جلناته جلنة خاصة بالشؤون السينمئية، وكانت هذه اللجنة أوىل من أوىص بوجوب إحداث 
آنذاك دون ضباط تنظيمي،  السينمئي  مؤسسة للسينم يف سورية، ودرست مرشوع قانون لالستثمر 

وكانت وزارة الثقافة قد أنشأت دائرة صغرية »لإلنتاج والتصوير السينمئي والفوتوغرايف«. 

العامة للسينم  ومن هنا ولدت فكرة إحداث مؤسسة عامة للسينم، عىل صورة املؤسسة املرصية 
التي كانت قد أحدثت قبل أيام الوحدة.

1963، منعطًفا كبرًيا يف  يف األحوال كافة، »كان تأسيس املؤسسة العامة للسينم يف أواخر العام 
مسرية السينم السورية، إذ دخل القطاع العام هذا امليدان الثقايف والفني املهم بعد مخسة وثالثني عاًما 
املعاهد  املحدثون من  املتخرجون  أطلقها  التي  الرغم من األصوات  السينمئي، عىل  اإلنتاج  بدء  من 
واجتمعًيا  فكرًيا  وأمهيتها  السينم  حقيقة  حول  اخلمسينيات،  بداية  منذ  أوروبا،  يف  العالية  السينمئية 
يف  النظر  إعادة  إىل  وتدعو  عنف،  يف  هبا  وتندد  املتخلفة،  التقليدية  السينم  تدين  والتي  وسياسًيا، 
املفهومات السائدة عن السينم بوصفها أداة تسلية وترفيه، وتطالب بتدخل الدولة لتنظيم هذا القطاع. 
وقد كانت هذه األصوات تلقى استجابة طيبة وآذاًنا صاغية من فئات املثقفني املختلفة، حتى إذا أتت 

مرحلة 1963، أصاب السينم نصيب وافر من التحوالت.)3)

))) جان الكسان، مصدر سابق، ص)5.
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ثانًيا: املؤسسة العامة للسينام

تاريخ   )258( رقم  الترشيعي  املرسوم  يف  للسينم«  العامة  »املؤسسة  إنشاء  مرسوم  جاء 
1963/11/12، وجاء يف املادة األوىل: تنشأ مؤسسة عامة تسمى »مؤسسة السينم« وتربط بوزارة 
الثقافة واإلرشاد القومي، ويكون هلا الشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري واملايل ومقرها مدينة 

دمشق، ويف املادة الثانية: حتدد أغراض إنشاء املؤسسة بـ: 

1. النهوض بالصناعة السينمئية يف اجلمهورية العربية السورية.

2. دعم اإلنتاج السينمئي السليم يف القطاع اخلاص.

3. توجيه اإلنتاج السينمئي يف خدمة الثقافة والعلم والقضايا القومية.)4)

وحيتوي املرسوم عىل )29( مادة ترسم حدود املؤسسة العامة للسينم وسيادهتا.

كان خط املؤسسة صناعة أفالم سينمئية حملية تستخدم الفن سالًحا إيديولوجيًّا. وتكون شاهًدا 
ملشكالت وقضايا البالد، هكذا كان وقتها مفهوم »السينم اجلادة«.

الطاقة البرشية يف املؤسسة

يعمل يف ميدان إنتاج األفالم السينمئية يف املؤسسة العامة للسينم حتى عام 1977، ثمنية وأربعون 
فناًنا وفنًيا، وزعوا عىل مديريتني أساسيتني، مها:

1. مديرية شؤون اإلنتاج السينمئي.

2. مديرية اخلدمات.

مديرية شؤون اإلنتاج السينامئي: تنفذ هذه املديرية اخلطط اإلنتاجية السنوية »إنتاج األفالم« وترشف 
عليها، وتتوىل مسؤولية ذلك، وتقرتح تصوراهتا وطموحها اإلنتاجي يف هناية كل عام، وتسهم يف رسم 
سياسة اإلنتاج السنوية، وحجمها، وسبل تنفيذها. يعمل يف هذه املديرية ثمنية وأربعون فناًنا موزعون 

)4) املرجع السابق، ص )8).
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كم يأيت: خمرجون »عرشة«، مدراء إنتاج سينمئي »أربعة«، مدراء تصوير سينمئي »ستة«، كتاب سيناريو 
إنتاج  مساعد  »ستة«،  مصور  مساعد  »اثنان«،  خمرج  مساعد  »أربعة«،  سينمئيون  مونرتييون  »اثنان«، 

»واحد«، فني إضاءة »ثالثة«. 

التعاقد معهم عىل اإلنتاج، نظًرا لعدم توافر  إضافة إىل عدد كبري من الفنانني والفنيني الذين يتم 
مثل هذه االختصاصات، أو عدم كفايتها، بمثل املمثلني السينمئيني. إضافة إىل عنارص النسق الثاين 

من مساعدين وغريهم، بمثل مهنديس الديكور وعنارصه ومساعديه، واملاكيري واملنفذين اآلخرين.

ستة،  وعددهم  والكهرباء،  الصوت  يف  الفنيون  املهندسون  املديرية  هذه  يتبع  اخلدمات:  مديرية 
والفنيون والعاملون يف معامل حتميض وطبع األفالم السينمئية امللونة والعادية، إضافة إىل العاملني 

يف قسم الصوت.

التجهيزات املتوافرة لدى املؤسسة العامة للسينام 

يوجد بحسب جردة آخر عام 1976 وأوائل العام 1977، املعدات والتجهيزات اآلتية:

1. كامريا قياس 35مم عدد /6/

2. كامريا قياس 16مم عدد /5/

3. زوم /2/ وزوم 140 عدد /2/ وزوم 135 عدد /1/

4. عربات »شاريو«

- قاعدة هيدروليكية عدد /1/ مع مخسة أقسام وذراعني.

- بازوكا عدد /1/ مع ستة أقسام وقاعدة حديدية.

- عربة شاريو عدد /1/ عىل أربعة دواليب متحركة.

- ذراع كرين عدد /1/ 

- سكة حديدية عدد /1/.
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5. املولدات 

- مولد عدد /1/ باستطاعة 1,5 حصان.

- مولد عدد /2/ بقوة 2 كيلواط – حمرك عدد /1/ باستطاعة 1,5 حصان »بنزين« – حمرك عدد 
/1/ بقوة 110 فولت /55/ كيلو.

6- وحدة صوت »ستوديو صوت«.

7- طاولة مونتاج »مافيوال« عدد /3/.

8- معدات وأدوات تقنية أخرى »بروجيكتورات وغريها«.

وأساليب  والتقنية  البرشية  قدرهتا  إىل  استناًدا  للسينم،  العامة  للمؤسسة  اإلنتاجية  الطاقة  تسمح 
اإلنتاج العاملية، بإنتاج ثمنية أفالم روائية طويلة يف العام الواحد، إضافة إىل عدد من األفالم التسجيلية 
القصرية. أما التغطية املالية يف املؤسسة، فيتوقف مقدارها ومقدار املبالغ املوظفة يف هذا اإلنتاج عىل 
مقدار الدخل السنوي للمؤسسة، لكوهنا مؤسسة اقتصادية بحسب املرسوم الترشيعي رقم 18 تاريخ 

(5(.1974/2/15

ثالًثا: إنتاجات املؤسسة العامة للسينام

1. التجارب األوىل

استغرق إنتاج الفيلم الروائي األول أكثر من أربع سنوات بعد إنشاء املؤسسة العامة للسينم؛ التي 
ركزت عملها يف مرحلة التأسيس، وضمن خطة مدروسة عىل إنتاج األفالم الوثائقية القصرية، هدًفا 
»من ضمن أهداف أخرى«، لزيادة خربة الفنيني الشبان العاملني فيها، ممن بدؤوا يعودون من البعثات 
التي وفدوا هبا إىل مرص وأوروبا، أو الذين اكتسبوا املهنة من خالل املمرسة والتدريب حملًيا وخارجًيا، 
هبا  اكتملت  التي  القصرية  األفالم  من  جمموعة  املؤسسة  أنتجت  التأسيس  عملية  من  املدة  هذه  ويف 
املجموعة األوىل الذي أنتجها القطاع العام الذي كان دائرة صغرية يف وزارة الثقافة واإلرشاد القومي.

)5) املرجع السابق، ص 57-56.
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والعمرانية  الثقافية  احلياة  من  خمتلفة  وجوه  تغطية  هي  األفالم  هذه  إن  دهني«:  »صالح  ويرى 
واحلياتية يف سورية، مما كانت تطلبه سفاراتنا ومنظمتنا الطالبية يف اخلارج، هيئات التلفزيون الصديقة، 
يف سبيل تعريف العامل بسورية يف ماضيها العريق وهنضتها احلديثة. ومل تكن أفالم تلك املدة التأسيسية 
تتميز بطابع البحث يف جمال التحديث أو إجياد لغة سينمئية جديدة، وما إىل ذلك، بل كانت حمض أفالم 
صاحلة ألداء املهمة التي أوجدت من أجلها. ثم وجدت املؤسسة أن األوان بعد تلك املدة التمهيدية يف 

عمل الفنيني واكتساهبم حًدا معقواًل من اخلربة للبدء بإنتاج األفالم الطويلة.

ويصف »دهني« التحضريات إلنتاج فيلم حممد شاهني حيث يقول: »أقدم املخرج حممد شاهني 
يف تلك الفرتة عىل تصوير فيلم طويل بعنوان )زهرة من املدينة( غري أن هذا العمل مل ير النور رغم كل 

ما تضمنته يف القصة من رومانتيكية تتسم بحسن النية )ما يفرتض أنه يتناسب وتفضيل اجلمهور(«.

وهي قصة شاب قروي يعمل يف املدينة، حياول التالؤم مع رشوط احلياة فيها، غري أن نداء األرض 
يظل يلح عليه إىل أن يغادر املدينة، ويعود إىل القرية بروح جديدة. وأريد هلذا الفيلم يف األصل أن 
كتبه  الذي  التجريبي  القصري  الفيلم  القرية(  )طائر  قصة  يكمل  ساعة  نصف  من  قصرًيا  فيلًم  يكون 
إذا ما أضيف إىل األول وأتبع بجزء  1965 جان لطفي، فلعل هذا اجلزء،  وأخرجه للمؤسسة عام 
ثالث، حقق الكل فيلًم متكاماًل حيكي قصة ابن الريف الذي جيب أن يظل يف أرضه ليعمرها بقوة و 
إيمن. غري أن املخرج وجد يف القصة إمكانات تستحق معها أن متتد أحداثها عىل سعة فيلم طويل، لكن 
النتيجة أثبتت غري ذلك، وقد سعى املخرج مرات عدة إىل اختصار عمله، حتى عاد به يف آخر صياغة 

له إىل نصف طوله األول، لكن الفيلم ظل مع ذلك غري قابل للعرض، وأجهضت فكرة الثالثية.)6)

بعد هذه التجربة استدعت املؤسسة العامة للسينم املخرج اليوغساليف »بوشكو فوتشينيتش« الذي 
سبق أن قدم خربته للسينم يف وزارة الثقافة، وأخرج أول فيلم قصري تنتجه الوزارة يف العام 1960، 
السينمئي، وقد أحاطت املؤسسة املخرج  العام  القطاع  ينتجه  ليتوىل إخراج أول فيلم سوري طويل 
بعدد من املساعدين، وجمموعة من خمتلف الفنيني لتلمس الطريق الصحيحة إىل إنتاج األفالم الطويلة 

يف القطاع العام. ووضع األصول والقواعد عىل نمط ما جيري يف بلد أكثر تطوًرا من بلدنا سينمئًيا.

"سائق الشاحنة": مع استدعاء املخرج اليوغساليف بوشكو إلخراج أول أفالمها الطويلة »سائق 
الشاحنة«، كانت املؤسسة تضم ثالثة خمرجني خترجوا من معهد السينم، بباريس وهم أمحد عرفان، 
صالح دهني، خالد محادة، وكانت لألول جتربة روائية طويلة وللمخرجني جتارب يف األفالم القصرية 

)6) صالح دهني، »تجربة السينام يف سورية«، املعرفة السورية، كانون الثاين )97).
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متاًما، كم هو حال املخرج بوشكو الذي مل يكن معروًفا يف عامل السينم يف بالده، وأكثر من ذلك كتب 
إىل  يوغساليف  مصور  التصوير  يف  وشارك  حسن«،  قصاب  »نجاة  وساعده  الفيلم  سيناريو  بوشكو 

جانب جورج لطفي اخلوري، وقام باملونتاج املونتري العراقي صاحب حداد.

بدأ  فقد  سنتني،  نحو  للسينم  العامة  املؤسسة  أفالم  من  طويل  روائي  فيلم  أول  انجاز  استغرق 
تصويره يف العام 1966، وعرض يف السابع من نيسان 1968، وشارك يف أداء شخصياته خالد تاجا، 
اللطيف فتحي، وابتسام جربي، وحممد صاحلية، وناديا فريد،  وصربي عياد، وهالة شوكت، وعبد 

وأمحد أيوب. 

وعىل الرغم من املشكالت التي أحاطت به، ُعد الفيلم بداية طيبة لسينم القطاع العام، فطرح قضية 
من واقع احلياة آنذاك، وغاص يف مشكالت السائقني األجراء وعالقتهم بأصحاب الشاحنات. الفيلم 
عن فريد الفالح البسيط الذي حياول أن يثبت وجوده يف مهنته كسائق شاحنة، وحياول أن يكون له 
شاحنته اخلاصة، ويتحقق يشء من احللم بصعوبة لكنه خيرس أشياء كثرية. ويتعلم درًسا مهًم، وهو أن 

ال خيوض معركة بعيًدا عن زمالئه. 

يف العام ذاته الذي عرض فيه فيلم "سائق الشاحنة" عاد املخرج الراحل نبيل املالح، ليكون رابع 
سينمئي سوري حيمل ختصًصا جامعًيا يف السينم، ويقدم مرشوع فيلم روائي طويل )األبرت(، فرتفضه 
اإلدارة، ثم يقدم مرشوع فيلم )الفهد(، فريفض ثم يوافق عليه، ثم يوقف تصويره قبل أيام من املوعد 
نتج عن  السبعينات. وهذا  بعد سنوات يف مرحلة  الفيلم  نفذ  1969، وقد  العام  أيار من  املحدد يف 
إنتاج  النتيجة أن توقف  آنذاك، وإنتاجها، وكانت  للسينم  العامة  املؤسسة  الذي حكم عمل  الروتني 

األفالم الروائية الطويلة، واقترص اإلنتاج عىل أفالم قصرية، وترك بعض السينمئيني املؤسسة.

وما يدفعنا إىل الظن بأن األسباب اإلدارية كانت العائق دون إنتاج كمي ونوعي آنذاك؛ أن الفورة 
اإلنتاجية التي انطلقت يف بداية السبعينيات متت باألجهزة التقنية ذاهتا، واملخرجني والسينمئيني الذين 

عملوا يف الستينيات ذاهتم.)7)

2. األفالم القصرية

تنوعت  وقد  قصرًيا.  فيلًم  ثالثني  و1970   1963 عامي  بني  للسينم  العامة  املؤسسة  أنتجت 
موضوعات األفالم وتعددت أساليبها ومضامينها واجتاهاهتا، وتفاوت عددها بني عام وآخر، ففي 

)7) محمد قاسم الخليل، ذاكرة السينام يف سورية، الفن السابع 75، )دمشق: وزارة الثقافة، املؤسسة العامة للسينام، )00))، ص)8،)8.
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إحدى السنوات مل تنتج املؤسسة سوى فيلم قصري واحد، بينم أنتجت أكثر من عرشة أفالم يف عام 
آخر. وأنتجت بعض األفالم الروائية القصرية عن قصص قصرية لكتاب معروفني، ومل يتجاوز عددها 
واملواقع  املدن  عن  كان  فمعظمها  القصرية،  األفالم  عىل  السياحي  الطابع  وغلب  اليد،  أصابع  عدد 
االقتصادية واخلدمية، وتغنى بعض  اإلنجازات  األثرية واملهرجانات واملعارض، وبعضها كان عن 

املخرجني بجمل الطبيعة من جبال وأهنار.

يف العام 1964 ُأنتِج فيلم واحد وهو الروائي القصري »طائر القرية« إخراج جان لطفي، ويتحدث 
عن خطر هجرة الفالح من الريف إىل املدينة، واملفارقة أن املخرج جان لطفي هاجر من سورية إىل 
بعد حل ضيًفا عىل مهرجان  ما  أخباره، يف  انقطعت  ثم  أو مرتني  الالتينية، وزار سورية مرة  أمريكا 
دمشق الدويل األول لسينم الشباب باسم سريجيو ريكاردو. ونال فيلمه »طائر القرية« إحدى جوائز 
شاهني،  حممد  إخراج  دمشق،  من  ذكريات  بعنوان  األول  فيلمن:  ُأنتِج   ،1965 العام  يف  املهرجان. 

والثاين بعنوان حلب، إخراج نبيل املالح.

ويف العام 1966 ُأنتِجت ستة أفالم، ثالثة منها بتوقيع املخرج خالد محادة وهي )قرص األحالم(، 
و)املهرجان الكبري( عن إحدى الفعاليات آنذاك، و)سورية 66( عن نواحي احلياة املختلفة والعمل 

يف ذلك العام.

لنبيل  وحياة(  )لون  وفيلم  السوري،  الزجاج  عن  دهني  لصالح  كانت  األخرى  الثالثة  األفالم 
عن  فيلًم  شاهني  حممد  خيرج   1967 العام  ويف  صافية.  لبشري  العايص(  ضفاف  )عىل  وفيلم  املالح، 
معرض دمشق الدويل، وكان قد أخرج من قبل ثاين األفالم الروائية القصرية يف املؤسسة، وهو )زهر 

يف املدينة(. وقد توقف اإلنتاج السينمئي بسبب حرب حزيران 1967. 

)القالع يف  فيلًم عن  بشري صافية  فيخرج  السياحي،  الطابع  ذات  األفالم  تعود   ،1968 العام  يف 
سورية(، وخيرج مروان مؤذن فيلًم عن أوجه احلياة والعمل بعنوان )سورية 68(، وخيرج حممد شاهني 
فيلًم عن )املاء واحلياة(، وأمهية املاء للزراعة واإلنسان، وخيرج خالد محاده فيلًم بعنوان )طريق أخرض 

إىل البحر( عن دور الطلبة يف شق طريق ساحيل. 

ويف العام 1969 يرتفع عدد األفالم القصرية إىل )12( فيلًم متنوعة موضوعاهتا، منها ما ركز عىل 
اجلانب االقتصادي، مثل فيلم )الذهب األبيض( ملروان املؤذن عن إنتاج القطن، و)سد الفرات( ملنري 
جباوي و)البرتول يف سوريا( لفاروق عبييس، عن أمهية استثمر البرتول وطنًيا، واستخدامه يف املعركة 

ضد العدو.
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وعن مظاهر الطبيعة واحلياة أخرج مروان املؤذن فيلًم بعنوان )لون ونغم(، وأخرج حممد شاهني 
فيًم عن هنر بردى وأمهيته يف حياة سكان دمشق. ويذهب خالد محادة إىل صيدنايا ليخرج فيلًم عنها، كم 
خيرج فيلًم عن املرأة يف سورية. وعىل يدي محادة ينجز ثالث األفالم الروائية القصرية بعنوان )شموس 
صغرية( عن جندي فرنيس يدور يف أزقة دمشق القديمة، وخيرج أيضا فيلًم عن اجلامع األموي بدمشق، 
وفيلًم عن التعليم يف سورية. ويعود حممد شاهني بفيلم عنوانه )حديث شجرة يابسة( عن الفلكلور 
فيلم عن  بإخراج  املرحلة  املالح هذه  نبيل  الراحل  املصنوعة من اخلشب، وخيتم  املوسيقية  واآلالت 
القضية الفلسطينية بعنوان )إكليل الشوك(، ويقول عنه املخرج يف جملة احلياة السينمئية: »إكليل الشوك 
أعتربه بالرغم مما أراه فيه من نواقص أول حماولة لفيلم جاد عن القضية الفلسطينية، ونكسة حزيران 
1967.. وهكذا ختتم هذه املرحلة يف عمر اإلنتاج السينمئي السوري مرحلة بدايات صعبة، ولكنها 

تعترب مرحلة خماض إلنتاج أكثر خصوبة وحرارة يف املرحلة التي تلتها«.)8)

3. األفالم الروائية الطويلة

يؤكد الباحث »بشار إبراهيم« أن املؤسسة العامة للسينم استطاعت بناء صورة السينم السورية، 
اجلوائز  من  كثرًيا  وحصدت  اإلبداعية،  اإلمكانات  أهم  أمام  الطريق  وفتحت  تبلورها،  أن  ومتكنت 
وتركت  واسعة،  متميزة  مجاهريية  نجاًحا  األفالم  هذه  بعض  وحازت  وعربية،  عاملية  مهرجانات  يف 

بصمهتا الواضحة، وحضورها املميز. 

السينمئية واحلقيقية والعميقة،  الثقافة  بناء وإشاعة  دوًرا مهًم يف  للسينم  العامة  املؤسسة  مارست 
وجعلها يف متناول املهتمني والدارسني والباحثني، من خالل سلسلة إصداراهتا يف الكتب املرتمجة، أو 
املؤلفة، حتت عنوان )الفن السابع(، وهي من أهم اإلصدارات يف املكتبة السينمئية العربية، وتشكل 

إضافة ثقافة سينمئية أصيلة.)9)

رجال حتت الشمس  

1970، أي بعد مرور ثالث سنوات عىل اإلنتاج الروائي األول، وهو ثالثية تضم  أنتج يف عام 
ثالث قصص: )امليالد(، إخراج حممد شاهني، و)اللقاء(، إخراج مروان املؤذن، و)املخاض(، إخراج 

نبيل املالح.

)8) املرجع السابق، ص 86-85.

)9) بشار إبراهيم، ألوان السينام السورية، »الفن السابع«، )67)، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، املؤسسة العامة للسينام، )00))، ص)).
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ضغط  مع  أوجه،  يبلغ  فيها  الفلسطيني  الفدائي  العمل  كان  مرحلة  يف  الثالثية  هذه  أنتجت  وقد 
عوامل اخليبة يف هزيمة حزيران 1967. أما قصة امليالد، فهي قصة معلم شاب يقف حائًرا بني إيمنه 

النظري برشعية املقاومة ورضورة مساندهتا وممارسته العملية ملا يؤمن به.

املحتلة ألول  لقاء عابر بني فدائي فلسطيني وفتاة أجنبية تزور األرض  اللقاء فهي عن  أما قصة 
مرة، وهي متأثرة بوجهة نظر الدعاية الصهيونية املغرضة، وخالل معايشتها الواقع تكتشف زيف هذه 

الدعاية، وتؤمن بنبل املقاومة الفلسطينية ورشعيتها.

أما فيلم املخاض، فريوي قصة مطاردة العدو الصهيوين ملواطن عريب وزوجته احلامل، وتتخلل 
هذه املطاردة، بإطار رمزي عملية والدة صعبة لإلنسان العريب، رجل املقاومة. 

حتت  »رجال  فيلم  أن  »أعتقد  الفيلم:  هذا  عن  فريد«  »سمري  املرصي  السينمئي  الناقد  يقول 
الشمس«أحسن فيلم عن القضية الفلسطينية، وال يقارن باألفالم اللبنانية أو السورية األخرى يف مجيع 
النواحي. إن لكل خمرج أسلوبه وطريقته، واألسلوب بحد ذاته سينمئي.. إنه لغة سينمئية خالصة، 
طابع  وله  شكلية  حذلقة  دون  بسيط  فيلم  هو  اخلطابية.  يف  خلوه  إىل  باإلضافة  ميزاته،  أهم  وهذه 

مجاهريي«.)10)

حصل الفيلم يف مهرجان أفالم إفريقيا ودول البحر األبيض املتوسط يف قرطاج بتونس عىل اجلائزة 
إىل  التعبري  توازن  جيمع  كم  الرسدي،  اإليقاع  إىل  الصورة  شاعرية  )جيمع  ألنه  املهرجان،  يف  الثانية 
التنوع العنيف ملأساة اإلنسانية(، بحسب ما جاء يف قرار جلنة التحكيم املؤلفة من نقاد وخمرجني عرب 

وأجانب. 

ونال جزء )اللقاء( من الفيلم جائزة الفيلم الروائي القصري يف مهرجان دمشق الدويل األول لسينم 
بكل  ويؤثر  يقنع  بأن  جدير  وهو  الفلسطينية،  املقاومة  عن  تعبريه  وقوة  )لرصانته،  وذلك  الشباب، 

إنسان(.

السكني

أنتجت املؤسسة العامة للسينم يف منتصف العام 1971 فيلمها الطويل الثالث بعنوان »السكني« 
فتاة فلسطينية  القصة هنا  تبقى لكم«، إخراج خالد محادة، بطلة  املقتبس عن قصة غسان كنفاين »ما 

)0)) جان الكسان، مصدر سابق، ص64،)6.
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سلطات  مع  متعاون  رجل  هبا  يغرر  األصيل،  بيتها  وعن  أهلها  عن  اجلذور  مقطوعة  غزة  يف  تعيش 
وحماولة  عنها  بالدفاع  يلتزم  وال  مساعدهتا،  إىل  سبياًل  الشاب  شقيقها  جيد  ال  اإلرسائييل.  االحتالل 
ختليصها، بل يدعها- لعجز- تسقط فريسة سهلة بني يدي مغتصبها، ثم هييم عىل وجه الصحراء هارًبا 
بجلده من مواجهة مشكلة شقيقته ومن االحتالل. يلتزم اإلخراج هنا بخط املعاجلة الذي سار عليه 
كاتب القصة، فاألحداث يف الفيلم ال تأخذ شكل احلكاية املتتابعة يف الزمان واملكان مسلسلة بحسب 
أو  تتوازى  اخلطوط  إن  مستقيمة.  خطوط  خالل  يتحركون  ال  واألبطال  التقليدي،  الدرامي  املنطق 
تتقاطع، تلتحم أحياًنا وتتباعد أحياًنا أخرى، وهذا يشمل الزمان واملكان، بحيث ال يظهر ألول وهلة 
أي فارق حمدد بني األمكنة املتباعدة أو بني األزمنة املختلفة. إن هذا الشكل الفني »وهو بالطبع ليس 

باجلديد عىل فن السينم، عىل أنه يعترب حماولة جديدة عندنا جديرة بالتقدير«.)11)

الفهد

أنتج فيلم »الفهد« يف العام 1972، وأخرجه نبيل املالح عن قصة للكاتب حيدر حيدر، ولعب دور 
البطولة فيه أديب قدورة وإغراء ومدير التصوير حسن عز الدين، وهو قصة فالح بسيط انتزعت منه 
أرضه يف عهد اإلقطاع، ثم سجن ورضب يف السجن بوحشية من قبل أدوات القمع آنذاك، ممثلة يف 
الدرك، ثم هرب من السجن، ومعه بندقية إىل اجلبال، وهناك بدأ رصاعه الدامي مع الدرك وعصابات 
اإلقطاع، ويف ذلك احلني مل تكن أوضاع الثورة مهيأة، كانت روح الفالحني معه، لكن سيوفهم كانت 
ما تزال يف أغمدها، وهلذا ظل وحيًدا، ولكن الفالحني أحبوه، وما وشوا به إىل أن خانة خاله املرتيش 

من السلطة اإلقطاعية فسلمه، وشنق ذات فجر. 

عدم  بسبب  ختبو  الشعوب،  تاريخ  يف  مضيئة  نقاًطا  يمثل  الذي  الفرد  الثائر  مأساة  الفيلم  يصور 
الفيلم  ويصور  والطبقي،  السيايس  الوعي  افتقادها  بسبب  اجلمهري  عند  والثورة  احلركة  عىل  القدرة 
اإلقطاع كنظام حكم، والسلطة ممثاًل هلذه الطبقة. أما من الناحية الشكلية فقد حاول املخرج أن يبني 
املحافظة  البرصية. وحاول  الناحية  )امللحمة(، ولكن من  قريبة من  بطريقة  كاتبه-  السيناريو- وهو 
عىل التزاوج بني األسلوب واملضمون بنوع من العفوية التسجيلية التي أصبحت هنا جزًءا أساسًيا من 
األرضية الفعلية للعمل الدرامي، ولذلك، فقد استخدم أماكن حقيقية، وأناًسا بسطاء حقيقيني، وابتعد 
عن الديكور واملاكياج، وذلك بقصد إعطاء بعد أكثر حقيقية للمعاجلة، وبقصد »صهر« املمثلني بغري 

املمثلني يف إطار معطيات الصيغة التسجيلية للمعاجلة من حيث تفاعل املمثلني مع املحيط والناس.

)))) صالح دهني، سينام.. سينام، ص 7)-8).
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نال »الفهد« جائزة جلنة التحكيم، يف مهرجان دمشق الدويل لسينم الشباب عام 1972 مع فيلم 
كارلو  مهرجان  تقديرية يف  1972، وجائزة  لوكارنو  مهرجان  تقديريه يف  املغريب. وجائزة  »شمسة« 

فيفاري 1972. )12)

املخدوعون 

يف بداية العام 1972، أنجز املخرج املرصي »توفيق صالح« فيلمه »املخدوعون« حلساب املؤسسة 
أنه مجاهريًيا- ليس أفضل حًظا- من سابقه لدى املوزعني  يتبني  العامة للسينم. وما كاد يظهر حتى 
يف  »رجال  كنفاين  غسان  الفلسطيني  للكاتب  رواية  عن  مقتبسة  القصة  العرض،  دور  وأصحاب 
واختذت  أرضهم،  خارج  اإلرسائييل  االحتالل  رشدهم  ممن  فلسطينيني  ثالثة  قصة  وهي  الشمس«، 
مصائرهم خطوًطا متباينة، اتفقوا مع سائق شاحنة صهريج عىل هتريبهم إىل الكويت عرب الصحراء، 

لكنهم يموتون داخل اخلزان قبل جتاوز احلدود. 

يتميز الفيلم يف بدايته بجزء من حواىل عرشين دقيقة يتضمن وقائع ومقاطع وثائقية عن بدايات 
الرصاع العريب - اإلرسائييل وحرب 1948، وما تال ذلك من ترشيد الفلسطينيني، بحيث خيتلط خط 
التمثييل باخلط الوثائقي. بنى املخرج هذا اجلزء، وساقه يف بطء، ولكن يف مقدرة وثقة تذكر  القصة 
بأمجل اللحظات الفاعلة يف السينم العربية، ومن ثم يتابع الفيلم قصة أبطاله الثالثة، كل عىل حدة يف 
ضياعهم وترشدهم إىل أن يتم التقاؤهم يف سيارة الصهريج التي ستنقلهم إىل أرض خالصهم وموهتم.

مثل  ثم  العامليني، ومن  النقاد  آراء  فانقسمت حوله   ،1972 كان  الفيلم سورية يف مهرجان  مثل 
سورية يف مهرجان قرطاج، فنال اجلائزة األوىل، وبيع إىل أكثر من دولة، وأشاد به النقاد يف فرنسا)13)، 
من  تقديرية  وجائزة   ،1972 العام  يف  العرب  السينمئيني  النقاد  الحتاد  الكربى  اجلائزة  أيًضا  وحاز 
املهرجان الدويل األول ألفالم وبرامج فلسطني 1973، واجلائزة الكربى حلقوق اإلنسان يف مهرجان 

سرتاسبورغ يف العام 1973، وجائزة جلنة السالم العاملي يف مهرجان موسكو 1973.

وجه آخر للحب

من إنتاج العام 1973، وإخراج حممد شاهني. أعد القصة والسيناريو بدر الدين عردوكي وخلدون 
الشمعة، بالتعاون مع حممد شاهني. ترتكز قصة الفيلم عىل املمرسة املغلوطة ملفهوم الطموح والركض 

)))) جان الكسان: مرجع سابق، ص66،67.

)))) صالح دهني، سينام.. سينام، ص 9)-0).
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وراء رساب الشهرة واملال والنساء خارج حدود الوطن. ويمكن تلخيص الفيلم - من خالل أحداث 
عاطفية مفعمة باحلب –  بأنه عن حرية طبيب شاب، وتوزعه بني أن يشق طريقه يف بلده هبدوء وثبات 
منسجًم مع نفسه وأصالته، أو أن يسافر إىل بلد آخر يظن أنه قد حيقق فيه طموحه بطفرة واحدة، ويقرر 
أن يغامر مستجيًبا لنداء طموحه وحبه الذي متثل يف تلك السيدة التي أحبته بعد أن أجرى هلا عملية 
أن  ليكتشف شيًئا فشيًئا  التي أحبته بصمت،  املمرضة  بلده ومساعدته  فيسافر خملًفا وراءه  جراحية، 
احللم الوردي الذي عاشه قبل سفره ما هو إال واقع واه، والطريق إليه باهظة الثمن مفعمة باخلطر. 

ويقرر الطبيب يف النهاية العودة إىل بلده ليبدأ حياة جديدة.

العار 

ثالثية أنتجتها املؤسسة يف العام 1974، عن ثالث قصص لفاتح املدرس، هي: »رشواغا« و»خريو 
العوج« و»عود النعنع«؛ 

- رشواغا: أخرجها بشري صافية باسم »العبد«. وترصد القصة حماولة أحد الفالحني التخلص من 
الدين الذي يتحكم به أحد املرابني بسببه، وينهي عذاب الفالح، يف ما يغتصب اإلقطاعي ابنته، ويدفع 

قيمة هذا الدين للمرايب.

الفقراء وأحد  الفالحني  الفيلم قصة الرصاع بني  العوج: إخراج وديع يوسف، وحيكي  - خريو 
اإلقطاعيني الذي يريد اغتصاب أراضيهم برشائها منهم بثمن بخس.

- عود النعنع: إخراج بالل صابوين، يتحدث الفيلم عن مراحل ماضيه من تاريخ الريف السوري 
وحتكم اإلقطاع فيه من خالل قصة طفلة يقتل اإلقطاعي والدها، ومتوت هي أثناء البحث عن دواء 

ألمها املريضة.

 ويالحظ أن القاسم املشرتك بني قصص الثالثة هو الرصاع ضد اإلقطاع، وقد حقق املخرجون 
الثالثة هذه القصص من خالل معاجلة سينمئية ذكية ومتطورة.

اليازريل 

فيلم مأخوذ عن قصة »عىل األكياس« للروائي الراحل حنا مينه، وسيناريو وإخراج قيس الزبيدي، 
تصوير جورج لطفي اخلوري، ومونتاج قيس الزبيدي وهيثم قوتيل، من إنتاج 1974.
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يمثل قيس الزبيدي اجتاًها جديًدا يف السينم العربية خالل السبعينيات، فهو شكل سينمئي مميز استخدم 
فيه تقنية خمتلفة يطرح من خالهلا مهوم جمتمع يعيش عىل اهلامش، طفل صغري خيوض عامل الكبار وهو يف 
سن املراهقة، إنه حيدثنا عن الواقع االجتمعي بأبعاده احلياتية، وتأثري الواقع االقتصادي يف التكوين الفكري 
األحداث  فيها  يمر هبا، حيث ختتلط  التي  العديدة  احلياة عرب جتاربه  يتعرف عىل شكل  الذي  الطفل  هلذا 
الواقعية بذكرياته وتصوراته اخليالية التي متثل ردود الفعل داخله جتاه الواقع الذي يعيشه. األب الغائب 
املادية، فال تعود، بل تنساق إىل  التي خرجت بحًثا عم يسد احتياجات األرسة  الطويل، االبنة  واالنتظار 

الطريق األخرى، لتصبح نكسة تلك األرسة، ولكنه الفقر، واألم الصابرة التي حتاول أن تلملم األبناء.

املنهج  مبادئ  من  بكثري  يتمسك  الروائي  الفيلم  هلذا  األديب  الشكل  »إن  الزبيدي«:  »قيس  يقول 
التسجييل، هذه املبادئ التي تستطيع أن تعطي هلذا العمل مجالية خاصة وإذا استطعنا أن نرسخ تقليًدا 
سينمئًيا يف جماهبة الواقع وعكس مشاكله بصدق فني، فإن هذا يؤدي إىل اتضاح عملية املشاهدة لدى 
الشاشة، وجعل  الواقع عىل  نقل  إمكانية  التسجييل سيربهن عىل  الفيلم  أن  بتعبري آخر،  أو  اجلمهري، 
عملية املشاهدة عىل الرغم من ذلك عملية مجالية ممتعة، وهذا ما عجزت السينم الروائية عن حتقيقه 

بشكل عميق حتى اآلن«.)14)

 السيد التقدمي

حمدد،  غري  واجتمعيًّا  واقًعا سياسيًّا  الفيلم  يعرض  املالح.  نبيل  وإخراج   ،1974 العام  إنتاج  من 
من خالل حماولة أحد الربجوازيني املّدعني للتقدمية رشاء ضمري أحد الصحافيني، حياول الصحايف 
هو،  ارتكبها  جريمة  يف  الصحايف  توريط  إىل  األخري  فيلجأ  الربجوازي،  تدين  وثائق  عىل  احلصول 
وحياول بعد ذلك مساومة الصحايف لظنه بوجود صور ووثائق تدينه لديه. حيصل الصحايف عىل تلك 
الوثائق، يف  يلجأ إىل خدعة حيصل بواسطتها عىل  الذي  الربجوازي  الوثائق يف ما بعد من سكرترية 

النهاية ينترص الربجوازي، ويف الوقت نفسه تكشف أمام املقربني منه جرائمه وسقطاته مجيعها. 

الفيلم أعده قيس الزبيدي ونبيل املالح عن قصة »ملوريس ويست« عنواهنا »إظهار احلقيقة«، ونجح 
املالح يف تقديم الفكرة التي يريدها ضمن بناء درامي معقول، ولكن بقيت أحداث الفيلم يف جمملها 
وإحياءاهتا بعيدة نسبًيا عن جمتمعنا. لكن »صنع فيلم سيايس ليس باألمر السهل، وخاصة يف أمور إنتاج 

غري مالئمة وضمن إمكانيات حمدودة«)15). 

)4)) ابراهيم الدسوقي، اتجاهات السينام السورية، الفن السابع )99)، )دمشق: وزارة الثقافة، املؤسسة العامة للسينام، 005))، ص7)، 8)، 9).

)5)) املرجع السابق، ص 0).
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كفر قاسم

عن قصة وحوار عاصم اجلندي، وسيناريو وإخراج برهان علوية، وحوار عصام حمفوظ، وتصوير 
بيري أونجيه، وإنتاج عام 1974. 

شديد  التمسك،  شديد  سينمئي  شكل  خالل  من  الفلسطينية  القضية  علوية  برهان  املخرج  يقدم 
التي اقرتفها جيش  العقالنية، ال تشوبه أي نزعة عاطفية أو مؤرش ميلودرامي، فهو يمهد للمجزرة 
 (1956 األول  )29ترشين  يف  قاسم  كفر  يف  وقعت  التي  املرعبة  املأساة  تلك  الصهيوين،  االحتالل 
قبيل االعتداء الثالثي عىل مرص، ذلك عندما أعلن احلاكم العسكري اإلرسائييل منع التجول يف القرية 
لتي يعمل أغلب شباهبا خارج حدودها، وأبلغ املختار القرار قبيل تنفيذه بنصف ساعة، يف وقت من 
املستحيل فيه إخطار كل أبناء القرية هبذا القرار. فقد أعلن يف وقت سابق الرئيس عبد النارص تأميم 
قناة السويس، بينم جلس أهل القرية يف مقهى أبو أمحد يستمعون إىل خطاب الرئيس، الذي يبدو أنه 
حجر الزاوية، يف ما أقدمت عليه إرسائيل باالتفاق مع إنكلرتا وفرنسا يف االعتداء والتحضري للهجوم 
عىل مرص، وقبل أن خيوض برهان علوية يف التعرض إىل املأساة، يقوم بمسح ألهل القرية، ونتعرف إىل 
مالحمها وبعض أفرادها من رجاء سمسار العمل الذين يتعامل مع املختار ومدى قربه من رب العمل 
الصهيوين، أما سليم أفندي، الوافد من يافا، فإنه يعمل رسواًل للحاكم العسكري، ويرغم أبا مرعي 
أكتوبر. يصدر   29 وبينم هتاجم إرسائيل سيناء يف  اجلدد،  للمستوطنني  أرضه كي متنح  مغادرة  عىل 
القرار األعظم برضب كل األهايل أينم كانوا، فقد برروا ألنفسهم أهنم قد أعلنوا حظر التجول، ومن 

ثم، فالدماء العربية السائلة ال قيمة هلا.

يتعدى برهان علوية التأثريات العاطفية يف تقديمه تلك املجزرة، كي يصل إىل قلب املأساة، وبشكل 
لقد  السفاحني،  اهتاًما عقالنًيا وموضوعًيا هلؤالء  يقدم  دموية، ومن خالهلا  أكثر  امَلشاهد  بارد جيعل 
»جنح إىل القالب الروائي كي يصل يف النهاية إىل كرسه من خالل الشكل التسجييل ليقدم املضمون 

الفكري عرب هذه العالقة وإليصاله إىل مجاهريه«.)16)

املغامرة

أنتج يف عام 1975، من إخراج حممد شاهني، وهو مأخوذ عن مرسحية سعد اهلل ونوس »مغامرة 
رأس اململوك جابر«.

)6)) املرجع السابق، ص7)-8).
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يرصد الفيلم قصة تارخيية، حماواًل إعطاء بعض التفسريات واإلسقاطات املعارصة هلا من خالل 
بجيوش  االستعانة  الوزير  حياول  إذ  ووزيره،  بغداد  خليفة  بني  السلطة  عىل  الرصاع  موضوع  تناول 
األعداء لنرصته، ويستغل مملوك موقف عدم استطاعة الوزير إرسال رسالة إىل العدو، فيقرتح عليه أن 

يكتب الرسالة عىل رأسه بعد أن حيلق شعره.

ويذهب احلارس يف مهمته حتدوه أحالم كثرية بالثروة واجلاه واجلواري، لكنه يكتشف بعد فوات 
األوان بأن الوزير طلب من العدو قطع رأس حامل الرسالة، وهبذا تنتهي هذه املغامرة االنتهازية إىل 

الفشل.

الجتاه املعاكس

1975، أخرجه مروان حداد، كتب السيناريو حسن سامي يوسف ومروان حداد،  أنتج يف عام 
انتمءات اجتمعية  اليومية ملجموعة من الشباب، من  الفيلم حماولة جادة لرصد وحتليل املعاناة  قصة 
1967، وانعكاس تلك املرحلة يف خمتلف مهومهم  وطبقية خمتلفة، يف مرحلة ما بعد نكسة حزيران 
مرارة  باجرتار  واالستغراق  السياسية،  باخليبة  الشعور  وسيطرة  واحلياتية،  واالجتمعية  السياسية 

اهلزيمة واإلحساس بال جدوى العمل من أجل جتاوزها.            

إن التصدي ملثل هذا املوضوع الصعب، يعد خطوة جريئة ومتقدمة من املخرج مروان حداد، وإن 
كان ال ينفرد وحده يف هذا املجال، إذ أن أكثر خمرجي القطاع العام حالوا أن يتصدوا لألفالم السياسية، 
وأن يرصدوا من خالل أعمل خمتلفة يف الطرح واملضمون واملستوى واقع معاناة اإلنسان العريب يف 

معركته الطويلة ضد القهر والعدوان واالحتالل واالستغالل.)17)

خامتة

إن املؤسسة العامة للسينم تعامل بوصفها جهة اقتصادية، يراد منها أن تعتمد عىل االكتفاء الذايت. 
الشهرية  الرواتب واملخصصات  تتوىل رصف  أن  للمؤسسة عليها  املخصصة  التقديرية  امليزانية  فمن 
واالستكتابات  واملكافآت  املهمت  وتغطي  والعاملني،  والفنيني  واإلداريني  املوظفني  من  جليش 
أفالًما  التسيريية كافة. وتنتج  واملتطلبات  اليومية،  والنثريات واالحتياجات  والنفقات واملرصوفات 

)7)) جان الكسان، مرجع سابق، ص)80،8.



العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

64

ملف العدد

سينمئية روائية طويلة وقصرية، وأفالًما تسجيلية ووثائقية طويلة وقصرية، وتستورد األفالم، وتدير 
صاالهتا، وكانت تقيم مهرجاًنا سينمئًيا كل عامني، وتطبع الكتب والكراسات، وتصدر جملة فصلية 

هي »احلياة السينمئية« وما إىل ذلك من قائمة طويلة جًدا من املتطلبات.

إن اجلدارة التي اتسمت هبا أفالم السينم السورية، وحققتها، واجلدية التي نطقت هبا، والفنية التي 
اقرتحتها، والتارخيية التي محلتها، واألمل الكبري بأهنا تستطيع التطور هي التي تدفعنا للحديث عن 
األحوال والرشوط التي ال بد من توافرها لنشوء صناعة سينمئية سورية، وازدهارها، واستمرارها. 
وينبع هذا األمل من حقيقة أن سورية التي ال متتلك صناعة سينمئية بم تعنيه هذه الكلمة من معنى، 

حتاول تقديم أفالم ذات سوية مرتفعة فنيًّا.

لقد كان هذا يف زمن صناعة السينم يف األحوال والرشوط املوضوعية االعتيادية، وليس يف زمن 
ما بعد الثورة السورية يف العام 2011، وزمن احلرب التي دخلت فيها البالد، والتي مل تتوقف حتى 
كتابة هذه الكلمت. يف الرشوط اجلديدة انحازت هذه املؤسسة إىل املمول الرئيس »النظام«، وأنتجت 
جمموعة من األفالم التي تسوق روايته عن املؤامرة الكونية عليه، لذلك ال أمل وال جدوى من التعويل 
عىل مؤسسة تأكل من مال السلطان، وتنفذ سياسته يف تقديم رؤية موضوعية تقارب احلقيقة كم هي يف 

الواقع احليايت املعيش، بعيًدا عن رواية السلطان والنظام احلاكم.
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املصادر واملراجع

العامة  املؤسسة  الثقافة،  وزارة  منشورات  )دمشق:  السورية،  السينم  ألوان  بشار،  إبراهيم.   .1
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سينام النظام السوري

ثالث جتارب خمتلفة وخطاب واحد

يارس أبو شقرة

مقدمة

تعددت يف السنوات األخريات -منذ بدء االنتفاضة السورية 2011- املعاين النامجة عن استخدام 
مصطلح »السينم السورية«، لذا كان ال بد من حتديد خطني رئيسني يف هذه السينم؛ األول هو السينم 
احلكومية التي يتحكم النظام يف كل ما فيها، وترشف عليها املؤسسة العامة للسينم، من حيث اإلنتاج 
األسد  حكم  رفضوا  من  يقدمها  التي  املستقلة  السينم  هو  والثاين  فيها،  العاملني  واختيار  والتوزيع، 

وثاروا عليه، وتوزعوا يف بالد كثرية.

ومع تكثيف النظام لإلنتاج السينمئي يف السنوات املاضيات، بات ال بد من االطالع عىل ما يقدمه 
ميزانيته  فيه  تعاين  الذي  الوقت  يف  مكلف  فن  دعم  النظام  حياول  ملاذا  والسؤال  والعامل،  مجهوره  إىل 
ويالت احلرب؟ لذا تركز هذه الصفحات عىل نتاج بعض خمرجي النظام بعد عام 2011، العام الذي 

قرر فيه السوريون اخلروج عىل النظام ورفض احتالله حلياهتم.

»نجدت أنزور، وسمري حسني، وجود سعيد« ثالثة نمذج خمتلفة، لكل موقعه لدى النظام، عمره، 
فيلمني  قراءة  البحث عىل  االعتمد يف هذا  لذا جرى  لسينمه،  أعمله، ورؤيته  هبا  يقدم  التي  وطريقته 
وتتبدد(  و)فانية   ،2016 املركزي(  حلب  سجن  يف  الصمود  أسطورة  القضاء:  )رد  أنزور  لنجدت 
2016 كذلك. وثالثية باسل اخلطيب )مريم( 2012، )األم( 2015، )سوريون( 2016. أما جود 
يف  صور  ألنه  وذلك   2017 محص(  )مطر  للصخب  إثارة  أفالمه  أكثر  عىل  الضوء  ُسلط  فقد  سعيد 
محص بعد هتجري أهلها بأيام قليلة، فبينم كانت احلافالت خترج من املدينة نافية أهلها عنها، كان فريق 
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سعيد يدخل ليختار من أحيائهم وذكرياهتم ما حيلو له تصويره وفق رواية قاتلهم.

ال بد من اإلشارة إىل أن الصفحات اآلتية ال تتناول نقًدا فنًيا سينمئًيا باملعنى الكامل للكلمة، لسبب 
بسيط فإن األفالم الستة املطروحة يصعب معها القول إهنا سينم باملعنى الكامل للكلمة، حتى جتري 
مناقشة عنارصها، ومجاليتها، وطرائق صناعتها، وإىل ما هنالك من أساليب النقد السينمئي البحت، إنم 
تركز هذه الدراسة عىل اجلانب الدعائي »اخلطاب« الذي تقدمه هذه األفالم، وهي تصّدر النظام للعامل، 

وحتاول أدجلة اجلمهور السوري من جديد، كي يتمكن النظام تنصيب نفسه دائًم ولألبد كم يشتهي.

أوًل: أفالم نجدت أنزور

بالتوازي مع التوجه العام للنظام السوري، ومع انتقال النظام من مرحلة الرتكيز عىل الدراما إىل 
مرحلة الرتكيز عىل السينم، بدأ االهتمم باإلخراج السينمئي يبدو عىل نجدت أنزور، بعد أن كان واحًدا 
من أشهر املخرجني السوريني الذين بدأ نجمهم باخلفوت قبل الثورة السورية، ومع سطوع نجم حاتم 
عيل، والليث حجو، وخمرجني آخرين بدأت مالمح أعمهلم تتبلور بوصفها مرشوًعا واضًحا، كانت 

املسلسالت التي يقدمها نجدت أنزور تثري موجة عارمة من السخرية واالستياء بني السوريني.

كان خلط نجدت أنزور اإلخراجي فرعان، إن صح التعبري، األول هو حماربة إرهاب ليس موجوًدا 
السوري، وإساءات  املجتمع  انتشارها يف  التي يدعي املخرج  الدينية  الرتكيز عىل األفكار  من خالل 
الطبقة  أبناء  بني  خصوًصا  سورية،  يف  يوًما  به  نسمع  مل  الذي  التكفريي  واإلرهاب  الدين،  رجال 
ملكت  »ما  ومسلسل   ،2005 العني«  »احلور  مسلسل  مثل  من  أنزور  يصورها  كان  التي  الوسطى 

أيمنكم« 2010.

واخلط اآلخر كان يتمثل قي أعمل »وطنية« تقوم عىل الكليشيهات ذاهتا »األقرب إىل االبتذال«الذي 
يكثفه النظام السوري عندما يقول مجلة يف حب الوطن، وقد كانت هذه األعمل حتمل من الرداءة يف 
الذي  احلسم«  »رجال  مسلسل  مثل  من  بأضعاف،  األخرى  يفوق  ما  وإخراجها  نصوصها  مستوى 
يتحدث عن جندي سوري يف أثناء نكسة 1967 قتل اإلرسائيليون أهله، فذهب إىل أملانيا واخرتق 
املوساد وبدأ ينتقم منهم، واملسلسل اآلخر يف »حرضة الغياب« 2011 الذي يتحدث عن حياة الشاعر 
الفلسطيني حممود درويش الذي جسد شخصيته املمثل فراس إبراهيم، إذ يكفي لنتعرف إىل جودته 
أن نتذكر محالت االحتجاج غري املسبوقة يف تاريخ الدراما السورية التي طالت املسلسل مّدة طويلة 
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قبل عرضه، لكن صناع العمل جتاوزوا هذا كله، وخرج املسلسل إىل العلن مع بداية الثورة السورية.  

مع بداية الثورة السورية كانت جتربة نجدت أنزور الفنية قد قيض أجلها، ألن وعي املتابعني تطور 
مع تطور صناعة الدراما، خصوًصا أن هناك كثري من املخرجني والكتاب كانوا يقدمون شيًئا أقرب إىل 
ذائقة الناس وحياهتم اليومية، وأن عدد املسلسالت السورية املنتجة يف السنة الواحدة قد ازداد بشكل 
هستريي فسمح للناس أن ختتار األقرب إىل قلبها لتشاهده، ومل تعد مشاهدة الدراما السورية حمصورة 

يف خيار واحد كأيام »هناية رجل شجاع« 1993 املسلسل الذي عرفنا إىل نجدت أنزور خمرًجا.

االنتقال إىل السينم مل يكن خيار أنزور وحده، إنم بعد أن عرف النظام أن املعركة ستصبح عاملية، 
وغري حمصورة يف النطاق السوري أو العريب، حتول النظام من دعم الدراما إىل دعم السينم، وللمفارقة 
فإن هذا املطلب يعّد واحًدا من مطالب الثوار العاملني يف هذا احلقل، أولئك الذين نكل النظام هبم، 
ألنه يعرف ويعرفون أن دافعهم من دعم السينم ال يشبه دوافعه، إنم تشتمل هذه النقلة عىل عوامل 
عّدة؛ أوهلا اقتصادية/ إنتاجية، وثانيها أن السينم تستطيع أن جتوب العامل حاَل وضع ترمجة عىل األفالم، 

لذا كان ال بد للنظام السوري من أن يوسع مجهوره ألسباب عدة سنأيت عىل ذكرها الحًقا.

1. فيلم رد القضاء
النظام  جيش  حصار  مّدة  املركزي«  حلب  سجن  يف  الصمود  أسطورة  القضاء  »رد  فيلم  يقدم 
السوري ومحاية سجن حلب املركزي، إذ حورص السجن يف أثناء حترير الثوار والفصائل اإلسالمية 
السجن،  عن  الدفاع  وضع  أخذوا  النظام  جنود  ألن  عليهم،  استعىص  السجن  أن  إال  حلب،  ملدينة 

واستخدموا املساجني دروًعا برشية يف كثري من األحيان، عدا أن اإلمدادات كانت تصلهم من اجلو.

حصار  ألن  خاص،  انتصار  طعَم  ومجهوره،  النظام  أنصار  لدى  املركزي،  حلب  لسجن  أن  إال 
السجن لطاملا كان الرد عىل ما بدأ به النظام أصال من حصار للمدن السورية، وقتل سكاهنا من اجلوع 
والعطش واملرض، كمخيم الريموك الذي قىض فيه أكثر من 200 مدين بسبب اجلوع، لذا كان ال بد 
من الرتويج بأن ما يقوم به نظام األسد من وحشية قد سبقه إليه »اإلرهابيون«، وليس ما جيري من 
الشعب جتاه حكومته هبدف خدمة  دائم  يبدأ هبا  التي  اهلمجية  للبلد ومقدراهتا سوى رد عىل  تدمري 

»أجندات خارجية«.

وخيدم  وترابه،  الوطن  حيمي  الذي  السوري  اجلندي  رواية  تكرس  أن  من  بد  ال  كان  هنا  من 
املسجونني وخياف عليهم، ويف سبيل ذلك يبذل الغايل والرخيص، وال يرتاجع قيد أنملة حتى أمام 
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دبابات اإلرهابيني ومدافعهم. حتى لو أثبتت الوقائع أن النظام السوري قتل يف تلك املّدة ما يفوق 
70 مسجوًنا ألن املسجونني كانوا ينتظرون التحرير بفارغ الصرب، ورفضوا أن يموتوا قبل العسكريني 

الذين مترتسوا خلفهم.

يف  يموت  بأال  أوصته  إذ  له  أمه  وانتظار  »حاتم«،  األمن  عنرص  حكاية  القضاء  رد  فيلم  يصور 
السجن، وصديقه املالزم »جعفر« الذي يموت يف إحدى معارك السجن مع »اإلرهابيني«، بينم كان 
يستعد خلطبة إحدى املسجونات، وحوهلم ينسج عدد من احلكايا عن اجلوع، نقص األدوية، التعاون 
ريثم يصل اجليش ويفك احلصار،  الصمود  التضحية من اجلميع من أجل  السجان واملسجون،  بني 

وهذا ما حيصل يف النهاية.

أما يف مستوى الصناعة، فلربم أمكننا عّده أحد أكثر األفالم التي أنتجتها املؤسسة العامة للسينم 
حساسية، فالقاتل هناك عىل األرض، ضحية تستحق التعاطف والدموع هنا يف السينم. حياة املالزم 
جعفر، وخفة دمه، واستعداده الدائم للتضحية كأي شاب يعشق »قضيته العادلة« سيجعالن خسارته 
أمام بنادق اإلرهابيني فاجعة عىل املتفرج، خصوًصا إن كان هذا املتفرج ال يعرف ما الذي جيري يف 

سورية بالضبط، ربم جيب السؤال هنا، وهل هناك من ال يعرف ما جيري يف سورية؟ نعم بالتأكيد.

أدق  بمعرفة  مهتمني  غري  السوريني  أكثر  بات  السابقة،  األعوام  مدى  يف  احلوادث  تشابكت  أن  بعد 
األمور وجمرياهتا عىل األرض، خصوصا مع تنوع مصدر اخلرب، وعدم قدرة املتابع عىل التصديق الدائم أمام 
أجندات وسائل اإلعالم، أما غري السوريني فغري قادرين عىل اإلحاطة بالوضع يف سورية سوى أن هناك 
حرًبا ال يستطيعون حتى أن حيددوا أطرافها. إال أن اجلميع يتفق عىل أن كل طرف يف هذه احلرب األهلية 

العبثية هو جمرم ال حمالة، وال بد أن يرتكب اإلرهابيون يف سورية ما يصوره نجدت أنزور يف فيلمه.

إلينا،  بالنسبة  بدهًيا  يبقى  أنه  إال  أنزور،  نجدت  إجرام  بدهية  عن  نتحدث  أن  حاولنا  مهم  إًذا، 
وحدنا، نحن من عارصنا احلوادث وكنا عىل مقربة منها، وأنزور نفسه ال يوجه أفالمه إلينا، وال يريد 
قوة  وال  هلم  حول  ال  الذين  املكسورين  أوهلم  اجلمهور،  من  آخر  نوع  عن  يبحث  فهو  متابعتها،  منا 
الذين يعيشون اليوم يف سورية التي سيطر عىل معظمها النظام بحكم األمر الواقع والغلبة العسكرية، 
فبات ال بد هلم من تصديق روايته حتى يستطيعوا متابعة احلياة يف البلد، أو عىل األقل التميش معها إىل 
أن تصبح حقيقة ثابتة مع الزمن. وثانيهم اجلمهور اخلارجي يف الدول العربية، ويف العامل إن استطاع 
الفيلم الوصول. هناك يستطيع نجدت أنزور أن خيرب اجلمهور بمعاناة اجليش، اجلمهور الذي كف عن 

متابعة الوضع السيايس والعسكري يف سورية.
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وعن الطريقة التي حيصن هبا فيلمه من التشكيك، فإن أنزور أهنى الفيلم بصورة رجل مشلول، 
شخصيات  هي  الفيلم  هذا  شخصيات  وأن  الفيلم،  بطل  »حاتم«  هو  بأنه  الفيلم  آخر  يف  به  يعرفنا 
هناك  حصلت  التي  احلوادث  يعرف  ال  من  فإن  الطريقة  وهبذه  اخليال،  وحي  من  تكن  ومل  حقيقية، 
سيكتشف أنه ترسع باحلكم عىل »اجليش السوري« وعنارص األمن، وأهنم يعانون أمام اإلرهاب، من 

أجل املحافظة عىل سالمة كامل الرتاب السوري.

ويف ما إذا كنا قد أشدنا بالناحية اإلخراجية، من حيث اللقطات، وأداء املمثلني، واملؤثرات التي 
عملت مجيًعا عىل خدمة حمتوى الفيلم ورسالته، كان ال بد لنا من التحدث قلياًل عن السيناريو لصاحبته 
السينمئية  السوريون كلهم يف األعمل  يتحدث هبا  يعرب عن طريقة واحدة  الذي  الدين«  »ديانا كمل 
اجلاهزة.  واجلمل  بالكليشيهات  ومتتلئ  الواقعية،  عن  متاًما  تبتعد  وهي  الثورة،  بعد  للنظام  التابعة 
الالفت أن هذه الطريقة ال تتبناها فقط ديانا كمل الدين، وإنم األفالم اآلتية من املؤسسة العامة للسينم 
كلها، إذ يتحدث السوريون كلهم بطريقة واحدة، فهم يأكلون ويرشبون وينامون ويتنفسون وطنية 

رصف، ال حديث هلم إال عشق الوطن، وال هم هلم إال الشعارات الرنانة.

يف النهاية ال بد من السؤال حول موقع تصوير الفيلم »داريا«، ما الذي تعنيه هذه املدينة الصغرية 
يف احلجم، والكبرية يف ما قدمته للبلد منذ عام 2011، حتى تاريخ إخراج أهلها منها وإرساهلم إىل 
إدلب؟ يأيت هذا السؤال مصحوًبا باهلوس الدائم لـ »أنزور« نائب رئيس جملس الشعب يف أن يكون 
موقع تصويره هناك، يف األماكن التي يسيطر عليها النظام، ما كل تلك الرغبة يف أن يأخذ 90 ممثاًل، 
املدينة آمنة  العاملني خلف الكامريا؟ هذا وقد أصبحت  و900 من الكومبارس إىل هناك، عدا عن 

متاًما عليه وعىل فريقه، ومل يرتك منها النظام إال احلطام.

2. فيلم فانية وتتبدد
احلياة  استحالت  وكيف  داعش،  عليها  تسيطر  التي  السورية  املدن  إحدى  عن  الفيلم  يتحدث 
املدينة، تعيش مع  النظام خيدم خارج  أم جلندي يف جيش  املدرسات، وهي  املدينة، حيث إحدى  يف 
طفلتها، وحتاول جاهدة إمتام مهمتها يف تعليم األطفال يف مدرسة املدينة، إال أن أحد األطفال وشى 
بمدرس كان يردد كالًما ضد التنظيم يف الصف، ما أدى إىل مقتله من التنظيم وتعليقه يف املدرسة عىل 
مرأى من الطالب، لكن ما جيعل الفيلم أقرب إىل الكليشيهات املتكررة منه إىل الواقع، هو ما نراه من 
هوس جنيس غري مكبوت، وال هو مسكوت عنه يف الفيلم، فأمري التنظيم لديه هوس جنيس بأقدام 
النساء واألطفال، فتبدأ قصة حبه لقدمي الطفلة، يتمكن من خطفها أخرًيا، وقبل زواجه منها يصحو 
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ضمري أحد أمراء التنظيم الصغار من أبناء البلدة، فيتواصل مع اجليش الذي يدخل البلدة، وحيررها 
من التنظيم. وعىل اهلامش نشاهد كيف يصادر التنظيم أمالك املسيحيني، وجيربهم عىل اإلسالم، فيغري 

أحد املسيحيني يف الفيلم دينه، وحيصل عىل مبلغ خرايف من املال من التنظيم.

إىل  أضاف  ما  أن  إال  الوحيد،  الفيلم  ضعف  سبب  تكن  مل  باالبتذال  املمتلئة  الواضحة  القصة 
القائمني  أن  الواضح  من  إنه  إذ  الشخصيات،  بناء  هو  ابتذااًل،  أكثر  جعلته  التي  املسحة  تلك  الفيلم 
عىل العمل مل يقرؤوا أو يعرفوا أو يعايشوا أي يشء يتعلق بالتنظيم، ومل يبذلوا ولو جهًدا ضئياًل ملعرفة 
الشخصيات الداعشية، وآليات تكوينها، وما تؤمن به، وما ترفضه، بل كان العنرص الوحيد املعتمد 
اهلوس  العنف، فكان  إىل  الدافع  اهلوس  بالدرجة األوىل، هذا  الشخصيات هو هوسها اجلنيس  لبناء 
اجلنيس والعنف غري مسّوغان يف الفيلم إطالًقا، ومل يقترصا عىل الرجال، إنم عليهم بنيت شخصيات 

عنارص التنظيم من النساء أيًضا.

أضف إىل أن الشخصيات الضعيفة، مل تكن بحاجة إال إىل ممثلني ضعاًفا يوافقون عىل جتسيدها، 
لدهيم رفض لكل ما له عالقة بالثورة السورية، ويرون أن عامل الذين خرجوا عىل األسد ال حيتوي إال 
عىل داعش بوصفه طرًفا أسود ممواًل خليجًيا، لديه كثري من النقود، ويقوم عىل اهلوس اجلنيس، غري 
فيلم عنه، والطرف اآلخر يف معادلتهم هو  القيام بعمل  أثناء  بتفاصيله، حتى يف  معنيني يف اخلوض 

النظام السوري، احلامي الوحيد للتنوع يف البالد.

النظام  رواية  وفق  منتًجا  يسء،  أو  جيد  بشكل  مكتوًبا  فيلًم  يشاهد  أن  اليوم  يستطيع  الذي  من 
اهلشة، اإلرهابيون فيه كائنات فضائية كانت نتيجة مؤامرة كونية عىل البالد والعباد، يعيش املواطنون 
السوريون يف حكمهم جمربين، بانتظار وصول اجليش لتخليصهم من هذا الرش، بعد أن مل يكن للجيش 
همٌّ إال أن ينقذ املواطنني من هذا االبتالء؟. إن مل تكن هذه هي الربوباغاندا املحضة التي ينتجها النظام 
فانية وتتبدد هو حمض غرق يف االبتذال، ومغاالة  إًذا؟.  برملانه، فكيف تكون  نائب رئيس  وخيرجها 
يف الكذب حتى إدراك حضيض مل جيرؤ حتى إعالم النظام وقنواته التي يتصور مراسلوها مع جثث 

املدنيني أن يصلوا إليه.

إن ما كان موجوًدا يف فيلم »رد القضاء« انتهى منه أنزور متاًما هنا. يف عام واحد أنتج أنزور فيلمني، يف 
»رد القضاء« أرانا ما يراه حقيقة، وما يؤمن به، أن »اجليش السوري« مظلوم وبطل، وهي حقيقة ال بد أنه 
جمرب عىل رؤيتها كم تفرض عليه مصاحله، ألنه كيفم بحث يف البالد، وأينم أدار وجهه، سرييه الدمار الذي 

قام به اجليش عكسها، ويف »فانية وتتبدد« أرانا كيف يفكر، وما املطلوب منه تصويره للمجتمع والعامل.
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كيف يعّرف نجدت أنزور سينامه؟
»اجليش  لسالح  رديف  سالح  هي  سينمه  أن  دائًم  اإلعالمية  إطالالته  يف  أنزور  نجدت  يؤكد 
فنًا نبيال. فسينمه )سالح( عىل حد وصفه، الكلمة  أنه يقدم  إذًا فهو ال يراوغ وال يدعي  السوري«، 
التي ال يمكن أن تسمعها من أي سينمئي يقدر مهنته. هذا ما يظهر لنا جلًيا، أن نجدت أنزور يف مكانه 
املالئم من حيث هو نائب رئيس جملس الشعب لدى النظام، املجلس الذي ال هم له إال املصادقة عىل 

القرارات األمنية املفروضة عىل احلكومة، والتطبيل ألي شخص كان يف بنية النظام.

هذا التعريف يالئم نسبة معينة من اجلمهور، وبالتأكيد ليس الشبان الذين ملوا احلرب والسالح، 
وال أي من الفئات العمرية الصغرية التي تعّد سينمه دروًسا وطنية مملة وغري منطقية.

الذين خرجوا من  الفنانني  أنزور اإلعالمية فهو يقول جهاًرا إن  التحريض يف إطالالت  أما عن 
من  السوري  البيت  مرة وجيب حتصني  مرة خيون كل  العودة ألن من خيون  من  منعهم  سورية جيب 
هؤالء)1)، هذا ليس حديث فنان لزمالئه وحسب، إنم حديث نائب رئيس جملس الشعب السوري، 
ما جيعل لكالمه وقع املسؤول يف النظام السوري أكثر من الفنان الزميل. وهبذه احلالة يكون الفن من 
وجهة نظر أنزور وصاية، وحتصينًا، وفرًضا، وأدجلة، وسالًحا رديًفا للجيش، فعن أي سينم نتكلم 

هنا؟.

ثانًيا: أفالم باسل اخلطيب؛ سينام السوق

التي كانت  املتنوعة  تلفزيونية، وقدم عدًدا من األعمل  باسل اخلطيب بوصفه خمرج دراما  عرف 
دائم تتمشى مع السوق، وتنضوي حتت التيمت املطروحة من رشكات اإلنتاج، إذ قدم أعماًل تارخيية 
بيئة شامية من مثل  قار( و)هوالكو(، وقدم أعمل  التارخيية من مثل مسلسيل )ذي  يف فورة األعمل 
يتملق من  إىل مسلسل  القدس(، إضافة  )أنا  مثل  مسلسل )حرائر(، ومسلسالت ذات طابع وطني 

خالله حزب اهلل، وهو مسلسل )الغالبون(.

هكذا مل يكن لباسل اخلطيب قبل الثورة السورية طريقة واحدة، ومنهًجا يسري عليه، يمكن استقاء ذلك 
من خالل املوضوعات التي يطرحها، فكم هو حال السوق كان اخلطيب يديل بدلوه مع املخرجني الصغار 

((( http://ouruba.alwehda.gov.sy/node/(565(4
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كلهم، إال أنه كان يميز نفسه دائًم بجعل مسلسالته أقرب إىل الدقة التارخيية من باب احلارة وسواه، وإن 
مل يكن مميًزا من ناحية موضوعاته، فقد سعى اخلطيب ألن يكون متيزه من خالل اللقطات التي يصنعها، 
ويرشحها اسم التندر الشائع عنه بني السوريني بوصفه بـ»خمرج الضباب«، فاخلطيب مهووس باللقطات 
الغارقة يف الضباب والدخان التي يبدو املسلسل معها جارًيا يف بيئة بعيدة البعد كله عن سورية، ومناخها 

األكثر وضوًحا بكثري من لقطاته املفتعلة بألواهنا املشبعة، حتى لو كانت حوادث العمل جتري يف الصيف.

التي عرف عن  منه سينمئًيا: روسيا،  الذي خترج  املكان  إىل  تعيدنا  اخلطيب  باسل  طريقة تصوير 
وهدوء  املشبعة،  لقطاهتم  سكوروف؛  وألكسندر  تاركوفسكي،  أندريه  مثل  من  خمرجيها  أشهر 
إيقاعات أفالمهم يف األغلب، إال أن اخلطيب قلد سينمهم من دون وعي باختالف الطبيعة املناخية، 
واجلغرافية، واالجتمعية. ويف مستوى التنفيذ البرصي ملسلسالته، ومن ناحية املوضوعات فقد كان 
اخلطيب خيوض يف كل ما يعرض عليه، حتى بات خمرًجا هامشًيا، ال ينتظر اجلمهور السوري منه أي 
جديد، وبخاصة بعد أن انربى ليقدم لنا حياة نزار قباين، متفادًيا التفاصيل الشائكة حول طبيعة عالقة 
السوريني  عالقة  من  قلياًل،  ولو  يقرتب،  أثر  دون  من  املسلسل  فخرج  السوري،  النظام  مع  الشاعر 

بشاعرهم األبرز.

تتعلق  طويلة  خربة  أعطته  للتلفزيون،  اخلطيب  أخرجها  التي  األعمل  كثرة  أن  اجليل  من  لكن 
بعالقته مع األدوات التي يستخدمها، فعند انتقاله إىل السينم، لن تكون املرة األوىل التي يتعامل فيها 
اخلطيب مع الكامريا، املمثلني، اإلضاءة، النص، واملفردات السينمئية كلها املوجودة أصاًل يف الصناعة 
التلفزيونية التي مترس اخلطيب عليها أعواًما، قبل أن خيرج ثالثيته التي سنناقشها يف معرض حديثنا، 

)مريم( 2012، )األم( 2015، )سوريون( 2016. 

جدير بالذكر أن منهج الثالثيات السينمئية، مل يكن مطروًقا يف السينم السورية، إنم لدى اخلطيب، 
ولدى اإلنتاج املفتوح من املؤسسة العامة للسينم، بات اخلطيب يعمل عىل ثالثيات، يقول يف اإلعالم 
إن الزمن هو من سيحكم عىل جودهتا، ويقتفي يف خياله درب اإليراين عباس كيارستامي، أو البولوين 

كريزيستوف كيشلوفكي.

1. فيلم مريم
ستيفن  ملخرجه  "ساعات"  الربيطاين  الفيلم  اخلطيب  باسل  يستنسخ  ثالثيته  من  األول  اجلزء  يف 
دالدري، من دون أن ينبه إىل ذلك؛ ثالث نساء يعشن أزمنة خمتلفة وقصًصا خمتلفة تتداخل حكاياهتن 
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تارخًيا  تسلساًل  ليقدم  التلوين،  حتى  والتقطيع،  التصوير،  طريقة  اخلطيب  استنسخ  الفيلم،  لتشكل 
فلسطني،  يف   1948 عام  نكبة  تعيش  سيدة  بني  فينتقل  وفلسطني،  سورية  هبا  مرت  التي  للحوادث 

وسيدة تعيش نكسة عام 1967 يف القنيطرة، وسيدة تعيش يف دمشق 2012.

التاريخ األخري بالغ األمهية، ألن بداية ما جيري يف سورية بالنسبة إىل الثوار هي 15/3/2011 
يف دمشق و18/3/2011 يف درعا، األمور حمسومة هبذه الدقة بالنسبة إليهم، أي إن من خرج عىل 
األسد حيفظ هذين التارخيني عن ظهر قلب، بينم يكتفي النظام بأن يقول إن األزمة بدأت عام 2012 
لتكون األمور أكثر ضبابية، وال يعرف التاريخ الذي بدأت فيه حربه عىل الناس وهو نفسه 15/3/ 
2011. ومن ناحية أخرى فإن كثريين ممن يوجه إليهم النظام خطابه حيفظون تواريخ الثورة السورية 
أيًضا، لكنهم يفضلون من موقعهم اآلن أن حييلوه عىل هذا التاريخ الذي يتوه بني 365 يوًما من عام 
2012، فيتعذر مع حتديد التاريخ بدقة حتديد األسباب التي نرى اتفاًقا عليها يف سينم النظام أهنا بدأت 
ألن دخالء أجانب أتوا ليعيثوا فساًدا يف هذه البالد من دون أي سبب سوى حقد الدول األخرى عىل 

حضارتنا.

ال حديث عن الثورة أو األزمة، إنم مشاهد نسائية، املناخ يف مونتاجها ال يشري إىل أنه سوري عىل 
اإلطالق بقدر ما هو حياكي الطبيعة يف البالد الغربية التي يفرض مناخها أحياًنا عىل اللقطات ألواًنا 
مشبعة وبعض الضباب. ما سيقرب أفالم اخلطيب من املتلقي يف اخلارج، وهو يعي متاًما أن هذا املتلقي 
ال يعرف عن سورية شيًئا، ويريد أن يمهد لثالثيته بفيلم عن تاريخ دمارها يف العقود األخرية، من 
النكبة حتى األزمة مروًرا بالنكسة، وأن يثبت أن نساءنا بطالت حرات يف مواجهة صعاب الزمان، 
مستبًقا عىل مجهور الصاالت الغربية سؤال »ملاذا مل حترض املرأة يف الفيلم؟« السؤال ذاته الذي يعانيه 

كثري من السوريني يف أثناء تقديم أفالمهم التي تتحدث عن ثورهتم.

2. فيلم األم
 ،2015 عام  الطبيعي  مكانه  يف  اخلطيب  فيضع  املواقف،  التباس  عىل  جواًبا  يأيت  األم  فيلم  لعل 
وهو االصطفاف مع النظام للدرجة التي يصور معها اخلطيب أمن احلدود السورية، بقمة األخالق 
والتعاطف مع ثائرة هاربة من البالد إىل بريوت، أتت فقط لدفن أمها، هذه األم التي يصور اخلطيب 
أن موهتا سيجمع أوالدها ذوي اخلالفات واالجتاهات املختلفة، مرمًزا هبا سورية التي عندما مترض 

أو متوت ستجمع بموهتا أبناء الوطن كلهم متناسني خالفاهتم مهم كان حجمها.
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هو املوت إًذا، هو حرق البالد كم كتب الشبيحة عىل اجلدر خالل هذه السنوات كلها، ال املرض، 
هذه الفرضية الضعيفة هي ما محل خطاب فيلم األم، لكن ما محله الفيلم من تفاصيل رسيالية بالنسبة 
إىل أي سوري، ستثمر عندما يعرض هذا الفيلم خارج البالد، فالفيلم املصنوع برباعة يوصل رسالة 
غاية يف اخلطورة، وهي أن النظام متسامح وال يريد إال أن يلم شمل السوريني مجيعا، الذين فرقتهم 
أبنائه، حتى لو كانوا  البلد من  التسامح مع من دمر  النظام ومجهوره، جمربين عىل  هذه احلرب، وأن 

يرفضون ذلك من داخلهم.

جدير بالذكر أن واحدة من أطيب الشخصيات قلًبا يف هذا الفيلم، الداعية إىل التسامح والنسيان، 
يؤدهيا الشبيح »بشار إسمعيل«الذي دعا من خالل فيديوهات انترشت عىل مواقع التواصل االجتمعي 
وبصورة طائفية بحتة للنهوض يف وجه الثوار يف مدينة الالذقية، وقد انترشت فيديوهاته التي حتض 

عىل القتل واهلمجية بني السوريني مجيعهم.

3. فيلم سوريون
الفيلم األكثر سوريالية يف الثالثية إذ أراد أن يقدم الواقع السوري بحسب تعبري املخرج عن أفالمه، 
عليهم،  للقضاء  بمفرده  وتفرغ  منزله،  وهدمت  أرسته،  داعش  قتلت  الذي  يوسف  حياة  لنا  يصور 
صديقها  التنظيم  استهدف  أن  بعد  أنقذها  التي  الصحافية  واملراسلة  حتبه،  التي  عمه  ابنة  متجاهاًل 
يعاتبه  فيعاتبه،  التنظيم،  لدى  عميل  قريته  وابن  صديقه  أن  يكتشف  الفيلم  هناية  ومع  الصحايف، 
فقط، لكن اجلار الرشير يعود إىل داعش، وخيرب عنه، فيخطفون أباه، ويقتلونه أيًضا، ثم يأيت »اجليش 

السوري«ليحرر املنطقة من التنظيم.

فيلم سوريون هو األضعف نًصا إذا افرتضنا أن نصوص الثالثية كانت مقبولة نسبًيا، بمعنى تطور 
)النسائية(،  الثالثية  إكمل  بد من  فيأيت وكأن ال  أما سوريون  الواضحة،  الدرامي، واحلكاية  احلدث 
أقحم دورين نسائيني كان للفيلم أن يستغني عنهم، فخرج الفيلم وكأن املخرج نفذ ما يريد أن يقوله، 

والتجأ إىل أكثر رواية ممجوجة عىل لسان النظام، وهي تنظيم داعش وقضائه عىل حياة البرش.

التصوير  غرائبية  طالت  املرة  وهذه  التصوير،  يف  طريقته  عن  يستغن  مل  اخلطيب  أن  عن  عدا 
سينم  حاولت  ولطاملا  نعرفها،  التي  السورية  القرى  كل  كم  سورية  القرية  فال  أيًضا،  الشخصيات 
املؤسسة العامة للسينم أن تلجأ إىل مقاربتها وفشلت، وال الشخصيات سورية، ودرس الوطنية اململ 

واملتعب كان بأبرز جتلياته.
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كيف يعّرف باسل اخلطيب سينامه؟
ال أفهم كيف لشخص يعيش خارج سورية يف سالم ورفاهية واسرتخاء أن يطلق أحكاًما عىل فنانني 
ومثقفني قرروا البقاء يف وطنهم، ويعملون ويضحون بحياهتم، عندما كنا نخرج لتصوير األفالم، فإن 
كل يوم بالنسبة إلينا هو مغامرة حمفوفة باخلطر، ال نعلم إذا كنا سنعود منها أحياء أو غري أحياء، تقاطعه 
هكذا  بالتأكيد)2).  فيجيب  السوري،  اجليش  لسالح  رديًفا  سالًحا  الفن  يعّد  كان  إن  لتسأله  املذيعة 

يرصح اخلطيب يف مقابلته عىل تلفزيون امليادين ضمن برنامج »حوار الساعة«. 

إذا فاخلطيب مثل زميله أنزور يعّد الفن سالًحا، يدعم به »اجليش السوري«، ومع تقدم احلوار يعيد 
اخلطيب الفكرة مؤكًدا إياها: »عندما عرضت أفالمي يف أسرتاليا، كان هناك أناس مضللون، تغريت 

وجهة نظرهم بم رأوه. لذا أعيد وأكرر أن السينم سالح مهم جًدا«)3).

ويف احلوار نفسه يقول اخلطيب عن فيلم »األب« الذي أنتج بعد الثالثية: أهديت فيلم األب إىل 
حلب، ألننا عرضنا الفيلم يف مطلع 2017 وكان قد مىض حواىل أسبوع عىل حترير حلب من اإلرهاب، 
فأحببت أن أهدي الفيلم إىل حلب وإىل مصطفى العقاد الذي نعّده أول شهيد يف الفن السوري دفع 

حياته ثمنًا ملا قدمه يف الفن والسينم. 

التضليل املمرس هنا خطر جًدا، فالعقاد  عدا عن أن إهداء فيلم كهذا هو استغالل للعقاد، فإن 
مل يدفع حياته ثمنًا لفنه، إنم من املعلوم أنه تويف نتيجة وجوده يف املكان والزمان اخلاطئني، ومل يكن 
2005 وبحسب  – عمن  فندق غراند حياة  العقاد يف تفجريات  فقد مات مصطفى  بعينه،  مستهدًفا 
احلادثة  تصف  التي  ويكيبيديا  عىل  البحث  حمرك  سيحيلك  غوغل  عىل  البحث  يف  تظهر  نتيجة  أول 
حرفًيا: »اعتربت هذه احلادثة واحدة من سلسلة حوادث استهدفت األردن عىل يد جمموعات إسالمية 
متشددة، ففي شهر آب/ أغسطس 2004، أطلق ثالثة صواريخ عىل سفينة أمريكية يف خليج العقبة، 
أخطأت بعضها السفينة لتصيب مواقع مدنية يف مدينة العقبة، كم تم إحباط عدة حماوالت لعمليات 
 2004 العام  أنه  كيموي يف  تنفيذ هجوم يف عمن ادعت احلكومة األردنية  سابقة من ضمنها حماولة 

أيًضا، وحماوالت ملهامجة  سياح أمريكيني وإرسائيليني عام 2000«)4).

((( https://www.youtube.com/watch?v=H(if(eN8y5Y

))) نفسه.

(4( http://cutt.us.com/CtZKvNdf
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لكن الرتكيز عىل العقاد، وعىل أنه دفع حياته ثمنًا لفنه، مل يأت من فراغ، فقد أرص اخلطيب عىل 
صعوبة األوضاع التي يعيشها الفنان السوري يف الداخل، واملخاطر التي يتعرض هلا يف أثناء التصوير، 
يتمتع هبا هؤالء،  التي  الرفاهية  أن  علًم  النظام،  فنانو  يكرره  وما  أيًضا،  أنزور  ذكره نجدت  ما  وهو 
واألمن الذي حيوط بمواقع تصويرهم اخلالية متاًما من أي خطر، ال يمكن مقارنتها بحياة أي مواطن 
التي  النظام  القتل عىل أي من حواجز  أو  فالكل معرض لالختفاء  النظام،  مناطق  يعيش يف  سوري 

تشكل مصدر اخلطر األول يف البالد إال هم.

ثالًثا: أفالم جود سعيد؛ دماء النظام الشابة

بدأ جود سعيد عمله يف اإلخراج السينمئي املدعوم من املؤسسة العامة للسينم قبل الثورة السورية بعام، 
ويعّد سعيد الوارث الرسمي يف املؤسسة لعبد اللطيف عبد احلميد، إذ طاملا اقترص الدعم يف املؤسسة عىل 
عبد احلميد لينتقل الدعم بعده جلود سعيد، الشاب اجلديد، خريج ليون يف فرنسا الذي بدأ مشواره السينمئي 

بفيلم عن بطولة الضابط السوري يف لبنان، الضابط الذي كان وجوده هناك خاطًئا، وممتلًئا باملصائب. 

وبقدر ما هو شاب، يقدس سعيد »اجليش السوري«، يرتدي قبعة عسكرية دائًم، يقول إهنا تذكرها 
بوالده، الضابط السوري يف لبنان الذي حاول أن يقارب حكايته يف فيلم »مرة أخرى«، ومن هنا بات 

سعيد املخرج املفضل آللة اإلنتاج لدى النظام، فهو الشاب اجلديد مضمون الوالء.

عىل  فيلًم  ليصور  محص  مدينة  يمنح  حتى  كبرية،  تكون  أن  بسعيد  للثقة  يمكن  درجة  ألي  لكن 
ركامها، بعد تدمريها وهتجري أهلها بأقل من أسبوع؟ ما امليزات التي حيملها هذا الشاب وال يمتلكها 
أنزور واخلطيب؟ املزية الرئيسة هي قلة التشبيح املبارش، فسعيد ال يعّد سينمه سالًحا، إنم يؤكد دائم 
احلالة الفنية التي حيلم هبا، ويؤكد أنه فنان وليس عسكرًيا، حتى لو كان حيرتم »اجليش« بصورة عامة، 

وبصورة شخصية بصفته ابن ضابط.

حاجة النظام إىل أمثال جود سعيد توازي حاجته إىل املخرجني الكبار واملجربني الذين يقفون مع 
النظام بأقىص أشكال التطرف، وال مانع لدهيم بأن يقال عن أفالمهم بروباغندا، أو أن تؤدي أفالمهم 
وترصحياهتم إىل إطالق صفات كهذه عليها، يف ما ينفي سعيد هذه التهمة عن نفسه برشاسة، ويربر أن 
أفالم الربوباغندا متوت بعد مرور زمن قصري عليها، بينم هو حيلم دائم بصناعة الفيلم الذي مل يتمكن 

إىل اآلن من صناعته.
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فيلم مطر محص
حيكي فيلم مطر محص حكاية شاب وأخيه الصغري، يلتقي بفتاة وأختها الصغرية يف مدينة محص، يف 
املّدة التي تلت خروج املدنيني من محص املدمرة، حياول األربعة اخلروج من املدينة إال أن »املسلحني«، 
بحسب توصيف الفيلم، يمنعوهنم من ذلك، إىل أن حترر املدينة عىل يد »اجليش السوري« مثل كل أفالم 

املرحلة. اجلدير بالذكر هنا هو أن املعركة مصورة عىل أن إسالميني حيارصون حًيا مسيحًيا يف محص.

الغريبة، واهلزل  اإليقاعات  »أمري كوستاريكا«، من حيث  الرصيب  املخرج  الفيلم أسلوب  يعتمد 
يف وسط املأساة، وأشكال الشخصيات األقرب إىل الكاريكاتورية، بمثل عائلة الضابط السابق الذي 

شكل هو وبناته كتيبة بني املتحاربني.

أما عن تصدير الفيلم بوصفه بداية التحرر السينمئي السوري ألن البطل يقبل البطلة فحسب، ففيه 
من املبالغة كثري، فقبل هيمنة البعث عليها، كانت السينم السورية من أكثر السينمت العربية حترًرا، من 

منا ال يذكر فيلم اليازريل، وأين أمهلت سينم إغراء وغريها؟

يصعب تعداد املشكالت التي مجعها جود سعيد كلها يف الفيلم، إن كان من األداء، إىل النص، إىل 
فإن يوسف وهو عسكري جيري ترسحيه بسبب مرض  املثال،  احلوارات. وعىل سبيل  إىل  التصوير، 
السكري، يقول لـ »هدى« الفتاة التي حياول جود تصويرها معارضة: »واحد رسرسي حقو فرنك، 
أمي، جاهل، ماسك آر يب جي، رضب حمولة الكهربا، التفت ما القى الكهربا ببيتو، انقطعت، انزعج، 

طلع مظاهرة، مو هاد اليل عمتدافعي عنو؟«.

ومن جانب آخر قبل الدخول يف التفاصيل الفنية للفيلم كان علينا أن نناقش أخالقية الدخول إىل 
بيوت الناس التي هجرت منها حتت وابل املدافع والطريان، ونصور فيها أفالًما سينمئية، عدا أن هناك 
إشاعات ال سبيل للتأكد منها، تتهم جود سعيد بتدمري مبان خالل التصوير يف أثناء مشاهد جتري فيها 

تفجريات معينة.

كيف يعرف جود سعيد سينامه؟
هي وجهة نظر، يشاطره إياها كثري من السوريني، وعىل اآلخر تقبلها، هبذه البساطة يقدم سعيد 
سينمه، وال يعتد بنفسه بوصفه خمرًجا سينمئًيا فًذا، بل دائًم ما يقول يف مقابالته إن اإلخراج السينمئي 

هو طريق وغاية وال يمكن أن يكون قد وصل إليها من وجهة نظره.
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هذا الكالم األقرب إىل االتزان، جيعل النظام حيصل عىل عدد أكرب من اجلمهور، فسعيد ليس أقل 
والء من سابقيه، إال أنه أكثر ذكاء، وأصغر عمًرا، وصاحب مرشوع سينمئي يعمل عليه، واألهم من 

ذلك أن لديه القدرة ليخاطب الشبان السوريني، بحديث أكثر انفتاًحا، وأقل ختوينا.

رابًعا: أبرز مالمح سينام النظام ما بعد الثورة

1. اجلميع خمطئون، لكن هناك خيانة
الرسالة األبرز التي يسعى النظام لرتوجيها هي أن املواطنني السوريني كلهم خمطئون، وأن احلرب 
النظام اضطر إىل خوضها، وال بد له من  أيًضا، لكن طرف  البالد والعباد كانت خطأ  التهمت  التي 
املساحمة والتعايش مع اإلخوة الذين خانوا البالد، مهم كانت هذه اخلطوة صعبة ومؤملة، إنم عليهم 
أن يتساموا فوق جراحهم. ويف الوقت نفسه هناك تشكيك بقدرة الطرف املوايل للنظام عىل املساحمة، 
فهم الطرف الذي خرس أكثر، عىل الرغم من أهنم التزموا بوطنهم، ووقفوا مع جيشهم، ضد اإلرهاب 
إىل  الدعوة  أن  يربز  ما  أمامها؟  املساحمة  نستطيع  اخليانة جريمة  لوطنه، وهل  األخ  الذي سببه خيانة 
املساحمة ما هي إال دعوة إىل تعميق الرشخ، فم الذي خرسه الطرف املوايل لألسد أكثر من الطرف الذي 
دمر النظام ماضيه وحارضه ومستقبله وصب عليه وابل براميله؟ ومع ذلك دائًم ما يكون تركيز هذه 
األفالم عىل أن الضحية هم من وقفوا مع النظام وجيب عىل اآلخر أن يتقبل غضبهم وعدم مساحمتهم، 

وأن جيد له بالًدا أخرى رضيبة خيانته.

2. السينام سالح ووجهة نظر
يطرح نجدت أنزور بعد كل مجلة يقوهلا فكرة أنه يقدم سينمه سالًحا مع سالح »اجليش السوري«، 
للتوعية ضد اإلرهاب، أنزور املسكون بفكرة اإلرهاب، واحلقد عىل اخلليج العريب، وحتديًدا اململكة 
العربية السعودية، يعّد نفسه وصًيا عىل الشعب السوري، وجيب عليه توعيته من خالل السينم التي 

يقدمها له.

أما باسل اخلطيب فريى أنه يقدم سينم سورية سيخلدها التاريخ، تعرب عن املواطن السوري البسيط 
الذي يعّده مكافًحا الستطاعته العيش وممارسة تفاصيل حياته اليومية فحسب، فهذا بحسب باسل اخلطيب 

إنجاز يشبه إنجازه يف صناعة األفالم حتت اخلطر الدائم، وهو يف حضن النظام، ينعم بأمانه، وبحميته.
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بالنسبة إىل جود سعيد فاملوضوع خمتلف كلًيا، فسينمه هي حمض وجهة نظر، أكثر ما يعنيه فيها هو 
إىل  السوريني  الشخيص، ورأي رشحية من  رأيه  السورية، وتطوير حرفته، وتقديم  اهلوية  الدفاع عن 
العامل، ثم إن اخللود وبقاء هذه األفالم للتاريخ وثيقة يعّد هاجًسا واضًحا لديه ال يمل احلديث عنه، 
لكنه يعيش يف عامله اخلاص من حيث يرى أن العائالت التي بقيت يف محص وكانت حمارصة رحبت 
به وبفريقه أكرب ترحيب ومل يكن لدهيا مشكلة معه، غري مدرك أن هذه العائالت ال جترؤ عىل عكس 
ذلك، فهي ال تستطيع التعامل معه إال كم تتعامل مع رجل األمن والشبيح وعنرص اجليش الذي أعاد 

احتالل املدينة.

3. العمل حتت اخلطر
ليعاين، ويتعرض  بقي  بقي يف سورية، هو من  أن من  دائًم فكرة مفادها  الثالثة  املخرجون  يؤكد 
إشارة  حديثهم  ويف  والنعيم،  الرفاه  يف  يعيشون  عنها  ورحلوا  البالد  تركوا  الذين  كل  بينم  للخطر، 
مل يكن جلوًءا وهرًبا من بطش  املوضوع  أن  أو  تركها بحسب رغبته،  البالد  ترك  أن من  إىل  واضحة 
التأقلم  واعتقال وتغييب، مضللني عن فكرة مهمة جًدا هي أن من يعيش يف اخلارج ما زال حياول 

وفهم املكان اجلديد.

ال  الذين  السابقني  للمخرجني  املتاح  األمان  حجم  لتأكيد  داعي  فال  املخاطر،  عن  احلديث  أما 
حيصل عليه أي سوري، فنجدت أنزور عىل سبيل املثال تدخل معه دبابة للجيش السوري وعنارص 
من الفروع األمنية حلمية موقع تصويره يف منطقة ال خطر فيها عىل اإلطالق، وهو أصاًل نائب رئيس 
جملس الشعب، وجود سعيد أعطي مدينة محص بكاملها بعد إفراغها من أهلها وترشيدهم كي يقوم 

بفيلم بروباغندا لنظام األسد.

4. حرية وغزارة يف اإلنتاج لدى املؤسسة
يكرر املخرجون الثالثة فكرة مفادها أن املؤسسة العامة للسينم تتمتع هبامش حرية أكرب من القطاع 
من  كانت  أن  بعد  فيلم سعيد  إىل  قبلة  إدخال  يقصدوهنا هم، هل هي  التي  احلرية  ما  لكن  اخلاص، 
املحرمات لدى هيئة الرقابة قبل الثورة السورية؟ وهل يسعى عبيد النظام ملساحة من احلرية حقا يف 
سينمهم، وما الذي سيقدمونه سوى الرتويج الذي ال يريدون سواه لنظام القتل إن حصلوا عىل تلك 

املساحة.
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أما عن غزارة اإلنتاج، ومتكن املخرجني السابقني من إنتاج أفالمهم ببساطة ويرس بعد الثورة السورية، 
فإن السبب يرجع يف ذلك إىل أن النظام انتقل من مرحلة دعم الدراما التلفزيونية، إىل دعم السينم كي يكون 
له صوت عاملي مسموع، إذ ال تتجاوز الدراما التلفزيونية الفضاء العريب، بينم يستطيع الفيلم الذهاب إىل 
أقىص حدود الكوكب، والرتويج لروايته التي تساعده يف تروجيها دول أمريكا الالتينية، وروسيا، والصني، 
وإيران، وال متنعه عن تروجيها بشكل صارم بقية دول العامل بحجة احلرية وحق الفنان يف قول ما يريده طاملا 
كان املوضوع خارج التابوهات الغربية، حتى لو كان الفيلم جريمة بحجم مطر محص الذي كان بمنزلة 

تنظيف املدينة من دم أراقه النظام فيها، واهتام الضحايا بأهنم هم من أراقوا دم النظام.

5. اإلجتار باملسيحيني
إرسال  بد من  الغرب، كان ال  اخلارجي ألفالمه، وخصوًصا يف  الرتويج  يركز عىل  النظام  وألن 
رسالة إىل املتفرج الغريب، إنني أمحي من يشبهكم هنا، وأعادي من يعاديكم، واملقصود بذلك أنه حيمي 
املسيحيني يف الرشق، ويعادي داعش التي رضبت أوروبا بعملياهتا مرات عدة، فسامهت مع اإلعالم 
الرتكيز كله عىل  الغريب، وإال مل هذا  املواطن  لعدو  بتكريس صورة حسنة عن األسد، كعدو  الغريب 
املوضوع  عن  احلديث  أراد  إن  والسنة«  والعلويني  »الشيعة  عىل  يركز  أن  األحرى  وكان  املسيحيني، 

الطائفي بواقعية وانفتاح.

كمجتمعات  معه  وقوفها  عىل  يعتمد  التي  األقليات  خماطبة  إىل  دائم  مضطر  فاألسد  داخلًيا  أما 
يراجع  زال  ما  الذي  وليصبح  وجودهم،  ليهدد  صنعه  الذي  اإلرهاب  عىل  حلربه  ودعمها  صغرية، 
نفسه يف االنضمم إىل الثورة مضطًرا إىل الوقوف إىل جانب النظام كي حيمي وجوده من أشكال داعش 
وجبهة النرصة، فكان ال بد للنظام يف كل فيلم من التذكري بأنه هو وحده من حيمي التنوع يف سورية، 

وإال ستكون سورية خراًبا، وتستحيل احلياة فيها ملن هم من غري املسلمني السنة.

6. سينام منسوخة للتاريخ
ق  رُسِ غريب  أصل  عىل  إحالته  دون  من  السوري،  النظام  أفالم  من  فيلم  مشاهدة  يمكن  ما  نادًرا 
حمتواه، وُمسَخ، ليتالءم مع احلالة التي ال تستند إىل واقع التي يقدمها املخرجون، فاخلطيب ما مل يقلد 
مناخ تاركوفسكي، ويف فيلم مريم جرت رسقة الفيلم الربيطاين ساعات بمحتواه وألوانه وموضوعه 
بإيقاعاته، وغرائبيته،  أما جود سعيد فقد استنسخ أسلوب الرصيب كوسرتيكا  فيه.  وإيقاعه وكل ما 

ولقطاته، وبعض أساليب األداء.
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وعىل الرغم من املخرجني املذكورين ال حديث هلم خارج سينمهم إال عن املواطن السوري، لكن 
حاَل الدخول إىل أي من أفالمهم، سيختفي املواطن السوري، ويومياته التي يعّدوهنا نضااًل، واحلاجة 
إىل تصويرها وتثبيتها للتاريخ، أين هو املواطن يف األفالم التي عاجلناها كلها؟ يف فانية وتتبدد هل هو 
الداعيش أم املضطهد منهم؟ أم هو اجلندي السوري يف رد القضاء؟. يف أفالم اخلطيب الثالثة ال يمكن 
أن نقول إن هذا هو املواطن السوري يف مّدة بعد الثورة، فعدا عن الوعظ ودروس الوطنية فإن بناء 
الشخصيات يف نصوصه ضعيف إىل درجة ال يمكن عّد الشخصيات مكتملة لتعرب عن مواطن ما، 
أما لدى جود سعيد فاهلذيان هو سيد املوقف، اهلذيان لشخصيات ال نعرف من حيارصها وال ملاذا 
هي حمارصة، نستطيع حتديد توجهاهتا ورغباهتا بصعوبة لكن ال يمكن أن تقنعنا أهنا تصور املواطن 
السوري الذي يسعى اجلميع لتجسيده. لكن كيف هلم أن جيسدوه املواطن السوري العادي من دون 

أن يفتضح أمر من آذاه حًقا؟.

7. دعم السينام يف األزمات
النظام  تستقبل  التي  واملهرجانات  واحلوارات  الربامج  يف  عليه  الضوء  تسليط  جيري  ما  أبرز  من 
البالد  هبا  متر  التي  األوقات  أصعب  يف  حتى  عنها  ختليه  وعدم  للفنون،  النظام  عشق  هو  وسينمه، 
وميزانيتها، بل بالعكس، فالنظام بوجهة نظر حمبيه، ما زال قادًرا عىل إدارة البالد حتى يف أحلك أيامها، 
اليوم  يعيش  السوريني  أن أغلب  املنابر  تتناسى هذه  إذ  الفنون،  اهلامشية كدعم  التفاصيل  ينسى  وال 

حتت خط الفقر، وال جيدون مأوى، وال طعاًما.

لكن إيواء السوريني وإطعامهم لن جيلب للنظام املكاسب التي جتلبها له سينم تلمع صورته يف ما 
تيرس هلا من حمافل دولية وعربية، ومن جهة أخرى فإن املواطن السوري ال بد من إعادة أدجلته بعد 
كل ما مر به، وتعويده عىل الرواية التي ال بد أن تثبت حتى يتمكن النظام من البقاء إىل األبد بعد أن 

أحرق البلد.

كم  دقيقة  يعون يف كل  إكمل حياهتم وهم  يستطيعون  النظام ال  مناطق  املهزومون يف  السوريون 
أو  بطريقة  النسيان  بد من  الغفران ممكنًا فال  يكن  مل  املصاحلة، وإن  بد من  املحيط هبم، وال  اإلجرام 
أن هذا  أنفسهم  يقنعون هبا  أن جيدوا رواية  إال من أجل  إليهم  تقدم  التي  األفالم  بأخرى، وما هذه 
النظام ليس بالسوء الذي أرتنا إياه أعيننا، وأنه بإمكاننا مواصلة العيش بعد أن أرسل إلينا عرب سينمه 
أدخلنا  أننا  الرغم من  يدنا وقد مد ذراعيه، عىل  نمنع عنه  فلم  معنا،  التصالح  أنه مضطر وجمرب عىل 

الغريب الذي دمر البالد والعباد، وتصدى له النظام من أجل محايتنا.
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ال بد من الفنون إلعادة ترتيب الصورة التي هتشمت، وإعادة ترسيخ الرواية التي ما مل النظام 
ينكرها، وهكذا ستميض األيام، ويف حال انترص نظام األسد عسكرًيا وسياسًيا، ستكون هذه األفالم، 
هي املرجعية عن هذه املرحلة يف سورية عىل األقل، كم هو حال األفالم كلها التي صورت النكسة، 
نفسه من جديد، يف ظل حتكمه  يولد  أن  النظام  يستطيع  واحتالل اجلوالن، وحرب ترشين، بحيث 
باملؤسسات التي ما زالت تنتج فنانني ككلية الفنون اجلميلة، واملعهد العايل للفنون املرسحية، وهذه 
الدفعات كلها التي ستتخرج ستكون جمربة عىل العمل يف البالد، ولن يدخل سوق العمل منها إال من 
وافق عىل هذه الرواية، أو التفت إىل تقديم فن بعيد كل البعد عن السؤال اليومي احليايت االجتمعي 

االقتصادي السيايس الذي أوصل الناس إىل هذه الكارثة.

لكن باملقابل، من غري املمكن بعد اآلن أن ينجح النظام يف توليد نفسه وبخاصة مع زمن االنفتاح، 
وعرص مواقع التواصل االجتمعي، خصوًصا يف ظل ماليني املهجرين خارج البالد الذين ما زالت 

أعمهلم الفنية تصل بصداها إىل دمشق، وتذكر الناس ملاذا تصنع هذه األعمل يف اخلارج.
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تقاليد اللتباس 

متثيل الفرد السوري يف السينام الوثائقّية السورّية

وسيم الرشقي

ملّخص

يدرس البحث متثيل السورّيني أفراًدا، يف نمذج من األفالم الوثائقّية السورّية املنتجة يف العرشين 
عاًما األخرية، وحياول البحث عرب النمذج املدروسة، استنتاج األسباب وراء هيمنة نموذج واحد من 
عرض السورّيني يف الفيلم الوثائقي السوري، وهو عرضهم ضحايا وشخصّيات ببعد واحد تؤدي 
دوًرا يف املقولة التي يريد املخرجون إيصاهلا، أكثر من كوهنا شخصّيات إنسانّية هلا حضور مرّكب يف 

السينم الوثائقّية.

من خالل دراسة نمذج تنتمي إىل مراحل سياسّية خمتلفة من تاريخ سورية يف السنوات األخريات، 
يصل البحث إىل استنتاجات تتعّلق باألسباب املحتملة وراء هيمنة نمط واحد لتمثيل السورّيني يف 
األفالم، إذ ترجع األسباب إىل خلفّيات سياسّية املنشأ، وأخرى تتعلق بالتكوين الفنّي للجيل اجلديد 
ما بني  »امللتبسة«  العالقة  بأشكال خمتلفة موروًثا من  يكّرر  اّلذي  السوريني  الوثائقّيني  املخرجني  من 

صنّاع الفيلم الوثائقي، وماّدته من األفراد السورّيني.
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أوًل: اإلطار النظري للدراسة

1. مشكلة الدراسة
منذ انطالقة الثورة السورّية، غدا الفيلم الوثائقي أحد أهم التعبريات الفنّية السورّية اّلتي حّققت 
حضوًرا عامليًّا، حصدت أفالم وثائقّية ملخرجني سورّيني جوائز عدة يف أهم مهرجانات األفالم الوثائقّية 
تقريًبا. وإن كان املجال ال يّتسع هنا لرصد األفالم الوثائقّية كلها التي أنتجت يف عقب انطالقة الثورة 
السورّية، وال إلحصاء اجلوائز التي كسبتها، إالّ أّننا نستطيع بمقارنة بسيطة مع حال الفيلم الوثائقي 
ا يف مستوى الكم، واملوضوعات املتناولة، قد طرأ عىل  قبل الثورة السورّية، أن نستنتج أن حتّواًل جذريًّ

الفيلم الوثائقي السوري، مقارنة بم قبل عام 2011.

ذلك كله بال شك لعب دوًرا كبرًيا يف وصول الوثائقي السوري إىل املنزلة الراهنة التي حيتّلها يف 
سوق الوثائقي العاملّية.

لكن عىل الرغم من الرتاتبية املتصاعدة للوثائقي السوري يف الساحة العاملّية، نفرتض أّن الوثائقي 
السوري ما زال يقع يف مطّب تقديم السورّيني )أفراًدا( بصورة انعكاسية تبسيطية  للسياقات السياسّية 
مع  السورّيني  األفراد  لعالقة هؤالء  أكثر جدلّية  تقديم صورة  يعيشوهنا، من دون  التي  واالجتمعّية 
املتغريات التي يعيشوهنا، ومدى فاعلّية تناقضاهتم الذاتّية يف التأثري يف مسار املتغريات التي يعيشوهنا، 
يف  حّتى  أم  السوري،  الداخل  من  مناطق  يف  خالهلا  أم  السورّية،  الثورة  قبل  األمر  ذلك  أكان  سواًء 
بعض  يف  كم  اللجوء،  دول  يف  السورّيني  مع  كالتصوير  السوري  الرصاع  عمر  من  متقّدمة  مراحل 

األفالم التي أنتجت مؤّخًرا.

ملتغرياهتم  بسيطني  ضحايا  بوصفهم  للسوريني  التبسيطّية  الصورة  هذه  أّن  الّدراسة  يف  سنجادل 
السياسية واالجتمعّية ليست فقط نتيجة سياسات االستبداد السيايس ما قبل الثورة والعنف املطلق 
منه  يندرج  ما  السوري، وبخاّصة  الوثائقي  الفيلم  إنتاج  تقاليد  نتيجة خلل يف  أيًضا  خالهلا، ولكنّها 
حتت تصنيف الوثائقي - اإلبداعي)1). لذلك سيحاول البحث الوصول إىل استنتاجات حول »تقاليد 
تعّد  أربعة أفالم وثائقّية  لتمثيل سورّيات وسوريني يف  التفصييل  التحليل  االلتباس« هذه من خالل 

مفصلّية يف السياق السينمئي السوري يف العقدين األخريين.

))) انظر، حسن الساحيل، »ما الوثائقي اإلبداعي؟« جريدة املدن اإللكرتونيّة، )8-04-0)0)

https://www.almodon.com/culture/2018/4/3/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.almodon.com/culture/2018/4/3/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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الفيلم األّول الذي سنقف عنده هو »طوفان يف بالد البعث 2003« للراحل عمر أمريالي الذي 
صّورت مشاهده يف قرية »املايش« قرب سّد الفرات يف حمافظة الرّقة، ليمنع عرضه يف سورية الحًقا، 
ويتسّبب بمضايقات أمنّية للمخرج، إذ يعّد الفيلم يف مستوى املوضوعة أحد أكثر األفالم السورّية 

)روائّية ووثائقّية( استعادة يف مرحلة ما بعد الثورة، بسبب األمهّية السياسّية التي حيملها.

»حجر أسود 2006« هو الفيلم الثاين الذي سنتوقف عنده، وهو من إخراج نضال الدبس، أنجز 
الوزارة يف  من  ليمنع عرضه  اليونيسيف،  ومنّظمة  السورّية  اإلعالم  وزارة  من  بتكليف   2006 عام 
عقب إنتاجه. يصّور الفيلم مشاهد من احلياة اليومّية ملجموعة من أطفال حّي »احلجر األسود« عىل 
طرف العاصمة دمشق، وعرب رسدهم العفوي واملطّول يعرض الفيلم مساحات شبه غائبة عن السينم 
السورّية حّتى تلك املرحلة، وبعد الثورة السورّية جرى االستشهاد بالفيلم يف حاالت كثرية للتدليل 

عىل سوداوية الواقع االجتمعي قبل الثورة يف املناطق التي كانت جزًءا من االنتفاضة السورّية.

أّما الفيلم الثالث فهو »العودة إىل محص 2013« للمخرج طالل ديركي الذي صّورت مشاهده 
يف مدينة محص وريفها وسط سورية، بني أعوام 2011 و2013، إذ يتابع الفيلم جتربة حارس املرمى 
السابق وقائد التظاهرات، ومن ثّم املقاتل يف اجليش السوري احلر »عبد الباسط الساروت« وناشطني 
آخرين، ويعّد الفيلم السوري األّول الذي ُيوزع جتاريا يف الواليات املتحدة، وحصل الفيلم عىل أكثر 

من 30 جائزة أبرزها جائزة مهرجان »سندانس« الكربى ألفضل فيلم تسجييل عاملي.

الفيلم الرابع الذي ستشمله عّينة الدراسة هو »طعم اإلسمنت« لزّياد كلثوم، وهو من إنتاج عام 
2017، ويتناول واقع جمموعة من العّمل السورّيني يف العاصمة اللبنانّية بريوت يف أحد مواقع البناء 
الكثرية يف املدينة، وكم يف حالة »العودة إىل محص« نال الفيلم، وما يزال حيصد عدًدا كبرًيا من اجلوائز 
ا يف عدد من الدول من بينها  العاملّية، أمّهها يف مهرجان »فيزيون دول رييل« يف سويرسا، وعرض جتاريًّ
فرنسا. وال تأيت أمهية طعم اإلسمنت من عدد اجلوائز الدولّية التي فاز هبا فحسب، بل يعّد أحد أفالم 
ما يمكن تسميته »املوجة الثانية من أفالم الثورة السورّية« أي تلك التي تصّور واقع حال السورّيني يف 

بالد اللجوء التي أّدى طول أمد الرصاع السوري إىل استقرارهم فيها.

2. فرضية الدراسة
السوري يف  للفرد  الفنّي  التمثيل  أّن  الدراسة، هي  إثباهتا يف هذه  التي سنحاول  الرئيسة  فرّضيتنا 
األفالم الوثائقية السورّية قائم عىل مرجعّية سياسّية املنشأ يف حالة أفالم ما قبل الثورة السورّية، نقدّية 
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الضحايا من جهة كوهنم ضحايا، ولكنّها -أي  القائمة، ومتعاطفة مع  السياسّية واالقتصادّية  للبنية 
شخصّية  داخل  إنساين  وغنى  تناقضات،  افرتاض  من  تنطلق  ال  األفالم-  يف  السورّيني  متثيل  عملّية 
الفرد السوري املصّور فيها، وال تعنى بالدرجة األوىل بتقديم مثل هذا الغنى والتعّدد، ما يكسب هذه 
األفالم يف هناية املطاف أمهّية سياسّية تنعكس يف شكل نجاح »فنّي« يف حمافل متعّددة، ولكن مع خلل 
أسايس يف معاجلتها تبسيطّية الطابع، وذلك عن طريق تقديم رؤية مبّسطة لإلنسان السوري، تتشابه 
يف املحّصلة مع الرؤية املبّسطة للنظام السيايس احلاكم هلذا الفرد، ولو أّن هذه األفالم تنطلق من موقع 

نقدي هلذا النظام، إاّل أهّنا يف العمق تقرتب من رؤيته للفرد السوري.

إىل  يرجع  فيها  للسورّيني  الفنّي  التمثيل  نمط  فإّن  الثورة،  بعد  ما  املنجزة  األفالم  إىل  بالنسبة  أمّا 
مرجعيتني خمتلفتني؛ األوىل هي املرجعية سياسّية املنشأ ذاهتا يف أفالم ما قبل الثورة، والثانية فنّية املنشأ، 
مستوى  يف  التجديد  يف  تفكري  دون  من  الثورة،  قبل  ما  أفالم  من  ذاته  الفنّي  الشكل  باسترياد  تتعّلق 

الشكل مع تغرّي السياق السيايس.

3. تساؤلت الدراسة
أ. ما طبيعة صورة السورّيني أفراًدا يف النمذج املدروسة؟

ب. ما هي األسباب املحتملة ملثل هذا التمثيل؟

4. منهجّية الدراسة
للدراسة.  عّينة  املختارة؛  األربعة  األفالم  قراءة  يف  التحلييل  الوصفي  املنهج  الدراسة  ستعتمد 
السوري يف هذا  الفرد  متثيل  األّول هو  املتغرّي  األفالم؛  اثنني يف هذه  متغرّيين  بقراءة  القيام  سنحاول 
الفيلم، واملتغرّي الثاين هو حجم النجاح الذي قابل الفيلم )أو مل يقابله( يف سوق السينم الوثائقّية يف 

مستوى املنطقة، أو يف املستوى العاملي، ومن ثّم البحث عن عالقة سببّية حمتملة بني هذين املتغرّيين.

ويف عقب حتليل عّينة الدراسة، سُتصاغ نتائج التحليل يف قسم منفصل جيمل النتائج التي خلصت 
إليها الدراسة عرب دراسة املتغريات يف النمذج األربعة املختارة، ومن ثّم دراسة نوع العالقة املحتملة 

بني هذه املتغرّيات.
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ثانًيا: الدراسة التحليلية

1. طوفان يف بالد البعث 2003
فقط  ليس  عاّمة،  بصورة  املعارصة  السورّية  السينم  يف  األساسّية  العالمات  أحد  من  الفيلم  يعّد 
زال  وما  كان  أّنه  إالّ  شهرية،  عاملّية  جوائز  عىل  الفيلم  حصول  عدم  من  الرغم  فعىل  منها،  الوثائقّية 
حارًضا يف األدبّيات السينمئّية، والسياسّية السورّية، وبطبيعة احلال املعارضة منها، وهو األمر الذي 
زاد من حّدته مع جتربة توقيف املخرج واستجوابه)2) يف عقب عرض الفيلم تلفزيونيًّا عىل قناة »العربية« 

عام 2006، وذلك بعد منعه من العرض يف سورية بعد إنتاجه عام 2003.

هذه األمهّية السياسية للفيلم كانت أيًضا السبب الرئيس وراء استعادة الفيلم غري مّرة يف مناسبات خمتلفة 
يف عقب الثورة السورّية التي تويّف أمرياالي قبيل اندالعها. فاملنزلة التي حيتّلها الراحل بوصفه أحد وجوه 
املعارضة السورّية، إضافة إىل املنزلة الرمزّية التي يتمّتع هبا الفيلم بني األعمل الفنّية السورّية »اجلريئة« من 

عهد ما قبل الثورة شّكلتا دافًعا الستعادة الفيلم)3)، وأدبّياته)4)، لتعزيز اخلطاب الناقد للنظام السوري.

شخصيات الفيلم

يف مستوى تنّوع الشخصّيات، ال يقّدم »طوفان يف بالد البعث« تنّوًعا كبرًيا يف الشخصيات املصّورة 
فإّن  عنها،  مصّغر  كنموذج  املايش  قرية  عرب  سورية  لنمذجة  املخرج  حماولة  يف  فكم  املايش،  قرية  من 
الفيلم يقّدم فقط عدًدا قلياًل من الشخصّيات التي متّثل مواقع أيديولوجّية يف القرية، ال طيًفا متنّوًعا 
من سّكاهنا، ومن ثم فإّن الفيلم قّدم أربع شخصّيات رئيسة هي: شخص جمهول اهلوّية، ملّثم الوجه، 
غمرت  التي  األسد  بحرية  إلنشاء  ضحّية  دور  يؤدي  الفيلم  يف  خطابه  ألّن  »الضحّية«  هنا  سنسمّيه 

مياهها قريته »احلّبوبة«.

الفيلم فهي دياب املايش، عضو جملس الشعب بصورة مستمرة منذ عام  الثانية يف  أّما الشخصّية 
1954، والشخصّية الثالثة هي مدير املدرسة، ابن شقيق دياب املايش، وهو أيًضا أمني الفرقة احلزبّية 

يف القرية. أّما الشخصّيات األخرى يف الفيلم فهي بعض معّلمي املدرسة وطاّلهبا.

))) »طوفان يف بالد البعث يغرق مخرجه يف مشاكل السياسية« جريدة الرشق األوسط، العدد 60)0). ))-006-09).

))) ثائر موىس،«استعادة عمر أمريالي وفيلمه الرائد طوفان يف بالد البعث«، جريدة العرب ))-4-05)0).

)4) زكريّا جابر، »طوفان يف بالد البعث، النهر يفيض يا أمرياالي« موقع قناة الجزيرة، 5)-)5-0)0).

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9896&article=383853#.W6TitvaxXIV
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
http://www.aljazeera.net/festival/2015/2/14/-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A
http://www.aljazeera.net/festival/2015/2/14/-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A
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الضحّية

ال تعّرف الشخصّية األوىل التي تظهر يف الفيلم عن نفسها، كم ال يعّرف الفيلم عنها. يظهر الرجل 
يف الدقيقة الثالثة من بداية الفيلم عىل سطح زورق صغري يعوم فوق ما يبدو أهّنا »بحرية األسد« التي 
يرسد الرجل كيف أّن إنشاءها أّدى إىل غرق قرى عدة يف وادي الفرات »نحن ولدنا وكربنا يف سلسلة 
من القرى عىل وادي الفرات، فجأة إجوا وخّزنوا املياه يف بحرية السد، وشفنا بيوتنا كيف عم تغرق، 

وعم تتدّمر، ودّمرت معها كّل الذكريات«.

من وراء لثام خيفي معامل وجهه معظمها يروي الرجل أّنه ينحدر من قرية »احلّبوبة« ذاكًرا أهّنا »أّول 
مدينة بنيت يف التاريخ« ومن أوائل األماكن التي استوطن فيها اإلنسان، يف تأكيد فكرة العمق التارخيي 
للقرية املغمورة، مقابل السطحّية العدمّية للبحرية اجلديدة اّلتي تبدو من دون معنى إاّل كسطح مائي 

كبري يطوف الرجل يف الزورق فوقه، بينم ترقد يف األسفل بقايا قريته وإرثها احلضاري.

هذا التأكيد عىل العمق التارخيي واحلضاري للقرية، وما حتمله من ذاكرة تارخيية لإلنسانية ككل، 
ما جلبته  الفيلم ككل حول سطحّية  ارتباًطا عضوًيا برسدّية  يرتبط  للرجل،  ومن ذكريات شخصّية 
سلطة البعث وشكلّيته بالتناقض مع العراقة التارخيّية للمنطقة التي تدور فيها حوادث الفيلم، األمر 
تعليق  تقريًبا، يف  الفيلم  اخلامسة واألربعني يف هناية  الدقيقة  الرجل مع عودة صوته يف  يؤّكده  اّلذي 
ينساها  البحرية »يف كتري شغالت سطحّية  مياه  يطفو فوق سطح  الذي  الزورق  يرافق مشهد  صويت 

اإلنسان، بينم حالتنا بعمق التاريخ، مستحيل ننساها«.

هنر  عن  تتحّدث  التي  ألطفاله  املختلفة  التارخيّية  الرسدّية  تقديم  عىل  حرصها  الشخصّية  تّؤكد 
الفرات قبل السد والبحرية، ألّن التاريخ بنفسه قد تغرّي مع قرار إنشاء السد، فبحسب الرجل »هي 

أول مّرة يف التاريخ يتغرّي شكل النهر بشكل كبري، ما عاد يف هنر، أمامك بحر، راح النهر، خلص«.

تقع شخصّية الضّحية، أو الرجل عىل الزورق، عىل ضّفة أخرى مقارنة بباقي شخصّيات الفيلم، ففي 
حني ترّدد باقي الشخصّيات خطاب السلطة طوًعا أو كراهّية، ال ترتّدد هذه الشخصّية يف انتقاد فكرة سد 
الفرات بمجملها، وبتحميلها وزر ارتكاب جرائم بحّق التاريخ والذاكرة اخلاّصني باملنطقة، وذلك من دون 
توجيه خطاب سيايّس مبارش إىل رموز النظام، املسؤول عن بناء السد، ولكن، ومع ذلك »السقف املنخفض« 
للخطاب النقدي للشخصّية، مقارنة بالتعليق الصويت يف الفيلم، نجد الرجل وقد تلّثم مظهًرا مساحة قليلة 

فقط من وجهه، ومن دون أي تعريف بشخصه أو مهنته، كم هو احلال مع باقي شخصّيات الفيلم الرئيسة.
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دياب املايش

يظهر دياب املايش عضو جملس الشعب السوري يف الدقيقة السابعة من الفيلم، مرتدًيا عباءة عربّية 
األرض  عىل  وموضوع  موصول  هاتف  وجهاز  الطابع،  مرسحّية  ضوء  بقعة  حتت  طويلة،  تقليدّية 
بالقرب منه، من دون أن يكون له أّي استخدام يف املشهد، يف سياق يبدو مرسحيًّا مؤسلًبا)5)، أكثر منه 
وظيفًيا، بمعنى أاّل حاجة إىل اهلاتف وطريقة اإلضاءة املرسحّية تلك يف سياق ما يقوله دياب املايش يف 
املشهد، ولكنّها جاءت بتوظيف قصدي من املخرج إلنجاز مقولة معّينة عن الشخصية التي يقابلها، 

وذلك منذ الظهور األّول هلذه الشخصّية.

يعّرف دياب املايش عن نفسه بأّنه أقدم برملانيي العامل، بينم يسأله خمرج الفيلم من وراء الكامريا عن 
»واحد وثالثني سنة من احلياة النيابية التي قضاها يف سنوات حكم الرئيس الراحل حافظ األسد« ليقوم 
املايش بدوره باإلجابة عرب احلديث عن »عهد ممتلئ باإلنجازات والعطاءات، مل يشهد له الوطن مثياًل عرب 
تارخيه املديد، يف السياسة واجلود والعطاء« لتنتقل الكامريا بعد ذلك لتصوير صورة مؤّطرة حلافظ األسد 
وسط كادر أسود، بينم يستمّر املايش يف ثنائه املتواصل عىل عهد حافظ األسد، األمر الذي سيتحّول خالل 

الفيلم إىل شبه متالزمة رسدّية ترّدد عربها الشخصّيات مدحًيا متواصاًل لكل من حافظ وبّشار األسد.

تتابع كامريا املخرج دياب املايش يف مشاهد خمتلفة من حياته اليومّية. مسرتخًيا يف املضافة الكبرية 
هو  أسهم  كيف  يروي  بينم  ذاهتا  املضافة  يف  الرجال  من  كبرًيا  عدًدا  متوّسًطا  أو  الزّوار،  من  اخلالية 
مدينتي حلب  مناطق من  التي شهدهتا  الثمنينيات«  األسد يف »حوادث  إىل جانب حافظ  و«رجاله« 
ومحاة، تتابعه الكامريا حّتى وهو مستغرق يف النوم يف أحد الغرف حتت صورة أخرى حلافظ األسد يف 

صدر الغرفة.

بمجمله  يدور  الذي  يقوله  الذي  الكالم  بنقل  للفيلم  الصويت  الرشيط  يستّمر  املايش  نوم  يف مشهد 
الكامريا( عن رأيه الشخيّص فيها. يف  امتداح شخصّية حافظ األسد، ويسأله املخرج )من وراء  حول 
هذا املشهد، كم يف مشاهد ظهور املايش األخرى، خيلق التناقض بني احلمس الشديد واألفكار الكربى 
التي يرددها املايش من جهة، ورثاثة املكان والصورة العاّمة للعجوز األقرب إىل اخلرف من جهة ثانية، 
خيلق هذا التناقض انطباًعا متواصاًل يف الفيلم عن فراغ الكالم الذي ترّدده شخصّياته )باستثناء شخصّية 

الضحّية( األمر الذي يصل حدوده القصوى مع شخصّية املايش، لكونه السلطة األعىل يف القرية.

ز وتَجريدّي يَبتِعد عن التفاصيل، مع  اللة عىل طريقة يف تَقديم موضوع ما بُخطوطه العريضة وبشكل ُمرمَّ )5) األسلبة: أسلوب مرسحي يستخدم للدَّ

االكتفاء ببعض املاَلمح املُكوِّنة لبُنية املوضوع، انظر: مكتبة لبنان، نارشون.
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ويف مستوى ثان، يمّهد تعامل املخرج مع شخصّية املايش لطريقة التعامل مع الشخصيات الاّلحقة، 
ومع املكان بصورة عاّمة يف قرية جعيفنّية املايش، فاألماكن التي تتحدث فيها الشخصّيات خمتارة بعناية 
ا، يف الوقت الذي تتحّدث فيه الشخصّيات  جلهة األبعاد الرمزّية التي حتملها الصورة، األماكن رّثة جدًّ
بحمس بالغ عن إنجازات ضخمة، وأوضاع حياة رفيعة املستوى، فكم األمر يف املشهد األّول لدياب 
من  الاّلحقة  املشاهد  األمر يف  سيمتّد  فقط  كديكور  املمدود  واهلاتف  املرسحي،  الضوء  املايش حتت 

الفيلم، ليصيغ ذلك نمط عالقة الفيلم مع شخصّياته.

مدير املدرسة

يف هناية الدقيقة التاسعة عرشة، يظهر املعّلم خلف املايش مدير مدرسة جعيفنّية املايش وأمني احللقة 
احلزبية فيها، وهو يف الوقت ذاته ابن شقيق عضو جملس الشعب دياب املايش. يعّرف مدير املدرسة عن 
نفسه ويف اخللفّية صور مؤّطرة لكل من حافظ وبّشار األسد معّلقة عىل السّبورة، وحتتها صناديق كرتونّية 
حتتوي أجهزة كومبيوتر مل جيِر إخراجها بعد من الصناديق، أي مل تستخدم بعد يف العملّية التعليمّية، يف 
استمرار ملنهجّية املخرج يف حماولة إيصال أكرب عدد من الرسائل عرب الكادر السينمئي وحده، أو عرب 

تناقض حمتوى الكادر مع خطاب الشخصّيات، كم نشهد يف مشهد تعريف مدير املدرسة لنفسه.

يتحّدث خلف املايش يف مقابلته عن العهد الذي حيمله للرئيس بّشار األسد باالستمرار عىل هنج 
بّشار حافظ األسد«. وكم  القائد حافظ األسد، وذلك خللق جيل مستقبيل واع »جيل سوريا  األب 
يف حالة دياب املايش يبدو معّلم املدرسة متبنيًّا للخطاب الذي يقوله، ويظهر محاًسا وجدّية يف مشهد 
التدريب عىل التحّية احلزبّية مع أحد الطاّلب يف الدقيقة الثامنة والعرشين، وذلك بعد رسده للمراحل 
املختلفة التي يمّر هبا الطفل السوري بالعالقة ما بني املدرسة ومؤّسسات حزب البعث املختلفة، أي 

طالئع البعث، واحتاد شبيبة الثورة، ومن ثّم االحّتاد الوطني لطلبة سورية.

األجهزة  إىل  مشرًيا  الكومبيوتر«  »غرفة  إىل  املدرسة  مدير  يدخل  الفيلم  من  األربعني  الدقيقة  يف 
القابعة يف الصناديق الكرتونية التي مل تستخدم بعد، مشرًيا إىل أهّنا »عطاء من عطاءات الرفيق الدكتور 
بشار حافظ األسد الذي نادى بالتطوير والتحديث«، وذلك يف أثناء سريه ذهاًبا وإياًبا أمام الصناديق 
الفارغة، وكأّن هناك اتفاًقا ضمنًيا بينه وبني املخرج لتقديم اخلطاب الذي يبدو أّنه قد حفظه غيًبا، إذ 
يلقيه بتلك الطريقة املرسحّية، ثّم خيرج من الغرفة مغلًقا الباب وراءه، تارًكا الكامريا ترصد صمت 
آخر  استخدام  يف  واالبن،  األب  األسدين،  صور  حتت  الكرتونية  الصناديق  فيها  تقبع  التي  الغرفة 

للرتميز عرب الصورة من قبل أمرياالي.
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املعّلمون والطاّلب

سريورة  أثناء  يف  ومعّلمون  تالميذ  متفّرقة  مشاهد  يف  الفيلم  يف  يظهر  املدرسة،  مدير  إىل  إضافة 
دوام املدرسة العادّية، يف أثناء االجتمع الصباحي، أو خالل بعض الدروس، أو عىل انفراد مع مدير 
الدقيقة  يف  املدرسة  مدير  أمام  الصف  لتقديم  البعث  بتحّية  يقوم  الذي  الطفل  حالة  يف  كم  املدرسة، 

الثامنة والعرشين.

يف عموم هذه املشاهد يظهر املدّرسون مسهمني يف عملّية التلقني األيديولوجي للطاّلب، كم يف 
الذي  املوسيقا  أو مدّرس  التلقني،  بطريقة  الفرات  اّلذي يرشح درًسا عن هنر  القراءة  مشهد مدّرس 
خيتتم املشاهد املصّورة يف املدرسة من الفيلم بعزفه وغنائه نشيَد البعث، النشيد الرسمي حلزب البعث 

العريب االشرتاكي.

أّما الطاّلب يف الفيلم فهم ضحايا مغلوبون عىل أمرهم يقومون بتلّقي احلمولة األيديولوجّية التي 
ووجود  بالتصوير  تتعلق  ألسباب  األغلب  )يف  مجيعهم  الطاّلب  يبدو  إذ  مقاومة،  دون  من  يتلّقوهنا 
الكامريات( بزهّيم املدريس عسكري الطابع كاماًل، ومع درجة انضباط عالية يف أثناء تلّقي الدروس، 

أو تقديم الصف عىل الطريقة البعثّية ملدير املدرسة.

ال تؤدي شخصّيات األطفال واملدّرسني عىل حّد سواء دوًرا مركزّيا يف »طوفان يف بالد البعث« 
إذ يشّكل  الفيلم،  أّنه معادلة ثالثّية األطراف يف  يبدو  ممّا  أساّسًيا  ذاته ركنًا  الوقت  ولكنّها تشّكل يف 
املخرج العائد إىل سّد الفرات بعد أكثر من ثالثني عاًما من تصوير فيلمه األّول عنه الطرف األّول يف 
العالقة، والطرف الثاين هم »الرعاة األيديولوجيون« للحياة يف القرية، وهم دياب املايش، وابن شقيقه 
مدير املدرسة، أما الطرف الثالث فهو السلطة السياسّية التي فرضت مثل هذا الواقع عىل القرية، وعىل 

البلد بصورة عاّمة.

تلعب هذه العالقة ثالثّية األطراف دوًرا مهمًّ يف فلسفة تقديم األفراد السورّيني يف فيلم أمرياالي، 
وأولئك  املضطهدين،  الناس  بني  »وسيط«  موقع  يف  املخرج  يضع  الفيلم  وراء  السيايس  فاملوقف 
اّلتي  املايش  آل  شخصّيات  مع  التحايل  من  نوع  إىل  املخرج  يلجأ  لذلك  اضطهادهم،  عىل  القائمني 
تقّدم اخلطاب األيديولوجي املبالغ فيه يف الفيلم، العتقادها بأّن اجلمهور املستهدف للفيلم هو مجهور 
السلطة الرسمّية، وبناًء عىل االعتقاد ذاته تظهر الشخصّيات السلبّية يف الفيلم )األطفال واملعّلمون( 

بأقىص درجات االنضباط واالستكانة، خوًفا من أّي عواقب غري مرغوب فيها.
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كانت  وإن  املخرج،  صوت  جانب  إىل  املعادلة  هذه  يف  فتستقّر  الفيلم،  يف  الضحّية  شخصّية  أّما 
الفرد عىل دراية مسبقة  أّن ذلك  أّنه من الواضح  إاّل  ا آخر، هو ضحّية بدوره،  الشخصّية فرًدا سوريًّ
الرجل  نرى  لذلك  والبحرية،  بالسد  ممّثاًل  السلطة،  ملنجز  نقدّية  تقديم رواية  الفيلم، يف  بنيات خمرج 
ملّثًم ومن دون أن يقّدم أّي تعريف شخيص عن نفسه، أي إن شخصّية »الضحّية« متّثل دوًرا سلبيًّا 
للفرد السوري أيًضا )وإن بطريقة خمتلفة عن طالب املدرسة( يسهم فقط يف تعزيز مقولة املخرج، من 
دون حضور أبعاد خمتلفة للشخصّية ذاهتا، غري كوهنا ضحّية جمهولة اهلوّية إلنشاء بحرية األسد، عىل ما 

حيمله ذلك كله من دالالت رمزّية غري خافية بطبيعة احلال عن خمرج الفيلم.

يف احلصيلة النهائية، من املمكن عّد نمط متثيل األفراد السوريني يف فيلم أمرياالي، نمًطا مؤّسًسا 
اجلائرة،  السياسّية  السلطة  هي  أطراف.  بثالثة  معادلة  عىل  قائم  وهو  السورّية،  الوثائقية  السينم  يف 
املواطنون السورّيون، واملخرج الوثائقي، بوصفه طرًفا متفّرًدا يف العالقة، يؤدي دور الوسيط الذكي 
بني السلطة واألفراد، منحاًزا بطبيعة احلال إىل األفراد، ولو اقتىض األمر أن يقوم باستغالل بعضهم كم 
هو احلال مع شخصّيات الفيلم معظمها التي افرتضت أّن الفيلم سيقّدم أمام متابعني أقرب إىل مزاج 

النظام احلاكم، وليس العكس، أي مجهور نقدي معارض، سواًء داخل سورية أم خارجها.

2. حجر أسود 2006

بنقيض األفالم األخرى املشمولة يف الدراسة، فإّن حجر أسود كان أنجز بالدرجة األوىل ليس وفًقا 
لدوافع »فنّية« الطابع، أي الرغبة يف إنتاج وثائقي - إبداعي يشارك يف املهرجانات وينافس عىل اجلوائز، 
بل كان الفيلم قد أنجز بداية بناًء عىل طلب من فرع منّظمة اليونيسيف يف سورية)6)، إضافة إىل وزارة 
اإلعالم السورّية، للتطّرق إىل ظاهرة الترّسب من التعليم اإللزامي يف سورية، لتطلب املؤّسستان الحًقا 

سحب اسميهم من تيرتات الفيلم، يف عقب منع الرقابة لعرض الفيلم يف مدينة دمشق)7).

وكم يف حالة »طوفان يف بالد البعث« فقد استعيد حجر أسود يف أكثر من مناسبة)8) يف مرحلة ما 
اّلتي كانت معقاًل  املرتّدي يف بعض األحياء  احلياة  للتدليل عىل واقع  السورّية، وبخاّصة  الثورة  بعد 
صّور  الذي  دمشق  العاصمة  جنوب  األسود  احلجر  حّي  مثل  السوري،  النظام  ضد  لالحتجاجات 

الفيلم معظمه فيه.

)6) »فيلم الحجر األسود يعالج قضيّة تشغيل األطفال« جريدة الغد، 9)-0)-006).

)7) زوربا، »حجر أسود مجتمع فائض عن الحياة« مقابلة لنضال الدبس مع راديو روزنة، 4)-))-4)0). 

)8) خالد منصور »معركة أخرية من قلب حجر أسود صنع يف الشام« موقع درج، 5)-8-05)0).

http://www.alghad.com/articles/755223-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://www.alghad.com/articles/755223-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://rozana.fm/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA/25/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89/8858/%22%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF%22-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-
http://rozana.fm/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA/25/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89/8858/%22%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF%22-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-
http://daraj.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%8F%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4/
http://daraj.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%8F%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4/
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شخصّيات الفيلم

يشّكل أطفال حّي احلجر األسود األغلبّية العظمى من شخصّيات الفيلم، باستثناء مشاهد حمدودة 
يظهر فيها أفراد »بالغون« من أرسهم. وبخالف األفالم األخرى، يغيب الرشيط الصويت عن الفيلم، 
الفيلم، من دون  وال حترض شخصّية املخرج بأّي طريقة أخرى، جيري الرتكيز فقط عىل شخصّيات 

عالقة بأّي مؤّثرات خارجّية.

 حممد

منذ الدقيقة األوىل يف الفيلم، تتابع الكامريا ما يبدو يوًما نموذجيًّا يف حياة حمّمد. يستيقظ الطفل منذ 
الصباح الباكر، ويمّر بمنزل صديقه مصطفى، ليبدأ االثنان رحلة عملهم اليومّية عىل العربة الّتي جيّرها 
احلصان »الطنرب« وذلك عرب مجع املخّلفات املعدنّية امللقاة عىل الطرقات لبيعها يف آخر النهار كمواد 

أولّية للباعة املهتمنّي برشائها.

يعّرف حمّمد عن نفسه بأّن عمره مخسة عرش عاًما، وأّنه يقيم يف حي احلجر األسود، حيث كان احلّي 
يعّد أحد أحزمة الفقر جنوب العاصمة السورّية دمشق قبل اندالع الثورة، قبل أن يلحق الدمار بأجزاء 
واسعة منه خالل سنوات الثورة السورّية. يقول حمّمد أيًضا إّنه مل يذهب إىل املدرسة، بل كان يعمل 

طوال الوقت لدفع األموال لوالدته التي كانت بدورها تعطي جزًءا من هذه األموال التي حيّصلها.

أو  الباكر،  الصباح  االستيقاظ يف  يتحّدث حمّمد ومصطفى عن صعوبة  العفوية  أحاديثهم  يف 
الشخصّيات  بصوت  املسّجل  الصويت  الرشيط  فيرسد  للكامريا،  وأّما  اآلخرين،  األصدقاء  عن 
تفاصيل »أكثر أمهّية« عن حياهتا، فيرسد حمّمد مثاًل عن والده الكحويل الذي اعتاد رضبه وإخوته، 
الفتيات،  معاكسة  أو  املنزل،  خارج  متأّخرة  لساعات  السهر  يف  الشخصّية  حمّمد  مغامرات  وعن 
وعن أمنياته بالعودة إىل املدرسة لتعّلم القراءة والكتابة، وذلك عىل األقل للتمّكن من كتابة اسمه 

الشخيص.

بالدفاع عن نفسه،  إثرها  الدقيقة اخلامسة يرسد حمّمد حماولة حتّرش جنيس تعّرض هلا، قام يف  يف 
وطعن أحد األشخاص بالسّكني يف رقبته ليسجن يف إثرها يف سجن األحداث الذي يرسد بصحبة 
األطفال  بعض  هبا  يتمّتع  التي  واالمتيازات  السجاّنني،  وقسوة  فيه،  احلياة  أوضاع  مصطفى  صديقه 

داخل السجن التي جتعلهم يعنّفون األطفال اآلخرين.



العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

96

ملف العدد

يرسد حمّمد أيًضا عن ماضيه املهني، وعن عمله يف مهن خمتلفة منها تلميع املعادن، ويف أحد املعامل، 
والنجارة، وغريها، قبل أن يستقر به املقام يف جتميع املخّلفات املعدنّية، وذلك بسبب »غضبه الدائم«، 
كم يصفه، وشجاراته املستمّرة مع اآلخرين، ولكنّه يف الوقت ذاته يعرّب عن فلسفته الشخصّية يف احلياة 
ا عن وجود أشياء مجيلة يف احلياة جتعلها جديرة بالعيش »ما يف حدا بيكره  يف الدقيقة الرابعة عرشة، معرّبً

الدنيا، يمكن يف ما بعرف، بس أنا ما بكره الدنيا، بحبها«.

اللحظة  بيت عائلة حمّمد، وهي  للمّرة األوىل إىل  الكامريا  الواحدة والثالثني تدخل  الدقيقة  يف 
األوىل التي تدخل فيها الكامريا إىل بيت أحد شخصّيات الفيلم، داخل البيت الفقري قليل اإلضاءة 
يعّرف حمّمد عن إخوته الذين مل يذهب أحد منهم إىل املدرسة عىل الرغم من كوهنم مجيًعا يف عمر 
التعليم اإللزامي يف سورية، ويعّرف عن والدته، وشقيقه األكرب اّلذي ال يغادر املنزل أبًدا املصاب 
عنده  فسنتوّقف  الفيلم،  يف  األطفال  باقي  مع  ملحّمد  األخري  املشهد  أّما  النفيس،  املرض  من  بنوع 

بشكل منفصل.

 مصطفى

ترك  قد  وأّنه  سنة،  عرش  أربع  عمره  بأّن  الفيلم  من  الثالثة  الدقيقة  يف  نفسه  عن  مصطفى  يعّرف 
املدرسة منذ الصف الرابع، لديه مخسة إخوة يعيشون يف مدينة إدلب حيث عائلة والدته، أّما والده فهو 

متوىف منذ شهرين فقط، لذلك تقيض والدته مّدة »العّدة الرشعّية« يف مدينة إدلب.

أحد  بمساعدته  االشتباه  بعد  األحداث، وذلك  أيًضا يف سجن  فقد سجن مصطفى  وكم حمّمد، 
األطفال املدمنني عىل ماّدة »الشعلة«)9) عىل اهلرب من الرشطة، يروي مصطفى يف الرشيط الصويت عن 
طبيعة احلياة يف السجن الواقع يف مدينة »قدسّيا« قرب دمشق، وعن أوضاع خروجه منه، ويرسد قصة 
رضب والده له بعد خروجه من سجن األحداث الذي دخله مّرة أخرى يف عقب طعنه لطفل آخر 
بالسكني، ومن ثم تقّدم رسدّية حمّمد يف الفيلم قصة دائرة عنف اجتمعي ال تلعب السلطة السياسّية 
الدور الوحيد فيها )ممثلة بالسجن والرشطة( بل تتشّكل تلك الدائرة من مكّونات عدة منها األب، 

والطفل نفسه الذي طعن طفاًل آخر بالسكني.

ويف الوقت ذاته، تقّدم رسدّية مصطفى يف الفيلم عالقة مرّكبة مع األب العنيف الذي كاد يف مّرات 
عّدة أن جيهز عليه من شّدة الرضب لوال تدّخل األقارب أو اجلريان، لكّن تلك الذكريات السّيئة مع 

)9) ماّدة الصقة يجري استخدامها أحيانًا كمخّدر )وبخاّصة من قبل األطفال) عرب وضعها يف كيس بالستييك واالستنشاق عربه.
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األب مل متنع مصطفى من حماولة قتل نفسه، بسبب حزنه عليه بعد موته، إذ حاول مصطفى قطع أوردة 
يديه عقب زيارته لقرب والده وبكائه عليه.

حيث  مصطفى،  خالة  منزل  داخل  عائليًّا  اجتمًعا  الكامريا  تصّور  والثالثني  التاسعة  الدقيقة  يف 
التحاق  عدم  عن  رضاهم  عدم  ومن  املعيشّية،  األوضاع  سوء  من  العائلة  رجال  من  اثنان  يشتكي 
األطفال باملدارس، ذلك بينم جيلس األطفال يف غرفة ثانية متحّدثني عن الفتيات، وعن آماهلم باحلب 

والزواج، حيث تنجح كامريا الفيلم بالتقاط عفوّية إيقاع احلياة يف منزل العائلة.

 الفتيات

يف الدقيقة الثامنة عرشة ويف أثناء وجود باقي األطفال )الذكور( يف بركة للسباحة تظهر شخصّية 
»الفتاة األوىل« التي ال تعّرف عن اسمها، مرتدية كامل مالبسها مقابل ارتداء الذكور ملالبس السباحة. 
ترسد الفتاة عن عائلتها اّلتي ال تّضم أّي إخوة ذكور، وعن تفضيلها قضاء الوقت مع الذكور مقارنة 
باإلناث، خالل اللعب أو السباحة أو غريها، األمر الذي تسّبب هلا يف السابق بمشكالت مع أهلها، 
وبخاّصة والدها الذي كان يرضهبا، وتتحّدث أيًضا عن قّصة أخيها الصغري الذي تويّف اختناًقا بسبب 

نوم والدهتا يف أثناء إرضاعها له.

أّما »الفتاة الثانية« فتظهر يف الدقيقة اخلامسة واألربعني، وعىل الرغم من صغر سنّها إالّ أهّنا تتحّدث 
عن أّيام دراستها يف املدرسة بصيغة املايض البعيد، وتتحّدث عن العنف الذي كانت تالقيه يف املدرسة 
سواًء من األساتذة، أم من أشخاص آخرين حاول أحدهم اغتصاب صديقة هلا قبل أن يقتلها، لتكون 
تلك احلادثة سبب توّقفها عن الذهاب إىل املدرسة، بحسب روايتها. تروي الطفلة أيًضا ماضًيا من 
العنف األرسي مع والدها الذي انتهى به احلال إىل السجن بعد قتل شقيقته، من دون أن تذكر السبب 

وراء تلك اجلريمة التي قام هبا والدها.

تقّدم الفتاتان يف حجر أسود صورة مرّكبة لألنثى، أو الطفلة السورّية، فهي )ولو يف بداية عمرها( 
ا لألنثى يف حماولة  معارضة للنظام االجتمعي القائم بصورة أو بأخرى، ذلك يف حني نرصد غياًبا تامًّ

»طوفان يف بالد البعث« خلق نموذج عن القرية السورّية.

 األطفال خارج احلجر األسود

يف الربع ساعة األخرية من الفيلم، تتابع الكامريا ما يبدو رحلة لعدد من أطفال الفيلم )من بينهم 
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وسوق  القديمة  دمشق  أحياء  األطفال  يزور  حيث  األسود،  احلجر  حّي  خارج  ومصطفى(  حمّمد 
سفح  عىل  ذلك  عقب  يف  الرحلة  لتنتهي  للحيوانات،  وحديقة  املدينة،  وسط  يف  وسينم  احلميدّية، 
تقليدّية األماكن  الرغم من  الرحلة )عىل  املطّل عىل جممل مدينة دمشق. حيث تشّكل  جبل قاسيون 
التي يزورها األطفال خالهلا( مساحة لعرض جانب خمتلف من شخصّيات األطفال يف الفيلم، وهو 

اجلانب األقرب إىل طفولتهم من ناحية حّب اللّعب، واالستكشاف.

يظهر فيلم حجر أسود يف جممله، ومن دون تعليق صويت من املخرج )هو الفيلم الوحيد يف العينة من 
دون مثل هذا التعليق( جمموعة كبرية من التناقضات واملشكالت االجتمعية والسياسية واالقتصادية 
يف املجتمع السوري، ويف الوقت ذاته خيلق شخصيات )ال شخصية واحدة( من حلم ودم، وتناقضات، 

حتت نري االضطهاد والقمع يف الوقت ذاته.

3. العودة إىل محص 2013

 - الوثائقية  األفالم  أوائل  من  الفيلم  يعّد  الدولّية،  السينمئّية  اجلوائز  من  بعدد  فوزه  إىل  إضافة 
اإلبداعّية املنتجة بعد انطالقة الثورة السورّية اّلتي حّققت نجاًحا يف مستوى مهرجانات السينم العاملّية 
اجلائزة  أمّهها  بعدد كبري من اجلوائز)10)  الفيلم  فاز  فقد  السابق.  السورّية يف  الوثائقّية  السينم  مل حتّققه 

الكربى يف مهرجان »سان دانس« السينمئي.

شخصيات الفيلم

وليس  األساس،  املوقع  محص  مدينة  فيه  حتتّل  رسد  نحو  املخرج  توّجه  الفيلم  عنوان  يعكس 
شخصّيات بعينها، وإن كان هذا الرسد سيجري فعاًل عرب جمموعة من الشخصّيات إاّل أهّنم يمّثلون 
السورّية. ومقارنة باألفالم  الثورة  تارخيّية خاّصة، هي حلظة  املدينة، يف حلظة  »طليعة« ما من سّكان 
السابقة، نجد أّن شخصّية املخرج ستحتّل منزلة أكرب من الرسد يف الفيلم، سواًء يف مستوى حضوره 
الشخيص يف بعض املشاهد، أم يف مستوى الرشيط الصويت املسّجل بصوته، لذلك سنقوم بالتوّقف 
عند شخصّية املخرج بوصفها أيًضا واحدة من شخصّيات الفيلم، وليس فقط الشخص املسؤول عن 

إنجازه.

)0)) صفحة فيلم »العودة إىل حمص عىل موقع آي إم دي يب.

https://www.imdb.com/title/tt3199456/awards
https://www.imdb.com/title/tt3199456/awards
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املخرج

للفيلم  الصويت  الرشيط  يبدأ  الفيلم،  فيه  صّور  الذي  السورية  الثورة  سياق  عن  قصري  نص  بعد 
وبشخصّيات  محص،  بمدينة  عالقته  عن  الفصحى  بالعربّية  متحّدًثا  ديركي  طالل  املخرج  بصوت 
اخللفي  املقعد  الصويت صورة ديركي وهو جالس يف  التعليق  يرافق هذا  التي ستظهر الحًقا،  الفيلم 

لسّيارة يبدو أهّنا تقّله من/ أو إىل مدينة محص السورّية.

بعد ظهور الشخصيتني الرئيستني يف الفيلم بشكل موّقت، يعود الرشيط الصويت بصوت ديركي 
ليرسد قّصته الشخصّية مع مدينة محص، وعن زياراته األوىل إىل املدينة للمشاركة يف العمل اإلعالمي 
فيها وذلك »يف الوقت الذي منع فيه عىل اجلميع نقل ما حيدث يف سورية« يف تأكيد من املخرج عىل 
شجاعته الشخصّية، وعىل اقتحامه أماكن كانت رّبم خطرة عىل اآلخرين يف ذلك الوقت، األمر الذي 

سيتكّرر يف غري مكان يف الفيلم.

الفيلم  طوال  يستمّر  الذي  الصويت  الرشيط  يرسد  الفيلم،  بشخصّيات  املخرج  عالقة  إىل  إضافة 
احلوادث التي جرت يف مدينة محص وفق تسلسلها الزمني، وذلك باالنسجام مع احلوادث التي جتري 
يف الفيلم ذاته، فمثاًل يرسد ديركي قّصة اقتحام قّوات النظام منزل الساروت يف حّي البياضة قبل أن 
الرشيط  أّن  بمعنى  املدّمر،  الساروت  منزل  من  مشاهد  عرض  خالل  وذلك  اهلرب،  األخري  يتمّكن 
الصويت يف الفيلم يشّكل أيًضا جزًءا من شخصّية املخرج اّلتي يشّكل تفاعلها مع باقي الشخصّيات 

جزًءا مهًم من متثيلهم )بوصفهم أفراًدا سوريني( يف الفيلم.

يف الدقيقة الثالثة والثمنني يعود خمرج الفيلم إىل الظهور أمام الكامريا، يف إعادة ملشهد ظهوره األّول 
يف بداية الفيلم، جالًسا يف املقعد اخللفي لسيارة تقطع طريق سفر، ومع تعليق صويت يكّرر ما قاله يف 
بداية الفيلم »املدينة التي كنت أعرب طريق السفر من جوارها إىل منزيل يف دمشق سابًقا، من دون أن 
أفّكر مّرة واحدة يف أن أدخلها، املدينة التي أصبحت أغىل ما أملك«، ثّم يف اللقطة التالية يظهر ديركي 
يف لقطة جتمعه مع عبد الباسط الساروت يف ريف محص، يف ما يبدو مشهًدا وداعيًّا لعبد الباسط الذي 

قّرر العودة إىل املدينة املحارصة.

بالساروت،  الشخصّية  املخرج  عالقة  إظهار  املشهد  هذا  عرض  من  األساس  الغرض  يبدو 
السورّية مع عبد  بالعامّية  الكامريا متحّدًثا  للمّرة األوىل من وراء  املخرج يظهر  أّن صوت  وبخاّصة 
بأجوبة عمومّية عن  مّرة أخرى  يرّد  أّن األخري  إاّل  الشخصّية،  إليه بعض األسئلة  ا  الباسط، وموجهًّ
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بعبارة  الثورة،  انترصت  حال  يف  بسيطة  مهنة  يف  بالعمل  والقناعة  النسيان،  ونعمة  النرص،  يف  األمل 
الذي جيمعه شخصيًّا مع خمرج  املشهد  الكامريا يف هذا  أمام  الباسط  عبد  أخرى، ال خيتلف خطاب 
الفيلم عن املشاهد السابقة، ال يؤدي املشهد أّي أمهّية خاّصة يف قّصة شخصّية عبد الباسط نفسها، بل 

يبدو الغرض منه مقترًصا عىل إظهار وداع املخرج للساروت.

الساروت،  وداع  يف  كلمت  كتابة  ويف  ذلك،  بعد  الشعري  اإلنشاء  يف  الصويت  التعليق  يستغرق 
ولكن ذلك كله من دون حتقيق خرق يف معادلة التلّقي التي رصدناها يف وقت سابق عند أمرياالي، 
أي الشخصّيات السورّية، السلطة، واملخرج كطرف مستقل، املعادلة التي يعّززها حضور ديركي يف 

الرشيط الصويت، وبالصورة يف مشاهد أخرى.

 عبد الباسط الساروت

حممواًل عىل األكتاف، يظهر الساروت يف الدقيقة الرابعة من الفيلم، وهو يقود تظاهرة مسائّية، ومن 
ثّم يعود يف الدقيقة السادسة من الفيلم ليرسد للكامريا جتربته السابقة حارس مرمى لنادي الكرامة يف 
مدينة محص، ومن ثّم قّصة مشاركته يف الثورة وتصّدره قيادة اهلتافات يف التظاهرات املناهضة للنظام 
يف املدينة، وذلك بالرتافق مع عرض لقطات من تظاهرات خمتلفة قام الساروت باملشاركة فيها، ومن 

ثّم لقطات لعودة الساورت من تلك التظاهرات، حموًطا بمعجبيه وحمبّيه من األهايل.

إىل  السلمّية  التظاهرات  قائد  الساروت  شخصّية  من  الفيلم  ينتقل  عرش،  السادسة  الدقيقة  مع 
الساروت املقاتل قائد كتيبة »شهداء البّياضة«. جيلس الساروت يف املشهد يف أحد املنازل ويقّلب مع 
أصدقائه صوًرا قديمة له حني كان حارًسا للمرمى، ولكنّه يف الوقت ذاته يرتدي حزام مسّدس حريب، 
وينّسق مع أحد األشخاص عرب السكايب جلمع مزيد من املال لرشاء السالح، ثّم ينشد لألخري أنشودة 
جديدة عرب السكايب، بمشاركة أصدقائه من احلارضين يف اجللسة، ويف الدقيقة التاسعة والعرشين 
ننتقل مع الساروت إىل أحد جبهات محص، يف ما يبدو لقاًء مع خمرج الفيلم بعد مرحلة انقطاع، يرشح 
أمّهيتها  يرابط عندها، وعن  التي  النقطة  املقابلة الصحافّية للكامريا عن طبيعة  الساروت عىل طريقة 

العسكرّية، وما إىل ذلك.

لعبد  العفوّية  اللقطات  بعض  التقاط  يف  الفيلم  ينجح  واخلمسني،  السادسة  الدقيقة  من  ابتداًء 
نفسّية صعبة، وذلك يف عقب مقتل عدد من رفاقه عىل اجلبهات،  أثناء مروره بحاالت  الباسط، يف 
لباسط ذات  اللقطات األخرى  لقطات خيتلف حمتواها عن  الفيلم  يعرض  تقريًبا  دقائق  طوال مخس 
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الدقيقة  العفوّية للساروت يف  اللقطات  النوع من  الفيلم هذا  يقّدم  الطابع األكثر صحفّية وتقريرّية، 
اخلامسة والسبعني يف أثناء جلوسه مع عائلته.

بعد تلك اللحظات احلميمّية مع عائلته، يصاب الساروت يف أثناء حماولة عودته ومقاتلني آخرين 
إىل أحياء محص املحارصة، ويقّدم الفيلم لقطات لعبد الباسط الذي يفقد أعصابه حتت تأثري املخّدر 
واألمل، ثّم يبكي يائًسا ومطالًبا بفّك احلصار عن العائالت التي بقيت داخل احلصار، لينتقل الفيلم بعد 

ذلك إىل مشهد وداع الساروت واملخرج الذي ناقشناه سابًقا.

تظهر شخصّية الساروت أكثر من باقي الشخصّيات األخرى يف الفيلم، وينجح الفيلم كم ذكرنا يف 
تصوير الشخصّية يف أوضاع إنسانّية خمتلفة، منها الفقدان، واإلصابة، واليأس. لكّن الفيلم يف احلصيلة 
ال يعرض صورة للساروت خمالفة لتلك املكّرسة يف وسائل اإلعالم عن حارس املرمى السابق، الثائر 
السلمي ثّم املقاتل، رّبم يلعب دوًرا يف ذلك طبيعة الشخصّية نفسها، ورّبم اللحظة التارخيّية احلاسمة 
التي صّورت فيها. ذلك من دون أن يؤدي سعي املخرج املحموم إلظهار عالقة شخصّية قوّية جتمعه 

بالساروت إىل إضافة أبعاد جديدة عىل شخصّية الساروت.

 أسامة اهلبايل )أسامة احلميص(

يظهر الصحايف والناشط اإلعالمي أسامة اهلبايل املعروف بـ«أسامة احلميص« يف الدقيقة الرابعة من 
الفيلم مصّوًرا تظاهرة مسائّية يف شارع امللعب البلدي يف مدينة محص، ثّم يف لقطات متفّرقة أخرى يف 
بداية الفيلم، معّلًقا عىل فيديو استشهاد أحد أصدقائه من التظاهرات األوىل يف مدينة محص، أو مصّوًرا 
للتظاهرات بكامرياته من أحد األسطح املجاورة، وذلك بالتزامن مع عرض لقطات للساروت، إذ 
يعّزز الرسد البرصي للفيلم فكرة الصداقة، أو الرشاكة بني الساروت واهلبايل، أو بني قائد التظاهرات، 
واإلعالمي الذي يقوم بتوثيقها، ومع انتقال رسد الفيلم نحو شخصّية عبد الباسط الساروت بوصفه 
قائًدا عسكرًيا، يبقى اهلبايل حارًضا يف املشهد صديًقا للساروت، ولكن بوصفه إعالميًّا فقط، من دون 

دور عسكري.

إصابة  عىل  الصويت  الرشيط  يعّلق  العبارة  هبذه  اهلاون«  من  حّصة  والشوارع  كالبيوت  أيًضا  »لنا 
اهلبايل بقذيفة هاون، مستعرًضا بعض املشاهد من إسعاف اهلبايل يف أحد املستشفيات امليدانية، ومن 
ثّم مشهًدا لعبد الباسط الساروت من منزل اهلبايل موّجًها رسالة إىل صديقه املصاب الذي تعود كامريا 

ا. الفيلم إليه وهو يرفع إشارة النرص من رسيره يف املستشفى عىل الرغم من حالته الصحّية السّيئة جدًّ
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الباسط  املدّمر بصحبة عبد  منزله  لزيارة  أسامة من إصابته  يعود  الفيلم،  الدقيقة األربعني من  يف 
الساروت، يتفّقد االثنان من دون غرض حمّدد بقايا املنزل املحروق بالكامل، ثّم تنتقل الكامريا لرتصد 
والتجهيز  األسلحة  بتحضري  منشغلني  اآلن  يبدون  الذين  القدامى  أصدقائه  من  لعدد  أسامة  زيارة 
املخرج  تعليق  يتدّخل  بل  بعفوية،  للتعبري عن مشاعرة  للهبايل  املجال  الفيلم  يرتك  هنا ال  للمعارك، 

ليرسد التغرّي الذي طرأ عىل شخصية أسامة من وجهة نظره.

»املّدة التي قضاها أسامة يف مرضه بعيًدا عن شوارع محص، غرّيت وجه املدينة وأهلها يف غيابه، 
تغرّيت محص التي يعرفها، وتغرّي املزاج كّله. الشغف بالّسالح انترش كوباء، عند من كانوا يف القريب 
الكفاح السلمي )..( كان أسامة مثل مغرتب، يكتشف مدينة جديدة، وكان حني يريد أن  رفاقه يف 

يكون وحيًدا يأخذ كامريته ويغادر، باحًثا عن تفاصيله املفقودة«.

يقّدم الفيلم التعليق الصويت السابق برفقة مشهد لتنظيف جمموعة من الشباب لألسلحة، وجلوس 
اهلبايل وراءهم، يف حني تأخذ الكامريا لقطات مقّربة لوجهه. إذ ختلق اللقطة السابقة بصحبة التعليق 
الصويت انطباًعا بصدقّية الرأي الوارد يف التعليق، ولكن األمر يطرح يف الوقت ذاته تساؤاًل عن اآللّية 
فرصة  للشخصّيات  ترتك  التي ال  الفيلم  املمثلة يف  األخرى  املشاهد  من  املشهد، وكثري  هبا  نّفذ  اّلتي 
قول آرائها يف قضايا أساسّية بالعالقة مع موضوعة الفيلم )هنا سؤال السلمّية والعسكرة( بل عوًضا 
عن ذلك يقوم الفيلم بتقديم الرشيط الصويت للمخرج، بصحبة مشاهد تعطي انطباًعا بصدقّية الرأي 

املقّدم يف الرشيط. 

وعىل املنوال ذاته، يعرض الفيلم يف الدقيقة الثانية واخلمسني مشهًدا للهبايل وهو يصّور خمّلفات 
املقصوفة يف مدينة محص، وذلك بصحبة  أماكن خمتلفة من األحياء  ثّم متجّواًل يف  قذائف حربّية، 
لقد نرشنا صور  أسامة،  بـ«عزيزي  تبدأ  املخرج  املّرة عىل شكل رسالة من  تعليق صويت جاء هذه 
بأن يسمع  تغيرًيا،  بأن حتدث  ذاته،  القديم  تفاؤلك  القاهرة، ونحن نحمل  الكبري يف شارع  الدمار 

العامل، بأن يرى«.

ويستمّر الرسد يف ما يبدو حتلياًل من املخرج ملشاعر اهلبايل بالعالقة مع الصمت الدويل عن حوادث 
مدينة محص الذي ال يتحّدث أبًدا إىل الكامريا طوال الفيلم عن أّي يشء شخيص، باستثناء التعليقات 
العاّمة عىل األوضاع امليدانية، وذلك عىل طريقة فيديوهات توثيق الثورة السورّية املنترشة عىل اإلنرتنت 

منذ بداية الثورة.
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يف الدقيقة الثالثة واخلمسني يتوّقف الفيلم عن عرض مشاهد اهلبايل، لريّكز يف الدقائق األربعني 
املتبّقية مع عبد الباسط الساورت، باستثناء خرب يرسده التعليق الصويت للمخرج يف الدقيقة اخلامسة 
واخلمسني عن اعتقال أسامة اهلبايل عىل احلدود السورّية اللبنانّية، يذكر فيه املخرج مدى حزنه عىل 
أّن عاًما قد مىض عىل  آخر  يذكر يف مكان  ثّم  له مصري«،  يعرف  الذي »اختفى ومل  أسامة  فقدان 

اعتقال أسامة، ولكن من دون إعادة ربط لشخصّية أسامة بمسار احلوادث يف الفيلم.

 الشخصّيات األخرى

بخالف »طوفان يف بالد البعث« حيرض عدد كبري من الشخصيات الثانوّية يف »العودة إىل محص« 
من دون تركيز مبارش عليها، وحيرض أهايل محص طوال الوقت يف رسد املخرج أو يف لقطات الفيلم، 
بوصفهم ضحايا هلمجّية النظام، ولكن يف الوقت ذاته مقاومني هلذه اهلمجّية بشّتى الوسائل، ويظهر 
القتىل، كم يف لقطات الساروت واهلبايل بوصفهم ممثلني عن  التظاهرات، أو تشييع  ذلك يف لقطات 
املجتمع املحيل، وذلك يف اختالف جوهري عن طبيعة حضور السّكان املحليني يف »طوفان يف بالد 

البعث« عىل سبيل املثال.

ولكن ومع هذا احلضور »اإلجيايب« لألفراد السورّيني يف الفيلم، إال أّن الشكل الفنّي الذي يّتبعه 
املخرج عرب زّج نفسه كجزء مفرتض من حوادث الفيلم، وفق املعادلة التي ذكرناها سابًقا، ذلك كله 
كانوا يف  الوثائقّية، حّتى ولو  السينم  السوريني يف  األفراد  متثيل  العالقة اإلشكالية يف  نوًعا من  خيلق 
حلظة تارخيّية متّثل ذروة انغمسهم يف أداء دور كبري يف مصائر حياهتم كم يف حلظة الثورة السورّية وفيلم 

»العودة إىل محص« الذي صّورت مشاهده معظمها يف أقوى أّيام عنفواهنا.

4. طعم اإلسمنت 2017

يتابع طعم اإلسمنت ما كان »العودة إىل احلمص« قد افتتحه من حصد أفالم وثائقّية سورّية جلوائز 
عاملّية. إذ فاز الفيلم حّتى اليوم بعدد كبري من اجلوائز أمّهها اجلائزة الكربى يف مهرجان »فيزيون دو 

ريل« يف سويرسا، إضافة إىل جوائز أخرى يف مهرجانات خمتلفة)11).

)))) صفحة الفيلم عىل موقع آي إم دي يب.

https://www.imdb.com/title/tt7085762/awards
https://www.imdb.com/title/tt7085762/awards
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لكن إضافة إىل حضوره يف مستوى املهرجانات واجلوائز حيّقق الفيلم أيًضا نوًعا من احلضور يف 
مستوى األدبّيات املرتبطة بالعالقة بني كّل من سورية ولبنان)12)، كون الفيلم يرسد قّصة عّمل الجئني 
اللبنانّية)13)،  األهلّية  باحلرب  املرتبطة  اإلرجاعات  من  كثرًيا  وينجز  اللبنانّية،  العاصمة  يف  سورّيني 

وبقضايا تتقاطع ما بني حارض لبنان ومستقبل سورية مثل »إعادة اإلعمر«.

الشخصّيات يف الفيلم

يقّدم الفيلم مقاربة خاّصة بالعالقة مع شخصّياته، فالفيلم ال يضّم أّي شخصّيات سورّية )أو غري 
سورّية( واضحة املعامل، بمعنى تنجز رسًدا حلوادث حياهتا، أو تقوم بفعل الروي للكامريا، بل يرّكز 
الفيلم عىل حياة جمموعة عّمل سورّيني داخل موقع بناء يف العاصمة اللبنانّية بريوت بينم يرسد الرشيط 
الصويت للفيلم حكاية شخصّية مفرتضة ألحد هؤالء العّمل، لذلك سنقوم بتقسيم حتليل الشخصّيات 

إىل كتلتني رئيستنّي. شخصّية املخرج يف الفيلم، وشخصّية باقي العّمل.

شخصّية املخرج

بصوت  مسّجل  صويت  بتعليق  اإلسمنت  لطعم  الصويت  الرشيط  يبدأ  محص«  إىل  »العودة  يف  كم 
يف  الحًقا  سنراهم  الذين  العّمل  ألحد  أهّنا  املفرتض  من  شخصّية  بلسان  يروي  اّلذي  نفسه  املخرج 
بلسان  املفرتضة  حياهتا  حوادث  تروى  وملاذا  هذه،  هي  شخصّية  أّي  حتديد  دون  من  ولكن  الفيلم، 

املخرج، وليس بلسان الشخصّية ذاهتا؟.

بالعودة إىل الرشيط الصويت يتحّدث املخرج عن »حلظتني« ال يستطيع نسياهنم يف حياته؛ األوىل 
من الطفولة حيث عاد من املدرسة إىل املنزل، وشّم رائحة والده العائد من السفر، ليكتشف بعد ذلك 
صورة للبحر معّلقة عىل حائط مطبخ العائلة اّلتي يبدو أن الوالد أحرضها من بريوت إىل مكان ما يف 
سورية )ال حيّدد أبًدا( ثّم يتحّول الرشيط الصويت إىل رسد صور شعرّية غري واقعّية عن »غرق الطفل« 

داخل الصورة املعّلقة عىل جدار املنزل.

بعد استعراض مشاهد من الساعات الصباحّية األوىل لعمل جمموعة من العّمل السورّيني يف أحد 
مواقع البناء اللبنانّية، يعود التعليق الصويت للمخرج يف الدقيقة التاسعة لرسد تفاصيل عن شخصّية 

))))  إلياس خوري، »ما هو طعم اإلسمنت؟« جريدة القدس العريب، 7)-0)-7)0). 

))))  خالد صاغيّة، طعم اإلسمنت: متاهة ما بعد الثورة، موقع الجمهوريّة، 0)-7-06)0). 

http://www.alquds.co.uk/?p=809801
http://www.alquds.co.uk/?p=809801
https://www.aljumhuriya.net/ar/38327
https://www.aljumhuriya.net/ar/38327
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الوالد املفرتضة اّلتي كانت كّفه بالنسبة إىل الطفل تشّكل مدينة بريوت بالنسبة إىل املخرج، لينتقل بعد 
ذلك باحلديث عن تشابه األّيام وانعدام الفرق بينها بعد الدخول إىل »اجلورة« أو موقع البناء يف الفيلم.

يتابع الرشيط الصويت رسد التفاصيل التي تطرأ عىل حياة العامل بعد أن يبدأ احلياة يف »اجلورة« 
وكيف تقسو أصابع العامل، وكيف تقع األشياء اخلفيفة من يديه لعدم إحساسه بوزهنا، وكيف هيرب 

اخلوف مع أّول رضبة حديد، وكيف أّن صوت العمر يشعر العّمل بـ«األمان«.

لبنان،  السابق يف  البناء  يبنيها الرشيط الصويت، بني الطفل ووالده عامل  التي  يف استمرار للقّصة 
بتابع الرشيط ما يبدو مقولة أساسّية من مقوالت الفيلم »ضّبيل شنتاية السفر، ومد إيدو عىل جيبتو، 
عطاين مفاتيح بيتنا. قيّل بس تبّلش احلرب، املعمرجّية بروحو عىل بلد تاين خّلص حرب، وبينطروا 
أّن  بمعنى  ناطر«  بعدين  »أيب  أيًضا بصوته  املخرج  لريّد  يعمروها«  ويرجعوا  لتخلص،  ببلدن  احلرب 
باستخدام  ولكن  وابنه،  األب  خمتلفني.  صوتني  بني  احلوار  من  نوع  إنجاز  حياول  الصويت  الرشيط 

صوت املخرج فقط.

يشّكل املقطع السابق من الرشيط الصويت حلظة كاشفة بالعالقة مع الفيلم، ومع ما يبدو السبب 
املخرج،  قّصة مفرتضة ورسدها بصوت  كتابة  أي  باألساس،  الصويت  التعليق  الشكل من  وراء هذا 
فاملقطع السابق من القّصة يشري إىل مقولة تتعّلق بجيلني من العاملني السورّيني؛ جيل اآلباء الذي أتى 
إىل لبنان بعد انتهاء احلرب األهلّية فيه، واجليل الثاين هم األبناء الذين جلؤوا إىل لبنان يف عقب الثورة 

واحلوادث التي تلتها يف سورية.

املقولة السابقة )عىل أمهّيتها( ال ترتبط بشخصّية حمّددة من عرشات العّمل املختلفني الذين يصّورهم 
الفيلم يف موقع البناء. بل تبدو، وبالطريقة اّلتي قدّمت هبا، مقولة املخرج نفسه اّلذي صاغها عىل لسان 
أحد العّمل، لينسجم ذلك مع الشكل الفنّي الذي اعتمده الفيلم، وهو التعليق الصويت من املخرج عن 

قصص العّمل )أو أحدهم( عوًضا عن حديث العّمل بأنفسهم عن قصصهم.

يف الدقيقة الثانية والثالثني يعود صوت املخرج سارًدا قّصة عن استيقاظ الشخصّية املتخّيلة التي 
يروي الرشيط الصويت قّصتها لتجد نفسها حتت الركام، ركام ناتج عن قصف املبنى الذي تعيش فيه، 
وذلك بعد أن استمّر احلفر يوًما كاماًل إلجياده حتت الرتاب. بعد ذلك، يرسد الصوت أّنه أخذ قراًرا 
أّنه حفرة أخرى حتت األرض، ومع رائحة اإلسمنت ذاهتا. أي إىل موقع العمل يف  يبدو  باهلرب ملا 

بريوت، حيث ال يوجد قصف من السمء، ولكّن األوضاع هي ذاهتا.
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يف احلصيلة ينجز صوت الراوي يف طعم اإلسمنت نوًعا من الوصاية عىل خربات العمل وجتارهبم، 
يف  الظاهرين  العّمل  تغرّي  عن  النّظر  بغّض  قّصتها  تروي  التي  الصوت  اختلقها  التي  الشخصّية  عرب 

الصورة، ما خيلق انطباًعا بأّن تلك احلكاية التي تروى هي حكاية العّمل مجيعهم.

األفالم  يف  املخرج  حضور  التباس  لتقاليد  تكراًرا  السورّية  احلالة  يف  ينجز  الفنّي  اخليار  هذا  مثل 
الوثائقّية - اإلبداعّية السورية، ذلك مع الذهاب إىل مكان أكثر إشكالّية يف سياق حّساس هو السنوات 
التالية للثورة السورّية، فعىل سبيل املثال يستخدم املخرج يف رشيطة الصويت مفردة »حرب«  القليلة 
مفردة  ولكّن  لبنان،  إىل  سورية  من  شخصّيته  جلوء  سبب  وعن  السورّية،  احلوادث  عن  للحديث 
»حرب« للحديث عن احلوادث السورّية تعّد مفردة إشكالّية ترفضها فئات من السورّيني، وتعّدها 

انتقاًصا بحّق الثورة السورّية.)14)

ألّي  املجال  فسح  عدم  يف  ولكن  ذاته،  بحّد  »حرب«  مفردة  استخدام  يف  هنا  املشكلة  تكمن  ال 
املفردة املستخدمة. وهذا ما  الذين قد يكون هلم رأي آخر يف  العّمل  أصوات أخرى من شخصّيات 
نقصد به الذهاب خطوة أبعد يف اإلشكالّية التقليدّية للسينم الوثائقّية السورّية، فكون الفيلم ال يفسح 
املجال ألصوات الشخصّيات التي يصّورها )كم يف حالتي الطوفان، والعودة إىل محص( تتعّقد عالقة 
التي  األفالم  ذروة سبقت حّتى  إىل  اإلسمنت  لتصل يف طعم  فيلمه  املخرج عىل شخصّيات  وصاية 

أنتجت يف أّيام مصادرة صوت السوريني من النظام احلاكم ما قبل الثورة السورّية.

شخصّيات العاّمل

ا حياة يوم كامل يف حياة  من الدقيقة اخلامسة، حّتى الدقيقة احلادية والثالثني، يرسد الفيلم برصيًّ
عّمل املوقع اّلذي يصّوره. يبدأ يوم العمل بخروج العّمل من القبو الذي يعيشون فيه أسفل املبنى، إىل 
الطوابق العليا منه للعمل عىل بنائها، تتابع كامريا الفيلم العّمل الذي خيرجون بانتظام يومًيا، ولكن 
وسط صمت مطبق ال يسّجل أي يشء من أصواهتم. ففي الدقيقة السابعة مثاًل، ويف أثناء انتظار العّمل 
للمصعد يظهر الرشيط البرصي أّن بعض العّمل يتبادلون حديًثا يف ما بينهم، لكّن الرشيط الصويت 
املرافق يظهر فقط صوت املصعد الذي يطغى صوته )بشكل مقصود( عىل أّي صوت آخر. بمعنى أّن 
عملّية توليف الصوت مع الصورة يف الفيلم اعتمدت عىل إخفاء صوت العّمل يف اللحظات القليلة 

التي رّبم ظهر صوهتم فيها بشكل عفوي، مثل مشهد انتظار املصعد.

)4)) انظر: عدي الزعبي، محّمد العطّار »ثورة أم حرب أهليّة؟« موقع الجمهوريّة، 4)-)0-))0)

https://www.aljumhuriya.net/ar/1009
https://www.aljumhuriya.net/ar/1009
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»التمثيل«  نوع  عىل  جمملها  يف  مبنّية  التصوير  عملّية  فإّن  العّمل  هنار  يف  األخرى  املشاهد  يف  أّما 
الصامت الذي يقوم به العّمل لنهارهم العادي، فاألصوات كم ذكرنا تأيت دائًم من املؤثرات املحيطة. 
البحر، آالت البناء، أو حّتى التلفاز، ولكن ليس أحاديث العّمل يف ما بينهم، عالوة عىل احلديث إىل 
أمام  الواقع  »إعادة متثيل  إذ كان خيار اإلخراج  بالدرجة األوىل،  الفيلم  مل يكن خيار  اّلذي  الكامريا 

الكامريا«.

ويف الّليل، كم يف النهار، يقوم العّمل بعملّية متثيل أفعاهلم الشخصّية ذاهتا. يأكلون أمام شاشات 
الطعام  تلوك  التي  أفواههم  الكامريا عىل حركة  تركيز  املحّطات اإلخبارّية، مع  املفتوحة عىل  التلفاز 
داخلها يف توليف برصي مع لقطات األخبار، وكأّن هؤالء العّمل يعلكون أيًضا الكالم املكّرر الذي 
لكّن  لبنان(  يف  السوريني  الالجئني  جتاه  العنرصّية  ازدياد  عن  أخبار  )ومنه  األخبار  حمّطات  به  تأيت 
املالحظة األساسّية يف هذه احلالة أيًضا هي الصمت املطبق املحيط بكّل يشء، وبخاّصة يف القبو الذي 

يبدو أّن عدًدا كبرًيا من الناس يعيشون فيه.

درجات  أعىل  اإلسمنت  طعم  يف  املخرج  بصوت  الرسد  نوع  يشّكل  األخرى  باألفالم  مقارنة 
اإلشكالّية بالعالقة مع الشخصيات التي يتحّدث عنها، األمر الذي يتجاوز معادلة األطراف الثالثة: 
السلطة، املقموعني، واملخرج، ليصل الفيلم إىل صيغة ينوب فيها صوت املخرج حّتى عن السوريني 
جمال  فسح  دون  من  يشّكلوهنا،  التي  البرصّية  باملاّدة  الفيلم  يف  حضورهم  من  ويكتفي  املقموعني، 
لرسدّيتهم، سواء كانت إنشائّية كم يف حالة الطوفان، أم متمّردة كم يف العودة إىل محص. الفيلم هنا 
امللتبسة من  العالقة  يعكس  الذي  األمر  الفنّي،  الرسدية يف خياره  تلك  أبعد ويصادر  يذهب خطوة 

جديد بني خمرج الفيلم وشخصّياته من السورّيني.

استنتاجات الدراسة

أوًل: ال نرصد وجود عالقة سببّية واضحة بني متثيل السورّيني بطريقة معّينة يف الوثائقّيات السورّية 
املشمولة يف الدراسة، وتلّقي هذه األفالم لالهتمم، سواء الفنّي، أم السيايس. فكم رصدنا يف حالة أفالم 
»طوفان يف بال البعث« و«حجر أسود« فإّن كالًّ منهم مل حيصل عىل جوائز مهّمة يف املهرجانات العاملّية، 
ولكن يف الوقت ذاته حيرض الفيلمن بوصفهم وثائق هلا أمهّية سياسّية معّينة، كوهنا صّورت يف سنني 
ما قبل الثورة السورّية، ولو أّن الفيلمني قد اتّبعا منهجّية خمتلفة متاًما يف متثيل األفراد السورّيني. ففي 



العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

108

ملف العدد

حني يعّد فيلم أمرياالي عالمة مؤّسسة يف العالقة امللتبسة للمخرجني الوثائقّيني مع األفراد السورّيني، 
اعتمد فيلم نضال الدبس أسلوًبا مغايًرا يعتمد عىل فسح املساحة كّلها للشخصّيات.

أّما يف حالة فيلمي العودة إىل محص، وطعم اإلسمنت، فنلمس ارتباًطا بني عاميل النجاح يف مستوى 
السورّيني فقط  ثانية، أي متثيل  للسورّيني من جهة  امللتبس  العاملّية من جهة، والتمثيل  تلّقي اجلوائز 
بالعالقة مع شخصّية املخرج الذي يعيد كتابة قّصتهم كّم وّضحنا يف متن الدراسة. وبناًء عىل ذلك من 
املمكن القول إّن التمثيل امللتبس للسورّيني حيرض بخاّصة يف حالة األفالم الوثائقّية - اإلبداعّية التي 
تنتج لتنافس يف سوق املهرجانات واجلوائز العاملّية، أو يف حالة إنتاج األفالم يف سياق سيايس قمعي 

كم حالة فيلم الطوفان املنتج قبل ثورة عام 2011.

يشّكل  األطراف،  ثالثّية  معادلة  أسود(  حجر  )باستثناء  الدراسة  يف  املشمولة  األفالم  تتبع  ثانًيا: 
النظام  السلطة هي  القامعة هلؤالء األفراد، فهذه  السلطة  فيها، مقابل طرف  السورّيون طرًفا  األفراد 
السيايس يف سورية يف سنني ما قبل الثورة يف فيلم الطوفان، والنظام السوري يف أثناء توحّشه خالل 
الطرف  أّما  اإلسمنت.  طعم  حالة  يف  لبنان  يف  العنرصي  والنظام  محص،  إىل  العودة  فيلم  يف  الثورة 
الثالث يف املعادلة فهو شخصّية املخرج اّلذي يشّكل )أو حياول( نوًعا من الوسيط الفنّي بني األفراد 

السورّيني، والعامل الذي جيب أن يسمعوه صوهتم.

الوسيط  دور  أداء  يف  املبدع  رغبة  بمعنى  املنشأ،  سياسّية  مرجعّية  من  آتًيا  يبدو  الفنّي  اخليار  هذا 
إليصال دور املقموعني، ولكن أيًضا -وهو األمر الذي تبنّي من خالل التوّقف التفصييل عند أفالم 
الدراسة- يبدو مثل هذا اخليار نابًعا من تكوين فنّي حمدود اخليارات عند جزء من اجليل اجلديد من 
خمرجي الوثائقي السورّيني، األمر الذي جيعلهم يستلهمون اجلملّيات األسلوبّية اخلاّصة بصنّاع األفالم 
من اجليل األقدم )هنا أمرياالي( عىل الرغم من تغرّي الوضع السيايس املوضوعي الذي أنجزت فيه 

أفالم اجليل السابق، مقارنة باجليل احلايل.

العالقة اإلشكالّية بني  اّتبعت »تقاليد االلتباس« أي  التي  الثالثة  اثنني من األفالم  ثالًثا: يف حالة 
املخرج وشخصّياته، كانت هناك تبعات يف املراحل الالحقة إلنتاج الفيلم، أّدت إىل إثارة جدل حول 
عالقة املخرج بشخصّياته، ففي حالة »طوفان يف بالد البعث« حتّدث عمر أمرياالي يف غري مناسبة عن 
التعاطف كم  كليًّا عن  يبتعد  اخّتاذه موقًفا شخصيًّا  الطوفان، وعن  فيلم  املشكلة بشخصّيات  عالقته 
يف حالة رأيه حول شخصّية مدير املدرسة يف الفيلم »املدير هو األداة املنّفذة لبشاعات األيديولوجيا 
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البعثية التي ارتكبت بحق أجيال وأطفال. كيف يمكن التعاطف مع شخص ينّفذ هذا؟«.)15)

أّما فيلم »العودة إىل محص« فقد أثار جداًل بعد عرضه عىل قناة العربّية من دون تغطية وجه أسامة 
اهلّبايل املعتقل عند النظام، يف حني يبدو أّن صنّاع الفيلم قد قاموا بتقديم وعود مغايرة لعائلته)16)، ومن 
جهة أخرى فقد أعلن خمرج الفيلم عام 2015 عن »ترّبؤه« من عالقته بعبد الباسط الساروت أحد 
شخصّيات الفيلم)17)، يف إثر أنباء عن مبايعة األخري لتنظيم الدولة اإلسالمّية يف حينها، ليعود املخرج 

بعد ذلك ويوّضح أّن العالقة بينه وبني الساروت قد عادت إىل طبيعتها.)18)

أّما يف حالة »طعم اإلسمنت« فلم يكن هناك إشكال مع العّمل أنفسهم )حّتى اليوم( يف مراحل 
ما بعد عرض الفيلم، بقدر ما كان هناك انتقادات صحافّية أيًضا للطريقة األحادّية التي عرض فيها 
العّمل السورّيون)19)، يف حني رأى املخرج يف ذلك األسلوب »جتديًدا« سينمئيًّا ال يّتبع الشكل التقليدي 

للفيلم الوثائقي، يف معرض رّدة عىل انتقاد صحايّف آخر حول اإلشكالّية ذاهتا)20).

رابًعا: يف مستوى أبعد من الشكل الفنّي، وبالعالقة مع املجتمع السوري ذاته، ويف مراحل خمتلفة 
منطقة  أساسّيتني،  منطقتني  إىل  مقّسًم  السوري  املجتمع  يبدو  لسورية،  املعارص  السيايس  التاريخ  من 
»حتدث فيها األشياء« أو عىل األقل األشياء املهّمة واإلشكالّية، والثانية هي املنطقة التي يأيت منها صنّاع 
الفيلم الوثائقي الستكشاف تلك األوىل. فمنذ مثال أمرياالي الذي اكتشف قرية »جعيفنّية املايش« 
باملصادفة)21)، إىل نضال الدبس الذي كّلف من منّظمة اليونيسيف إلنجاز فيلم عن ترّسب األطفال 
من التعليم، وصواًل إىل كّل من طالل ديركي الذي أقام يف محص مّدة قصرية من أجل تصوير فيلمه 

فقط، وزياد كلثوم الذي صّور أياًما قليلة مع العّمل السورّيني يف موقع البناء.

السوري من جهة، واألفراد  الوثائقي  تباعًدا مسبًقا بني صنّاع  يف كّل من احلاالت األربع نرصد 
السورّيني من جهة ثانية، األمر الذي يتطّلب جهًدا من املخرجني للذهاب نحو الضّفة األخرى وتّفهم 

)5)) رميا املسامر، »حوار غري منشور مع عمر أمرياالي حول فيلمه طوفان يف بالد البعث« جريدة املستقبل، ))-)0-))0).

)6)) »فيلم العودة اىل حمص يثرُي جداًل بعد عرضه عىل قناة العربية وظهور صور لشخص ما يزال معتقاًل عند النظام« وطن إف إم، 0)-)5-0)0).

)7)) »مخرج العودة إىل حمص يترّبأ من عالقته بالساروت، إرم نيوس، )0-)5-0)0).

)8)) حوار سوريايل 0)، طالل ديريك، صفحة راديو سوريايل عىل ساوندكالود، د.ت.

)9)) عالء الدين العامل، »طعم اإلسمنت لزياد كلثوم، االنهامم بالصورة« موقع ضّفة ثالثة، 05-)8-0)0).

)0)) زياد كلثوم: تم إخراجي من »دين« الثورة - حوار سوريايل )9، صفحة راديو سوريايل عىل ساوندكالود، د.ت.

)))) انظر »حوار غري منشور مع عمر أمرياالي حول فيلمه طوفان يف بالد البعث«، مرجع سابق.

https://almustaqbal.com/article/450260/
https://almustaqbal.com/article/450260/
http://www.watan.fm/syria-news/5463-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%8F-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.watan.fm/syria-news/5463-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%8F-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://www.eremnews.com/news/arab-world/183496
https://www.eremnews.com/news/arab-world/183496
https://soundcloud.com/souriali/hiw020-140815
https://www.alaraby.co.uk/diffah/arts/2018/3/4/%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/diffah/arts/2018/3/4/%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://soundcloud.com/souriali/hiw093-310818
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عاملها )الغريب عنهم( ثّم التعبري عنه سينمئيًّا. إذ يبدو هذا »التباعد املجتمعي« إذا صّح التعبري، سبًبا 
إضافيًّا يف التقاليد السينمئّية امللتبسة يف التعبري عن السورّيني يف سينمهم الوثائقّية، ورّبم تتطّلب هذه 

النقطة بحًثا منفصاًل ال يرتبط فقط بصنّاع الفيلم الوثائقي، بل رّبم بطبقة املثّقفني السورّيني باملجمل.
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السينام الوثائقية السورية

 اخلروج إىل الشارع

راشد عيسى

حتيص دراسة صادرة يف دمشق)1) مئتني وثالثني فيلًم وثائقًيا سورًيا أنتجت منذ العام 1961، من 
دون التطرق إىل األفالم التي أنجزت منذ العام 2011، بل بتجاهل مقصود هلا، إذ أنجزت كلها يف 

مواجهة النظام السوري، وكان لتلك املواجهة بالذات الفضل يف ازدهارها. 

ال ختفي الدراسة حقيقة أن فيلًم وثائقًيا واحًدا مل ينتج بعد الثورة من قبل مؤسسات النظام، وال 
ندري إن كنا نغامر باالستنتاج بأن السينم الوثائقية، إن كانت بحسب األصول، ال يمكن أن تكون 
يف صف النظام، أو منتجة من قبله، فالفيلم الوثائقي أساسه الوثيقة، أي احلقيقة التي ستشري يف احلالة 

السورية إىل النظام بوصفه سبًبا واضًحا وراء كل اجلرائم الوحشية املرتكبة يف البالد.

شيًئا فشيًئا تنقسم السينم السورية إىل قسمني: 

ألن  ذلك  الرمادية،  املنطقة  يف  تقع  األقل  عىل  أو  النظام،  رواية  إىل  املنحازة  الروائية  السينم   .1
الروائي، اخليايل، يتيح إمكاًنا أكرب للتالعب والتلفيق، هذا عدا أن النظام يمتلك البنية الالزمة إلنتاجه؛ 

املؤسسات، وطاقم املمثلني )والتقنيني( الكبري غري املتوافر بالقدر نفسه ملعارضيه.

2. السينم الوثائقية التي ازدهرت يف مواجهة النظام، سينم عمدها الوثيقة، واحلقيقة، وقد يفرس هذا 
سبب عدم يتمكن النظام خالل سبع سنوات إنجاَز فيلم وثائقي واحد. هكذا، يصبح مفهوًما أيًضا 
»الوثائقيون«  تشّبث  عندما  الوثائقي،  الفيلم  وأنصار  الروائي  الفيلم  أنصار  بني  القديم  اجلدل  ذلك 

بنظرية تقول إن الوثائقي أقدر عىل التغيري والتأثري، فيم ا حيتمل الروائي التالعب.

أكثر من مئتني وثالثني فيلًم وثائقًيا تناولت جوانب شتى، كتلك التي تقع يف إطار »سيمفونيات 

))) طارق مصطفى عدوان، »السينام الوثائقية السورية بني الجهل والتجاهل«، )مركز دمشق لألبحاث والدراسات، نيسان، 8)0)). 
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املدن«، والتي متّجد التقدم وحركة العمران واالقتصاد واملالهي، ما جيعلها بطريقة أو بأخرى بروباغندا 
للنظام، إىل سواها من وثائقيات اجتمعية، إىل نسبة ال يستهان هبا من أفالم عنيت بموضوع الرصاع 
بعثي رائج  بتناغم مع خطاب  السينم كم يف األدب،  البالد يف  العريب اإلرسائييل؛ املوضوع األثري يف 
ومطلوب، موضوع حيظى بالتشجيع اإلنتاجي وبعوائق رقابية أقل، أو باندفاع والتزام وطنيني بقضية 
و«القنيطرة حبيبتي«  اجلذور«  »فلسطني  مثل  عناوين  لذلك ستكثر  السوريني مجيعهم،  تشغل  عادلة 
يوسف،  لوديع  »الصمود«  ملص،  ملحمد   »74 و«القنيطرة  البني،  ألمني  احلضارة«  يف  و«دروس 
و«مهمة خاصة« هليثم حقي، و«القنيطرة قصة مدينة« لغنام غنام وغريها. لقد استهلكت حرب ترشين 
1973 وحدها عدًدا ال يستهان به من األفالم التسجيلية، وبالطبع، كان عىل الُقُطر كلها حينذاك أن 
املجتمع  إىل شؤون  بااللتفات  »املجد«  أحد مسرية  يعطل  أن  املمكن  يكن من  اجلبهة، ومل  إىل  تسافر 

وحركة االقتصاد وحرية التعبري.

 من بني كل تلك األعمل حتتفظ ذاكرة املتابعني للسينم الوثائقية السورية بعدد قليل للغاية، من بينها 

أفالم لعمر أمرياالي، مثل »احلياة اليومية يف قرية سورية« )1972( باالشرتاك مع سعداهلل ونوس، 
للنظام،  كبرًيا  نقًدا  كان  الذي   )2003( البعث«  بلد  يف  »طوفان  إىل  وصواًل   ،)1977( و«الدجاج« 

حقق من داخل البالد، وتعرض أمرياالي بسببه ملضايقات ومراجعات أمنية.  

مل يكن أمرياالي وحده من تعرض ملضايقات بسبب أفالمه، فهناك أفالم ُأَخر شكلت استفزاًزا، 
وإن بدرجة أقل، فيلم هاال حممد »رحلة يف الذاكرة« )2006( ويتحدث عن معتقيل رأي عرب »رحلة« 
بريقدار(،  فرج  اجلباعي،  احلاج صالح، غسان  )ياسني  ثالثتهم  به  مّر  الذي  تدمر،  إىل سجن  واقعية 
إىل جانب فيلم ريم عيل »زبد« )2008(، وهو اآلخر يتحدث عن جتربة اعتقال سيايس، وقد طارده 
النظام إىل مهرجان »قرطاج لألفالم السينمئية والوثائقية«، ومتكن عرب السلطات سحَب الفيلم. قبل 
ذلك بكثري كان فيلم بعنوان »املدرسة« لنبيل املالح قد أحرق، كم قال يف مقابلة، مبينًا أن ذلك الفيلم 

»هو ما يمكن تسميته بالوثائقي النقي، ومل أتدخل فيه بكلمة«. 

احلرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  بينها،  من  السورية،  الوثائقية  السينم  يف  جتارب  قدمت  كثرية  أسمء 
الرومي وأسامة حممد  الرومي وميار  البني وحممد  صالح دهني وأمل حنا وريمون بطرس ومأمون 
البيك وهالة العبداهلل ونضال حسن ونضال الدبس وسؤدد كعدان، ولكن من  وحممد ملص وعمر 
دون شك كان لعمر أمرياالي بصمته اخلاصة يف التأسيس لسينم وثائقية سورية، أواًل بوصفه خمرًجا 
مكرًسا هلذا النوع السينمئي الذي مل يكن له احلظوة الكافية من اإلنتاج والعرض واملشاهدة يف بالدنا، 
الفن، هكذا جاءت  هذا  الشباب الحرتاف  السينمئيني  من  وتدريب جيل  لتشجيع  وثانًيا عرب سعيه 
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جتربة »معهد الفيلم العريب« يف عمن، حماولة تأسيسية انطلق منها بعض خمرجي الوثائقي، وهي، وإن مل 
يكتب هلا االستمرار، فقد فتحت عيون الشباب وأحالمهم عىل فن يستحق االحرتاف، ومل يكن تغييبه 

وإمهاله حمض مصادفة.

متارين وثائقية

بعض  أن  خصوًصا  سورية،  مثل  لبلد  كبرًيا  رقًم  ليست  عقود  أربعة  من  أكثر  خالل  فيلًم   230
األفالم مل تتعد بضع دقائق، وخصوًصا أيًضا أن كثرًيا من تلك األفالم جاء انصياًعا ألجندات النظام 
يف  السينمئي«  اإلنتاج  »دائرة  سواء  الصارمة،  رقابته  ظل  ويف  مؤسساته،  إنتاج  من  بل  وتوجهاته، 
التلفزيون السوري، وهذه قد أغلقت الحًقا، أو يف »املؤسسة العامة للسينم«. وتعامل سينمئيون كثر 

مع الفيلم الوثائقي عىل أنه حمض مترين سينمئي يف انتظار الفيلم الروائي. 

بني  من  كانت  »الوثائقي«  مع  التعامل  اجلدية يف  الرقابة وعدم  وقبضة  السينمئي  اإلنتاج  احتكار 
أسباب بقاء سورية بلًدا بكًرا مل تقربه السينم الوثائقية إال قلياًل. كان ذلك أقرب إىل املستحيل يف بلد 
منطقة عسكرية«.  االقرتاب،  »احذر  أو  والتصوير«،  االقرتاب  تقول »ممنوع  أّنى اجتهت، الفتة  جتد، 
ونحسب أن يف ذاكرة الكثريين، حتى من غري السينمئيني، حكايات عن مواقف تعرضوا هلا بسبب 

صورة فوتوغرافية شخصية يف املكان الغلط. 

من  سلسلة  عىل  احلصول  دون  من  وشوارعها  املدن  عمرات  تصوير  عىل  ليجرؤ  أحد  يكن  مل 
املوافقات األمنية، وهذا ما دفع باملخرج عمر أمرياالي إىل التحايل عىل قوانني الرقابة األمنية حينم 
قدم سيناريو مكتوًبا لفيلم تسجييل عن اآلثار غطاًء لفيلمه »طوفان يف بالد البعث« الذي سيعّرضه 
شعرت  أن  بعد  للسينم«  العامة  »املؤسسة  من  خصوًصا  صحايف  هلجوم  بل  األمنية  للمساءلة  تالًيا 

باخلديعة.

رفعوا  أهنم  املتظاهرون  فعله  ما  أول  وكان   ،2011 العام  السورية  الثورة  جاءت  املناخ  هذا  يف 
التظاهرة ووصوهلا وإعالهنا خرًبا يف  لتوثيق  أواًل  النظام،  قوات  اجلوالة يف وجه  كامريات هواتفهم 
وسائل اإلعالم، فغياب الصورة يعني أن التظاهرة مل حتدث، مل تصل إىل شاشات ورادارات العامل، 

وكذلك لظنهم أن حمض توثيق الصورة ووصوهلا إىل الناس سيشكالن نوًعا من احلمية هلم. 
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لذلك كانت كامريا »اجلوال« هي البطل واملطلوب رقم واحد يف مواجهة العسكر ورجال األمن. 
أن  تتنفس،  أن  أرادت  أيًضا  هذه  وكأن  وكامرياهتم،  وهتافاهتم،  قبضاهتم  يرفعون  املتظاهرون  كان 

تطالب بحريتها.

إن تأّخر احلسم يف سورية، مع إنكار إعالم النظام ملا جيري يف الشوارع من تظاهرات، دفع بَحَملة 
الكامريات من املتظاهرين إىل مزيد من التوثيق، من قبيل إظهار تاريخ املظاهرة أمام عدسة الكامريا، 
أو عرض صحيفة صادرة بتاريخ يوم املظاهرة، إضافة إىل صوت املصور وهو حيدد تاريخ املظاهرة 

ومكاهنا. 

فيديو لشاب من ساحة قرية  السورية أن يظهر  الثورة  تاريخ »إعالم«  لقد كانت عالمة فارقة يف 
البيضا يف بانياس، املدينة الساحلية التي سرتتكب فيها الحًقا أفظع جمزرة، اسمه أمحد البيايس، وهو 
يفنّد بالصورة كذب النظام الذي زعم أن ما جرى يف هذه الساحة من إهانة للمواطنني بالدوس عىل 

أجسادهم ورؤوسهم إنم حدث يف بالد أخرى قصية.

تفكر  أن  قبل  جماهبة  أداة  كانت  آخر،  يشء  أي  من  أقوى  أساسًيا،  سالًحا  إًذا  الكامريا  أصبحت 
بالتحول إىل ابتكار عمل فني، وثائقي أو سواه. إهنا بيد الناس، املواطنني الذين حتولوا إىل صحافيني 
واملجازر وتدمري  األمن واالعتقاالت  وتنكيل قوى  للعامل كفاحهم وتظاهراهتم وجنازاهتم،  يروون 
البيوت، وإخراج األحياء واجلثث من حتت األنقاض، وصواًل إىل يوميات النزوح والترشد والغرق 
خام  مواد  وكلها  والفيديوهات،  الصور  من  ضخم  أرشيف  أمام  رصنا  هكذا  احلدود.  عىل  واملوت 

ألفالم وثائقية، مل يستثمر منها إىل اليوم إال القليل. 

يف ما بعد بدأت تتدفق الكامريات الصغرية سهلة اإلخفاء، ثم الكامريات األكثر احرتافية، وبدأ 
الشبان يتلقون تدريًبا عىل التصوير واملونتاج وسوامها من التقنيات الالزمة، وصواًل إىل تلقي تدريب 
عىل كتابة سيناريو وعمل فيلم وثائقي. ذلك يعني أن مؤسسات بدأت تبنى، ومتول، وتقدم املعدات، 
وتسهم بإيصال تلك الفيديوهات واألفالم إىل وسائل اإلعالم أو سواها. من بينها »مؤسسة الشارع 
لإلعالم والتنمية« التي يعود هلا الفضل يف إنجاز واحد من األفالم الوثائقية املبكرة »هتريب 23 دقيقة 
بعض  مع  ومقابالت  الالفتات  حتضري  محاه،  مدينة  يف  الثورة  جمريات  من  بعًضا  يصور  الذي  ثورة« 
املتظاهرين يتحدثون عن كرس حاجز اخلوف، وعن الرعب الذي تركته جمازر النظام يف العام 1982 
استقبلت  املدينة، وكيف  متلكه يف  الذي  املستشفى  تتحدث عن جتربتها يف  لفداء حوراين  إىل شهادة 

جرحى التظاهرات، وكيف حاولت قوات األمن منعها من ذلك، وصواًل إىل اعتقاهلا.
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»كامريا املوبايل«، ولذلك أسست ملهرجان خاص بأفالم  »الشارع« كان يعرف جيًدا أي دور لـ 
املوبايل. وإىل جانب مؤسسات أخرى كان لـ »بدايات«، التي أنشئت بعد الثورة، وختصصت بإنتاج 
املعدات  التدريب، وإقامة ورشات عمل، وإيصال  الفيلم، يف  إنتاج  أبعد من  الوثائقي، دوًرا  الفيلم 
الالزمة، ومن أبرز األفالم التي قدمتها »بلدنا الرهيب« ملحمد عيل أتايس وزياد محيص، وهو الذي 
يصور رحلة قام هبا األخري بمرافقة الكاتب واملعتقل السيايس السابق ياسني احلاج صالح،  انطالًقا 
من مدينة دوما يف غوطة دمشق الرشقية، مروًرا بالقلمون والطرق الصحراوية الوعرة، ووصواًل إىل 

مدينة الرقة الواقعة شمل سورية، لينتهي هبم املطاف إىل األرايض الرتكية.

جيل الشجاعة

مع األشهر األوىل ُبعيد اندالع التظاهرات يف سورية، بتنا أمام أساس مكني لسينم وثائقية واعدة: 
كامريات يف كل مكان، ناشطون جاهزون للتصوير حتى يف مواجهة املوت )وقد بات راسًخا يف 
خّل  :«صّور،  يقول  وهو  لوجه،  وجًها  النظام  قوات  صاحبه  يصور  الذي  الفيديو  ذلك  الذاكرة 
العامل كلها تشوف«(، تدريب موجه للناشطني، سواء عرب السكايب أو بحضور مدربني حمرتفني 
مثل السينمئي باسل شحادة، الذي قىض برصاص النظام حتت احلصار يف مدينة محص، وقنوات 
وعيون هنمة ترتقب احلدث السوري بشوق عارم ملعرفة كل ما جيري، ذلك كله وضع بني أيدي 
العامل عدًدا كبرًيا من الساعات املصورة التي تصلح مواًدا لعدد كبري من األفالم الوثائقية، وعىل 
ما يبدو، فإن األيام املقبلة حافلة بصور وأفالم بات ممكنًا بحكم مرور الوقت وزوال اخلطر عن 
أصحاهبا أن تظهر للناس، أو، مع األسف، استشهاد بعضهم، سواء حتت التعذيب واالعتقال أو 

حتت القصف.

إًذا، فقد كانت والدة جديدة، عسرية وحمفوفة بأشد املخاطر للفيلم التسجييل السوري، ومل تكن 
بال مغزى تلك املواجهة القصوى بني عني الكامريا وفوهة بندقية القناص، أكثر من فيديو سجل تلك 
املواجهة القاتلة التي انترص فيها القناص بالنيل من ضحيته -املصور- يف ما انترصت الكامريا بإعالن 
غوزمان،  لباتريسيو   )1975( الشييل«  »معركة  فيلم  »منذ  أنه  املعلوم  ومن  املأل.  عىل  املواجهة  تلك 

أصبح املوت املبارش حلامل الكامريا موضوًعا للبطولة الصحفية«)2).

http://cutt.us.com/vDz(yc8t .(0(8/(/( ،سيسيل بووكس، »بني الحياة واملوت: صور بدئية للتمرد يف سورية«، موقع بدايات (((
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والكامريا  النظام  املطاردة بني جيش  الثورة كانت هي هذه  أن سنوات  بال مغزى  يكن  مل  كذلك 
وأجهزة االتصال، يف الداخل كم عىل احلدود، وربم كان هتريب السالح أهون عىل النظام من هتريب 
عدة الفيلم الذي سيفضح روايات النظام. عىل الرغم من ذلك ولدت األفالم الوثائقية، وولد عرشات 
السينمئيني الذين وجدوا أن الفيلم ليس شيًئا للرتف واللهو، بل هو واجب مقدس، من دونه سيضيع 

دم الضحايا، وتضيع حكايتهم.

يكربون  أنفسهم  وجدوا  الدراسة،  مقاعد  عىل  السينم  يتعلموا  مل  الغالب  يف  وهم  السينمئيون، 
قاتلوا من  برًشا  أيًضا  تقتلهم، فستجعل منهم  استثنائية، إن مل  أتون جتربة  املراحل، إهنم يف  وحيرقون 

أجل الكرامة والعدل، وربم ستجعل منهم مبدعني استثنائيني.

يصعب أن ينسى املرء ذلك الشاب الذي مل يكمل سنوات دراسته يف قسم اإلعالم، لكنه تلقف 
كامريا متواضعة، وبات مّهه تصوير يوميات القصف عىل خميم الريموك. وحني قصفت طائرات النظام 
أحد مساجد املخيم ركض الشاب ليصور ما تركته طائرات امليغ من موت ودمار، قال »أول ما صادفته 
كان جسًدا حًيا، لكنه مشطور إىل نصفني، فيم عيناه حتدقان يب وتنتظر أن أفعل شيًئا.. القلب يرجتف، 
املخيم عرب  إنقاذ اجلريح، فألميض إلنقاذ  إىل  أْن ال سبيل  الكامريا، كنت أعرف  ثابتة عىل  اليد  لكن 
التي تزيد قلياًل عىل العرشين،  الغّض، فيبدو أكرب بكثري من سنواته  تصوير املجزرة«. يقول الشاب 
وكذلك يبدو جيل كامل من الشباب الذين ظهرت أفالمهم تالًيا يف الفضائيات العربية، أو عىل موقع 

اليوتيوب. 

الذي   2013 »ميغ«  فيلم  السورية  الوثائقية  للسينم  سيقدم  وهو  السهيل،  ثائر  كان  الشاب  هذا 
يتحدث عن قصف خميم الريموك بطريان »امليغ« من قبل النظام، عقاًبا له ربم عىل فتح أبوابه مالًذا آمنًا 
للسوريني والفلسطينيني الساكنني هوامش جتاور املخيم. وقد يكون األهم من الفيلم قيمًة فنية أننا معه 

كسبنا سينمئيني بات بعضهم اآلن عىل سكة »الوثائقي«.

كذلك كّرس الفيلم املمتاز »لّسه عم تسجل« الشابني سعيد البطل وغياث أيوب كمحرتفني بعد 
إنجاز هذا الفيلم املمنتج من حواىل أربعمئة ساعة صورت حتت احلصار يف الغوطة الرشقية، فيلم بدأ 

رحلة مبرشة يف مهرجانات عاملية وحاز جوائز. 

احلياة  جوانب  خمتلف  وتصويره  التمس  خطوط  اقتحامه  جانب  إىل  أنه  الفيلم  هذا  يف  يلفت  ما 
اليومية حتت احلصار، شغل بأن جيعل من الكامريا يف ظل احلرب موضوًعا له، وهو نوع من البحث 
الشائك يف موضوع السينم والفن يف قلب احلرب؛ كأن مّهه أن يكون درًسا يف السينم، أو أن يتناول 
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يأخذ عنوانه »لّسه عم  البالد، بل  املستجدة يف  الكثرية  الوقائع  التسجيلية بوصفها واقعة من  السينم 
تسّجل« من إشارة واحدة من شخصيات يف آخر الفيلم إىل الكامريا بأهنا ما زالت تعمل. كذلك فإن 
هذا الوثائقي يقرر، كم يرد يف اإلعالن الرتوجيي اخلاص به، بأنه »بورتريه ذايت، جليل متعطش لرواية 

قصة من داخل احلرب«. 

هذا اجليل من السينمئيني امتلك اخلربة والتجربة اهلائلة عىل األرض قبل أن يتعلم السينم يف املعاهد 
واألكاديميات، جيل حاز جوائز ومنًحا ودعًم يف منصات عاملية رفيعة، إذا أضفنا ذلك كله إىل احلرية 
التي انتزعها هؤالء بأنفسهم )إضافة إىل ما سبق وحتدثنا عنه من توافر املؤسسات الداعمة والتدريب 
املستمر ومعدات التصوير واالهتمم العاملي باملوضوع السوري( سنكون أمام بنية مبرشة للغاية بسينم 

وثائقية سورية يف املستقبل.

اهلواة  صنعها  التي  األفالم  جانب  فإىل  صناعها،  بحسب  املنجزة  األفالم  تصنيف  يمكننا  هكذا 
أو  أجانب،  مراسلني  قبل  من  أنجزت  التي  األفالم  تلك  هناك  الصحافيون،  واملواطنون  والناشطون 
بتكليف من قنوات فضائية، ثم من قبل سينمئيني سوريني حمرتفني هلم جتارب سابقة يف اإلخراج السينمئي. 

هنا ال بّد من اإلشارة إىل موضوع شائك حيتاج إىل بحث مستقل، فعىل األرض ويف امليدان يملك 
اإلمكانات  ال  هبا،  يفعلون  ما  بالضبط  يعرفون  ال  ولكنهم  املصورة،  اخلام  املواد  واهلواة  الناشطون 
معها،  متعاقدين  منتجني  أو  فضائية  قنوات  فإن  يبدو  ما  وعىل  لدهيم.  كافية  خربة  وال  تساعدهم، 

استغلوا ذلك، فاشرتوا الصور والفيديوهات بأبخس األثمن. 

لكن هناك نوع آخر من االستئثار والتجيري، ومثاله فيلم »رسائل من الريموك« 2014 للمخرج 
الفلسطيني رشيد مشهراوي. فبعد أن استنجد املصور الشاب نرياز سعيد من حتت احلصار يف خميم 
الريموك باملخرج مشهراوي، ال يعرف بالضبط ما يمكنه أن يفعل بم لديه من أرشطة، كانت النتيجة 
أن صنع مشهراوي فيلمه هو، حتى لو بناه عىل حماورة مع نرياز سعيد )سيقتل الحًقا حتت التعذيب 
يف سجون النظام(، فقد كانت الطريقة التي حرض فيها املخرج، وصوته يف قلب الفيلم يعززان حضور 

املخرج وحسب، ال حضور القضية، وال صاحب القضية.

األمر نفسه قام به من قبل املخرج السوري أسامة حممد، عندما حصل عىل مقاطع صورهتا الناشطة 
له، حتت  فيلًم  اإلنرتنت، فصنع  به عرب  واستنجدت  بدرخان،  وئام  آنذاك  مدينة محص  املحارصة يف 
التي جاءت عرب  املخرج،  وبأنا  الرصيح  والدم  العنف  بمشاهد  أفسده   ،2014 الفضة«  »ماء  عنوان 

تعليق أديب مرهق.
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الرصخة املخنوقة

جحيم  يف  »سورية  فيلم  واملبكر  األمثل  نموذجها  فإن  األجانب  املراسلني  أفالم  إىل  وبالعودة 
القمع«، صّورته الصحافية الفرنسية من أصل مغريب صوفيا عمرة، بعد تسللها إىل دمشق يف آب من 

العام 2011 ثم إىل محص والرستن ومحاة.

عندما نعود اليوم إىل فيلم عمرة نجد فيه مالمح األفالم األوىل؛ التظاهرات األوىل السلمية احلاملة 
وجوههم،  عن  الكاشفني  املغامرين  من  قليلة  نسبة  مع  الكامريا،  أمام  املغطاة  الوجوه  قريب،  بنرص 
الثورة(  النظام وعلم  )علم  العلمني  واجتمع  احليطان،  الثورة عىل  علم  بداية ظهور  التمثيل،  حتطيم 
أحياًنا يف تظاهرة واحدة، جمموعات املنشقني من »اجليش احلر« الذين مل هيتدوا بعد إىل طريق، تعاون 

الناشطني الكبري مع صاحبة الفيلم.

عن  وثائقي  فيلم  تصوير  نافاي  راميتا  هي  إيراين  أصل  من  بريطانية  صحافية  متّكنت  مشابه  نحو  وعىل 
االحتجاجات التي شهدهتا سورية، من داخل العاصمة دمشق جاء حتت عنوان »رسالة إىل العامل من السوريني«. 
التقت ناشطني وجرحى ومتظاهرين ومنشقني عن جيش النظام خالل أسبوعني قضتهم يف أشد األماكن خطًرا.

ولعل الفيلمني املشار إليهم آنًفا جاءا مستعجلني بعض اليشء، ففي ذلك الوقت كان نقل صورة ما 
جيري عىل األرض إىل العامل أهم من أي يشء آخر، أهم من االشتغال عىل رشوط الفيلم الفنية. كانت 

األمهية بالنسبة إليهم بوصفهم صحافيتني هو اخلرب ال الصورة.

مع مرور األيام، سنجد أفالًما أكثر إتقاًنا لفضائيات تعهدت تغطية كثيفة للتظاهرات ثم احلرب 
لـ »يب يب يس« بعنوان »وداًعا حلب«، حاز حتى اآلن أربع جوائز عاملية.  فيلم  بينها  يف سورية، من 
وهو جاء بعد تكليف من قبل »يب يب يس« ألربعة ناشطني وصحافيني سوريني يف رشقي حلب التي 
كانت عىل مشارف السقوط يف خريف العام 2016. وصحيح أن الفيلم يعد شهادة عىل سقوط ذلك 
الشطر من املدينة بيد النظام وامليليشيات اإليرانية إال أنه يروي كذلك سرية هذا اجليل من الناشطني 
الثورة، وحازوا جتربة ال تضاهى.  مع  العمر  الثالث من  الذين دخلوا يف عقدهم  الثورة  وصحافيي 
صنّاع الفيلم حيكون حكايتهم أيًضا متوجهني للكامريا، فهم شبان كربوا يف ظّل الثورة عىل الطاغية، 
خرجوا بتظاهرات سلمية، ثم شهدوا املصري املروع الذي مضت إليه البالد. بعضهم يلقي باللوم عىل 
املجتمع الدويل الذي خذل السوريني، لكنهم يف املقابل ال يرتددون يف نقد التطرف والفرقة، بل إن 
باخليبة،  إىل شعور قاس  التطّرف. سينتهون  إىل  الذي حتّول  والده  إىل  أحدهم ال خيجل من اإلشارة 

وسينضمون يف النهاية إىل باصات النازحني عن املدينة. 
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 ،2017 العام   »2 »فرانس  قناة  عرضته  الذي  الوثائقي  املخنوقة«  الرصخة  »سورية،  فيلم  ويعد 
وحققته الصحافية الفرنسية مانون لوازو من بني األكثر تأثرًيا، فقد جاء صادًما متاًما للمجتمع الفرنيس 
مثلم للسوريني، عىل الرغم من أن هؤالء كانوا يعرفون شيًئا من الفظائع التي حتدث عنها الفيلم، هذا 
ممنهًجا.  اغتصاًبا  اغُتِصبن  السوري حيث  النظام  معتقالت  يروين جتارهبن يف  نساء  إىل  الذي حتدث 
الالفت يف الفيلم أن النساء مل خيجلن، كم حدث عىل الدوام، من رواية االغتصاب، أحياًنا بالتفاصيل، 

ما أظهر للعامل أن األمر مل يكن حمض أخطاء فردية يمكن التسامح معها. 

أنتجتها مؤسسات عاملية أو عربية عن  التي  أنه يمكن تصنيف األفالم  هنا ال بد من اإلشارة إىل 
سورية يف إطار السينم الوثائقية السورية، ليس فقط ألن موضوعها سورية، بل كذلك ألن بعًضا من 
العاملني فيها، مصورين أو باحثني وسواهم، كانوا غالًبا سوريني. سبق ملناقشة مماثلة أن دارت حول 

أفالم القضية الفلسطينية التي أدرجت يف إطارها أفالم عاملية وعربية.

وثائقي  فيلم  أفضل  أوسكار  جائزة  حاز  الذي  البيضاء«  »اخلوذات  فيلم  يف  مثاًل  حدث  ما  هذا 
قصري. فصحيح أنه من إخراج الربيطاين الربيطاين أورالندو فون آينسيدل، لكن التصوير قام به عدد 
من رجال اخلوذ ات البيضاء أنفسهم. وكان موضوعه رجال الدفاع املدين السوريني الذين تطوعوا 
إلنقاذ املدنيني يف أثناء قصف النظام السوري وروسيا، وبعده، فكانوا شهادة ال يمكن دحضها ضد 
النظام، الطرف الذي ارتكب أفظع املجازر، ولذلك نجد أن النظام يرصف وقًتا وجزًءا كبرًيا من جهد 

ماكنيته اإلعالمية إلنكار صدقية »اخلوذات البيضاء«، واإلرصار عىل شيطنتهم.  

»آخر  فيلم  هو  أخرى.  مرة  باملرصاد  كان  أيًضا  البيضاء  اخلوذات  رجال  تناول  آخر،  فيلًم  لكن 
الرجال يف حلب« )2017( لفراس فياض، وهو قد رشح لألوسكار، ويبدو أنه دب الذعر يف قلب 
قائمة  عىل  مدرًجا  كان  أن  بعد  الفيلم،  عرض  منع  إىل  اجلزائريني،  حلفائه  عرب  فعمد  جمدًدا،  النظام 

عروض »أسبوع آفاق السينمئي« يف اجلزائر الذي عقد يف أيلول/سبتمرب2018.

»آخر الرجال يف حلب« وثيقة سينمئية خطرة، شهادة مفرطة يف الواقعية، تدل عىل القتلة كم عىل 
الضحايا. فأي عني مدربة ستدرك أنه يستحيل تلفيق هذه املشاهد. هنالك كوادر وصور وحوارات 
شاهدنا  لقد  نادرة،  َمشاهد  ليست  وهي  التزوير.  يتعّمد  َمن  بال  يف  ختطر  أن  يمكن  ال  وشخصيات 
مثيالهتا يف فيديوهات جاءت من كل بقعة وحّي يف أرجاء البالد، لكن أمهية هذه الشهادة أهنا عمل 

سينمئي متقن، األمر الذي يسمح له بالظهور يف مهرجانات وتظاهرات عاملية.
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حمرتفون

من بني أبرز املحرتفني السينمئيني السوريني يظهر اسم باسل شحادة، الذي قىض يف مدينة محص 
قد  كان  حيث  املتحدة،  الواليات  يف  موقعه  من  شحادة  أنجز  النظام.  لقوات  بقصف   2012 العام 
من  عدد  مقابالت مع  تضمن  للحرية«  »الغناء  بعنوان  وثائقًيا  فيلًم  للسينم،  دراسته  للتو  استأنف 
يوقف  أن  قرر  لكنه  الدكتاتورية،  األنظمة  السلمية ضد  املقاومة  يؤيدون  الذين  املفكرين األمريكيني 
دراسته ويعود إىل سورية ليشارك بالعمل الثوري السلمي. انتقل إىل مدينة محص، وأنجز من داخل 
احلصار فيلًم قصرًيا بعنوان »سأعرُب غًدا« تناول فيه القنص الذي يرتصد املدنيني عىل كل مفرق وشارع.

لكن املوت مل يمهل شحادة حتى ليكمل فيلًم كان قد بدأ العمل عليه، إذ أصيب مع جمموعة من 
الناشطني، فأكمل الفيلم من بعده املخرج دلري يوسف بعنوان »أمراء النحل«.

وإذا كان شحادة ترك الواليات املتحدة لينضم إىل املحارصين يف مدينة محص، فإن املخرج السينمئي 
زياد كلثوم وجد نفسه يسلك طريًقا معاكًسا، لقد جاءت الثورة وهو يف خدمته العسكرية اإللزامية، 
بل إنه قد زج متاًما يف ثكنة عىل ختوم غوطة دمشق الرشقية. يقرر الشاب أن هيرب، ولكن ليس قبل 
أن يسّجل يومياته العسكرية بعني السينمئي، ومل يكن لديه سوى كامريا هاتفه اجلوال. هكذا سيكون 
جزًءا من فيلمه يصور حياته يف الثكنة جمنًدا برتبة رقيب، ويصور اجلزء اآلخر من حياته بوصفه سينمئيًّا 
صادف أنه كان يصور فيلًم مع املخرج السينمئي حممد ملص، وراح يف هذا اجلزء يعاين حياة املدينة يف 
ظل هذا احلدث الكبري، كم يعاين إمكان السينم يف أجواء احلرب. النتيجة كانت فيلًم هو شهادة ووثيقة 
محلت عنوان »الرقيب اخلالد«، يف معارضة هتكمية مع الشعار املكتوب يف كل ركن من أركان البالد 

»القائد اخلالد«، ويعني الدكتاتور األب حافظ األسد. 

ثائرة«،  مدينة  »بورتريه  إطار  حتت  تقريًبا  ستدور  معظمها  املحرتفني  السوريني  السينمئيني  أفالم 
بحسب ما عنْوَن غطفان غنوم فيلمه عن مدينة القصري. كانت تلك هي املهمة العاجلة وامللحة للسينم 
الوثائقية، أن تروي أحوال املدن املحارصة، يومياهتا، اجلوع، العطش، معنويات الناس، مصائرهم… 

قليلة هي األفالم التي خرجت عن هذا السياق.

داخل  إىل  مرتني  فسيعود  النظام،  موقفه ضد  قد حسم  كان  ديركي، وهو  املخرج طالل  أما 
إىل محص«، يالحق  »العودة  عنوان  األول حتت  كبري؛  فيلمني، سيكون هلم صدى  لينجز  البالد 
موقفه  حسم  الذي  املحبوب  الشعبي  احلميص  القدم  كرة  نجم  ساروت،  الباسط  عبد  يوميات 
لصالح الثورة، بل قد حتول إىل أحد قادة التظاهرات البارزين يف البالد، وسيتتبع مصري أسامة، 
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الطالب اجلامعي الذي أصبح من أبرز الناشطني اإلعالميني الذين يوثقون يوميات الثورة، إىل 
حني اعتقاله وانقطاع أخباره. والفيلم الثاين »عن اآلباء واألبناء«، وفيه خيرتق حياة اجلهاديني يف 
الشمل السوري، حماواًل أن يتقىص طبيعة العالقة اإلنسانية بني اآلباء اجلهاديني وأبنائهم، وأي 

مصري ينتظر هؤالء الصغار. 

أما املخرج عمر البيك فقد صنع فيلًم مبكًرا، »حاضنة الشمس«، يمكن عده نموذًجا جيًدا للكيفية 
التي تعامل هبا خمرج خارج بالده مع الوضع، لقد جاء الفيلم بعد أربعة أشهر فقط من بداية الثورة، 
وفيه يربط بني والدة طفلته األوىل التي يطلق عليها اسم الشمس، والثورة املرصية ضد نظام مبارك، 
وصواًل إىل تصور انفعاالته حينم يشاهد مقتل الطفل السوري محزة اخلطيب حتت التعذيب عىل يد 

قوات النظام السوري.

مع مرور الوقت ستبتعد األفالم الوثائقية السورية عن األشكال األوىل اإلخبارية، لتصل إىل أفالم 
تالحق شخصيات )عبد الباسط ساروت مثاًل، وأحياًنا شخصيات غري مشهورة ولكنها كانت مؤثرة 
يف حميطها(، أو تعود بالذاكرة إىل ما قبل الثورة، كم فعل الفوز طنجور يف فيلمه »ذاكرة باللون اخلاكي« 
الذي استعاد فيه الذاكرة املحّملة بصور القمع والتعذيب والدم، وحكايات املوت اليومي يف سورية؛ 

وراحت هذه السينم تستكشف مهوم الالجئني بصنوفها املختلفة. 

فبتنا أمام  الثورة، رسخت أسمء، أو صنعت أسمء جديدة،  أسمء كثرية، وأفالم أكثر جاءت مع 
بينهم األخوين ملص، ياسمني فضة، لواء يازجي،  جيل واسع من السينمئيني السوريني، نذكر من 
خالد سليمن النارصي، هشام زعوقي، حممد عطايا، ميالد أمني، مطر اسمعيل عروة األمحد، رأفت 

الزاقوت وعروة وإياس املقداد، وهبة خالد.

كذلك ال بد من اإلشارة إىل جمموعة كبرية من األفالم بقيت حتت اسم واحد هو »أبو نضارة«، 
وهذا اسم ملجموعة ألزمت نفسها منذ بداية الثورة بإنتاج فيلم تسجييل قصري كل مجعة، كأنم لتقول إن 

هذا الفيلم هو طريقتها اخلاصة يف االحتجاج والتظاهر.

جمموعة »أبو نضارة« تأسست يف سورية العام 2010، وقد اختارت الفيلم التسجييل طريًقا هلا، 
لتقديم صورة بديلة من تلك التي يقدمها اإلعالم يف سورية، وعنها، أمكنة وبرًشا. ويسجل لـ »أبو 
من  بجلدها  تنجو  أن  حماولة  بالكامل،  مستقلة  تكون  أن  النظام،  ظل  ويف  استطاعت،  أهنا  نضارة« 

الرقابة، ومن القيود التي تفرضها تقاليد العمل السينمئي يف ظل املؤسسة الرسمية.
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دائرة  من  اخلروج  وحماولة  اليومية،  احلياة  تفاصيل  عىل  باالشتغال  نضارة«  »أبو  جمموعة  بدأت 
االهتممات التي فرضها اإلعالم أو اجلهات املمولة عىل الفيلم الوثائقي. اختارت موضوعات تعني 
املواطن السوري، وتتناول عالقته ببيئته وحياته. أنجزت جمموعة أفالم قصرية تصور أشخاًصا عاديني 
يتحولون إىل أبطال قصصهم يف املدينة السورية، إىل أن جاءت الثورة فألزمت نفسها بفيلم أسبوعي 

قصري.

أنجزت السينم الوثائقية السورية يف السنوات األخريات عدًدا كبرًيا من األفالم، بعضها نوعي، 
حصل عىل جوائز، بل إن فيلم »عن اآلباء واألبناء« بلغ القائمة القصرية لألوسكار، ولن يتسع املجال 
هنا للحديث عنها مجيًعا، أفالًما وخمرجني، لكن ال بد من القول إن صح أن السوريني كرسوا فعاًل 
حاجز اخلوف، فإنه يصح أواًل وقبل كل يشء يف جمال السينم الوثائقية، أفالم كان هلا الفضل يف أهنا 
وحتطيم  باحلرية  السورية  للثورة  األفالم  تلك  تدين  مثلم  متاًما  العامل،  رادارات  عىل  سورية  وضعت 

الفتات »ممنوع االقرتاب والتصوير«، إىل األبد.
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غواية الصورة يف السينام السورية

مقاربة نقدية

موفق مسعود

توطئة

مناخات  رافقها من تطور  ما  الصناعية يف شباهبا، ومع  الثورة  العرشين كانت  القرن  بدايات  مع 
القرن فضاء مكتًظا  النصف األول من  الفن واألدب، فكان  ومساحات جديدة للمجاز والتعبري يف 
باإلبداع واالختالف واالقرتاح واالجرتاح، يف الفكر والفلسفة والفن واألدب، ويمكن للناظر إىل 
عمق هذا الفضاء املتطاحن أن يرى جمازات هائلة وجديدة، وسريى أن احلربني العامليتني إنم قامتا؛ 
التي  الشاملة  العبودية  اهلادئ، واملتصالح مع منظومة  السري  املجازات، وضبطها يف عقال  لتصحيح 

بدأت الرأسملية بتعميمها، يف هبوطها الرسيع واملتكرر.

أكثر  هي  السينم  والدة  كانت  الفن،  يف  جديًدا  جماًزا  السينمئية  الصورة  ُولدت  السياق  هذا  يف 
االجرتاحات رفعة وعظمة، يف خضم رد الضمري اإلنساين هجوم آلة اهلرس عليه.

هنضت السينم؛ لتفتح جرًحا يف جلد العامل، وبدأت تنافس الرواية والشعر واملوسيقا، وحتاورها، 
العاشق بني أسنانه، ورافق هنوضها مناخ متالطم من  بوصفها مولوًدا جديًدا، يلعب وخيفي شغف 

األفكار والرؤى واملدارس يف أدوات األدب والفكر الفلسفي والفن.

هكذا يبدو هذا املجاز اجلديد، وقد بلغ الكهولة مع بداية قرن جديد، حيمل يف إرشاقاته أعمًرا خمبأة 
يف سحر لغة الصورة، وما زال قادًرا عىل الغواية التي تدعو أنواع أخرى من املجاز ملقاربتها، بمثل 

الفلسفة والكتابة اإلبداعية واملوسيقا.
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بعد والدة السينم هنضت احلرب العاملية األوىل، وحتى قدوم احلرب الثانية، كان الرصاع عىل القيم 
فظهرت  والفن،  النفس  وعلم  والفلسفة  الشعر  يف  املذهلة  التمرد  حركات  فتشكلت  األرشس،  هو 
الدادائية؛ لتنضج نحو انقالب نوعي يف مفهومات الفن مع السوريالية، وظهر العدم منافًسا سيزيفًيا 
السميك برضاوة، من  العامل  املرسح والصورة واحلكاية جلد  العبث يف  الوجود، وحك  للحقيقة يف 
ديستوفسكي  وجريمة  األندليس،  بونويل  كلب  ثم  غودو،  فانتظار  يونسكو،  درس  إىل  كافكا  مسخ 
وعقاهبا، وصواًل إىل زرافة دايل املحرتقة، كانت السينم باملرصاد، منازاًل نبياًل بني الفنون، وأكثر فتنة 

من أعتى املجازات األخرى. 

ليطل منها عىل أوديب وإلكرتا، وليطل  النفس احلديث؛  لعلم  نافذة  فتح املرسح اإلغريقي  وكم 
النفس من تراجيديات املرسح  القرون الوسطى؛ ليستقي علم  -أيًضا- املاركيز دو ساد من بوابات 
الصورة  فعلت  كذلك  الالوعي؛  مناطق  يف  والغوص  البرشي،  الوعي  تشكل  مفاتيح  اإلغريقي 

املتحركة مع العلوم والفنون وجتليات الوعي كافة.

لقد محلت السينم شعلة األوملب يف خضم هذا املخاض الطويل، فأنتجت تراجيدياهتا وكوميدياهتا 
السينم  البرصية، واستمرت  الصورة  أنواع جديدة ومدهشة يف فضاء  نحو  األفق  العظيمة، وفتحت 
يف انفتاحها، ومحل شعلة هذا املجاز، من دون كلل، بل بشعٍف يتسامق ويتكثف يف احلاجات الراقية 

لإلنسان املعارص.

يف الثقافة العربية عموًما، ويف الثقافة السورية خصوًصا، مل تتأخر السينم زمنًا طوياًل، يفصلها عن 
والدهتا يف أوروبا، وانتشارها الرسيع يف العامل، فقد بدأت عروض السينم يف سورية منذ عام 1908، 

وأنتجت أول فيلم سوري صامت )املتهم بريء(، عام 1928. ))1)) 

أو اإلعالمي،  الصحايف  النقد  بأدوات  السورية  السينم  تاريخ  قراءة  البحث بصدد  ولسنا يف هذا 
األدوات التي تغلغلت يف العقل النقدي العريب، بل تتُبع أثر بعض املالمح التي تقودنا إليها الصورة يف 

نمذج من هذه السينم، إن الصورة ال يمكن تأرخيها بأدواٍت غريبة عنها.

))) عبدلله حسن، » قصة السينام يف سورية وتحّديات البحث عن هوية«، العريب الجديد، 8 حزيران/ يونيو 8)0).
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الصورة: إثم املعرفة

)املوت هو -أوًل وقبل كل يشء- صورة، وسيظل كذلك صورة(

غاستون باشالر

فنهضت  أمامه،  الغامضة  باحلرية  مقرتنة  والدهتا  املوت،  مع  األوىل  املواجهة  من  الصورة  ولدت 
املحاكاة  نسيج  البرشي  اخليال  يف  حتفر  فبدأت  الغامضة،  الغواية  هذه  سحر  من  اخليال  يف  الصورة 

العظيم.

إن التشخيص املشهدي للصورة، عرب رسم ونحت األموات، من عموريا إىل بابل وفينيقيا، ومن 
مرص إىل إغريقيا، كان انتصار الصورة األول يف التقاطها للموت، وإدراجه يف احلضور الفعيل للوجود 
اإلنساين. لقد ولد املرسح اإلغريقي من التطهري البرصي الذي شقته الصورة عرب النحت وتشخيص 
اجلسد اإلنساين )خيفي احلجُر املتعفَن بالصالبة، ويتسامى عن احلقارة بالرخام واحلجر الزجاجي، أما 

النصب، فإنه هيذب الرش بحضوره املشهدي. إنه تطهري برصي())2) )

فالصورة -إذن- أداة عريقة للوعي البرشي، وال يمكن احلديث عن ثقافة شعب بال صورة، إن 
أكرب معضالت العقل العريب هو انقطاعه التعسفي عن ثقافة الصورة. لقد رسم سكان ما بني النهرين 
سكان  نقش  كذلك  الطني،  من  وشكلوها  الصخر،  يف  معابدهم  ونحتوا  وجلجامش،  وبعل  عشتار 
من  آهلتهم  الصحراء  سكان  ونحت  العامل،  أبجديات  أوىل  خالهلا  من  وشكلوا  صورهم،  أوغاريت 

التمر والطني والطحني.

الفن  -عرب  حتول  الذي  اإلثم  هي  النظري  صورة  وصوغ  املوت،  بنظري  املوت  وعي  ارتبط  لقد 
والتفكري- إىل جتسيد النظري حًيا متحرًكا.

طفلها  أمام  وهي  الشمبانزي،  أنثى  إىل  وموهتا(،  الصورة  )حياة  كتابه  يف  دوبرييه،  رجييس  يشري 
امليت، ستنظر نحو صورته الثابتة، هتزه قلياًل، وحني تتأكد أنه ال يتحرك، تذهب يف حركتها، ناسية 
إياه، فاملوت ال وجود له، بالنسبة إىل الشمبانزي، بل احلركة هي احلياة، لكن اإلنسان البدائي وقف 
إن مواجهة  أمامه،  الساكنة  بالصورة  بالكلمت، وإنم  يفكر  امليت، ومل  السكون يف جسد  أمام صورة 

))) ريجيس دوبرييه، حياة الصورة وموتها، فريد الزاهي )مرتجامً)، )د.م: دار أفريقيا الرشق، د.ت)، ص)).   
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املوت عرب ختّيل نظري لصورة اجلسد  بدأ رصاعه مع  الذي  البرشي  اخليال  املوت هي رشارة  سكون 
امليت، نظرًيا حًيا يشارك -عرب اخليال- يف حياة من حوله، لقد تشكلت الصورة قبل الفكرة يف وعي 

اإلنسان للموت، فكانت اإلثم األول للمعرفة.

وإذا كانت الصورة هي الثمرة األوىل للخيال، فإن تطور هذا اخليال، منذ اإلنسان البدائي؛ وحتى 
والدة اللغة، كان سياًقا ينتقل من النظري إىل الرمز، ثم إىل متظهرات أعقد، كاألساطري، والحًقا األديان، 
وقد أسهمت الصورة يف خلق أنصاف اآلهلة مسامهة أصيلة، وبعد والدة السينم التي وجهت رضبة 
قاصمة إىل الواقع، عرب حركة الصورة؛ لتنتج واقًعا ومهًيا ينافس الواقع ويزامحه عىل رؤية العامل، أنتجت 
الصورة املتحركة أنصاف آهلة )النجوم(، أي: تلك املخلوقات احللمية اخلارجة من رحم االستعراض 

السينمئي، عىل أهنا اسطورة حديثة.) )3))

يذهب هانز غادامري إىل ما سمه »التناسج األنطولوجي« ))4)) بني األصل، واملعاد إنتاجه يف العمل 
النسخة ال حتاول  الصورة، حيث  نفسه يف  الكيان  تعكس  التي  »املرآتية«  الصورة  بني  فيفرق  الفني، 
أهنا  بمعنى  اليشء،  هلذا  اهلوية  حتديد  هي  الوحيدة  ووظيفتها  ما،  يشء  إنتاج  إعادة  سوى  تكون  أن 
التي ال  الفنية  الغاية منها، وبني الصورة  صورة استخدامية، وتعمل وسيلًة تفقد وظيفتها عند حتقق 
متثل وجوًدا ناقًصا، إنم واقع مستقل بذاته، فكل حدث فني هو حدث أنطولوجي، بمعنى ما؛ ألن 

مضمون الصورة ذاهتا ُيعرف أنطولوجًيا بأنه فيٌض لألصل. ))5)) 

وإذا كانت الصورة هي املهد األول للفكرة، فال بد من التساؤل عن خزان الصور احلاضن لألفكار 
واملفهومات املعارصة يف الثورة واحلرية واملساواة والعدالة والديمقراطية واحلرب... إلخ، تبدو هذه 
واحدة،  مرة  االستخدامي  الطابع  ذات  )املرآوية(  الصورة  اإلعالم،  صورة  حاضن  يف  نابتًة  األفكار 
وليست الصورة التي تزاحم احلقيقة عىل الواقع اجلديد. لقد كان احلدث السوري انفجاًرا هائاًل خلزان 
املبارش  العامل  رّد  واضًحا  وبدا  والعقائدي،  والديني  السيايس  االستبداد  وحول  يف  املحبوسة  الصور 
املستثمرون  يقودها  التي  السياقات  اهلاربة من  الصور  االنفجار، إطالق اإلعالم الصطياد  عىل هذا 
والوكالء، يف قطاعات شتى من احلياة عىل الكوكب، وسوف يبدو جلًيا أن رصاع السينم، بوصفها 
فنًا، سيكون ضارًيا مع »أخطبوطية« اإلعالم، ولن جتد الصورة السينمئية ملجأ أكثر إرشاًقا من العودة 

))) إدغار موران، نجوم السينام، إبراهيم العريس )مرتجامً)، )د.م: املنظمة العربية للرتجمة، د.ت)، ص)).

)4) هانز جورج غادامري، الحقيقة واملنهج، حسن ناظم وعيل حاكم صالح )مرتجامن)، )د.م: دار أويا، د.ت)، ص 6)).

)5) املرجع السابق نفسه، ص 9)).



127

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018ملف العدد

إىل ذاهتا، بوصفها صورة فنية وليست »مرآتية«، وتلّمس ارتباطها العريق بالوعي البرشي؛ لتبدأ -من 
جديد- رصاعها العريق -أيًضا- مع آلة هرس الصور العمالقة )اإلعالم املعارص(.

صورة هرياقليطس

َعرَب هرياقليطس يف صورة النهر مرتني؛ كي يعود إىل القول: ال يمكن عبور النهر ذاته مرتني، 
للضوء  املذهلة  الصورة  بتأثري  فيلسوًفا  ليعود  الكهف؛  من  أفالطون  سجني  خرج  الصورة  وعرب 

واحلركة.

وصّور الرّسام البلجيكّي، رينيه ماغريت، )من 1898 إىل 1967( غليوًنا، وكتب أسفل اللوحة: 
»هذا ليس غليوًنا.«، إهنا بالطبع صورة، لكنها جتهر بمفارقتها صورة الواقع، واالنتمء اجلامح إىل خيال 

الصورة. 

لقد فتحت حركة الصورة يف السينم فضاًءا جديًدا أمام اخليال البرشي، نستطيع اآلن أن نتخيل 
هنر هرياقليطس، بمياهه اهلادرة، مقطًعا متحرًكا للصور، يتشكل من مقاطع ساكنة للحركة، إهنا صور 
أجزاء، وإن أي تغرّي يف اجلزء سيؤدي إىل تغرّي يف الكل »إن احلركة هي االنتقال يف املكان، وعليه، ففي 

كل مرة حيدث انتقال األجزاء يف املكان، حيدث -أيًضا- تغري نوعي يف الُكّل« ))6))

فالكل ال يكف عن التكّون يف كل حلظة، وهو اإلضافة التي تتمخض من احلركة داخل الديمومة.

مياه النهر يف صورة هرياقليطس ديمومة متغرية يف كل حلظة، إنه الزمن السائل واملتغري يف اجلزء 
ويف الكّل، أو »الُكالت« املتغرية بتغري عنارصها. إن حركة مياه النهر جتعل الزمن سيااًل من الصور 
املحتشدة، واملتغرية، خالقًة فضاًءا جيعل من سكون احلركة جزًءا متناهًيا يف الصغر، لكن أثره جوهري 
نفسها  الصورة  تتكرر  أن  -إذن-  يمكن  ال  -وحدها-  احلركة  فعرب  للصورة،  املعطى  الكل  تغرّي  يف 
مرتني، إن اجلزم يف عبارة هرياقليطس )ال يمكن عبور النهر مرتني(، ينتمي -يف احلقيقة- إىل اجلذر 

البرصي للتفكري.

)6) جيل دولوز، فلسفة الصورة، الصورة الحركة، )د.ن، د.ت)، ص 5).  
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خيلص آالن باديو يف إحدى حمارضاته املتلفزة، يف عالقة الفلسفة بالسينم ))7)) 

إىل النتيجة اآلتية: »ال وجود للتناقض بني الفلسفة والسينم، بل عىل العكس، السينم اليوم -بمعنى 
من املعاين- رشط للفلسفة، رشط الفلسفة، )أقصد( نشاط، ونمط من اإلبداع، ونمط من التفكري ُيعد 

-بمعنى من املعاين- أفق التفلسف.

إذن؛ الرشط ما هو حارض يف العامل، وما هو -بحق- إمكانية جديدة للتفكري الفلسفي.

ويف هذا االجتاه موقفي هو: ال يمكننا التفلسف، من دون أي عالقة مع السينم، وهذا ألن السينم 
التي هي عنرص جوهري يف عاملنا يشء جديد، ويشء أشبه ما يكون بدرس جديد لإلمكانية الفلسفية. 

هل سنفكر بالصورة، أم سنذهب نحو الصورة الناسجة للفكرة؟ 

عند اقرتاب الفلسفة من السينم ال يمكن إال أن نذهب نحو اخليار الثاين، وهذا ما أراه انتصاًرا ألفق 
التفكري الفلسفي يف القرن املنرصم، منذ هنري برغسون، مروًرا بجيل دولوز، وآالن باديو، ورجييس 

دوبرييه، وغاستون باشالر، وآخرين.

الصورة والنقد العريب

ينحو العقل النقدي العريب نحو االستقطاب الرسيع وراء اخلطاب األيديولوجي، أو السيايس، إنه 
االستقطاب عينه الذي عانت منه الثقافة العربية يف براح االستبداد الطويل، إنه استقطاب مقلوب، 
يف احلقيقة؛ فالنقد السينمئي الذي انترش يف نصف قرن مىض يبحث يف كل ما هو خارج الفيلم، وعىل 
النوع من  إن هذا  والتارخيية.  السياسية واالقتصادية  املعدة سلًفا ودالالته  يبحث يف غاياته  سطحه، 
النقد جيعل من املادة البرصية حمّط انتهاك جديد، فالسينم ال ترمتي يف سلة اخلطاب السيايس بسهولة، 
ومقاربة الصورة؛ حمايثتها، حوارها، وتتبع شغف تشكلها وحركتها، هي الكفيلة بالكشف العميق عن 
انتصارها للموت أو للحياة، للقاتل أو للضحية، أو لكليهم، والصورة السينمئية ال تعرف االصطفاف 
تفاصيلها  أدق  انُتهكت، وحينئذ ستطل اإلدانة من  أو األيديولوجي؛ ألهنا متى اصطفت،  السيايس 

وحلظاهتا التي ستيش بم حدث، وسرتسل إلينا اإلشارات القاطعة جلريمة االنتهاك.

(7( https://www.youtube.com/watch?v=Arwso(fy50M

https://www.youtube.com/watch?v=Arwso3fy50M
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إذا مل تؤرخ السينم عرب صورها الثابتة واملتحركة، عرب كادراهتا )أطرها( وإضاءهتا وشخصياهتا، فإن 
ذلك يعني أن النقد يبني تارخًيا للسينم، من تسجيل تواريخ وعناوين األفالم وموضوعاهتا العامة، ثم 
الذهاب نحو التحليل األيديولوجي املبسرت لبقايا صور منتحرة عىل عتبة حماوالت عنارصها الرصاخ 
والتحقق واالتصال عرب السينم، وذلك ال يلغي -بالطبع- أن غواية الصورة قادت شغف جمموعة 
متناثرة من املخرجني السوريني، عىل امتداد إنتاج املؤسسة العامة للسينم لألفالم، وحماوالهتم اخلاصة، 
إىل أن ينتجوا أفالًما مهمة، كـ »نجوم النهار«، ألسامة حممد الذي نال جوائز عاملية، ومنع فيلمه من 
العرض اجلمهريي، وأفالم أخرى ملخرجني متعددي املشارب الثقافية، إىل تقديم اقرتاحات جريئة، 

عىل مستوى انتصار السينم حلرية الصورة.

كان »الشكالنيون« الروس قد طوروا شعرية سينمئية خاصة باملرحلة الستالينية؛ حتى إن بعضهم 
وصف الدراما السينمئية بـ »أفيون الشعوب«. ))8))

يف  الصورة  جذور  يقص  أن  يستطع  مل  السوفياتية،  املرحلة  يف  كله  العقائدي  اجلربوت  ذاك  لكن 
فيلميه:  تاركوفسكي  أندريه  أنجز  فقد  البرشي،  العقل  يف  السؤال  تشكيل  مع  اجلوهرية  عالقتها 
)سوالريس(، عام 1972، و)املرآة(، عام 1975؛ لينحت يف الزمن السينمئي رؤية جديدة حتطم كل 
قواعد االلتزام العقائدي باألفكار املهيمنة يف املناخ الثقايف السائد؛ فالوقائع املسجلة عىل نحو طبيعي 
هي -يف ذاهتا- غري وافية متاًما خللق الصورة السينمئية؛ فالصورة يف السينم مبنية عىل استطاعة املرء أن 

يبدي رأيه اخلاص يف أمر ما. ))9)) 

حياول جان ألكسان، يف تأرخيه للسينم السورية، أن حيدد مرحلتني مهمتني ))10))

من تاريخ السينم السورية: األوىل هي األفالم التي أنتجت من القطاع اخلاص؛ حتى الثامن من 
آذار/ مارس 1963، واملرحلة الذهبية، بحسب تقديمه، وبدأت بقيام دائرة السينم يف وزارة الثقافة، 
ثم املؤسسة العامة للسينم التي احتكرت إنتاج األفالم السينمئية واستريادها، مبينًا، كخطاب احلزب 
مؤسسات  تنتجه  بل  اخلاص،  القطاع  منتجي  نحو  يذهب  أال  جيب  اجلمهريي  اخلطاب  أن  احلاكم، 

الدولة، عرب إحكام قبضتها عىل التجانس يف وعي اجلمهري. 

)8) فران فينتورا، الخطاب السيناميئ: لغة الصورة، )د.م: املؤسسة العامة للسينام، ))0))، ص6.

)9) أندريه تاركوفسيك، النحت يف الزمن، أمني صالح )مرتجامً)، )د.م: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، د.ت)، ص)0).

)0)) جان ألكسان، تاريخ السينام السورية 8)9)- 988)، )د.م: الهيئة العامة للكتاب، د.ت)، ص9.
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»ففي احلادي عرش من ترشين الثاين/ نوفمرب عام 1969، وبالرقم )2543(، صدر مرسوم، حرص 
استرياد األفالم السينمئية وتوزيعها باملؤسسة العامة للسينم؛ ألن األفالم املصورة، واملعدة للعرض 

العام، من الوسائل اإلعالمية والثقافية املهمة التي هلا مساس مبارش مع اجلمهري«. ))11)) 

لنا  حيدد  الشمولية،  األنظمة  مؤسسات  يف  القرسي  التأريخ  بأدوات  السينم  تاريخ  إىل  النظر  إن 
شكاًل سالَفا للصورة، فثمة صور حمددة ينبغي هلا أن تتحرك يف ميكانيزم الوعي الفردي واجلمهريي، 
هي احتكار الغواية وتوظيفها، كالقبض عىل العاشقة، وتأجري فراشها وتعهريها؛ إلنتاج صور ذات 
ُحفرت يف  التي  اخلالد«  »القائد  االستبداد، وثمة صورة  الفن ملصلحة  توظيف  مرجعيات عميقة يف 
ال وعي األطفال السوريني يف كل اجلغرافيا السورية، وكان عىل فقراء السوريني مجيعهم أن يصدقوا 
صورهم أمام الكامريات، وهم يف شظف العيش والقهر اليومي، اما يف قلوهبم، فإهنم حيملون صوًرا 
أخرى مرسوقة من األماكن البعيدة، أو من أقرب التفاصيل التي يعيشوهنا يف عزلتهم، عندما يعود 

العامل إىل نسياهنم. 

ال يمكن للثقافة العربية املعارصة أن تكون فاعلة ومنتجة يف الوجدان العريب، بعيًدا من الصورة 
وشكلها الفني األرقى )السينم(، وإال ستكون ثقافة حمبوسة يف اللغة واخلطاب، وقاتلة بطيئًة لذاهتا، 

وجلموح اللغة وشغفها املبهم )غواية الصورة(.

ومن شأن إعاقة السينم عن تشكيل الوعي املعارص لسكان هذه املنطقة من العامل، أن يكون جريمة 
العريب حتى مطالع  تأُخر ترمجة كتاب فن الشعر، وتأخر ظهور املرسح  بحق املستقبل، تشبه جريمة 

القرن العرشين.

حماكم  هي  العريب،  العامل  يف  السينم  وعىل  الصورة،  ثقافة  عىل  مفروضة  تزال  ما  التي  الرقابة  إن 
إنه  املعارص؛  االستبداد  وزمن  الوسطى،  القرون  زمن  زمنني:  بني  مشرتك  ضمري  أنتجها  قروسطية، 
مساحة  العربية  الثقافة  يف  اللغوي  املجاز  تعطي  -هبذا-  وهي  املقدس،  عىل  الصورة  احتكار  ضمري 
كربى؛ للتضخم كبالوٍن يف قفص، ليصبح عدد الشعراء يف بلد صغري وفقري، هو موريتانيا، يقارب 

نصف عدد السكان. 

إن اجلريمة تقوم -أواًل- بحق الصورة، احتكار احلق هبا، والوصاية عىل عقل من يقوم بتشكيلها، 
وقد طال ذلك الفنون كافة، كاملرسح والتشكيل والنحت، فها هي الصورة جمدًدا، بصيغتها الساحرة 

)))) جان ألكسان، »السينام يف الوطن العريب«، عامل املعرفة، العدد )5، ص 0)).
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الواقع، وتعيد  العظيمة، باتت أخطر من األيقونات والتمثيل، إهنا صورة بخواص متحركة، حتاكي 
انتاج مفهومات عالقة منذ زمن بعيد يف غياهب الركود؛ لذلك، فإن الرقابة املفروضة عىل هذا الفن مل 
تكن سبًبا -وحدها- بم سنته من قوانني، يف جريمة القبض عىل الصورة وامتهاهنا، وإنم الفضاء الثقايف 

العام الذي سّوغ هذا الفعل.

رقابة السينام والرصاع عىل املوت

جمااًل  السوري  القهر  مفردات  يف  يعد  مل  آخر،  يشء  بل  موًتا،  يوم  كل  السوريون  يعيشه  ما  ليس 
وحًرا  متعالًيا  نظرًيا  ختلف  التي  املتعالية  صورته  ضد  املوت،  ضد  -أواًل-  تقوم  فاجلريمة  للموت، 

للجسد امليت، واإلفساح له للتأثري يف األحياء من حوله. 

إن االستبداد حيتكر معنى املوت؛ كي يعيد صوغه عىل مقاس أبطاله، ومن ثمة؛ الرشوع يف صناعة 
املوت املجاين، ذلك الذي حيصد األمكنة والبرش واحلياة برمتها، من دون أثر، أو نظرٍي، يتعاىل؛ لينافس 
والدعاة  والقادة  االنبياء  عىل  حكر  والعقائدي  والروحي  البرصي  نظريه  مع  فاملوت  الطغاة،  موت 

والطغاة. 

هكذا بنت الرقابة السورية أسالكها الشائكة يف املرسح والسينم، بينم كانت أقل رضاوة يف رقابة 
الكتابة واألدب، ومما ال شك فيه أن األدب سينافس عىل قراءة املوت وصوغ النظري اإلبداعي، لكنه 

سيفعل ذلك عرب زمن طويل، وسيكون حلصار انتشاره دور رئيس يف ضمور تأثريه املبارش.

أما يف املرسح والسينم، فالصورة تولد حرة طازجة، وحتاور الواقع بزمن ساحر يف والدته، ورسعة 
انتقاالته املذهلة يف التأثري املبارش احلي. 

هكذا -عىل الرغم من كل هذا احلصار- أثبتت السينم السورية إمكانية اجرتاحها للهوامش، وما 
ة الفضاء الكوين بامتياز، وبالطبع فإن هذا الطموح  زالت حتفر يف أنفاق اهلوامش؛ كي خترج حرة إىل رُسّ

خيص روح الصورة يف السينم، أينم ولدت، حيث ستأخذها الغواية إىل ذلك املركز.

إن صورة اجلندي املجهول من أكثر الصور »املفهومات« التي تشري إىل ضمري االستبداد، فالعامة ال 
يعرفون املوت، وال تقام هلم النُصب، وال توثِق صور موهتم بطقوسها العالية لصناعة النظري. 
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إن اجلنود جمهولون، يكفيهم نصٌب بمالمح جمهولة، بال أحداق يمكنها أن تقرأ أحداق األحياء، 
وتنقل صور التفاصيل املذهلة للموت، واملكان البرصي امُلعد للقتىل املجهولني من األحياء، هو خلف 
األسالك الشائكة للجنة، تلك الرشوة البرصية الباردة التي ال مفر من املوت املجاين املعمم بني طياهتا، 
فاملعارك تنشب حول الصور التي يعتقد األنبياء والطغاة وُماّلك الرشكات الكربى أهنا حتفظ النظري 
التي  الرشسة  املعارص، واحلروب  العنف  والقاتلة هي لب  الباردة  الصور  املوت، هذه  ملعنى  األخري 

حتيط بنا من كل حدب وصوب.

إن من يعوق السينم كمن يعوق تكّون جنني، ومع ذلك؛ فحبل رسة هذا اجلنني متصل وقوي، فإذا 
أوصدت األبواب ستدخل السينم من النافذة، وإذا أوصدت النوافذ ستدخل مع اهلواء. 

وبعدها،  وخالهلا  اللغة،  قبل  لغة  إهنا  هلا،  انتمء  ال  الصورة  أن  السينم  يف  العريب  النقد  يفوت  ما 
وما جيعلنا نقول السينم الفرنسية، والسينم األمريكية، والسينم السورية واملرصية... إلخ، هو تفصيل 
إجرائي، وتوثيق تارخيي، ليس إال، فالصورة ال ترتجم من لغة إىل أخرى؛ فمركزيتها يف الوعي البرشي 
ال  اخلطر  هذا  اإلنسانية،  للحياة  الوضعّية  والقوانني  املتسقة،  النظم  عىل  األخطر  العنرص  منها  جيعل 

يستشعره سوى حمتكري املوت، والقائمني عىل جمانيته، يف أي بقعة من بقاع الكوكب.

قاوم الفن بأدواته ضمري احلرب الرشس، لقد وضعت السوريالية، بم هي مدرسة، قواعدها بني 
أصابع طالهبا، هدمت قواعد ونظم الفن والفكر واألدب التي سادت أوروبا، وأشارت إىل احلقيقة 
مساءلة  العقل يف  غليان  صريورة  كانت  بل  فحسب،  الكتابة،  أشكال  هذا عىل  يقترص  ومل  بارتياب، 
احلرية واحلياة واملوت والقانون والفكر والفلسفة والفن والكتابة والسينم، مل تنهض السينم بأدوات 
االستقطاب السيايس، أو األيديولوجي، أو العسكري يف حربني عامليتني، وما بينهم، بل بأدوات الفن 

الذي حطم االستقطاب السطحي مدفوع األجر.

ولكن هل يمكن قراءة واستنباط املفهومات من حركة الواقع، من دون السينم، ومن دون الصورة 
الدافعة للمفهوم الفلسفي، واحلاضنة له، يف آن مًعا؟ 

كيف للمفهوم الفلسفي يف زمن الصورة أن يسري كاشًفا، من دون املرور عرب هذا الزمن الصاخب 
للصور؟ 

نضجت  التي  العربية  الفكرية  املفهومات  مجلة  يف  واملراجعة  الشك  اىل  التساؤالت  هذه  تدفع 
وتضخمت، مبتعدة عن الثقافة البرصية املتسارعة للعامل، لكنها يف الزمن املعارص تذهب نحو استخدام 
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الصورة وامكاناهتا التقنية احلديثة؛ لتحقيق صورة استخدامية، ذات مهمة حمددة، وهذا ما جيعل من 
الكلمت  الكتبة جثث  الركام البرصي للصور فضاًءا مبهًرا لركام جثث الصور، كم يستخدم بعض 

لصناعة القصائد. 

نشطت أشكال خمتلفة ملقاربات السينم السورية بعد 2011، منها -مثاًل- سينم »املوبايل«. لعلنا 
نتساءل: كيف بدا اخلطاب العقائدي خمتبًئا، بم هو نظري، ومسترًتا غري معلن للصورة يف كثري من األفالم 
الرسيعة، وال يبدو من التعسف أن نربط هذا التساؤل بالتساؤل الفلسفي: كيف ُأنجزت مفهومات 
أيضا؛  انتهاكها  عرب  وربم  براغمتيتها،  عرب  بل  املرة،  هذه  الصورة  من  بعيًدا  ليس  »املتداولة«،  الثورة 
لذلك، بقي كثري من املفهومات رهني اإلعالم؛ ألنه سيد الصورة املعارصة، وعىل السينم أن تواجه 

هذا االستبداد الشامل بحقها، بحق صريورهتا اخلالقة يف التطهري الكوين من اجلريمة. 

يف فيلم عبد اللطيف عبد احلميد )رسائل شفهية( ُيقرتب من خصوصية املنطقة الساحلية، وتنازعت 
هذه اخلصوصية قيمتان: القيمة االوىل فنية، وتبدو فيها الشخصيات ابنة بيئة ساحلية سورية.

بني  الرصاع  إن  العلوية.  الطائفة  إىل  تنتمي  الشخصيات  فيها  وتبدو  عقائدية،  الثانية  والقيمة 
القيمتني، عرب الصورة، هو الذي سيفيض إلينا بالنظائر املشعة يف السينم، الرصاع عينه الذي جعل كثري 
من السوريني الذين شاهدوا الفيلم تعلو فيهم القيمة األوىل للصورة، بم هم سوريون، بينم يذهب 
بعض النخبة إىل االنتصار للقيمة الثانية، معاونني أصالء االستبداد، بشقيه: سلطة، ومعارضة، عىل 

ترسيخ العقائد، ال تطهري جسم احلياة من أدراهنا.

كذلك تيش الصورة يف فيلم »اللجاة« السوري باملواطن السوري الذي يسكن يف وعور اجلبال، 
للفن  تنترص  السورية؛ ألهنا  للقيمة  انتصاًرا  األفالم  تبدو هذه  الدروز،  فيلًم عن  وليس  اجلنوب،  يف 

السينمئي الذي يستخدم أدواته يف االقرتاب من حمنة البوح عرب الصورة.

بعد عام 2011 بدت السينم السورية تعاين وزر احلرب، شأهنا بذلك شأن الفنون كافة، من وزر 
االستقطاب األيديولوجي والعقائدي، فأنتجت املؤسسة العامة للسينم أفالًما يغلب عليها االقرتاب 
عىل  وكان  السيايس،  اخلطاب  إىل  االنتمء  نحو  وتذهب  السوري،  احلدث  تفاصيل  من  الناقص 
السينمئيني يف اخلارج االستعانة بلقطات مصورة بكامريات رقمية، وكامريات املوبايالت، وال سيم يف 
األفالم الوثائقية، ولكن سنرى أن بني ركام الصور اهلائل، هذا، حماوالت جريئة وخملصة للسينم، كم 
يف فيلم »ماء الفضة«، ألسامة حممد ووئام سيمف بدرخان، وكذلك سنجد جتارب شابة طموحة، يف 
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الداخل واخلارج، لكن ستطفو عىل السطح سينم رسيعة، أقل مًها، باملعنى الفني والثقايف، وأكثر حيوية 
يف ذهاهبا نحو حاضن اإلعالم األكثر فاعلية يف إنتاج وصوغ الرأي العام، فبدت السينم استخداميه 
ملصلحة مفهومات ال تنتمي إىل الفن أكثر من انتمءها إىل اخلطاب العقائدي، أو لالستعراض املجاين، 
باستغالل احلدث السوري ومأساة السوريني، كم فعل الشاب، حممد بيازيد، يف تلفيقه خرب اغتياله يف 

إسطنبول؛ لتصوير فيلم قصري.

البارد،  اإلعالمي  بالتوثيق  بالصورة  املشتغلون  فانشغل  هلا،  هامًشا مرشًقا  السينم  هكذا خرست 
متناسني أن جودة األقمر الصناعية ربم تكون أدق وأطول ديمومة يف نقل برودة املوت الذي يعيشه 

السوريون عىل مدار سنوات سبع. 

عىل  الرشس  العقل  يرشف  التي  مدجنتها  إنه  الصورة،  فخ  هو  جتلياته-  -بكل  املعارص  اإلعالم 
تفرخيها واستخدامها الرسيع، لكن هناك سينمئيون سوريون أدركوا ذلك الفخ، وانتشلوا الصورة من 
استخدامها الرسيع، وسجلوا أعماًل مهمة، اقرتبت -بثقة- من احلرب، ودخلت يف نسيج تفاصيلها.

ماذا يعني تدمري املكان؟ وملاذا يتوقف زمن البرش؟

إن حلظة التدمري تقتطع زمنها من زمن كيل، زمن حيدث فيه التدمري كرسطان خلية سامة يف الكون، 
بدأت يف االنفجار، إن الصورة )اللحظة(، بم هي مقطع زمني، تبدو قريبة من نظري الواقع أكثر من 
الواقع نفسه، فتدمري املكان، بوصفه صورة، يعني عطب الذاكرة السيالة احلية هلذه األمكنة، وسيكون 
فّكر سكان  لو  كلًيا، وحتى  ميتة، وحمطمة  ذاكرة  بقايا  من  أماكن معارصة  السهل حينئذ صناعة  من 
املدن املدمرة بإعادة بنائها، سيبحثون يف ذاكرهتم املعطلة؛ ليجدوا الذاكرة امليتة قد هنضت من التاريخ؛ 
التي  العمالقة  العامل  ماكينات  مع  والتصالح  واالنتقام،  األبد  ذاكرة  اجلديدة،  األمكنة  روح  لتحتل 
بنت عىل أرض اهلنود احلمر مدًنا ال تشبههم، وليست هلم أصاًل. إن الصورة املرجوة يف عقول نخب 
االستعراض، هي صورة هندي أمحر ينفخ يف البوق عىل سفوح اجلبال، متناسني أن هذه هي الصورة 

الوحيدة الباقية من ثقافة شعب عظيم، عاش عىل تلك القارة املسمة أمريكا قرونا طويلة.

املدن التي حيق هلا أن حتمل ذاكرة، هي -حرًصا- مدن احلوارض الكربى، فتحبس ذاكرة العامل يف 
متاحفها العمالقة، وال بد من حتطيم الذاكرة احلية لإلنسان املعارص، عرب تدمري أمكنته؛ كي يضيعها إىل 
األبد، وال يتبقى منها سوى الصور املحبوسة يف املتاحف، ويسكن اإلنسان إىل حارضِه، بم هو مكان 

ال ينتمي إليه، إال كم ينتمي عبٌد إىل مزرعْة، أو جندي إىل مذبحة.
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حتمل الصورة يف ذاكرة املكان ديمومًة زمنية، تسجل وقائع مراحل تشكل الوعي ونظم التفكري، 
عرب األثر والنظري، ال عرب تاريخ احلروب.

يف الثالث من أيلول/ سبتمرب 2018 شب حريق هائل يف متحف ريو دي جانريو يف الربازيل، وهو 
من أكرب متاحف العامل، ويتناقل اإلعالم أن أكثر من 200 مليون قطعة أثرية، منها فرعونية وآسيوية 
والتينية، وقطع نيزكية، وأحفورية قديمة لديناصورات، والسبب املشاع للحريق هو اإلمهال والفساد.

لقد رأينا ما يشبه هذا عرب اإلعالم أيًضا، عام 2003، وحريق وهنب متحف بغداد، والسبب املعلن 
أن املتحف مستودع لألسلحة املحرمة دولًيا.

أن  أوهن من  بني جنسها، وتبدو  الصورة عرب اإلعالم حرائق  تنقل  فيم  السبب بال أمهية،  يغدو 
حتيا يف حاضنة اإلعالم؛ ألن الصورة التي هي رد الوعي عىل سكون املوت، ستكون عرضة لالنتهاك 
واملوت هذه املرة؛ لكي يتداول اإلعالم جثتها املتنقلة بني الكامريات. إن للصورة رشفها اخلاّلق، وهو 

ال يرشق إال عرب رد الصورة عىل املوت. 

غواية الصورة يف »نجوم النهار« و«ماء الفّضة«

سورية  تاريخ  يف  مفصلية  حلظة  عن  يعرب  الفيلمني  إنتاج  تاريخ  أن  إىل  اإلشارة  املهم  من 
احلديث، فالفيلم األول )نجوم النهار( أنتجته، عام 1988، املؤسسة العامة للسينم، أما الفيلم 
وأسامة  بدرخان  سيمف  وئام  بني  بالتعاون   ،2014 يف  ُأنتج  فقد  تسجييل،  فيلم  وهو  الثاين، 
حممد، واالقرتاب من جتربة أسامة حممد يف زمنني خمتلفني، عرب الصورة التي يقدمها كل من 
الروائي  بني  السينمئي،  النوع  اختالف  عن  النظر  بغض  مقاربته،  سأحاول  ما  هو  الفيلمني، 

والتسجييل.

إنم هي حماولة؛ لتتبع أثر الصورة السينمئية، بسكوهنا وحركتها وأزمنتها وغوايتها، يف جتربة سينمئي 
سوري بني زمنني، تفصل بينهم حلظة سورية، شكلت انعطاًفا يف تارخيها احلديث.
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نجوم النهار
ببطء يف ظالم غرفة  يتحرك  )اإلطار(  الكادر  أن  نلحظ  النهار،  نجوم  فيلم  من  األوىل  اللقطة  يف 
حجرية، تقرأ بم تيرس من ضوء شحيح األغراض والتفاصيل، بمرافقة مهس لشخصية طفل، يردد 
قصة احللم الذي يراود اجلميع، حلم العودة من املوت إىل اجلد واألب، وإرشاد الشخصية إىل طريق 
املستقبل، يف أثناء هذه احلركة نلحظ إطاًرا مستطياًل، يرسق مركزية اللقطة، إهنا الشمس يف اخلارج، 
لكن النافذة مشبكة بالقضبان احلديدية، وصورة األب يتحرك يف اخلارج، تستمر اللقطة يف حركتها 
اللبن، إطار  العام إىل إطار باب من  البطيئة؛ لتأخذ طاقة يدخل منها الضوء، ثم تعرب داخل إطارها 
داخل اإلطار، مقطًعا مرتًحا داخل املقطع املتحرك، وداخل اإلطار جيري مشهد آخر، إنه خليل أمام 

رسير اجلد.

تبدو الصورة هي الكادر )اإلطار( داخل الكادر )اإلطار(، ثمة صورة داخل الصورة، لقد اكتظت 
الكادرات )األطر( السينمئية املتالحقة بكادرات )أطر( صغرى داخلها، وحتركت الكادرات )األطر( 
عىل وترية واحدة؛ حتى هناية الفيلم )سكون- حركة- سكون(، احلركة داخل الكادر )اإلطار( الثابت 
هي حلظة بني زمنني ساكنني، فنحن نرى وجه سناء املوجودة يف عمق الكادر )اإلطار(، عرب صورهتا يف 
مرآة مكسورة، يف زاوية أخرى من املكان، إن احلركة املكتظة يف صورة سناء، عرب الزجاج، هي جيشان 
لقد ازدمحت كادرات  العام هي إطار ساكن،  الكادر )اإلطار(  بينم صورة  يّضج باخلوف والرتقب، 
بالفيلم،  زمنًا خاًصا  لتشكل  املتالحقة؛  الفيلم  )أطر(  كادرات  داخل  )أطر( برصية خمتلفة األحجام 
)اإلطار(  الكادر  يف  الصورة  فإن  برصي،  )إطار(  كادر  داخل  برصي  )إطار(  كادر  يتكون  فعندما 
ديمومة  اخلاصة،  ديمومته  له  برصًيا  فضاًء  خالقة  تتكون  إهنا  اخلاص،  زمنها  عرب  ستتحرك  اجلزئي، 
متحركة داخل سكون إطارها املربع، إنه هيز هذا السكون باحلركة، خالًقا من اهتزازاته العميقة حركة 
ارجتاجية بإيقاع ساحر يف رتابته الربانّية، ومدهش يف غليان احلركة يف عمق تفاصيل الرصاع الداخيل 

للشخصيات. 

الكادرات  مقاطع  يف  مضطرد  لكنه  ظاهره،  يف  رتيب  إيقاع  عرب  البرصية  الفيلم  مقاطع  تتابعت 
املتحركة  )األطر(  الكادرات  ستطل  للصورة.  العميقة  بالدالالت  تضج  التي  الصغرية  )األطر( 
الصغرية عرب انعكاس الزجاج من شقوق ونوافذ اجلدران، من إطارات الصور، بقايا املرايا املكسورة، 
صوغ  يف  حممد،  أسامة  استطاع  هكذا  العرس،  ساحة  يف  طاولة  عىل  موضوعة  تلفاز  شاشة  من 
إيقاعا للشخصيات، ينبض برتابة دقات القلب املنهك يف  بتقنية مقاطعه البرصية، أن حيقق  الصورة 
الصغرية، حيث ستسري  )األطر(  الكادرات  بالتناقضات يف حركة  ويزدحم  الكيل،  )اإلطار(  الكادر 
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الشخصيات بمصائرها عىل اإليقاع نفسه.

سيحاول »كّسار«، األخ األصغر نصف األصم، أن خيرج بجيشان تناقضاته من حركة الكادرات 
تفتح  نفسه -من جديد- يف مواجهة مدينة،  لكنه سيجد  أوسع،  )إطار(  إىل كادر  الصغرية  )األطر( 
أبواهبا للضياع والسكون واالستالب، سيخرج من الصورة )من حلظة يف مقطع برصي متحرك( إىل 
يتوازن عىل  الذي  الكيل  السكون  لكنه سيقف من جديد يف مواجهة هذا  أوسع،  بإطار  فراغ صورة 

بركان من الصور احلية املتحركة، املحبوسة يف قاع الشخصيات وأمكنتها وأزمنتها املزدمحة.

حتاول »سناء« التملص من حلظة االغتصاب املتكرر الذي يالحقها يف عيون الذكور، لكن مشهد 
النوم،  النهوض من  يتجرأ عىل  يعني أن ال أحد  الذي  الشخري  اغتصاهبا سيكون مرتافًقا مع صوت 

وداخل الكادر )اإلطار( الساكن لن يتحرك أحد، سوى االغتصاب. 

يرتفع شخري املغتِصب، كلم اقرتب بكرسيه من الضحية، ويرتافق مع مجل مستعارة من خطابات 
احلرية وحقوق املرأة واإلنسان، إنه خطاب مجاهريي وإعالمي وثقايف، يسمعه اجلميع، ويتظاهرون 
بالنوم خوًفا من اليقظة، ولعل هناية املشهد توحي باخرتاق مفاجئ لرتابة الشخري املرافق لالغتصاب، 
حيث متسك سناء باملنبه الذي يّرن، دافعة به إىل وجه املغتصب، لقد أخذتنا الصورة، عرب زمنها إىل 
االنتباه، بينم نغمض أعيننا مع شخصيات الفيلم، وقد دفعنا كل هذا الشخري إىل ترّهل االنتباه إىل هذا 

االغتصاب املعلن حلرية اإلنسان السوري، منذ زمن مرير.

واحدة؛  مرة  رأسها  ترفع  لكنها  الغرق،  سكون  يف  الغرقى  من  جمموعة  كأهنا  الشخصيات  تبدو 
لتشهق بعض اهلواء، ولتطل من كادرات )أطر( صغرية بحجم الشهقة الناقصة لإلنسان. 

الصورة  حلركة  حُمددة  تقنية  هي  بم  سكون(،  حركة-  )سكون-  تقنية  أن  نالحظ  أن  ونستطيع 
الفيلم، تأخذ قوهتا من اقتطاع أطر جديدة داخل الكادر )اإلطار(، وإذا نظرنا إىل هذه  السينمئية يف 
يشبه يف  نفسها )سكون- حركة- سكون(، وهذا  الدينامية  لرأينا  نظًرا مستقاًل،  )األطر(  الكادرات 

اخليال احللم داخل احللم داخل احللم. 

العام  السياق  عن  خمتلفة  بإحداثيات  صور  من  تتولد  حركة  ثمة  للفيلم،  العام  الزمن  تقدم  مع 
للفيلم، تغوص يف استقصاء خمتلف، يذهب -زمنًيا- نحو التشعب والتشابك يف أزمنة الشخصيات 
داخل الفيلم، إنه سياق جديد من الديمومة التي تتولد من حركة األطر الصغرية، ستأخذنا نحو زمن 

خمتلف، نحو النجوم الصغرية التي تبزغ يف اخليال حلظة هذا االرتطام العنيف باحلياة.
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ماء الفّضة
يف فيلم »ماء الفضة«، لسيمف بدرخان وأسامة حممد )2014(، ثمة جتربة فريدة يف احلقيقة، وئام 
يتعامل  حممد  أسامة  العتيق  والسينمئي  محص،  أحياء  يف  سنوات  طوال  يومياهتا  تصور  التي  سيمف 
مع مقاطعها البرصية املتحركة؛ إلنتاج بنية فيلم تسجييل، يقدم أنموذًجا متمسًكا يف إخالص العقل 
السينمئي للصورة، إن الصورة هنمة للتألق، وصور العنف والدم والتدمري، ال تكفيها كي تتألق ناهضة 
بنظائرها العالية، ثمة برزخ اللحظة األوىل للغواية، تلك اللحظة التي تتحول فيها الصورة من االنطباع 

األخرس إىل نظري فني.

يقول املخرج السوري أسامة حممد، بعد عرض فيلم »ماء الفضة« عىل شاشة news euro، يف مقابلة 
ومستقلة،  شجاعة  فتاة  لسورية،  استعارة  إهنا  سيمف،  هي  »سورية  الفيلم:  عن  للحديث  صحافية؛ 

وعندما وجدهتا كانت متثل يل سورية، وعندما عثر عليها الفيلم تبعتها انا«. 

 ورًدا عىل سؤال املحاور: »إن كانت اللقطات التي صورهتا سيمف كافية لصناعة فيلم؟«، يقول:

»إنه سؤال سينمئي مثري لالهتمم، ماذا يعني مشهد متحرك؟ أنا ال أحب -عادة- هذه التقنية يف 
السينم، ولكنني اكتشفت أن وراء هذا املشهد املتحرك رجل يرصخ: حرية.«. ))12)) 

إن تعبري أسامة حممد -هذا- ليس تعبرًيا سياسًيا، إنه تعبري سينمئي، فالسينم هي أقرب الفنون إىل 
التقاط اللحظة السورية يف منعطفها الكبري عام 2011.

نحن -إذن- أمام تقنية جديدة، يستطلعها أسامة حممد، وختتلف عن التقنية التي اعتمدها يف نجوم 
النهار، حيث اعتمد عىل الكادرات )األطر( العامة الثابتة، أما يف مقاطع سيمف، فالكادرات )األطر( 
سكون-  )حركة-  إىل  النهار«  »نجوم  يف  سكون(  حركة-  )سكون-  تقنية  تتحول  هكذا  متحركة، 

حركة( يف »ماء الفضة«.

إن التقنية اخلاصة لكل فيلم تنبع من نسيج الصور وحركتها، عرب مسارب متشابكة من اللحظات. 
لقد عمل أسامة حممد يف مشاهد متحركة، وكان عليه أن يرصد حلظات من السكون؛ كي يصنع فارًقا 
)اإلطار(  الكادر  ثبات  التقط حلظات  لقد  الفيلم.  داخل  املتالحقة  البرصية  املقاطع  يف حركة وزمن 

)))) أسامة محمد، لقاء يف أور نيوز: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ocv6l5hvT8 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ocv6l5hvT8


139

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018ملف العدد

للطفل، عمر، حيدق نحو  )إطاًرا( ساكنًا  كادًرا  لنرى  املتحركة؛  للمقاطع  املتالحقة  يف سياق احلركة 
الشمس بثقة، وحيمل لعبته، ويسري واثًقا، خمرتًقا اخلراب واخلوف. ثمة شخصية تتحرك ببطء، »وعىل 
مدهشة  طريقة  إهنا  الورد؛  وحيب  أسئلة،  ويطرح  العامل،  يواجه  فإنه  يشء،  كل  خرس  أنه  من  الرغم 
للمقاومة، فهو حياول املحافظة عىل العالقة التي مجعته بوالده القتيل، عن طريق مجع الورد؛ ليخلق 

حواًرا مع أبيه امليت.«. ))13)) 

أشد  التقاط  غواية  مع  موعد  عىل  وتفاصيله  اخلراب  ترصد  التي  املتحركة  اللقطة  تبدو  هكذا 
التي  الصور  كل  يف  ازدمحت  التي  الدمار  ملشاهد  متوقع،  وغري  جديد،  فضاء  لفتح  بطًئا؛  اللحظات 
يتداوهلا العامل من حولنا بمجانية، إهنا الغواية التي قادت أسامة حممد إىل جرأة البحث، فكانت املغامرة 

يف تشكيل حلظات ديمومة خاصة بالفيلم.

الزمني  ونسيجها  الصورة  نول  من  االقرتاب  ناحية  من  الفيلمني،  تقنية  بني  االختالف  هذا  إن 
املتحرك، ييش بأن االنتقال من سكون احللم أو الوحي، إىل حركة احلياة اهلامدة، إىل سكون املوت، يف 
»نجوم النهار«؛ نحو حركة احلياة الرشسة، إىل سكون التفاصيل التي ختبئ احلياة، إىل ضجيج املوت 

يف »ماء الفضة«. 

انتقال سلس،  يبدو االنتقال من )سكون- حركة- سكون(، إىل )حركة- سكون- حركة(، هو 
لكن غوايته عالية، شأنه شأن غواية احلرية. إنه رصد سينمئي حلركة اللحظة السورية.

 تأرجح الزمن يف صورة عمر أمريلي 

حيدث،  وهل  النوسان،  هذا  طبيعة  عن  التساؤل  حييطها  فكرًة  النوسان  أو  التأرجح  فكرة  تبدو 
بوصفه أثًرا للصورة، يف الزمن الفني، أم يف الزمن الواقعي؟

سأحاول متابعة هذا النوسان يف فيلم »طوفان يف بالد البعث«، لعمر أمريالي، وهنا يبدو التحديد 
فيلمي  بني  السابقة  املقارنة  من  العكس  عىل  الصغر،  يف  ومتناهًيا  نافاًل،  الفيلم  إنتاج  لزمن  التارخيي 
»نجوم النهار« و«ماء الفضة«، فاملتابع للفيلم التسجييل سيلحظ أن الزمن الفني للفيلم، بم هو جمموعة 
متالحقة من اللحظات واملقاطع البرصية التي توّلد الديمومة اخلاصة للفيلم، ال ترتبط ارتباًطا وثيًقا 

)))) املصدر السابق. 
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بتاريخ انتاج الفيلم، وإنم متتد إىل زمن أقدم بكثري، ينسل من زمن الصور املتحركة يف الفيلم، كذلك 
يتمدد نحو استرشاف املستقبل يف ما مل حيدث بعد، وما أفرتضُه هو اآليت: ال يبدو مهًم أن الفيلم أنتج 
قبل عام 2011، أو بعد هذا الزمن، إن زمن الفيلم الفني يكرس هذا الرتتيب الزمني؛ ليذهب بنا نحو 
رصد نوسان خفي للزمن الواقعي بني املايض واملستقبل، وسيبدو أن الصورة املتحركة يف الفيلم قد 
فارًغا، وفضاء حمدًدا  إطاًرا  الواقعي، بوصفه  الزمن  إحداثيات  الرشاكة مع  يقبل  زمنًا حاًدا،  خلقت 

لنوسان زمن الصورة.

طوفان يف بالد البعث
»فاألمر يبدو كم لو أن الوضع الغامض للصورة ال يكف عن زحزحة أكثر يقينياتنا ثباًتا« ))14))  

تبدو الصورة األوىل يف فيلم »طوفان يف بالد البعث« صورة كاشفة لبحرية السد؛ ليحتل الكادر 
)اإلطار( سطح البحرية، ويبدو يف العمق مركب صغري يتهادى ضائًعا يف اهتزاز املياه اخلفيف، باحًثا 
عن غريٍق مبهم؛ لنسمع صوت الفالح، ابن الشمل السوري، وقد احتل وجهه امللفع بالكوفية حتت 
ختبئ  التي  البيوت  مئات  مع  الغريق،  بيته  البحرية،  غمرته  الذي  بيته  عن  فيخربنا  فاضحة،  شمس 
8000 سنة، حني ولدت أوىل احلضارات عىل ختوم اخلصب  ذكريات، هي تاريخ واضح، يمتد إىل 
الكادر  يسار  من  -بثبات-  طريقه  شاًقا  القارب،  يتحرك  ثم  البحرية،  حتت  الغريق،  ببيته  املحيط 
)اإلطار( الذي تظلله سمء زرقاء، تنتهي يف يمني الكادر )اإلطار( بسمء ملبدة بالغيوم، وكأهنا تتهيأ 

للعاصفة، وكأن هذا القارب الصغري يسري -بثبات- إىل عني العاصفة.

إذن؛ عن أي طوفان يتحدث أمريالي، وعن أي غرقى يف املياه اجلارفة؟

يقف أسّن عضو يف جملس الشعب، ذياب املايش، وما زال عضًوا فيه؛ حتى تاريخ إنتاج الفيلم، 
الرجل الذي يمسك بمفاصل حياة القرية الطافية عطًشا عىل ضفة أعرق أهنار الرشق، يقف الرجل 
مواجًها الكامريا؛ لريفع إصبعه، قائاًل: »إن سيادة الرئيس يعرف الشعب السوري واحًدا واحًدا.«، 
إنه  واجلرأة،  الوضوح  تدعي  التي  نظراته  يف  يظهر  الذي  اخلوف  وجهه  تقاسيم  يف  الصورة  لنا  تنقل 
نصٌب حّي، وهو أقل شأًنا من األنصاب املعدنية التي انترشت للقائد »اخلالد« عىل مساحة األرض 
صورة  تفاصيل  عىل  الساحر  هجومها  لنا  تكشف  السينم  يف  املتحركة  الصورة  فإن  هكذا؛  السورية، 

النصب احلي الذي يتحدث واثًقا، بأحداق تضطرب بم أرادت الصورة أن تبوح به.

)4)) ريجيس دوبريه، حياة الصورة وموتها، ص 6.
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لقد وقعت السينم السورية يف خضم مؤسسات االستبداد طوال مخسني سنة، وكان عليها أن جترتح 
املعجزة يف كل عمل مميز، مستغلة اهلامش الذي ُأتيح أمام النخبة حتت جناح الرقابة، وبم ال حيتمل 
اخلطاب املبارش، واملؤثر مجاهريًيا عىل الناس، ثمة التباس رافق السينم السورية، يتمثل يف أن السينم ال 
ترشق يف اهلوامش املتاحة، بل تذهب -بطبيعتها ويف حركتها- نحو استقصاء املركز؛ ألن الصورة ال 
تقبل اهلوامش، إهنا اإلثم الذي يسبق األفكار، ومن هذا اإلثم -بالضبط- تأخذ حيزها العايل يف ثقافة 

أي شعب من الشعوب.

رجال  مع  ذكرياته  وعن  األسد،  حافظ  الرئيس  عن  املايش(  )ذياب  النائب  شهادة  أثناء  يف 
يطغى  الذي  والبائس  اخلافت  الضوء  ذلك  الشحوب،  نحو  الصورة  تذهب  واألمن،  احلزب 
بأصفره الفريد، والباعث عىل النوم، وسيلًة دفاعية أخرية للمدة التي ترفض هذا الركود اللزج 
حلركة الصورة، قاعة االستقبال الطويلة، والضيقة، تشبه الطوابري الطويلة للصامتني عىل األذى، 
والناطرين خبز أوالدهم، أو بضع كيلوهات من السكر والزيت عىل أبواب األفران واملؤسسات 

االستهالكية. 

جلس الفالحون مجيعهم عىل نسق واحد صامتني، وقد ذهبت أبصارهم وأنفاسهم إىل جهٍة واحدة 
هي اجلدار املقابل، لكن صورة أمريالي تقتنص أكفهم النابضة باحلياة، واملعفرة بغبار األرض، تبدو 

أكفهم عىل ركبهم، وقد اصطفت متهدلة، كأحصنة جمّوعة ومعدة لألمحال.

اللقطة عىل نافذة كبرية، لكنها مشّبكة باحلديد، ويدخل منها الشمس بني جدارين فارغني، يوحي 
ثم  بغربال،  الشمس  أخفى  أنه  يظن  سجن  االبتدائية،  املدرسة  قضبان  خلف  خمتبئ  بسجن  املكان 
تعرب اللقطة اجلدار؛ لتفيض إىل جمموعة من األطفال ينشدون -رصاًخا- أهازيج الرتحيب واملديح، 
واإلخالص للقائد، ودولته وبعثه، يرصخ األطفال متسابقني يف جتريح حناجرهم، فالصوت األقوى 

سيكون ناجًيا من االزدراء والعقاب.

األرض املتشققة حول البحرية، استمدها أمريالي من صورة القدم املتشققة، فاجلفاف ال يصيب 
زمن  يف  الطوفان  بحرية  حول  اإلنسان  أصاب  اجلفاف  أواًل،  اإلنساين،  اجلسد  يعطب  مل  ما  الرتاب 
البعث، هذا االنتقال يف مقدمة الفيلم من شقوق القدم واألكف، إىل شقوق الرتاب، أعطى لصورة 
أمريالي ألًقا تسجيلًيا، ليس للمعلومات والصور الرسيعة عن التاريخ، بل استمدت األلق من الروح 

املتشققة لإلنسان السوري. 



العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

142

ملف العدد

لقد بدا سطح البحرية ساكنًا، وسيبقى كذلك طوال زمن الفيلم، لكن الصورة يف هذا املقطع السينمئي 
قد  الطوفان  بأن  توحيان  الثاقبتني،  الصغريتني  وعينيه  املتشقق،  الفالح  ذلك  وأنف  بالغريق،  لنا  وشت 
حدث، وأن الغرقى هنا حتت هذه املياه الساكنة، وحييلنا عىل غرقى ماركيز يف قصة »بحر الزمن الضائع«، 
حني فقد »هربرت« األمل من االستثمر يف هذه األرض املسكونة باحلكايات، بعد أن امتلكها مع أصحاهبا، 
وحني غاص يف مياه املحيط، بحًثا عن الطعام، رأى مدينة غارقة تضج باملوتى الذين ال زالوا يتجولون 

سابحني بني األزقة، وهم جيرون روائحهم الساحرة، عىل هيئة شتالت من الورد تسبح خلفهم.

إذن؛ ما القاع وأين؟

كيف سيتجول عمر أمريالي عرب مقاطعه البرصية؛ ليأخذنا إىل طرقات البيوت الغارقة، وجدراهنا 
يف  الغرقى  والرجال  والنساء  األطفال  لنرى  الغرقى؛  بني  سنتجول  كيف  الظل،  بطحالب  املسكونة 

أعمق بحرية الطوفان؟

يف فيلم »كلب أندليس«، للمخرج لويس بونويل )1929(، وشارك يف صوغ أفكاره سلفادور دايل، مل 
تظهر الصورة الرسيالية يف الصورة املتحركة عرب مقاطع الفيلم الزمنية، إنم ذهبت نحو اكتشاف رسيالية 
الواقع، وعىل الرغم من أن فيلم أمريالي فيلم تسجييل، إال أن صورته الكاشفة لعدمية االستبداد جعلت 
منه فيلًم خمتلًفا يف رصده للزمن الواقعي، عرب نوسان زمني متكرر وثابت، بني الغرقى غري املرئيني، واألحياء 

الغرقى بني فكي العقائد واالستبداد، إنه نوسان الزمن املتحرك يف فراغ العبث يف دولة البعث.

مشمسة  سطوٍح  يف  السكون  ترصد  التي  الصورة  غواية  سوى  اجليشان  هذا  كل  يقود  يشء  ال 
وحارقة، وسوف تذهب هذه الصورة املتعالية، كوهٍم كاشٍف لألعمق التي يسربها، كلم ذهب أكثر 

يف غواية احلركة الساحرة للصورة.

خامتة

تبدو الصورة يف الزمن املعارص أهم وأخطر عنرص يف صناعة الوعي، وإذا كان استثمرها قد بلغ 
حدوًدا غري مسبوقة يف التاريخ البرشي، فال بد للضمري اإلنساين من أن يعيد إليها ألق التشكل يف الفن. 
إن هذه املقاربة يف غواية الصورة السينمئية يف السينم السورية، عرب نمذج من أفالم خمتلفة، هي حماولة 
للتفكري عرب الصورة، عرب مساءلتها واإلنصات -برصًيا- إىل حركتها، واستقصاء ديموماهتا الزمنية، 
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هي حماولة ناقصة، ال شك، إنم هو النقصان اآلرس الذي يكمن يف جوهر السؤال.

وال بد من أن تذهب املساءلة نحو الفضاء الثقايف العريب السائد: هل يمكن -حًقا- هلذا الفضاء 
هذه  أن  أم  احلياة،  ثقافة  بناء  يف  للمسامهة  اخلالقة؛  البرشية  الرؤى  عىل  ينفتح  أن  بخدميته  املغلق 

االستخدامية ستودي بثقافة شعوب -بأرسها- نحو شعوٍب بال ثقافة؟

األصيل  ثالثية  أو  والعبد،  السيد  ثنائية  عرب  إال  العامل،  يف  السائدة  الثقافات  حتاور  أن  يمكنها  ال 
والوكيل واخلادم، أو رباعية القاتل والقتيل واملستعرض والضحية. 

للحياة والتفتح  إمكانية  أوفر  ثقايف، جيعلها  بمناخ  العربية مل حتظ  الثقافة  السينمئية يف  الصورة  إن 
واملشاركة يف صوغ وعي الشعوب العربية، وإن اختلفت نسب هذه املشاركة من بلد إىل آخر، إال أن 
الصور  ما تالها، بني مشابك  2011، قد فرضت عالقات جديدة يف  منذ  الواقعي،  حلظة االنفجار 
وفضاءات رصدها واستقصائها وإنتاجها، نظرًيا فنًيا يف زمحة املوت الكثري الذي حييط بالبرش واحلجر 

والرتاب واملكان.

املجازات وصوغ زمن جديد لفضاءات  اخليال؛ القتحام  أول فرسان  الصورة  وإذا كانت غواية 
هو  وخارجها،  وداخلها  حوهلا  تشكيله،  من  مفر  ال  الذي  الرؤوم  حاضنها  فإن  املتحركة،  الصورة 
ينشغل  للصورة- عرب غوايتها، هكذا  مقاربته  الذي حيفر -حًرا يف  التفكري  الفني،  الفلسفي  التفكري 
شاعر هبموم فيلسوف »كاندريه بروتون«، أكثر من عرشين سنة، يف صوغ كتيب هو »بيان الرسيالية«.

لعل املعركة اهلائلة اليوم، حول الصورة وغواياهتا، تدور بني قطبني رئيسني: اإلعالم، والثقافة، 
إهنا معركة أشد الصور ر رضاوة يف التاريخ، يف أن متزق أدران استخدامها؛ لترشق من جديد يف تنفس 

الوجدان اإلنساين. 
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صالح دهني عاشق بال أقنعة

قراءات يف تاريخ السينام السورية

قيس الزبيدي

بداية نقرأ يف موسوعة سينم البلدان: »يف سورية التي كانت ما تزال جزًءا من اإلمرباطورية العثمنية، 
اكتشفت السينم يف مدينة حلب )1908( ومدينة دمشق )1912(. وجرت جتارب أوىل فاشلة حتت 
االنتداب الفرنيس )1920-1946(، مل ترتك آثاًرا ُتذكر، باستثناء عمل مهمم، »حتت سمء دمشق« 
)1932( إلسمعيل أنزور الذي تلقى تعليمه يف ڤيينا، وأسس أول رشكة إنتاج ُيعتد هبا يف البالد. وفور 
رحيل الفرنسيني، صّور نزيه الشهبندر أول فيلم سوري ناطق »نور وظالم« )1947(، أما بقية األفالم 
إنشاء »املؤسسة  فيه األفالم املرصية. وجاء  بلد هتيمن  ظلت مدة طويلة تعاين نقص اإلمكانات، يف 
العامة للسينم«، ومن ثم؛ استديوهات التلفزيون )1960(؛ لتطلق اإلنتاج الوطني الذي بدأه بوشكو 
ڤوتشيڤيتش يف فيلم »سائق الشاحنة« 1966 الواقعي، وبقيَّ إنتاج القطاع اخلاص متخلًفا، يف حني 
ظل الدعم احلكومي الذي بدأ فعلًيا عام 1966، يتأرجح بني اإلبداع والرقابة، ويتطلع نحو أهداف 

دعائية.

كتابان من بني جمموعة من الكتب أصدرهتا األمانة العامة الحتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية 
2008، كان كتاب الناقد صالح دهني »سينم احلب الذي كان«، هو الوحيد عن السينم. 

وبعد سنوات، عاد املؤلف ليسأل: ملاذا ال أكتب مذكرايت، وأسجل ذكريايت، وهي جزء من تاريخ 
الفن األعز عندي: فن السينم؛ بناء عىل هذه الرغبة امللحة، فإنه لن يتوانى، وسيلجأ إىل ما تبقى من 
واملهتمني  القراء،  أيدي  بني  بسهولة  متوافرة  تعد  مل  سابقة،  وكتب  مؤلفات  ومن  وبحوث،  كتابات 
بالشأن السينمئي، وهي -بالنسبة إىل املؤلف- باتت تشكل مراجع حقيقية أساسية، وشهادات صادقة 
الثاين  كتابه  وصدر  فعل  وهكذا  سورية...  يف  السينم  ملسار  دارس  أو  باحث  أو  مثقف  لكل  ودقيقة 

»مكاشفات بال أقنعة، عن احتاد الكتاب العرب، دمشق، 2011«. 
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تتداخل ذكريات املؤلف املدونة يف الكتابني، وتتقابل وتتكامل؛ لرتوي قصة عشقه للسينم، وهَوسه 
هبا، ودوره املضني يف املسامهة يف إنشاء املؤسسة العامة للسينم. وتبني مسريته، حااًل خاصة، يلعب 
فيها الذايت دوره يف املوضوعي، واملوضوعي يف الذايت؛ ما جيعل من مسريته حقيقة، تكشف للباحث 
بنية السينم يف سورية، وهي بنية جدلية ملا تأخر وملا يتقدم، ملا يتجاوز التأخر، وملا حيتجز التقدم، ويغلق 
عليه األبواب، بنية ختضع خلطوات إىل أمام، وخلطوات إىل وراء، ويف أغلب األسئلة التي يرتدد صداها 

يف ذكرياته.

تلقى صالح دهني تعليمه يف دمشق، وخترج يف معهد الدراسات السينمئية العالية يف باريس، عام 
1950، ويف معهد الفيلمولوجي )علم الفيلم( يف السوربون. 

وعندما عاد إىل الوطن، واجه خيبته األوىل: » بدل من أن أعمل يف السينم، رصت موظًفا يف دائرة 
الربيد. كنت مسلًحا بثقافة سينمئية، وبحس نقدي، نّمه يف جوانحي املؤرخ والناقد جورج سادول، 
الوقت  العريب، يف ذلك  الوطن  ناقد »حقيقي« يف  أول  قدًرا آخر، فرصت  وهكذا خطَّت يل األقدار 

كانت الكتابات عن األفالم إعالنات، تتقاىض عنها املجالت أجوًرا، وال تصدر من رأي حر«.

»حينم عدت وجدت يف بلدي ثالثة -فقط- من عشاق السينم: امحد عرفان، ونزيه الشهبندر، وزهري 
واالستعراض  واإلثارة  التهريج  أفالم  موجات  انتشار  بسبب  ينجح؛  مل  فيلًم  منهم  كل  أنجز  الشوا، 
واجلريمة  والسطو  والقتل  »الكاوبوي«  أفالم  من  سيول  إىل  إضافة  املرصي،  اإلنتاج  من  والغناء، 

والعصابات األمريكية. وهي األفالم التي ُربيت عىل أنمطها مجاهري السينم.«. 

عىل امتداد مخسة وثالثني عاًما-بحسب جان ألكسان- أي: بني إنتاج أول فيلم سوري، وتأسيس 
املؤسسة العامة للسينم عام 1963، مل تنتج سورية سوى سبعة أفالم، متثل مرحلة ذات صفات خاصة 
»املتهم  وهي:  اجلريئة  واملحاوالت  الفردية،  واملبادرات  الفنية،  املغامرات  وصف  عليها  ينسحب 
أنزور،  إسمعيل  إخراج   ،)1931( دمشق«  سمء  و»حتت  بدري،  أيوب  إخراج   ،)1928( الربيء« 
و»نداء الواجب« )1936(، إخراج أيوب بدري، و»نور وظالم« )1948(، إخراج نزيه الشهبندر، 
األخرض«  و»الوادي  عرفان،  أمحد  إخراج   ،)1950( سبيل«  و»عابر  ناطق،  سوري  فيلم  أول  وهو 
بعض  وحقق  الشوا،  زهري  إخراج   ،)1966( الشيطان«  و»لعبة  الشوا،  زهري  إخراج   ،)1961(
السينمئيني اهلواة يف هذه املرحلة، من أمثال نور الدين رمضان، ويوسف فهدة، وجالل سيوطي، عدًدا 

من األفالم القصرية، واألفالم اإلخبارية والوثائقية.
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آن للرحلة أن تبدأ 

سيسأل صالح دهني: من أين جئنا، وماذا نفعل، وإىل أين نميض؟ 

كان يريد أن يرى حلمه السينمئي يتحقق، وعليه وضع األهداف اآلتية نصب عينيه:

تربية تذوق سينمئي عند مجهور سينم واسع، ترّبى عىل نمط األفالم األمريكية واملرصية . 1
التجارية. 

تأسيس مهرجان يعرض األفالم الفنية الثقافية.. 2

حتديث الصاالت السينمئية.. 3

تأسيس سينمتيك حلفظ األفالم.. 4

تشجيع حركة اإلنتاج العام 1950 القطاع اخلاص.. 5

تأسيس سينم وطنية.. 6

1. يف تربية التذوق السينامئي
استمر دهني يف تقديم برنامج »السينم يف أسبوع« من خلف القط إذاعة دمشق، من عام 1948 إىل 
عام 1984، وتابع برناجمه األسبوعي يف التلفزيون »صوت وصورة«، من عام 1989 إىل عام 2005. 
وعرشين  اثنتني  حييص  فإنه  السينمئي«،  التذوق  تربية  إعادة  »بداية  سمه  ما  بأمهية  اعتقاده  إىل  ونظًرا 
سنة سابقة من خلف الالقط، ومن بعد 500 حديث آخر يف الربنامج التلفزيوين األسبوعي »صوت 
وصورة« أحاديث عن أعمل فنية، أثارت قضايا فكرية إنسانية اقتصادية، وجوانب من الثقافة العربية، 

واإلسهام يف شحذ الذهن النقدي لدى املتلقي العريب، وإغناء املعلومات عن بعض أهم الفنون.

وعًيا  واستنهضت  السينم،  مجاهري  يف  تأثريها  لتخلق  سنوات؛  خالل  الربامج  تلك  كل  استمرت 
السينم  يف  مستقبيل  تأثري  هلا  كان  فقد  السينم،  مشاهد  يف  تأثريها  يقترص  مل  التي  السينم  بأمهية  جديًدا 
النقد  رواد  أهم  ليصبح من  1950؛  عام  منذ  السينمئية  وأبحاثه  كتاباته  تابع  السورية؛ ألنه -أواًل- 

السينمئي العريب، وعرف ناقًدا أكثر منه خمرًجا سينمئًيا.
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يكتب الشاعر شوقي بغدادي عن دور دهني النقدي يف الثقافة السينمئية، قائاًل: »إن عالقة اجلمهور 
السوري بالسينم حتولت، بفضل جهد صالح دهني النقدية، من نزهة للتسلية والفرجة، إىل وقفة نقدية 
متأملة، من خالل ما كان يسمعه منه عرب اإلذاعة من نقد ذكي مّلاح، أو يقرأه من كتاباته يف الصحف، 

وكان -بحق- أول معلم تنويري مجاهريي للفن السابع يف بالدنا.«.

ملا قدمه من  التقدير؛  رائًدا، فحسب، يستحق  املخرج هيثم حقي صالح دهني ليس  يعد  كذلك 
إبداع، إنم ألنه حتمل مسؤولية مهمته النبيلة الصعبة يف الدفاع عن الفن اجليد.

ويكتب أمري النقاد سمري فريد: »صالح دهني أكرب نقاد السينم الرواد يف سورية، والعامل العريب.«.

2. مهرجانات
يف الفصل مهرجان- مهرجانات يتذكر دهني ميالد استحداث، وتنظيم أول مهرجان للسينم يف 
دمشق، عام 1955، للمؤسسة. يف دمشق، وعىل هامش الدورة الثانية ملعرض دمشق الدويل ُقّدمت 
عروض سينمئية لبعض األفالم التجارية، ضمن فاعلية سينمئية، أطلق عليها اسم »مهرجان السينم 

العاملي«.

ويف العام التايل، يف سياق الدورة الثالثة للمعرض، ُنظمت النسخة الثانية من املهرجان الذي انطلق 
يوم 9 أيلول/ سبتمرب 1956، وُيعّد -بحق- أول مهرجان للسينم يف العامل العريب، وقد استمر ثالثة 
فيلًم قصرًيا، جاءت من ثالث عرشة  فيلًم طوياًل، وثالثون  أسابيع، ُعرض خالهلا واحد وعرشون 

دولة.

يف  أقيم  مهرجان  أول  وسبق  وأمريكا،  أوروبا  خارج  ُيعقد  العامل  يف  للسينم  مهرجان  أول  وكان 
ذهبية  وميداليات  بجوائز  متكاماًل،  مهرجاًنا  وكان  موسكو،  ومهرجان  قرطاج،  ومهرجان  مرص، 
وفضية وبرونزية، وله جلنة حتكيم، مؤلفة من شخصيات ثقافية وحكومية، أسهم معهم صالح دهني 

شخصًيا. 

غري أن املهرجان توقف يف السنة التالية، وماتت فكرة عقد مهرجانات يف دمشق يف مهدها.

1956 فكرة نبتت يف ذهن شخص واحد، ودافع عنها، ونفذها بمعونة إدارة  كان مهرجان عام 
معرض دمشق الدويل ضمن احتفاالته الفنية، وتوقفه أسفر عن انتظار ست عرشة سنة، إىل أن عادت 

فكرة املهرجان من جديد. 
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نكتشف يف فصول الكتاب اجلو املحزن الذي تغرق فيه السينم، وبقي علينا مهمة اإلجابة عن أسئلة 
ملّحة: هل استكملت السينم العربية أدواهتا االتصالية؟ هل متايزت يف التعبري عن هوية عربية، قبل 
البحث عن نظرية  السينمئي، عندنا، اخلوض يف  النقد  العاملي؟ هل استطاع  أن تتطلع إىل االعرتاف 

سينمئية من وجهة نظرنا اخلاصة؟

إىل  إبعاده  الرغم من حماوالت  يتسرت وراء أحالمه، عىل  قدره، وهو  املغامر يف مواجهة  سيستمر 
إقليم الصمت، مرة هنا، ومرة هناك، مرة يف زمن يميض، ومرة يف زمن يأيت، لكنه مل يستسلم؛ فالسينم 
واملعرفة:  احلرية  ثقافة  بأشجار  مألى  ظليلة  واحة  كانت  بل  منعزلة،  جزيرة  تكن  مل  إليه  -بالنسبة 
مهرجان ، سينمتك، صاالت حديثة، دعم وتسهيل إنتاج أفالم القطاع اخلاص ، استرياد أفالم فنية 
ا، أال وهو  جيدة، من دون عرقلة عرضها من الرقابة متعددة األطراف، إضافة إىل ما هو مهم وأهم حقًّ
االستمرار يف خطة إنتاج منهجية لألفالم الروائية اجليدة، من دون أن يتسنى ألحد أن يضع العراقيل 

أمام تنفيذها. 

يشري املخرج حممد ملص إىل شهادة يل يف كتابه اجلديد »احلياة قصاصات عىل اجلدار« الذي مل يصدر 
بعد: »يستعيد قيس للمؤسسة أسى عميق تلك السنوات األوىل ملجيئه إىل دمشق، والعمل مع املؤسسة 
السينمئيني السوريني،  التفاؤل الذي تولد لديه، ولدى عدد من  العامة للسينم. ويتذكر بحرسة ذاك 
متأل  كانت  التي  احلمسة  تلقف  كيف  ذاكرته  من  يغيب  ال  للمؤسسة،  عاًما  مديًرا  مرعي  محيد  بتعني 
العامل الداخيل للسينمئيني، وأدرك رسيًعا األفكار والتصورات التي يطمحون إليها؛ متناسني السنوات 

الكثرية التي مرت منذ قيام هذه املؤسسة، والنتائج املتواضعة التي كانت قد متكنت من حتقيقها.«.

استطاع محيد مرعي بديناميته الشخصية أن يرى ما جيب القيام به؛ لتحقيق الطموحات التي يصبو 
إليها اجلميع، بتوليه إدارة املؤسسة، وترسخت لديه القناعة بأنه ال بد من حتريك عجلة اإلنتاج، وإجياد 
خالل  من  ويعرف  »التمويل«،  هو  اإلنتاج  أن  يدرك  كان  للمؤسسة.  التقنية  البنية  لتأسيس  الوسيلة 
جتربته اإلدارية يف مديرية املسارح واملوسيقا وغريها أن اإلنتاج بمعونات من«الدولة-«، يف ظل الوضع 
ما  يف  اجلميع  إرشاك  يف  بطريقته  عمل  لذلك،  وديمومة؛  احتماًل  وأقل  أصعب  الراهن،  االقتصادي 
يفكر فيه، ويف ما يريد أن يقرره. وأسلوبه يف التشاور مع السينمئيني كان يرى رضورة حترير السينم 
يسعى  وما  إليه،  السينمئيون  يطمح  بم  هلا  االرهتان  أو  الدولة؛  معونات  وجزر  مد  عىل  االعتمد  من 
إىل أن تنتجه املؤسسة؛ فاستنفر كل القوى لدعم مرسوم »حرص االسترياد باملؤسسة العامة للسينم«، 

وتكريس عائدات استرياد األفالم إلنتاج أفالمها. 
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وفعاًل استطاع مرعي، عرب هذا املرسوم، واعتمده عىل عدد من املخرجني، من حاميل املؤهالت 
األكاديمية الذين انتظروا طوياًل. وطموحه يف إغناء التجربة بذوي اخلربة من السينمئيني العرب، أن 
يبدأ باإلنتاج، واستطاع، بصداقاته املتنوعة مع مجيع الفاعلني يف الوسط الثقايف، أن جيعل من املؤسسة 
هذه  يف  العاملني  مجيع  لدى  الدؤوب  والعمل  احلركة،  من  جًوا  وخلق  للجميع،  سينمئًيا   « »حمرابا 

املؤسسة.  

كانت لدى مرعي ثقة كبرية بأن األسس لدى القطاع العام السينمئي يف سورية ستحرر اإلنتاج من 
شباك التذاكر، هلا صاالهتا، وهلا عالقاهتا الثقافية بالعامل، وال سيم مع بعض دول أوروبا الرشقية؛ ما 
يمكنها من توزيع األفالم التي ستنتجها، ومن ثم؛ من املمكن أن تكون لدينا سينم خمتلفة وجديدة، 

تؤسس الطريق للسينم البديلة يف البلدان العربية كلها. 

ويذكر صالح دهني أن السينم املثقفة، يف تلك املدة الطويلة، مل تعد شخًصا أو أشخاًصا، بل بات 
هلا كيان حكومي معرتٌف به، ونظام لوائح؛ ما جعل املدير العام للمؤسسة، عبد احلميد مرعي، يدعو 
لفيًفا من أصحاب اخلربات، من سورية ومرص ولبنان؛ ليشكل ما يشبه هيئة أركان؛ لتنظم مهرجان 
دمشق الدويل األول لسينم الشباب. وُعقد املهرجان ما بني 2 و9 نيسان/ أبريل عام 1972، شاركت 
يوري  الشهري،  السوفيايت  املخرج  التحكيم  جلنة  ترأس  والقصرية،  الطويلة  بأفالمها  دول  تسع  فيه 
أوزيروف، خمرج فيلم »التحرير«، وشارك فيه -إىل جانب مدير املؤسسة عبد احلميد مرعي، يوسف 
العاين من العراق، وبروسيل، مدير مهرجان كارلو فاري، وسمري فريد من مرص، ومارسيل مارتان، 

وغي هنيبل من فرنسا، والطاهر رشيعة، مؤسس ومدير »مهرجان قرطاج السينمئي« من تونس. 

 ومتيز املهرجان بمستوى جيد من الوضوح الفكري، ونظمت فيه ندوات يومية؛ ملناقشة األفالم، 
ونظمت فيه ندوة خاصة، طرحت -أول مرة- موضوع السينم الشابة، وفكرة السينم البديلة، وتبلورت 

-خالل الندوات واللقاءات- فكرة إجياد احتاد نقاد السينم العرب. 

يكتب املخرج حممد ملص يف مفكرة سينمئي سوري: »ســيـنم موؤدة 1974 – 1980«: »يف أثناء 
دراستي للسينم يف موسكو، كان إلقامة »مهرجان دمشق لسينم الشباب«، عام 1972، والدعوة إىل 
حتقيق سينم بديلة، واألفكار والشعارات التي طرحها ونادى هبا هذا املهرجان؛ أن شحننا، بوصفنا 
طلبة، باحلمسة واألمل؛ مما جعلنا نعتقد حينئذ أن دمشق ستكون عاصمة للسينم اجلديدة.«.                     

للسينم، واألفالم  العامة  املؤسسة  التي تصلنا عن  للدراسة، كانت األخبار  ويف األعوام األخرية 
غازي  وكريستيان  علوية  وبرهان  صالح  كتوفيق  العرب،  املخرجني  بعض  وحتقيق  حتققها،  التي 
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وقيس الزبيدي وفيصل اليارسي، أفالًما مهمة يف املؤسسة، مؤرًشا -بالنسبة إلينا- إىل حال النهوض 
السينمئي الذي بدأ يف سورية؛ فازددنا تفاؤاًل بالعودة إىل االنخرط يف هذا النهوض. لكن فجأة، وقبيل 
عوديت عام 1974 حدث يف املؤسسة العامة للسينم تغيريات إدارية؛ فأقيل املدير العام ملؤسسة السينم، 

األستاذ محيد مرعي، واسُتبعد بعض السينمئيني من العمل يف املؤسسة«.        

و«مع األيام بدأ يتضح، أكثر فأكثر، أن ما حيدث يف املؤسسة العامة للسينم ليس تغيريات إدارية، 
فحسب، بل رفض جذري للمرحلة السابقة ومنجزاهتا. وأخذ يلوح لنا من خالل الصحف واألخبار 
التي كنا نتلهف إىل تداوهلا، أن األجواء السينمئية يف دمشق أخذت تطغى عليها، شيًئا فشيًئا، معايري 
ومرجعيات جديدة، ال عالقة هلا بالسينم. وظهر شعار: الوالء أواًل. وأخذ يرافق ذلك كتابات تنتـقد 
يتسرت  السينمئي  النقد  هذا  وكان  السابقة،  الفرتة  يف  املؤسسة  حقـقتها  التي  واألفالم  املرحلة،  تلك 
وراء معايري سينمئية مدرسية حمدودة، لكنه يفصح عن ذهنية، هتدف إىل وأد آثار تلك البداية، وعزل 

سينمئيي تلك املرحلة.«.

من جانب آخر، كان السينمئيون السوريون والعرب الذين أقاموا »مهرجان دمشق لسينم الشباب«، 
عام 72، واإلنجازات التي متكنوا من تأكيدها وتثبيتها، وما خلفه املهرجان من فضاء نقدي، قد ولـّد 
مزيًدا من التنبه واحلذر لدى اجلهات الرسمية من السينم والسينمئيني؛ فاختذت توجًها أشد رصامة يف 
قبول أي مرشوع ألي فيلم روائي أو تسجييل؛ مما أسهم يف خلق أجواء من التوتر يف الوسط السينمئي، 

وبني السينمئيني أنفسهم.                  

خيبات أخريات

يذكر صالح دهني: » وكم فشلت فكرة متابعة املهرجان األول، عام 1956، ُأجهضت فكرة متابعة 
التايل تغيري مدير  العام  اندالع حرب ترشين األول/ أكتوبر، ويف  الذي شهد   ،1972 مهرجان عام 
عام املؤسسة، لكن بذرة املهرجان ظلت حية، إىل أن بادرت وزيرة الثقافة، الدكتورة نجاح العطار، 
بطلب تنظيم مهرجان سينمئي حيمل اسم »دمشق«، يقام مرة كل سنتني، بالتناوب مع مهرجان قرطاج 

السينمئي، وهكذا ولد املهرجان، وُعقدت دورته األوىل يف 20 ترشين األول/ أكتوبر 1979«.
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1. حتديث الصالت السينامئية
ومن املظاهر التي تعكس مدى ترسخ الثقافة السينمئية يف املجتمع السوري، بلغ عدد الصاالت يف 

هناية الستينيات مئة وأربعني صالة يف عموم أنحاء سورية. 

ويكتب جان ألكسان يف موسوعة السينم العربية:

»سبقت سورية كثرًيا من دول العامل يف التعامل مع فن السينم، عروًضا ونتاًجا. وكان هلا هبذا دور 
ريادي؛ فقد شهد اجلمهور يف سورية عروًضا سينمئية يف مدينة حلب عام 1908، عندما جاء املدينة 
مجاعة من األجانب عن طريق تركيا، وعرضت الصور املتحركة بواسطة آلة متنقلة، تتحرك فيها الصور 
أفقًيا، علًم أن العرض السينمئي األول يف العامل أقيم يف باريس عام 1895. لكن كانت البداية الرسمية 
للعروض السينمئية يف سورية كانت عام 1912، يف دمشق ويف مقهى بـساحة املرجة يمتلكه حبيب 
الشمس؛ إذ ُعرضت صور متحركة بآلة كانت تدار باليد، وكان الضوء فيها يتولد من مصباح يعمل 
بغاز األسيتيلني، واسُتخدمت -بعد ذلك- صاالت للعروض السينمئية، احرتق بعضها يف البداية؛ 
لعدم توافر اخلربة الفنية يف استخدام أجهزة العرض. وكانت صالة »جناق قلعة« عام 1919، أنشئت 
خانة«،  »اإلصالح  وصالة  دمشق«،  »زهرة  صالة  إىل  إضافة  دمشق،  يف  السينمئي  للعرض  خصيًصا 
و»سينم النرص«، وكانت تعرض أفالًما أمريكية وفرنسية، ثم تواىل افتتاح صاالت أخرى يف دمشق، 
بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل، مثل صالة »الكوزموغراف« التي صارت بعدئذ »سينم أمية«، ودار 
سينم »جنينة األفندي«، وصالة »اللونا بارك«، وسينم الرشيد الصيفي، قبل أن تبدأ مرحلة دور السينم 
احلديثة التي بدأت تعرض األفالم الناطقة. ويف حلب أقيمت يف الفرتة ذاهتا دور للعرض السينمئي 
عدة، وهي: »كوزموغراف«، و»االحتاد والرتقي«، و»باتيه« Pathé، و»رويال«؛ وكان أول من أدخل 
السينم الناطقة إىل دور العرض الرشكاء شمس وقطان وحداد، وذلك يف ملهى العباسية عام 1934«.

بداية  وحدها،  دمشق  يف  السينم  صاالت  عدد  »كان  األرقام:  دهني  صالح  -أيًضا-  ويؤكد 
103 صاالت، حتتوي  الصاالت يف سورية  24 صالة، وجمموع  25 صالة، ويف حلب  السبعينيات، 
5,7 مرات يف السنة، من دون متييز  58167 مقعًدا، وبلغت نسبة تردد الفرد السوري إىل الصاالت 
بني ريف ومدينة، أو بني كبري وصغري، وبلغ جمموع عدد مرات االرتياد سنوًيا، عام 1973، ما يزيد 
عىل سبعة ماليني وأربعمئة ألف مرة. ويضيف دهني: علينا -طبًعا- أن نذكر أن عدد سكان سورية 
كان أقل بمقدار كبري عم هو عليه يف الوقت احلارض، وهذه األرقام تبدو خيالية وكارثية، نسبة إىل ما 
حدث للسينم، ولدور العرض، ولعددها، ولعدد مقاعدها اإلمجايل، وأيًضا لعدد املرتددين عليها يف 

فرتة الحقة، ويف أيامنا«.
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وكم سبق، حني تنادى السينمئيون السوريون يف السبعينيات إىل تدارس وضع السينم؛ لتتجاوز 
الشأن،  هبذا  تفصيلية  عمل  ورقة  واضعني  متطورة،  نوعية  مرحلة  إىل  واالنتقال  الركود،  مرحلة 
استجاب هلا املسؤولون، وشكلت جلنة وزارية لتدارسها، واختذت إجراءات، منها: حتديث وتصنيف 

صاالت العرض.

لكن حتى اليوم مل تسَع الدولة، عن طريق املؤسسة العامة للسينم، لعودة امُلشاهدين إىل الصاالت، 
وبناء ونرش صاالت سينمئية، حتى لو كانت صغرية يف املدن واألحياء، إضافة إىل إعادة النظر يف أسعار 

ْينمئّي املفقود للمجتمع. تذاكر الدخول إىل السينم، وهو الرشط األساس يف إعادة الطَّْقس السِّ

2. تأسيس »سينامتيك« حلفظ األفالم
يروي املؤلف يف كتاب »سينم احلب الذي كان« كيف أن مبادرته يف إنشاء »سينمتيك« حيفظ كثرًيا 
تعود  أفالم  عن  فضاًل  الكربى،  السورية  والثورة  الفرنيس،  االنتداب  فرتة  يف  الوثائقية  األفالم  من 
تلفت وضاعت يف دمشق، لكنها حمفوظة يف  التي  املايض، عن دمشق والقدس  القرن  إىل ثالثينيات 

»سينمتيك« فرنسا، وطبًعا كيف يمكن ملا سُينتج من أفالم للمحافظة عليها من الضياع مستقباًل.

»السينمتيك«  برائد  التقى  ان  بعد  تأسيسه،  سبيل  يف  مضنية  حماوالت  الحقة  سنوات  يف  وبذل 
الفرنيس »النغلوا« الذي وضع أمامه عناوين أكثر من 100 فيلم من جذور فن السينم، وهو يقول: 
»هذه األفالم متثل قاعدة أساسية لكل سينمتيك، أقّدمها جماًنا لسورية، إذا هيأتم املبنى الالزم بالرشوط 
دبابة  لرشاء  بحاجة  »ألسنا  آخر:  سؤااًل  دهني  عىل  طرح  الثقافة  وزير  لكن  األفالم«،  حلفظ  الالزمة 

للصمود والدفاع عن الوطن أكثر مما تسمونه سينمتيك؟«.

3. القطاع اخلاص
يف فصل بداية الطريق يبني دهني أن السينم السورية كانت قد مرت بمرحلتني فقريتني: األوىل يف 
العرشينيات، والثانية يف اخلمسينيات، من القرن املايض، أما املرحلة الثالثة من عمر السينم يف سورية، 
فقد ُأنتج فيها اول فيلم روائي طويل، من إنتاج القطاع اخلاص عام 1962، أي: السنة التي سبقت 
بفيلم   1964 عام  اخلاص  القطاع  جتربة  وتكررت  العام،  والقطاع  للسينم،  العامة  املؤسسة  إحداث 
آخر ثان، وأخذ اإلنتاج يتصاعد بمعدل فيلمني أو ثالثة؛ حتى عام 1970، ومن بعد تصاعد العدد 
فمثلها   ،1975 عام  أفالم  1974، و8  عام  والقمة يف  تسعة،  ثمة   1971 عام  أفالم، ويف  إىل مخسة 

-بحسب اإلحصائيات الرسمية- يف عام 1976، وبعدئذ بدأ الرتاجع الرسيع حتى الصفر.



العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

154

ملف العدد

وُيرجع دهني إىل ان أسبقية القطاع اخلاص إىل عدد من األفالم بلغت الستة، من بطولة دريد حلام 
وهناد قلعي، وشكلت هبذا الثنائي الكوميدي ظاهرة نادرة، أسهمت يف إرساء القطاع اخلاص.

وقد أنتج القطاع اخلاص يف العقود الثالثة التي نشط فيها أكثر من مئة فيلم، أي: ثالثة أضعاف ما 
أنتجه القطاع العام من حيث العدد. 

فرحات أخريات

تأسيس الدولة ملؤسسة السينام 
يف  السينمئية  املعاهد  يف  املتخرجني  من  قليل  نفر  أطلقها  التي  األصوات  بتلك  يؤمن  دهني  بقّي 
أوروبا يف اخلمسينيات، حول حقيقة السينم وأمهيتها فكرًيا واجتمعًيا وسياسًيا، ودعوهتم إلعادة النظر 
لتتبنى  الدولة؛  أداة تسلية وترفيه، مطالبني برضورة تدخل  السينم، بوصفها  السائدة عن  املفاهيم  يف 
عملية إنتاجها وتطورها. ومل يكن أمامه إال أن يسعى، بم يستطيع ويقدر، يف حتقيق هذا اهلدف بإقناع 
الدولة بأمهية ورضورة »سينم حية نشطة متطورة«. استنجدت به، وما تلح تستنجد وتطلبت منه أن 
تنهض، فم كان أمامه وهو الذي كان يقف، كم يقول: عند درفة نافذة مغلقة، ما دمت مل أعد قادًرا عىل 

تغيري أي يشء. أغلق أمامي باب السينم واملفتاح ليس معي.

آذار  من  الثامن  انقالب  قيام  عىل  معدودات  أشهر  سوى  متِض  فلم  السوري،  احلال  واقع  ويف 
1963؛ حتى صدر املرسوم الترشيعي الذي أنشأ املؤسسة العامة للسينم، وسيعود الفضل –بحسب 
صالح دهني- لوزير الثقافة، سامي اجلندي الذي تبنى مرشوع تأسيس املؤسسة بعد شهور، وعرضه 
عىل ما سمه »جملس قيادة ثورة آذار«؛ ليصدر املرسوم الترشيعي رقم 258، وتاريخ 1963-11-12 

بإحداث املؤسسة العامة للسينم، وتنص مادته األوىل عىل ما يأيت:

تنشأ مؤسسة عامة، تسمى »مؤسسة السينم«، وُتربط بوزارة الثقافة واإلرشاد القومي، ويكون هلا 
الشخصية االعتبارية، واالستقالل اإلداري واملايل، ومقرها مدينة دمشق.



155

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018ملف العدد

وتنص املادة الثانية عىل أهداف املؤسسة، وهي:

). النهوض بالصناعة السينمئية.

). دعم اإلنتاج السينمئي السليم يف القطاع اخلاص.

). توجيه اإلنتاج السينمئي يف خدمة الثقافة والعلم والقضايا القومية.

وقد عرفت مؤسسة السينم السورية، منذ بداية مسريهتا، خيبات مريرة يف أحايني، وفرحات كبرية 
يف أحايني أخرى. 

السينم  من  »ألوان  كتابه  يف  إبراهيم  بشار  يكتب  املؤسسة  مسرية  واجهت  التي  اخليبات  وحول 
السورية«: »إن املؤسسة العامة للسينم يف سورية هي جزء من بنية عامة، ال تستطيع اخلروج عنها، أو 
حتى التعديل فيها، فذاك أمر سيادّي، بداية وخامتة، تتواله جهات عليا، ذات صالحيات هبذا الشأن، 
ل فيها؛ حتى ندرك عظم املسؤولية امللقاة عىل عاتق  ومن ثم؛ ال حتتاج هذه األهداف إىل كثري من التأمُّ
املؤسسة، وصعوبتها ، وال سيم بالنسبة إىل مؤسسة وليدة، من طبيعتها، بوصفها جزًءا من مؤسسات 
م هبا كثري من االعتبارات والتقييدات اخلارجة عن إرادهتا، وعن قدرهتا عىل السيطرة  الدولة، أن يتحكَّ
تلقي  أن  ينبغي  التي  والتفصيلية  العامة  السيادية  سياستها  فللدولة  فيها،  التأثري  حتى  ربم  أو  عليها، 
العمل  -بالطبع-  فيها  بم  الدولة«،  »قطاع  العام  القطاع  عمل  وشؤون  جوانب  خمتلف  عىل  بظالهلا 

الثقايف الفني اإلبداعي اإلعالمي، كم يف عمل املؤسسة العامة للسينم... ».

يتسائل دهني عن أوىل اخليبات التي جاءت -أواًل- من بريقراطيي اإلدارة الذين تعاقبوا عىل إدارة 
املؤسسة يف بداياهتا، بحيث كانت النتيجة أن تراكمت األخطاء، وتزعزعت األركان، وخترب البنيان؛ 
حتى إذا جاء أحد من املديرين العامني وجد السوس ينهش يف األساسات اهلشة، فحسن لو أمكنه 

املحافظة عىل ما تبقى، وما تبقى مل يكن بكثري.

والقرارات  والقوانني  البنية  بمجمل  بارتباطها  »واملؤسسة،  بالقول:  إبراهيم  بشار  الناقد  ويعقب 
الناظمة يف البلد، هي -أيًضا- عىل تأثر بطبيعة ومستوى أداء الفرد ذاته، يف إطارها؛ إذ ال شك يف أن 
للمزيد من األداء؛ ما  املبادرة واملبادأة والتفاعل مع اآلخرين، وحتريضهم وحتفيزهم  للفرد دوره يف 
يمّكن من فتح أبواب األمل، واقرتاح أجدى السبل لتفعيل الطاقات الكامنة، وحتويلها من إمكانية، 

فحسب، إىل فعل متحقق، ينبغي أن يصب -يف النهاية- يف االرتقاء بحال السينم يف سورية.«.
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ستتواىل مجل عدة يكتبها دهني، األديب واملثقف، ربم تشكل -يف مجعها- خيبة أمل أول سينمئي، 
مل جيد يف وطنه السينم التي كان حيلم بأن تتحقق، ونقرأ يف فصل التقديم: »نعّود أنفسنا عىل ما ال يتغري، 
بأمل ان حيدث تغيري«. غري أن املشكلة -موضوعًيا وذاتيا- ليست هي عملية التغيري التي كلم تعثرت، 
فإنم -كم سبق لربخيت الذي آمن بالتغيري أن اكتشف أن كل ما يرتاكم، وال يتعرض للتغيري، يصبح 

قدًرا لتعثر مسرية التغيري نفسها. 

وهذا ما تدونه مذكرات دهني التي تساءل فيها، منذ البداية: وهل كان من املمكن أال تكون عليه 
احلال غري ما هو كائن؟ ربم ال، لكن ربم! أو بمعنى آخر:

هل ولدت السينم لتعاين أمراض والدة، ربم غري قابلة للعالج؟

ويقر الناقد، سعيد مراد، يف مقدمة مطالعته عن مالمح الواقعية يف السينم السورية، خالل 
مشاركته يف ندوة »الواقعية يف السينم العربية« التي نظمتها اجلامعة التونسية لنوادي السينم عام 
1988: بـ » أن القطاع العام هو ما وفر الركائز األوىل لبناء األساس املادي– التقني لصناعة 
واآلالت  التجهيزات  يملك  أنه  من  الرغم  عىل  لكن  الستينيات.  أوائل  يف  قيامه  منذ  السينم، 
وفنيي  السيناريو،  وكتاب  واملصورين  املخرجني  من  كبرًيا  عدًدا  إطاره  يف  ويضم  واملعامل، 
إال  أكاديمًيا،  مؤهلة  وغالبيتهم  والتحميض،  الطبع  ومعامل  والصوت،  واإلضاءة  املونتاج 
1988- ربع قرن، أنتجت ستة  التي كان قد مىض -منذ تأسيسها يف أواخر عام  أن املؤسسة 
وعرشين فيلًم روائًيا طوياًل فقط، أي بمعدل فيلم واحد يف العام. فكيف يعقل، واحلال هذه، 
أن تكون القدرة املالية للمؤسسة ضئيلة إىل احلد الذي يسبب عطالة شبه عامة لكل إمكانياهتا 
وطاقاهتا، بحيث ال تعمالن إال قلياًل جًدا ملصلحة اإلنتاج، وهو األمر الذي يتطلب البحث يف 
القوانني والترشيعات التي تنظم عمل املؤسسة، ومدى انسجامه مع األهداف التي ُأسست من 

أجل حتقيقها«.

وال شك يف أن أحد القادرين عىل البحث يف القوانني والترشيعات هو صالح دهني، وقد كتب 
عنها يف كتاب »مكاشفات بال أقنعة«، وأجاب عن »التساؤل« القديم، عندما ذكر يف فصل االنطالقة 
الثانية أن املرسوم رقم 18 عام 1974، ومن ثم؛ املرسوم 20 عام 1994، رسم بعد املؤسسة مؤسسة 
اقتصادية، كأي مؤسسة إنتاجية أخرى، من دون األخذ يف احلسبان أهنا -بالدرجة األوىل- مؤسسة 
ثقافية خدمية، لكنها أصبحت ملزمة بأن تنتج وتربح وتغطي بنفسها تكاليفها اإلدارية واإلنتاجية مًعا، 

دونم عون من الدولة.
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ويؤرخ هيثم حقي، قائاًل: »بدأت بوادر النشاط السينمئي الفعيل يف سورية من خالل دائرة السينم 
العاملني،  من  مع عدد  نشاطه  بدأ  دهني، حيث  ترأسها صالح  التي   ،1959 عام  الثقافة،  وزارة  يف 
وخبريين يوغسالفيني، مها: املصور توميسالف بنرت، واملخرج بوشكو فتشينكش، وقد صورت هذه 
الدائرة بعض األفالم التسجيلية التي تعّد اليوم تراًثا برصًيا عن سورية يف مطلع الستينيات، ومنها فيلم 

صالح دهني نفسه )ماء وجفاف(.

وبموازاة ذلك بدأ التلفزيون العريب السوري يف حزيران/ يوليو بإنتاج عدد من األفالم التسجيلية، 
أمهها »نزهات صيفية«، و«املعجزة اخلالدة« لصالح دهني، و«فرحة الطبيعة« خلالد محادة، وعدد من 

األفالم أخرى، أخرجها بوشكو فتشينكش.«. 

حرص  مرسوم  صدور  األساس  سببه  نوعًيا،  تطوًرا  التسجييل  الفيلم  شهد  السبعينيات  بداية  يف 
االسترياد يف املؤسسة العامة للسينم عام 1969؛ ما وفر للمؤسسة دخاًل اقتصادًيا، مكنها من متويل 
والعربية،  املحلية  اخلربات  جتميع  يف  إجيايب  دور  املدة  تلك  يف  املؤسسة  إلدارة  كان  كذلك  أفالمها. 
وإعطاء أولئك الشباب فرصة، فيها كثري من الثقة بإمكاناهتم، وفهمهم للواقع العريب املتأزم؛ ما شكل 
انطالقة حقيقية للسينم السورية. واستفاد الفيلم التسجييل، عىل وجه اخلصوص، من قرار أصدرته 

وزارة الثقافة وقتئذ، جيرب الصاالت عىل عرض فيلم حميل قصري قبل عرض الفيلم الروائي الطويل. 

ويف مقابلة يف جريدة السفري بعنوان: »نبيل املالح وحتّدي الواقع؟؛

ْينم يف عموم سورية؟	• سأله أغيد شيخو: َمْن -يف رأيَك- كان صاحب، أو مؤّسس، السِّ

ْينم السورية يف فرتة الّسبعينّيات، كان هنالك ثالثة أسمء معروفة عىل الساحة 	• عندما بدأت السِّ
عاملًيا،  السورية  ْينم  السِّ بسمعة  ُيسّمى  ما  ْينم، وكّونْت  السِّ التي عملْت يف  السورية، وهي  ْينمئّية  السِّ
أعماًل  أنجز  وقد  الفلسطيني،  باملوضوع  ُمهتمًّ  بداياته-  كان -منذ  الذي  الزبيدي  قيس  هنالك  كان 
ا، وله فيلم روائي طويل، نعّده من أمجل األفالم السورية، وهو باسم »اليازريل«، وقد ُأغفل  مهّمة جدًّ
وُمنع هنائًيا، واآلن أعادوا اكتشافه؛ حيث ُعرض الفيلم يف برلني ونيويورك وباريس، ودول أخرى، 
الثانية كانت شخصّية عمر أمرياالي الذي بدأ يف الريف السوري، وَلَفَت األنظار إليه  والّشخصّية 
املالح،  نبيل  هو  السورية  ْينم  السِّ شّكل  الذي  فاالسم  الروائي،  وباجلانب  املدِهشة،  ْينمئّية  السِّ بعينه 
ْينم فعلًيا، ونعرفهم كلهم اآلن، وهناك من أتى الحًقا كمحّمد  فهؤالء الثالثة هم الذين بدؤوا بالسِّ
َمَلص وسمري ذكرى وعبد اللطيف عبد احلميد، مجيعهم أتوا بعد فرتة الّسبعينّيات، بخمس أو سّت 

سنوات«.
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بعنوان »أربعون عاًما وأربعون فيلًم« كتب جان ألكسان موضًحا: »يف عام 2003 احتفلت املؤسسة 
العامة للسينم يف سورية باليوبيل املايس )1928-2003( إلنتاج أول فيلم روائي؛ وقد تزامن هذا 
االحتفال مع مناسبتني أخريني، مها مرور أربعني سنة عىل تأسيس املؤسسة العامة للسينم، والدورة 
الثالثة عرشة ملهرجان دمشق السينمئي الدويل؛ أنتجت املؤسسة يف هذه العقود األربعة، أربعني فيلًم 
2003، ثالثة وأربعني فيلًم  روائًيا فقط، وبحسب بشار إبراهيم، أنتجت املؤسسة؛ حتى هناية العام 
روائًيا طوياًل، وهو إنتاج ضعيف من حيث الكم«. مل يتغري معدل إنتاج القطاع العام، وبقي بمعدل 
بمناسبة  روائية طويلة،  أفالم  ُأنتجت خالله مخسة  الذي   2008 عام  باستثناء  تقريًبا،  السنة  فيلم يف 

احتفالية »دمشق عاصمة الثقافة العربية«.

وبلغ جممل إنتاج املؤسسة العامة للسينم من األفالم الروائية مخسة وعرشين فيلًم )من 1980 إىل 
23 آب/  ))1)). ومن بني هذه األفالم، بحسب ما كتب عروة نريبية يف صحيفة السفري، يف   (2003
التي حصدهتا يف  أثبتته اجلوائز  به من مستوى فني واحرتايف عاٍل،  1999: »عدد ال بأس  أغسطس 
املهرجانات السينمئية عرب العامل، وأكدته الدراسات واملقاالت النقدية يف كربيات الصحف املتخصصة 
بالسينم. هذا ما يسمح بالقول إنه عىل الرغم من كل ممارسات التضييق عىل اإلنتاج، »تبقى املؤسسة 
ما  أو روح مشاكسة...  فنية،  ذات خصوصية  أفالم  إنتاج  أعطت فرص  التي  الوحيدة  اجلهة  العامة 

كانت أي جهة منتجة أخرى لتمنحها الفرصة«.

ويكتب صالح دهني يف فصل »فلسطني رمال متحركة«: »لعيل ال أبالغ إذا قلت إن السينم السورية، 
يف قطاعيها: اخلاص، والعام، يف أفالمها الطويلة والقصرية، كانت األغزر إنتاجا بني األقطار العربية 
)...( الذي محل طابع اجلدية، واتسم بروح املسؤولية القومية واإلنسانية، يف آن مًعا، حني تولته جهة 
مل  الفلسطينية،  بالقضية  تتعلق  أفالم  بإنتاج  االهتمم  )...(، وهذا  للسينم  العامة  حكومية، كاملؤسسة 
يأت من فراغ، أو بمحض الصدفة، ونكون مغالطني أنفسنا ومنطق التاريخ، إذا أغفلنا الوضع املرحيل 

الذي عرف فيه إنتاج األفالم الفلسطينية أقىص مداه، وربيع ازدهاره«.

ومن املهم أن نعيد إىل األذهان أن السينم السورية فتحت الباب أمام السينمئيني العرب؛ ليقدموا، 
السينمئيني،  الفلسطينية« من دمشق، ولنرجع إىل أسمء كثرة من  القضية  أو يسهموا يف »ملف سينم 
من العراق ولبنان ومرص وتونس، وأرى -عىل األقل من هذه الناحية- أن السينم السورية عاجلت 
بلد عريب،  أي  فنانني عرب وسوريني، وهي ظاهرة مل حتدث يف  برؤية  السينمئية«  القضية  »موضوع 

وهي -هبذا- قدمت أكثر مما قدمته أي سينم عربية أخرى. 

))) بشار إبراهيم، ألوان السينام السورية، سلسلة الفن السابع )67)، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة/ املؤسسة العامة للسينام، )00))؛ ص67)-6).
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بدأ التلفزيون العريب السوري ينتج أول أفالمه التسجيلية عن القضية الفلسطينية »نعم أنا عربية«، 
خلالد محادة، عام 1969، و«بعيًدا عن الوطن« لقيس الزبيدي، عام 1969، وفاز قيس بأول جائزة 
»احلممة  جائزة  نال   ،1970 اليارسي،  لفيصل  بخري«  و«نحن  اليبزغ،  مهرجان  يف  لسورية  دولية 
الفضية« يف مهرجان اليبزغ السينمئي الدويل، يف 1970، وجائزة أفضل فيلم قصري عن فلسطني، يف 

مهرجان دمشق السينمئي األول عام 1972، وجائزة مهرجان فلسطني، يف بغداد، عام 1973.

ومها فيلمن، فاز كل منهم بجائزة احلممة الفضية يف مهرجان اليبزغ السينمئي الدويل، وكان هلم 
الفضية،  1976، الذي نال اجلائزة  الزبيدي، عام  شأن عريب ودويل، والثالث »نداء األرض« لقيس 
وجائزة النقاد املرصيني، وجائزة احتاد السينمئيني التسجيليني العرب، يف مهرجان فلسطني يف بغداد، 

.1976

وتابع التلفزيون إنتاج أفالم عن موضوعات فلسطينية يف أفالم أمني البني )دروس يف احلضارة(، 
عام 1974، الذي نال اجلائزة الفضية من مهرجان فلسطني، يف بغداد عام 1976، واليوم الطويل عام 

1977، ومذكرات فلسطينية عام1991.

ويف جمال األفالم التسجيلية أنتجت املؤسسة »عيد سعيد« ملروان مؤذن، عام 1970، الذي ُعرض 
الزبيدي،  لقيس  الفلسطينيني يف زمن احلرب«  أفالم مهرجان اليبزغ، و«شهادة األطفال  يف مسابقة 
عام 1972، الذي نال اجلائزة الذهبية يف أول مهرجان أفالم وبرامج فلسطني، عام 1973، يف بغداد.

•يمكننا اإلشارة إىل أن املؤسسة العامة للسينم أنتجت أول أفالمها الروائية، متوسطة الطول، عن 
فلسطني، هو »إكليل الشوك« لنبيل املالح« عام 1968، وتناول القضية الفلسطينية من خالل مأساة 
فتاة تعيش يف خميم الالجئني الفلسطينيني )سبينة- دمشق(، وفيلمها الثاين الروائي القصري -أيًضا- 
قصائد  ويتضمن  املحتلة،  املناطق  عن  شاعري  فيلم  وهو   ،1970 عام  الزبيدي«  لقيس  »الزيارة« 
ملحمود درويش وتوفيق زياد وسميح القاسم، ورسوًما لنذير نبعة، وفيلم »اليد لقاسم حول، وهو 
حماولة سينمئية رمزية؛ للتعبري عن االنتمء إىل املقاومة، يتخذ من جمزرة أيلول/ سبتمرب 1970 خلفية 

له، مؤكًدا أن البحث عن اليد يف الفيلم بحث عن الذات، بم هو سبيل للخالص.

وكان أول فيلم سوري بعد« سائق الشاحنة« الذي أخرجه اليوغساليف، بوشكو فتشينكش، عام 
عام  مؤذن«  ومروان  شاهني،  وحممد  املالح،  لنبيل  الشمس«  حتت  رجال  »ثالثية  فيلم  هو   ،1966

 .1969
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ومن ثم؛ بدأت بعدئذ بإنتاج جمموعة من األفالم الروائية اهلامة :« املخدوعون« لتوفيق صالح عن 
لكريستيان غازي،  واحد«  ليوم  و«مئة وجه   ،1972 عام  الشمس«،  »رجال يف  كنفاين  رواية غسان 
عام 1972، إنتاج مشرتك مع اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني يف بريوت، و«كفر قاسم« لربهان 
علوية«، عام 1974، وهو إنتاج مشرتك مع لبنان وبلجيكا، و«السكني« خلالد محادة، عن رواية غسان 
كنفاين »ما تبقى لكم«، عام 1972، شاركت فيه املمثلة املرصية، سهري املرشدي، و«األبطال يولدون 
فيه  شارك  الربي«،  »رس  احلسيني  العابدين  زين  عيل  قصة  عن   ،1977 عام  دهني،  لصالح  مرتني« 
يف  الذهبي«  »التانيت  جائزة  نال   ،1992 عام  ملص،  ملحمد  و«الليل«  محدي،  عمد  املرصي  املمثل 
مهرجان قرطاج، وجوائز أخرى عاملية، وأخرًيا فيلم »بوابة اجلنة« ملاهر كدو، عن رواية حسن سامي 

يوسف عام 2009.

بتقاليدها  سينمئية،  صناعة  دعائم  ُتْرِس  مل  اليوم-  -إىل  زالت  ما  السورية  السينم  إن  القول  يبقى 
عات، أو مدن سينمئية، ومن أسواق حملية وخارجية، كم  وطقوسها وأدواهتا، من استوديوهات وجممَّ

هي احلال يف مرص، عىل سبيل املثال، فضاًل عىل ما هو يف العامل.

ومع تباعد الزمن، يتساءل دهني، يف ظل تلك األحوال: »أمل يكن يف اإلمكان أفضل مما كان، وما قد 
يكون؟ وأيًضا: أليس املهم أن نبقى نربهن عىل أننا أمل حًقا، ولسنا جثة حمنطة يف متحف السالفني؟«.

ويقر تقديمه لكتاب »مكاشفات« اجلملة اآلتية التي تبدو، وكأهنا مفتاح ليس لفهم السينم السورية 
وتارخيها، بل حلال سينمئي عارص بداياهتا الصعبة ومسريهتا العليلة: »حني نفقد حلًم نصبح أفقر!« 
ويقر يف التقديم: »بات كل يشء خيتلط بكل يشء، وما كان من دواعي الفخار صار من دواعي األسى. 
)...(، وما كان أماًل قبل ستني سنة، وبسمة مرة؛ حتى ما قبل األمس )...(، يروي ما كان ومًها، وصار 

خيبة لطريقة رؤية الزمن الذي ينقيض.«.

السينمئيني  إىل  وصواًل  ومتابع،  ومهتم  ناقد  من  أكثر  طرحه  تارخيًيا،  ملتبس  سؤال  سيواجهنا 
أنفسهم، وما زال احلوار يدور والبحث مل يصل هنايته. 

هل هناك سينم سورية، أم هناك سينمئيون سوريون، فقط؟ 

هناك  أن  قرب،  من  السورية  السينم  مسرية  واكب  الذي  احلميد  عبد  بندر  السوري  الناقد  يرى 
مفارقات أربع، تتفاعل يف بنية السينم السورية، ذلك ضمن دراسة لرشا سلطي عن السينم السورية، 

ُنرشت يف معهد الفيلم الدانمركي يف كوبنهاغن بعنوان »مفارقات السينم السورية« عام 2006:
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املفارقة األوىل: عندما ينظر املرء إىل جمموعة خمتارة كبرية من األفالم السورية، من العقود الثالثة 
املاضية، ومع ذلك، فإنه صعب جًدا أن يتجاهل املرء جمموعة من األعمل املقنعة التي أنتجها صانعو 
فحسب«،  السوريني،  األفالم  وصانعي  السورية  »األفالم  من  جمموعة  بوصفها  السوريون،  األفالم 
للتجربة  وسجل  واملشاعر،  للتطلعات  وطني  خزان  مستودع/  دور  -هذه-  األعمل  جمموعة  تؤدي 
الوطنية  الصدمات  ملحمة  قصة/  فيها  جتد  الذي  واملضمر  اجلمعية،  والذاكرة  املعاشة،  احلياتية/ 

اجلمعية والقواعد املشرتكة، حيث تعثر فيها عىل تعبرٍي ومتثيل وداللة عنها. 

االجتمعية  احلياة  عن  أو  نرشها،  أو  توزيعها  أو  األفالم  إنتاج  بنية  عن  يشء  ال  الثانية:  املفارقة 
املمنوحة هلذه األفالم، يشري إىل أن هناك صناعة يمكن احلديث عنها من زاوية أن إنتاج األفالم يكاد 
يكون خاضًعا لسيطرة الدولة، حيث املوارد شحيحة، واإلنتاج متواضع؛ إذ ال ُينتج سوى فيلم واحد 
أو فيلمني يف السنة. إن اجلهد املبذول يف جمال التوزيع الدويل واإلقليمي للعرض والنرش، يف أفضل 
األحوال، هي أمور كئيبة، وغري موجودة يف الغالب، فالشبكة املحلية لدور السينم، سواء يف العاصمة 
السينمئية  املهرجانات  إىل  السورية  األفالم  تنتقل  عندما  بعيد.  حٍد  إىل  متدهورة  البالد،  باقي  يف  أم 
العاملية، فإهنا تكسب دائًم التقدير واجلوائز، ولكن كل املبادرات لعرضها تأيت من خارج بلدها. داخل 

بالدها، األفالم السورية بالكاد معروفة. 

للتعبري  األبرز  املجال  السورية  السينم  ُتعدُّ  مجيعها  الثقايف  اإلنتاج  ميادين  بني  من  الثالثة:  املفارقة 
الفني يف سورية املعارصة، حيث شّكل النقد الواعي الذكي للدولة موقًعا لصناعة املعنى والصورة. 
اإلنجاز الرائع الذي حققه صانعو األفالم السوريون هو كيف نجحوا يف تشكيل/ نحت سينم مستقلة 
جدية ومثرية، عىل االغلب، حتت رعاية دولة قوية، حيكمها حزب واحد)...(، سينم ترعاها الدولة، 
عىل أبعد تقدير، بعيدة من سينم الدعاية، أو السينم التي تعمل يف ترسيخ وتثبيت تعاليم هيمنة الدولة. 

إىل  فاعلة  يعود عودة  السورية«  »السينم  باسم  األحيان  من  كثري  إليه يف  ُيشار  ما  الرابعة:  املفارقة 
إنتاج منذ السبعينيات وحتى اليوم، ويعني -يف األغلب، أفالم "سينم املؤلف/ املخرج« )ُأنتجت منذ 
الثمنينيات إىل اآلن(. وهكذا، فإن السينم السورية سينم "وطنية" تكونت من أفالم مؤلف/ خمرج ذي 

تفكري مستقل وذايت. 

إن مثل هذا السؤال امللتبس، بحسب بشار إبراهيم، ينطوي عىل أبعاد ال بدَّ من التمييز بني طياهتا 
وتفرعاهتا، إن السينم -يف واحد من وجوهها- فن وإبداع، ويف وجه آخر، إنتاج وصناعة، أي: عملية 
تقنية حتتاج إىل أدوات وتقاليد ورأس مال، وعاملني مهنيني وتقنيني وفنيني ومشتغلني، ويف وجه تاٍل، 
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املشاهدين يف صاالت  إىل  إيصال األفالم  األرباح، عرب  األموال وجني  هي جتارة السرتداد رؤوس 
بينها؛  الوجوه  هذه  تتكامل  أن  يبقى  لكن  والعاملية.  والعربية  املحلية  السوق  يف  والدخول  العرض، 

لتعطي للسينم خصوصيتها وجماهلا املميز.. وقبل ذلك الشهادة بوجودها.

كتاب  مؤلف  يتطرق  أقنعة(،  بال  )مكاشفات  دهني  لصالح  كتاب  آخر  صدور  منذ  سنتني  بعد 
 (248( السابع  الفن  سلسلة  يف  الصادر  قوشحة،  نضال  عاما«،  مخسني  يف  للسينم  العامة  »املؤسسة 
عام 2014، عن مسرية املؤسسة باألرقام واجلداول، ويذكر أن املؤسسة أنتجت يف عام 1974 مخسة 
أفالم، ومتيز هذا العام بكونه األكثر إنتاًجا يف تاريخ املؤسسة، وأن العام نفسه كان األكثر إنتاًجا يف 
القطاع اخلاص، برصيد )13( فيلًم، وهو رقم -بحسب إحصائيات املؤلف- مل يتكرر. وتبني األرقام 
أن  الفورة اإلنتاجية مل تستمر، فرتاجع اإلنتاج يف عدد من األعوام إىل درجة الصفر. ويبني  أن هذه 
فيلًم، أخرجها تسع وعرشون خمرًجا، من سورية  أنتجت يف مخسني عاًما من عمرها -66  املؤسسة 
منهم  نفذ كل واحد  منهم  القسم األكرب  إىل ستة رشائح،  املخرجني  ومن خارجها، ويقسم تصنيف 
فيلًم واحًدا، وثمنية منهم نفذ كل واحد منهم فيلمني، وأربعة نفذ كل واحد منهم ثالثة أفالم، وثالثة 
بينم  أفالم،  أربعة  بإخراج  بينهم غسان شميط  وتفرد من  أفالم،  منهم مخسة  واحد  نفذ كل  خمرجني 
تفرد عبد اللطيف عبد احلميد بإخراج تسعة أفالم. وسيكون يف إحدى هذه الرشائح أن صالح دهني 
يولدون  »األبطال  وحيد، هو  روائي  فيلم  والصعبة- سوى  املريرة  السينمئية  مل خيرج -طوال حياته 

مرتني« عام 1977. 

لكن السينم السورية، كم يرى بندر عبد احلميد، سينم وطنية، تكونت من أفالم مؤلف/ خمرج ذي 
تفكري مستقل وذايت. ويرى بشار إبراهيم، من جهته، أهنا سينم تستمر بالتحدي والعناد، بالعشق، أكثر 

-ربم- من الدوافع األخرى كافة. 

كيف؟

بالعودة إىل موقع آفاق سينمئية، وهو جملة إلكرتونية، مدير حتريرها نضال قوشحة، واملستشار بندر 
عبد احلميد، يتبني أن املؤسسة أنتجت 20 فيلم روائًيا طوياًل من عام 2011 إىل عام 2018، وذلك 

بمعدل فيلمني، أو ثالثة أفالم، سنوًيا.

إن اهلدف من هذه املحطات التي نتوقف عندها -موضوعًيا- ما هي إال مقدمة ملفاتيح الغوص يف 
عامل السينم السورية، وجتوال يف ثنيات املواقف التي تبنَّتها يف مسريهتا الطويلة. 
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صالح دهني

1925. وتلقى تعليمه يف دمشق، وخترج يف معهد الدراسات  ولد صالح دهني يف درعا عام 
السينمئية العالية بباريس عام 1950، ويف معهد الفيلمولوجي )علم الفيلم( يف السوربون. عمل 
الثقافة، ومديًرا  السينم والتصوير يف وزارة  لدائرة  خمرًجا سينمئًيا وحمرًرا وناقًدا سينمئًيا، ورئيًسا 
إلدارة الشؤون الفنية يف املؤسسة العامة للسينم، ورئيًسا الحتاد النقاد السينمئيني يف سورية، وعضو 
هيئة حترير جريدة األسبوع األديب سابًقا. ويعد دهني من أهم رواد النقد السينمئي العريب، تابع 

كتاباته وأبحاثه السينمئية منذ صدور أول كتاب له )قصة السينم( عام 1951. 

مؤلفات يف السينام 
قصة السينم )دراسة(، )بريوت: د.ن، 1951).. 1

قصة السينم يف سورية )دراسة باالشرتاك مع رشيد جالل(، )دمشق: د.ن، 1963).. 2

معجم املصطلحات السينمئية- عريب- فرنيس- انكليزي، باالشرتاك، دمشق، 1965.. 3

حياة غودار وأعمله، )حلب: د.ن، 1972).. 4

السينم اجلديدة، )دمشق: د.ن، 1974).. 5

دعوة إىل السينم )دراسة(، )دمشق: د.ن، 1979).. 6

سينم / سينم، )دراسة(، )دمشق: دن، 1979).. 7

قضايا السينم والتلفزيون يف العامل العريب )دراسة(، )دمشق: د.ن 1992(.. 8

العربية، . 9 الثقافة  عاصمة  دمشق  الحتفالية  العامة  )األمانة  كان،  الذي  احلب  سينم 
 .)2008

مكاشفات بال أقنعة، )دمشق: احتاد الكتاب العرب، 2011(.. 10
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أفالم وثائقية قصرية 
1. نزهات صيفية، املاء واجلفاف، أخبار الثقافة، املعجزة اخلالدة، برصى، اآلثار العربية 
يف سورية، الزجاج يف سورية يف 40 قرًنا، زهرة اجلوالن، ابن النفيس، الفن العريب اإلسالمي. 

2. األبطال يولدون مرتني، فيلم روائي طويل، 1977.

مؤلفات أدبية 
ملح األرض، رواية، )دمشق: د.ن، 1972).. 1

حني متوت املدن، قصص، )دمشق: د.ن، 1976).. 2

االنتقال، قصص، )دمشق: د.ن، 1980).. 3

أصوات يف الليل، فصول مرسحية وإذاعية، )دمشق: د.ن، 1986).. 4

ترمجات
غوغول، املفتش العام، مرسحية، )بريوت: د.ن، 1954(. . 1

كاراجياله، رسالة مفقودة، مرسحية،  )بريوت: د.ن، 1955).. 2

ديان بيان فو، مرسحية، )دمشق: د.ن، 1956).. 3

سادو فيانو، البلطة، رواية، )دمشق: د.ن، 1964).. 4

قصة جديدة من العامل، )بريوت: د.ن، 1988).. 5
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قيس الزبيدي

بورتريه خمترص لتجربة نصف قرن من السينام املتمردة

 
إبراهيم حاج عبدي

يف احلديث عن التجربة اإلبداعية للسينمئي قيس الزبيدي تتشعب املسارات واملحطات عىل نحو 
يصعب معهم اختزال نصف قرن من »الشغف السينمئي« يف مقال موجز، ففي هذه التجربة الثرية، 
املمتدة من ستينيات القرن املايض وحتى اللحظة، بقي الزبيدي وفًيا للسينم، و«مهووًسا« هبذا الفن 
الذي أبحر يف عامله السحري ومدارسه الفنية املتنوعة، ونظرياته املستجدة، وراقب -بدأب واجتهاد- 
الذين  السينمئيني  بأسالفه  ومستأنسا  رصينة،  أكاديمية  بدراسة  متسلًحا  شهدها،  التي  التحوالت 

أسسوا حلّسه السينمئي الرفيع واخلاص.

ولدى أي حماولة لتدوين سرية الزبيدي الفنية تظهر عقبتان، تتمثل األوىل يف حتديد هويته والوطن 
الذي ينتمي إليه، فهو عراقي املولد والنشأة، درس السينم يف أملانيا وأقام فيها سنوات طويلة، وعمل 
يف املؤسسة العامة للسينم السورية حيث أصبح وجًها سينمئًيا بارًزا يف دمشق، ومن موقعه السينمئي 
القضية  تعقيدات  يف  خاض  امللحة،  األسئلة  وإثارة  الكشف  يف  ودورها  السينم  لوظيفة  الواعي 
واألسفار  املحطات  هذه  عرب  أراد  الزبيدي  وكأن  عنها،  عدة  أفالًما  وأنجز  وتفاصيلها،  الفلسطينية 
التي  السينم  عتمة  ووسط  املونتاج  أجهزة  وأمام  الكامريا  خلف  اخلاص  وطنه  عىل  يعثر  أن  املتنوعة 
أضاءت »وحشة الروح« بإنجازات ال حتىص. وهو نفسه ال يعرف هوية أو وطنًا حمدًدا له سوى السينم 
التي اختذ منها وسيلة تعبري جعلته »مواطنًا كونًيا« إذا جاز الوصف«، استطاع أن جيذب انتباه املشاهد 

يف مهرجانات عاملية حصل منها عىل التكريمت واجلوائز.

أما العقبة الثانية فتتمثل يف صفته السينمئية، فهل هو خمرج أو مصور أو مونتري أو كاتب سيناريو 
أو منظر أو مؤرخ سينمئي؟، ذلك أن الزبيدي تنقل ضمن هذه االنشغاالت اإلبداعية املتعددة، تلبية 
السينمئي  املنجز  إىل  إضافة  يقدم  أن  خالله  من  يستطيع  الذي  املوقع  إىل  يقوده  وقيص  غامض  لنداء 
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العريب، أو يقدم رؤية برصية مغايرة للسائد، أو يدّون رسًدا نظرًيا عرب كتب سينمئية تفتقر إليها املكتبة 
العربية، أو ينظم دورات وندوات وحمارضات سينمئية يف السيناريو واإلخراج واملونتاج والتصوير.

وقبل ذلك كّله أن يعرب عن مهوم اإلنسان املقهور وتوقه إىل قيم احلق واحلرية واجلمل »ففي السينم 
واحلياة، لدي مبدأ وموقف، وال أحترك بدافع مايل أو دعائي أو شخيص«، كم يقول يف حديث سابق 

له.

اليازريل والبداية الشائكة

عن  السيناريو  له  وكتب  أخرجه  الذي  »اليازريل«  الطويل  الروائي  بالفيلم  الزبيدي  اسم  ارتبط 
قصة »عىل األكياس« للروائي السوري الراحل حنا مينه. الفيلم الذي أنتجته املؤسسة العامة للسينم 
يف  واسًعا  جداًل  أثار  الزبيدي،  فيلموغرافيا  يف  الوحيد  الروائي  الفيلم  وهو   ،1974 سنة  السورية 
األوساط النقدية، وُعّد من أهم األفالم التجريبية يف تاريخ السينم السورية، ذلك أن الزبيدي الذي 
ملقرتحات  وأسس  السائدة،  السينم  عىل  متمرًدا  الفيلم  هذا  يف  بدا  البديلة«،  للسينم  »بياًنا  الفيلم  عّد 
مجالية وبرصية أربكت الذائقة السينمئية التي اعتادت عىل قصص يمكن أن تروى إذاعًيا، من دون 
أدنى اهتمم بالشكل البرصي. ومل تقترص جرأة الزبيدي -آنذاك- عىل طبيعة اللغة السينمئية املختلفة 
التي اعتمدها، بل كذلك يف جهره باملسكوت عنه عرب اقتحامه عوامل الطفولة املنتهكة، واهلجرة الريفية 
اجلسد  شهوات  وإظهار  امليناء،  لعمل  املرتدية  واألوضاع  مدقًعا،  فقًرا  تعيش  أرسة  ومهوم  اجلمعية، 

املقموع عرب مشاهد إيروتيكية جريئة أدت إىل منع الفيلم رقابًيا.

يقول قيس الزبيدي عن هذه التجربة إن »اليازريل« فيلم استحق العقاب الالزم، ليس فقط ألنه 
حماولة شكلية جديدة فحسب، بل ألنه احتوى عىل مشاهد إيروتيكية مستمدة من أدب حنا مينة«.

كان الزبيدي سينمئًيا حامًلا، وشاًبا طموًحا حينم حقق »اليازريل«، وكان مفعًم بأحالم عن السينم 
البديلة، املغايرة لكل القوالب السهلة. كانت صدى »الصيحات األممية«، وأطياف الثورات احلاملة يف 
سبعينيات القرن املايض طازجة يف أذهان الزبيدي وجمايليه يف تلك احلقبة البعيدة، فأيد مع جمموعة 
من السينمئيني الطليعيني »التيار السينمئي الذي يسعى إلعادة إنتاج الواقع بكل جدليته وإشكاالته 
بجرأة«، لكن يبدو أن السلطات مل تتحمل هذه »االندفاعة السينمئية«، فعوقب املخرجون السوريون 
عىل هذا »التوجه الثوري والنقدي«، إذ هاجر عمر أمرياالي إىل فرنسا، وسافر نبيل املالح إىل اليونان، 
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أما قيس الزبيدي فقد كان أساًسا بال وطن، وُمنع من دخول مؤسسة السينم، لكن خياله ظل تواًقا 
إىل البحث عن خيارات وبدائل تريض عطشه السينمئي من جهة، وال هتز عرش احلكومات من جهة 

ثانية.

يؤكد الزبيدي أنه »مل يضطر إىل إخراج فيلم عىل الرغم منه، أو بحًثا عن مقابل مادي، مع أنه مّر 
أحياًنا بأوضاع معيشية صعبة، فلديه مبدأ تبلور خالل جتربته، يقول إن السينم ينبغي أن تكون صادرة 
عن خياله ال عن خيال اآلخر، وهو ما ال يمكن إنجازه يف أغلب الدول العربية حيث تسيطر الدولة 

عىل اإلنتاج السينمئي التسجييل«.

ومقابل الذهنية البريقراطية التي حتكمت يف كل يشء بم يف ذلك املؤسسة العامة للسينم السورية، مل 
يشأ الزبيدي أن حيارب يف مضمر الفيلم الروائي الطويل ورشوطه اإلنتاجية الصعبة، وخصوًصا جلهة 
اإلنتاج التي تسعى دائم إىل شباك التذاكر وال تلقي بااًل ملقرتحات مجالية وبرصية مبتكرة كتلك التي 
كانت تدور يف خميلة الزبيدي الذي توجه باكًرا إىل السينم التسجيلية بوصفها أكثر قدرة عىل اخلوض 
يف متاهات الواقع ومهومه، واقتناص حرارة اللحظة بأبعادها ودالالهتا كلها. من هنا مىض الزبيدي 
يف هذا اخليار الفني الذي ال مجهور له، فالفيلم التسجييل الذي حيظى بإعجاب النخبة فحسب، هو كـ 
»االبن اللقيط« ال أحد يعرتف بأبوته، منبوذ يف املستوى اجلمهريي، وغري مقبول يف مستوى السلطة، 
التي  والشكوك  األسئلة  تقبل  التي ال  املكرس، وسطوهتا  لنفوذها  فيها هتديًدا  ترى  فهي  أي سلطة، 

تثريها عادة السينم التسجيلية.

وإذا كان الزبيدي قد أجاد يف ميدان السينم التسجيلية الفلسطينية، وحقق مرشوعات الفتة يف هذا 
الصدد، سنأيت الحًقا عىل ذكرها، غري أن ذلك مل حيل دون حتقيق أفالم موازية اتكأ فيها عىل الشعر 
واللوحة التشكيلية واملوسيقى، وبم أن السينم هي الفن السابع، فقد عاد الزبيدي إىل الفنون السابقة 
بني  املزاوجة  إىل  اهلادف  الطموح  هذا  حتقيق  عىل  قادرة  إبداعية  شخصيات  عن  البحث  حماواًل  هلا، 
السينم والفنون األخرى يف معادلة جدلية متمسكة، فجاء فيلم »زائد ألوان« 1972، مثاًل عن ثمنية 
إلياس زيات -  املدرس -  فاتح  – حممود محاد -  رسامني سوريني من أجيال خمتلفة: نصري شورى 
لؤي كيايل - نذير نبعة - وخزيمة علواين - ونعيم إسمعيل. ويف هذا الفيلم وظف الزبيدي الرسم 

واملوسيقى والكتابة الشعرية األدبية لنقل الشحنة العاطفية التي زخر هبا الفيلم.

أما يف فيلم »صوت من القدس« )1977( فقد تناول الزبيدي لقاًء مع املغني الفلسطيني مصطفى 
الُكرد الذي استطاع أن يلهب بأغانيه الوطنية محاسة الناس وأضحى منشد االنتفاضة الفلسطينية.



العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

168

ملف العدد

التشكييل  الفنان  عن  تسجيلًيا  فيلًم  الزبيدي  حقق  والظل،  الضوء  وثنائية  باللون  ولعه  وبحكم 
العراقي جرب علوان بعنوان »ألوان« )2009( بحث فيه عن بدايات تعلق هذا امللون العراقي الشهري 
التضاريس  تلك  يف  بإمهال  غافية  والرسومات  الفنون  حيث  العراقية  بابل  من  خرج  فهو  باللون، 
القاسية، ثم درس يف روما اإليطالية العاصمة التارخيية التي ختتزن كنوًزا وأوابد أثرية ختلب األلباب، 
بمقاهيها وحاناهتا  بغداد، يف مراحل سابقة،  إىل  أقرب  التي كانت  أوقات كثرية إىل دمشق  ليعود يف 
الفيلم اجلائزة األوىل يف مهرجان اخلليج السينمئي الذي كان من  وأزقتها وضجيجها املدوي، ونال 

أفضل املهرجانات اخلاصة بالسينم اخلليجية والعراقية، لكنه توقف الحًقا.

املعروف سعد اهلل ونوس متخًذا من عبارة  السوري  إىل املرسحي  الزبيدي  انتقل  من جرب علون 
املرسحي  الرشيط لسرية  الزبيدي يف هذا  يؤرخ   .)2009( باألمل«  »إننا حمكومون  لفيلمه  عنواًنا  له 
السوري الرائد، ويدمج يف الفيلم بني املادة البرصية األرشيفية وشهادات َمن كانوا حول ونوس يف 
وثيقة  إجياد  حماواًل  الراحل،  املرسحي  مسرية  يف  حمطات  الستعادة  الزبيدي  وسعى  األخرية،  أشهره 
سينمئية تضج باألسئلة العميقة بشأن السلطات السياسية والدينية واالجتمعية املكرسة التي كانت قد 

طغت عىل جممل املنجر املرسحي الذي حققه ونوس.

وظل الزبيدي يعمل يف إطار السينم السورية كاتًبا للسيناريو ومونتريا، وكان ظهور اسمه يف تيرتات 
الفيلم دلياًل عىل أن ثمة ملسة إبداعية آتية من سينمئي »وقع منذ مطلع صباه يف »براثن املونتاج«، وفق 

تعبري املخرج السينمئي حممد ملص. 

مقولة  من  بدافع  السينمئي  لتخصصه  أساسًيا  حقاًل  املونتاج  من  اختذ  الزبيدي  أن  املعروف  ومن 
لبودفكني تقول »إن املونتاج هو القوة اخلالقة لكيان الفيلم«، واستمر يرى بأن » املونتاج روح السينم. 
من دون الروح تتعطل احلياة هلذا كان املونتاج لدي هو أحد أهم األدوات املهمة يف قضايا التعامل 

والبحث يف شكل الفيلم ولغته.

وكان الزبيدي قد حاز دبلوم املونتاج سنة 1964 من معهد الفيلم العايل يف بابلسربغ/ بوتسدام/ 
أملانيا الديمقراطية )الرشقية آنذاك(، ثم نال دبلوم التصوير سنة 1969، فأصبح املونتاج »هو األساس 
يف تشكيل وعيه ورؤيته الذاتية واملوضوعية، ليس للسينم فقط، بل للحياة والعيش«، وفًقا مللص الذي 

استعان بالزبيدي ملونتاج فيلمه »الليل«.
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»السكني«  فيلم  مثل  كثرية  عناوين  الزبيدي كذلك عىل  فيلموغرافيا  املونتاج سنعثر يف  ويف جمال 
اهلل  »املغامرة« عن مرسحية سعد  وفيلم  املايض،  القرن  مطلع سبعينيات  إىل  يعود  الذي  خلالد محادة 
ونوس »رأس اململوك جابر« و«وجه آخر للحب«، و«رجال حتت الشمس« ملحمد شاهني، وسواها 
من األفالم التي تعود إىل السبعينات، أثبت صدقيته احلرفية يف مونتاج فيلم »مئة وجه ليوم واحد« سنة 
1969 لكريستيان غازي، ويف فيلم »بريوت يا بريوت« سنة 1975 ملارون بغدادي، و«يوم األرض« 
لغالب شعث، و«عائد إىل حيفا« لقاسم حول، ثم تعاون الحًقا مع خمرجني آخرين مثل نبيل املالح 
وعمر أمرياالي صاحب فيلم »احلياة اليومية يف قرية سورية«، وحممد ملص... وغريهم من السينمئيني 
والبحث  للنقد  السينم  توظيف  عرب  السائدة،  القوالب  عىل  التمرد  إىل  مماثال  توًقا  لدهيم  وجد  الذين 

والكشف واملشاكسة.

أن  يعني  ذلك  فإن  املايض،  القرن  سبعينيات  يف  شابة  كانت  التي  األسمء  هذه  عن  نتحدث  وإذ 
الزبيدي كان مشجًعا لتجارب الشباب يف السينم، من دون أن يغفل عن جتارب الرواد سواء يف السينم 
الدولية  املهرجانات  الذي شارك يف كثري من جلان حتكيم  الزبيدي  أن  العربية. والالفت  أم  السورية 
ويواظب حتى هذه اللحظة عىل حضور بعض املهرجانات، يبدي حرًصا شديًدا يف مناقشة املخرجني 
الشباب وخيوض معهم حوارات سينمئية ال تنتهي، ويعرتف بتواضع الكبار، بقيمة هذا املخرج الشاب 

أو ذاك، مثلم ال يتوانى عن انتقاد فيلم مهم كان اسم خمرجه المًعا أو مكرًسا يف الوسط السينمئي.

لقد آمن الزبيدي بأن عىل املخرج أن يكون صاحب فكرة ملاحة، ويملك حًسا برصًيا عالًيا، ومتسلًحا 
بثقافة سينمئية وغري سينمئية تعينه عىل إنجاز فيلمه بأعىل قدر من التمسك املعريف واملنحى اجلميل.

الزبيدي )الرتاجيديا الفلسطينية بعيون سينامئية(

لطاملا شغلت قضية فلسطني قيس الزبيدي، ذلك أن سينمئًيا عرف املنفى باكًرا، وهنل من »ثقافة 
التمرد والنضال«، وتعلم يف أملانيا الديمقراطية التي كانت فضاء حًرا »للثائرين« من العامل الثالث، أن 
فآثر  الفقد يف املخيمت،  الشتات، أو عانى مرارة  اقتلع من أرضه، وهام يف  يلتفت إىل سجل شعب 
الزبيدي أن يقرتب من مهومه وأوجاعه، وأن يوثق ذلك عرب عدسته السينمئية »اجلارحة، والقاتلة«، 
عدسة األمل اإلنساين التي حتولت مع مرور السنوات إىل مقياس أخالقي ومجايل مًعا، يفصح عن رجاحة 
فكر سينمئي خالق ال يأبه للمقوالت والشعارات املعلبة واالنفعالية اجلاهزة، وإنم يغوص يف جوهر 
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الرتاجيديا الفلسطينية مستنبًطا أشكااًل تعبريية ختاطب الوجدان مثلم تتوجه إىل العقول، فكانت قوة 
السينم التي أوجدها الزبيدي يف إطار القضية الفلسطينية، تضاهي قوة البندقية الفلسطينية.

    كان يمكن للزبيدي أن ينجز أفالًما »بسيطة وسهلة« عىل مقاس شباك التذاكر، أو تبًعا ملقولة 
»اجلمهور عاوز كده«، تؤمن له مردوًدا مادًيا جمزًيا، مثلم فعل عدد من السينمئيني الذين انساقوا مع 
املوجة السينمئية الرخيصة التي سادت يف ستينيات القرن املايض وسبعينياته وثمنينياته، عرب االتكاء 
عىل أبطال وسيمني وقصة حب باهتة ومشاهد ساخنة عىل الشواطئ أو يف األندية الليلة وغرف النوم 
املغلقة، غري أن الزبيدي توجه -بخالف ذلك- إىل أكثر القضايا عدالة يف العرص احلديث وهي قضية 
فلسطني، ذلك أن نزعته اإلنسانية كانت بوصلته الرئيسة يف اقتحام تعقيدات هذه القضية التي وفرت 
له منزلة جليلة يف جمال السينم الفلسطينية ال يمكن إغفاهلا لدى أي حماولة لتأريخ هذه السينم التي 

حتققت رشوطها يف متغريات شاقة.

    قد يكون فيلم »الزيارة« التي أنتج يف هناية الستينيات، هو النموذج الفني املحفز، أو الرشارة 
تراكم  حتى  توقف،  دون  من  العقود  هذه  طوال  الفلسطيني  السينمئي  الرشيط  أدارت  التي  األوىل 
بخصوص  واحد  خمرج  فيلموغرافيا  يف  الكم  ناحية  من  األكثر  احلصيلة  لتكون  اآلخر،  تلو  الرشيط 

القضية الفلسطينية، ولكن هذا الكم اهلائل مل يفقد األفالم »اجلودة والنوعية«.

القضية  مع  املتعاقبة،  أفالمه  يف  »سار  الزبيدي  قيس  إن  دراج  فيصل  الفلسطيني  الناقد  يقول 
الفلسطينية، منذ بداياهتا األوىل إىل هناياهتا الراهنة التي ال تنتهي، خالًقا ذاكرة فلسطينية واسعة، تتضمن 
بالتكريم،  اجلدير  سعيه  يف  وكان  والكوابيس.  واألوجاع  اهلزائم  من  كثرية  وأشياء  النرص  من  أشياء 
يوّثق للفلسطينيني ذاكرهتم املضادة، أي الذاكرة الصهيونية التي متيل عىل الذاكرة الفلسطينية أحالمها 
وكوابيسها أيًضا، وذلك يف تناقض مأسوي رهيب، يعنّي احللم الفلسطيني كابوًسا إرسائيلًيا ويؤكد 
احللم اإلرسائييل كابوًسا فلسطينًيا. غري أن قيس -وهو يتأمل الذاكرتني مًعا- كان يبني ذاكرته الفنية 
مرجًعا، خلق  مؤرًخا  والوجوه،  واأللوان  والصورة  بالوثيقة  يؤرخ  مؤرًخا خاًصا،  منه  التي خلقت 

جتربته وينقل التجربة إىل اآلخرين«.
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 ويضيف دراج أن »سينم قيس الزبيدي، يف موضوعها الفلسطيني، تتضمن ثالثة أسئلة عىل األقل: 

كيف تبني خطاًبا سياسًيا متسًقا من جمموعة من الصور املتعاقبة؟  •

كيف تنشئ خطاًبا ال يصادر فيه االنفعايل العقالين وال تطغى فيه الرصخة عىل الصورة؟  •

كيف جتعل من املتفرج عالقة داخلية يف الفيلم ال عالقة سلبية خارجية؟«  •

مشريا إىل أن »سينم الزبيدي الفلسطينية انطوت عىل بعدين: اعتمد الوثيقة السينمئية، أداة مشخصة 
للجهر باحلق الفلسطيني، واإلعالن »السينمئي« عن مقادير الفلسطينيني الفاجعة، بعيًدا من خطاب 
إعالمي جمرد ضائع الربهان، وعن أبحاث تارخيية أكاديمية يكتبها خمتصون وتتوجه، غالًبا، إىل خمتصني 

آخرين«.

هبذا املعنى، فإن جتربة الزبيدي مع السينم الفلسطينية هي األكثر ثراء وتنوعا، ففي فيلمي »بعيًدا عن 
الوطن« )1969( و»شهادة األطفال يف زمن احلرب« .1972 يكون الطفل الفلسطيني مادة أساسية 
لعرض مأساة هذا الشعب، أما فيلم »نداء األرض« 1976 فهو تعبري عن مقاومة الشعب الفلسطيني؛ 
ويكشف العنرصية الصهيونية من خالل التنظريات الصهيونية املتعددة لعمليات االستيطان. وسنعثر 
الشائكة«  األسالك  »وطن  فيلم  يف  فلسطني  يف  االستيطان  أليديولوجيا  موثق  سينمئي  حتليل  عىل  
)1980(  بوصفه نموذًجا يمكن تعميمه عىل احلركة االستيطانية، ويأيت فيلم » مواجهة » 1983 الذي 
يتناول االجتياح الصهيوين للجنوب اللبناين؛ وغزو مدينة بريوت وحصارها سنة 1982 وفيلم »ملف 
جمزرة« )1984( جيسد الزبيدي رؤيته حول االجتياح اإلرسائييل للبنان مركًزا عدسته عىل جمزرة صربا 
 (1984( »فلسطني: سجل شعب«  األكثر شمولية  فيلمه  العاملي، ويف  الضمري  التي هزت  وشاتيال 
التحرير  منظمة  1897 وحتى دخول  بازل  منذ مؤمتر  الفلسطينية  القضية  تاريخ  الزبيدي  يستعرض 
الفلسطينية يف عضوية األمم املتحدة عام 1974، »واهب احلرية«1989 يتناول الفيلم أشكال املقاومة 
الوطنية اللبنانية والفلسطينية املتنوعة التي قامت هبا كل الفصائل السياسية واإلسالمية ضد االحتالل 
اإلرسائييل يف لبنان، إذ نجحت إرسائيل يف ترحيل املقاومة الفلسطينية عن لبنان من خالله. وانترشت 

املقاومة اللبنانية يف بريوت؛ ومن ثم يف لبنان كله، وقاد ذلك إىل اندالع االنتفاضة يف فلسطني.

ويف فيلم »صوت الزمن الصامت« )1991( يتناول الزبيدي موضوع املحامية اإلرسائيلية فيليتسيا 
النغر بمناسبة حصوهلا عىل جائزة نوبل البديلة عام 1991 تكريًم لدفاعها عن الفلسطينيني. 
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 وأنجز الزبيدي تسعة أفالم محلت عنوان »مياه قيد االحتالل« كل واحد منها يروي قصة هنر حمتل، 
إذ يتحدث عن الرصاع عىل املياه بني إرسائيل والدول العربية، وغريها كثري من األفالم التي دعمت 
الفكرة بالوثيقة، واعتمدت نربة خافتة بعيدة عن كل اخلطابات التمجيدية التي طغت عىل النتاجات 
اإلبداعية الفلسطينية، ليس فقط يف السينم وإنم كذلك يف الرواية والشعر واملرسح. ولئن ذهبت تلك 
األعمل االنفعالية اآلنية أدراج الرياح، فإن سينم الزبيدي يف بعدها الفلسطيني ستظل وثيقة تارخيية 

خالدة يف أرشيف النضال الفلسطيني.

الزبيدي والكتابة النظرية

العقدين  يف  سيم  -وال  وقًتا  الزبيدي  وجد  كلها،  العملية  السينمئية  املشاغل  هذه  جانب  إىل   
أفكاره ورؤاه وقناعاته يف دراسات ومقاالت وأبحاث سينمئية، وأصدر يف  األخريين- كي يصوغ 

هذا السياق كتًبا عّدة مثل:

بنية املسلسل الدرامي التلفزيوين: نحو درامية جديدة، )دمشق: دار قدمس، 2001(.. 1

درامية التغيري: برتولت بريشت، )دمشق: دار كنعان، 2004(.. 2

املرئي واملسموع يف السينم 2006، )دمشق: املؤسسة العامة للسينم، 2006(.. 3

فلسطني يف السينم، )بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2006(.. 4

الوسيط األديب يف السينم: مهرجان أفالم من اإلمارات، )ابو ظبي: 2007(.. 5

مونوغرافيات يف نظرية وتاريخ صورة الفيلم، )دمشق: املؤسسة العامة للسينم، 2010(. . 6

7 . ،)75( سينمئية  آفاق  الثقافة/  لقصور  العامة  )اهليئة  مونوغرافيات،  السينمئية:  الثقافة  يف 
 .)2013

دراسات يف بنية الوسيط السينمئي، )الشارقة: دائرة الثقافة، 2018(.. 8
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فلسطني يف السينم 2: ذاكرة وهوية، )بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2019(.. 9

إىل  املفتقرة  العربية  املكتبة  رفدت  التي  والرتمجات  واملقاالت  والدراسات  األبحاث  من  وسواها 
الثقافة السينمئية.

    ولعل من يرافق الزبيدي وقًتا قصرًيا يكتشف رسيًعا أن أفكاره ال تنضب، ومرشوعاته ال تنتهي، 
وشغفه السينمئي ال خيبو، وتوقه إىل معرفة كل جديد يف جمال السينم ال يرتاجع، وإقباله عىل كل مناسبة 
سينمئية ال هيدأ... وكأن السينمئي الوقور، الفارع الطول، وهب كل حياته للسينم ومشاغلها، من دون 
أن يغفل عن نسج الصداقات الكثرية، فهو عىل الصعيد اإلنساين شخص يف غاية التهذيب واحلصافة، 
املشاركة يف سهرات  يتأخر عن  الشباب، وال  السينمئيني  إىل  نقل خرباته وجتاربه  مطلقا يف  يرتدد  ال 
تقلباهتا  بكل  السينم  تاريخ  مناسبة  معه يف كل  وندوات، رسمية وغري رسمية، مستحرًضا  ولقاءات 
وحتوالهتا منذ »وصول القطار إىل املحطة«، وصواًل إىل اللحظة الراهنة التي حيارب فيها سينمئيون من 
مشارق األرض ومغارهبا بحًثا عن تلك السينم املناهضة لكل أشكال القهر واملعاناة واالضطهاد، أو 

بتعبري خمترص »سينم اإلنسان«.
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السينام السورية واإلطالل من خالل السجادة احلمراء

احلضور السينامئي السوري يف املهرجانات الدولية

مصطفى قاعود

مقدمة

يليق  بم  والعاملية،  العربية  السينمئية  املهرجانات  تزال، حضوًرا يف  وما  السورية،  السينم  سجلت 
بمنزلتها، بوصفها سينم عريقة انطلقت قبل انقضاء العقد الثالث من القرن العرشين، حيث أنتجت 
رشكة حرمون أول فيلم سوري صامت سنة 1928 )املتهم الربيء( من إخراج أيوب بدري وتصوير 
السينمئي اخلاص،  لدمشق سجادهتا احلمراء، ومهرجاهنا  بل كان  ليس هذا فحسب،  رشيد جالل. 
سنة  السينمئي  دمشق  مهرجان  انطلق  فقد  لذلك،  االنتمء.  معنى  احلمراء  السجادة  معاين  بني  ومن 
1956 بمبادرة من املخرج السينمئي الراحل حممد شاهني، أي بعد عقٍد من استقالل سورية، وبعد 
السينم  صناعي  لدى  مزدوًجا  معنًى  احلمراء  السجادة  حتمل  واليوم  دولًيا،  مهرجاًنا  أصبح  عقدين 
السورية، وهو ما يتمثل بـ »االنتمء واحلنني« إىل الوطن يف ظل اهلجرة القرسية لكثري من السوريني، 
ومن بينهم كثري من صناعي السينم، من منتجني ومنتجات وخمرجني وخمرجات وممثلني وممثالت، ال 
بل اختصاصات صناعي السينم كلها، وناقدهيا، إن عددنا الناقد قطًبا رئيًسا يف صناعة السينم، بمعنى 

ما من املعاين، ملا لعمله من أثر مهم يف تطوير صناعة السينم من الوجهتني التقنية واجلملية.

التوقف  من  بد  ال  الدولية،  السينمئية  املهرجانات  يف  السوري  السينمئي  احلضور  عن  للحديث 
عند الواقع اجلديد للسينم السورية الذي يطرح كثرًيا من األسئلة، وليس أقلها أمهية األسئلة اآلتية: 
هل هناك رضورة إلعادة تعريف السينم السورية عرب اإلطالل من خالل السجادة احلمراء وحصاد 
اجلوائز؟ وهل اختلفت معاناهتا زيادًة ونقصاًنا؟ هل أصبحنا أمام سينم سورية مهاجرة بجزٍء منها، 
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وهلا أحواهلا التي ختتلف عن تلك التي ظلت يف داخل الوطن؟ هل ينطبق عليها اليوم ما ينطبق عىل 
السينم الفلسطينية وربم العراقية وتالًيا اليمنية، عىل سبيل املثال؟ ما أفق اإلنتاج يف املستوى الروائي 
من جهة، ومستوى األفالم القصرية والوثائقية من جهة أخرى؟ هل تعكس املهرجانات احلجم الكبري 

لإلنتاج الوثائقي والقصري؟ 

من  كبري  كم  أمام  نحن  وربم  املهرجانات،  إىل  الوصول  يف  فرصة  كلها  األفالم  جتد  ال  بالتأكيد، 
اإلنتاج، تغمره بحار اهلجرة وصعوبة الوصول إىل املهرجانات أو شاشات العرض، ألسباب تتعلق 
عىل  قدرهتا  وحمدودية  نفسها،  املهرجانات  بمعايري  تتعلق  أو  جهة  من  الرتويج  إمكانات  بضعف 
فنية  التنوع يف االختيار، أو ربم احلجب واملنع ألسباٍب سياسية، أو ألسباب  االستقطاب أو معايري 

تتعلق باجلودة والقدرة عىل املنافسة. 

مبدئًيا، وقبل الغوص يف ثنايا هذه املعاجلة املتشعبة، يرى بعضهم أن السينم السورية ما زالت يف 
قيد احلياة، ومل تغرق يف حميط األزمات، ال بل ربم صقلتها الصعاب، ومنحتها قدرات مل تكن تتخيلها، 
وهي تكابد من أجل الظهور واملنافسة، ويتخطى نجومها وصانعوها السجادات احلمراء يف عدد من 
املهرجانات العربية والدولية، سواء يف أفالم يمكن أن يقال عنها أهنا صناعة سورية أم ضمن أفالم 
إنتاج  أهنا من  بيد  أو حتمل ملسات سورية،  بمبادرات سورية  بالكلية، ولكنها  ليست صناعة سورية 
مشرتك. نعم، فم زال السوريون حيصدون اجلوائز عن أعمل يمكن عدها صناعة سورية، بمعنى من 
من  ومنهم  نجاحها،  يف  سوريون  أسهم  ولكن  السورية،  للسينم  حتتسب  ال  قد  أعمل  وعن  املعاين، 
أحرز جوائز عنها. هذا أيًضا من األمور التي تبحث عن أجوبة، أي عن هوية الفيلم. بأي معنى تكون 
اجلائزة للسينم السورية بالكلية أو يف جزء منها؟ متى وإىل من تنسب صناعة السينم؟ أهي للمنتج أم 
املخرج أم املبادرة؟ متى توضع بعض املعايري يف احلسبان بوصفها استثناًء مثاًل، أعندما تعود اجلائزة 
إىل الكاتب أم النجوم، وربم املوضوع؟ لن أجيب عن ذلك بنفيس، وربم أجيب عن ذلك يف السابق 
من ناحية املعيار. لكن، هل املعايري ثابتة أم قابلة للتطوير واالستثناء؟ هذا ما سأتركه لبعض ضيوف 

الرشف أو باألحرى للمشاركني يف بناء هذه املعاجلة، من نقاد ومتخصصني. 

لكن قبل أي يشء، أريد القول إن هذه املعاجلة ال تؤرخ للسينم السورية أو مشاركتها يف املهرجانات 
أو حصادها اجلوائز، لكي ال يقول بعضهم إننا أغفلنا هذه املرحلة أو تلك، أو نسينا ذكر هذا الفيلم أو 
ذاك، أو هذا املخرج أو ذاك، وربم لن نحيص املشاركات يف املهرجانات مجيعها، وال اجلوائز مجيعها، عىل 
الرغم من أننا سوف نتناول بعض النمذج عىل سبيل املثال ال للحرص، إنم هدفنا هو الوقوف عىل واقع 
الدولية.  السينم السورية، وماضيها، وأفقها، ووجودها، عربًيا وعاملًيا، يف املهرجانات ذات الصبغة 
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احلقيقة هي أن هناك مهرجانات عربية، ولكنها أيًضا دولية، واألمر يعود إىل هوية األفالم املشاركة، 
فإذا كان األمر يقترص عىل السينم العربية فاملهرجان عريب، وإذا كانت املشاركة دولية، فيمكننا القول 
إنه مهرجان دويل، سواء أكان داخل العامل العريب أم خارجه، من مثل مهرجان ديب السينمئي الدويل، 
عىل سبيل املثال ال للحرص. ذلك كله سوف يكون من وجهة نظر تقيمية ال تارخيية أرشيفية، عىل الرغم 
من انطوائها عىل جانب تأرخيي بمعنى من املعاين، وحماولة فرز بعض املفهومات املتشابكة واملعلقة يف 
عن  واالنفصال  االنفكاك  إمكان  عدم  من  الرغم  عىل  وتقنية.  فنية  ال  سياسية  بأدوات  السينم  تقييم 
احلالة السياسية، نظًرا إىل عمق الرشخ الذي أحدثته تشعبات األزمة السورية، إال أن موضوعنا أيًضا 
ليس سياسًيا، ولكنه يف جزء منه حماولة إلنقاذ السينم من براثن األحكام السياسية القرسية واجلائرة. 
عىل سبيل املثال، كأن يعد بعضهم السينم السورية املهاجرة كلها سينم ثورة، والسينم التي بقيت داخل 
الوطن كلها سينم النظام. ليس هدفنا عىل اإلطالق الفرز بني سينم ثورة وسينم نظام، ال قبل الثورة 
وال بعدها، ألن السينم الشعاراتية تفضح نفسها، وتضعها خارج مضمر العمل السينمئي، سواء قيل 
عنها إهنا سينم ثورة أم سينم نظام، فاملهم يف األمر هو القيمة الفنية التقنية، إضافة إىل الفضاء اإلنساين 

والفضاء االجتمعي، والقضية التي يعاجلها الفيلم. 

مقاربات ل بد منها يف قراءة احلضور السينامئي السوري يف املهرجانات الدولية 

احلقيقة هي أنه عندما طلب إيل إعداد هذا املوضوع، فكرت طوياًل يف إجياد منهجية تلبي املوضوعية 
من جهة، وتقدم لقارئ وباحث مهتمني عىل حٍد سواء مادة غري اعتيادية، فال تكون إخبارية بحت، 
وتعتمد عىل مجع املعلومات حول عدد األفالم السورية التي شاركت يف مهرجانات، وحصلت عىل 
املعيار  ألنه  بالرضورة،  اجلانب  هذا  تغفل  ال  الدراسة  أن  من  الرغم  عىل  عليها،  حتصل  مل  أو  جوائز 
األساس يف التقييم، وال تكون يف الوقت ذاته مادة مبنية عىل االستنتاج الشخيص، يف حتليل ما نرش 
من مواد، وبخاصة ألنني ال أقدم نفيس ناقًدا سينمئًيا باملعنى االحرتايف. لقد وقعت يف حرية، فمن أين 

أبدأ؟ وكيف أبني مداميك هذه املعاجلة الشائكة واملمتعة يف الوقت ذاته؟

وخربيت  البحث  يف  املتواضعة  خربيت  بني  فيهم  أمجع  ومنهجيًة  أسلوًبا  التأمل  منحني  النهاية،  يف   
واملخرج  الناقد  أجذب  أن  صحفًيا  بوصفي  أستطيع  ولكنني  النقاد،  بعمل  أقوم  ال  كي  الصحافية، 
والنجم لكي يسهموا يف صناعة هذه املعاجلة التي تغوص يف أسئلة قد ال تكون جديدة، ولكنها حتتاج 
إىل إعادة صياغة السؤال، وتالًيا اجلواب، أو ربم إىل إخراج من القوالب اجلاهزة والنظرة الشمولية 
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يتالءم والواقع. قد ال نحصل عىل أجوبة جديدة ألسئلة ال  بم  تقديم األجوبة  املسبقة، أي رضورة 
تتغري أجوبتها، ويعدها النقاد من املعايري الثابتة، ولكن ال بأس يف إعادة طرح األسئلة يف سياق اجلدل 
القائم حوهلا، بيد أنه ليس من املوضوعية أن جييب عنها باحث أو صحايف باجتهاد فردي حيتمل من 
املشاركة  إال  الذي ال تصنعه  التشويق  املؤصل، عالوًة عىل غياب  البحث  مما حيتمل من  أكثر  الرأي 
اجلمعية. لذا، فقد حولت اجلزء األهم من املناقشة إىل جمموعة من األسئلة التي وجهت إىل كوكبة من 
املختصني وأصحاب الشأن، من سوريني وعرب، متاًما كم أفعل يف إعداد تقرير إذاعي أو تلفزيوين 
أو حتقيق يف صحيفة، ولذا ُقلب األمر رأًسا عىل عقب، فنأخذ برأي ما، ونستنتج آخر، ويف كثري من 

األحيان نرتك للقارئ ما يستخلصه بنفسه. 

أسئلة بني الرأي والستنتاج

هناك أسئلة رئيسة متثل حمور معاجلتنا، وقد استعنا يف اإلجابة عنها بآراء كوكبة من صانعي السينم، 
من السوريني والعرب. لقد وجهت األسئلة إىل عدد أكرب من املجموعة املشاركة، ولكن بعضهم لبى، 
وآخر اعتذر )أتفهم أسبابه(، وكثري مل جيب )ألتمس له أعذًرا(. باملحصلة، شاَركنا كل من املخرجة 
السورية سؤدد كعدان، واملخرج السوري مأمون البني، واملخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والناقد 
السينمئي اللبناين حممد رضا، والناقد السينمئي والباحث املغريب ومدير مهرجان الرباط الدويل لسينم 
املؤلف محادي جريوم، والناقد السوري ماهر عنجاري، والنجمة واملخرجة السورية واحة الراهب. 
نظر  القريب بني وجهات  املستقبل  مفتاح حلوار جدي يف  إىل  القيمة  اآلراء  تتحول هذه  أن  نأمل يف 
خمتلفة، هبدف تطوير السينم السورية والعربية عموًما. وعىل الرغم من اخلصوصية فثمة مهوم مشرتكة 
السياق،  الفضاء اإلنساين األرحب. يف هذا  التالقي ضمن  أيًضا، يف ظل  العربية والعاملية  السينم  يف 
سوف نخضع األسئلة ملعاجلة تقوم عى أساس ما نستنتجه من أجوبة الضيوف، فنظهر النقاط املتفق 
عليها، أو تلك التي حظيت بوجهات نظر خمتلفة، أو حتى تلك التي ربم تظل جدلية إىل أن جييب عنها 
الواقع، واحرتاًما للقارئ واملشاركني يف آن مًعا سوف ننرش يف النهاية األجوبة أو املداخالت الكاملة 
للمشاركني، لكوهنا حتتوي عىل معلومات مهمة تؤرخ حًقا للسينم السورية، بينم نقتبس منها يف سياق 
معاجلة األسئلة ما جيعل القدرة عىل االستنتاج أكثر وضوًحا وحيوية، ويف ما بني املعاجلات سوف نأيت 

إىل ذكر نمذج من املشاركات السورية يف مهرجانات دولية. 
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األسئلة 
وكيف  املايض؟  يف  الدولية  املهرجانات  يف  السورية  السينم  حضور  كان  كيف  األوىل:  املجموعة 

أصبح حالًيا بعد سنة 2011؟

املجموعة الثانية: هل اختلف تعريف السينم السورية بعد الثورة وهجرة كثري من صناعي السينم؟ 
ينتمي إىل سورية، يف جانب من جوانبه؟ أي، كيف يمكن  أنه  أو  بأنه سوري  ما  كيف نعرف عماًل 

حتديد هوية الفيلم؟ هل ينسب إىل اإلنتاج أم اإلخراج أم حتى املبادرة واملوضوع؟ 

املجموعة الثالثة: بأي معنى تكون اجلائزة للسينم السورية، عىل الرغم من أن العمل قد ال يكون 
وموضوًعا،  وسيناريو  ومبادرًة،  فكرًة  سورية،  عنارص  عىل  حيتوي  ولكنه  بالكلية،  سورية  صناعة 

وخمرًجا ونجوًما؟

معاجلة املجموعة األوىل من األسئلة 
- كيف كان حضور السينم السورية يف املهرجانات الدولية يف املايض؟ وكيف أصبح حالًيا، بعد 

سنة 2011؟

 تنطوي اإلجابة عن هذا السؤال عىل حقائق أكثر مما تنطوي عىل رأي، ولكنها حتتمل التقييم سلًبا 
وإجياًبا، أو ربم البحث يف العوامل التي سهلت الوصول إىل مهرجانات دولية معينة يف املايض واحلارض، 
أو تلك التي أعاقت الوصول إىل أخرى. ألن القوام الرئيس لإلجابة مبني عىل حقائق، حصلنا عىل 
أجوبة متقاربة، فيها شبه إمجاع عىل أن السينم السورية هي سينم عريقة، استطاعت أفالمها الوصول 
إىل املهرجانات العربية والدولية، بحدود مرضية لصانعيها والقائمني عليها، ومجيعهم يذكر النجاح 
الذي حققته أفالم، من مثل )الليل( ملحمد ملص و )أحالم املدينة( ألسامة حممد و )رسائل شفهية( 
تتوافر  بمنزلتها وما  السورية،  السينم  أن  بيد  اللطيف عبد احلميد، وغريها.  لعبد  ابن آوى(  و )ليايل 
عليه من طاقات إبداعية، تستحق أكثر من ذلك، إن هتيأ هلا فضاء خمتلف، والسنوات األخرية بدأت 
تكشف عن بعض مالمح هذا الفضاء املطلوب، وربم تكشف احلوارات والتجارب عن تلك املالمح 
معظمها، حيث اخرتقت بعد سنة 2012 مهرجانات سينمئية دولية مل تصلها السينم السورية من قبل. 
بحسب الناقد حممد رضا، فإن السينم السورية تبًعا للنظام السيايس فيها متكنت يف املايض الوصول إىل 
مهرجانات معينة من دون غريها، بينم ضعف وصوهلا إىل املهرجانات يف السنوات األخرية، ألسباب 
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فنية وأخرى سياسية أيًضا، حيث يقول الناقد حممد رضا)1): 

»تبًعا للنظام السيايس الذي حكم سورية يف السبعينيات وما بعدها، فإن املهرجانات العاملية التي 
مهرجانات  هي  املايض،  القرن  من  والثامن  السابع  العقدين  خالل  السورية،  األفالم  إليها  توجهت 
أوروبية رشقية غالًبا، من مثل مهرجان موسكو ومهرجان اليبزغ )أملانيا( ومهرجان صوفيا )بلغاريا( 
وكارلويف فاري )يف تشيكوسلوفاكيا آنذاك(. خالل السنوات األخريات، تعذر إرسال أفالم سورية 
إىل املهرجانات الدولية، وذلك لسببني: عىل صعيد فني، افتقر معظم تلك األفالم إىل صياغة حديثة 
وجيدة، وعىل صعيد سيايس كانت هناك مواقف حتكمت فيها املواقف السياسية من احلرب الدائرة«. 

أما الناقد والباحث املغريب محادي جريوم)2)، فريى أن املهرجانات كانت تتسابق إىل عرض السينم 
السورية، بوصفها سينم خمتلفة، وأن صانعيها تأثروا كثرًيا بالسينم السوفياتية؛ ألن معظمهم درسوا يف 
موسكو، ويعدد جريوم أسمء كثري من املخرجني السوريني املبدعني، مثل عبد اللطيف عبد احلميد 
املالح وريمون بطر وسمري ذكرى وحممد شاهني  وحممد ملص وأسامة حممد وعمر أمريالي ونبيل 
ضمن  السورية  السينم  عرض  إىل  تتسابق  كانت  العاملية  »املهرجانات  جريوم:  يقول  شيا.  ورياض 
براجمها، بوصفها سينم خمتلفة عم تنتجه السينم العربية األخرى. يتذكر اجلميع االستقبال الدويل الذي 
حصلت عليه أفالم )الليل( ملحمد ملص و)أحالم املدينة( ألسامة حممد و)رسائل شفهية( و )ليايل 
ابن آوى( لعبد اللطيف عبد احلميد. لقد حرضت شخصًيا عرض فيلم )صعود املطر( لعبد اللطيف 
عبد احلميد«. هكذا، يرى محادي جريوم أن احلضور السينمئي السوري يف املهرجانات الدولية حضور 
يليق بمنزلة السينم السورية، ويف قوله نوع من تقديم جمموعة مهمة من املخرجني واألفالم التي شكلت 

العمود الفقري للسينم السورية. 

ترى املخرجة السورية املجددة سؤدد كعدان)3) أن السينم السورية أصبحت خمتلفة بوجود جيل 
جديد أتيحت له فرصة التعبري، وترى أن إنتاج األفالم ازداد، وتنوعت صوره، من أفالم بميزانيات 
ضخمة إىل أفالم املوبايل. ذلك كله، ساعد يف ظهور ما يعرف اليوم باسم املوجة السينمئية السورية 

))) محمد رضا: ميتاز الناقد اللبناين محمد رضا بالرأي الذي ال يعرف املجاملة، يف ما يخص الجانب التقني واملهني. إنه دامًئا متوثب لإلجابة عن األسئلة، 

من دون إهامل التفاصيل إلغناء السؤال نفسه برصيٍد كبري من الحضور يف املهرجانات السينامئية العربية والدولية، ومتابعة دقيقة ملا يستجد يف املشهد 

السيناميئ العريب والعاملي، عالوًة عىل الدوريات واملواقع اإللكرتونية التي يديرها بنفسه أو الصحف واملجالت التي يكتب فيها، وهي عربية وعاملية كثرية. 

))) حامدي جريوم: ناقد سيناميئ وباحث جامعي متخصص يف جامليات السينام، وهو مؤسس مهرجان الرباط الدويل لسينام املؤلف ومديره. من مؤلفاته: 

االقتباس من املحيك الروايئ إىل املحيك الفيلمي، أجنحة الرغبة وبدعة السينام عند تاركوفسيك.

))) سؤدد كعدان: واحدة من جيل سيناميئ سوري جديد سعى )ويسعى) إىل تجديد السينام السورية وتعزيز استقالليتها، من ناحية اإلنتاج واملوضوع. 

حصلت عىل جوائز عدة عن أفالمها الوثائقية والقصرية. أما فيلمها الروايئ الطويل )يوم أضعت ظيل)، فقد شارك بقوة يف املهرجانات وبدأ يحصد الجوائز.
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اجلديدة، وقد وصلت إىل مهرجانات عريقة. تقول كعدان: »وصلت السينم السورية إىل مهرجانات 
العبد اهلل.  عريقة وحصلت عىل جوائز، مثل أفالم أسامة حممد وعمر أمريالي وحممد ملص وهالة 
حدًثا  تتناول  ألهنا  السورية،  باألفالم  السينمئية  املهرجانات  هتتم  أن  الطبيعي  من  كان  احلرب،  مع 
راهنًا، ولكن مشاركة األفالم السورية يف املهرجانات يف الوقت الراهن تنبع أيًضا من رغبة املخرجني 
السوريني، عىل اختالف أساليبهم اإلخراجية، يف رواية حكايتهم اخلاصة عن احلرب، هبدف التعبري 

عن أنفسهم، وهذا ما مل يكن متاًحا من قبل«. 

ونظريهتا  السورية  السينم  بني  شبه  أوجه  هناك  أن  مشهراوي)4)  رشيد  الفلسطيني  املخرج  يرى 
الفلسطينية، من حيث اهلموم املشرتكة، وأهنا استطاعت الوصول إىل العامل، ويرى أن األوىل أصبحت 
مؤخًرا مسيسة أكثر من ذي قبل، وهو يتفق مع اآلخرين حول عراقة السينم السورية بوصفها سينم 
أن  السورية  السينم  »استطاعت  يقول:  السورية.  واألفالم  املخرجني  من  كثري  أسمء  ويعدد  املؤلف، 
متثل  جوائز  عىل  وحصلت  كان،  مهرجان  مثل  من  مهرجانات  يف  عرض  ما  ومنها  العامل،  إىل  تصل 
السينمئيني أنفسهم أكثر مما متثل النظام السوري، حتى لو كانت مدعومة من املؤسسة العامة للسينم، 
وعىل سبيل املثال هناك أفالم حممد ملص التي كان يمرس فيها النقد ويصنع أفالًما مع مؤسسة السينم«. 
هذه السينم السورية التي كانت تشبهنا، نحن الفلسطينيني، وتشبه السينم اخلاصة بنا. بحسب رأيي، 
أصبحت السينم السورية بعد األحداث مسّيسة بصورة أكرب، بم يف ذلك ما خيص من كانوا يصنعون 
أفالًما قبل الثورة، ومن الطبيعي جًدا أن تكون مسّيسة، ألن السينمئي يتأثر بمناخه وباحلياة، فهذه بلده 
التي حيبها ويراها تتبعثر أمام عينيه. كذلك، يرى مشهراوي أنه ال يمكننا يف هذه املرحلة أن نحاسب 

السينم السورية أو نحاكمها أو ننتقدها.

السورية حققت  السينم  أن  الراهب)5) مع اآلخرين حول  السورية واحة  النجمة واملخرجة  تتفق 
سياق  يف  السورية  السينم  عن  وتتحدث  واحلارض،  املايض  يف  الدولية  املهرجانات  يف  الفًتا  حضوًرا 

)4) رشيد مشهراوي: يعد املخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي أول سيناميئ فلسطيني يصنع سينام فلسطينية روائية من داخل الوطن، وألنه عمل يف 

صناعة السينام من داخل فلسطني وخارجها، فهو صاحب تجربة فيها وجه شبه بحياة الفلسطيني من جهة وبالحالة السينامئية السورية من جهٍة أخرى. 

لذا، عدت مشاركته مهمة جًدا، فخصصت إضافة إىل األسئلة العامة سؤاًل خاًصا، وهو إىل أي حٍد نستطيع القول اليوم إن السينام السورية تشبه السينام 

الفلسطينية؟ لكن ليك نحافظ عىل مسار العمل، سوف تأيت اإلجابة عن هذا السؤال يف املرتبة الثانية.

)5) واحة الراهب: مخرجة ومؤلفة وممثلة وفنانة تشكيلية سورية. ولدت يف القاهرة، ولها منزلة خاصة يف الساحة الفنية السورية، يف مستوى اإلخراج 

والتمثيل. من أهم أفالمها: )رؤى حاملة) من تأليفها وإخراجها، وقد نال الجائزة الربونزية يف مهرجان بيونغ يانغ. أخرجت مسلسالت وسهرات تلفزيونية، 

ومنها: )جدي)، ونالت عنه جوائز عدة، )الخرزة الزرقاء) الذي نال الجائزة الفضية يف مهرجان القاهرة لإلذاعة والتلفزيون. نال عملها )حقيبة لرأس السنة) 

الجائزة الفضية يف مهرجان القاهرة لإلذاعة والتلفزيون أيًضا. أما عملها السيناميئ القصري )منفى اختياري)، فقد حصل عىل الجائزة الفضية يف مهرجان 

قليبة. من أعاملها الروائية: )مذكرات روح منحوسة)، وهي رواية سياسية تؤكد الكاتبة من خاللها انتصار إنسانية السوريني. 
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الذي يميزها، وعن أهنا مرت بمراحل  السورية طابعها اخلاص  السينم  إبداعي أعطى  تارخيي وبعد 
باجتاه  لإلنتاج  املتنفذة  القوى  وتوجيه  جهة،  من  العامة  املؤسسة  سياسات  بسبب  وهبوًطا،  صعوًدا 
الدراما يف مرحلٍة ما، ما أدى إىل تراجع السينم السورية وحصادها اجلوائز. تضيف الراهب: »محلت 
إن  حيث  اخلارج،  يف  األكاديمية  دراساهتم  أهنوا  الذين  املتنورين  خمرجيها  بصمة  السورية  السينم 
بانقالب  البعث عىل السلطة  1963 بعد استيالء حزب  التي أنشئت يف سنة  العامة للسينم  املؤسسة 
البداية املتفوقني للدراسة يف اخلارج. يف وقت كان فيه القطاع اخلاص ال  عسكري، كانت ترسل يف 
الربح  إىل  هتدف  ال  املؤسسة  سينم  كانت  صاالته،  وتشّغل  األرباح  عليه  تدر  التي  األفالم  إال  ينتج 
لكوهنا قطاع عام ممول من الدولة، بقدر ما اهتمت بتسويق شعارات وطنية لسينم حتمل مهوم الوطن 
واملواطن املحيل والعريب، قبل أن تنقلب عليهم مع انقالب النظام عىل شعبه، ولكن بقي لدى املخرجني 
املوهوبني آنذاك هامش أكرب يف جماالت الثقافة والفن والفكر، ليلتفوا عىل الرقابات املتعددة الكفيلة 
بإجهاض أعظم فن. بحكم أن قطاع السينم حكر عىل املؤسسة العامة، وتكلفته عالية من دون وجود 
أمام  التلفزيونية  الدراما  املتنفذة لإلنتاج يف  الطبقة  استثمرات  أمامه؛ اجتهت  استثمر مفتوحة  أسواق 
انتشار الفضائيات، بينم تراجع اهلامش املتاح أمام السينم التي مل خيرتقها القطاع اخلاص إال يف حاالت 
أفالمها  صدقية  تراجع  مع  املهرجانات  يف  املميز  وحضورها  اجلوائز  حصدها  وتراجع  قليلة،  فردية 

وقدرهتا احلقيقية عىل التعبري عن مهوم الناس وقضاياهم وأحالمهم بشفافية«. 

املخرج السوري مأمون البني)6) يرى أن جذب املشاهد إىل شباك التذاكر هبدف الربح كان مغيًبا 
املهرجانات،  يف  وحضورها  وحارضها  السورية  السينم  مايض  عن  السوريني.  السينمئيني  ذهن  عن 
يمهد البني لإلجابة عن هذا السؤال بنظرة تأرخيية ربم مل يطلع كثريون عليها، ومن املهم االطالع عليها 
يف النهاية ضمن مداخلته الكاملة، فهو يرى أن العرص الذهبي للسينم السورية، وحصادها اجلوائز قد 
ظهر يف بداية السبعينيات، حيث يقول: »عرفت سورية السينم منذ سنة 1908 من خالل آلة عرض 
جلبها أحد التجار. أنتجت رشكة حرمون أول فيلم سوري سنة 1928 صامت )املتهم الربيء( من 
الذهبي للسينم السورية وانتصاراهتا  إخراج أيوب بدري وتصوير رشيد جالل. وفق رأيي، العرص 
سنوات  يف  أنتجت  حيث  السبعينيات،  بداية  يف  والعاملية  الدولية  العربية  املهرجانات  حمافل  يف  ظهر 
متقاربات جمموعة من أهم األفالم السينمئية يف تاريخ سورية، وهي: )الفهد( و)املخدوعون( و)وجه 
و)املغامرة(  التقدمي(  و)السيد  سورية(  لقرية  اليومية  و)احلياة  )اليازريل(  و  و)العار(  للحب(  آخر 

)6) مأمون البني: مخرج سوري من دمشق. حاصل عىل دبلوم يف السينامتوغرافيا من معهد لومني يف باريس وماجستري يف اإلخراج السيناميئ من فرنسا، 

ويف جعبته عدد من األفالم، ومنها: )يوم يف حياة طفل)، )املرأة الريفية)، )موىت يف سبيل فلسطني). حاز الجائزة الفضية يف مهرجان دمشق السيناميئ الدويل 

الثاين، والجائزة األوىل للنقاد العرب 987) عن فيلم )املرأة الريفية)، وقد أخرج حواىل عرشين عماًل تلفزيونيًا، ومنها: )نساء بال أجنحة)، )شبكة العنكبوت)، 

)اختفاء رجل)، )جرمية يف الذاكرة)، )الجذور ال متوت)، )مرايا)، )حكايا)، وغريها. 
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و)كفر قاسم( و)االجتاه املعاكس( و)األمحر واألبيض واألسود( و)األبطال يولدون مرتني(. بدأ النقاد 
يكتبون عن السينم السورية الشابة، وكأهنا سينم بديلة من سينم العامل العريب. لقد كان للمهرجانات 
السينمئية دور مهم يف إبراز هؤالء السينمئيني السوريني، ما دفعهم إىل تنظيم مهرجان سينمئي للشباب 
يف أوائل السبعينيات، ونجاحه مهد الطريق إلقامة مهرجان سينمئي دوري يعقد كل عامني بتوأمة مع 

مهرجان قرطاج، وقد ُأطلق عليه اسم )مهرجان دمشق السينمئي(. 

بينم يرى الناقد السوري ماهر عنجاري)7) أن هناك جياًل سينمئيًّا جديًدا سوف يعيد تعريف السينم 
وحيبون  سورية،  داخل  يف  ظلوا  ممن  والسينمئيني،  الفنانني  من  كثريين  هناك  بأن  ويضيف  السورية، 
بلدهم، وال يريدون مغادرهتا، ألهنا بلدهم، ويريدون االستمرار يف صناعة األفالم من داخلها. يقول: 
»بعد سنة 2011، ظهر فيلمن حصال عىل توزيع سينمئي، مل حيصل يف تاريخ السينم السورية، أوهلم 
فيلم )ماء الفضة( للمخرج أسامة حممد، والثاين هو )طعم األسمنت( ملخرج شاب هو زياد كلثوم، 
وقد حصل األخري عىل عدد من اجلوائز العاملية، وأظن أنه ال يوجد أي خمرج سوري حصل عىل جوائز 
بعدد اجلوائز التي حصل عليها زياد. احلقيقة هي أن وجود السينم السورية يف املهرجانات بعد سنة 
2011 كان كبرًيا، وأكثر من ذي قبل، حيث كانت األفالم تذهب إىل املهرجانات وفق مزاج املؤسسة 
ومهرجانات  قرطاج  مثل  من  السورية  السينم  يستقبل  كان  املهرجانات  من  والقليل  للسينم،  العامة 

املغرب. 

سبيل  عىل  ومنها  األفالم،  بعض  صنعت  التعبري(  جاز  )إن  مستقلة  سينم  عن  عنجاري  يتحدث 
مشرتكة  بصورة  إنتاجها  من  وهو  كعدان،  سؤدد  السورية  للمخرجة  ظيل(  أضعت  )يوم  فيلم  املثال 
مع دول أخرى، وقد عرض الفيلم يف مهرجايَن فينيس واجلونة. هناك جيل من السينمئيني الشباب، 
مثل طالل ديركي وسؤدد كعدان وزياد كلثوم ومايا منري التي صنعت فيلم )بيت النهرين(. هؤالء، 
ضد  أو  أحد  مع  يعملون  فال  سينم،  صناعة  وحياولون  مستقلة،  بصورة  يعملون  عنجاري،  بحسب 
أحد. مثاًل، فيلم زياد كلثوم )طعم األسمنت( يتحدث عن بناء لبنان من عمل سوريني، وفيه يقول 
عىل لسان والده »أيب كان يذهب إىل لبنان، يبني لبنان بعد احلرب، وحالًيا سورية فيها حرب، عندما 

تنتهي احلرب سوف يعود هؤالء الذين يبنون لبنان لبناء سورية«. 

)7) ماهر عنجاري: ناقد سيناميئ يحرص عىل حضور املهرجانات السينامئية، وخاصة الدولية بحكم إقامته يف فرنسا، وهو صحايف يعمل يف الراديو الفرنيس.
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استخالص من معاجلة املجموعة األوىل 
انطوت أجوبة املشاركني عىل ما يشبه التأريخ لعدد من املخرجني واألفالم السورية املهمة، بينم كان 
هناك شبه إمجاع عىل أن عراقة السينم السورية ومنزلتها املتميزة يف املهرجانات تأثرتا بعوامل كثرية، 
استمرار  عن  بعضهم  حتدث  لقد  املنافسة.  عىل  والقدرة  الفنية  باإلمكانات  متعلقة  أم  سياسية  سواء 
وصول السينم السورية إىل املهرجانات بعد الثورة، عىل الرغم من ازدياد املصاعب والعقبات، حيث 
اخرتاق مهرجانات  السورية، ممن متكن  السينم  املرحلة ظهور جيل جديد من صانعي  شهدت هذه 
عاملية مل تصل إليها السينم السورية ألسباب عدة، كان عىل رأسها األيديولوجية، بينم ال يمكننا التقليل 
احلديث  فيها، ولكن  إليها، وحتصد جوائز  تذهب  السورية  السينم  كانت  التي  املهرجانات  من شأن 
اللوم  يقع  وال  الغريب،  العامل  يف  معينة  مهرجانات  إىل  الوصول  وعدم  االنتشار،  حمدودية  عن  جيري 
يف ذلك عىل السينم السورية وصانعيها أو جودة أفالمها، بل عىل العكس، فقد أشار بعضهم إىل أهنا 
يقصدها  كان  الذي  اخلاص  مجهورها  وهلا  األخرى،  السينم  من  يميزها  ما  وهلا  خمتلفة،  سينم  كانت 
بالتحديد. يف السنوات األخريات صعدت أفالم مهمة، وننوه منها بفيلم )ماء الفضة( للمخرج أسامة 
حممد و طعم األسمنت( للمخرج زياد كلثوم، وقد حصل هذا الفيلم عىل عدد من اجلوائز العاملية، 
حيث عرض فيلمه يف برلني ولوكارنو وأمريكا وعدد من املهرجانات. هناك أيًضا خمرج شاب صنع 
)العودة إىل محص  باسم  األول كان  ديركي، وفيلمه  املخرج طالل  الثورة يف سورية، وهو  فيلًم عن 
)يوم  كعدان  سؤدد  املخرجة  أفالم  أحدث  ننسى  وال  واألبناء(،  )األباء  هو  الثاين  وفيلمه   ،)2011

أضعت ظيل(، وغريها كثري. 

معاجلة املجموعة الثانية من األسئلة
هل اختلف تعريف السينم السورية بعد الثورة وهجرة كثري من صناعي السينم؟ كيف نعرف عماًل 
ما بأنه سوري أو ينتمي إىل سورية، يف جانب من جوانبه؟ أي، كيف يمكن حتديد هوية الفيلم؟ هل 

ينسب إىل اإلنتاج أم اإلخراج أم املبادرة واملوضوع؟ 

السينم  تعريف  إعادة  إمكان  يف  متباينة  آراء  عىل  حصلنا  األسئلة،  من  املجموعة  هذه  عن  إجابًة 
السورية، بسبب اهلجرة، بينم حتقق نوًعا من التوافق يف نقاط عدة، مع تفرد الناقد حممد رضا بالرأي 
القائل إن هوية الفيلم ال عالقة هلا باهلجرة ذاهتا، ويف ما خيص هوية الفيلم يتفق املخرج مأمون البني 
املخرجة  املخرج رشيد مشهراواي مع  ويتفق  للمنتج،  تتبع  الفيلم  أن هوية  الناقد حممد رضا يف  مع 
واحة الراهب عىل أن هوية الفيلم تتبع للمخرج. أما الناقد ماهر عنجاري، فيميل إىل نسبة هوية الفيلم 
بسورية،  له  عالقة  ال  واملوضوع  سورًيا  املخرج  كان  إن  وأما  سورًيا،  املوضوع  كان  إن  املخرج،  إىل 
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عندما حيمل  يعد سورًيا  الفيلم  أن  أما سؤدد كعدان، فرتى  رأيه.  املنتج، بحسب  إىل  الفيلم  فينسب 
عنارص هوية سورية متكاملة، من خمرج ومنتج وممثلني وموضوع. 

يرى البني أن السينم السورية هي نموذج فني مهم من نمذج  بشأن التعريف أو إعادة التعريف، 
تطلعات  تعكس  التي  اليومية  للحياة  مرآة  فهي  كلها،  الفنون  أنواع  جامعة  وكوهنا  املختلفة،  الفنون 
تأثرت بم حصل يف سورية من ثورة للحرية والكرامة لشعب  بتفاصيله كلها. لذلك، فهي  الشعب 
أراد أن حيصل عىل مطلبه سلمًيا، وبعيًدا من ترهات احلرب املصطنعة التي أملت به، وفككت وحدته. 
الفيلم  السورية، وخاصة صناع  الدراما  أيًضا بصناع  أملّ  التفكك  البني: »هذا  يضيف املخرج مأمون 
وإجياد  السورية،  السينم  منتج  فزر  إىل  ببعضهم  ذهب  ما  القمم،  وشتت  اهلمم  فأضعف  السينمئي، 
مصطلحات سياسية عدة ُألصقت هبا، فأصبح الفيلم حيمل اهلوية السياسية ملخرجه أو منتجه أو البلد 
الذي رعى صناعته. لقد انقسمت السينم إىل موالية أو معارضة، ولكن يبقى الفيلم السينمئي الناجح 
بنظري هو الفيلم الذي يثري لدى املتفرج أحاسيس خمتلفة جتعله منجذًبا إليه، ومفكًرا بم يرويه، ومتأثًرا 
املتفرج،  التي حتاول اهليمنة عىل  الفاشلة، بحسب رأيي الشخيص، هي األفالم  برسالته. أما األفالم 

وجذبه إىل مواقف سياسية متباينة متبناة من املنتج. 

تقول:  حيث  خمتلفة،  أصبحت  السورية  السينم  أن  فرتى  كعدان،  سؤدد  السورية  املخرجة  أما   
»العمل السوري هو العمل الذي حيمل عنارص هوية سورية متكاملة، أي من خمرج ومنتج وممثليني، 
أصبحت  السورية  السينم  بالتأكيد:  السورية  السينم  تعريف  حول  العمل.  يف  الرئيسني  الناطقني  أي 
خمتلفة اآلن، وذلك لوجود جيل سينمئي سوري جديد أتيحت له فرصة التعبري عن نفسه«. بينم يرى 
الناقد حممد رضا أن حتديد هوية الفيلم ال عالقة له باهلجرة ذاهتا، وال باألحداث التي تدفع إىل اهلجرة، 
ويضف: »الفيلم ينتمي إىل املمّول واملنتج، وليس إىل هوية املخرج، وإال كانت األفالم التي صنعها 
هيتشكوك يف هوليوود بريطانية«. من هنا، فإن أعمل كثري من صانعي )وليس صنّاع كم هو شائع( 
السينم يف سورية تنتمي إىل اجلهة التي تنتجها يف املهجر. خيتلف كثريون معي يف هذا الرأي، إذ يرون 
أن الفيلم )أي فيلم( إنم ينتمي إىل خمرجه. نعم فهو ينتمي إىل خمرجه بم هو عمل فني )جيد أو رديء(، 

ولكنه ينتمي إىل املمول من ناحية الصناعة. 

أما املخرجة واحة الراهب، فتقول إن تعريف السينم يقاس بصدقيتها، وترى أن السينم ضعفت يف 
الداخل بعد الثورة، بينم نشطت أكثر يف اخلارج: »نضب اإلنتاج السينمئي يف الداخل السوري نوعًيا، 
ونشط حضوره يف اخلارج، إذ متكن بصدق تعبريه عن واقعه حصَد عدد من اجلوائز الدولية، حتى إنه 
وصل بنا إىل األوسكار ونافس عليها، ما يؤكد أن ما ينتجه النظام وتوابعه املستعبدون من أفالم ال 
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يسمى سينم أصاًل، عىل الرغم من ضخامة ميزانية أفالمهم قياًسا إىل ما ينتجه املبدعون السوريون يف 
بتجربة مماثلة عرّب عنها  الواقع بصورة استفزازية. هذا ما يذكرنا  الصدقية، وتزييفه  لفقدانه  اخلارج، 
السقوط املريع، شكاًل ومضموًنا، لظاهرة أفالم الواقعية االشرتاكية السوفياتية الفجة التي مل خترج عن 
كوهنا أفالًما دعائية مبارشة. لذا، أظن أن تعريف السينم يقاس بصدقيتها وقدرهتا عىل خلق التوازن 
وجود  لعدم  ليس  حالًيا،  الداخل  إنتاج  يف  متوافًرا  ليس  ما  وهو  واملضمون،  الشكل  بني  اإلبداعي 

الطاقات اإلبداعية، بل بخالف ذلك، لكون كثري من تلك الطاقات مقموعة يف الداخل«. 

 أما الناقد املغريب محادي جريوم، فيجب عن هذا السؤال كم يأيت: »تعرف العامل إىل السينم السورية 
تبني  أن  الدويل عرب حتوالته يف ذلك، وال شك يف  أسهم مهرجان دمشق  لقد  بديلة.  بوصفها سينم 
املؤسسة العامة للمخرج العراقي قيس الزبيدي واملخرج املرصي توفيق صالح واملخرج اللبناين برهان 
علوية جعل من أفالم )اليازريل( و)املخدوعون( و)كفر قاسم( أفالًما سورية عربية عاملية. يف بداية 
التسعينيات وبمناسبة إعالن الرباط عاصمًة للثقافة العربية، كرمنا السينم السورية، نظًرا إىل ما تتميز 
به من السينم األخرى. منذ تلك اللحظة ظلت السينم السورية حارضة يف مهرجان الرباط. لقد فاز 
فيلم )نسيم الروح( لعبد اللطيف عبد احلميد باجلائزة الكربى، وُكّرم املخرج الكبري مصطفى العقاد يف 
مهرجان الرباط الدويل لسينم املؤلف«. بينم يرى الناقد ماهر عنجاري أن األعمل اجلديدة للمخرجني 
الشباب سوف تعيد تعريف السينم السورية، حيث يقول: »سوف يكون لدينا سينم جديدة وسوف 
نرى أفالًما جديدة وجياًل سينمئًيا جديد، وأعمل هؤالء سوف تعيد تعريف السينم السورية. نعم، 
فزياد كلثوم وطالل ديركي وسؤدد كعدان أسسوا لسينم سورية جديدة، عىل الرغم من أن أساليبهم 

ختتلف، وهذا االختالف يصنع سينم«. 

بينها  الشبه  السينم السورية باحلديث عن أوجه  بينام أجاب املخرج رشيد مشهراوي عن تعريف 
وبني السينم الفلسطينية، حيث يقول: »السينم السورية اليوم تشبه السينم الفلسطينية القديمة )سينم 
يف  مقوالت  لدهيا  وكان  سياسية،  لتيارات  وجمندة  خمتلفة،  أحزاب  من  ممولة  كانت  حيث  الثورة(، 
السينم، واليوم أيًضا نحن مهتمون بمشاهدة ما حيدث يف سورية، كأن نقول: هذا فيلم سوري فدعنا 
نراه. نحن عشنا هذه اللحظات يف فلسطني )بعنوان لنَر الفيلم الفلسطيني(. أنا أرجو أن تنتهي هذه 
ألن  جديد؛  من  السينم  صناعة  لتبدأ  طبيعتها،  إىل  احلياة  وعودة  السوري،  الوضع  باستقرار  املرحلة 
سورية بم هي بلد وتاريخ وثقافة وحضارة جيب أن يكون لدهيا سينم قوية يف هذا الوطن، وجيب أن 
نصنع سينم، ليس ألن هناك أحداث، ونعم فمن الصعب حماكمة السينم اليوم، ومن الصعب أيًضا أن 

نفصل السياسة عن السينم«.
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ما نستخلصه من معاجلة املجموعة الثانية 
خالصًة، يمكننا القول وفًقا لألجوبة أعاله: حتتفظ السينم السورية بكثري من العنارص يف تعريفها 
حقبة ما قبل الثورة، ولكن السنوات األخريات كشفت عن نوع من املخرجني واألفالم التي من شأهنا 
أن تعيد صياغة تعريف السينم السورية. بمعنى أدق، نحن أمام حقبة سينمئية خمتلفة ميزهتا األساس 
هي التحرر من الرقابة، واخلروج من عباءة املؤسسة العامة للسينم، واخلروج إىل عامل اإلنتاج املشرتك 
أو ربم اإلنتاج غري السوري باملجمل، مع الكفاح من أجل تثبيت الصفة السورية لتكون جزًءا رئيًسا 
من هوية الفيلم، مثل ما حصل )وحيصل( يف السينم الفلسطينية، مع إرصار أغلبية النقاد )خاصة يف 
ما خيص تسجيل األفالم يف املهرجانات( عىل أن هوية الفيلم تتبع املنتج. لذا، رأينا نوًعا من اجلدل 
السينم السورية والفلسطينية، عىل األقل، يرى أن هوية  واالختالف بشأن ذلك، فكثري من صانعي 
الفيلم تتبع للمخرج، وهناك من ذهب نحو عد املوضوع جزًءا من اهلوية، بينم تفردت سؤدد كعدان 
بالرأي القائل إن الفيلم السوري هو الفيلم الذي حيمل عنارص هوياتية سورية بالكامل، أي من إنتاج 
وإخراج ومتثيل وموضوع، ولكن تبقى هذه املسألة مفتوحة عىل اجلدل واملناقشة، عىل الرغم من غلبة 

معيار أن الفيلم يتبع للمنتج، عىل أساس أن السينم صناعة تقوم عىل التمويل وشباك التذاكر.

معاجلة املجموعة الثالثة من األسئلة 
يكون صناعة سورية  قد ال  العمل  أن  من  الرغم  السورية، عىل  للسينم  اجلائزة  تكون  معنى  بأي 

بالكلية، ولكنه حيتوي عىل عنارص سورية، فكرًة ومبادرًة، وسيناريو وموضوًعا، وخمرًجا ونجوًما؟

هنا، تكاد تكون األجوبة واالستخالصات التي يمكننا استنتاجها منها متقاربة مع االستخالصات 
املتعلقة بالسؤال السابق املتعلق بالتعريف واهلوية، بوصف ذلك معياًرا حلساب اجلوائز، مع الوضع 
يف احلسبان أن اجلائزة يمكن أن تذهب إىل املخرج السوري من دون أن تكون سورية دولة اإلنتاج، 
وربم إىل كاتب السيناريو أو ممثل أو ممثلة، ما يفتح احلديث عن نجاح شخيص إبداعي أكثر منه عن 
نسبة اجلائزة إىل السينم السورية، مع اتفاق الناقد رضا مع املخرج مشهراوي عىل أن اجلائزة إن أعطيت 
اجلوائز  أن  الراهب  واحة  ترى  السورية. كذلك،  للسينم  فهي حتسب  بسبب وجود عنارص سورية، 
عىل  نطلع  دعونا  لكن،  خمرجه.  سيم  وال  سوريني،  مبدعوه  يكون  حني  للفيلم،  سورية  هوية  تعطي 
السورية سؤدد  املخرجة  إجابة  مع  لنبدأ  االستخالص.  تعطينا  ما  ذاهتا  بحد  فهي  املشاركني،  أجوبة 
كعدان: »حصلت عىل جوائز عدة قبل احلرب، وهي: جائزة سينم املؤلف عن فيلمي )البحث عن 
اللون الوردي(، ونال فيلمي الوثائقي )سقف دمشق( وفيلم )حكايات اجلنة( ثالث جوائز؛ فاألوىل 
التلفزيون  من  والثانية  الدويل،  السينمئي  ديب  مهرجان  يف  الوثائقية  لألفالم  الذهبي  املهر  مسابقة  يف 
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الرتكي TRT، والثالثة جائزة مدينة مرسيليا برميد. أما بعد احلرب، فقد حصل فيلمي )خبز احلصار( 
عىل تنويه من مهرجان ماملو للسينم العربية، ومؤخًرا حصل فيلمي )يوم أضعت ظيل( عىل جائزتني، 
التحكيم اخلاصة لإلخراج يف مهرجان  فينيس، وجائزة جلنة  املستقبل من مهرجان  ومها جائزة أسد 
لوس إنجلس. بالعموم، أي جائزة ألي فيلم سوري تساعد السينم السورية، وتفتح الفرص لألفالم 
القادمة كلها. نجاح األفالم الفردية، إن ُدعم، يصبح نجاًحا مجاعيًّا، ويرفع درجة الثقة عند املنتجني 

واملمولني، وكذلك مهرجانات األفالم السورية القادمة«. 

يعد فيلم )يوم أضعت ظيل( احلاصل عىل جائزة أسد املستقبل لألفالم الروائية الطويلة، يف مهرجان 
فينيسيا السينمئي الدويل بإيطالًيا يف دورته الـ 75، أول فيلم روائي طويل للمخرجة سؤدد كعدان، 
وقد صور عند احلدود السورية اللبنانية، وتناولت فيه اهلم السوري بتفاصيل واقعية، من رؤية امرأة 
تعيش يف ثالثة أيام أهوال احلرب يف سورية، وهي تبحث عن أبسط مقومات احلياة يف تفاصيل آنية، 
ال تراجع املايض، وال تفكر يف املستقبل. يف أفالمها، جعلت سؤدد اإلنسان السوري اهلدف األول 
لبنان( عليه  باسم  لبناين  فيلم سوري باسم سورية )أو  فيقول إن فوز  الناقد حممد رضا،  أما  بتجرد. 
اإلنتاج )قبل  املخرج سورًيا، وكذلك  أن يكون  أن حيمل عنارص سورية حمددة ورضورية، من مثل 
فيلم  يفوز  فعندما  متباين،  هنا  »املفهوم  فقط:  للفيلم  فوز  هو  بدوهنم  التصوير(.  مكان  أو  املوضوع 
فرنيس يف مهرجان سان سابستيان اإلسباين أو حتى بأوسكار أفضل فيلم أجنبي، فإن ذلك ال يعد 
فوًزا لسينم فرنسية بالكامل. هو انتصار لفيلم فرنيس، وليس لسينم، خصوًصا ألن فرنسا وسواها من 
البلدان املنتجة دول تصنع أفالًما بال توقف. لكن احلال ختتلف يف بلد مثل سورية ينتج عدًدا حمدوًدا 
من األفالم. حينئذ ينظر، بحق، إىل أن الفوز يعود إىل السينم السورية وهلا. لكن هذا املعيار هو نظرة 

وطنية تريض بعضهم ممن يريد التظاهر بأن السينم السورية بخري، فها هي تقطف جوائز مهمة«. 

تقول واحة الراهب: »إن العمل الفني السينمئي هو عمل إبداعي مجاعي، فعنارصه اإلبداعية يكمل 
بعضها البعض، ويعتيل رأس هذا اإلبداع املخرج، لكونه هو صاحب املرشوع والرؤية اخلاصة والعامة 
وانتهاًء  السيناريو  اختيار  من  بدًءا  وتكاملها،  اإلبداعية  الفيلم  عنارص  اختيار  عن  املسؤول  وهو  له، 
حيمل  ما  بقدر  األساس،  الفيلم  بصمة  حيمل  من  فهو  لذا،  الفيلم.  »أفيش«  وحتى  املوسيقى،  باختيار 
مسؤولية فشله أو نجاحه، وأما املنتج، وعىل الرغم من أمهية دوره يف تبني عمل ناجح واختيار املخرج 
اجلدير به، يظل بعيًدا من حتقيق البصمة اإلبداعية للعمل السينمئي، إال بقدر ما يدفع من ماله إلنجاح 
العمل. لذا، فاجلوائز تعطي هوية سورية للفيلم حني يكون مبدعوه سوريني، وخاصة خمرجه، وهذا ما 
شهدناه يف املرحلة األخرية، من وجود جهات أجنبية عدة أسهمت يف إنتاج أفالم عن سورية والسوريني 

وثورهتم، وحني حصدوا اجلوائز نسبت إىل مبدعي هذه األفالم من السوريني وليس اجلهة املنتجة«. 
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فإن  اجلوائز،  »بخصوص  بالقول:  اجلوائز  موضوع  عن  مشهراوي  رشيد  املخرج  جييب  بينام 
املهرجانات يف العامل عموًما وخاصة يف العامل العريب هي مهرجانات خمتلفة، فمنها مهرجانات مسّيسة 
ومنها حيادية، فعىل سبيل املثال عندما يشكل مهرجان معني جلنة حتكيم مهنية دولية أو عربية. هؤالء 
املهرجان، وهناك مهرجانات تعتمد هذه اجلوائز بحسب  إدارة  النهاية إىل  النتيجة يف  سوف يسلموا 
أيًضا تكون حيادية ال تتعامل عىل أساس شخيص، وإنم تتعامل مع السينم بم هي  اللجنة، واللجنة 
سينم. هذا صحيح، وهذا ما جيب أن يكون، ولكن هناك مهرجانات طبًعا ال تتدخل مبارشة، وهذا 
ال حيصل أبًدا، ولكن أحياًنا جلنة التحكيم، ومن دون تنسيق وطلب إىل املهرجان، تشعر بأن األجواء 
تكون مرضية، إن فعلوا كذا وكذا من دون أن يطلب إليهم، ولكنهم مطلعون عىل الربنامج، وعىل 
التحكيم( يتطوعون من تلقاء ذاهتم من أجل  كيفية تعامل املهرجان مع أفالم معينة، فهم )أي جلنة 
ا أم  إرضاء إدارة املهرجان أو الشارع واملشاهدين، وهذا حيصل سواًء كان الفيلم فلسطينيًّا أم سوريًّ
عراقيًّا، كأن يقال اليوم: الفيلم يميني.. هيا نراه، وحبذا لو كان يستحق جائزة وهكذا. أنا لست مع 
عندما  املهرجان  أن  وأرى  موضوعية،  أو  تقنية  فنية  تنازالت  أي  تقديم  عىل  تقوم  جوائز  أي  تقديم 
يمنح جوائز غري مستحقة، فإن أول جهة سوف ترضر هي املهرجان نفسه؛ ألنه سوف يفقد جزًءا من 

الصدقية«. 

يف املوضوع ذاته، يقول املخرج مأمون البني: »ُأثريت مؤخًرا مشكلة توصيف انتمء املنتج السينمئي 
املهرجانات  تواجه  مشكلة  أصبحت  أهنا  سيم  وال  السينمئية،  الندوات  من  كثري  يف  القومية  وهويته 
الوضع  تتكلم عىل حال  أفالم  أكثر من جنسية، من مثل ما حيصل يف  السينمئية. هذه األفالم حتمل 
السوري، فنجد أن قسًم من صانعيه سوريون، وأن جزًءا من التصوير تم يف سورية. عىل املهرجان أن 
يطلق جنسية عىل هذا الفيلم أو ذاك إلدراجه ضمن قوائمه، ما صاحب ذلك اختالفات كثرية، ما زالت 
قائمة؛ ألن بعضهم يعد املخرج هو من يصبغ الفيلم هبويته، وآخر يعد املوضوع املثار صاحب اجلنسية، 
وهكذا من االختالفات احلاصلة التي تسهم تكتيكًيا يف أكثر احلاالت لتمرير الفيلم عىل حساب فيلم 
آخر بعد إدراجه يف قوائم املهرجانات. لكن إن أردنا العودة إىل أصول اإلنتاج السينمئي وقوانينه، فإن 
جنسية الفيلم جيب أن تتبع املنتج«. أما الناقد ماهر عنجاري، فيجيب عن موضوع اجلوائز بالقول: 
وإنتاًجا  فلسطينًيا،  فيلًم  اليوم  نرى  فلسطني.  نتحدث عن  دعنا  السوريني،  احلديث عن هجرة  »قبل 
مشرتًكا، فمثاًل فيلم فرنيس فلسطيني، ودائًم ينسب إىل اإلنتاج بم هو صناعة، أي من يدفع التكاليف. 
عندما  عباس،  هيام  املخرجة  املثال  سبيل  فعىل  إنجازات،  يسطروا  أن  الفلسطينيون  استطاع  لكن، 
حتصل عىل جائزة عن فيلم من إنتاج فرنيس أو هولندي، تعرف عن نفسها فلسطينيًة، وتفتخر بذلك، 
والناس الذين يرون الفيلم ينسبونه إليها، كأن يقال: الفيلم الفلسطيني. فأنت بوصفك خمرًجا أو ممثاًل 
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تستطيع أن تعطي انطباًعا أكرب، وقد رأينا عىل سبيل املثال فيلم )مسافر حلب إسطنبول(، فأنا حتى 
اليوم ال أعرف هوية الفيلم، وهو إنتاج تركي. يف النهاية، أنا ال أنسب الفيلم إىل سورية، ألن فيه ممثاًل 
سورًيا أو ألن املوضوع سوري فحسب، ولكني أنسبه إىل السينم السورية إن كان املخرج سورًيا، وأما 
النجوم الذين ينجحون، مثل جهاد عبدو، فنجاحهم شخيص، وينسب إليهم، ولكنهم يفتخرون بأن 
أصلهم سوري«. لقد فضل الناقد املغريب محادي جريوم اإلجابة عن ذلك بالقول: »متر سورية الشقيقة 
األيديولوجيات،  تطاحن  جتاوز  إىل  احلقيقيني  السينمئيني  بعض  دفعت  صعبة  تارخيية  بمرحلة  اآلن 
وتضارب املصالح، من أجل متزيق األقنعة، ومواجهة الوحش بالصدق وحب الوطن، وهذا ما يميز 

اآلن األفالم السورية احلقيقية؛ ألن احلرب متر ويبقى الوطن«.

استخالصات رضورية ملستقبل السينام السورية )استخالصات من معاجلة املجموعة الثالثة( 
السورية، بل ربم استخدام بعض  السينم  تاريخ  كم سبق يل أن أرشت، ليس هدفنا احلديث عن 
املحطات التارخيية، وذكر بعض األفالم لتظهري احلضور السينمئي السوري من جهة، والوقوف عىل 
الواقع واملعضالت الستبيان األفق واملستقبل. كثري من الشهادات التي وردت أعاله أغنت اجلانب 
تقليدية، وربم من زوايا نظر عدة؛ ألن ذلك متضمن  بطريقة شائقة وغري  السورية  للسينم  التارخيي 
السورية  السينم  تاريخ  املشاركني يف احلديث عن  لفتح شهية  السؤال األول بصورة غري مبارشة،  يف 
يفتح  السورية،  للسينم  جديد  تعريٍف  إىل  وأشار  الواقع،  أغنى  من  فمنهم  بطريقته،  كٌل  وحارضها، 
أمامها أفًقا جديًدا رشطه )من وجهة نظري اخلاصة( بدء حوار بني صانعي السينم السورية يف الداخل 
واخلارج، عىل حٍد سواء. التصنيف السيايس الذي أشار بعضهم إىل أنه أرض بالسينم السورية أكثر مما 
أفادها، عىل الرغم من القول أيًضا إن الوقوع يف رشك التصنيف السيايس أفاد يف صعود نوع جديد 
من السينم تعرف عن نفسها بأهنا سينم مستقلة، إن جاز التعبري، أو أهنا املوجة اجلديدة أو عىل األقل 
أهنا أخرجت نفسها من دوامة العطالة السياسية إىل مساحة اإلبداع األكثر رحابًة ووصواًل وانتشاًرا، 
باملحصلة النهائية. ال أقصد أن السينم املصنفة سياسًيا، طواعية أو قرًصا، من خارج حدود اإلبداع، 
ولكنها علقت يف شباك معينة، ومنها ما حتول إىل سينم شعاراتية، كم أشار بعضهم، ما أعاق انتشارها 
بأرحيية يف االجتاهات كلها، واقتصارها عىل أماكن ومهرجانات معينة، أي إن بعض صانعي السينم 

السورية، بقصٍد أو بغري قصد، ضيقوا اخلناق عىل أنفسهم وعىل منتجهم السينمئي.  

السورية سينم عريقة، استطاعت  السينم  أن  رأينا من خالل األجوبة، هناك شبه إمجاع عىل  مثلم 
أفالمها الوصول إىل املهرجانات العربية والدولية، بحدود مرضية لصانعيها والقائمني عليها، ولكن 
السينم السورية بمنزلتها وما تتوافر عليه من طاقات ابداعية تستحق أكثر من ذلك، إن هتيأ هلا فضاء 
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تكشف  وربم  املطلوب،  الفضاء  مالمح  بعض  عن  تكشف  بدأت  األخريات  والسنوات  خمتلف، 
احلوارات والتجارب عن تلك املالمح معظمها. مثلم الحظنا، هناك ميل إىل تعريف أو ربم تعريفات 
للسينم السورية، ويمكننا القول إن جديدها مدمج بقديمها، وما كان للجديد أن يولد إال من رحم 
القديم، مع ما يمتلكه التعريف اجلديد، إن صح التعبري، من خصائص ميزته من القديم، أو ربم افتقاده 
بعض عنارص القوة التي امتلكتها السينم السورية، يف ما أنتجته يف املايض. أما بشأن هوية األفالم، فال 
أريد تكرار ما تقدم به املشاركون أو تلخيصه أو حتى إمجاله، كي ال أضيع خصوصية ما تقدم، فهذه 
املعضلة تظل قائمة، وحمط جدل، عىل الرغم من أن هوية الفيلم تفيد يف تعريف الفيلم عند تسجيله 
يف املهرجان، فضاًل عىل كون السينم صناعة، أي إن التعريف يفيد يف اإلجابة عن املسألة: إىل من تعود 
عوائد تلك الصناعة؟. لذا، كان امليل األكرب إىل أهنا تعود إىل املنتج أو بلد اإلنتاج، عىل الرغم من أن 
ذلك ال يغلق باب احلديث عن الدور اإلبداعي للمخرج أو النجوم واالنطباع اهلويايت الذي تولده 

حكاية الفيلم، أي السيناريو. 

يمكننا القول أيًضا إن السينم السورية حققت قفزة نوعية عىل صعيد الفيلم الوثائقي يف مرحلة ما 
بعد الثورة، واستطاعت اخرتاق احلواجز كلها للوصول إىل مهرجانات عاملية مل تصلها السينم السورية 
من قبل، ألسباب تتعلق بالسياسة أو التعسكر ضمن املعسكرات األيدولوجية التي سادت يف مرحلة 
ما عرف باحلرب الباردة عىل الصعيد العاملي. إن إنتاج األفالم الوثائقية، هبذه الغزارة وهذه القوة، هو 
انعكاس لواقع احلال يف سورية، وما رأيناه عىل الشاشة، وما وصل من أفالم وثائقية إىل املهرجانات 
العاملية هو غيٌض من فيض مما أنتج، ومل يعرض، أو هو غيٌض من فيض مما حتتمل احلال السورية إنتاجه 
أو توثيقه بتعبري أدق. من األفالم اجلديدة الوافدة إىل السينم السورية، أفالم اهلجرة سواًء كانت وثائقية 
أم روائية قصرية والطويلة بصورة أقل. هذه األفالم مل حتتكرها السينم السورية لنفسها، بل ربم شهدنا 
إنتاًجا سينمئًيا عاملًيا جعل من اهلجرة قضيته. لذا، فسورية بأفالمها وسورية بم هي موضوع أمدت 
أما  الشأن.  هبذا  سينمئًيا  تناوله  يمكن  مما  فيض  من  غيض  األخرى  هي  بموضوعاٍت  اهلجرة  أفالم 
األفالم الروائية، عىل الرغم من اتساع فضائها وحتررها من الرقابات يف ما خيص األفالم التي تنتج يف 
خارج سورية، إال أن معضالهتا ومعوقاهتا القديمة ما زالت قائمة عىل صعيد تأمني اإلنتاج والتمويل، 
عىل الرغم من أن بعض املخرجني استطاع ختطي هذا احلاجز، وتأمني رشكاء يف اإلنتاج أو الوصول 
إىل صناديق دعم أو جهات منتجة تتحمل تكاليف اإلنتاج بالكامل، ما أثار املناقشة بشأن هوية الفيلم. 

فتح أفق كبري أمام إنتاج األفالم الروائية القصرية، إال أن حظوظ هذه األفالم يف العرض تتقلص 
العاملية  املهرجانات  يف  الصعيد  هذا  عىل  كبرية  واملنافسة  مهرجانات،  إىل  تصل  مل  ما  كبرية،  بصورة 
التي تراعي أيًضا التنوع يف اختياراهتا، لتصبح املنافسة ضمن أفالم البلد الواحد يف القبول لدى هذا 
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قصرية،  روائية سورية  أفالم  تصله  مل  دويل  مهرجان  يبق  مل  ذلك  من  الرغم  ذاك، وعىل  أو  املهرجان 
وكثري منها مل يقترص عىل املنافسة يف الوصول إىل املهرجانات، بل ختطى ذلك إىل املنافسة عىل اجلوائز، 

وحصلت العرشات من األفالم السورية القصرية عىل جوائز يف مهرجانات خمتلفة. 

يف النهاية، أشكر من أسهم يف هذه املناقشات واملعاجلات، وأرجو أن تصنع السينم السورية فضاءها 
األرحب الذي يليق بمكنونات إبداعها. 
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ملحق 1: نامذج من أفالم سورية وصلت إىل مهرجانات دولية 

دولية،  مهرجانات  إىل  املثال،  سبيل  عىل  وصلت،  التي  السورية  األفالم  من  نمذج  نعرض  هنا، 
من دون أن نغفل أن سورية ذاهتا أصبحت موضوع عدد من األفالم السينمئية العاملية غري السورية، 
وبخاصة موضوعا اهلجرة واللجوء، من مثل الفيلم الروائي الرتكي )مسافر حلب إسطنبول( وغريه 

كثري من األفالم الوثائقية. 

أفالم سورية يف مهرجان كان السينامئي الدويل نموذًجا 
بني 	  العالقة  يف  فارقة  عالمة  الدويل  السينمئي  كان  مهرجان  من   2012 سنة   65 الدورة  كانت 

لألفالم  الرسمية  املسابقة  إىل  الوصول  األوىل  للمرة  متكنت  حيث  السورية،  والسينم  املهرجان 
2012 وصل الفيلم السوري الروائي القصري )فلسطني، صندوق االنتظار  القصرية، ففي سنة 
الفلسطيني-  الرصاع  عن  يتحدث  وهو  شخص،  بسام  املغرتب  السوري  ملخرجه  للربتقال( 

اإلرسائييل. 

أما يف سنة 2013، فقد عرض الفيلم السوري القصري )الكلب( للمخرج فارس خاشوق يف زاوية 	 
األفالم القصرية، ويعالج السلبية التي تعاطى هبا بعض السوريني املغرتبني مع االحتجاجات يف 
بلدهم، بينم حصل عدد من األفالم القصرية السورية عىل فرصة العرض يف مهرجان كان، من 

دون املشاركة يف املسابقة الرسمية. 

يف سنة 2014، أصبح فيلم )ماء الفضة( للمخرجني أسامة حممد ووئام بدرخان أول فيلم روائي 	 
سوري يشارك يف املسابقة الرسمية لألفالم الروائية الطويلة يف مهرجان كان. يروي الفيلم قصة 
صداقة ورشاكة بني أسامة حممد )حيث يعلق املخرج أسامة حممد يف باريس بسبب تلقيه هتديدات 
بالقتل يف وطنه سورية، بعد مطالبته بحرية املعتقلني السوريني يف ندوة بمهرجان كان سنة 2011) 

واملخرجة الشابة وئام بدرخان املقيمة يف محص وسط سورية يف أثناء هذه احلرب. 

لورشة 	  عرشة  الثالثة  الدورة  يف  سينمئي  مرشوع  أفضل  بجائزة  )املرتجم(  السوري  الفيلم  فاز 
عمل املؤسسة السينمئية Cinéfondation التابعة ملهرجان كان السينمئي، حيث قدمت اجلائزة إىل 

املخرجة وكاتبة السيناريو رنا كزكز وزوجها املخرج واملنتج أنس خلف.

يف الدورة 71 من مهرجان كان سنة 2018، شاركت املخرجة السورية غايا جيجي بفيلم )قمشتي 	 
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املفّضلة( ضمن قسم )نظرة ما(، لتكون السورية الثانية يف كان. 

حققت املخرجة اللبنانية نادين لبكي نجاًحا، بفوز فيلمها )كفرناحوم( بجائزة التحكيم اخلاصة 	 
يف املهرجان، ويؤدي فيه دور البطولة الطفل السوري الالجئ يف لبنان زين الرفاعي. حيكي الفيلم 
قصة صبي صغري يعاين اضطهاد والديه، األمر الذي يدفعه إىل رفع دعوى قضائية ضد والديه 

ألهنم أحرضوه إىل عامل ميلء بالقسوة. 

نامذج من أفالم عاملية جعلت من هجرة السوريني موضوعها 
فيلم )هيومان فلو( للفنان الصيني آي واي واي، وهو من إخراج ألبريتو باربريا. يتناول معاناة 	 

اللجوء من دول خمتلفة، ومنها سورية، وقد شارك يف مهرجانات دولية، من مثل مهرجان فينيسا. 

للمخرجني 	  وثائقي  فيلم  وهو  أمريكية(،  بعيون  السوريون  الالجئون  جار:  يا  )سالم  فيلم 
األمريكيني كريس متبل وزاك انغرايش اللذين قررا العيش مدة راوحت بني 4 و5 أسابيع يف وسط 
حواىل 85000 الجئ سوري من خميم الزعرتي يف األردن. اهلدف هو معايشة احلدث يف أرض 

الواقع، ونقل قصص الالجئني بشفافية وحياد.

2017. أدت بطولته 	  إنتاج سنة  فيلم )مسافر حلب إسطنبول(، وهو أردين- تركي درامي من 
الفنانة صبا مبارك، وعرض يف أكثر من مهرجان عاملي، من مثل: مهرجان البوسفور ومهرجان 

أنطاليا ومهرجان سينم املرأة العربية بالسويد ومهرجان ماملو للسينم العربية يف دورته األخرية. 

آنتونيو آوغليارو 	  إيطاليا وفلسطني، وإخراج كل من اإليطايل  إنتاج  فيلم )أنا مع العروسة( من 
والفلسطيني من سورية خالد سليمن النارصي واإليطايل غابرييل دل غرانده، وقد حصل عىل 

جائزة جلنة التحكيم اخلاصة يف مهرجان ماملو للسينم العربية سنة 2015. 

شاركت يف الدورة 14 ملهرجان ديب السينمئي الدويل 7 أفالم عن اهلجرة واللجوء، وهي تتحدث 	 
أزمة  وتعرض  وتركيا،  وكندا  ولبنان  أمريكا  يف  وقضاياهم  والعراقيني  السوريني  الالجئني  عن 
فتاة  قصة  حيكي  الذي  )احتجاز(  فيلم  ضمنها:  من  املتوسط.  البحر  يف  قضوا  الذين  املهاجرين 
سورية تلجأ إىل أمريكا، هرًبا من العنف يف بلدها وعىل أمل إنقاذ عائلتها، وقد عرض يف املهرجان 

فيلم )طعم اإلسمنت( الذي يتناول قصة العمل السوريني يف بريوت. 
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نامذج من أفالم سورية وصلت إىل مهرجانات دولية وترشيحات األوسكار
فيلم وثائقي سوري يصل إىل ترشيحات األوسكار يف الدورة 90 )آخر الرجال يف حلب(، وهو 	 

فيلم سوري دنمركي عن فئة أفضل فيلم وثائقي، وهو من إخراج فراس فياض. كانت هذه هي 
املرة األوىل التي يتسلل فيها صانع أفالم سوري إىل ترشيحات األوسكار. 

   ال بأس هنا يف أن نطلع عىل بعض األفالم السورية التي وصلت إىل مهرجانات عاملية، وال 
سيم الوثائقية؛ ألنه غالًبا ما جيري احلديث عن األفالم الروائية القصرية والطويلة، ونادًرا ما جيري 
احلديث عن األفالم الوثائقية. احلقيقة هي أن السينم الوثائقية السورية قد شهدت نشاًطا كبرًيا بعد 
الثورة، وهناك كثري من األفالم التي صورت باملوبايل، ومل نر حتى اآلن كثرًيا منها، فمنها ما انترش 
يف صفحات اليوتيوب. لذا، وجدت أنه من األمهية بمكان االطالع عىل بعضها، خاصة تلك التي 
وصلت إىل مهرجان إدفا اهلوالندي بوصفه مهرجاًنا خمتًصا باألفالم الوثائقية، وكانت أول انطالقة 
 2017 سنة  ففي  الوثائقية،  األفالم  جمال  يف  الرائدة  املهرجانات  من  واحد  وهو   ،1988 سنة  له 

وصل إليه 3 أفالم وثائقية سورية طويلة، هي: 

فيلم )عىل حافة احلياة(: وثائقي طويل للمخرج يارس قصاب، ويتناول حكاية سفر املخرج مع 	 
صديقته من سورية إىل لبنان، وبعد أن يتلقى نبأ وفاة أخيه األصغر يف حلب ينتهي هبم املطاف 
إىل مكان ناء يف تركيا، حيث يعيشان يف انتظار ممل حتت رمحة اهلاتف الذي يصلهم من عائالهتم 
عن أخبار حلب التي غادروها. سبق أن نال الفيلم جائزة أفضل فيلم طويل يف مهرجان دو رييل 

باريس يف هذا العام.

فيلم )آباء وأبناء( للمخرج السوري طالل ديركي. يف أول عرض عاملي للفيلم، يروي انعكاس 	 
أحوال احلرب يف تنشئة األطفال، وتشبعهم بقيمها وعالقة املسلحني بعائالهتم. شارك الفيلم يف 
مهرجانات دولية، ومنها: واشنطن ساندانس السينمئي يف الواليات املتحدة، وفاز فيه بجائزة جلنة 

التحكيم الكربى. 

فيلم )يوم بحلب( للصحايف عيل اإلبراهيم. حيكي قصة حصار حلب، حيث تستمر الكامريا يف 	 
قوة  الفيلم  يوم. جيسد  بعد  يوًما من  يموتون  السوريون  يزال  وما  القنابل،  تنهال  بينم  التصوير، 
اإلرادة التي يتمتع هبا الشعب السوري املكافح من أجل البقاء، وترصد الكامريا مشاهد ألطفال 

يستخدمون الطالء عىل اجلدران، ورجاًل يطعم القطط الضالة يف املدينة املحارصة. 

فيلم )طعم اإلسمنت( للمخرج السوري زياد كلثوم. حاز أكثر من 5 جوائز عاملية، حيث شارك 	 
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يف 6 مهرجانات دولية، ومنها مهرجان لندن، وقد رشح جلائزة أفضل فيلم أورويب.

فيلم )رسالة أخرية( للمخرج عروة األمحد حيصد جوائز التميز واإلخراج يف مهرجانات عاملية. 	 
»شكًرا لك أهيا البحر الذي استقبلتنا من دون فيزا أو جواز سفر.. شكًرا لألسمك التي تتقاسم 
حلمي، وال تسألني عن ديني وال انتمئي السيايس«. هذا املقطع املؤثر هو جزء من رسالة وجدت 
يف جيب أحد الالجئني السوريني بعد انتشال جثته يف إثر غرق مركبه قرب السواحل اإليطالية، 
وكان حيمل املئات من املهاجرين غري الرشعيني يف البحر األبيض املتوسط سنة 2015. وصلت 
الرسالة بعد العثور عليها بني مقتنيات الشاب الغريق إىل الصحف الرسمية عرب خفر السواحل، 
فاقتبس املخرج والفنان السوري عروة األمحد من هذه القصة فكرة فيلمه الدرامي اجلديد )رسالة 
القصرية  فيلم يف مهرجان كان لألفالم  أفضل  إنجازه جائزة  بعد شهر من  الذي حصد  أخرية( 
وجائزتني، ومها التميز وأفضل خمرج لسنة 2018 يف مهرجان Global Shorts يف لوس إنجلوس، 

وهي جائزة مقدمة بالرشاكة مع موقع IMDb العاملي.

عصيبات 	  سنوات  قصة  يروي  طنجور.  الفوز  السوري  للمخرج  اخلاكي(  باللون  )ذاكرة  فيلم 
عاشها الشعب السوري يف ظل حكم حزب البعث، وكانت مصبوغة باللون اخلاكي املوّحد الذي 
باآلمال واألحالم،  اإلنسان خملوًطا  ليبقى  احلياة،  ألوان  املجتمع  الذي مسح من  للعسكر  يرمز 
واألنيميشن،  الوثائقية  لألفالم  اليبزيغ  مهرجان  يف  الفيلم  شارك  واحلرمان.  القمع  جتارب  مع 
فرنسا، ونال جائزة  املتوسط يف  البحر  الدويل ألفالم  الرسمية يف مهرجان مونبلييه  املسابقة  ويف 
عمدة املدينة يف مهرجان ياماغاتا العاملي للسينم التسجيلية يف اليابان، وجائزة أفضل إخراج عن 
فئة األفالم الوثائقية الطويلة يف مهرجان ماملو للسينم العربية يف السويد. وصف الناقد السينمئي 
بسبب  ال  وأفضلها«،   2017 لسنة  العربية  األفالم  أهم  »أحد  بأنه  الفيلم  رضا  حممد  املعروف 
موضوعه ووجهة نظره يف الوضع السوري املعقد، عىل الرغم من أمهيته، بل ألنه طّوع املادة فنًيا 

بحيث ال ينسى الفيلم أنه سينم أواًل ومضمون ثانًيا.

جتدر اإلشارة هنا إىل أن مهرجان ماملو للسينم العربية يعد أكرب وأهم مهرجان للسينم العربية يف 
خارج الوطن العريب، ودوراته الثمنية منذ تأسيسه سنة 2011 مل ختل من مشاركة أفالم سورية، ومنها 

ما حصل عىل جوائز، ونكتفي فقط ببعض حمطات السينم السورية يف هذا املهرجان: 

- يف الدورة الثانية ملهرجان ماملو، كرم املخرج السوري نبيل املالح والنجم مجال سليمن. 

- يف الدورة الرابعة ملهرجان ماملو، كرمت السينم السورية عرب تكريم املخرج السوري حممد ملص 
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والنجم السوري جهاد عبدو، ويف الدورة ذاهتا حصل فيلم ملص )سلم إىل دمشق( عىل جائزة أفضل 
مدير تصوير وهو جود غوراين. 

- يف الدورة السادسة، حصل الفيلم السوري الروائي القصري )خبز احلصار( للمخرجة السورية 
سؤدد كعدان عىل شهادة تقدير.

وسنفرد مساحة القول يف هذا املهرجان بصورة مفصلة يف الدراسة الالحقة. 
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ملحق 2: مداخالت املشاركني يف سياق أجوبتهم عن األسئلة

الناقد حممد رضا: حتديد هوية الفيلم ل عالقة له باهلجرة أو األحداث التي تدفع إليها 
تبًعا للنظام السيايس الذي حكم سورية يف السبعينيات وما بعدها، فإن املهرجانات العاملية التي 
مهرجانات  هي  املايض،  القرن  من  والثامن  السابع  العقدين  خالل  السورية  األفالم  إليها  توجهت 
أوروبية رشقية غالًبا، من مثل موسكو واليبتزغ يف أملانيا ومهرجان صوفيا البلغاري وكارلويف فاري يف 
تشيكوسلوفاكيا )آنذاك(. كذلك، اجتهت صوب مهرجانات عربية، وحتديًدا القاهرة وقرطاج حيث 
وجدت ترحيًبا مالئًم. خالل السنوات األخريات تعذر إرسال أفالم سورية واستقباهلا يف املهرجانات 
الدولية لسببني: عىل صعيد فني، افتقرت تلك األفالم معظمها إىل صياغة حديثة وجيدة، وعىل صعيد 
سيايس كانت هناك املواقف التي حتكمت فيها املواقف السياسية من احلرب الدائرة، بمثل ما حدث 
مؤخًرا يف مهرجان السينم العربية يف باريس، حيث حذف فيلم )رجل وثالثة أيام( جلود سعيد، عىل 
أساس أنه فيلم ينتمي إىل النظام. مل ينظر أحد إىل جودته، وال وضع يف احلسبان أن املهرجان انصاع 

ملوقف سيايس يف دولة أوروبية يقوم نظامها عىل احلرية والديمقراطية.

حتديد هوية الفيلم ال عالقة له باهلجرة ذاهتا، وال باألحداث التي تدفع إىل اهلجرة. الفيلم ينتمي إىل 
املمّول واملنتج ال إىل هوية املخرج، وإال كانت أفالم هيتشكوك التي صنعها يف هوليوود بريطانية. من 
هنا، فإن هجرة كثري من صانعي السينم يف سورية )وليس صنّاع كم هو شائع( هي إىل اجلهة التي تنتج 
أفالمهم يف املهجر. خيتلف كثريون معي يف هذا الرأي إذ يعدون أي فيلم إنم ينتمي إىل خمرجه. نعم، 

فهو ينتمي إىل خمرجه بم هو عمل فني )جيد أو رديء( ولكنه ينتمي إىل املمول بم هو صناعة. 

املفهوم هنا متباين، فعندما يفوز فيلم فرنيس يف مهرجان سان سابستيان اإلسباين أو حتى بأوسكار 
لفيلم فرنيس، وليس  انتصار  بالكامل. هو  فرنسية  فوًزا لسينم  يعد  فإن ذلك ال  فيلم أجنبي،  أفضل 
لسينم خصوًصا؛ ألن فرنسا وسواها من البلدان املنتجة هي دول تصنع أفالًما بال توقف. لكن احلال 
الفوز يعود إىل  أن  ينظر، بحق، إىل  ينتج عدًدا حمدوًدا من األفالم. حينها  بلد مثل سورية  خيتلف يف 
السينم  بأن  التظاهر  يريد  ممن  بعًضا  تريض  وطنية  نظرة  هو  املعيار  هذا  ولكن  وهلا،  السورية  السينم 
السورية بخري فها هي تقطف جوائز مهمة. إن فوز فيلم سوري باسم سورية )أو لبناين باسم لبنان..( 
عليه أن حيمل عنارص سورية حمددة ورضورية، من مثل أن يكون املخرج سورًيا، وكذلك اإلنتاج )قبل 

املوضوع أو مكان التصوير(، ومن دوهنم هو فوز للفيلم فقط. 
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املخرجة السورية سؤدد كعدان: اختلفت السينام السورية بوجود جيل جديد أتيحت له فرصة 
التعبري

إىل مهرجانات  احلرب، حيث وصلت  قبل  بم هي سينم مؤلف  تاريخ عريق،  السورية  للسينم    
عريقة، وحصلت عىل جوائز، مثل أفالم أسامة حممد وعمر أمريالي وحممد ملص وهالة العبد اهلل. مع 
احلرب كان من الطبيعي أن هتتم املهرجانات السينمئية باألفالم السورية؛ ألهنا تتناول حدًثا راهنًا. لكن 
مشاركة األفالم السورية يف املهرجانات يف الوقت الراهن تنبع أيًضا من رغبة املخرجني السوريني، 
عىل اختالف أساليبهم اإلخراجية، يف رواية حكايتهم اخلاصة عن احلرب، هبدف التعبري عن أنفسهم، 
وهذا ما مل يكن متاًحا من قبل. إن توافر عنرصين رئيسني، ومها االهتمم باملوضوع السوري بم هو 
حدث راهن من جهة، وحترر عدد من املخرجني من هيمنة املؤسسات التقليدية املرشفة عىل اإلنتاج 
السينمئي، هبدف تقديم وجهة نظر خاصة وموقف مما جيري من جهة أخرى، ساعدا أيًضا يف زيادة 
مشاركة األفالم السورية يف املهرجانات. احلقيقة هي أن إنتاج األفالم ازداد، وتنوعت أشكاله، من 
أفالم بميزانيات ضخمة إىل أفالم »املوبايل«. ذلك كله ساعد يف ظهور ما يعرف اليوم باسم املوجة 

 .Novel vague السينمئية السورية اجلديدة

العمل السوري هو العمل الذي حيمل عنارص هوية سورية متكاملة، أي إن املخرج واملنتج واملمثلني 
سوريون، أي الناطقني الرئيسني يف العمل. حول تعريف السينم السورية بالتأكيد، فقد اختلفت السينم 
السورية اآلن، لوجود جيل سينمئي سوري جديد أتيحت له فرصة التعبري عن نفسه. حصلت عىل 
الوردي(، ونال  اللون  )البحث عن  فيلمي  املؤلف عن  قبل احلرب، وهي: جائزة سينم  جوائز عدة 
فيلمي الوثائقي )سقف دمشق( وفيلم )حكايات اجلنة( ثالث جوائز؛ األوىل يف مسابقة املهر الذهبي 
لألفالم الوثائقية يف مهرجان ديب السينمئي الدويل، والثانية من التلفزيون الرتكيTRT ، وجائزة مدينة 
مرسيليا برميد. أما بعد احلرب، فقد حصل فيلمي )خبز احلصار( عىل تنويه من مهرجان ماملو للسينم 
مهرجان  من  املستقبل  أسد  جائزة  جائزتني؛  عىل  ظيل(  أضعت  )يوم  فيلمي  حصل  واآلن  العربية، 
فينيس وجائزة جلنة التحكيم اخلاصة لإلخراج من مهرجان لوس إنجلس. بالعموم، أي جائزة ألي 
فيلم سوري تساعد السينم السورية، وتفتح الفرص لألفالم القادمة كلها. نجاح األفالم الفردية، إن 
ُدعم، يصبح نجاًحا مجاعيًّا، ويرفع درجة الثقة عند املنتجني واملمولني، وكذلك املهرجانات يف األفالم 

السورية املقبلة.
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الناقد والباحث املغريب محادي جريوم: املهرجانات العاملية كانت تتسابق إىل عرض السينام 
السورية؛ ألهنا سينام خمتلفة

متتاز السينم السورية بكوهنا سينم املؤلف بامتياز، ويكفي أن نذكر أسمء املخرجني عبد اللطيف 
املالح وريمون بطرس وسمري ذكرى  عبد احلميد وحممد ملص وأسامة حممد وعمر أمريالي ونبيل 
وحممد شاهني ورياض شيا، لنؤّمن هذه السينم من أي مزايدة جتارية أو مراوغة سياسية. لقد أسس 
الثقافة الشامية،  التي متتح مرجعيتها من أصالة  هؤالء املخرجون املدرسة السورية للسينم املعارصة 
ضد  املقاومة  موقع  يف  جعلته  التي  والسياسية  التارخيية  ووضعيته  السوري،  اإلنسان  وخصوصية 
يف  شك  ال  اجلديد.  الكولونيايل  واالحتالل  للصهيونية  املدعمة  العظمى  للقوى  التوسعية  األطمع 
الفني  السينم السوفياتية، يف بعدهيا  تأثري  تأثري دراسة أغلب هؤالء املخرجني يف موسكو جعلت  أن 

واإلنساين، يظهر يف أعمهلم معظمها.

بوصفها  براجمها،  ضمن  السورية  السينم  عرض  إىل  تتسابق  العاملية  املهرجانات  جعل  كله  هذا 
حصلت  الذي  الدويل  االستقبال  اجلميع  يتذكر  األخرى.  العربية  السينمت  تنتجه  عم  خمتلفة  سينم 
عليه أفالم )الليل( ملحمد ملص و)أحالم املدينة( ألسامة حممد و)رسائل شفهية( و)ليايل ابن آوى( 
لعبد اللطيف عبد احلميد. لقد حرضت شخصًيا عرض فيلم )صعود املطر( لعبد اللطيف عبد احلميد 
بمهرجان مونبولييه لسينم البحر األبيض املتوسط يف بداية التسعينيات. شاهدت احلفاوة التي قوبل 
هبا هذا الفيلم من طرف اجلمهور والصحافة الفرنسية، وقد غري فيلم )احلياة اليومية لقرية سورية( 
لعمر أمريالي مفهوم الكتابة السينمئية لدى املخرجني العرب الشباب. لقد حطم احلاجز بني الرسد 
الوثائقي والرسد التخيييل، وأثبت نظرية السيناريست اإليطايل زفاتيني، وهو صاحب التحفة اخلالدة 
)سارق الدراجة( التي تقول ليس املهم أن تكون احلكاية واقعية، ولكن املهم أن تكون الكتابة حقيقية.

لقد تعرف العامل إىل السينم السورية بوصفها سينم بديلة، وقد أسهم مهرجان دمشق الدويل عرب 
حتوالته يف ذلك. ال شك يف أن تبني املؤسسة العامة للمخرج العراقي قيس الزبيدي واملخرج املرصي 
توفيق صالح واملخرج اللبناين برهان علوية جعل من أفالم )اليازريل( و)املخدوعون( و)كفر قاسم( 
العربية،  للثقافة  عاصمة  الرباط  إعالن  وبمناسبة  التسعينيات  بداية  يف  عاملية.  عربية  سورية  أفالًما 
طلب إيل حممد األشعري )وزير الثقافة آنذاك أن أقدم له مقرتح مرشوع للمشاركة السينمئية العربية، 
املعارصة  العربية  واألفالم  اخلالدة  العربية  األفالم  حماور:  ثالثة  عىل  حيتوي  برناجمًا  عليه  فاقرتحت 
السينم  اللحظة، ظلت  تلك  منذ  السينم األخرى.  به من  تتميز  ما  إىل  نظًرا  السورية،  السينم  وتكريم 
السورية حارضة يف مهرجان الرباط، وقد فاز فيلم )نسيم الروح( لعبد اللطيف عبد احلميد باجلائزة 
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الكربى. كرم املخرج الكبري مصطفى العقاد يف مهرجان الرباط الدويل لسينم املؤلف أيًضا، بحضور 
ابنه وأخيه، وحتدثت عنه الفنانة الكبرية منى واصف. متر سورية الشقيقة اآلن بمرحلة تارخيية صعبة 
أجل  من  املصالح،  وتضارب  األيديولوجيات  تطاحن  جتاوز  إىل  احلقيقيني  السينمئيني  بعض  دفعت 
متزيق األقنعة، ومواجهة الوحش بالصدق وحب الوطن، وهذا ما يميز اآلن األفالم السورية احلقيقية، 

ألن احلرب متر ويبقى الوطن.

 املخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي: السينام السورية تشبه السينام الفلسطينية يف التعاطف مع 
قضيتها

ليس  فهذا  مثاًل(،  ربيع  )ثورة  شئت  ما  وسمها  األحداث،  قبل  السورية  السينم  متابعي  من  أنا 
املوضوع. نريد أن نتحدث عن السينم، فقبل أي يشء أنا مطلع عىل السينم التي صنعها أصدقاء يل، مثل 
حممد ملص ونبيل املالح وعمر أمريالي وسمري ذكرى وغريهم كثري، سواء كانت أفالًما روائية طويلة 
أم قصرية ووثائقية، وكانت يف معظمها تابعًة سينم املؤلف وكان هلا قيمة سينمئية فنية، وكانت تشبه 
خمرجيها، ألن لكل واحد منهم توجه ونمط ونوع سينم خمتلف. أنا أتكلم عىل السينم التي استطاعت 
أن تصل إىل العامل، ومنها ما عرض يف مهرجانات مثل كان. السينم التي حصلت عىل جوائز ونعرفها 
كانت مدعومة من مؤسسة  لو  السوري، حتى  النظام  متثل  مما  أكثر  أنفسهم  السينمئيني  متثل  ونحبها 
السينم، فعىل سبيل املثال أفالم حممد ملص كان يمرس فيها النقد، وقد أخرجها مع مؤسسة السينم. 
هذه السينم السورية التي كانت تشبهنا نحن الفلسطينيني أيًضا، وتشبه السينم اخلاصة بنا، كأن مهوًما 
العامل، ولدينا  أن نصنع سينم مثل أي دولة تصنع سينم يف  لدينا، وهو  مشرتكة ومًها سينمئًيا واحًدا 
أيًضا ومشكالت سياسية واجتمعية يف بلداننا. لقد صعد يف الوقت ذاته جيل جديد من  هم وطني 
السينمئيني الشبان والشابات يف سورية، وكانوا حياولون )أحتدث قبل األحداث( صناعة سينم، وجزء 
كبري منهم صنع سينم مهمة، يف مستوى األفالم القصرية والوثائقية. السينم التي صنعها أشخاص، 
مثل ملص وأمريالي وغريهم، هي أيًضا تركت أثًرا وأصبحت مدرسة ملن جاؤوا بعدهم، ولذا كان 

البعد السينمئي موجوًدا. 

بحسب رأيي وبعد األحداث، السينم أصبحت مسيسة بصورة كربى، بم ذلك أفالم لصانعي سينم 
كانوا يصنعون أفالًما قبل الثورة، ومن الطبيعي جًدا أن تكون مسيسة؛ ألنك بوصفك سينمئًيا تتأثر 
بمناخك، وتتأثر باحلياة، وهذه بلدك التي حتبها وتراها تتبعثر أمام عينيك، فأصبح لدينا نوعان من 
السينم؛ نوع حياول صناعة سينم تعبريية رمزية تتحدث عن احلالة السورية بطريقة غري مبارشة ومن 
دون أن تكون موجهة، وأستطيع أن أرضب مثاًل عرب فيلم )سلم إىل دمشق( ملحمد ملص الذي عرب 
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عن احلالة السورية بمجملها، من دون أن يدخل يف موضوع احلرب والعسكرة، هذه السينم التي أحبها 
وأعدها السينم التي جيب أن تطرح من خالهلا األشياء؛ ألن مهمة السينم ختتلف عن مهمة التلفزيون 
والتقرير واخلرب؛ أما النوع الثاين فهو السينم املوجهة، وهي مكونة من طرفني يلعبان يف اخلانة نفسها، 
نابعة  وهي  مدروسة،  غري  بصورة  وأحياًنا  مبارشة  السوري  النظام  ضد  صنعت  التي  األفالم  فحتى 
من رد فعل، وبالتوازي فالسينم املدعومة من النظام موجهة جًدا، ومليئة بالشعارات. الطرفان فيهم 
شعارات، وأنا ال أعد أننا يف هذه املرحلة نستطيع أن نحاسب السينم السورية أو نحاكمها أو ننتقدها، 
وال أريد عد أن هذه األفالم هي السينم السورية، بل أريد أن أعدها أفالم ناجتة من احلالة التي وصلت 
إليها سورية، وهي انعكاس للواقع واألوضاع. أحياًنا، نستمتع عندما نرى فيلًم قصرًيا بلغة سينمئية 
مجيلة، حتى وإن صنع خارج سورية. أي فيلم رمزي قصري حياول التعبري عن احلالة السورية بأدوات 
سينمئية أكثر مما لو صور يف املواقع أو حاول أن حيلل سياسًيا ويصطف مع جهة ضد جهة. مع األسف، 
أصبح مقياس عدد من املشاهدين األشخاص أو النقاد الصحافيني واملهرجانات للسينم هو: هذا فيلم 
مع النظام أو ضد النظام. املؤسسات أو اجلهات التي تؤيد النظام تتبنى جزًءا من السينم السورية، ومن 
هو ضد النظام يتبنى جزًءا آخر من السينم، ولذا أنا أرى أنه جيب علينا أال نحسب هذه املرحلة عىل 

السينم السورية التي أعرفها، وأحبها، وأعرف صانعيها قبل األحداث. 

أريد أن أبدأ من الشبه. نعم، فهي تشبه السينم الفلسطينية، ولكن ليس يف موضوعاهتا أو شكلها، 
فهي تشبه السينم الفلسطينية بالتعاطف معها؛ ألن الوضع اإلنساين يف سورية صعب جًدا واملشاهدون 
والناس الذين حيبون أن يكون الوضع يف سورية أحسن لدهيم عجز وإحباط بسبب أهنم ال يستطيعون 
فعل يشء. أحياًنا، يفكرون يف أن التأثر بفيلم سوري والبكاء والتعاطف مع فيلم سوري أو منح جائزة 
لفيلم سوري جائزة مسيسة، أي إنك مع موضوع الفيلم. احلقيقة هي أن هذا يرض بالسينم السورية بم 
هي صناعة؛ ألن الشخص نفسه الذي حصل عىل مديح أو جائزة أو شارك يف مهرجاٍن ما، قد يرى أن 
فيلمه عظيم ومهم، ويدخل يف منطقة يعد فيها نفسه سينمئًيا كبرًيا، ولكن املوضوع ليس هو الشخص 
وإنم احلالة السورية هي التي حصلت عىل اجلائزة واإلعجاب واالهتمم. األمر ذاته حيدث عندما يتم 
حجب فيلم أو منعه من العرض أو الوصول إىل املهرجانات، بعنوان يقول إن هذا تابع حلزب ما أو 
جهة ما. هي احلالة ذاهتا، ولذا أقول: هنا يصبح من الصعب التعامل املوضوعي، ولكن هناك آخر 
يمكنني أن أتباعه، ويقوم عىل أساس يقول: دعنا نختلف. أقول إن أفكاري ليست مثل أفكارك، ونعم 

فهذا حقك الطبيعي، فعىل سبيل املثال من هو مع النظام، ومن هو ضد النظام. 

ال مشكلة لدي يف أن أرى فيلًم رأيه مع النظام، ولكن ليس فيلًم مدعوًما من النظام وموجًها، وقد 
طلب النظام إىل صانعه أن يفعل كذا وكذا مقابل تغطية امليزانية، فهذا مرفوض. إذا كان الشخص هو 
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من يفكر هبذه الطريقة، عندها نرى الفيلم وننظر إليه سينمئًيا، عىل الرغم من أننا نختلف مع أفكاره، 
ولكنه صانع فيلم صادق مع نفسه ولديه رأي ويدافع عنه يف الفيلم بصورة موضوعية. ليكن صادًقا 
وليكن خمتلًفا عنا كم يشاء، وهذه األفالم مع األسف قليلة جًدا اليوم لدى الطرفني. نعم، فالشحنة 
والغضب والتوتر عوامل تؤثر يف السينمئيني، وجتعلهم أكثر مبارشة يف الطرح، وهناك أفالم أنا أعدها 
سينم، مثل الفيلم املبني عىل حدث هو من األفالم القابلة للحياة؛ ألن الوضع متقلب ومتغري. الفيلم 
تريد  الذي  والفيلم  تارخًيا،  ويصبح  احلدث،  بانتهاء  سينتهي  معني  حدث  عىل  فعل  رد  يمثل  الذي 
بم  أريد أن أمتكن رؤيته بعد عرش سنني أو عرشين سنة،  صناعته حتى وإن كان عن حدث سيايس 
هو فيلم سينمئي، وليس خرًبا، عىل الرغم من أن موضوعه هو ما حيدث يف سورية اليوم. من جتربتي 

اخلاصة، لدي فيلم اسمه )حيفا( حيملنا عىل احلديث عن السينم السورية والفلسطينية يف آن مًعا. 

املرحلة غري واضحة، ولكني  اتفاق أوسلو، وكانت  ينتقد  1994 وهو  فيلم )حيفا( صنعته سنة 
عندما صورت الفيلم كان لدينا فقط اتفاق غزة- أرحيا. اليوم يعرض الفيلم، وما زال يف قيد احلياة 
يومًيا.  تتغري  وهي  مرة،  بعرشين  تغريت  احلال  أن  من  الرغم  عىل  املهرجانات،  من  عدد  إىل  وذهب 
لكن الفيلم موجود ألن فيه حكاية سينمئية وفيه موضوع إنساين يشبه أي إنسان يف العامل، وفيه جتربة 
السورية هو  والسينم  الفلسطينية  السينم  بني  اليوم  الشبه  إن  أقول  لذا،  أن نحرضها.  يمكن  سينمئية 
من  ممولة  كانت  حيث  الثورة(،  )سينم  القديمة  الفلسطينية  السينم  تشبه  السورية،  السينم  أي  أهنا، 
أحزاب خمتلفة، وجمندة لتيارات سياسية، وكان لدهيا مقوالت يف السينم، واليوم أيًضا نحن مهتمون 
اللحظات  نراه. نحن عشنا هذه  فدعنا  فيلم سوري  نقول: هذا  كأن  ما حيدث يف سورية،  بمشاهدة 
يف فلسطني حتت عنوان يقول: لنر الفيلم الفلسطيني. أرجو أن تنتهي هذه املرحلة باستقرار الوضع 
السوري وعودة احلياة إىل طبيعتها، لتبدأ صناعة السينم من جديد؛ ألن سورية بوصفها بلًدا وتارخًيا 
وثقافة وحضارة جيب أن يكون لدهيا سينم قوية يف هذا الوطن، وجيب أن نصنع سينم، ليس ألن هناك 
أحداث. نعم، فمن الصعب حماكمة السينم اليوم، ومن الصعب أيًضا أن نفصل السياسة عن السينم. 

أواًل، اعتدنا القول إن هوية الفيلم تنسب إىل املخرج، وذلك حتديًدا من جتربتنا نحن الفلسطينيني، 
من  مشرتك  إنتاج  لدينا  دائًم  نحن  وغريهم.  سليمن  وإييل  أنا  وجتربتي  خليفة  ميشيل  جتربة  من  بدًءا 
لدينا  وليس  صفًرا،  الفلسطيني  الدعم  يكون  وأحياًنا  خارجي،  دعم  عىل  ونحصل  فلسطني  خارج 
أصاًل منتج فلسطيني، ثم يقال إن هذا الفيلم فلسطيني. كنت أدخل نفيس رشيًكا يف اإلنتاج وخمرًجا 
وكاتب سيناريو، لكي أحافظ عىل جزء من هوية الفيلم، وليبقى من اإلنتاج يشء فلسطيني، حتى وإن 
أو وجد رشكاء  التمويل  مبادرة من شخص فلسطيني بحث عن  إنتاج فلسطيني، وكان  مل يكن من 
سورًيا  خمرجه  كان  إن  اليوم،  السوري  الفيلم  هوية  تظل  فيلمه.  لصناعة  اإلمكان  وجيد  اإلنتاج،  يف 
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يكون  أن  املفرتض  من  الفيلم  هذا  لدينا،  خارجها.  يف  أم  سورية  يف  يعيش  أكان  سواًء  املبادر،  وهو 
سورًيا، أي إنه مبادرة سورية، ويتعامل مع موضوع سوري، فهو يتعامل مع الثقافة واحلياة والسياسة 
السورية، بغض النظر عن اإلنتاج. أما بخصوص اجلوائز، فإن املهرجانات يف العامل عموًما، وال سيم 
يف العامل العريب، هي مهرجانات خمتلفة، فمنها مهرجانات مسيسة، ومنها حيادية. عىل سبيل املثال: 
عندما يشكل مهرجان معني جلنة حتكيم دولية أو عربية مهنية، فهؤالء يسلمون النتيجة يف النهاية إىل 

إدارة املهرجان. 

هناك مهرجانات تعتمد هذه اجلوائز بحسب اللجنة، واللجنة أيًضا تكون حيادية، وال تتعامل عىل 
أساس شخيص، وإنم تتعامل مع السينم من حيث هي سينم، وهذا صحيح وهو ما جيب أن يكون. 
لكن، هناك مهرجانات ال تتدخل مبارشة، وهذا ال حيصل أبًدا، ولكن أحياًنا تشعر جلنة التحكيم من 
دون تنسيق وطلب من املهرجان بأن األجواء مرضية، إن فعلت كذا وكذا، من دون أن يطلب إليها 
ذلك. لكنها ترى الربنامج، وكيف يتعامل املهرجان مع أفالم معينة، فهي جلنة تتطوع بنفسها من أجل 
إرضاء إدارة املهرجان أو الشارع واملشاهدين. هذا ما حيصل، سواء أكان الفيلم فلسطينًيا أم سورًيا 
أم عراقًيا، كأن يقال اليوم: الفيلم يمني.. هيا نراه وحبذا لو كان يستحق جائزة، وهكذا. أنا لست مع 
تقديم أي جوائز مع تقديم أي تنازالت فنية تقنية أو موضوعية، وأنا مل أكن يف حيايت، ولن أكون مع 
ذلك، وأرى أن املهرجان عندما يمنح جوائز غري مستحقة، فإن أول جهة سوف تترضر هي املهرجان 
نفسه؛ ألنه سيفتقد الصدقية. من حسن حظي أن جلنات التحكيم التي شاركت فيها معظمها كانت 
متنوعة ومن بلدان عدة، وكنا نختلف، وكنا مستقلني متاًما عن إدارة املهرجانات. نحن، بوصفنا من 
السينم الفلسطينية والسورية، نريد أن نحصل عىل جوائز تكون مستحقة من الناحيتني الفنية والتقنية، 
وإن كنا ال نستحق، فال نريد أن يمنحونا هذه اجلوائز، بل نريد منهم أن ينتقدونا كم جيب، لكي نفكر 

ونتعلم ونطور. 

املخرجة والنجمة السورية واحة الراهب: تعريف السينام السورية يقاس بصدقيتها وقدرهتا 
عىل خلق التوازن اإلبداعي بني الشكل واملضمون 

الفت  حضور  تشكيل  الدولية،  املهرجانات  يف  مشاركاهتا  بدايات  منذ  السورية،  السينم  متكنت 
ومميز، وحصدت عدًدا من اجلوائز العربية والدولية، عىل الرغم من ضعف إمكاناهتا التقنية، لكوهنا 
محلت أواًل بصمة إرهاصات مرحلة خرجت من رحم جتربة ثورة عىل االستعمر الفرنيس واالستقالل 
عنه، وانتزعت لتوها من جتربة نظام حكم ديمقراطي، وإجهاض مرشوع وحدة عربية كان له أن حيقق 
الكثري لو مل يتم عىل حساب إجهاض احلريات والتجربة الديمقراطية، وال سيم يف ظل ترشذم عريب أمام 
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االحتالل اإلرسائييل لألرايض العربية وترشيد الفلسطينيني. لقد محلت بصمة خمرجيها املتنورين الذين 
أهنوا دراساهتم األكاديمية يف اخلارج، حيث إن املؤسسة العامة للسينم التي أنشئت يف سنة 1963، 
بعد استيالء حزب البعث عىل السلطة بانقالب عسكري، كانت ترسل يف البداية املتفوقني للدراسة 
يف اخلارج، ثم أصبحت ترسل أبناء املسؤولني واحلزبيني الفاشلني الحًقا يف أواخر السبعينيات، ثم 
توقفت عن إرسال البعثات هنائًيا يف ما بعد. يف وقت كان فيه القطاع اخلاص ال ينتج إال األفالم التي 
تدر عليه الربح، وتشّغل صاالته، كانت سينم املؤسسة ال هتدف إىل الربح لكوهنا قطاًعا عاًما ممواًل من 
الدولة، بقدر ما اهتمت بتسويق شعارات وطنية لسينم حتمل مهوم الوطن واملواطن املحيل والعريب، 
قبل أن تنقلب عليهم مع انقالب النظام عىل شعبه، ولكن بقي لدى املخرجني املوهوبني آنذاك هامش 
أكرب من غريه، يف جماالت الثقافة والفن والفكر، ليلتفوا عىل الرقابات املتعددة الكفيلة بإجهاض أعظم 
فن، لكون السينم موجهة أكثر إىل اخلارج، وحتصد للنظام اجلوائز والسمعة الطيبة يف املهرجانات. هذا 
مل يعوق بالطبع الرقابة عن منع عرض األفالم التي مل تساير املرحلة أو جتاوزت اخلط املسموح به رقابًيا.

مع استقرار النظام، واستتباب أمنه، ونمو ثروات متنفذيه الطائلة، بفعل الفساد املسترشي داخلًيا، 
جتلت احلاجة إىل استثمر أمواهلم يف جماالت الفن واإلعالم، واحلاجة إىل إحكام السيطرة عليهم أيًضا. 
مفتوحة  استثمر  أسواق  وجود  دون  من  عالية  وتكلفته  العامة  املؤسسة  عىل  حكر  السينم  قطاع  ألن 
أمامه، اجتهت استثمرات تلك الطبقة املتنفذة إىل اإلنتاج يف الدراما التلفزيونية، أمام انتشار الفضائيات، 
وزيادة الطلب عربًيا عليها، ما اضطرها إىل فتح هوامش أكرب للتعبري عن املواطن ومهومه وأحالمه من 
خالهلا، لتحقق استقطاًبا مجاهريًيا أكرب يمنحها الربح املنشود، بينم تراجع اهلامش املتاح أمام السينم التي 
مل خيرتقها القطاع اخلاص إال يف حاالت فردية قليلة، عىل الرغم من نجاح خمرجيها يف الضغط إللغاء 
مرسوم حرص االسترياد والتصدير، وتراجع حصدها اجلوائز، وحضورها املميز يف املهرجانات، مع 
تراجع صدقية أفالمها، وقدرهتا احلقيقية عىل التعبري عن مهوم الناس وقضاياهم وأحالمهم بشفافية، 
لدي  كانت  إنتاجها وعرضها وتسويقها.  بأدوات  التحكم  مفاصل  األمنية عىل  السيطرة  أطبقت  بل 
الرقابية  اللجنة  امتنعت  الذي  حاملة(  )رؤى  األول  فيلمي  سيناريو  مع  اخلضم،  هذا  يف  قاسية  جتربة 
لسبع سنوات عن املوافقة عليه، عىل الرغم من حمارضها التي تثبت إعجاهبا الكبري بتميزه، ما اضطرين 
إىل إعالن احلرب الصحافية ضدهم ملدة عامني، ومل يتوافر رشط إنتاجه إال حني كان هناك حاجة إىل 
مترير مرحلة سياسية جديدة، لتبييض صفحة النظام الذي فرض جتاوز الدستور ملصلحة تعيني بشار 
رئيًسا يف سنة 2000. عىل الرغم من أنه الفيلم السوري والعريب الوحيد الذي حفظ يف متحف السينم 
اليابانية واجلوائز التي حصدها، لكنه حورص يف فرصه لتحقيق عرضه وتوزيعه وتسويقه حملًيا ودولًيا 

ملصلحة من هم مريّض عنهم أمنًيا.



العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

206

ملف العدد

السينم سالح ذو حدين، كم هي حال ما يسمى بسينم النظام وسينم الثورة، إذ يمكنها أن تزّيف 
أو  الغرائز احليوانية  القتل وحتريك  العنف األمريكية املحرضة عىل  الواقع مثل ما تفعل بعض أفالم 
وحقوق  أرض  من  اغتصبه  ما  يف  حق  صاحب  أنه  عىل  الغاصب،  الصهيوين  للكيان  املروجة  تلك 
العاملية،  املحافل  ونوًعا يف  كًم  القضية  املعربة عن حقيقة  املعاكسة  األفالم  أمام غياب  عربية، وذلك 
وضعف إمكاناهتا املادية. لكن ويف املقابل، يمكن السينم أن تكون سالًحا إجيابًيا، إذ بقدر ما تعكس يف 
حضورها الواقع وتكون مرآة صادقة يف التعبري عنه وجتسيد مهوم الناس وأحالمهم، بمصداقية أكرب 
وسوية فنية تتوازن مع مضموهنا صدًقا وإبداًعا، تتمكن من تكريس هذا احلضور بني الناس، بوصفها 
من  كثري  هجرة  بعد  القول:  يمكننا  لذا،  وحضارهتا.  وثقافتها  الشعوب  ذاكرة  تعكس  حقيقية  هوية 
صانعي السينم السورية املبدعني املنتمني بصدق إىل جمتمعهم وشعبهم، واملعربين عن ثورته، نضب 
إذ متكن بصدق تعبريه عن  السوري نوعًيا ونشط حضوره يف اخلارج،  الداخل  السينمئي يف  اإلنتاج 
واقعه من حصد عدد من اجلوائز الدولية، حتى وصل إىل األوسكار، ونافس عليها بم هي جائزة، ما 
يؤكد أن ما ينتجه النظام وتوابعه املستعبدون من أفالم ال يسمى سينم أصاًل، عىل الرغم من ضخامة 
ميزانية أفالمه مقارنًة بم ينتجه املبدعون السوريون يف اخلارج، لفقدانه الصدقية وتزييفه الواقع بصورة 
استفزازية، ما يذكرنا بتجربة مماثلة عرّب عنها السقوط املريع شكاًل ومضموًنا لظاهرة أفالم الواقعية 
االشرتاكية السوفياتية الفجة التي مل خترج عن كوهنا أفالًما دعائية مبارشة، بتوجيهها إىل الدفاع عن 
ذاك النظام الشمويل آنذاك يف مرحلة السبعينيات والثمنينيات من القرن املايض. لذا، أرى أن تعريف 
ليس  ما  وهو  واملضمون،  الشكل  بني  اإلبداعي  التوازن  خلق  عىل  وقدرهتا  بصدقيتها  يقاس  السينم 
متوافًرا يف إنتاج الداخل حالًيا، ليس لعدم وجود الطاقات اإلبداعية، بل عىل النقيض، ولكون كثري 
من تلك الطاقات مقموعة يف الداخل، وهي غري قادرة عىل التعبري بصدق وشفافية عن قضايا جمتمعها 
إىل  اضطر الحًقا  فيلم حقيقي  أي  تصويَر  منها  وما متكن  وبطشه،  النظام  بعيًدا من سطوة  وشعبها، 

اهلجرة واهلرب من بطش النظام.

قد يمتلك من بقي يف الداخل من وقائع وقصص وقضايا لطرحها سينمئًيا، إن تغري الوضع ونال 
حريته، ما هو أغنى مما يمتلك من انفصل عن واقعه، ونضبت لديه قصص وتفاصيل جمتمعة ومل يعد 
لديه نبع ليغرف منه سينمه، مثل من هو من يف الداخل، إال بقدر ما لديه من وعي وفكر وخيال وحرية 
للتعبري عم يريد التعبري عنه، فالفن برأيي رسالة، حتى حني ال يتقصد صانعها توصيلها ويكون عاكًسا 
هلا، ومعرًبا عن مقولة ما تعكس خلفية فكره، وتسهم يف تشكيل وعي املتفرج سلًبا أو إجياًبا. العمل 
الفني السينمئي هو عمل إبداعي مجاعي، وعنارصه اإلبداعية يكمل بعضها بعًضا، ويعتيل رأس هذا 
اإلبداع املخرج لكونه هو صاحب املرشوع والرؤية اخلاصة والعامة، وهو املسؤول عن اختيار عنارص 
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الفيلم اإلبداعية وتكاملها، بدًءا من اختيار السيناريو وانتهاًء باختيار املوسيقى وحتى أفيش الفيلم. 
املنتج، عىل  أما  أو نجاحه.  ما حيمل مسؤولية فشله  بقدر  الرئيسة،  الفيلم  فهو من حيمل بصمة  لذا، 
الرغم من أمهية دوره يف تبني عمل ناجح واختيار املخرج اجلدير به، فبعيد من حتقيق البصمة اإلبداعية 
للعمل السينمئي، إال بقدر ما يدفع من ماله إلنجاح العمل، ولذا فاجلوائز تعطي هوية سورية للفيلم، 
حني يكون مبدعوه سوريني، وخاصة خمرجه، وهذا ما شهدناه يف املرحلة األخرية من وجود جهات 
أجنبية عدة أسهمت يف إنتاج أفالم عن سورية والسوريني وثورهتم، وحني حصدوا اجلوائز نسبت إىل 
مبدعي هذه األفالم من السوريني ال إىل اجلهة املنتجة. يف املقابل، حصل أحد األفالم اللبنانية جائزة 
يف مهرجان كان يطرح القضية السورية، بممثلني سوريني ومنتجني أجانب، ولكن اجلائزة احتسبت 

للبنان، لكون خمرجة الفيلم لبنانية.

املخرج السوري مأمون البني: جذب املشاهد إىل شباك التذاكر هبدف الربح كان مغيًبا عن 
ذهن السينامئيني السوريني 

عرفت سورية السينم منذ 1908 من خالل آلة عرض جلبها أحد التجار، وأنتجت رشكة حرمون 
أول فيلم سوري صامت )املتهم الربيء( سنة 1928، وهو من إخراج أيوب بدري وتصوير رشيد 
جالل. توالت جمموعة من األفالم التي طغت عليها قصص الدفاع عن القضية الفلسطينية، وال سيم 
أن حرب الـ 48 قد انتهت وقد تصدى ملوضوعات مثل هذه شاب درس يف فرنسا واسمه حممد عرفان 
الذي أسس استديو عرفان، وأنتج يف اخلمسينيات من القرن املايض، مع إسمعيل أنزور ورشيد جالل 
وأيوب بدري ونزيه الشهبندر، جمموعة من األفالم ملصلحة مديرية الدعاية واإلعالن احلكومية التي 
كانت بمنزلة مؤسسة سينمئية رسمية شاركت أول مرة يف مهرجان برلني السينمئي سنة 1962 بفيلم 
)دمشق اخلالدة(. تأسست املؤسسة العامة للسينم سنة 1963، وأنتجت أول فيلم )سائق الشاحنة( 
اخلارج.  األكاديمية يف  تًوا دراساهتم  أهنوا  الذين  السينمئيني  املخرجني  استقبال  1968 وبدأت  سنة 
صاحب ذلك إنتاج أفالم خمتلفة عم أنتجه القطاع اخلاص يف ذلك الوقت؛ ألن عامل الربح واخلسارة 
كان غري مطبق يف املؤسسة، مما ساعد السينمئيني من خمرجني ومؤلفني يف أن تكون القضية الفلسطينية 

لسان حال أكثر أفالمهم املنتجة.

العرص الذهبي برأيي للسينم السورية وانتصاراهتا ظهر يف حمافل املهرجانات العربية والعاملية يف 
بداية السبعينيات، عندما ترأس إدارهتا األستاذ محيد مرعي، وأنتجت يف سنوات متقاربة جمموعة من 
أهم األفالم السينمئية يف تاريخ سورية، وهي: )الفهد( و)املخدوعون( و)وجه آخر للحب( و)العار( 
و)االجتاه  قاسم(  و)كفر  و)املغامرة(  التقدمي(  و)السيد  سورية(  لقرية  اليومية  و)احلياة  و)اليازريل( 
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األفالم  إنتاج  تواىل  هكذا،  مرتني(.  يولدون  و)األبطال  واألسود(  و)األبيض  و)األمحر(  املعاكس( 
السينمئية، وبدأت تفرض نفسها يف أكثر املهرجانات العاملية. بدأ النقاد يكتبون عن السينم السورية 
الشابة، وكأهنا سينم بديلة من سينم العامل العريب، فقد كان للمهرجانات السينمئية دور مهم يف إبراز 
السبعينيات،  أوائل  يف  للشبان  سينمئي  مهرجان  تنظيم  إىل  دفعهم  مما  السوريني،  السينمئيني  هؤالء 
ونجاحه مهد الطريق إلقامة مهرجان سينمئي دوري يعقد كل عامني بتوأمة مع مهرجان قرطاج، وقد 
أطلق عليه اسم مهرجان دمشق السينمئي سنة 1979، وأضيف عىل االسم مفردة )الدويل( يف ما بعد.

أحببت أن أورد هذه املقدمة ليتعرف القارئ إىل تاريخ موجز للسينم السورية، واألهم هو التعرف 
إىل طرائق التفكري لدى السينمئيني السوريني، وهي التي كانت وما زالت منحازة منذ البداية إىل سينم 
ما  السوري، بخالف  للمجتمع  اليومية  احلياة  واقع  تطرح  أفالمهم  فقد كانت موضوعات  الشارع، 
الواقع  يعالج  ما  فمنها  قلياًل،  خمتلطة  موضوعاهتا  كانت  التي  والعاملية  العربية  األفالم  أكثر  تطرحه 
املعيش، وكثري من إنتاجها تطرق للحياة الفارهة لفئة ضئيلة من الناس، لتدغدغ مشاعرهم وتبقيهم يف 
حلم اليقظة، وهدف ذلك بالطبع هو سيايس أواًل ثم دّر النقود يف جيوب املنتجني. إن جذب املشاهد 
إىل شباك التذاكر هبدف الربح كان مغيًبا عن ذهن السينمئيني السوريني، ما انعكس يف مستوى األفالم، 
وأحدث جداًل إجيابًيا يف املهرجانات العاملية. يعد مهرجان دمشق السينمئي مثل غريه من املهرجانات 
التي تضطر إدارته يف أكثر األوقات إىل االنصياع لقرارات جلان التحكيم، عىل الرغم من أن بعض 
اجلوائز أحدثت إشكاالت مع القرار السيايس الذي مل يكن يؤيد مضمون أفالمها، فم كان من اإلدارة 
إالّ أن جتد خمرًجا أو توليفة تريض الطرفني، فقد كان القرار السيايس ممثاًل يف إدارة املهرجان والقرار 
السينمئي ممثاًل يف جلنات التحكيم. هذا ما حيدث غالًبا يف بعض املهرجانات التي تقام ومتول يف بلداٍن 
تريده من  لتمرير ما  الدولة فقط  تقيمها  التي  املهرجانات  أنظمتها شمولية. هناك مع األسف بعض 
أنشطة أو رسائل، عرب اختيارها توليفة جلاهنا، إضافة إىل اختيار ضيوفها لتكون النتيجة هتلياًل وتصفيًقا 

لنهجها السيايس، وهذا ما حدث يف اآلونة األخرية يف مهرجان دمشق، وكانت نتيجته القضاء عليه.

أنواع  املختلفة، ويف كوهنا جامعة  الفنون  نمذج  فني مهم من  السورية نموذج  السينم  أن  ال شك يف 
الفنون كلها، فهي مرآة للحياة اليومية التي تعكس تطلعات الشعب بتفاصيلها كلها، لذلك فقد تأثرت 
بم حصل يف سورية من ثورة للحرية والكرامة لشعب أراد أن حيصل عىل مطلبه سلمًيا وبعيًدا من ترهات 
الدراما السورية، خاصة  أيًضا بصناع  أملّ  التفكك  التي أملت به وفككت وحدته. هذا  احلرب املصطنعة 
صناع الفيلم السينمئي، فأضعف اهلمم، وشتت القمم، ما أدى ببعضهم إىل فزر منتج السينم السورية، 
وإجياد مصطلحات سياسًيا عديدة ألصقت هبا، فأصبح الفيلم حيمل اهلوية السياسية ملخرجه أو منتجه 
أو البلد الذي رعى صناع الفيلم. لقد انقسمت السينم إىل سينم موالية أو معارضة، ولكن يبقى الفيلم 
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السينمئي الناجح بنظري هو الفيلم الذي يثري لدى املتفرج أحاسيس خمتلفة جتعله منجذًبا إليه، ومفكًرا 
يف ما يرويه، ومتأثًرا برسالته، ليفهمه اجلميع من دون متييز. أما األفالم الفاشلة، بحسب رأيي الشخيص، 
هي األفالم التي حتاول اهليمنة عىل املتفرج وجذبه إىل مواقف سياسية متباينة ومتبناة من املنتج وفق رأي 
سيايس معني، أو باألحرى هي صنيعة برش ال عالقة هلم بأي منتوج فني عىل اإلطالق، والقصد من ذلك 
هو الداللة عىل نمذج من السينم تسيطر اآلن عىل اإلنتاجات الرسمية لدول توتاليتارية املراد منها التأثري 

يف املشاهد، الختاذ مواقف سياسية أو عقائدية أو دينية مماثلة ملواقف منتج الفيلم.

أثريت مؤخًرا مشكلة توصيف انتمء املنتج السينمئي وهويته القومية يف كثري من الندوات السينمئية، 
مثلم  أكثر من جنسية،  السينمئية. هذه األفالم حتمل  املهرجانات  تواجه  أهنا أصبحت مشكلة  خاصة 
حيصل ألفالم تتكلم عىل حالة الوضع السوري، فنجد أن صانعيه سوريون يف قسم منهم، وجزء من 
التصوير تم يف سورية. عىل املهرجان أن يطلق جنسية عىل هذا الفيلم أو ذاك إلدراجه ضمن قوائمه، 
وقد صاحب ذلك اختالفات كثرية ما زالت قائمة؛ ألن بعضهم يعد أن املخرج هو من يصبغ الفيلم 
هبويته، ويعد آخرون أن املوضوع املثار هو صاحب اجلنسية، وما إىل ذلك من االختالفات احلاصلة التي 
تسهم تكتيكًيا يف أكثر احلاالت يف مترير الفيلم عىل حساب فيلم آخر إثر إدراجه يف قوائم املهرجانات. 

لكن، إذا أردنا العودة إىل أصول اإلنتاج السينمئي وقوانينه، فجنسية الفيلم جيب أن تتبع للمنتج.

الناقد السوري ماهر عنجاري: هناك جيل من السينامئيني السوريني الشبان املستقلني ممن 
أدخلوا السينام السورية إىل مهرجانات دولية 

يف أحد لقاءايت باملخرج الراحل نبيل املالح، سألته: هل هناك سينم سورية؟ فأجابني هناك مشاهد 
سورية ال سينم سورية. احلقيقة هي أن جوابه كان صاعًقا، فالسينم السورية مرت بمراحل، ومثاًل 
يف  ثورة  صنع  الفيلم  هذا  وإغراء؛  قدورة  أديب  وبطولة  السبعينيات،  إنتاج  من  )الفهد(  فيلم  لدينا 
ذاك احلني، وبذلك استطاع نبيل املالح أن يشد اجلمهور إىل السينم بمشهد وظفه بصورة مدروسة، 
وصنف هذا الفيلم واحًدا من أهم عرشة أفالم أسيوية أنتجت يف السبعينيات. هناك جيل عمل للسينم 
بإخالص، عندما كان هناك إنتاج خاص وحكومي يف الوقت ذاته. لقد كانت ثمة سينم لدينا، مثل 
أفالم دريد حلام بإنتاج سوري أو لبناين ومرصي مشرتك. نعم، كانت لدينا سينم وصاالت، ولكن منذ 
التسعينيات وحتى ما قبل سنة 2011 اجته الذوق العام يف اجتاٍه خمتلف، وتراجعت السينم. لقد تأثر 
ذلك بعوامل كثرية، ومنها التلفزيون والدراما والتوظيف املايل غري النظيف، وتبيضيه يف املسلسالت، 
فصارت عملية تبيض األموال باملسلسالت، وبيعها القنوات أسهل من صناعة فيلم سينمئي. لذا، قال 

نبيل املالح ليس لدينا سينم، بل لدينا مشاهد. 
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بعد سنة 2011، ظهر فيلمن حصال عىل توزيع سينمئي مل حيصل يف تاريخ السينم السورية، ومنهم 
فيلم )ماء الفضة( للمخرج أسامة حممد، والفيلم الثاين هو )طعم اإلسمنت( ملخرج شاب هو زياد 
كلثوم، وحصل هذا الفيلم عىل عدد من اجلوائز العاملية، وأظن أنه ال وجود ألي خمرج سوري حصل 
عىل جوائز بعدد اجلوائز التي حصل عليها زياد، حيث عرض فيلمه يف برلني ولوكارنو وأمريكا وعدد 
من املهرجانات، وهناك خمرج شاب ثالث أيًضا صنع فيلًم عن الثورة يف سورية، وهو املخرج طالل 
ديركي، ففيلمه األول كان باسم )العودة إىل محص( سنة 2011، والثاين هو )اآلباء واألبناء(، وهو 
أقوى من األول. احلقيقة هي أن حضور السينم السورية يف املهرجانات بعد سنة 2011 كان كبرًيا، 
2011 كانت األفالم تذهب إىل املهرجانات وفق مزاج  وبصورة أكرب قبل ذلك التاريخ، فقبل سنة 
املؤسسة العامة للسينم، واإلدارة إن كانت غري راضية عن فيلم ما، فهي ال ترسله إىل مهرجان، حتى إن 
كان من إنتاجها، مثل فيلم )نجوم النهار( الذي مل يعرض هنائًيا يف سورية، بل عرض لألصدقاء، ويف 
أماكن خاصة، علًم بأنه من متويل املؤسسة العامة للسينم، فهي من موله وهي من حاربه، فقد كانت 
العملية عملية حرق للفيلم واألموال. قليل من املهرجانات كان يستقبل السينم السورية، مثل قرطاج 

ومهرجانات املغرب. 

)يوم  فيلم  املثال  سبيل  عىل  ومنها  األفالم،  بعض  صنعت  التعبري،  جاز  إن  مستقلة،  سينم  هناك 
إنتاجها بصورة مشرتكة مع دول أخرى،  السورية سؤدد كعدان، وهو من  للمخرجة  أضعت ظيل( 
وحضور  مرص  لدخول  فيزا  عىل  حتصل  مل  األسف  مع  ولكنها  واجلونة،  بفينيس  الفيلم  عرض  وقد 
العرض، أي إن هناك جيل من السينمئيني الشباب، مثل طالل ديركي وسؤدد كعدان وزياد كلثوم، 
ماملو  ملهرجان  الرسمية  املسابقة  يف  اآلن  يشارك  الذي  النهرين(  )بيت  فيلم  صنعت  التي  منري  ومايا 
للسينم العربية. هؤالء يعملون بصورة مستقلة، وحياولون صناعة سينم وال يعملون مع أحد أو ضد 
كلثوم )طعم  زياد  فيلم  مثاًل  عليها،  يعملون  يصنعون سينم، ولدهيم موضوعات ومهوم  فهم  أحد، 
األسمنت( يتحدث عن بناء لبنان من عمل سوريني، والفيلم يقول زياد بلسان والده: »أيب كان يذهب 
إىل لبنان ليبنيه بعد احلرب، وحالًيا سورية فيها حرب. عندما تنتهي احلرب سوف يعود هؤالء الذين 

يبنون لبنان لبناء سورية«. هذا نوع من األفالم ال يمكن أن يقال إنه فيلم معارضة أو فيلم نظام. 

يريدون  وال  بلدهم  حيبون  ممن  وهو  سورية،  داخل  يف  ظل  والسينمئيني  الفنانني  من  كثري  هناك 
حورب،  من  ومنهم  داخله،  من  األفالم  صناعة  يف  االستمرار  يريدون  وهم  بلدهم  ألنه  مغادرته؛ 
واعتقل ألنه يريد عرض فيلمه يف مهرجان، مثل املخرج القدير حممد ملص، عندما كان يريد عرض 
فيلمه )سلم إىل دمشق( يف مهرجان لوكارنو، فتم إيقافه عند احلدود، علًم بأن الفيلم ليس ضد النظام، 
للسينم،  العامة  املؤسسة  من  متويله  هناك شخص  إنسانية.  اجتمعية  قصة  وفيه  املعارضة،  مع  وليس 
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وكان حياول اخلروج من عباءهتا ويصنع أفالًما إنسانية، وهو املخرج جود سعيد، ويف فيلمه األخري 
كبري،  خطأ  حصل  ما  فإن  الشخيص،  رأيي  وفق  النظام.  جهة  يف  تصنيفه  وتم  املعارضة  من  حورب 
فكيف تكون معارًضا، وال تتقبل فكرة الرأي والرأي األخر؟ كيف تكون سورًيا وحتارب السوري 
اآلخر؟ إنه منطق خاطئ أن تعد من هاجر خائنًا، وأن الباقي وطني أو بالعكس. املعارضة تعني حتسني 
احلياة الديمقراطية ال العكس، وأن ال يعجبني رأيك، وأن ال أريد أن أرى فيلمك، فهذا من حقي، 
ولكن ليس من حقي أن أحارب فيلمك. هذا ما جيب أن تفهمه املعارضة يف اخلارج واملؤيدون للنظام 
أعمل  جديًدا.  سينمئًيا  وجياًل  جديدة،  أفالًما  وسنرى  لدينا،  جديدة  سينم  ثمة  ستكون  الداخل.  يف 
هؤالء ستعيد تعريف السينم السورية، فزياد كلثوم وطالل ديركي وسؤدد كنعان أسسوا لسينم سورية 

جديدة، عىل الرغم من أن أساليبهم ختتلف، وهذا االختالف يصنع سينم. 

قبل احلديث عن هجرة السوريني، دعنا نتحدث عن فلسطني. نرى اليوم فيلًم فلسطينًيا، وإنتاًجا 
من  إىل  أي  صناعة،  بم هو  اإلنتاج  إىل  ينسب  ودائًم  فلسطيني،  فرنيس  إنتاج  من  فيلم  مثاًل  مشرتًكا، 
املثال املخرجة هيام  يدفع التكاليف، ولكن استطاع الفلسطينيون أن يسطروا إنجازات، فعىل سبيل 
عباس، عندما حتصل عىل جائزة عن فيلم من إنتاج فرنيس أو هولندي، فهي تعرف عن نفسها بوصفها 
الفلسطيني.  الفيلم  إليها، كأن يقال:  الفيلم ينسبونه  الذين يرون  فلسطينية، وتفتخر بذلك، والناس 
أنت بوصفك خمرًجا أو ممثاًل تستطيع أن تعطي انطباًعا أكرب، وقد رأينا عىل سبيل املثال فيلم )مسافر 
حلب إسطنبول(، حتى اليوم ال أعرف هوية الفيلم، وهو من إنتاج تركي، ولكن الفيلم كله سوري 
هل  سألني:  ماملو،  مهرجان  يف  العرض  أثناء  يف  احلضور  أحد  سوري.  واملوضوع  سورية  واللهجة 
تعرف هوية الفيلم؟ فأجبت رصاحًة: ال أعرف. بغض النظر إن أعجبني الفيلم أم مل يعجبني، لكنه 
أثار السؤال عن هويته. يف النهاية، ال أنسب الفيلم إىل سورية؛ ألن فيه ممثاًل سورًيا أو ألن موضوعه 
سوري، ولكني أنسبه إىل السينم السورية، إن كان املخرج سورًيا، وأما النجوم الذين ينجحون، مثل 
جهاد عبدو عىل سبيل املثال، فنجاحهم شخيص، وينسب إليهم. لكن عبدو يفتخر ألن أصله سوري، 
وموضوع األصل موضوع عميق جًدا عند السوريني والفلسطينيني خاصة، وأنا مثاًل )ماهر عنجاري( 
أمحل اجلنسية الفرنسية، وأعيش يف فرنسا منذ 30 سنة، ولدي اسم فرنيس، ولكني أفتخر بأن أصويل 
سورية. باألدق، ينسب النجاح إىل األشخاص ال الدول، فمثاًل حممد قبالوي، وهو فلسطيني سوري، 
ومؤسس مهرجان ماملو للسينم العربية، يظل هو املؤسس ال سورية. خالصة القول؛ أنسب الفيلم إىل 
املخرج، إن كان املوضوع أيًضا سورًيا، لكن إن كان املخرج سورًيا واملوضوع غري سوري، فأنا أفضل 

نسبة الفيلم إىل بلد اإلنتاج. 
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السينام السورية يف مهرجان ماملو السينامئي

انطلق مهرجان ماملو للسينم العربية كحاجٍة ثقافيٍة مشرتكة عربية سويدية، بوصفه منرًبا للتعريف 
مقاصدها  ومن  واالقتصادية،  والثقافية  االجتمعية  احلياة  تعكس  مرآة  السينم  كون  العربية،  بالثقافة 
التعريف بالرتاث والفلكلور والفن تبًعا لتنوع موضوعاهتا وشموليتها. بدأ مهرجان ماملو فكرة طموحة 
هتدف إىل تبوِء منزلٍة خاصة متميزة يف السويد والدول اإلسكندنافية، وأسهم يف نجاحه، إضافًة إىل 
إرادة مؤسسه حممد قبالوي)1) والذين وقفوا إىل جانبه يف إطالق املرشوع؛ عوامل عدة؛ منها املوقع 
اجلغرايف والرتكيب الديمغرايف ملدينة ماملو التي تضم أكثر من 165 جنسية عاملية، ووقوعها عىل بحر 
الشمل املعرب من جنوب أوروبا إىل شمهلا، ورسعة تبني املؤسسات الثقافية السويدية للمرشوع بعد أن 

أثبت بوقٍت قصري أنه جرٌس للتواصل الثقايف بني العامل العريب وشمل أوروبا. 

رسخت الدورة الثانية حضور مهرجان ماملو للسينم العربية، فغدا حمط اهتمم املؤسسة الثقافية يف 
ا للسينم  املهرجان جزًءا من تلك املؤسسة، حيث نشأ ونم بوصفه مهرجاًنا سويديًّ السويد، وأصبح 
العربية، وهذا ما يميزه من املهرجانات السينمئية العربية. كان بمقدور املهرجان بكل بساطة أن يتحول 
إىل مهرجان دويل، لكنه آثر الوفاء لرسالته الثقافية، أي أن يكون منصة للسينم العربية يف أوروبا، وأن 
يؤثر يف معادلة االندماج عىل املستوى الثقايف، لتصبح معادلة تبادلية، وليست من طرٍف واحد، بذلك 

حقَق املهرجان نجاًحا وحضوًرا رسيعني فاقا التوقعات.

    قطع املهرجان شوًطا كبرًيا، حتى أصبح املهرجان السينمئي األكرب للسينم العربية، واألكثر شهرة 
يف أوروبا، والوحيد يف الدول اإلسكندنافية. عكس املهرجان مهوم السينم العربية القادمة من أنحاء 
الوطن العريب كلها، وشملت مسابقاته األفالم الروائية الطويلة والقصرية والوثائقية. يغطي برنامج 
املهرجان عدًدا من االحتفاليات اخلاصة، يعمل املهرجان عىل تنظيم ورشات عمل، وندوات تتناول 
مهوم السينم وشؤوهنا، عالوة عىل كونه ملتقى للناس وللنخبة الثقافية العربية والسويدية، وال سيم 
صانعي السينم والنقاد والنجوم. ففي دورته اخلامسة 2015 أطلق املهرجان سوقه السينمئية األوىل، 
ليكون منصة لإلنتاج السينمئي املشرتك بني العامل العريب ودول شمل أوروبا، إضافة إىل كونه ملتقى 

))) رئيس مهرجان ماملو للسينام العربية مواليد دمشق، درس اإلخراج يف السويد، شغل مدير إدارة اإلنتاج لقناة راديو وتلفزيون العرب القناة األوروبية 

من أملانيا. شارك يف عدد من لجنات التحكيم يف املهرجانات السينامئية العربية والدولية، ومنها توزيع جائزة »غولدباغن« وهي مبنزلة األوسكار السويدي. 

من أهم أعامله مسلسل الياسمني واالسمنت وهو مسلسل يجمع ممثلني من سوريا وأملانيا والسويد وله أكرث من 5) فيلاًم وثائقيًا منها: )ثالثة أرشعة نحو 

الشمس، السويد الوجه اآلخر، ملاذا أنا هنا). وأخرج أكرث من مئة وأربعني حلقة من برنامج )املجلة األوروبية).
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لصانعي السينم من أنحاء العامل مجيعها، وهبدف تشجيع اإلنتاج السينمئي املشرتك بني السويد والعامل 
العريب أنشأت السوق السينمئية أربعة صناديق دعم ملرشوعات األفالم)2).

مل يميز مهرجان ماملو للسينم العربية بني سينم قادمة من دولة عربية وأخرى، ففي دوراته الثمين 
من  أكثر  باإلنتاج  غزارة  لدهيا  عربية  سينم  وجود  باحلسبان  األخذ  مع  والتنوع،  التوازن  عىل  حافظ 
غريها، ولكل سينم عربية أحواهلا، ولكن حرص املهرجان عىل متثيل اجلميع يف أثناء اختيار األفالم 
التي تسجل، وحرص املهرجان يف الوقت ذاته عىل أال يستقبل أي نوع من األفالم »التي تقوم عىل 
يف  االختيار  أساس  مها  السينم  ومعايري  السينمئي  فاإلبداع  والشعاراتية«،  الدعاية  أو  الربوباغندا 

املهرجان، بحسب ما أشار مؤسسه ورئيسه يف مقابالت عدة. 

  احلضور السينامئي السوري يف املهرجان 

لقد درج املهرجان منذ دورته األوىل عىل تنظيم بانوراما أو احتفالية خاصة بسينم عربية يف كل دورة 
من دوراته، وتكريم صانعي السينم العربية ونجومها من خمتلف البالد العربية، لذا احتفى املهرجان 

بالسينم السورية، وكرم صانعيها أسوة بنظرائهم من السينمئيني العرب. 

ففي دورته األوىل عام 2011 كان النجم السوري الراحل وفيق الزعيم أحد أهم ضيوف الرشف 
يف املهرجان، إىل جانب كوكبة من نجوم وصانعي السينم العربية. 

أما يف دورته الثانية عام 2012 كرم املهرجان املخرج السوري الراحل نبيل املالح، وكان أيًضا أحد 
م النجم السوري مجال سليمن،  أعضاء جلنة حتكيم األفالم الروائية الطويلة، ويف الدورة ذاهتا أيًضا ُكرِّ
النجم مجال سليمن  فيها  ماملو، استضاف  ندوة يف جامعة  الرابعة  املهرجان نظم يف دورته  أن  ويذكر 

للحديث عن جتربته اخلاصة، وعن السينم السورية. 

ويف الدورة الرابعة للمهرجان عام 2014 كرم املهرجان املخرج السوري القدير حممد ملص الذي 

))) األول لدعم مرشوعات األفالم الروائية الطويلة وتطويرها بالتعاون مع املعهد السويدي لألفالم، والثاين لدعم األفالم الروائية القصرية وتطويرها بالتعاون 

مع فيلم سكونة جنوب السويد، والثالث لدعم مرشوعات األفالم الوثائقية وتطويرها بالتعاون مع املعهد السويدي لألفالم، أما الرابع لدعم األفالم الوثائقية 

يف مرحلة ما بعد اإلنتاج، وهو بالتعاون مع مؤسسات عربية وعاملية عدة، وبالفعل أمثرت هذه الصناديق عدًدا من األفالم ذات اإلنتاج املشرتك كان يف 

مقدمتها فيلم »عىل كف عفريت« ملخرجة تونسية سويدية، ليكرس بوصفه أول فيلٍم من إنتاج عريب سويدي مشرتك. وأنشأ املهرجان مؤسسة لتوزيع 

األفالم العربية يف السويد، لتكون الذراع التوزيعية للمهرجان، والنارش للسينام العربية يف السويد.
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م املمثل النجم السوري جهاد عبدو، إىل جانب  شارك هبذه الدورة أيًضا بفيلمه »سلم إىل دمشق«، وُكرِّ
املمثلة املغربية ثريا علوي. 

فيلم »سلم إىل دمشق« حيصل عىل جائزة يف الدورة الرابعة

جائزة أفضل مدير تصوير ذهبت جلود غوراين عن )فيلم سلم إىل دمشق( للمخرج حممد ملص من 
سورية، يف حكاية الفيلم جسد غالية مسكون بروح زينة، الفتاة التي قضت غرًقا يوم والدهتا. ُتالحق 
غالية حياة زينة الّسابقة وذكرياهتا، فتسافر إىل دمشق لدراسة الّتمثيل وملحاولة فهم احلالة التي تعيشها. 
ازدواجّية شخصّية غالية، فيضّمها حتت جناحه،  بفؤاد، خمرج سينمئّي طموح، تسحره  تلتقي  هناك 
ويساعدها لتجد مكاًنا تسكن فيه يف منزل دمشقّي ُحّوَل إىل بيت للطلبة يسكنه شباب سورّيون من 
مناطق خمتلفة. داخل جدران هذا املنزل، يتبلور حّب فؤاد لغالية وزينة يف آن مًعا. يف الوقت عينه، تبدأ 

االحتجاجات يف سورية، وتتصاعد منتهكًة تدرجيًيا عزلة الشخصيات وتوقهم إىل احلرية.

ويف الدورة السادسة للمهرجان حصلت السينام السورية عىل جائزتني، مها: 
شهادة تقد ير للفيلم السوري »خبز احلصار« للمخرجة سؤدد كعدان، وهو فيلمها القصري األول 
اللبنانية.  السورية  احلدود  عىل  احلصار«  »خبز  سؤدد  صورت  الوثائقية.  األفالم  من  سلسلة  بعد 
فـّر  و«جندي«  شجرة،  يف  ختتبئ  حممولة  وهواتف  خبز  ُمهّربة  الشابان:  البطالن  فيه  يلتقي  حيث 
من احلرب السورية بعدما قتل صديًقا له يف أثناء متارين إطالق النار عىل ... الّشجر، واالثنان عىل 

يقني أنه ال يوجد أّي مفر. 

أما اجلائزة الثانية وهي جائزة جلنة التحكيم اخلاصة حصل عليها فيلم »جلد« الوثائقي للمخرجة 
السورية عفراء باطوس. 

وحصل فيلم »ذاكرة باللون اخلاكي« للمخرج السوري الفوز طنجور يف الدورة السابعة ملهرجان 
الشعب  عاشها  عصيبات  سنوات  قصة  يروي  الفيلم  وثائقي.  فيلم  خمرج  أفضل  جائزة  عىل  ماملو 
السوري يف ظل حكم حزب البعث، كانت مصبوغة باللون اخلاكي املوّحد الذي يرمز إىل العسكر، 
والذي مسح عن املجتمع ألوان احلياة؛ ليبقى اإلنسان خملوًطا باآلمال واألحالم، مع جتارب القمع 
واحلرمان. وصف الناقد السينمئي املعروف »حممد رضا« الفيلم بأنه »أحد أهم وأفضل األفالم العربية 
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2017 ليس أساًسا بسبب موضوعه ووجهة نظره يف الوضع السوري املعقد، عىل الرغم من  للعام 
أمهية هذا املوضوع، بل ألنه طّوع املادة فنًيا، بحيث ال ينسى الفيلم أنه سينم أواًل ومضمون ثانًيا.

 يف الدورة السابعة أيًضا حصل فيلم »غيبوبة« للمخرج السوري عمرو عيل عىل جائزة أفضل فيلم 

روائي قصري. 

أما يف الدورة الثامنة للمهرجان عام 2018 كرم املهرجان الفنان واملخرج السوري الشهري حممد 
أحد مؤسيس  السويد. وهو  إىل  قدومه  العربية يف سورية وبعد  الثقافية  احلياة  العليوي، إلثرائه  خري 
نقابة الفنانني يف سورية، ولقب بصاحب احلنجرة الذهبية من قبل عدد من اخلرباء الدوليني يف علم 
األصوات والدوبالج، وقد لعب بطولة كثري من األعمل املرسحية التي قدمتها دائرة املسارح السورية، 
الدوبالج. ومن مسلسالت األطفال والكرتون أدى  العرائس، حيث برع يف فن  وخاصة يف مرسح 

دور رششبيل يف كرتون السنافر الشهري، وأدى دور باباي، وفيكي »الفايكنغ«. 

وما جئنا عىل ذكره هو جزء من املشاركات السورية يف مهرجان ماملو للسينم العربية، بيد أن احلضور 
السوري مل يقترص عىل السينم السورية، بل احتفى املهرجان أيًضا بعدد من األفالم التي تناولت هجرة 
العروسة«  مع  أنا   « وفيلم  اسطنبول«  حلب  »مهاجر  فيلم  »حمبس«،  فيلم  مثل  وقضاياهم  السوريني 
وهو إنتاج إيطاليا وفلسطني، إخراج كل من اإليطايل آنتونيو آوغليارو، والفلسطيني من سورية خالد 
سليمن النارصي، واإليطايل غابرييل دل غرانده، وحصل عىل جائزة جلنة التحكيم اخلاصة يف مهرجان 

ماملو للسينم العربية 2015. 
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ورشة: حارض السينام السورية ومستقبلها

يارس أبو شقرة

      مثلم هو حال كل السوريني، باتت السينم السورية اليوم مقسمة إىل توجهات عدة، يربز منها 
خطان رئيسان؛ األول يموله النظام، ويروج له، يعرض يف مناطق سيطرته ويف الدول التي تدعمه، 
الثورة  مع  ولد  والثاين  الطويل،  التاريخ  ذات  السورية  احلكومية  للسينم  استمراًرا  اخلط  هذا  ويعد 
السورية، نال حريته بمواجهة مقص الرقيب وسلطة رجال األمن، يقدم عروضه حول العامل، ويصل 

إىل أهم املهرجانات الدولية.

      ويف ظل االنقسامات التي تشهدها السينم السورية، كيف يمكن أن نعّرف هذه السينم اليوم؟ 
وهل يمكن لنا التنبؤ بمستقبلها؟ أسئلة نطرحها عىل عدد من املتخصصني يف هذا املجال، لكي نجد 

ولو تعريفا بسيًطا ملا جيري اليوم عىل الساحة السينمئية السورية، وإىل أين تتجه.

غايا جيجي: خمرجة سينمئية سورية

زياد كلثوم: خمرج سينمئي سوري

غيفارا نمر: صانعة أفالم وثائقية سورية، خمرجة ومنتجة، ناشطة يف جمال برامج الدعم.

راشد عيسى: ناقد، كاتب صحايف فلسطيني سوري.

1. بعد أن كانت السينام السورية متثل بسينام املؤسسة العامة للسينام لعقود، كيف 
تصف حال السينام السورية اليوم؟

تلخص غيفارا نمر السينم السورية اليوم - الوثائقية منها حتديًدا- بكوهنا »سينم مستقلة، تقوم عىل 
جمموعة من صناع األفالم األفراد، أو تعتمد يف أحيان أخرى عىل التعاونيات السينمئية أو الثقافية«. 

عدة  دعم  عىل  احلصول  »استطاعت  إهنا  قائلة  اليوم  السورية  السينم  عن  جيجي  غايا  وتتحدث 
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مؤسسات دولية حول العامل، أوروبية بصورة خاصة، و من ثم استطاعت التحرر من مؤسسة السينم˓ 
هناك بدايات لسينم سورية جديدة بموضوعات خمتلفة، و طرق طرح جديدة، وهي موجة سينمئية 

جديدة بدأت بالوالدة، لكنها ما تزال بحاجة إىل مزيد من الوقت لتتبلور مالحمها«.

أتاحت اخلروج من  الثورة السورية أهنا  باملستقبل يقول راشد عيسى إن »أول ما فعلته  وبتفاؤل 
عاًما  ألربعني  احتكرت  التي  للسينم،  العامة  املؤسسة  رأسها  وعىل  واإلعالمية،  الثقافية  املؤسسات 
اإلنتاج السينمئي، وحتكمت بمفاصل السينم كلها. اليوم تعد املؤسسة العامة للسينم جهة واحدة، بينم 
جتد جهات أخرى عدة، هتتم باإلنتاج السينمئي السوري. وأظن أن توالد املؤسسات املهتمة باإلنتاج 
السينمئي مستمر. نحن نتحدث عن ماليني السوريني خارج البالد، يعيشون يف مناخات ال رقابة فيها 
يِعد  مناخات تشجع وحتتضن وتبحث عن مواهب سينمئية. هذا  بل  السينمئي،  الفن واإلنتاج  عىل 

بقاعدة عريضة ومتنوعة لإلنتاج السينمئي السوري مستقباًل.«

ومن جهته يرى زياد كلثوم أن »السينم حتررت من الرقيب، أو باألحرى من احلالة التي تشبه فرن 
اخلبز، عندما يأيت أحدهم ليأخذ دورك عنوة، ملجرد أنه يمتلك شكاًل من أشكال السلطة، املؤسسة 
احتكرت خمرجني وحرمت آخرين، ومن حصل عىل فرصته مل يكن مسموًحا له باملناقشة، بل كان عليه 
إنتاج أفالم مصبوبة بقوالب النظام، باستثناء بعض أفالم الثمنينيات، حيث كان املخرجون هيربون من 
مقص الرقيب إىل الرمزية، وهذا مل يعد ممكنًا، عندما عملت مع حممد ملص يف فيلم »سلم إىل دمشق«، 
قلت له ال يمكن أن تعيد العمل بلغة فيلم الليل السينمئية، مل يعد من املمكن استخدام الرتميز بعد أن 

بات فعل القتل يوميًّا، وهذه من وجهة نظري مناقشة صحية بني جيلني سينمئيني.

نحن اليوم بمرحلة التجريب، والبحث عن لغتنا السينمئية التي متيز كل واحد من اآلخر، مع بدء 
من  الطبقات  آالف  وتركب  احلدث،  إىل  تذهب  أن  سينمئيًّا  بوصفك  عليك  التعبري،  حرية  ممارستنا 
شخصيتك عىل املوضوع الذي تعمل عليه، نحن ال نريد الذهاب إىل السينم ملشاهدة مادة إخبارية، بل 

ملشاهدة حكاية مصنوعة سينمئيًّا تتضمن كل عنارص السينم«.
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2. ما التغري الذي يمكن لنا أن نالحظه يف السينام السورية بعد عام 2011، بعيًدا 
عن موضوعة الرتويج للنظام أو ضده؟

الروائي.  الفيلم  الوثائقية عىل حساب  السينم  »انتعاش  التغري األساس هو  أن  يرى راشد عيسى 
وارتفاع سقف الرقابة وحرية القول، بم يف ذلك سينم النظام، حيث يبدو أن الثورة أسهمت أيًضا يف 

حترير سينمئيي النظام إىل حد ما«

بينم خيالفه زياد كلثوم الرأي بخصوص خمرجي النظام: »سينمئيو النظام مصبوبون يف قوالبه، أما 
يف اخلارج بات هناك مساحة للمخرجني للتجريب، لكن املشكلة أن األفالم التي تنتج خارج سورية 
املعاكس،  املرة من الطرف  النظام، لكنها تأيت هذه  معظمها بات أقرب إىل »الربوباغاندا« مثل سينم 
وتدعي هذه األفالم أهنا عن سورية، عىل الرغم من استحالة تقديم فيلم عن سورية، من يصنع فيلًم 
عن إدلب ستجد يف فيلمه أنه مل يبتعد أكرت من 1 كيلو مرت عن حميط سكنه، والسؤال: كيف لنا أن نصنع 

فيلًم وثائقيا عن سورية اآلن؟«

وضمن إطار احلديث عن الفيلم الوثائقي تضيف غيفارا نمر أن ما تغري هو إمكان اإلنتاج املتاح 
اليوم، حيث تقول إن »الفرص مل تكن موجودة، واآلن أصبحت متاحة، يف العامل املايض يف مهرجان 
أمسرتدام الوثائقي الدويل ُوجدت سبعة أفالم سورية، من بينها ثالثة ملخرجني يقدمون عملهم األول، 

وأظن سيكون هناك غربلة يف السنوات القادمات، وسنرى خمرجني جديدين أكثر«.

تتابع نمر يف حديثها عن التطور يف صناعة السينم الوثائقية فتضيف أنه »كان سيحصل حتى دون 
ثورة يف 2011 لكن ببطء شديد، فقد كانت املبادرات الداعمة لصناع السينم الوثائقية قد بدأت يف 
سورية مثل مهرجان »دوكس بوكس« وبراجمه التدريبية، وكذلك الفرص اإلقليمية، وما حصل بعد 
2011 اختصار للزمن باملعنى اإلنتاجي. قبل 2011 كانت البلد منغلقة عىل نفسها، ال أحد يعرف 
عنها الكثري، وبعد الثورة بدأ الفضول العاملي ملعرفة أي يشء عن هذا البلد وناسه، ومن ثم، بدأ الدعم 
يتوجه إىل صناع السينم السوريني من قبل املنح ومنصات الدعم، وهذا يف بعض األحيان مل خيلق نوًعا 

من العدالة يف فرص اإلنتاج بني املخرجني اجلديدين«.
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3.كيف تنظر إىل سينام الطرف اآلخر؟ وهل أنت مهتم بمتابعتها؟

تقول املخرجة غايا جيجي إهنا مهتمة بمتابعتها، لتعرف أين وصلت من الناحية الفنية والتقنية، 
لكن الفرصة مل تسنح هلا لتشاهد هذه األفالم، أما غيفارا نمر املهتمة بالسينم الوثائقية، فتقول إهنا مل تر 

أو تسمع عن سينم وثائقية صنعها النظام يف األعوام املاضيات.

اإلعالمية  النظام  مؤسسات  تنتجه  ما  كل  ومتابعة  بمتابعتها،  اهتممه  عىل  يؤكد  عيسى  راشد 
والثقافية، الرسمية منها واخلاصة، يقول »ال غنى عن مشاهدة تلك األعمل، فهي يف النهاية ستحسب، 
شئنا أم أبينا، عىل السينم السورية، وصحيح أهنا تنتج حتت سقف النظام، لكن قد حيدث أال تكون 
كلها يف إطار »الربوباغندا«. ومع أن ما يصلنا من هذه األعمل قليل جًدا، أفالم جود سعيد مثاًل، وهي 
»بروباغندا« خالصة، فلن نعدم أن نجد سينم خارج الرسب. لن نتوقع أهنا تعارض سقف االستبداد، 

وخترقه، لكن عىل األقل نأمل أال تكون كلها بروباغندا«.

زياد كلثوم يفند طريقة تعاطي خمرجي النظام مع عملهم قبل الثورة السورية وبعدها، يروي لنا 
عن عمله مع حممد عبد العزيز عام 2009 يف فيلم )دمشق مع حبي( فيقول: »قرأت النص، وأخربت 
املخرج أنه يبدو كم لو أن وزارة األوقاف هي من كتبه، امرأة هيودية تبحث مع صديقها املسلم السني 
عن  إعالمه  ويف  الشوارع  يف  النظام  ينرشها  التي  الصور  كثرًيا  يشبه  إنه  حيث  املسيحي،  حبيبها  عن 

صورة الشيخ املسلم مع اخلوري والوئام املصطنع، وهي حقيقة خطاب النظام.

وبعد الثورة أتى فيلم مطر محص جلود سعيد، وهو ما يمكن عده جزًءا ثانيًّا من فيلم عبد العزيز من 
ناحية اللغة البرصية والرسدية والعالقة املصطنعة ما بني الطوائف السورية، يضاف إليه أن جود سعيد 
دخل إىل مدينة محص التي ُهّجر أهلها عنوة بعد أقل من أسبوع، من دون أن جيري أي مقابالت معهم، 
واستخدم منازهلم ديكورات لرسد حكاية مغايرة عم حدث يف املدينة من أجل صناعة »بروباغاندا« 

للنظام.

سينمئيو النظام ليست لدهيم اجلرأة ليقولوا رأهيم الشخيص، وهم اختاروا البقاء يف هذه الزاوية، 
فمثاًل يضحكني اليوم احلديث الدائر داخل البالد عن الفساد، بعد أن رأينا الناس تبتلع أنقاض بيوهتا. 
بعد كل ما تعرض له السوريون ما زال أولئك السينمئيون ال يمتلكون اجلرأة للحديث كم يفكرون«.
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4. إىل أي درجة يلعب التمويل دوًرا مهامًّ يف صناعة السينام السورية والتأثري يف 
موضوعاهتا؟

يرى راشد عيسى أنه خارج سينم النظام ال يؤثر التمويل يف صناعة الفيلم السوري قائال: »أساًسا 
لن جتد ذلك التمويل الكبري، فم زلنا نتحدث عن متويل حمدود، تقوم به جهات عدة ممولة، يتكفل كل 
منها بحصص حمدودة. ال أتوقع، عىل سبيل املثال، أن يكون التمويل قد أمىل عىل فيلم مثل »قمشتي 
أجندات  أنه  التمويل عىل  إىل  بالنظر  كبرية  مبالغة  هناك  أفكاًرا وتوجهات.  غايا جيجي  لـ  املفضلة« 

ورشوط«.

يف ما تنظر غايا جيجي إىل املوضوع اجلوهري، بحسب تعبريها، من زاوية أخرى، حيث توضح 
مدى ارتباط التمويل بالرقابة قائلة: »عندما كان التمويل مرتبًطا بمؤسسة السينم كانت هناك رقابة 
صارمة عىل موضوعات األفالم و سبل معاجلتها. وعندما استطاعت السينم السورية اخلروج إىل آفاق 
جديدة من ناحية التمويل، حصلت عىل حريتها يف اختيار املوضوعات، والطريقة التي تعالج هبا هذه 
ا، بعيًدا عن مقص الرقابة، و عىل الرغم من أن األعمل التي حصلت عىل  املوضوعات دراميًّا و برصيًّ
املؤسسة، إال أهنا استطاعت  تنتجها  التي  باألفالم  ا مقارنة  متويل دويل تكاد ميزانيتها تعد هزيلة جدًّ
إملام  تقنيني خرباء، وعىل  التعاون مع  و  أن تصل إىل جودة عالية بسبب احلرية يف صنعها من جهة، 
بأدواهتم، وهو ما كنا، وما زلنا، نفتقر إليه يف سورية، إن كان يف جمال التصوير أو هندسة الصوت أو 

املونتاج....إلخ«.

بسؤال:  فيبادر  املخرج وتصميمه مرشوَعه،  باستقاللية  يتعلق  املوضوع  أن  كلثوم فريى  زياد  أما 
ا. التمويل  »هل أنت فعاًل سينمئي مستقل أم ال؟ إن كنت سينمئيًّا تعمل ملؤسسة، فبالطبع لن تكون حرًّ
ال  أن  رشيطة  املبلغ  هذا  توظف  كيف  هو:  به  املرتبط  السؤال  لكن  الفيلم،  بصناعة  عنرص  أهم  هو 
يتدخل املمول يف مرشوعك املستقل من حيث إرغامك عىل أفكار ال تتبناها بوصفك خمرًجا سينمئيًّا؟. 

عىل اجلميع أن يعي أنه سيايس بقدر ما هو سينمئي، والعكس صحيح، هنا تتحدد هوية املخرج 
السينمئية، إن كان يعتمد عىل مؤسسات تفرض عليه رشوطها فهو يسهم يف صناعة بروباغاندا، عليه 

أن يكون مستقاًل وصاحب مرشوع شخيص«.

أما غيفارا نمر فتخربنا عن صغر حجم عائلة الفيلم الوثائقي مقارنة بالسينم الروائية، حيث يلتقي 
ثقافية،  منح  بني  فتتنوع  التمويل  مصادر  أما  جديد،  كل  يف  ويتناقشون  الدولية،  املحافل  يف  اجلميع 
وجهات حكومية، وتلفزيونات، ورشكات ربحية، ولكل من هذه اجلهات سياسته وسوقه ومجهوره. 
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املخرجون  يستطيع  حيث  استثنائية،  حاالت  دائًم  يوجد  لألفالم،  متويل  هناك  يكون  أن  الطبيعي 
واملخرجات إنتاج أفالمهم، ولعب األدوار مجيعها، مثل الكامريا والصوت واملونتاج، لكن يف النهاية 
هناك مطب التوزيع، أي النرش والعرض، وهذا يشمل املهرجانات والتلفزيونات وصاالت السينم، 
وإن نجح أحدهم بإدارة هذه األمور كلها بمفرده، فهذا استثناء، وليس القاعدة، التمويل له دور كبري 
حتًم ألنه يعني إمكان اإلنتاج والتوزيع، وإمكان خلق املنتج السينمئي، وإعطاءه سرية حياة من خالل 

منصات العرض.

5. عىل مستوى املنطقة، عندما نقول سينام إيرانية أو سينام تركية يتبادر إىل ذهننا 
حالة سينامئية معينة، هل ترى بداية لتشكل مالمح سينام سورية جديدة؟

من ناحية الفيلم الروائي ترى غايا جيجي »بأنه من املبكر احلديث عن حالة سينمئية سورية˓ جيب 
االنتظار بعض الوقت، وصنع مزيد من األفالم الروائية، كم الوثائقية، لتتشكل مالمح هذه السينم، 

ولو أين أرى أننا نشهد البدايات، ولكن جيب إثبات القدرة عىل االستمرار و التنوع.«

إليه، عن سينم سورية، هلا  املبكر احلديث، باملعنى الذي أرشت  أنه »من  أيًضا  يرى راشد عيسى 
املرتبطة عىل نحو وثيق  السورية،  الوثائقية  السينم  إىل  إذا أرشنا  إال  ما،  تكّون موجة  مالمح مستقرة 

بمجريات الثورة واحلرب ويوميات اللجوء واالعتقال، وهذا بحث يطول«.

الفردي، ومن  اكتشاف الصوت  الوثائقية تقول غيفارا نمر: »نحن بمرحلة  السينم  أما عن هوية 
ا احلديث عن هوية سينمئية. تضعنا منصات العرض ضمن فئات تبًعا للموضوعات التي  املبكر جدًّ
تتناوهلا األفالم مثل عنف، سياسة، حرب، حقوق إنسان، امرأة، وهذا ناجم عن املوضوعات املشرتكة 

لألفالم، ولكنه ال يعطي هوية للسينم الوثائقية«.

زياد كلثوم يرى أننا بمرحلة اكتشاف الذات، قائاًل: »ال يوجد لدينا الغزارة اإلنتاجية مقارنة برتكيا 
سورية  يف  السينمئي  لإلنتاج  للسينم  العامة  املؤسسة  احتكار  هو  بالتأكيد،  األسباب،  وأحد  وإيران، 

لعقود. من ناحية أخرى نحن يف حال حرب، ونقارن أنفسنا ببلدان مستقرة وتعيش بسالم.

اليوم احلديث عن سينم سورية ملحض وجود أربعة أفالم أو مخسة يف منصات عاملية بسبب  بدأ 
احلرب، لكن من الواضح أن كل خمرج سيعمل عىل سينمه بطريقته وبأسلوبه الفرديني، نحن صناع 
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السينم ال يشبه بعضنا بعًضا، وبرأيي هذا هو اليشء اإلجيايب، كل منا يبحث عن هويته السينمئية ليصل 
إىل طريقته وأسلوبه، ربم استطعنا بعد 10 أو 15 عاًما القول بأنه بدأت تتشكل مالمح سينم سورية 

جديدة«.

6. ما دام العمل الفني يعكس رؤية صاحبه للعامل، هل هذا ما حياول أن يعكسه 
املخرج السوري من وجهة نظرك؟

يرى راشد عيسى أن العمل يعرب عن رؤية املخرج أواًل وأخرًيا. إهنا رؤيته، حاول أم مل حياول، يف 
ما ترى غيفارا نمر أن »الفيلم الوثائقي الناجح هو حيث يستطيع املخرج أن يكون له صوت واضح 
وحاد يف الفيلم. وأن يكون هذا الصوت متواضًعا ومتوازًنا مع بقية عنارص الفيلم، مع األسف هناك 
استسهال يف بعض األحيان، ألن صناع األفالم يظنون أن إمكان الوصول إىل أحداث، وشخصيات، 
ومواقع استثنائية، وتصويرها بدقة عالية، ثم العمل عىل إهناء املونتاج والفيلم والعرض الناجح، ثم 
احلصول عىل اجلوائز، يعفيهم من املوهبة اإلخراجية، هذا قد ينجح يف فيلم أو اثنني، لكنه ال يصنع 
أصوات  وجود  بالرضورة  يعني  ال  ناجحة  أفالم  ووجود  الطويل،  املدى  عىل  وثائقية  سينم  خمرج 

متميزة.«

ينطلق زياد كلثوم من جتربته ورؤيته للسينم يف اإلجابة عن السؤال، فيقول: »لدي قراءة ملا حيدث من 
حويل وأوظفها يف الفيلم، وهي أسئلتي الذاتية التي تؤدي الختيار موضوع فيلمي، وطريقة معاجلتي 
للموضوع، أظن أن السينم ترسد حكاية حسية، مبنية عىل مشاعر إنسانية وليست أرقاًما وإحصاءات. 
أحاول أن أبنّي وجهة نظري الشخصية يف أفالمي بعالقتي مع حميطي واحلكاية التي أرسدها، هناك 
كثري من املخرجني من يقدمون قصصهم الشخصية، وهناك آخرون يقدمون رؤية مموليهم من أجل 
أجندات أخرى. وبالنهاية هذا يعود للمخرج نفسه، واملنرب الذي يتكلم منه، ال نستطيع أن نقول إن 

اجلميع يعكس رؤيته للعامل أو ال، هذا يتعلق بكل خمرج عىل حدة.

املخرج  و  صاحبه،  رؤية  يعكس  حقيقي  فني  عمل  أي  أن  املؤكد  من  أنه  جيجي  غايا  ترى  بينم 
السوري حياول أن يعكس أالمه و أحالمه، و هو ما جيب أن نستمر يف عمله بعيًدا عن نظرة مسبقة لنا 
نحن السوريني، فربأيي إن املخرج السوري هو يف رصاع ليثبت للعامل أنه بإمكاننا أن نصنع أفالًما، 
ليس فقط يف دائرة احلرب السورية أو قدرتنا عىل تناول هذا املوضوع بطريقة غري منتظرة وكالسيكية، 
فنحن يف البداية سينمئيون ولسنا جمربين عىل ترسيخ صورة اعتاد الغرب رؤيتنا هبا، ومن خالل سينم 



العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

224

ملف العدد

اعتاد االختصاصيون يف هذا املجال رؤيتها من سينمئيي الرشق األوسط. احلرية هي أساس أي عمل 
فني˓ احلرية من أي سلطة كم احلرية من أي أفكار مسبقة«.

7. بعد كل هذه األعوام من احلرب، هل ما تزال اخلطوط واضحة بني من يعمل 
لصالح النظام، ومن يعمل ضده، وإىل متى برأيك؟

تقول غايا جيجي: »من الصعب أن أجيب عن هذا السؤال ألين كم ذكرت مل أستطع االطالع عىل 
أي من أعمل الداخل، ولكن أظن أن هناك أسمء معروفة جًدا عملت وما تزال تعمل لصالح النظام، 

وهي تقريًبا الوحيدة التي تستطيع أن حتصل عىل أموال املؤسسة«.

هنايته  مع  وتعلم  الفيلم  تشاهد  »أنت  ويفرس  واضحة  مازالت  اخلطوط  أن  فريى  كلثوم  زياد  أما 
الذي  الطرف  ينتقد  ال  سينم  فيلم  وباملناسبة  مستقل،  فيلم  أنه  أو  ما،  لطرف  »بروباغاندا«  يقدم  أنه 
ينتمي إليه يفقد صدقيته، اخلطوط ما زالت واضحة بني سينم النظام وسينم الطرف اآلخر، فنحن أمام 
حكايتني؛ حكاية يريد النظام أن يغريها من خالل استخدامه للسينم، ويرصف أموال طائلة لصناعة 
هذه الدعاية من خالل إدراكه ألمهية السينم ودورها يف إعادة تلميع صورته، وحكاية الطرف الثاين 
وهي حكاية الشعب السوري الذي تم قتله وترشيده، ما زالت املوضوعات املطروحة حتاكي أمل هذا 

املجتمع، وترسد حكايته النقيضة حلكاية النظام. وستسمر معركة الصورة حتى سقوط النظام.«

البدايات )بدايات ما بعد  اليوم، فيقول: »ربم كانت سينم  اللبس  أما راشد عيسى فيتحدث عن 
ممثلون  كثر،  فنانون  تراجع  متوقع،  هو  مما  أكثر  طالت  الثورة  ألن  اليوم،  اآلن.  منها  أوضح  الثورة( 
وخمرجون وفنيون، فبعد أن كانوا حسموا موقفهم لصالح عدم العمل مع مؤسسات النظام، ودراما 
النظام، ستجد أن هناك من عاد إىل حضن النظام، وهناك من بات يعمل مع مؤسساته وخمرجيه وممثليه 
حتى من خارج البالد. أرى أن هناك خمرجني ال شك يف معارضتهم النظام اضطروا لالستعانة بممثلني 

مؤيدين، ربم بسبب ضيق اخليارات«.

تذهب غيفارا نمر أبعد من ذلك، فتتحدث عن خماوفها من موجة تطبيع ثقايف مع النظام تفرسها 
باآليت: »أختوف من موجة تطبيع ثقايف فني بدأت مع النظام وداعميه بحجة أال عالقة للفن بالسياسة، 
وبالنسبة إيل فإن هلذا التخوف مربرات عدة؛ منها املنع أو السمح لألفالم السورية بالعرض يف العامل 

العريب، بحسب أجندات األنظمة القائمة يف هذه البلدان وعالقتها مع النظام السوري. 
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من ناحية ثانية هناك حاجة فردية إىل النجاح والتميز واالحتفاء واالعرتاف يف ظل األوضاع التي 
سوريون  أفراد  واملخرجون  اجلدوى.  بانعدام  واإلحساس  العام  اإلحباط  ظل  يف  السوريون  حيياها 
ألن  مؤملة  حاجة  وهي  ألعمهلم،  ميزاًنا  واالحتفاء  اجلوائز  تصبح  أن  من  ختوف  هناك  لذا  كذلك، 
التضامن يصبح مسألة شائكة ومعقدة، وال يمكننا أن نتوقعها من أفراد يواجهون صعوبات مشاهبة 

يف الصناعة نفسها.«

8. أين ترى مستقبل السينام السورية تبًعا لتعدد املجتمعات السورية اليوم، وتعدد 
أحوال الفنانني، بني الداخل واخلارج، وأوروبا والدول العربية؟ وهل يمكن البناء 

عىل ما حققته يف سنواهتا األخريات من وجود يف أهم املنصات، وحصوهلا عىل عدد 
من اجلوائز املهمة؟

تقول غيفارا نمر بأنه سيكون هناك تفاوت باألفالم بحسب إمكانات املكان نفسه، والصنعة يف 
املكان نفسه، وهذا برأهيا يتوقف عىل نقاط عدة: »قلة أو كثافة منصات العرض، ومصادر التمويل، 
ومدى حجم املنافسة عىل الفرص، وحجم وتطور الصنعة يف املكان نفسه، وعدد الفنيني واملؤسسات 

واجلهات املختصة بالسينم.

التي  النوعية  القفزة  بعد  للمستقبل  تراكم  هناك  يكون  أن  هو  احلالية  اإلنجازات  بعد  األمل  أما 
حققتها السينم الوثائقية، وأن يكون هذا  الرتاكم إرًثا مرجعيًّا لصناع السينم السوريني يف املستقبل، 

بحيث ال نقع جمدًدا يف مطب إعادة خلق واكتشاف من الصفر«.

أما راشد عيسى فيتحدث عن مراحل تطور عالقة السوريني مع الكامريا: »أظن أنه مستقبل مبرش 
للغاية. كانت الثورة السورية ثورة كامريا قبل كل يشء. رضورة نقل اخلرب للعامل، والتوثيق، تسجيل 
أدق التفاصيل وضعت الكامريا يف أحضان اجلميع. تعلموا، طوروا خرباهتم بأخطر األوضاع، حتايلوا 
متنوعة  كامريات  ثم  هواتفهم،  كامريات  اختربوا  والقتل،  االعتقال  وخطر  واحلصار  القصف  عىل 
مؤسسات  أسسوا  وجوائز،  ومهرجانات  منصات  إىل  وصلوا  دورات،  اتبعوا  واحرتافية،  بسيطة 
أن  عدا  هذا  استثنائية.  لسينم  استثنائية  قاعدة  حتًم  سيشكل  كله  ذلك  والتعليم.  والرتويج  لإلنتاج 
السوريني يف بالد اللجوء األورويب خصوًصا سيتعرفون إىل سينمت جديدة، وأوالدهم سيتخرجون 
يف معاهد وأكاديميات سينمئية بأعداد غري متوقعة، وغري خاضعة لالنتقاء واالصطفاء الذي كانت 

أجهزة النظام تقوم هبا.  
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إضافة إىل مناخ احلرية الذي يتطلبه كل إبداع، والذي من شأنه أن يأخذ السينم السورية إىل مستقبل 
عايشوها  هلا،  حرص  ال  موضوعات  اآلن  السوريني  يدي  بني  أن  نتوقع  أن  باإلمكان  كذلك  مبرش. 

واختربوها مبارشة، وهي ستشكل، بإطار مناخ حر، موضوعات ال تنضب لسينم املستقبل«.

التجدد خالل  تثبت قدرهتا عىل االستمرار و عىل  أن  السورية  السينم  ترى غايا جيجي »أن عىل 
األعوام القادمة، وأن تطرح أوجاع السوريني يف الداخل و اخلارج، من دون الوقوع يف فخ الكليشيه. 
ا القول كيف ستكون العالقة بني سينم الداخل وسينم اخلارج، وإن كان هناك عالقة  من الصعب جدًّ

ممكن أن تكون أصاًل«.

أما زياد كلثوم فيجيب بتفصل عن السؤال قائاًل: »سيخرج أفالم سورية من كل مكان، لوجود 
السوريني يف كل مكان، أنا بوصفي سينمئيًّا لدي حكايات أقدمها، ال املكان وال الزمان يوقفك عن 
رسد احلكايات، السؤال: ما الذي تريد تقديمه؟ وكيف؟ السوريون سيعملون يف السينم كل من موقع 
و»طعم  اجليش،  يف  وأنا  اخلالد«  »الرقيب  أخرجت  أنا  هبا،  اندماجه  بدأ  التي  البيئة  وضمن  إقامته، 
اإلسمنت« وأنا يف بريوت، واآلن أفكر بفيلم جتري أحداثه بني أملانيا وبولندا، أقدم جتربتي وعالقتي 

باملكان الذي أعيش فيه وأتنقل.

تنتج  التي  املرصية  السينم  كم  بسورية،  تنتج  كانت  إذا  إال  سورية  سينم  عن  احلديث  نستطيع  ال 
بمرص، لذا ال أدري إن كان يصح مصطلح سينم سورية ليشمل هذه املشارب كلها. نعم عند النظام 
نستطيع احلديث عن صناعة سينمئية لكنها موجهة، ويف الطرف اآلخر لدينا سينم جديدة أكثر حترًرا. 

الفيلم، وهو  يتكلم من شخصيات  يف جتربة طعم اإلسمنت ال يوجد شخصية رئيسة، وال أحد 
ما  وهذا  شخصياهتا،  مع  احلوارات  عىل  تعتمد  التي  الكالسيكية،  الوثائقية  للسينم  النقيض  الشكل 
التقليدية عن  فالكل كان يسأل األسئلة  التصوير،  بداية  الفيلم يف  بالعالقة مع  املنتجني  أربك بعض 
بناء الفيلم الوثائقي. أين الشخصيات؟ ملَ ال يتكلمون؟ وبم أننا نتحدث عن ثورة سورية، فال بد من 

التجريب لبناء لغة جديدة.

بعد اهلدم الذي حصل كله، ال بد من التجريب، مل يعد هناك ما يقيدنا، فهذا هو الوقت املناسب 
لبناء لغة جديدة بني السوريني بعد أن سعى النظام ألن جيعلنا نسًخا بعضنا من بعض. وما سيجري 
الحًقا يعتمد عىل املخرجني السوريني، وعىل استطاعتهم أن يطوروا سينمهم بغض النظر عن وجود 

احلرب موضوعة، أي أن يستطيعوا تطوير لغة سينمئية عاملية«.
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يف اخلتام

ومع انتهاء أسئلتنا واملناقشة يف املحاور التي طرحناها خالل هذه الورشة كان لغايا جيجي وغيفارا 
نمر تعقيبان عىل وضع السينم السورية اليوم، فحدثتنا غايا جيجي عن الصورة النمطية املسبقة املرسومة 
يف املهرجانات العاملية عن الفيلم الرشق أوسطي، وصعوبة كرس هذه الصورة النمطية، وأضافت أن 
املخرج يمثل جزًءا من املجتمع، وليس كل املجتمع، وما خترجه هي يشكل وجهة نظرها بصفتها فرًدا 
ا، ال وجهة نظر السوريني كلهم، كم يرى متلقو هذه األفالم يف اخلارج معظمهم، وعن الوجود  سوريًّ
خارج البالد تقول إهنا متتلك الكثري من األفكار لتنفيذها داخل سورية، لكن يف ظل بقائها يف اخلارج، 

فإن هذا يفرض موضوعات حمددة، ويضيق جمال انتقاء األفكار لتنفيذها سينمئيًّا.

أما تعقيب غيفارا نمر، فكان عن النقد السينمئي فهي، ترى أنه ال يوجد نقد خمتص بالسينم، وال 
الصناعة،  هبذه  السوري  اجلمهور  معرفة  تؤخر  مشكلة  »هذه  تعبريها  وبحسب  منها،  الوثائقية  سيم 
صناع  لقراءة  املغايرة  القراءة  وجوب  هو  واألهم  عنه،  تعبريها  مدى  أو  تأخرها،  أو  تقدمها  ومدى 
الناشطني يف هذا  الوضع هم  القادرة عىل توصيف  القلة  أنفسهم ألعمهلم وأعمل زمالئهم،  السينم 
بمتابعة  مطالبون  دائًم  ألهنم  الدعم،  مؤسسات  أعضاء  غالًبا  وهم  املوزعني  أو  املنتجني  أو  املجال 
التغريات واملستجدات كلها ملعرفة توجيه الدعم. وعلينا أن ندرك دائًم أن إخراج فيلم ال جيعل صاحبه 
ملمًّ بدهاليز صناعة السينم الوثائقية. الكتابة والنرش عن تفاصيل ما حيصل يف دهاليز السينم الوثائقية 
ا، لكن من لديه القدرة عىل التحليل والقراءة من املختصني ليس لديه األولوية يف  السورية مقعد جدًّ

منصات النرش والكتابة ألنه ليس جماهلم املهني«.

لعل أبرز ما قد جاء يف أجوبة املتخصصني السابقة، هو أن وضع السينم السورية اليوم، يبدو كم لو 
أنه يف حالة والدة من جديد، وما جيعلنا نرى أن وضعها صحي وسليم، هو قدومها من مكان يعيش 
احلال نفسها، فمن يستطيع اليوم التنبؤ بم ستكون عليه سورية غًدا؟ أظن، ال أحد، والسينم السورية 
التعبري  الفردية عىل  الداخل واخلارج، »الربوباغاندا« والقدرة  فتتنوع بني  اليوم تعيش احلال نفسها، 
عن الذات، املمولة لصالح أجندات، واملستقلة التي حتاول أن تصنع حالة فنية غنية، إىل ما هنالك من 

تنوعات وتناقضات جتمع العاملني كلهم يف هذا احلقل املعريف والفني.
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صورة صالح الدين األيويبِّ بني السينام 

العربيَّة واألمريكيَّة

غسان مرتىض

))اِقرْأ بني األسطر التي مل تصلك

عندها ستفهم كلَّ يشء((

إيرينا راتوشينسكايا

مقدمة

 ،Symology يمكن لدراسة الصورة السينمئيَّة أن تستفيد من مقوالت علم اإلشارات أو العالمات
وتستلهم يف اآلن ذاته مقوالت اهلريمينوطيقا   Hermeneuticsوعلمي اجلمل والتحليل النفيس.

خالل  ومن  وتقنيَّة،  ة  ورسديَّ شكليَّة  عدة:  زوايا  خالل  من  نتناوله  نا  فإنَّ بعينه  لفيلم  دراستنا  ويف 
التأصيل  يف  متباينة  أنساق  ا  وإهنَّ وسيميوطيقية.  وسيكولوجيَّة  وتارخييَّة  أدبيَّة  ة  نقديَّ عدة:  مقاربات 
، لكنَّها تتداخل يف ما بينها يف التطبيق والتناول، وتتشابك يف رحلة الكشف عن  النظريِّ األكاديميِّ

عوامل هذا الفيلم وآفاق تلك الصورة.

الرسائل  تلحظ  وأْن  للمعنى،  املوِصلة  واإلشارات  الدالالت  الرحلة  هذه  يف  ترصَد  وأْن 
ما يمرسه  تقفَو  التي قد ختتزن وظائف ذرائعيَّة خمتلفة، وأْن  الصورُة  التي تطلقها تلك  التواصليَّة 
َحه ترشحًيا علميًّا اعتمًدا عىل آليَّات الكتابة  الفيلم من تأثريات سلبيَّة أو إجيابيَّة يف املتلقي، وأن ُترشِّ
ة اإلدراكيَّة يف فهم الصورة وتقبلها  السينمئيَّة وأدواهتا الفنيَّة واجلمليَّة، وأن تستخلص دور النظريَّ
دة للبنية املنطقيَّة للفيلم، فتلك  فنيًّا ومجاليًّا، وأن تنتبه إىل خمتلف احلقول الدالليَّة والسيميائيَّة املولِّ



232

ملحق العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

رحلة وافرة الثراء، مجَّة املتعة، لذيذة االكتشاف! فكيف إذا كانت الصورة متعلقة بشخصيَّة من أهمِّ 
شخصيَّاتنا التارخييَّة التي ُطبَع رسُمها عىل العمالت، وأقيمت هلا النصب والتمثيل، وُنظمت فيها 

القصائد واألشعار!

يف هذا البحث سنرصد يف األفالم موضوع دراستنا تلك الصورة السينمئيَّة التي مل تعد جمرد صورة، 
جديًدا،  ختليًقا  وخّلقته  آخر،  بعًثا  األصل  بعثت  فقد  )أنطو-تكوينية(  بخاصيَّة  صريورة  غدت  بل 
وسنحاول أن نضع اليد عىل وصاية الفكرة عىل الصورة، ووصاية الصورة عىل األصل، وهل كانت 
ديمومته  الواقع يف  مع  التواصل  استطاعت  ؟ وهل  األيديولوجيِّ أم  الفنان  تفيض عن  الصورة  هذه 
وتنويعاته؟ وسنحاول اإلصغاء للمنطوق، والتمعن يف املفهوم، واستجالء الضمنيِّ واملسكوت عنه! 

ا يف تلقيه من مرسلني متنوعني! وهل كان املتلقي العريبُّ حياديًّ

بأنَّه  الرغَم من علمه  دافيد جاسرب، عىل  يقول  أثًرا عميًقا يف حياة اإلنسان كم  الفنيُّ  النصُّ  يرتك 
، و يمكن أن يكون لنصوٍص ورواياٍت خياليَّة سلطٌة يف حياتنا، رغم  جمرد اخرتاع، جمرد عامل خيايلٍّ
ا – بمعنى ما - ليست صحيحة)1). وإذا كان شأن النصِّ كذلك فكيف يمكن أن يكون حال  علمنا أهنَّ
السينم وهي الفنُّ األرقى؟! لقد غدا هذا الفنُّ املنبثق من اآللة سيِّد الفنون، واستطاعت السينم أْن حتّفز 
الفنان التشكييل عىل الرسم بشكل أفضل، واملرسحيَّ أن يتعرف إمكاناته وقدراته بشكل أعىل، وإذا 
كان التشكيل ُيعّد بمنزلة التحليل النفيسِّ للقرن التاسع عرش، فيمكن أن ُيعدَّ الفنُّ السينمئيُّ التحليَل 
عىل  ينطوي  الذي  البرصيِّ  الالوعي  عن  الكشف  مصادر  من  مصدر  فهي   ،(2( احلايلِّ للقرن  النفيس 

سيل من اإلدراكات واملفهومات. 

واضًحا،  رواًجا  الصورولوجيَّة)3)  الدراسات  األخرية  اآلونة  يف  راجت  فقد  أخرى،  ناحيٍة  ومن 
الشعب  التي تتحدث عن صورة هذا  فانترشت األبحاث  الفنون األخرى،  إىل  وانتقلت من األدب 
ة بنظرة األدباء إىل الشعوب األخرى  الفيلم أو غريه، ومل تعد دراسات الصور خاصَّ أو ذاك يف هذا 
نقُد  وغدا  أيًضا.  السينمئيِّني  عىل  انسحبت  بل  أدبيَّة،  صور  شكل  عىل  القوميَّة  آداهبم  يف  وانعكاسها 

الدراسات الصورولوجّية نوًعا من نقد النقد ال بدَّ منه الستكمل املشهد.

))) دايفيد جاسرب، مقدمة يف الهرمينوطيقا، وجيه قانصو )مرتجامً)، )بريوت/ الجزائر: منشورات الدار العربيَّة للعلوم - نارشون، 007))، ص)). 

))) ريجيس دوبري، حياة الصورة وموتها، فريد الزاهي )مرتجامً)، )الدار البيضاء: منشورات أفريقيا الرشق، )00))، ص))).

املقارن Comparative Literature وكان د. سعيد علُّوش أول من تحدث نظريًّا عنه، وابتدع مصطلح  الصورولوجيا واحد من مفهومات األدب   (((

الصورولوجيا يف اللغة العربيَّة مقاباًل للمصلح الفرنيس Imageologie، يف كتابه: مكونات األدب املقارن يف العامل العريب، )بريوت: منشورات الرشكة العامليَّة 

للكتاب، 987))، ص480.
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هة عمًدا، كم أنَّ تلقيها قد ال يكون حمايًدا أو  وهذه الصورة قد تكون مغلوطة باملصادفة أو مشوَّ
معقواًل – وهذا ما سنكشف عنه الحًقا – ألنَّ الشحن األيديولوجي الذي غدا يف اآلونة األخرية أشد 

كثافة وتأثرًيا يمنع التلقي السليم للصور عىل مبدأ ))عنزة وإن طارت((.

مألت شخصيَّة صالح الدين األيويبُّ )7))) - )9))( الدنيا وشغلت العرب واملسلمني بعد منتصف 
القرن العرشين؛ ُنِحتت له التمثيل يف الساحات العامة، واستغاث به الشعراء بعد أن أصبحت السيوف 
وُأْنتِجت عنه  ة،  باألمَّ والنهوض  القدس،  يتحدثون عن حترير  اخلطباء، وهم  باسمه  ق  خشًبا، وتشدَّ

املسلسالت واألفالم... إلخ. 

ويف هذا السياق ُعِقد يف جامعة مدينة سعرد Siirt الرتكيَّة ))) – 5). 09. 6)0)( مؤمتٌر دويلٌّ عنه، شارك 
فيه عدد كبري من الباحثني، توافدوا من أصقاع العامل املختلفة، وُنرَشت أعمُل املؤمتر الحًقا يف جملدين 

ضخمني)4).

حرض يف املؤمتر بحثان يتصالن بالسينم، األول لكاتب هذه السطور بعنوان: ))أسطرة شخصيَّة 
 ،legenderize  ز فيه عىل استكشاف مفهوم األسطرة صالح الدين واستلهامها يف الشعر والسينم(()5) ُركِّ
هنا املخيلة الشعبيَّة اجلمعيَّة،  ل األبطال التارخييني املشخصني إىل صور نمطيَّة، تكوِّ وتبيان آليات حتوِّ
وتعربِّ عنها يف الفنون الشعبّية املتَّصلة هبا، كاحلكاية اخلرافيَّة واألنشودة الشعبيَّة البطوليَّة...، وانتقال 
أنَّ  كيف  البحث  بنيَّ  وقد  السينم،  وبالتايل  املختلفة  والفنون  الفرديِّ  الفنيِّ  األدب  إىل  الصور  هذه 
؛ فلم تبدع سريًة شعبيَّة كربى  الذهنيَّة العربيَّة مل تتفتق عن عمل ضخم يليق باسم هذا القائد التارخييِّ
أو قصيدة بطوليَّة ترقى إىل مستوى امللحمة، ومل تنتج فيلًم سينمئيًّا يشبه ما فعلته الشعوب األخرى مع 

عظمئها الكبار.

(4( Uluslararası Selahddin Eyyübi Sempozyumu Bildiriler I – II, ed. Najati Somer – Ahmet Aktaş, (İ�stanbul: Beyan, Yayınları, (0(7(.  

مل يرتك املشاركون صغريًة أو كبريًة، شاردًة أو واردًة يف حياة هذا القائد التاريخيِّ إالَّ أشبعوها دراسة ومتحيًصا، وكانت النظرة السلبيَّة إىل الغرب بكلِّ 

ق له جمهور املتلقني، فإذا ما انتقد  ًة، تكاد تكون اليشء الوحيد الذي يتفق عليه جلُّ الباحثني، ويُصفِّ مكوناته الثقافيَّة )استرشاق - أدب – سينام...) عامَّ

أحد املسترشقني سلوكًا ما لصالح الدين، فإنَّ االتهامات الجاهزة واللعنات القاسية تنصب عىل هذا املسترشق كالحمم، وتنصبُّ أيًضا عىل االسترشاق 

العميل وربيب االستعامر... وإذا ما ذهب مسترشق آخر إىل بيان فضائل صالح الدين وأطنب يف امتداحه يأتيه الردُّ رسيًعا عىل لسان الباحث محمد 

د  إلهامي: ))لسنا يف حاجة إىل شهادة غري املسلمني عىل عظمة صالح الدين، كام أنَّ شهادة الغربيني ملسلم ليست قواًل فصاًل ترفعه أو تخفضه)). انظر: محمَّ

إلهامي: ))مدح صالح الدين يف مؤلفات املسترشقني واملؤرخني الغربيني))، يف: 

Uluslararası Selahddin Eyyübi Sempozyumu Bildiriler I – II, ed. Najati Somer – Ahmet Aktaş, (İ�stanbul: Beyan Yayınları, 

(0(7(, I, (((.   

ان مرتىض: ))أسطرة شخصيَّة صالح الدين واستلهامها يف الشعر والسينام)) يف: )5) د. غسَّ

                                                                                   Uluslararası…, (0(7, I, (66 – (90. 
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ا البحث اآلخر فكان بعنوان: ))نقد املالمح االسترشاقيَّة لصورة صالح الدين األيويبِّ يف السينم  أمَّ
يلمز  د. مصطفى  الرتكيُّ  الباحث  فيه  فقد حرص  البحث،  بطبيعة  العنوان ييش  ولعلَّ  الغربيَّة(()6)، 
تنطوي عليه  ما  قراءة عىل  لكنَّها كانت  الغربيَّة،  األفالم  الدين يف عدٍد من  قراءة صورة صالح  عىل 
من جهد علميٍّ ومتابعة رصينة، تنطلق من لغة استرشاقيَّة معكوسة )حسب مصطلح صادق جالل 
العظم(، تتبنى بعض مقوالت إدوارد سعيد، وال ترى يف الغرب إالَّ عدًوا متآمًرا متحفًزا دائًم إلحلاق 
األذى واحليف باملسلمني ماضيهم وحارضهم، بل ترى الغرب كلَّه حمض مؤسسة، يتحكم هبا عدد 

من املسترشقني بجهاز حتكم مربمج يف أجهزة املخابرات.

ة، للتأكد  وقد حفز لديَّ بحث الزميل الرتكيِّ الفضوَل للعودة جمدًدا إىل هذه األفالم ومتابعتها بدقَّ
من صحة ما ذهب إليه، لكنَّني مل أر ما رآه، ووصلت إىل عكس ما وصل إليه.

سوى  األيويبُّ  الدين  صالح  فيها  يظهر  التي  األفالم  بمتابعة  الرشوع  قبل  خلدي  يف  يرسخ  مل 
يف  بالغت  قد  العربيَّة  السينم  أن  عىل  يقوم  األول  السينم؛  يف  له  املمكنة  الصورة  عن  اثنني  تصورين 
متجيده، وأطنبت يف تصوير مآثره، حتى جعلته أنموذًجا للبطل األسطوريِّ السوبرمان، واآلخر يقوم 
فخاب  ا،  بربريًّ وإرهابيًّا  متشدًدا  إسالميًّا  جعلته  حتَّى  صورته  هت  شوَّ قد  األمريكيَّة  السينم  أن  عىل 
هات صحافيَّة، ال تستند إىل  ظنِّي يف احلالتني كلتيهم، واكتشفت أن تصورايت حمض أوهام مبنيَّة عىل ترَّ
قيم علميَّة موضوعيَّة. وسنحاول فيم يأيت أن نستكشف كيف بدت شخصيَّة صالح الدين يف بعض 

النتاجات السينمئيَّة، وسنتناول بالتحليل فيلًم عربيَّا واحًدا، وثالثة أفالم أمريكيَّة.

صورة صالح الدين يف السينام العربيَّة

تبدو صورة صالح الدين األيويبِّ يف الرتاث العريبِّ ناصعة صافية، فهو القائد الفذُّ والبطل املثايلُّ 
املؤرخني  من  عدٍد  كتب  يف  ذلك  مصداق  ونجد  القدس...  ر  وحمرِّ املسلمني  د  موحِّ احلمى،  حامي 
يف   – املثال  سبيل  عىل   – نجدها  أرسته،  أفراد  أحد  كنف  يف  أو  رعايته  يف  عاشوا  الذين  واألدباء 
))النوادر السلطانية واملحاسن اليوسفية(( البن شداد، و))الروضتني يف أخبار الدولتني(( ألبى شامة 
ز عدٌد من املؤرخني والدارسني يف  و))الكامل(( البن األثري، وغري ذلك من الكتب القديمة. وقد عزَّ

(6( Mustafa Selim Yılmaz, ‘’Oryantalit bakış açısından hareketle batı sinemasında çizilen Selahddin Eyyübi portresi üzerine 

bir değerlendirme’’, Uluslararası…, (0(7, I, (9 – 64.  

وقد أنجزُت ترجمَة بحث د. مصطفى يلامز إىل العربيَّة وآمل نرشها قريبًا.           
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و كتب التاريخ واألدب املدرسيَّة،  سها ُمِعدُّ العرص احلديث هذه الصورة الكالسيكيَّة اإلجيابيَّة... وكرَّ
بعد أن ضمخوها بأصباغ العروبيَّة املعارصة.

أخذت هتتز يف  األقل،  واملدونات عىل  الكتب  ثابتة يف  بقيت  التي  املثاليَّة  الصورة شبه  لكنَّ هذه 
اآلونة األخرية، بعد أن فتح حسن بن حمسن األمني باب االنتقاد عىل مرصاعْيه يف كتابه: ))صالح 
أ بعض  الدين األيويب بني العباسيني و الفاطميني و الصليبيني(( الصادر يف بريوت عام 1995، فجرَّ
واملجالت  اجلرائد  صفحات  عىل  له،  العنيفة  االهتامات  وتوجيه  الدين  صالح  مهامجة  عىل  الكتَّاب 
يأبه  وال  العلمي،  البحث  بقواعد  يكرتث  وال  التارخييَّة،  إىل  يفتقد  بأسلوب  اإللكرتونيَّة  واملواقع 
ة. لقد جترأ نضال نعيسة –مثاًل - عىل نعت صالح الدين بـ: ))جمرِم احلرب  بمقتضيات الرصانة اللغويَّ
بمجرمي  واإلسالميَّة  العربيَّة  التارخييَّة  بالشخصيات  يسمون  ممَّن  ))وغريه  ووصفِه  باجلنة((،  املبرش 
احلرب والقتلة السفاحني(()7). ومل يتحرج يوسف زيدان يف إطالق الشتائم، ووصف صالح الدين 

(8( )) بأنَّه ))واحد من أحقر الشخصيَّات يف التاريخ اإلنساينِّ

تفكري مشاهبة،  آليَّات  من  أيًضا  تنطلق  فهي  ارسنْي،  الدَّ منطق هذين  والتعليقات عىل  الردود  ا  أمَّ
لكنَّها تقف عىل الضفة األخرى املختلفة أيديولوجيًّا، وال تعالج األفكار أو املضمونات، بل هتاجم 

األشخاص، وتكيل هلم باالهتامات، ممَّا ال جمال لالستفاضة بذكره هنا.

املسلسالت  من  عدًدا  األيويبِّ  السلطان  عن  أنتجوا  قد  العرب  نجد  املرئيَّة  الثقافة  إىل  وبالعودة 
هذه  سنرتك  أنَّنا  غري  أيًضا.  وأنيمي  متحركة  رسوم  أفالم  وأنتجوا  الوثائقيَّة،  واألفالم  التلفزيونيَّة 
األنمط من اإلنتاج املرئيِّ جانًبا، علًم أنَّ املسوغات املنهجيَّة لرتك املسلسالت التلفزيونيَّة خارج دائرة 
النوعيَّة بني األفالم السينمئيَّة  التقنيَّة  الفوارق  املعاجلة، ال يمكن أن تكون ذات شأن. فقد أصبحت 
واملسلسالت التلفزيونيَّة شبه معدومة: ))إن االختالف بني السينم والتلفاز كان ملحوًظا يف فرتة زمنيَّة 
ا اليوم فلم يعد هناك ذاك التمييز  معيَّنة قبل التطور التكنولوجيِّ والتقنيِّ الذي وصلنا إليه اليوم، أمَّ
ة  التلفاز، وخاصَّ إىل  السينم  نجوم  كبرٍي من  توجه عدٍد  ذلك هو  م  دعَّ وممَّا  يذكر،  الذي  واالختالف 
هيثم  السوري  املخرج  د  يؤكِّ نقسه  السياق  ويف  وبريطانيا...(()9).  األمريكيَّة  املتحدة  الواليات  يف 

http://cutt.us.com/gl9J    .((7) نضال نعيسة، ))صالح الدين األيويب كمجرم حرب(

)8) انظر عىل سبيل املثال اللقاء التلفزيوين معه عىل الرابط:

http://cutt.us.com/CI47OQ

)9) وائل تنبكجي، ))ما بني السينام والتلفزيون))، مدونات الجزيرة:

http://cutt.us.com/7e8Yp
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باللغة  أنَّه ال يوجد ما يمكن تسميته  النوعني بقوله: ))إنَّه شخصيًّا يعتقد  الفوارق بني  ي تاليش  حقِّ
ر هبا التلفزيون، ألنَّ األداة واحدة هي  التلفزيونيَّة، وأنَّ السينم يتمُّ تصويرها بنفس الطريقة التي يصوَّ
الكامريا وإىل جانبها اللون والضوء واملونتاج واملمثل واحلركة وغريها، مشرًيا إىل أنَّ حديث البعض 
عن لغة سينمئيَّة أفضل، حيطُّ من قدر الدراما التليفزيونيَّة، بينم الواقع أنَّ هناك أعماًل سينمئيَّة جيِّدة 
غ لنا جتاوز مسلسالت املرصيِّ  وأخرى رديئة ونفس احلال يف التلفزيون(()10). لذا فليس هناك ما يسوِّ
حسام الدين مصطفى ))نرس الرشق(( من إنتاج عام 1999 والسورينْي نجدت أنزور ))البحث عن 
الكبرية  2000؛ سوى احلجوم  املنتجنْي عام  الدين األيويب((  الدين(( وحاتم عيل ))صالح  صالح 
وعدد الساعات التي جيب أْن ُتقىض أمام شاشة التلفزيون )87 ساعة مشاهدة(، ممَّا يفيض إىل توسيع 

غري حممود يف عدد صفحات الدراسة احلاليَّة.

ا السينم العربيَّة فلم توفق يف إنتاج فيلم روائيٍّ واحٍد عن صالح الدين األيويبِّ زيادًة عىل فيلم  أمَّ
فيلمْي ))الرسالة((  العقاد صاحُب  1961. وقد حاول املخرج مصطفى  املنتج عام  يوسف شاهني 
ة  و))عمر املختار(( طوال عرشين سنًة، أْن يصنع فيلًم روائيًّا ضخًم، يليق بمنزلته التارخييَّة، إالَّ أنَّ أمَّ
املليار مسلم عجزت عن متويل هذا املرشوع كم يقول)11). وبقي فيلم شاهني ))النارص صالح الدين(( 
يتيًم يف جماله، ومل ُتفلح السينم العربيَّة بعده يف إنتاج فيلم آخر، يستفيد من التقنيَّات السينمئيَّة احلديثة 
يف اإلخراج، ويستخدم املنجزات العلميَّة يف جماالت التصوير واخلداع البرصيِّ واملونتاج واإلضاءة 

ة... إلخ. وهندسة الصوت واملوسيقا التصويريَّ

 فيلم النارص صالح الدين

ة عام )12)1963 وهذا يعني أنَّ عمليَّات التصوير التي   ُعرض فيلم املخرج يوسف شاهني أول مرَّ
استمرت مخس سنوات قد حصلت فعليًّا بعيد العدوان الثالثي عىل مرص، ويف مرحلة سطوع نجم 
لذا ال عجب أن يشارك اجليش املرصيُّ   ... النارصيِّ العريبِّ  القوميِّ  املّد  ج  النارص، وتأجُّ مجال عبد 
انتصارات وإن  20 ألف جنديٍّ يف تصوير معارك يوسف شاهني، توًقا من قادته لتحقيق  بأكثر من 

كانت سينمئيَّة.

)0)) سالمة عبد الحميد، ))ما الفرق بني السينام والتلفزيون))، موقع الجمل مبا حمل:

http://cutt.us.com/GCvwK

)))) جامل آدم: ))مصطفى العقاد آمل أال يخطفني املوت من صالح الدين))، صحيفة البيان اإلماراتيَّة، 005) .)) .5). 

 :youtube فيلم ))النارص صالح الدين))، رابط الفيلم عىل ((((

https://www.youtube.com/watch?v=8(c66(0CFSM

https://www.youtube.com/watch?v=82c6610CFSM
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كانت صور مجال عبد النارص يف تلك اآلونة يف كلِّ زاوية وعىل كلِّ جدار. وسرتغب السيدة أم 
كلثوم الحًقا بالذهاب إىل القدس ))إىل فلسطني خذوين معكم...(( وسيدعو عبد احلليم حافظ إىل 
ا الفريق الفنيُّ املتكامل العنارص فيتفتق ذهنه قبل  أن يبقي السالح صاحًيا ))خلِّ السالح صاحي((، أمَّ
ذلك عن اختيار الشخصيَّة الكاريزمائيَّة املناسبة لفيلم غري مسبوق، فيأخذ احلارض إىل املايض ليحمله 
ة، ويأيت باملايض املجيد إىل احلارض ليساوي بينهم وشتان شتان... فلم يتفتق  شعارات العروبيَّة النارصيَّ

الفجر بعيد ذلك عن حترير القدس، بل عن كارثة قومية كربى عام 1967.

ة من حياة صالح الدين، كان فيها يف أوج رجولته وانتصاراته، فبعد أْن  ر أحداث الفيلم مدَّ ُتصوِّ
قىض عىل اخلالفة الفاطميَّة، وأخضع أرض الكنانة لسلطانه، أخذ يتناهى – كم يشري الفيلم - إىل علمه 
ما يتعرض له املسلمون يف بيت املقدس من مظامل واضطهاد، فرشع يستنهض اهلمم واحلميَّات لنرصهتا 

وإنقاذها.

وتتعرض يف تلك األثناء قافلة من قوافل احلجيج املسلمني هلجوم فرقة من الصليبيني الذين يقودها 
رينو )هو نفسه رينالد دي شاتيون Renald de Châtillon أو أرناط كم تسميه املصادر العربيَّة( وكان فيها 

ابنة عمة صالح الدين، فينطلق ملواجهة الصليبيني يف حطني، وحيرر القدس، ويقتل أرناط.

وتسافر فريجينيا زوج أرناط إىل أوروبا تستنجد بملوكها وعىل رأسهم ريتشارد قلب األسد إلنقاذ 
بيت املقدس من املسلمني، فيبحرون إىل عكا، ويتمكنون من أخذها بالتعاون مع أمريها اخلائن كم 
يصوره الفيلم، ثمَّ يتمكنون من عسقالن... لكنَّ اخليانات والدسائس تعصف بقيادات الصليبيني، ممَّا 
يسهم يف هزيمة جيوش ريتشارد عند أسوار بيت املقدس... فُيضطر يف هناية املطاف إىل عقد معاهدة 

سالم مع صالح الدين.

بة من صالح الدين عىل النحو اآليت: يبدأ الفيلم بحوار بني ثالث من الشخصيَّات امُلقرَّ

- أين السلطان؟

- السلطان مريض، ويالزم الفراش.

- قد يكون مريًضا، لكنَّه ال يالزم الفراش. )00: )0: 50)

ع من الناس يف السوق يتحاورون وسط اهلرج واملرج: ثمَّ يظهر جتمُّ

- اسمعوا هذه طبوله، هذه بشائره.
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- ُهَو ُهَو.

- لقد أرسله اهلل كي خيلصنا.

- أرسله اهلل منقًذا للعروبة. )00: 06: 0))

يبدو صالح الدين منذ حلظات الفيلم األوىل متغلًبا عىل ذاته وأوجاعه، منقًذا إهليًّا، وهو ال يمكن 
أن ُيستدعى إالَّ هبذه الصفة، لكنَّه ليس منقًذا للمسلمني والعرب واملقدسيني، بل منقًذا - عىل الطريقة 
عريبٍّ  دكتاتور  كلُّ  يكونه  بأن  حيلم  الذي  السلطان  العرب((،  ))سلطان  فهو  للعروبة!   - ة  النارصيَّ
ة والبعثيَّة  معارص. وهنا يعربِّ الفيلم رصاحة عن الشحن األيديولوجي الذي صنعته األنظمة النارصيَّ

والذي يرفع شعار العروبة أواًل)13).

 ، ثمَّ تتواىل احلوارات واملداخالت اإلنشائيَّة املبارشة التي ال تشفُّ عن أي رقيٍّ يف املستوى الفنيِّ
للزعمء  نفسها  الديمغوجيَّة  بالطريقة  العربيَّة  الوحدة  عن  خطاًبا  يلقي  وهو  الدين  صالح  فيظهر 

العروبيِّني املعارصين: 

فبهذه 	  كلِّه،  العريبِّ  الوطن  عىل  الوحدة  علم  يرفرف  أْن  الدين  حسام  يا  أماينَّ  ))أعزُّ 
ر بيت املقدس من أيدي الفرنجة املغتصبني((  الوحدة، الوحدة العربيَّة فقط، نستطيع أن نحرِّ

((0 :07 :00(

 ثمَّ يقول:

))ما أمجل أن تكون قلوب العرب متحدة(( )00: 08: 50(.	 

القائد اإلسالميُّ  فُيظِهر هذا  الديمغوجيَّة،  املقوالت  الدين هبذه  إنطاق صالح  الفيلم  ويستمرئ 
ة، يقول: ممثاًل للعلمنيَّة العربيَّة التي تبناها النارصيُّون والبعثيُّون يف خطاباهتم الشعبويَّ

ة العبادة، فإنَّ الدين هلل 	   ))دستورنا هو العدل والرمحة، وليطمئن كلُّ إنسان عىل حريَّ
والوطن للجميع(( )00: 45: 50 )

وعىل الرغم من أنَّنا ال نرى يف الفيلم شخصيَّة صالح الدين التارخييَّة احلقيقيَّة، وال نرى يف الوقت 

))))  مل يرُِش صنَّاع الفيلم، ولو عىل سبيل التلميح، إىل أصل صالح الدين ونسبه، وتجاهلوا انتامءه إىل القوميَّة الكرديَّة، وكأنَّه ُولَِد رَُجاًل بال طفولة أو أرسة، 

وهذه املسألة تحتاج إىل بحث تاريخيٍّ موضوعي، يُسقط من اعتباراته التشبيح القومي واأليديولوجيِّ الذي نراه يف كلِّ يشء يف وقتنا املعارص.  
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خيلص  التي  اللحظات  بعض  من  حيرمنا  مل  الفيلم  فإنَّ  أساسها،  عىل  مبنيَّة  ة  أسطوريَّ شخصيَّة  نفسه 
املعروفة  النبل والفروسيَّة  لقيم  ناحية أخرى  ناحية، وخيلص من  السينمئي من  املخرج لإلبداع  فيها 
يف شخصيَّة صالح الدين، بغية تقديم الرسائل األخالقيَّة والفنيَّة التي ترتقي بالفيلم، وتسوغه أمام 

اجلمهري املتعطشة لتلك القيم:

اج املسلمني، وقتلهم مجيًعا، لكنَّ  - يأرس املسلمون حاكم الكرك الصليبيَّ الذي هاجم قافلة احلجَّ
صالح الدين، ال يأمر بإنزال العقوبة به أو قتله، بل يوافق عىل مبارزته، ويقتله وهو شاكي السالح، فال 
يليق بفارس كريم النفس زكي األخالق أن يرصع أسرًيا مكبَّاًل، لذا فإنَّه حيرره ويسلحه، ثم يرصعه. 

 ( 50 :50 :00(

ر األمري الصليبيُّ خيانة ريتشارد قلب األسد، ويوصل إىل صالح الدين خطاًبا يعلن له فيه  - يقرِّ
اخليانة  يأنفون  الذين  الفرسان  أيًضا من شيم  اخلونة. وهذه  التعاون مع  يرفض  النارص  لكنَّ  والءه، 

واخلونة ))0: )0: 0)(.

أثناء ذلك  فرائض احلج، ويف  القدس وتأدية  لزيارة  الدين ريتشارد قلب األسد  - يدعو صالُح 
يتآمر بعض الصليبيني عليه، ويرميه أحُدهم بسهم كي يقتله، ويتَّهَم املسلمني يف الوقت نفسه بارتكاب 
هذه اجلريمة، فيشعل بذلك فتيل احلرب...، لكنَّ صالح الدين وتفادًيا للنتائج الوخيمة التي يمكن 
ته،  ا، ويتسلل إىل معسكر العدو برفقة اثنني من خاصَّ أن ترتتب عىل مقتل ريتشارد، نراه يرسع فانتازيًّ
لُيعالج ريتشارد بنفسه، فيظهر بصفته طبيًبا بارًعا، ينقذ مريضه، ويربهن له أنَّ السهم مل تطلق من أيٍّ 

من أقواس املسلمني.

ويف هناية الفيلم نرى ريتشارد يف خيمة صالح الدين، يطرح عليه السؤال اآليت:

 - أيُّ رشوط مللك منترص عىل ملك مهزوم؟

فيجيبه صالح الدين:

- ال رشوط!!

وينتهي الفيلم باملصاحلة التي تريض اجلميع. 

وما كان لفيلم يدوم ثالث ساعات تقريًبا أن ُيستكمل دون أن يتضمن موضوعي احلب واخليانة، 
ومها من املوضوعات األثرية لدى مجهور املتلقني يف تلك املرحلة، وبم أنَّ شخصية صالح الدين أعىل 
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من أْن تعالج بصفة العاشق اهلائم، نرى صنَّاع الفيلم يسندون موضوع احلب إىل مساعده املسيحي )ومل 
يكن كذلك تارخييًّا( عيسى العوام الذي يقع يف حبِّ الراهبة الصليبية لويز والتي حييلها الصليبيون إىل 

املحاكمة بعد اكتشاف عالقتها بالقائد املسيحي العريبِّ بتهمة ))السقوط يف احلب((، واخليانة.

وال خيفى عىل املتلقي اللحظات الكثرية التي سعى فيها صنَّاع الفيلم إىل دغدغة عواطف املسيحيني 
التشكيلة  يف  الكنسيَّة  األجراس  أمهية  وإبراز  الصليبيني،  مقارعة  يف  دورهم  عىل  بالرتكيز  العرب، 
بة من صالح إىل شخصيَّة مسيحيَّة، تناط  ام املقرَّ الدينيَّة ملدينة القدس، ولعلَّ يف حتويل شخصيَّة العوَّ
هذا  يف  إليه  اإلشارة  جتدر  وممَّا  الدغدغة.  هذه  أشكال  من  شكاًل  العاطفيَّة  واألنشطة  املغامرات  هبا 
الصدد أنَّ صنَّاع الفيلم مل ينتبهوا إىل الرصاعات العميقة واحلادة بني جناحي الكنيسة الرئيسني يف تلك 

م مواد دسمة لتصعيد الرصاع الدراميِّ يف الفيلم. املرحلة، والتي كان يمكن أن تقدِّ

ا اخليانة فتسند إىل وايل عكا )ومل يكن األمر كذلك تارخييًّا( الذي يعتقل وحياكم بتهمة ))كراهيته  أمَّ
– عالوة عىل  القادة الصليبيني الذين تستمرئ السينم الغربيَّة  لبلده وعروبته((، وتسند إىل عدٍد من 

العربيَّة – احلديث عن خياناهتم ودسائسهم.

الفيلم - كم هو معروف - مأخوذ يف األصل عن رواية تارخييَّة للروائيِّ املرصيِّ يوسف السباعي، 
الذين  الثمنية  الكتَّاب  لكنَّ  للفيلم)14).  النهائيِّ  السيناريو  صوغ  يف  األدباء  من  عدٌد  معه  أسهم  وقد 
بذلوا جهدهم يف إنجاز هذا العمل أخفقوا إخفاًقا ذريًعا يف الفكاك من السلطة النصيَّة للرواية، ومل 
 ، إىل سيناريو سينمئيٍّ روائيٍّ  لتحويل نصٍّ  ة،  الرضوريَّ ة  واللغويَّ الفنيَّة  التغيريات  إحداث  ُيوفَّقوا يف 
صوت  وبقي  واملمثلني،  املخرج  أيدي  فوق  يده  وبقيت  مهيمنًة،  األصيلِّ  النصِّ  مؤلِّف  لغة  فبقيت 
ة القائمة عىل اإلنشاء اإلطناب والتي  ا مسيطًرا، وسادت اللغة اخلطابيَّة التقريريَّ السارد العليم أحاديًّ
، وتتعارض مع ما ُيفرتض أْن تكون عليه  تتعارض يف جوهرها مع لغة املونولوج واحلوار السينمئيِّ
ٍ تبًعا لطبيعة الشخصيَّة النَّاشطة، ومن هنا ُتفهم أيًضا  ة وتنوٍع وتغريُّ اللغة السينمئيَّة من ديناميَّة وإشاريَّ
مسألة الرتكيز عىل الصوت والنربة دون الصورة، فقد خال الفيلم متاًما من مساحات الصمت التي كان 
، فُحِرم املتلقي بذلك من حلظات  ُيمكن للمخرج أن يستفيد منها، ويوظِّفها لصالح النشاط البرصيِّ

سينمئيَّة ممكنة. 

)4)) من طرائف فيلم النارص صالح الدين أنَّ السيناريو لكلٍّ من عبد الرحمن الرشقاوي ويوسف شاهني، وأن هناك شيئًا آخر تشري إليه املقدمة هو 

الحوار، وقد صنعه عبد الرحمن الرشقاوي ويوسف السباعي، وهناك مالحظ الحوار!! ومن غرائب الفيلم إسهام مثانية من الروائيني واألدباء يف تجهيزه 

لغويًّا، ومن بني هؤالء الثامنية نجيب محفوظ، ومع ذلك خرج الفيلم يف شكله النهايئِّ واملمثلون يرطنون بلغة ليست اللهجة املرصيَّة الجميلة، وليست 

اللغة العربيَّة الفصحى، بل لغة بني بني تعجُّ باألخطاء الشنيعة.
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ة ومقوالهتا، بطريقة  الفيلم مشحون من الناحية األيديولوجيَّة بشعارات القوميَّة العربيَّة النارصيَّ
ة تشوهبا الفظاظة أحياًنا، وهتبط باملستوى الفنيٍّ إىل أدنى درجاته. لكنَّ األفكار  ة فكريَّ تشفُّ عن تبشرييَّ
د الشعارات اخللبيَّة كشعار رمي الصليبيني  ة اجلوفاء التي كانت ُتردِّ القوميَّة مل تكن دائًم أفكار النارصيَّ
يف البحر )شعار عبد النارص عن رمي اليهود يف البحر(، بل أفكار الساداتيَّة الرباغمتيَّة التي جتنح إىل 

السلم، وتؤمن بالتعايش وإخاء األديان.

ا واضًحا إبَّان عرضه األول، لكنَّنا ال يمكن أن نعزو هذا  ومع ذلك فقد حقق الفيلم نجاًحا مجاهرييًّ
النجاح إىل نجوم السينم الكبار الذين أتقنوا أداء أدوارهم، أو إىل اإلبداع يف اإلخراج فقط، بقدر ما 
يمكن أن نعزوه إىل طبيعة الشخصيَّة التارخييَّة موضوع البحث، ورغبة املتلقني من اجلمهري العريضة 

يف معرفة املزيد عن هذه الشخصية األثرية، وتوقهم إىل حتقيق االنتصارات.

يثري االنتباه انشغال بال كثريين من املتابعني والباحثني باألخطاِء التارخييَّة التي ارُتكبت يف الفيلم 
عمًدا أو سهًوا والتي يبالغ البعض يف عزوها إىل املؤامرات الكونيَّة الكربى التي حتيق بالعرَب واملسلمني 

من كلِّ اجلهات، وسنرتك احلديث عنها إىل حلظات ال حقة.

ا املشاهد واللقطات التي ترسم صورة صالح الدين فارًسا مثاليًّا وبطاًل نبياًل نادًرا بني الفرسان  أمَّ
ا ليست من بنات خيال صنَّاع الفيلم، وليس هلم أيُّ فضٍل يف  واملحاربني الكبار، فنستطيع التأكيد أهنَّ
ابتكارها أو استحضارها من كتب التاريخ، وليس ليوسف شاهني أيُّ فضٍل يف نقلها إىل السينم، فقد 
سبقته إىل ذلك األفالم السينمئيَّة األمريكيَّة التي قدمت مشاهد مماثلة بطريقة فنيَّة أكثر اتقاًنا واحرتافيَّة، 

وأخفق يف إضافة أيِّ جديد يتجاوز تلك السينم يف ما قدمته.

ن يوسف شاهني تقديَم فيلم رائد إذا ما ُنظر إليه بمقاييس عرصه، وإذا ما قورن بغريه من  لقد متكَّ
ة مقارنة مع أي فيلم تارخيي  ة يف تلك املدة، لكنَّه وبكلِّ تأكيد ال يصمد يف أيَّ إنتاجات السينم املرصيَّ

أمريكيٍّ كان قد أنتج وقتها.
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صالح الدين يف السينام األمريكيَّة

عن  استخلصها  أو  اإلسالميِّ   - العريبُّ  الفهم  كوهنا  التي  الصورة  طبيعة  استكشاف  حاولنا  إذا 
نا  صالح الدين األيويب يف السينم الغربيَّة عموًما، واألمريكيَّة عىل وجه اخلصوص، فينبغي أن نتوقع أنَّ
هة، تسلب الرجل مكارم األخالق، وتعريه من القيم اإلنسانيَّة الرفيعة انطالًقا  سنجدها صورة مشوَّ
من احلالة العدائيَّة التي ُيكنها الغرب للعرب واملسلمني، وانطالًقا – كم هو رائج - من التوجيه الدائم 
لوا  لُيَفصِّ والسينم  الفنِّ  أرباب  ويتلقفه  العاملية،  واالستخبارات  والصهيونيَّة  املاسونية  متارسه  الذي 

الشخصيَّة العربيَّة أو اإلسالميَّة وفق املقاسات املطلوبة.

السينم األمريكيَّة؛  املسلمني يف  أو  العرب  التي تتحدث عن صورة  الدراسات واملقاالت  أكثر  ما 
التي تكشف عتباهتا األوىل عن طبيعة  فالشبكة العنكبوتيَّة تغصُّ بأكداٍس من املقاالت والدراسات 
من  العظمى  الغالبية  عن  ان  يعربِّ اللذين  اآلتيني  األنموذجنْي  نسوق  أن  ويمكننا  الصورة)15).  هذه 
األفكار السائدة والقناعات الثابتة. يقول مصطفى درويش مثاًل إنَّ ))من مسلمت السينم األمريكيَّة 
رسم صورة العريبِّ بشكل قبيح، كريه يثري االشمئزاز يف النفوس، ومصداًقا لذلك األفالم األمريكيَّة 
التي أتيحت لنا فرصة مشاهدهتا عىل مرِّ الزمان... فلو أفلحنا يف اسرتجاع عدد منها عىل شاشة الذاكرة، 
الستبان لنا أن صورة العريبِّ يف معظمها، قد رسمت عىل وجه مشوه، بحيث نكاد ال نرى أي عريبٍّ 
فيها إال مرتكًبا آلثام جسام، ال بدَّ وأن تنتهي به معاقًبا عنها أشد عقاب(()16). ويلخص عبد الرمحن 

الَّة اآلتيَّة: )5)) تحتوي صفحٌة واحدة عىل محرك البحث غوغل عىل العناوين الدَّ

- اإلسالم و الغرب - السينام األمريكية تعادي املسلمني.

- العرب األرشار.. كيف تشوه هوليوود أمة؟.

- تشويه صورة العريب املسلم يف األفالم الغربية يثري الجدل.

- املسلم.. اإليراين.. العريب.. “رشير” هوليوود الجديد.

- شخصية العريب يف السينام الغربية تـشويه ممنهج.

- هوليود تشوه صورة العرب واملسلمني.

- صورة العرب عىل الشاشة الغربية: أثرياء، وراقصات، ومفجرو قنابل.

- وسائل اإلعالم األمريكية وصناعة الكراهية يف العامل.

- تشويه العرب يف السينام األمريكية.

- دور السينام األمريكية يف صناعة العداء.

- دور السينام األمريكية يف صناعة العداء والكراهية لإلسالم والعرب.

- الصورة النمطية عن العرب واملسلمني.

- الصورة الرشيرة للعرب يف السينام األمريكية.

http://cutt.us.com/c9Az :6)) مصطفى درويش: ))نظرة عىل العرب يف السينام األمريكيَّة)). عىل الرابط(
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نارص هذه الصورة يف مقالته ))سبع صور نمطيَّة للعرب يف هوليوود((، عىل النحو اآليت: ))- العريبُّ 
بدويٌّ رشير، يعيش يف الصحراء القاحلة - الشيخ العريبُّ يعشق النساء وال سيَّم األوربيَّات، وحماط 
دائًم باحلسناوات - بم أن العريبَّ رشير وفاسد وأمحق فمن املمكن القضاء عليه بسهولة - أثرياء العرب 
بيرس وسهولة -  إرهابيَّة  إىل  تتحول  أن  أو راقصة ويمكن  العربيَّة جارية  املرأة  تافهون شهوانيون - 
العريبُّ التائب يتحول إىل عميل ألمريكا - الفلسطينيُّ إرهايبٌّ يقتل األبرياء اإلرسائيليني وال يفرق بني 

أعزل ومسلح(()17). 

شاهني  جاك  كتاب  يف  أساًسا  ُمَتضمنة  واملقاالت  الدراسات  هذه  أفكار  من  كثرًيا  أنَّ  واحلقيقة 
من  فيلم  مئتا  وهي  هوليود،  متها  قدَّ التي  األفالم  ))كلَّ  يقول:  كم  ناقش  الذي  العريبِّ   – األمريكيِّ 
الرجال  شائهة:  بصورة  منحى  كلِّ  يف  العرب  صورت  منها  العظمى  الغالبية  فيلم(،   900( تسعمئة 
العرب  اليوم وصَم املخرجون عىل نحٍو مجاعيٍّ كلَّ  1896 وحتَّى  النساء األطفال(()18). ومنذ عام 
مهووسون  دينيًّا،  بون  متعصِّ مهجيُّون  هلم،  قلوب  ال  متوحشون،  م  وبأهنَّ للجمهري  العداء  بتهمة 

باألموال...)19).

ويعضد املؤرخ السينمئيِّ جورج سيزلني اإلمجاع العام عىل تشويه صورة العريبِّ واملسلم يف السينم 
ة. ففي مقابلة معه حتت عنوان  األمريكيَّة، بتأكيده ما كان شاهني قد ذهب إليه يف رسمه خلطوطها العامَّ
))االسترشاق يف السينم. عىل العرب دائًم أن يرصخوا((، يشري إىل أنَّ ))العرب ُيَصورون دائًم كتلة 
من األكوام الفوضوية الصاخبة... التي تندلع كالوباء((. وعندما ُيسأل عن الصورة اإلجيابية للعريبِّ 
يعربِّ سيزلني عن رأيٍّ هو األخطر واألدهى إذا كان صحيًحا، يقول: ))يبدو العرب متوحشني نبالء. 
نعم لكنهم ما داموا حماربني قروسطيِّني، إًذا يمكنك دعمهم هبدوء، رشيطة أن يظلوا يف مكاهنم(()20). 

وليدًة  األمريكيَّة  السينم  يرى  الدراسات  هذه  جممل  أنَّ  هي  جتاوزها  يمكن  ال  التي  واحلقيقة 
لالسترشاق، وال يرى االسترشاق إالَّ انطالًقا من الركائز املعروفة التي أرساها إدوارد سعيد، والتي 
ر منها صادق جالل العظم معتمًدا عىل سعيد نفسه: )) إنَّ املنهج املستند إىل ميتافيزيقا االسترشاق  حذَّ

)7)) عبد الرحمن نارص: ))سبع صور منطيَّة للعرب يف هوليوود)):

https://www.sasapost.com/arabs-and-hollywood/

يرة للعرب يف السينام األمريكيَّة، )جرءان)، خريية البشالوي )مرتجمة)، أحمد يوسف )مراجًعا)، )القاهرة: منشورات املركز  )8)) جاك شاهني، الصورة الرشِّ

القوميِّ للرتجمة، ))0))، ص)). 

)9)) نفسه، ص)).

((0( Orientalismus im Kino ”Die Araber müssen immer schreien“:

http://cutt.us.com/(mJ(Q

https://www.sasapost.com/arabs-and-hollywood/
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األوروبيَّة  والثقافات  املجتمعات  بني  املعروفة  الفوارق  يف  يرى  ال  عليها،  املرتتبة  واألبستمولوجيا 
ة اإلسالميَّة املعارصة من ناحية ثانية وقائَع تارخييَّة  احلديثة من جهة واملجتمعات والثقافات اآلسيويَّ
دة مرَّ هبا التاريخ الطويل لتطور اإلنسانيَّة فحسب، بل يرى فيها قبل  متبدلة قامت نتيجة صريورات معقَّ
أيِّ يشء آخر جتليات لكلٍّ من الطبيعتني اجلوهريتني الرشقيَّة والغربيَّة بخصائصها املتميزة واملتفاوتة يف 

تفوقها ورقيها(()21).

النمطيَّة  الصورة  إنكار  يمكن  وال  باملطلق،  التصورات  هذه  نفي  األحوال  من  بحاٍل  يمكن  وال 
السلبيَّة للعرب واملسلمني يف السينم األمريكيَّة عىل األقل. لكنَّ األمر – مع ذلك - يقتيض الدخول 
يف التفاصيل، والعزوف عن التعميمت التي تغذهيا الثقاٌفة العدائيَّة، والكف عن االعتقاد بأنَّ الغرب 
وراء كلَّ مصيبة، وسبب كلَّ وبال. ويتوجب علينا للبدء بذلك أن نقف عند كلِّ حالة عىل حدة، وأْن 

ة والتارخييَّة. ندرس كلَّ فيلم يف سياقاته الفنيَّة والفكريَّ

، تلفت انتباهنا دراسة الباحث الرتكي د. مصطفى سليم يلمز الذي  وباالنتقال من العام إىل اخلاصِّ
ة، بل يتحدث عن صورة صالح  ال يتحدث عن صورة املسلم أو العريبِّ يف السينم الغربيَّة بصورة عامَّ
ة ترصان عىل إبراز صورة هذا القائد  الدين بالذات. يرى يلمز أن السينم األوروبيَّة عموًما واهلوليوديَّ
، وهو مثله  ا، ال يمتلك شيًئا من أخالقيَّات الفارس األورويبِّ القروسطيِّ ا دمويًّ التارخييِّ بوصفه بربريًّ
، حيدوه الشبق، ويتحكم يف ترصفاته الغرام. ويرى من خالل حتليله ستَة  مثل أيِّ عريبٍّ خملوق جنيسٌّ
أفالم غربيَّة أنَّ الغرب يف تلك األفالم يكشف عن جهله الفاضح بتاريخ احلضارة اإلسالميَّة، ويسعى 
قاصًدا وبِحَرفيَّات عالية إىل تشويه صورة اإلسالم واملسلمني، وإىل تشويه صورة صالح الدين عىل 

.(22( نحٍو خاصٍّ

تتناول أصاًل  التي  األمريكيَّة  األفالم  قد ظهرت يف عدد من  الدين  أنَّ شخصيَّة صالح  واحلقيقة 
موضوع احلروب الصليبيَّة، أو تتحدث عن ريتشارد قلب األسد، ومل تكن الشخصيَّة األساسيَّة يف أيِّ 
، وإذا كان بعض املسلمني أو العرب يتساءلون مستنكرين: ملاذا  فيلم، ومل تكن مستهدفة بحدِّ ذاهتا قطُّ
حدث ذلك؟ ملاذا مل تكن شخصية صالح الدين أساسيَّة يف أيِّ فيلم من األفالم؟ )ومن عادة جاك 
شاهني أن يطرح أسئلة كهذه( فاإلجابة لدى اآلخر جاهزة بسؤال معاكس: وملاذا جيب علينا أن نفعل 

ما يتوجب عليكم فعله؟! 

)))) صادق جالل العظم، ))االسترشاق واالسترشاق معكوًسا)) يف كتابه ذهنية التحريم، ط)، )دمشق: منشورات دار املدى، 004))، ص8).

 Mustafa Selim Yılmaz, ‘’Oryantalit bakış açısından…, (0(7, I, 6(. ((((
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سنتناول هنا بالعرض والتحليل ثالثة أفالم أمريكيَّة، أنتجت يف ثالث حقب خمتلفة، وسنحاول 
رسد قصِصها بأقىص إجياز ممكن، لرتك مساحات أوسع للَمَشاِهد التي يظهر فيها صالح الدين والتي 

ُتعني عىل استجالء صورته يف السينم األمريكيَّة. 

فيلم احلروب الصليبيَّة

ا  يعود تاريخ اهتمم السينم األمريكيَّة بشخصيَّة صالح الدين األيويب إىل حقبة السينم الصامتة، أمَّ
فيلم املخرج األمريكي سيسيل دي ميل Cecil B. de Mille احلمالت الصليبيَّة The Crusades املنتج عام 

)23)1935، فهو أول فيلم تظهر فيه هذه الشخصيَّة بوضوح.

يستخدم الفيلم تقنيات عالية املستوى بمقاييس تلك األيام، وأجهزة فنيَّة غري مسبوقة؛ ويكشف 
عن التطور اهلائل الذي حققته السينم األمريكيَّة يف تلك احلقبة القصرية، ويشفَّ عمَّ ستؤول إليه الحًقا 

اليَّة وتأثري. ة وضخامة وفعَّ من قوَّ

أقىص  إىل  اليمني  أقىص  ومن  أسفل  إىل  أعىل  من  وتنتقل  وسهولة،  ة  بخفَّ تتحرك  الكامريا  فرتى 
اليسار، لتضبط أصغر احلركات وأدق األنفاس، وتلتقط التفاصيل واإلشارات الناعمة، وتصور يف 
الوقت نفسه حتركات اجليوش الضخمة ومههمة الفرسان وعدَو األفراس، وتأيت املوسيقا واملؤثرات 
ة جملجلة فخمة، لتضع املتلقي يف أجواء احلروب واالنتصارات، وتنقلب عىل  الصوتيَّة وأناشيد القوَّ

عقبها خفوًتا وحزًنا، لتنقله إىل أجواء اهلزائم واالنكسارات. 

صورهتم  حول  واملسلمني  العرب  من  كثريين  ظنون  ز  ُيعزِّ بمشهد  األوىل  ثوانيه  يف  الفيلم  يبدأ 
النمطيَّة الكالسيكيَّة يف السينم األمريكيَّة، مشهٍد ينطوي عىل تدمرٍي هائٍل، خيتلط فيه صوت األذان مع 
ُبون كنيسة ضخمة، وحيرقون  رصخات االستغاثة، إذ يظهر املسلمون بعد أن فتحوا القدس، وهم خيرِّ
الكتب واألناجيل، وحيطمون صليًبا خشبيَّا كبرًيا كان مرفوًعا عىل ملَّة الكنيسة، ويقتادون النساء إىل 
سوق النخاسة... ويرتافق ذلك مع ظهور النصِّ التوضيحّي اآليت عىل الشاشة: ))كانت القدس عرب 

)))) فيلم ))الحروب الصليبيَّة))، الرابط عىل يوتيوب:

  https://www.youtube.com/watch?v=n7MkwNEWvVE&feature=youtu.be

ومامَّ يؤسف له أنَّني مل أعرث عىل نسخة مرتجمة إىل اللغة العربيَّة للفيلم.

https://www.youtube.com/watch?v=n7MkwNEWvVE&feature=youtu.be
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ن الساراسانيُّون )The Saracens(24 من السيطرة عليها،  سة لدى اجلميع، ويف عام 1187 متكَّ التاريخ مقدَّ
واستطاعوا سحق املسيحيني تقتياًل واستعباًدا(()25)

ال يظهر صالح الدين يف الفيلم عرًضا، ويمكن أن تكون الدقائق التي ظهرت فيها شخصيَّته أمام 
الكامريا يف هذا الفيلم أطول منها يف أيِّ فيلم أمريكيٍّ آخر، بل إنَّ املتابع قد يظنُّ أحياًنا، أنَّ املمثل إيان 

كيث Ian Keith الذي أدَّى دوره برباعة فائقة هو بطل الفيلم احلقيقي.

ا وفًقا للمنطق الثقايف واألخالقيِّ الغريبِّ عىل األقل شديدة  ا الصورة التي يقدمها له الفيلم، فإهنَّ أمَّ
اإلجيابيَّة، فهي تنطوي عىل مالمح الفارس القروسطيِّ النبيل، والعاشق الرومانيسِّ الرقيق، واملخلص 
الذي ال خيون أعداءه – بله األصدقاء - وال يغدر هبم، واملؤمن املتسامح املتمسك بتعاليم دينه دون 
تشدد ودون إفراط أو تفريط، واحلكيم املتبحر بالعلوم واملعارف، واإلنسان املسامل الذي يكره الدماء 

ويسعى إىل السالم دائًم.

الفارس العاشق
البوسرت اخلاص بالفيلم، وهو العتبة املفتاحيَّة واإليضاحيَّة األوىل، ال يوحي باحلروب واملآثر بقدر 
ز ذلك االنطباع، فال  ... ويأيت سياق الفيلم ليعزِّ نا أمام فيلم عاطفيٍّ ما يوحي بالعشق والغرام، وكأنَّ
نرى رصاًعا بني ريتشارد وصالح الدين عىل القدس فحسب، بل عىل قلب امللكة بِِرنغاريا. وال يظهر 
ا،  القائد العريبُّ شهوانيًّا َشبًِقا اجتاه املرأة، كم ُيفرَتَض أن تصوره السينم األمريكيَّة، بل يظهر كورتوازيًّ

أقرب إىل العشاق العذريني أو الرتوبادوريني األنقياء األبرياء.

يظهر صالح الدين يف مشهد عاطفي يف قرصه، وهو حيادث امللكة بِِرنغاريا املصابة بسهم بعد أن 
أنقذها من اهلالك، ومحلها بني يديه إىل قرصه: 

 	 ، ذراعيَّ بني  هنا  إىل  محلتك  لقد  القدس.  مدينة  يف  السالم  ينترش  هنا  الدين:  صالح 

)4)) الساراسانيون  The Saracens كلمة إنكليزيَّة قد يكون أصلها التينيًّا Saracenus، وقد يكون يونانيًّا مأخوًذا من العربيَّة sarakenos أي: رشقي. و 

تعني العرب أو غريهم من الشعوب الكافرة باملسيحية أو املعادية لها يف القرون الوسطى، وهي تسمية ال تخلو من تحقري وازدراء، ترُِصُّ السينام األمريكيَّة 

عىل استخدامها عىل الرغم من أنَّ كثريًا من األوروبيني مل يعد يفهمها. للتفصيل حول هذا املصطلح ميكن مراجعة: د. أحمد حيدر، »العرب يف املؤلفات 

األوروبية«، املعرفة السوريَّة، دمشق، ع 70)، ص 40 وما بعدها.

)5)) يخصص جاك شاهني من الصفحتني اللتني كتبهام عن هذا الفيلم صفحة كاملة للحديث عن هذا املشهد االفتتاحي فيعرضه عرًضا كاماًل، ليثبت 

للمتلقي وجهة نظره حول الصورة النمطيَّة للعرب واملسلمني يف السينام األمريكيَّة، لكنَّه ال يأخذ املشهد يف سياق خلفيته التاريخية، وال ينظر إليه ضمن 

بنية الفيلم العامة، وال يشري بتاتًا إىل مشاهد الفيلم األخرية التي متثل حالة نقيضة عندما نرى الناس يعيدون الصليب إىل مكانه بعد أن حلَّ السالم... 

انظر جاك شاهني... ج)، ص05) – 07)
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وابتهلت إىل اهلل أن يشفيك.

بِِرنغاريا: أنت فارس لطيف، وليس هناك من يدانيك نباًل.	 

صالح الدين: ألنك ملكِت قلبي. )يقطف وردة ويقدمها إليها( قويل يل، أخربيني: ما الذنب 	 
الذي اقرتفته ملكة إنكلرتا؟ ملاذا يتوجب أن متوت؟

بِِرنغاريا: ألنَّني كنت أقف عائًقا يف طريق زوجي.	 

صالح الدين: ِمن اآلن فصاعًدا أنت لسِت زوجة قلب األسد.	 

بِِرنغاريا: ماذا تعني؟	 

صالح الدين: اإلسالم ال يعرتف بطقوس الزواج املسيحيِّة. إنَّني أحبُّك، وهذه الوردة عربون 	 
ة... ويقود  . إنَّه احلبُّ الذي يمكنه أْن هيَبِك كلَّ يشٍء يف الكون: السعادة والقوَّ احلب الطاهر النقيِّ

لك ملَك آسيا راكًعا بني يديك.

بِِرنغاريا: هذا لن يأتيني بالسعادة.	 

صالح الدين: الكلمت التي خترج رسيًعا يمكن أالَّ تكون صادقًة، لكنَّ احلقيقة هناك يف قلبك.	 

بِِرنغاريا: أنا سبيَّتك، أنا ال أحبُّك. 	 

صالح الدين: احلب ليس خاتم ذهب يمكن أن حيبسك، احلبُّ زهور تتطاير بمشيئة اهلل، هو قدر 	 
ال مهرب منه، وال يستطيع أحد أن يتدخل أو يغري القدر. ))0: 6): )4 – )0: 8): ))(.

، وَشَغَفُه العشق، يرفض إطالق رساح امللكة برنغاريا مقابل  َتَبَلُه احلبُّ لكنَّ صالح الدين الذي 
أيِّ فدية، وعندما تأزف حلظة املوقف الكريم النبيل، نراه يترصف كم هو معهود يف الفرسان، إذ يطلق 
ده أن شغاف قلبها موصدة دونه. فنرى  ها ومن دون أيِّ رشٍط، ملحض تأكُّ رساحها من دون أن يمسَّ
يف لقطات الفيلم األخرية ريتشارد يراقب دخول أفواج احلجيج املسيحيني إىل القدس، ويتفاجأ عندما 

يرى عربة فيها امللكة، وقد أطلقها صالح الدين:

بِِرنغاريا: لقد انترصَت، أال ترى تلك الوجوه السعيدة؟ أال تشعر بالفرح لذلك؟	 
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 ريتشارد: بال أنا مرسور لذلك.	 

 	......

ريتشارد: وماذا عن صالح الدين؟	 

واحدة 	  وأنا  استثناء،  دون  اجلميع  يشمل  األرسى  إطالق  أنَّ  أخربك  أْن  منِّي  طلب  بِِرنغاريا: 
(00 :50 :0( – 47 :45 :0(( . منهم... مل يكن ليبقيني عنده دون حبٍّ

الفارس الويف
م له النرص، ويقتَل ريتشارد قلب  يعرض القائد اخلائن كونراد املونتغريايت عىل صالح الدين أن يقدِّ

األسد، مقابل أْن يولَيه إمارة القدس فيسأله:

صالح الدين: ومن سيقتله؟	 

كونراد: مخسة عرش فارًسا من أتباعي، وبمقتله ستحكم آسيا دون عوائق.	 

 صالح الدين: أنا أمقت الغدر. خذوا هذا الكلب من هنا. ثمَّ يأمر بقتله، ويرسل إىل 	 
ريتشارد من حيذره من أمر أتباعه اخلونة، وينقذه من املوت املحتَّم. ))0: )): 8) – )0: 4): 7)) 

بطل السالم
يظهر صالح الدين يف عدة مشاهد وهو يدعو إىل السالم، ويعربِّ عن مقته للحرب والدماء، ومن 

ذلك املشهد اآليت، حيث نرى ريتشارد داخاًل خيمة صالح الدين، بوجود امللكة برنغاريا:

صالح الدين: قدمَت إىل خيمتي دون دعوة.	 

ريتشارد: جئت من أجل زوجتي.	 

الدين: هي سبيَّتي. وأنت لست حكيًم عندما تطالب هبا، أستطيع أن آرسك، 	  صالح 
ويستطيع جييش أن يطارد فلول جيشك، ويقيض عليه، لقد انترصت.

ريتشارد: لكنَّني سأقتلك قبل أن أقتل، أو سيطاردك رجايل فيم بعد أينم ذهبت.	 
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ما ال 	  وأنا سأقدم لألسد  اهلل أخوين، ال عدوين،  بإذن  أن نكون  أمتنى  الدين:  صالح 
يمكن أن أقدمه لغريه من الرجال. محالُتك ُسحقت، ومملكتك استوىل عليها أخوك جون 

وأعوانه الذين يطلبون رأسك. أْسِلْم وسأجعلك ملًكا عىل القدس.

ريتشارد: لقد قاتلت من أجل الصليب.	 

ى بحياته من 	  صالح الدين: أنت تضع الصليب الذي يعود إىل املسيح، واملسيح ضحَّ
أجل الناس، إنَّه يرقد اآلن بسالم، وأنت ال تؤمن هبذا الصليب.

مرضجون 	  اآلن  وهم  الصليب،  رفع  وهيمهم  اإليمن،  يملكون  يتبعوين  من  ريتشارد: 
بالدماء، أيمكن أْن أخوَن العهد معهم؟! حيايت ال قيمة هلا إًذا.

 	.......

ريتشارد: ما الفدية التي تريدها كي تفكَّ أرَس زوجتي؟	 

م نفسها يل.	  صالح الدين: أنا ال آخذ فدية. هي التي وعدت أن ُتَقدِّ

وهنا تتدخل امللكة بِِرنغاريا، وتطلب من ريتشارد أْن يوِقَف احلرب ونزيف الدماء، ويقبل بالسالم، 
وتقول ما يمثِّل فكرة الفيلم الرئيسة:

من هيتمُّ بأنَّكم تسمونه اهلل ونسميه الرب؟ أجيب عىل مكونات اجلنس البرشي أن تبقى 	 
تتقاتل ألهنا سعت إليه بطرق خمتلفة؟... هناك إله واحد للجميع موجود يف قلوبنا، وجيب 

أن نحمله أينم ذهبنا.

أبواب  بإطالق رساح األرسى مجيعهم، وفتح  القائدين، يقيض  بني  باتفاق سالٍم  املشهد  وينتهي 
القدس أمام احلجيج مجيًعا رشيطة أن يكونوا بال سالح. ))0: 9): 06 – )0: 44: )))

مها الفيلم عن صالح الدين صورة   قد ال يرى بعض العرب أو املسلمني يف الصورة الكليَّة التي يقدِّ
واملنقذ  الفاتح  الدين  صالح  حول  الوهم  من  بعُضها  خيلو  ال  التي  تصوراته  مع  تنسجم  إجيابيَّة)26)، 
وحمرر القدس، لكنَّها قطعيًّا صورة إجيابيَّة بالنسبة إىل املتلقي الغريبِّ الذي ُصنع الفيلم ليخاطبه أصاًل، 

م العرب بصفتهم أرشاًرا. وقد أعجزتني املنهجيَّة التي يتبعها، ومل أفهم املعايري التي يعتمدها يف  )6)) يصنف جاك شاهني الفيلم ضمن األفالم التي تقدِّ

تصنيفه. انظر جاك شاهني... ج)، ص05) – 07).
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ا باختصار صورة الفارس والقائد القروسطي النبيل التي يرى فيها الغريبُّ أسمى الصور وأرقاها.  إهنَّ

ة مشاهد يف الفيلم ال تروق خلاطر مشاهد مسلم كتلك الثانية التي يظهر فيها  وممَّا ال شكَّ فيه أنَّ ثمَّ
صالح الدين، ويظهر أفراد احلاشية وهم يسجدون له ))0: )): )0(، وكذلك استخدام كلمة ساراسني 
عند احلديث عن العرب واملسلمني، وإظهار صالح الدين بصورة العاشق اهلائم. لكنَّ تسويغ هذه 

ا ال تقلل من شأن الصورة الكليَّة اإلجيابيَّة. املسائل لن يكون أمًرا عسرًيا عىل الراغب بذلك، كم أهنَّ

فيلم امللك ريتشارد واحلروب الصليبيَّة

 ،(27(  1954 King Richard and The Crusades عام  الصليبيَّة  امللك ريتشارد واحلروب  فيلم  ُأنتج 
وأخرجه األمريكي David Butler باالعتمد عىل رواية السري والرت سكوت Sir Walter Skott ))الطلسم((.

مل يكن همُّ والرت سكوت كم يقول إبراهيم العريس سوى ))أْن حيكي حكاية عن احلروب الصليبيَّة، 
ًحا إىل أن خطوات  وأن يربز يف طريقه ذلك النبل الذي اشُتهر به صالح الدين األيويب يف الغرب، ملمِّ
بسيطة وطيبة من هذا النوع، يمكنها أن تقلب األعداء أصدقاء، وتسهم يف إحالل السالم بني البرش، 
ويف جعل ما يسمى اليوم حوار احلضارات قادًرا عىل احللول حمل ما يسمى بـرصاع احلضارات(( )28). 
ة، بل عىل  ، ومل يسع إىل احلطِّ من القيم اإلسالميَّة عامَّ ومل حياول سكوت اإلساءة إىل صالح الدين قطُّ
امللوك وسلطان سوريا  ه ملك  املتحاربني، عندما سمَّ فقد وضعه فوق مجيع  متاًما،  النقيض من ذلك 
ريتشارد  بطله  ودفع  عرصه،  حكيًم حلكمء  اصطفائه  فكرة  عن  الروائيُّ  تفتق خياله  وعندما  ومرص، 
الرواية عىل لسان  النزاع بني ملوك الصليبيني املتخاصمني. تقول  قلب األسد الختياره حكًم لفضِّ 
ريتشارد: ))ما أجدرنا أن نعمد إىل كرم صالح الدين، فهو وإن يكن وثنيًّا، إالَّ أنَّني مل أعرف فارًسا 

مثله، يتوفر فيه النبُل، ونستطيع أن َنِكَل إىل عدله وكرمه أمَرنا يقطع به...(()29). 

من  الرواية  أبطال  هبا  ينطق  املسلمني،  بحقِّ  وأوصاف  شتائم  عىل  تتوفر  الرواية  فإنَّ  ذلك  ومع   

)7)) فيلم ))امللك ريتشارد والحروب الصليبيَّة))، رابط الفيلم عىل You Tube مدبلًجا إىل اللغة الروسيَّة، وهو النسخة الوحيدة املتاحة، لذا فقد ارضرت 

إىل اعتامدها، وأخىش أن تنطوي النصوص املنقولة عىل أخطاء، فمن املعروف عن املدبلجني الروس ترصفهم الحر يف النصوص التي يرتجمونها:

 https://my.mail.ru/mail/lve7444/video/(((/555(0.html?from=videoplayer

)8)) إبراهيم العريس، ))الطلسم لوالرت سكوت: بني صالح الدين وقلب األسد))، جريدة الحياة، 0) – 0) – 4)0).

)9)) سري ًولرت سكوت، الطلسم، محمود محمود محمد )مرتجاًم)، سلسلة عيون األدب الغريب، ع)، القاهرة، 8)9)، ص4)) – 5)).

https://my.mail.ru/mail/lve7444/video/332/55530.html?from=videoplayer
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الصليبيني، لكنَّ هذه الشتائم واألوصاف، ال تقدم فكرًة وال تؤخر حدًثا، وال خترج عن باب اإلنشاء 
اللغويِّ إطناًبا واسرتسااًل، وتنمُّ يف غالبيتها عىل اجلهل بالرشق واالعتمد عىل اآلخرين يف معرفته...، 

هم. وال أعتقد هنا أنَّ كتاًبا عربيًّا يتحدث عن الصليبيني ال ينطوي عىل شتائم وأوصاف مماثلة بحقِّ

ومع ذلك نرى أبا الرواية التارخييَّة والرت سكوت يعي هذه احلقيقة، فيعتذر يف مقدمته من القارئ 
عن مسخه حلقائق التاريخ وتغيريه وتبديله، ويعتذر عن األخطاء التي يمكن أن يكون قد وقع فيها، 
التارخيي وعلم  القصص  الفارق بني  ))إن يف ذلك  بالرشق، ويقول  إىل اجلهل  ويعزو هذه األخطاء 
ا ورد يف كتاب  التاريخ(()30). غري أنَّه ال يعتذر من األوروبيني وال سيَّم اإلنكليز، وهو يروي بعًضا ممَّ
))أليس((، وُيظهر ملَكهم ريتشارد قلب األسد فظًّا متوحًشا، يتمتع بأكل حلوم البرش، ويتلذذ باحلساء 

املطهو عىل تلك اللحوم)31).

ة بيع  ر أواًل وقبل كلِّ يشء يف كوَّ نا نراه يفكِّ وإذا تركنا املؤلف جانًبا واجتهنا إىل خمرج الفيلم، فإنَّ
التذاكر والنقود التي سيدفعها املتلقون لقاء مشاهدة العرض يف صاالت السينم، لذا نجده يترصف 
تشويًقا  أكثر  ليجعلها  الرواية  بأحداث  بالتايل  ويتدخل  وأدوارها،  مواقعها  فيغريِّ  بالشخصيَّات 
الوصف لصالح احلوار وحركيَّة األحداث،  وديناميَّة، وليخفف من وطأة الرسد ويقلِّل من رتابة 
ل  فيحوِّ الغراميَّة،  باملشاهد  الصورة  لتعزيز  مضطًرا  نفسه  يرى  املتلقني  بجمهور  ر  يفكِّ عندما  وهو 
إديث  حمبوبته  عينْي  يف  النظر  عىل  جيرؤ  ال  احلشمُة،  تستعبده  متيَّم  من  كينيث  القروسطيَّ  العاشق 
بُقبله املحمومة  كم هو شأنه يف رواية سكوت إىل عاشق ال خيرج عن أجواء ))ألف ليلة وليلة((، 

وعواطفه اجليَّاشة.

القائم عىل مسألتني مفصليتني مها:  الرواية  الوقت نفسه عىل جوهر  ومع ذلك حيافظ املخرج يف 
وأمرائها  أوروبا  ملوك  بني  سائدًة  كانت  التي  واملكائد  واخليانة  والترشذم  االنقسام  حالة  تصوير 
وقادهتا )ريتشارد قلب األسد اإلنكليزي وفيليب الفرنيس وليوبود النمساوي وكينيث اإلسكوتلندي 
الثالثة من احلروب الصليبية، وتقديم صورة إجيابيَّة عن صالح الدين  وكونراد... إلخ( إبان احلملة 
بوصفه فارًسا شجاًعا ومغامًرا جسوًرا وقائًدا حكيًم وحمبَّا نبياًل وإنساًنا مسامًلا يكره احلروب وسفك 
 ، ه وقرينه ريتشارد قلب األسد، غري أنَّه ولرضورات التلقي اجلمهرييِّ الدماء، يتشابه يف ذلك مع ندِّ
ريتشارد  عىل  ويضفي  الفكاهة،  إىل  أمَيل  وجيعلها  ة،  اخلفَّ بعض  الدين  صالح  شخصيَّة  عىل  يضفي 

ر.  صفات الرعونة والتهوُّ

)0)) نفسه، مقدمة املرتجم، ص). 

)))) نفسه، مقدمة املؤلف، ص)) – 4).
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عىل  املعبد  فرسان  ورئيس  منترسا  كونراد  يتآمر  عندما  اخليانة،  مشاهد  من  بمشهد  الفيلم  يبدأ 
التخلص من ريتشارد قلب األسد، ويأمران أحد القتلة املحرتفني بإطالق سهم )ساراسانيَّة( مسمومة 

عليه )00: 07: 5) – 00: 07: 46(.

وحيدث التعارف بني كينيث اإلسكوتلندي الذي يرافق قافلة امللكة إىل احلج والطبيب العريبِّ الذي 
يكشف الفيلم الحًقا – وكذلك الشأن يف الرواية - أنَّه كان صالح الدين نفسه.

ر  يعالج الطبيُب امللَك ريتشارد، ويساعده كي يبلَّ من عقابيل اإلصابة بالسهم املسمومة، ويصوِّ
الفيلم الطبيب - وكأنَّه أقرب إىل اإلنسان الكامل - ذكيًّا فطِنًا ونبياًل شجاًعا، وفارًسا َجسوًرا، وحكيًم 
متأّماًل، وفلكيًّا يعرف مواقع النجوم، ويفهم مدى تأثرياهتا العالجيَّة... وفضاًل عن ذلك نراه امرًءا 
ويغني  رقيًقا،  حلنًا  القيثارة  يعزف عىل  إنه  الرفيع.  واحلبِّ  املوسيقا  لغات  يفقه  َلبًِقا،  املشاعر  ُمرهَف 

لألمرية... ثمَّ يدور بينهم احلوار اآليت:

صالح الدين: سآخذك معي إىل قرص العجائب عند صالح الدين.	 

برنغاريا: وهل ستأخذين كجارية مسيحيَّة؟	 

مثلم 	  قناعاته،  ي  هتزِّ أن  املحتمل  ومن  واإلهلام،  للجمل  منبًعا  ستكونني  بل  ال،  الدين:  صالح 
تفعلني معي اآلن.

برنغاريا: وهل ستسود املسيحيَّة من الصني إىل إنكلرتا؟	 

صالح الدين: ال، بل سيسود عاملٌ جيد فيه أهل العقائد املختلفة لغًة مشرتكًة، وسيسود عاملٌ لن 	 
يتصارع فيه صالح الدين وريتشارد.

ه.	  برنغاريا: ال، هذا العامل هو عامل احلروب، ولن يكون بمقدور أحٍد أْن يغريَّ

ة الروح، روح السالم واحلب.	  صالح الدين: بل يمكن تغيريه بقوَّ

برنغاريا: هذه أحالم.	 

 	((7 :59 :00 0(- :58 :00( . ا ليست أحالًما، إذا كانت قلوبنا مفتوحة للحبِّ صالح الدين: ال، إهنَّ

الرجل  عالقة  عن  الغربيِّني  تصورات  مع  هنائيًّا  تنسجم  ال   ، الرومانيسِّ للعاشق  الصورة  وهذه 
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الرشقيِّ باملرأة، لذلك رسعان ما يكشف املخرج عن الصورة األخرى عىل لسان بطله كينيث يف احلوار 
القصري اآليت:

إديث: كم لديه )الضمري عائد عىل صالح الدين( من الزوجات برأيك؟	 

كينث: من الصعب تقدير العدد، لكنهنَّ ينفن عىل املئة حتًم.	 

إديث: ال تنَس أنَّ لدهيم ثقافًة خمتلفًة متاًما، وجيب علينا أن نرحم روحه اخلاطئة.	 

ار روح. لقد سحرك هذا الشيطان. 	  كينث: ليس لدى الكفَّ

يبدو جليًّا هنا أنَّ األفكار النمطيَّة حول عالقة الرشقيِّ باملرأة التي ترتدد أحياًنا عىل ألسنة األبطال، 
ليست سوى أوهام متصلة باجلهل وقلَّة املعرفة، ومتصلة بإباحة الرشيعة اإلسالميَّة الزواج من أربع، 
صالح  هبا  باح  التي  العاطفيَّة  الكلمت  يف  ولعلَّ  النية،  سوء  أو  العدائيَّة  املواقف  عن  نامجة  وليست 
يمكن  . وهنا  العدائيِّ املوقف  انعدام  د  يؤكِّ ما  النبيلة،  اتِّقاد عاطفته  والتي كشفت عن  أعاله،  الدين 
التساؤل: أما كان من املمكن أن ُينطق املخرُج صالَح الدين بكالم من نوع آخر ينطوي عىل عواطف 
حسيَّة ومواقف بوهيميَّة، ويثبت القناعات النمطيَّة لدى الغربيني عن عالقة الرشقيني باملرأة؟! ثمَّ ملاذا 
يعِرُض صالح الدين يف رسالة حيملها كينيث إىل امللك ريتشارد الزواَج من إديث عىل أن تكون زوجه 

الوحيدة، وأالَّ تتخىل عن دينها؟! 

يلفت االنتباه يف الفيلم إظهاُر صالح الدين مهتًم بحياة احليوان فضاًل عن اإلنسان، لذا نراه هيبُّ 
ملعاجلة كلب كينيث الذي تلقى الطعنات والرضبات من عصبة املتآمرين:

ا احلكيم أيُّ حيلة، وهو فوق ذلك حيواٌن نجٌس يف رشيعتكم.	  كينث: ليس لك هبذا املريض أهيُّ

الطبيب: حيثم َمنَّ اهلل باحلياة، وأوجد احلسَّ باللذة واألمل، فإنَّه َلِكربياٌء باطٌل من احلكيم – وقد 	 
أنار اهلل بصريته – أْن حُيِجم عن أن يُمدَّ أجل البقاء، أو خيفف وقع األمل. إنَّم عالج اخلادم البائس أو 
ق بني أحدها وبني اآلخر، دعني  الكلب املسكني أو امللك الظافر سواٌء لدى احلكيم، كلُّها أمور ال نفرِّ

أفحص هذا احليوان اجلريح)32). 

)))) نفسه، ص)0).  ويعرض الفيلم نصَّ والرت سكوت هنا بدقَّة ومن دون تغيري.
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قد ال يعني هذا املشهد شيًئا ملتابع ينطلق من مقولة إنَّ الرشق رشق والغرب غرب، ومها خطَّان 
متوازيان، وقد يرى فيه متشدد ال يرى يف الكلب شيًئا غري النجاسة مشهًدا حيطُّ من قيمة صالح الدين 

ومكانته، لكنَّ كثرًيا من املتلقني اآلخرين سريون فيه إنسانيَّة وأخالًقا من أرفع املستويات.

لن نسرتسل يف عرض تفاصيل الفيلم العامرة باألجواء العاطفيَّة التي كان صنَّاع األفالم يف ذلك 
باكتشاف  الفيلم  وينتهي  واخليانات،  واملؤامرات  باملغامرات  وربطها  إبرازها  عىل  حيرصون  الوقت 

اخلائنني ومعاقبتهم، وباقرتان العاشقني، وبسالم يريض األطراف مجيعها.

أمام  الناس  ركوع  مشهد  مثل  من  املسلمني،  أو  العرب  املشاهد  بعُض  تريض  أاّل  املحتمل  ومن 
صالح الدين ))0: 0): 00( ومشهد رقص اجلارية الذي ال يليق بسمعة صالح الدين، وال ينسجم مع 
منزلته ))0: 4): 00 – )0: 4): 40 (. لكنَّنا يف قراءة هذه املشاهد جيب علينا أالَّ ننسى أنَّ كثرًيا من تصورات 
األوروبيني عن الرشق ليست مبنيَّة عىل كتب الفقه والترشيع وعلم الكالم، بل مبنيَّة عىل حكايات 
م أوراق اعتمده إليهم  اصني األوربيني القروسطيني أنفسهم، ونابعة من الرشق نفسه الذي قدَّ القصَّ
ا أعظم مآثر  عرب رائعته العامليَّة ))ألف ليلة وليلة(( التي تلقفها األوروبيُّون بإعجاب وانبهار، وظنوا أهنَّ

الرشق الفنيَّة، ونسجوا خيوط تصوراهتم عن الرشق انطالًقا من حكاياهتا. 

يبدو الفيلم إذا ما قورن بفيلم Cecil B. de Mille الذي أنتج قبله بعرشين سنة، أقلَّ حَرفيًَّة ومستًوى 
من الزوايا مجيعها، فهو ال يكشف عن احلذاقة الفنيَّة العالية التي ملسناها يف األول، وخيلو من املقدرة 
عىل تصوير املعارك عندما حيتدم وطيسها، ويكشف عن ضعف املخرج يف حتريك املجاميع وقيادهتا 
ة والسمعيَّة واحليل الفنيَّة، ويف  وتصويرها، وضعف التقنيِّني يف استخدام الكامريات واملؤثِّرات البرصيَّ

م ال يمثلون. النهاية خيفق بعض املمثلني يف إهيام املتلقني بأهنَّ

فيلم مملكة السامء

يتحدث الفيلم األمريكيُّ مملكة السمء Kingdom of Heaven الذي أخرجه الربيطاين Ridley Scot وُأنتج 
، يتوخى املوضوعيَّة واالعتدال  عام )33)2005 ، عن احلروب الصليبيَّة يف القرن الثاين عرش من منظور غريبٍّ
، ويتعاطى مع قضايا العالقات بني الصليبيني واملسلمني انطالًقا من مواقف إنسانيَّة.  واإلنصاف إىل أبعد حدٍّ

)))) فيلم ))مملكة السامء))، رابط الفيلم عىل You Tube مرتجاًم إىل العربيَّة: 

https://youtu.be/-Avgv7zjGCY

https://youtu.be/-Avgv7zjGCY
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م إىل املشاهدين لوحة  الفيلم عاملٌ فكريٌّ وفنيٌّ متكامل رفيع املستوى، تضافر فيه جهد هائلة ليقدِّ
بة يف غاية الروعة والبهاء، فاملتلقي – وكأنَّه يقرأ واحدًة من روائع دوستويفسكي - ال يمكنه أْن  مركَّ
ة  يتابع حركة األحداث املتالحقة، من دون أْن يغوص ليكتشف اختمر األعمق يف احلوارات الفكريَّ
الغروتسك  حدِّ  إىل  يصل  لفظي  تالعب  عىل  القائمة  التعابري  أو  التحليليَّة،  أو  التوصيفيَّة  والتعابري 
أحياًنا، وال يمكنه أن يتابع منطوق املمثلني من دون أن يتفاعل مع اإلشارات واإليمءات، ويصغي إىل 
زة باألنغام املوسيقيَّة والرتانيم التي تنشد بلغات خمتلفة وأساليب موسيقيَّة متباينة، إنَّه  االبتهاالت املعزَّ
خياطب املتلقني كافَّة عىل اختالف انتمءاهتم وعقائدهم؛ وعىل اختالف مستوياهتم الثقافيَّة من امُلَشاِهد 
العاديِّ الذي يتابع حركة األحداث، إىل املتلقي املتعمق الذي يتلذذ بالصور الفريدة وَيَتمتع باألنغام 

العجيبة. 

يغطي الفيلم املدة الزمنية ما بني 1184 - 1187 م. وهي املدة التي اسرتدَّ فيها صالح الدين مدينة 
القدس من الصليبيني، وأعاد سلطة املسلمني عليها وعىل مقدساهتا. وهو كغريه من األفالم األمريكيَّة 
ال هيدف إىل تناول شخصيَّة صالح الدين بحدِّ ذاهتا، بقدر ما هيدف إىل تناول فرتة زمنيَّة حمددة من 

اد باليان االبن غري الرشعي ألحد أمراء الصليبيني. تاريخ القرون الوسطى، من خالل شخصيَّة احلدَّ

تبدأ أحداث الفيلم يف قرية فرنسيَّة، حيث حييط قساوسٌة وشممسٌة بجثة زوج باليان املنتحرة حزًنا 
ا ماتت كافرة، ويرسق الصليب املعلق عىل عنقها، ويطلب  عىل موت ابنها، ويقطع أحدهم رأسها ألهنَّ
ر هناك عن الذنب الذي اقرتفته زوُجه  يس السارق من باليان الرحيل إىل القدس، لعّله يكفِّ هذا القسِّ

يس الفاسد بقتله وإحراق حملِّ احلدادة. بانتحارها، وينهي باليان حواره مع القسِّ

وثرواته  اسمه  االبن  فريث  األب،  وُيقتل  أبوه.  يقودها  التي  الفرسان  بمجموعة  باليان  ويلتحق 
ملكها  فرسان  أهمِّ  أحد  برسعة  ويغدو  القدس.  عن  ليدافع  الصليبيني  جيوش  إىل  وينضم  ولقبه، 
بلدوين الرابع، ويقود يف ما بعد صليبيي القدس يف الدفاع عنها عندما حارصهتا جيوش صالح الدين 

ف الفظِّ جي دي لوسينيان. التي سحقت اجليش الصليبي بقيادة زوج امللكة املتطرِّ

التي  املثاليَّة  الصورة  هزِّ  يف  أوهلا  يتجىل  خمتلفة؛  اجتاهات  يف  متعددة  رسائل  تقديم  الفيلم  حياول 
تكونت لدى كثريين من املسيحيني الغربيني عن أجدادهم الصليبيني، وذلك بمعاجلة واقعهم وحياهتم 
أنفِسهم يف أوروبا وداخل القدس وإلقاء الضوء عىل الرصاعات التي كانت تستعر فيم بينهم، فيكشف 
األوىل  اللحظات  من  ذلك  ويبدأ  الالهوتيَّة،  بمختلف مستوياهم  املسيحيني  الدين  فساد رجال  عن 
ا حقرًيا يرسق صليًبا ذهبيًّا من عنق املرأة املنتحرة )00: )0: 5)(. بل يكشف  عندما يرينا القسَّ بصفته لصًّ
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عن مدى مهجيَّة الصليبيني ودمويتهم بعبارة واحدة عىل لسان أحد الفرسان: ))البابا يقول: قتل الكافر 
يأتوا إىل  الكثريين منهم، مل  أيًضا عن أن  الطريق إىل اجلنَّة(( )00: )): 4)(، ويكشف  إنَّه  ليس خطيئة 
القدس إالَّ من أجل املال وهنب اخلريات والثروات، خالًفا الدعاءاهتم عن نرصة املسيح والصليب. 
د ذلك عتبة الفيلم األوىل حيث يظهر عىل الشاشة نصٌّ يقول: ))بعد مئة عاٍم من استيالء اجليوش  وتؤكِّ
الصليبيَّة عىل القدس، كانت أوروبا ترزح حتت نري القمع والفقر... وأصبح فيها السادة والفالحون 

سة بحًثا عن الثروة واخلالص(( )00: )0: 00(. عىل حدٍّ سواء يسعون إىل الذهاب إىل األرايض املقدَّ

اإلنسانيَّة  بقيم  والتبشري  والتعايش،  التسامح  عىل  احلضِّ  يف  فتتمثل  الثانية  األساسيَّة  الرسالة  ا  أمَّ
التسامح واإلخاء،  القدس متثِّل روح اإلنسانيَّة واملكان األنسب لقيم  أنَّ مدينة  العليا، والتأكيد عىل 
ا الرشور والكوارث والباليا فمصدرها هو  ة الثالثة. أمَّ ا املدينة التي تتعايش فيها األديان السمويَّ ألهنَّ
ل عىل اإليمن... فّكُل أعمل الدمار اجلنونيَّة التي يقوم هبا املتعصبون  د والتعصب: ))أنا ال أعوِّ التشدُّ

توضع حتت إرادة الرب... لقد رأيت إيمًنا شديًدا يف أعني كثريين من القتلة((.

دها يف كلِّ مشهد من مشاهد الفيلم ويف كلِّ حدث  ولعلَّ الرسالة الثالثة التي ما فتئ املخرج يؤكِّ
ته وأولويته يف الكون خالًفا للموروث الدينيِّ الذي يذهب  من أحداثه فهي قدسيَّة اإلنسان ومركزيَّ
ز هذه املقولة إىل احلدود  إىل أنَّ اإلنسان يف هذه الدنيا جمرد عابٍر، عليه العمل لدار اخللود. ولكيَّ يعزِّ
القصوى، فإنَّه جيعلها رسالة باليان األوىل واألهم من أيِّ رسالة، وجيعل صالح الدين متفًقا معه حوهلا 
يف جممل وقائع الفيلم. يعربِّ باليان عن هذه الرسالة بدقة ومبارشة، أثناء خماطبته حشود املدافعني عن 
سة قد ُبنَِيت فوق املعبد اليهوديِّ الذي هدمه الرومان،  املدينة: ))ما هي أورشليم؟ إَن أماكنكم املقدَّ
ا أكثر قداسًة؟ احلائط أم املسجد أم القرب؟ من يمتلك  وأماكن عبادة املسلمني تقبع فوق أماكنكم. أهيُّ
الناس  لنحمَي  األحجار، ولكن  لنحمي هذه  املدينة ال  ندافع عن هذه  نحن  أحد.  املطالبة؟ ال  حقَّ 

الذين يعيشون بني جدراهنا((. ))0: 0): 8) – )0: )): 0))

اإلشارات  بكثرة  فتتجىل  والعرب،  املسلمني  إىل  بالنسبة  الكبري  املغزى  ذات  الرابعة  الرسالة  ا  أمَّ
ة إشارة سلبيَّة إليهم، إالَّ إذا انطلقنا من تأويل ينطوي  اإلجيابيَّة نحوهم، حتَّى إنَّنا نكاد ال نجد فيه أيَّ
الذين  الصليبيني  إىل  السلبيَّة  اإلشارات  تكثر  حني  يف  السطور.  خارج  يقرأ  وتفسري  شطٍط،  عىل 
الفيلم مهًجا برابرًة متوحشني قذرين، معتمًدا يف إبراز ذلك عىل احلوارات الرصحية تارة،  يصورهم 
وعىل اإلملاحات واللقطات اخلاطفة تارة أخرى؛ ففي جزٍء من ثانية – مثاًل – تلتقط الكامريا حركة 
فارس صليبيٍّ يمسح بقايا الطعام عن فمه بخصلة شعره املتدلية، ))): 00: 00( لتعربِّ عن مدى قذارة 

األوروبيني وعن البون الشاسع الذي يفصلهم عن نظافة املسلمني. 



257

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018ملحق

يظهر سلطان املسلمني يف الفيلم قائًدا حمنًكا هادًئا متزًنا وفارًسا نبياًل صادًقا. بل إنَّ بعض مالحمه 
تبدو أقرب إىل اخلياليَّة:

ففي اللحظة األوىل لظهوره يف مرسح أحداث الفيلم ))): )): )0(، نراه واقًفا ومن خلفه جيش 
ا االستثنائي  ار، تكشف الكامريا عن بداياته دون مؤخرته، وليس يف هذا األمر ما هو استثنائي، أمَّ جرَّ
فهو أْن يوقف صالح الدين اجليش بإشارة من يده، وينطلق بمفرده إىل معسكر الصليبيني، ليفاوض 
ملَكهم املصاَب بمرض اجلذام، ورسعان ما يتفقان عىل رضورة إحالل السالم. وينتهي اللقاء بينهم 
يظهر صالح  قليلة  بثوان  وبعدها   .)(9  :((  :0(( أطبائي((  لك  أرسل  الدين: ))سوف  بقول صالح 

الدين، وهو يبكي بخشوع قتىل املسلمني الذين غدر هبم الصليبيُّون قبل ذلك. 

يبدو صالح الدين هنا رجاًل حكيًم حليًم، ال يأخذه الغضب والرغبة باالنتقام، وال يدفعه جربوت 
جيشه إىل الصلف والغرور، بل يتحكم بترصفاته عقُله الرصني، وتسوس قراراتِه أخالُقه الرفيعة التي 

تأبى إراقة الدماء، وترتفع عن األذى.

م صالح الدين قائًدا  ومن املحتمل أن يقرأ بعضهم هذا املشهَد بصورة خمتلفة، فريى أنَّ الفيلم قدَّ
متخاذاًل، يقبل بالسالم مع ملك القدس الصليبيِّ عىل الرغم من استطاعته أخذ القدس عنوًة، ويف 

هت صورة صالح الدين فعليًّا.  ة، تكون السينم الغربيَّة قد شوَّ مثل هذه احلالة املودوديَّ

املخرج  ويوظِّف  عنوًة،  أسوراها  اقتحام  وحياول  القدَس،  ار  اجلرَّ بجيشه  الدين  صالح  حيارص 
هائلة  ة  عسكريَّ عمليات  لتظهر  ُملَهمة،  خميالت  عن  تشفُّ  إبداعيَّة  بطرائق  الكامريات  واملصورون 
ة باآلالف، وآليات ضخمة خميفة، وخيول ال تعدُّ وال حتىص... وُيضطر باليان  تشارك فيها جماميع برشيَّ
حتت الضغط احلريبِّ للتفاوض، لكنَّه يفاجأ برشوط الصلح التي يعرضها صالح الدين والتي تكشف 

عن فروسيَّة ونبل ال مثيل هلم: 

صالح الدين: ألن ُتسلِّم املدينة؟	 

األماكن 	  مجيع  ر  وأدمِّ ذلك،  أفعل  أن  قبل  فيها  من  كلَّ  وأقتل  أحرقها،  سوف  باليان: 
ة بكم وبنا... ما هي رشوطك؟ املقدسة اخلاصَّ

... النساء 	  أنا أضمن السالمة لكلِّ روح كي خترج إىل أيِّ بلد مسيحيٍّ صالح الدين: 
واألطفال واجلنود والفرسان وامللكة. ولن ُيْؤَذى أيُّ شخص منكم. أقسم باهلل.
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باليان: لقد قتل املسيحيُّون مجيَع املسلمني، عندما أخذوا منكم تلك املدينة؟	 

صالح الدين: أنا لست مثلهم!! أنا صالح الدين)34).	 

قدُمه صليًبا مرسوًما  تطأ  أن  يتجنب  الدين وهو  الفيلم صالَح  خُمرُج  ُيظهر  القدس  وبعد دخوله 
إىل  فيعيده  امُلخِلص، لريفع صليًبا سقط عىل األرض،  بتواضع  ينحني  ُيظِهُره وهو  ثمَّ  عىل األرض، 
ة إجيابيَّة شخصيَّة صالح الدين من ناحية،  ًدا هبذه الرمزيَّ مكانه الالئق عىل املنضدة )): )5: 400(، مؤكِّ
ًدا من ناحية أخرى عبثيَّة حروب الصليب ضدَّ اهلالل، يف حال كان السبب الفعيل هلذه احلروب  ومؤكِّ

هو االنتصار للصليب.

ُيفرَتض -شخصيَّة  كم   – واملسلمني  للعرب  املعادية  األمريكيَّة  السينم  أن تصور  املتوقع  من  كان 
صالح الدين تصويًرا سلبيًّا، أو عىل األقل شخصية أحد مساعديه، أو أحد علمء الدين املسلمني، لكنَّ 
ما حدث كان خالف ذلك متاًما، فالصور السلبيَّة كانت من نصيب القادة الصليبيني، ولعلَّ أكثر هذه 
الشخصيَّات إثارة لالحتقار واالزدراء كانت شخصيَّة أسقف القدس الذي يظهره الفيلم يف مشاهد 

عدة، ال يمكن ختطيها من دون اإلشارة إليها:

بينهم  ازدراء رصحًيا، ويف حلظات احتضاره يدور  بلوِدين باألسقف، ويبدي جتاهه  امللك  يثق  ال 
احلوار اآليت:

األسقف: باملوت لن يكون هناك راحة.	 

امللك: وفِّر عيلَّ حمارضتك، اذهب وأعّد الناس ملراسم تتويج ابن أختي.	 

)4)) روى ابن األثري كالم باليان يف كتابه الكامل عىل النحو اآليت: ))أيها السلطان اعلم أنَّنا يف هذه املدينة يف خلق كثري، ال يعلُمه إالَّ الله تعاىل، وأنَّهم إمنَّا 

يَفرُتُون عن القتال رجاء األمان، ظنًّا منهم أنَّك تجيبهم إليه كام أجبت غريهم، وهم يكرهون املوت ويرغبون يف الحياة، فإذا رأينا املوت ال بدَّ منه فو الله 

لنقتلنَّ أبناءنا ونحرق أموالنا وأمتعتنا، وال نرتككم تغنمون منها ديناًرا واحًدا وال درهاًم، وال تسبون وتأرسون رجاًل أو امرأة، وإذا فرغنا من ذلك أخربنا 

الصخرة واملسجد األقىص وغريهام من املواضع، ثمَّ نقتل من عندنا من أسارى املسلمني، وهم خمسة آالف أسري، وال نرتك لنا دابَّة وال حيوانًا إالَّ قتلناه، ثمَّ 

خرجنا إليكم كلُّنا، قاتلناكم قتاَل من يريد أن يحمي دمه ونفسه، وحينئٍذ ال يُقتَل الرجل حتَّى يقتل أمثاله، ومنوت أعزاء أو نظفر كراًما)) انظر: ابن األثري 

الجزري، الكامل يف التاريخ، ))) مجلًدا)، د. محمد يوسف الدقَّاق وآخرون )مراجعة وتصحيح)، مج0)، )بريوت: منشورات دار الكتب العلمية، 987))، 

ص56) . والحقيقة أنَّنا نسوق هذا النص الذي أورده ابن األثري لنقارن بني الحقيقة التاريخية وأحداث الفيلم... لقد اختار املخرج من هذه الواقعة وهذا 

م صورة مثاليَّة عن البطلني كليهام، ومل يشأ أن يستكمل رسد الواقعة كام رواها ابن األثري، والتي تحط من شأن صالح الدين، عندما تحول  النص ما يقدِّ

حربه من حرب لتحرير القدس ورفع كلمة الحقِّ عاليًا إىل حرب من أجل الفدية واألموال... بل تصف كبار قادته مبا ال يليق عندما آثروا االحتفاظ باألموال 

ألنفسهم، ومل يردُّوها إىل بيت املال. والسؤال: أما كان ميكن لريديل سكوت أن يستكمل فيلمه وفًقا البن األثري، وليس وفًقا للمصادر االسترشاقيَّة، لو كانت 

لديه نيَّة اإلساءة أو التشويه؟! 
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األسقف: أريد اعرتافك يا موالي.	 

امللك: سأعرتف للربِّ عندما أراه، وليس لك أنت.	 

وعندما حيارص صالح الدين القدس ويقرر باليان الدفاع عنها، نرى األسقف يعرتض طريَقه:

األسقف: جيب أن نغادر املدينة.	 

باليان: وكيف تريدنا أن نفعل ذلك يا نيافة األسقف؟	 

األسقف: جيب أن هنرب بأرسع اجلياد من البوابة اخللفيَّة.	 

باليان: والناس؟	 

 	(4( :(0 :0( – 40 :(0 :0(( . ا إرادة الربِّ األسقف: هذا من سوء حظِّ الناس، إهنَّ

ويف حلظات الفيلم األخرية:

باليان: سيضعون رشوًطا.	 

األسقف: لنتحول إىل اإلسالم مجيًعا، وسنتكلم يف هذا الحًقا.	 

ا األسقف.	  باليان: )ساخًرا( لقد علمتني الكثري من الدين أهيُّ

ة مجيًعا، ونجح باحرتافيَّة عالية يف توظيف اإلمكانات  لقد نجح سكوت يف إيصال رسائله الفكريَّ
م بذلك واحًدا من روائع السينم األمريكيَّة احلديثة. ة والفنيَّة والتقنيَّة اهلائلة توظيًفا مثاليًّا، فقدَّ البرشيَّ

ا صالح الدين األيويبُّ فلم يكن الشخصيَّة األساسيَّة، كم أسلفنا، ومل يأت ذكره إالَّ يف السياق  أمَّ
إىل  منحازة  كانت  بل  فقط،  صادقًة  واقعيَّة  تكن  مل  صورته  لكنَّ  جتاهله.  فيه  جيوز  ال  الذي  التارخييِّ 
بالرتاب، ويظهر صالح  الوجوه  الصليبيني عطًشا معفري  املسلمني، وإالَّ ما معنى أن يموت ملوك 
الدين نظيًفا مجياًل أنيًقا، وهو يتناول املاء القراح املثلج... وما معنى أن تتسامح وأنت القويُّ املنترص؟ 

ك من املرض؟ أليس يف ذلك النبل عينه والفروسيَّة ذاهتا؟  وما معنى أن ترسل أطباءك ليعاجلوا عدوَّ

الرصحية، وعربَّ عن  الالدينيَّة  بل  الَعلمنية،  بأفكاره  الفيلم  اإلنكليزيُّ مشاهد  املخرج  لقد شحن 
نزعاته اإلنسانيَّة التي تعيد اإلنسان إىل مركز الكون بجالء ووضوح شديدين، ومّحل األديان - بإداناته 
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ن  املبارشة لرجال الدين أواًل - وزر مجيع املآيس التي قاسى منها اإلنسان، وما زال يقايس. لكنَّه متكَّ
ة من دون أن يتخىل عن مجال اللوحات املرئيَّة، ومن دون  تقديَم رسائله األيديولوجيَّة ومواقفه الفكريَّ
يف  الوافرة  الوفرة  عن  أنملة  قيد  يرتاجع  أن  دون  ومن   ، تقريريٍّ إنشائيٍّ  خطاب  إىل  الفيلم  ل  حيوِّ أن 
ة. لكنَّه، وبداًل من أن يعادي طرًفا دينيًّا واحًدا، فقد استفزَّ األطراف  العنارص املرئية واملؤثرات البرصيَّ
، فإنَّ كثرًيا من  مجيعها، وعىل الرغم من أنَّ الفيلم قد القى استحساًنا واسًعا عىل املستوى اجلمهرييِّ

اد والباحثني، بل السياسيني أيًضا، وجهوا له انتقادات عنيفة يف الغرب والرشق عىل حدٍّ سواء. النقَّ

الصليبيني  ُيظهر  واملتطرفني اإلسالميني، عندما  م خدمًة لألصوليني  يقدِّ بأنَّه  الغرب  م يف  اهتُّ فقد 
املسلم يف هذا  م صورة  يقدِّ بأنَّه  م  لوسينيان، واهتُّ املعبد وغي دي  يمثلهم فرسان  مهجيني متوحشني 
أمرا بصناعة  اللذين  املستبَدْين صدام حسني وحافظ األسد  بطريقة ال ختتلف عن تصورات  الفيلم 
الربوفيسور  التمثيل لصالح الدين األيويبِّ يف امليادين لتعزيز صورة احلقبة العربيَّة اإلسالميَّة. ورأى 
رييل سميث أنَّ جهود ريديل سكوت كانت خاطئة ومنحازة، وأنَّ املثال التارخييَّ الذي قدمه أسامة بن 

الدن هو الذي سيوقظ األصوليني اإلسالميني)35).

متناقضة،  أفكاًرا وآراء  العربيَّة واإلسالميَّة جداًل واسًعا، وحفز  الثقافيَّة  الساحة  الفيلم يف  وأثار 
نوا عمل خمرجه الذي أنصف املسلمني، ووقف  وكتبت عنه مقاالت عديدة؛ فأثنى عليه كثريون، وثمَّ
. ويف الوقت نفسه فقد اعترب عدد من السينمئيني والنقاد كم يقول أمحد إبراهيم:  موقف احلياد واحلقِّ
حيمل  سكوت  ريديل  الربيطاين  للمخرج  صهيونيًّا  فيلًم  مررت  الفنيَّة  املصنفات  عىل  الرقابة  ))أن 
لصالح  وييسء  اإلسالم،  صورة  ه  ويشوِّ املسلمني،  عىل  الصليبيَّة  احلرب  س  ويكرِّ صهيونية،  أفكاًرا 
األرايض  يف  للصهيونيني  رشعيًّا  ووطنًا  قوميًّا  حًقا  بلفور«  »وعد  طريقة  عىل  ويمنح   ، األيويبِّ الدين 

املحتلة(()36).

ويلخص رجا ساير املطريي بعض ردود الفعل اإلسالميَّة عىل النحو اآليت: ))كانت هناك ردود 
إسالميَّة متشنجة - كم العادة - ألقت بلعناهتا عىل الفيلم وعىل صنَّاعه، وأخذت تدعو عىل املسيحيني 
وعىل اليهود بالويل والثبور، حتى قبل أن يشاهد أحٌد من هؤالء املعلقني الفيلم نفسه... ومن ذلك ما 
سجله بعض أعضاء موقع سينمك، أحد املواقع السعودية املعنية بالسينم، والذين هامجوا الفيلم بشدة، 

((5( Charlotte Edwards, ”Ridley Scott’s New Crusades Film ‘Panders to Osama bin Laden“, the Telegraph:

http://cutt.us.com/tVLWqG

)6)) أحمد إبراهيم، ))صالح الدين األيوىب بني الحقيقة وأخطاء السينامئيني..))، صدى البلد: 

http://www.elbalad.news/(4(9455

http://www.elbalad.news/1419455
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عىل  االعتداء  من  واخلنازير  القردة  أبناء  متكن  »وأخرًيا  مربر:  وغري  مفهوم  غري  بشكل  عليه  ومحلوا 
املسلمني وتشويه صورهتم أمام اجلميع«، »واثق من أن احلقائق ستقلب يف الفيلم«(()37)

ه أو يؤوله، فيأخذ عليه إغراقه يف النزعة  ويستبطن د. مصطفى يلمز نصَّ الفيلم من دون أن يفرسِّ
اإلنسانيَّة، ونقده الشديد للفكر السكوالستيscholastic ، ويرى أنَّ الطُُّرز الفكرية التي ينطلق منها ال 
يمكن أن تؤدي إىل إنتاج فكرة تقديم صك براءة للمسلمني. ويقول: ))ينبغي أالَّ نتوهم أنَّ الغرب 
ر بطريقة  ينقد ذاته فقط، وأالَّ نتوهم أنه ال يذمُّ املسلمني؛ فبطل الرواية املسيحي باليان يف الفيلم ُيصوِّ
بالتفاصيل  ونشاطاته  وأحاسيسه  رسائله  لديه  شجاًعا  وقائًدا  اًبا  جذَّ وسيًم  شخًصا  بوصفه  مجيلة 
ماضيه،  وعن  األيويبِّ  الدين  صالح  هوية  عن  تفاصيل  ة  أيَّ هناك  ليس  ذلك  مقابل  ويف  واجلزئيات، 
وليس هناك تفاصيل عن حياته، وتبدو صورته يف هذا الفيلم عىل هيئة رجل عجوز ذي نظرات غري 
املمثلني  أسمء  بني  الفيلم،  ملصقات  يف  دوره  يلعب  الذي  املمثل  اسم  ويأيت  جاذبية،  وبال  واضحة 
م بصفته جيًشا ممتاًزا وحمرتًفا،  الثانويني((. ويقول أيًضا: ))ونرى يف الفيلم أنَّ جيش صالح الدين ُيَقدَّ
وقد استطاع أْن يبيد اجليش الصليبيَّ املحرتف مثله يف وقعة حطني، لكنَّ املحاربني البسطاء والفالحني 
هم باليان فرساًنا، يف حلظة اضطرته الظروف إىل ذلك،  الذين كانوا يدافعون عن القدس والذين سمَّ
اهم عىل الصرب واملثابرة... لقد انترص يف  نراهم يسطِّرون البطوالت امللحميَّة بعد أن ثبتهم باليان وقوَّ

ا رجٌل عادٌي من الغرب عىل عبقريِّ الرشق الذي مجع األمة حوله(()38). هناية الفيلم فكريًّ

واحلقيقة أنَّ مالحظات د. يلمز فيم خيص النزعات اإلنسانيَّة لدى سكوت ونقده الشديد للفكر 
ا مالحظاته األخرى، فهي تعربِّ عن نمٍط سائد لدى  الدينيِّ هي مالحظات ال جدال يف صحتها، أمَّ

كثرٍي من اإلسالميني، الذين ال يريدون أن يروا لغريبٍّ كائنًا من كان أيَّ فضيلة. 

)7)) رجا ساير املطريي، ))مملكة السامء.. حمالت الصليب عىل القدس.. وصالح الدين األيويب يظهر بلباس هوليودي مثري))، جريدة الرياض:

http://www.alriyadh.com/6(44(

((8( Mustafa Selim Yılmaz, ‘’Oryantalit bakış açısından…’’  (0(7, I, 48.  

http://www.alriyadh.com/62441
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خالصات ونتائج

إىل اخلالصات  االنتهاء  نستطيع  السينم  الدين يف  التفصييلِّ لصورة صالح  العرض شبه  بعد هذا 
اآلتية:

صالح . 1 التارخييٍّ  القائد  لشخصيَّة  ممكنة   legenderize أسطرة  عن  العريبُّ  الشعبيُّ  املخيال  امتنع 
، عىل الرغم من وفرة املعلومات التارخييَّة التي ُدونت عنه إبَّان حياته وُبعيدها، والتي  الدين األيويبِّ
البطوليَّة  العربيَّة اإلسالميٍّة يف نسج احلكايات  الشعبيَّة  الثقافة  ، وأخفقت  َسَمت شأنه إىل أرفع حدٍّ
اليمني  التي جتعله بطاًل خارًقا كعنرتة ))يرضب ذات الشمل فيقتل مئة، ويرضب ذات  واخلرافات 
فريدي مئة أخرى((، يف حني نجح هذا املخيال نفُسه نجاًحا باهًرا يف حبك ملحمة شعبيَّة عظيمة عن 
قائد تارخييٍّ آخر، ولد بعد صالح الدين بثالثني سنة هو الظاهر بيربس )1223 – 1277))39). ملاذا 
ة أسئلة  حدث ذلك؟ اإلجابة عن هذا السؤال حتتاج إىل بحث مستقل، سنتفرغ له الحًقا. لكْن ثمَّ
من  الثاين  النصف  ويف  احلديث  العرص  يف  الدين  صالح  شخصيَّة  غدت  ملاذا  نفسها:  تطرح  أخرى 
ة، وكانت شبه  أسطوريَّ تصبح شخصيَّة  واألدباء، وكادت  للشعراء  ملهمًة  بالذات  العرشين  القرن 
للوحدة  رمًزا  العرشين؟ وملاذا أصبح  التاسع عرش والنصف األول من  القرن  قبيل ذلك يف  منسية 
العربيَّة وحمرر القدس الذي ال بدَّ من استدعائه واستلهام شخصيَّته؟ ويبدو أن اإلجابات عن هذه 

األسئلة قد تكون متعددة وعىل رأسها:

تأثري السينم اهلائل يف تكوين قناعات الناس وتوجيه أفكارهم وبناء تصوراهتم، وقد نجح أ. 
فيلم يوسف شاهني عن صالح الدين – عىل الرغم من املآخذ الكثرية - يف تنفيذ هذه املهمة. 
علًم أنَّ هدف القوميني العرب الذين كانوا وراء صناعته من استلهام أنموذج صالح ومتثل 

شخصيَّته العروبيَّة )وهو الكردي( مل يكن لوجه اهلل، وال خلدمة التاريخ.

رواية والرت سكوت التي ترمجها املبِدع حممود حممد ترمجًة تستحق كلَّ ثناء وتقدير، ونرشها ب. 
عام 1938، واستفاد منها بكلِّ تأكيد ثمنية األدباء الذين أسهموا يف كتابة فيلم النارص صالح 

)9)) مامَّ يؤسف له أنَّ عالقة األدب الشعبيِّ باألدب الفرديِّ ما زالت ملتبسة يف أذهان كثريين من املشتغلني يف مجاالت األدب، وأنَّ كثرًيا من هؤالء مل يعِ 

بعد العالقة الوشيجة بني األدبني، ومل يشأ أن يفهم أنَّ أصول الفن امللحميِّ يف آداب شعوب العامل كلِّها هي قصائد وحكايات شعبيَّة شفويَّة، وما زال ينظر 

اق. دراسات تطبيقيَّة يف  إىل األدب الشعبيِّ بصفته أدبًا من الدرجة الثانية أو أدبًا منحطًّا. انظر حول األصول الشعبيَّة لألدب امللحمي كتابنا: فرسان وعشَّ

األدب املقارن، )أبو ظبي: منشورات هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، 5)0))، ص65 – )7. وانطالقًا من هده النظرة نجد ديوان الشاعر الفالين قد حظي 

ا سرية الظاهر بيربس الشعبيَّة فال نجد لها سوى  بعدد من الطبعات املحققة تحقيقات مختلفة... ونجد عن ديوان شاعر آخر دراسات وأطاريح كثرية، أمَّ

طبعة مصورة رديئة كانت جلَّ ما استطاعت فعله الهيئة املرصية للكتاب، انظر: سرية الظاهر بيربس، )5 مجلدات)، )القاهرة: منشورات الهيئة املرصية 

العامة للكتاب، 996))، بينام نجد لها طبعة رائعة بالفرنسية بسبعة مجلدات.
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اء واملتابعون. الدين، وتأثَّر هبا القرَّ

ما أكثر الذين يتحدثون عن األخطاء التارخييَّة يف هذا الفيلم أو ذاك، حتَّى تكاد ال ختلو دراسة . 2
تناولت مسألة من مسائل السينم التارخييَّة إالَّ أشارْت إىل األخطاء التارخييَّة التي وقع فيها املخرج، 
د. واألمثلة  أو أشارت إىل قيام هذا الكاتب أو ذاك بتشويه مقصود للتاريخ وحتريف عن سابق ترصُّ
ة مقالة حتت  ؛ ففي مقال عىل موقع دنيا الوطن ُيعربِّ عن فلسفة هذا املوقع ثمَّ عىل ذلك أكثر من أن ُتعدَّ
ج هلا املخرج يوسف شاهني يف فيلم النارص صالح الدين(()40)، نجد  عنوان ))تسع أخطاء متعمدة روَّ
(( هو الذي يدسُّ السمَّ بالعسل...  دة، وأنَّ الكتَّاب أبرياء، لكنَّ املخرج ))النرصاينَّ أنَّ األخطاء متعمَّ

بل يصل التحامق بصاحب املقالة إىل درجة اهتامه برتويج الفساد واإلفساد.

فيلم  صنَّاع  فيها  وقع  التي  التارخيية  األخطاء  علميَّة  برصانة  فيستعرض  يلمز  مصطفى  د.  ا  أمَّ
مملكة السمء، ويرى أنَّ أمهها كان من نصيب شخصيَّة باليان، يقول: ))يف الواقع التارخييِّ مل يعش 
باليان يف أوروبا إطالًقا، بل ولد يف األرايض املقدسة، ويبدأ ذكره يف املراجع التارخيية مع معركة تل 
الصافية أو الرملة Montgisard التي وقعت أحداثها عام 1177 ويستمر ذكره حتى عام 1194... 
ينا أرملة ملك  وكانت تلك املعركة بداية صعود نجمه يف مملكة القدس. حتى إنَّه تزوج من ماريا كومِّ
يف  ونشًطا  مهًم  دوًرا  يلعب  باليان  بقي  أخرى  ناحية  ومن   .)1217  /  1208  -  1157( القدس 
األرايض املقدسة حتى سنة 1194، خالًفا ملا يقوله الفيلم، وبقي أقوى شخصيَّة هناك بفضل أوالده 
التي  العربيَّة  املدن  احلاكمة يف  الفرنجيَّة  أقوى األرس  لون  يشكِّ الرشد، وكانوا جمتمعني  بلغوا  الذين 
استمرت سيطرة الصليبيني عليها. وعالوة عىل ذلك ففي 1187 وبعد أن ضيَّق صالح الدين اخلناق 
عىل القدس، وتضاءل عدد املسيحيني فيها، تفاوض معه من أجل إنقاذ عائلته، وأجالها مؤقًتا إىل 
اد يعيش  ا يف فيلم مملكة السمء فإنَّ البطل باليان هو جمرد حدَّ طرابلس، واستمر هو يف الدفاع عنها. أمَّ

يف قرية من قرى فرنسا... إلخ(())4).

وال يرتك جاك شاهني فيلًم تعرضت له صورة املسلمني أو العرب للتشويه حسب رأيه إالَّ ويبحث 
عن الفوارق بني الواقع كم يرويه التاريخ، والواقع كم تصوره السينم)42).

وقد ردَّ والرت سكوت عىل تساؤالت من هذا القبيل منذ قرنني من الزمن بقوله: ))...وكان من 

)40) موقع دنيا الوطن:

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/(0(4/((/((/6(750(.html

(4(( Mustafa Selim Yılmaz, ‘’Oryantalit...’’, Uluslararası…, (0(7, I, 6(.  

))4) انظر عىل سبيل املثال مناقشته لفيلم لورنس العرب ج)، )6) – 65).

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/12/617503.html
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مسٌخ  ذلك  يف  فكان  األسد،  قلب  ريتشارد  قربى  ذوات  من  ا  أهنَّ زعموا  فتاٌة  ة  الثانويَّ الشخصيَّات 
حلقائق التاريخ، استاء منه املسرت ملز مؤلف »تاريخ الفروسيَّة واحلروب الصليبّية« وما نحسب إال 
ا لرضورة من  ا حقًّ أنَّه ال يدري أن القصص اخليايلَّ له بطبيعة احلال أن يبتدع مثل هذا االبتداع، وإهنَّ

.(43()) رضورات الفنِّ

وعىل ما يبدو فإنَّ كثريين من الدارسني ما زالوا ال يميزون بني التاريخ من ناحية والرواية التارخييَّة 
، وال يعرفون أنَّ طرح األسئلة عن صدقيَّة الوقائع يف الفنِّ هو بحدِّ ذاته  أو الفيلم السينمئيِّ التارخييِّ

طرٌح ينمُّ عىل جهٍل بطبيعة الفنِّ وجوهره، وال يرتقي بمعرفة التاريخ إىل األفضل)44).

إنَّ الصورة اإلمجاليَّة لصالح الدين يف األفالم األمريكيَّة التي وقفنا عندها هي صورة إجيابيَّة، ال . 3
تقدح يف إجيابيَّتها تلك اآلراء والنظرات التي تنطلق من مواقف جاهزة ثابتة، ومن تصورات ُمتومهة 
الصورة  هذه  جاءت  أين  من  فهو  هنا  األهمُّ  السؤال  ا  أمَّ والغرب.  الرشق  بني  ة  رسمديَّ عدائيَّة  عن 

وكيف تكونت؟

العاملنْي  عىل  الشهرة  تلك  تقترص  ومل  ونبله،  وفروسيَّته  ببطوالته  األيويب  الدين  صالح  اشُتهر 
، فانترشت أخباره يف أوروبا إبَّان احلروب  ، بل تعدهْتم إىل العامل األورويبِّ املسيحيِّ العريبِّ واإلسالميِّ
اج واملحاربون العائدون ُنتًفا وطرًفا وحكايات  الصليبيَّة، وأثارت دهشة الناس الذين روى هلم احلُجَّ

عن أخبار هذا القائد العدو، وعن مجاعته املسلمني يف كثري من األحيان.

ة وسياسيَّة حتت راية  ة اقتصاديَّ لقد جاء أولئك الصليبيُّون من بالٍد بعيدة، لينفذوا مشاريع استعمريَّ
لكنَّهم فوجئوا بمستوى  الصليب، حيملون معهم تصورات مغلوطة عن سكان وثنيني مهجيني... 
الرقيِّ احلضاري الذي كان املسلمون قد وصلوا إليه، وفوجئوا بأهنم يتعلمون – كم أشار إىل ذلك 
املستعرب مونتغمري وات - من املسلمني مبادئ النظافة وأصوهلا، وكيف توضع املالءات البيض 
ة يف كلِّ حيٍّ من أحياء املدن الكربى)45)،  ة، وكيف تنترش احلممات العامَّ واحلشايا الناعمة عىل األرسَّ
ة أواًل، ثمَّ هُبتوا بعد ذلك وهم يرون صالح الدين يعفو عن أرساهم،  فُذهلوا أمام هذه الصورة العامَّ
ة. ومن هنا نستطيع أن نفهم طبيعة  وكانوا قد قتلوا أرسى املسلمني مجيعهم عندما دخلوها أول مرَّ
الصورة اإلجيابية التي تكونت عنه يف كثري من النصوص التارخييَّة واألدبيَّة يف القرون الوسطى. وعىل 

))4) ولرت سكوت...، ص6.

)44) يعالج د. صادق جالل العظم أسئلة من هذا النوع بصورة الفتة لالنتباه يف كتابه: ذهنيَّة التحريم... ط)، 004)، ص74)– 78).

(45( У. Монтгомери Уотт, Влияние ислама…, М. (976, Стр. ((.
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ة تزيد عىل القرنني، وعىل الرغم من أنَّ العرب واملسلمني  الرغم من استمرار احلمالت الصليبيَّة مدَّ
قد خاضوا عرشات املعارك ضد الصليبيني، وعرفوا عدًدا من القادة الكبار، فإنَّ الذاكرة األوروبيَّة 

احتفظت بشخصيَّة صالح الدين دون غريها.

وليس مستعبًدا أن يكون كثري من األوربيني قد حتدثوا عنه بوصفه األنموذج الذي جيب عىل القائد 
املرويات،  هذه  وصلته  قد   )1265  -  1321(  Dante Alighieri اليجريي  دانتي  ولعلَّ  حيتذيه.  أن 
ة  فوضعه يف ))الكوميديا اإلهليَّة(( يف مرتبة رفيعة يف الليمبو مع الشخصيات العظيمة يف تاريخ البرشيَّ

من غري املسيحيني أو املؤمنني، كهومريوس وهوراس وأرسطو وسقراط وآخرين...)46).

ُكتَبت يف مراحل الحقة، فقد كشفت عن صورة لصالح  التي  املؤرخني واملسترشقني  ا كتب  أمَّ
الدين مل حيظ هبا إالَّ ندرة من القادة، وقد استعرض د. حممد إهلامي مكونات هذه الصورة كم رآها 
الزهد والورع - حسن  ة الشخصيَّة ووالء األتباع -  الكتب حتت عناوين سبعة كربى: قوَّ يف تلك 
 - والعمران  اإلدارة  حسن   - والعلمء  العلم  رعاية   - الديني  التسامح   - النفوذ  واتساع  السياسة 

أخالق الفرسان)47) .

ولنأخذ ما يقوله كارل بروكلمن مثااًل إضافيًّا عىل ذلك: ))واحلقُّ أن حروب صالح الدين ضدَّ 
أمراء  قلَّة ضئيلة من  أنَّ  الصليبيني قد جعلته من أشهر ملوك الرشق يف أوروبا... وليس من شكٍّ 
، ومن حيث انرصافه إىل  م نزعة إىل الكسب الشخيصِّ ده عن أيِّ اإلسالم كانت تضارعه من حيث جترُّ
خدمة دولته ورعاياه... ومل يستطع أعداؤه أنفسهم إالَّ اإلقرار له بالشهامة والنبل يف معاملة اخلصم 
املغلوب، ليس هذا فحسب، فقد كان صالح الدين إضافة إىل ذلك نصرًيا للعلم... وخدم فنَّ العمرة 

خدمات ُجىلَّ يف القدس والقاهرة...(()48) .

وبناء عىل ما تقدم ال يمكن أليِّ خمرج - إذا توفر لديه سوء النية وإرادة التشويه - أن يغريِّ صورة، 
ز والرت سكوت  ة بعد أن عزَّ تواترت األخبار والروايات عىل رسمها إجيابيَّة وأقرب إىل املثالية، خاصَّ

أبو الرواية التارخييَّة هذه الصورة منذ بداية القرن التاسع عرش.

ا يف الشعوب األخرى، حتَّى إنَّ كتاًبا . 4 ااًل جدًّ لقد غدا تأثري األعمل التي ترسم صوًرا للشعوب فعَّ

)46) دانتي أليجريي، الكوميديا اإللهيّة، حّنا عبود )مرتجاًم)، ط)، )دمشق: د.ن، )00))، ص 69.

)47) حمد إلهامي، مدح صالح الدين 
... Uluslararası…, (0(7, I, ((( - ((6

)48) كارل بروكلامن، تاريخ الشعوب اإلسالميَّة، نبيه أمني فارس ومنري يعلبيك )مرتجامن)، ط5، )بريوت: منشورات دار العلم للماليني، 968))، ص58). 
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ن أن ُيغريِّ صورة شعٍب كامٍل يف ثقافة شعب آخر، عىل  متكَّ واحًدا بمثل كتاب جريمينيا دي ستال 
ة توزيعه، واقتصار فعاليته عىل فئات اجتمعيَّة حمددة)49). وأفلح عدٌد من الروايات  الرغم من حمدوديَّ
قدموها خائنة شهوانيَّة مستهرتة  العرب، عندما  أذهان  األوروبيَّة يف  املرأة  تشويه صورة  العربيَّة يف 
باألخالق، ال تعرف اإلخالص والوفاء، تسعى وراء أهوائها وتبحث عن امللذات اجلنسيَّة...)50). 
وإذا كان تأثري كتاب واحد أو رواية عظيًم إىل هذه الدرجة، فمذا يمكننا أن نقول ونحن حيال أفالم 

ب واألرقى بني الفنون. م الفنَّ املركَّ سينمئيَّة تقتحم البيوت، وتقدَّ

إنَّ دراسة الصور التي يقدمها األدب أو السينم أو أي نوع من الفنون األخرى يمكن هلا أن تكشف 
عن مرجعيَّات امُلرسل وسيكولوجيته، ويمكن هلا يف الوقت نفسه أن تكشف عن طبيعة املتلقي املعبَّأ 
أيديولوجيًّا إىل احلدود القصوى، والذي ال يريد أن يرى غري ما هو موجود يف ذهنه أصاًل. وإذا كان 
فضح   -  S. S. Prawer براور  إس.  إس.  يقول  كم   – ومقارنيني  اد  نقَّ من  الصور  داريس  مهمت  من 
التصورات املغلوطة عن اخلصائص والنمذج القوميَّة التي يدعو إليها روائيُّون مقروؤون عىل نطاق 
ة  التصورات املغلوطة عن الصور نفسها، وبتعبري أكثر دقَّ ة األسمى هي تعرية  واسع)51)، فإنَّ املهمَّ

ن لدى الناس من تصورات مغلوطة عن صورهتم يف أدب اآلخر أو سينمه. تصحيح ما تكوَّ

إنَّ السينم وهي خالصة الفنون جمتمعة َلقادرة عىل تكوين اآلراء والقناعات وتوجيهها، ويمكن 
أواًل  تفعل غري ذلك حيرمنا  ا ال  بأهنَّ اقتناعنا  لكنَّ  وأفكار مشبوهة.  ملتبسة  لتصورات  ج  تروِّ أن  هلا 
وقبل كلِّ يشء من املتعة واجلمل واللذة، ويمنعنا من أن نرى يف النصِّ السينمئي شيًئا سوى التشويه 
ينبغي  لذا  مشاهدته.  ننوي  فيلم  كلِّ  يف  عنه  والبحث  ذلك  لتتبع  ويدفعنا  املتعّمد،  والقبح  املقصود 
عىل النقد السينمئي الصورولوجي أن يسمو عىل القناعات امُلسبقة اجلامدة واملنغلقة، وأن يتخىلَّ عن 

ة الفن واجلمل واآلفاق املتحررة.  القوالب السلبيَّة اجلاهزة، كي يصحح انحرافاته، وينحو نحو سكَّ

الة يف  )49) لقد استطاعت البارونة الفرنسيَّة جريمينيا دي ستال )J. de Stael ((766 – (8(7 املعروفة باسم Madame de Staël، أن تسهم بصورة فعَّ

تغيري صورة األملاين األقرب إىل الهمجيَّة الرببريَّة يف أذهان الفرنسيني ومخيالتهم بعد إصدارها يف عام 0)8) كتابها ))De l’Allemagne)) الذي عرَّفت فيه 

املجتمع الفرنيس عىل طبيعة الشعب األملاين وأساليب حياته وأدبه ودينه وفلسفته، وكشفت ملتلقيها عاملًا غريبًا من األفكار والنامذج واملشاعر...، ودعت 

شعبها الفرنيسَّ إىل االنفتاح عىل اآلخرين والرتحيب باألفكار التي تأتيه من الخارج، مؤكِّدة أنَّه بذلك سيغنم أكرب الغنم... انظر:

О Германии« // Литературные манифесты западноевропеи� ских романтиков, под 

ред. А. С. Дмитриева, М., пер. Е. П. Гречанои� , Изд-во Московского университета, (980, 

Стр.(85 - (86.

لكنَّ تصورات الفرنسيني عن األملان آنذاك مل تكن من بنات سوء الطويَّة والنوايا الخبيثة، بل كانت نتاًجا للجهل وقلَّة املعرفة.

)50) عبده عبود، األدب املقارن: مدخل نظري ودراسات تطبيقية، )حمص: منشورات جامعة البعث، )99)). ص 79) وما بعدها

))5) إس. إس. براور، الدراسات األدبيَّة املقارنة، عارف حذيفة )مرتجاًم)، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومّي، 986))، ص 8)).
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سلعة العداء لإلمربيالية يف سوق العامل الثالث

راتب شعبو

انتهت التجارب السياسية »املعادية لإلمربيالية«، سواء التي تبنت هنًجا إسالمًيا )إيران وأفغانستان 
الواقعي  وتدرجها  بتنوعها  »اشرتاكيًة«،  سميت  التي  الطريق  يف  سارت  التي  أو  طالبان(  عهد  يف 
والنظري املتعدد، يف اجتاه دول قمعية مأزومة اقتصادًيا، ويملؤها الفساد، ويف حاالت كثرية حتولت 
إىل كارثة عىل البالد واملحكومني )كمبوديا وكوريا الشملية وسورية والعراق وأفغانستان..(، بينم ما 
تزال اإلمربيالية »عىل رسوج خيلها« وهي تقود العامل. إذًا، يبدو أن العامل يعرض حتى اآلن واقًعا يقول 
إن اخلروج عىل اإلمربيالية يقود إىل الرببرية أيًضا، عىل الضد من مقولة روزا لوكسمبورغ الشهرية: 
»االشرتاكية أو الرببرية«. لقد اختلفت البدايات )انقالبات عسكرية وحروب حترير وطنية وثورات 
اشرتاكية وثورات إسالمية..(، ولكن التجارب »املعادية لإلمربيالية« سارت مًعا يف اجتاه النهاية ذاهتا: 

دول قمعية متخلفة اقتصادًيا. 

نقصد  وال  حااًل،  أفضل  كانت  لإلمربيالية  املعادية  غري  الطرفية  الدول  سرية  إن  القول  نقصد  ال 
الكف عن نقد اإلمربيالية )بوصفها آليات اقتصادية وسياسية وعسكرية، للسيطرة والنهب العامليني(، 
ولكن املفارقة تظهر أواًل حني تتحول التجربة التي تعلن العداء لإلمربيالية )ألهنا آلية للنهب واستعباد 
آلية هنب  اإلنسان وقهر الشعوب..( إىل »إمربيالية« حملية، عندما يستتب هلا األمر، أي عندما تصري 
بحركات  تبطش  حني  وثانًيا  ملحاربته،  جاءت  ما  عىل(  تزيد  )ربم  عن  تقل  ال  حملية  وقهر  واستعباد 
االحتجاج الداخلية مهم كان لوهنا، ثم تعطي بطشها قيمة سياسية، بوصفه مواجهة لإلمربيالية وصون 

للوطن وصد للمؤامرات.. إلخ.

السلطات املعادية لإلمربيالية تفرتق عن نموذجها 

الالفت للنظر هو أن سلطات الطريق االشرتاكي »املعادية لإلمربيالية« مل تراجع جتربتها، بعد تفكك 
االحتاد السوفيايت الذي ظل يمثل دائًم املرجعية العامة هلذه التجارب. لقد افرتقت هذه السلطات عن 
1985، حني بدأ يراجع جتربته مراجعًة جذرية مل تشأ هذه السلطات تقليدها،  »نموذجها« بدًءا من 
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لإلمربيالية«  »املعادية  السلطات  تلك  عرضت  هكذا،  ذاهتا.  السابقة  احلكم  آليات  يف  استمرت  بل 
تر  مل  ألهنا  1985؛  بعد  األم  السوفياتية  التجربة  عن  »املنهجي«  باالفرتاق  أواًل  تتمثل  جديدة  لوحة 
ثانًيا  وتتمثل  والشفافية( سبياًل مضموًنا لالستمرار،  البناء  )إعادة  والغالسنوست  البرييسرتويكا  يف 
بمواصلة لغة »العداء لإلمربيالية«، وكأن شيًئا مل يكن، حيث استمرت تلك السلطات يف تقديم لغتها 

السياسية بالقوالب القديمة نفسها. 

االقتصادي  فشلها  يف  ومتشاهبة  وطرفية  جغرافًيا،  مبعثرة  سلطات  أمام  بتنا  أننا  هي  النتيجة 
واستبدادها السيايس، وقد خرست نموذجها أو مركز ثقلها العاملي، إذ مل يعد هناك مركز عاملي للعداء 
لإلمربيالية لتستند إليه هذه السلطات يف إخفاقها العام الذي حترسه يقظة أمنية راعبة، حيث يصبح 
الذات،  عىل  والرقابة  الوظائف  يف  وتبدل  وتأقلم  خضوع  آليات  من  يستجر  بم  احلاكم،  هو  العنف 
وفق ما توضح سلوى اسمعيل وتتوسع فيه، عرب دراسات ميدانية وحتليالت مهمة يف كتاهبا )حكم 
السوفيايت  االحتاد  تفكك  مع  نموذًجا.  البعث  ظل  يف  سورية  يف  احلكم  من  يتخذ  الذي  العنف()1) 
العداء لإلمربيالية نفسها،  أيديولوجيا  تبني  أيتامه يف  بالعامل اإلمربيايل، واستمرار  اقتصادًيا  والتحاقه 
بدت للعني املجردة احلقيقة التي جرى التشويش عليها من قبل بستارة »اشرتاكية تقدمية«، وهي أن 
املرشوع السيايس االقتصادي للسلطات »املعادية لإلمربيالية« ال عالقة فعلية له بالعداء لإلمربيالية، 
السياسات  املمكنة كلها، وأن  بالسبل  الالهنائي يف احلكم«،  يتعدى مرشوعها كونه »االستمرار  وال 

املتبعة كلها، ومن ضمنها راية »العداء لإلمربيالية«، تنبع من هذه الغاية.

األهم من ذلك أن هذه السلطات مل تكن تندرج ضمن مرشوع يقرتح نموذًجا عاداًل قاباًل للحياة 
يف العالقات الدولية ويف ما بني الشعوب، بوصفه مرشوًعا مضاًدا لإلمربيالية بصفتها نموذًجا ظامًلا 
السلطة  الكتلة االشرتاكية هي أن  السوفياتية وبلدان  التجربة  املهمة يف  السمة  الدولية.  العالقات  يف 
الطغمة  بم جيعل مصلحة هذه  اقتصادية مرتابطة،  ذات مصالح  يد طغمة  ترتكز يف  مل  فيها  السياسية 
السلطة السوفياتية  العليا، مثلم هو احلال يف السلطات »املعادية لإلمربيالية«، فقد ظلت رشعية  هي 
إخفاق  بسبب  كان  االشرتاكية  التجربة  اهنيار  إن  االشرتاكي.  املرشوع  بنجاح  كبري  حد  إىل  مرتبطة 
اخليار االقتصادي االجتمعي االشرتاكي، غري أن ذلك مل يفض إىل اهنيارات موازية يف بلدان »العداء 
خارجية،  صلة  هي  االشرتاكي  باملرشوع  هنا  السلطات  صلة  ألن  للسوفيات؛  احلليفة  لإلمربيالية« 
بمعنى أهنا عالقة استفادة واستثمر، أي إن بقاء السلطة السياسية )حكم الطغمة( كان دائًم يعلو عىل 
املرشوع كم يعلو عىل غريه. هلذا، كان التحول السيايس يف بلدان الكتلة الرشقية أيرس وكان العامل يشهد 

((( Salwa Ismail, The Rule of Violence: Subjectivity, Memory and Government in Syria (Cambridge University Press, (0(8(.
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التغيري السيايس يف بلدان العداء لإلمربيالية تكافئ  ما عرف بالثورات امللونة، يف حني كانت حماولة 
تدمري الدولة واملجتمع، وفق ما تشهد عليه األحداث يف فنزويال وسورية وليبيا ونيكاراغوا.. إلخ.

 ،)1982-  1964( برجيينيف  عهد  بداية  عند  االقتصادي  رهانه  لإلمربيالية  العداء  خرس 
إن  أي  فقط،  العسكري  املستوى  يف  فأكثر  أكثر  تنحرص  الباردة(  )احلرب  العاملية  القطبية  وأصبحت 
النمو  خط  كان  لقد  احلرة.  الرأسملية  للسوق  اقتصادًيا  منافًسا  يمثل  أن  يف  أخفق  االشرتاكي  اخليار 
االقتصادي السوفيايت يف تراجع مستمر، من 5.2 يف املئة بني عامي 1966 و1970 إىل 3.7 يف املئة 
بني عامي 1971 و1975، ثم إىل 2.7 يف املئة بني عامي 1976 و1980، وصواًل إىل 2 يف املئة بني 

عامي 1980 و1982، وفق ما جاء يف تقرير سوفيايت نرش بعد وفاة برجيينيف)2). 

إن عامل اليوم يبحث عن توازنه ضمن املجال اإلمربيايل نفسه، بعد أن تفكك القطب االشرتاكي 
والسيايس  االقتصادي  النقيض  هي  االشرتاكية«  »هذه  إن  يقول  ومًها  طويلة،  لعقود  عزز،  الذي 
للرأسملية، وإن االنتقال إىل االشرتاكية هو سمة العرص، بينم تبني أن ذاك القطب »االشرتاكي« مل يكن 
أكثر من ُخّراج كبري يف اجلسد اإلمربيايل وعىل »تعايش سلمي« معه، قبل أن يتفجر هذا اخلراج تلقائًيا 
أو  املنكفئة  الثورة االشرتاكية  إخفاق  بشأن حتمية  تروتسكي  ليون  لفكرة  انتصار عميل  بعد، يف  فيم 
»االشرتاكية يف بلد واحد«. لقد تفككت صورة القطبني النقيضني، وحتول حتدي خروتشوف )َمن يقرب 
َمن( إىل ذكرى تارخيية طريفة، بعد االنتهاء من مراسم دفن االحتاد السوفيايت. بات أقطاب العامل كلهم 
اليوم »إمربياليني« يتنافسون عىل طريق واحدة، ومع ذلك احتفظت فكرة »العداء لإلمربيالية«بقدرهتا 
»زومبي  يشبه  بم  الفكرية،  ودعاماهتا  السابقة  عيشها  رشوط  عن  باستقالل  احلشد،  عىل  القديمة 

أيديولوجي«.

يف الثورات واالحتجاجات الشعبية الواسعة التي عرفتها بلدان عربية منذ مطلع 2011، مل يكن 
األنظمة  بطش  بمستوى  واألردن(  ومرص  )تونس  لإلمربيالية  معادية  غري  املصنفة  األنظمة  بطش 
املعادية )ليبيا وسورية واليمن(. مع ذلك، وجد يف الداخل ويف اخلارج من يعد هذا البطش »املعادي 
لإلمربيالية« عماًل بطولًيا أو »بطًشا تقدمًيا«، أو يف أحسن األحوال نتيجة مؤملة ولكنها لغاية تستحق 
األمل؛ ألهنا رضيبة رضورية للوقوف يف وجه اإلمربيالية. أين يكمن رس التحول القمعي الرهيب يف 
هذه التجارب؟ وما الذي جيعل الناس متمسكني بأسطورة ال تدّر عليهم إال البؤس؟ )نقصد أسطورة 
»العداء لإلمربيالية«، ونقول أسطورة ألن هذا العداء ال يستطيع أن يتجاوز حدود اللغة، عىل أساس 

((( http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=59(9(9&r=0&cid=0&u=&i=0&q=.
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آليات  بـ »أسالك فوالذية« إىل املركز اإلمربيايل، وأن  البلدان  الرأسملية تشد مجيع  آليات السوق  أن 
النجاح االقتصادي يف عامل  الواضح أن  العالقة باخلروج عليها مل تفلح. من  االنفكاك من أرس هذه 
السوق اإلمربيالية ووفق قوانينها وآلياهتا االقتصادية، وفق ما يعرض  اليوم ال يكون إال من داخل 
النموذجان الصيني واهلندي مثاًل، ال يف اخلروج التمردي املحكوم عليه باإلخفاق(. ما تفسري ظاهرة 
أجهزة القمع املوازية، أي اجلمعات التي تقمع االحتجاجات من خارج أجهزة القمع الرسمية؟ وما 
الذي جيعل الناس جاهزين للتحول إىل أداة قمع غري رسمية يف يد السلطة »املعادية لإلمربيالية« التي 

تقمع الناس وتفقرهم وتذهلم؟

مفارقة التجربة النيكاراغوية

نيكاراغوا،  تشهده  ما  مع  أكرب  بصورة  اليوم  تربز  ولكنها  يربرها،  ما  السابقة  لألسئلة  كان  دائًم، 
البلد الذي احتضن جتربة »اشرتاكية« خمتلفة ُيظن أنه يمكنها أن حتقق اخرتاًقا »ديمقراطًيا« يف  وهي 
سلسلة التجارب األخرى املحبطة. يف متوز 1979، استطاع الشعب النيكاراغوي أن يطيح الدكتاتور 
)أناستاسيو سوموزا(، بعد نضال طويل قادته اجلبهة الساندينية ذات التوجه املاركيس، وقد كانت ترى 
يف نظام سوموزا بحق استعمًرا أمريكًيا بالوكالة. بعد انتصارهم، مل يقلد الساندينيون التجارب الشقيقة 
املعادية لإلمربيالية ومل تتحول »الرشعية الثورية« إىل سالح انتقام من حرس النظام القديم ومؤيديه، 
عىل سبيل املثال. عىل العكس من ذلك، ُقّدم رجال النظام القديم إىل حماكم ألغيت فيها عقوبة اإلعدام، 
وكان الشعار الذي رفعه وزير الداخلية حينها )توماس بورج، وهو أحد مؤسيس اجلبهة الساندينية 
ومن ضحايا السجن والتعذيب يف مرحلة حكم سوموزا(، هو »السخاء الثوري« بداًل من »العنف 
الثوري«. لقد دافع بورج عن هذا الشعار يف وجه احلشد الذي جتمهر بعد االنتصار مبارشة لالنتقام 

من عنارص النظام القديم.

عام  ويف  انتصارهم،  منذ  ديمقراطية  مؤسسات  بناء  يف  الساندينيون  اهنمك  االنتقام،  من  بداًل 
أن  ويمكنها  املسلح  بالكفاح  احلكم  عىل  استولت  قد  كانت  التي  الساندينية  اجلبهة  خاضت   1984
تدعي »رشعية ثورية« مؤبدة عىل غرار غريها، انتخابات رئاسية ونيابية مراَقبة، ففازت فيها وأصبح 
دانييل أورتيغا، وهو منسق اجلبهة، رئيًسا منتخًبا يستمد رشعيته من انتخابات نزهية ومراقبة، ال من 
خيوضوهنا  الساندينيون  ظل  التي  الداخلية  احلرب  من  الرغم  عىل  ذلك  كان  لقد  الواقع.  األمر  قوة 
ضد قوات الكونرتا املدعومة أمريكًيا، فكان دعمها جزًءا من فضيحة »إيران غيت« الشهرية )1985 
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التي  التالية  الرئيس األمريكي رونالد ريغان )1981 -1989(. يف االنتخابات  -1987(، يف عهد 
جرت يف عام 1990، خرست اجلبهة الساندينية االنتخابات، ولكنها مع ذلك مل تعرقل عملية تسليم 
السلطة إىل احللف السيايس املدعوم من أمريكا، وهو احتاد املعارضة الوطنية UNO الذي فاز بزعامة 

فيوليتا تشامورو. 

أرست اجلبهة الساندينية بذلك تقليد التداول السلمي للسلطة، وكانت متتلك القدرة العسكرية 
مثاًل  اجلزائر  »املعادية لإلمربيالية« يف  السلطة  فعلت  مثلم  الديمقراطي،  املسار  تعطيل  والشعبية عىل 
يف عقب فوز جبهة اإلنقاذ اإلسالمية FIS يف االنتخابات الترشيعية يف بداية عام 1991. بعد إقصائها 
ويف  األسفل  من  »العمل  مبدأ  وفق  العمل  الساندينية  اجلبهة  وعدت  االنتخابات،  عرب  احلكم  عن 
الربملان«، بحسب ما قال أورتيغا يف خطاب تسليم السلطة؛ مؤكًدا أن »أهم مسامهة قدمها الساندينيون 
للشعب النيكاراغوي هي ضمن عملية انتخابية نظيفة تعطي ضمئرنا السالم وتنري الطريق إىل تعزيز 
الديمقراطية، وإىل اقتصاد خمتلط ونيكاراغوا حرة من أي تدخل خارجي. نفتخر، نحن الساندينيني، 

بأننا فتحنا طريًقا جديدة من أجل نيكاراغوا، وهي تضاهي الطريق التي فتحناها يف عام 1979«.

عاد أورتيغا إىل احلكم يف عام 2007 عرب االنتخابات أيًضا، ولكنه بدأ هذه املرة إجراءات جتميع 
السلطة يف يديه، يف ما يشبه »انقالب القرص«، عىل العكس من امليل الديمقراطي الذي أبداه يف عقب 
االنتصار عىل قوات سوموزا. يف عودة إىل مسار التجارب الشقيقة، حظر أورتيغا األحزاب املعارضة 
تعديل  وفرض  الدولة،  ومؤسسات  العليا  واملحكمة  والرشطة  اجليش  عىل  الكاملة  السيطرة  وتوىل 
الغريب  بمزاجها  املعروفة  زوجته  عني  ثم  للرئاسة،  حمدودة  غري  ترشيح  بإعادة  يسمح  بم  الدستور 
غري  التحول  هذا  أن  هي  املفارقة  للرئيس.  نائبة  الساحرة(«  )أي  »البروجا  بـ  نيكاراغوا  يف  وامللقبة 
2006، بعد خسارته ثالث جوالت من  انتخابات عام  الفائز يف  الذي مارسه أورتيغا  الديمقراطي 
االنتخابات السابقة )يف األعوام 1990 و1996 و2001(، ترافق مع حتول فكري وسيايس ليربايل 

يبتعد به من النموذج املاركيس املستقر الذي يتسم بعدم حسبان املعايري الديمقراطية. 

هكذا، نرى يف التجربة الساندينية حالة معكوسة مما هو مألوف؛ ألن امليل التسلطي غري الديمقراطي 
واالقتصادي،  االجتمعي  املجال  يف  أكثر  ليربالية  ليربايل.  اجتاه  يف  املاركسية  عن  التحول  مع  ترافق 
وجياورها ميل متزايد إىل االستبداد السيايس وانفتاح عىل السوق الرأسملية وعنارصها الداخلية، إىل 
جانب احتكار السلطات الذي يرافقه احتكار »الوطنية«. هكذا، يكون أورتيغا من صنف املاركسيني 
الذين »تلربلوا ]من الليربالية[«، مع تكشف فشل التجربة االشرتاكية، وهو يعرض اليوم صورة هذا 
أورتيغا  أن  إًذا  يبدو  السلطة.  صاحب  موقع  من  انطالًقا  حولنا،  وافًرا  بات  الذي  الليربايل  الصنف 
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حكمه  من  املاركسية  املرحلة  أن  من  الرغم  عىل  املاركيس،  أورتيغا  من  وقمعيًة  تسلًطا  أشد  الليربايل 
الرصاع  بالفعل، وهو  »إمربيالًيا«  مدعومة  كانت  التي  الكونرتا  مع مجاعات  مسلًحا  رصاًعا  شهدت 

الذي كان مربًرا سهاًل للقمع ومجع السلطات وإدارة الظهر ألي معيار ديمقراطي. 

يف انتخابات 2006، سار أورتيغا عىل خطى الفنزوييل هوغو تشافيز والبريويف ألبريتو فوجيموري، 
بشعار  االنتخابية  محلته  أورتيغا  قاد  األصوات.  لكسب  )الكنيسة(  التقليدي  املجتمع  ود  خطب  يف 
»الرجل اجلديد«، للتخلص من صورته العسكرية واملاركسية السابقة. هلذا الغرض، ركز عىل مقولة 
السالم )أعطوا السالم فرصة(، واجتهد يف التقرب من الكنيسة، فاعتذر عن القمع الذي أحلقه هبا يف 
أثناء حكمه يف الثمنينيات، وعقد زواجه فيها ووافق عىل حظر اإلجهاض الطبي، مهم كانت األحوال 
وحتى لو كان يف استمرار احلمل خطورة عىل حياة األم. لقد ردت الكنيسة له اجلميل بإقامة قداس 
ملباركة عودة »االبن الضال« قبل موعد االنتخابات، مما ساهم يف فوزه. فضاًل عن انفتاحه عىل رأس 
املال ورجال األعمل املحليني وموافقته عىل التجارة احلرة مع الواليات املتحدة، عرب املوافقة عىل اتفاق 
التجارة احلرة مع أمريكا الوسطى )CAFTA( عموًما. لكن أورتيغا مع ذلك مل يتخل عن سالح »العداء 
لإلمربيالية« الفعال، يف االنتخابات التالية لفوزه يف عام 2006، فمنع املراقبني الدوليني »اإلمربياليني« 

من حضور االنتخابات؛ قائاًل: »إن األجدر هبم أن يراقبوا االنتخابات يف بالدهم«. 

طالب  قادها  شعبية  احتجاجات  موجة  بدأت   ،)2018( احلايل  العام  من  أبريل  نيسان/  يف 
اجلامعات، وكان أشدها ما جرى يف املناطق نفسها التي احتضنت الثورة الساندينية، قبل حواىل نصف 
قرن، وقد كان رفع الرضائب السبب املبارش هلذه االحتجاجات التي طالبت بانتخابات مبكرة. واجه 
أورتيغا املحتجني بالرصاص احلي، مما أدى إىل مقتل مئات وجرح آالف من املحتجني ونزوح عرشات 
اآلالف إىل كوستاريكا، فضاًل عن املئات من حاالت االختفاء القرسي، فهذا التقليد الشائع يف ظل 
يمينية،  بأن هذه حركات  قمعه  أورتيغا  برر  لإلمربيالية(.  املعادية  الالتينية )غري  أمريكا  دكتاتوريات 
وأما زوجة الرئيس ونائبته فوصفت املحتجني بأهنم »قلة من االنقالبيني املتآمرين، األرشار، األبالسة 
واألورويب  األمريكي  التنديد  وجه  يف  قتلهم.  ترشيع  عىل  احلال  بطبيعة  ينطوي  مما  واإلرهابيني«، 
النقد  ويغدو  لإلمربيالية«،  »العداء  وهو  يصدأ،  ال  الذي  القديم  السالح  يرفع  أورتيغا،  بإجراءات 
إثباًتا يقول: إن املحتجني  »اإلمربيايل« للقمع الوحيش الذي متارسه السلطات »املعادية لإلمربيالية« 

عمالء وإن قمعهم ممارسة وطنية. 

يكمن هنا ملمح مهم من مالمح هذا النوع من السلطات، وهو ميلها إىل عد ذاهتا معيار الوطنية 
والصواب السيايس، بم يمنحها حق التصنيف. ال حتوز السلطة »املعادية لإلمربيالية« احلق يف إدارة 
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ألجهزة  مرشوعة  لقمة  إىل  وحتويلهم  سياسًيا  وحرقهم  املحتجني  ختوين  يف  احلق  بل  فحسب،  البلد 
القانونية، واألخطر من  تتجاوز حدوده  القمع بصورة  تلقائًيا عىل توظيف جهاز  ينطوي  مما  القمع، 
ذلك هو أنه ينطوي عىل ميل دائم إىل تقسيم حاد للمجتمع وزرع بذور حرب أهلية ال تنتهي. امللمح 
املميز اآلخر هو أن جزًءا من قمع املحتجني، وهو عادة اجلزء األكثر قذارة، يكون عىل يد قوات موازية 
القوات  نيكاراغوا، تسمى هذه  الرسمية. يف  املعلن مع قواهتا  بالتنسيق غري  غري حكومية مؤيدة هلا، 
إن وجود  الدارجة.  السورية  اللغة  »الشبيحة« بحسب  قوات  نفسها  الصدم«، وهي  »قوات  املوازية 
مثل هذه التشكيالت هو التعبري عن احلرب األهلية الدائمة التي حتافظ السلطات املعادية لإلمربيالية 
نيكاراغوا بحسب  الطلب. لقد قىض الضحايا يف االحتجاجات األخرية يف  إبقائها جاهزة عند  عىل 
املتظاهرين  للقتل ال إلخافة  استخدم  الرصاص  أن  يعني  مما  الرأس،  بإصابات يف  األطباء  شهادات 
وتفريقهم، وتشري دقة اإلصابات إىل استخدام سالح القنص، مثلم شهدت سورية يف بدايات الثورة 

2011 متاًما. 

العدو املثايل 

تتحول عدوانية اإلمربيالية وتدخالهتا وميوهلا التمييزية وهنبها ثروات الشعوب، بطرائق اقتصادية 
وغري اقتصادية، إىل مادة مالئمة لتكون مركًزا لأليديولوجيا املعادية لإلمربيالية. ميزة هذا العداء هي 
وأخالقًيا  سياسًيا  مرشوع  عداء  فهو  بالفعل،  العداء  وتستحق  مستغلة  عدوانية  جهة  ضد  موجه  أنه 
ومقبول شعبًيا، وأن هذه اجلهة املعّرفة بكلمة »اإلمربيالية« واسعة النفوذ والتأثري والقدرات، بحيث 
لإلمربيالية.  العداء  سلطات  تعلنه  ادعاء  أي  للتصديق  قاباًل  يبدو  مثلم  يشء،  أي  عىل  قادرة  تبدو 
أن  يمكن  التي  واألكاذيب  االدعاءات  وتستوعب  الشعبية  إًذا  حتوز  لإلمربيالية  العداء  أيديولوجيا 
تغطي السياسات القمعية أو اإلجرامية للسلطات »املعادية لإلمربيالية«. عىل هذا، فإن السلطة التي 
ترفع راية العداء لإلمربيالية تضع سلًفا يف رصيدها كنًزا ال ينضب ويتمثل بأن هذا العداء »املرشوع« 

يتحول إىل سور يصد عدوان املجتمع ضد السلطة، كلم حترك هذا املجتمع ضد هذه السلطة. 

هناك عدو أعىل وأول وال ينبغي ألي عداء آخر أن يغطيه أو حيول دونه، واإلمربيالية عدو أعىل 
ينبغي أن يوحد السلطة والشعب، وأي حماولة لزعزعة هذه الوحدة هي يف غري مصلحة العداء التارخيي 
واألبدي لإلمربيالية، ومن ثم فهي يف خانة اإلمربيالية ولعبة من أالعيبها ومؤامراهتا وحيلها.. إلخ. 
إن التناقضات والرصاعات بني السلطة والشعب توجد دائًم، وهي قد تكون حمقة ومفهومة.. إلخ، 
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يقتيض  العداء األعىل لإلمربيالية. هذا  ولكنها تصبح مرفوضة قطًعا وتعد خيانة، حني تشوش عىل 
التناقضات وإخراس الرصاعات وتأبيد احلال، لكي ال تترسب اإلمربيالية ومترر  بطبيعة احلال جلم 
مؤامراهتا، مما يعني أيًضا أن أي تطور يف أي جمال يف احلياة السياسية أو غريها هو إنجاز حيسب للسلطة 
»املعادية لإلمربيالية«؛ ألهنا استطاعت حتقيق هذا اإلنجاز عىل الرغم من انشغاهلا يف حماربة اإلمربيالية 
كلية القدرة، وألهنا التفتت عىل الرغم من أي يشء إىل الشعب، فبنت مدرسة هنا ومشفى هناك أو 
سجنت ناشطني سياسيني »عمالء« بداًل من أن تعدمهم، أو أفرجت عن معتقلني سياسيني بداًل من 

أن ترتكهم يف السجون إىل األبد. 

هذا ما يفرس وضع مجاعة النظام السوري الفتة عىل إحدى الطرق العامة، يف بداية الثورة السورية، 
فجاجة  واألكثر  األقرب  اإلمربيايل  التجسيد  هي  إرسائيل  إرسائيل«.  هو  »العدو  عليها:  كتب  وقد 
وظلًم، وهي العدو األعىل الذي جيب أن هنمل عداءاتنا املحلية أو األهلية أمامه، لكي ال يفرت عداؤنا 
له أو ربم لكي ال ننساه. إًذا، العدو احلقيقي يف اخلارج والرضر الناجم عنه هو الرضر، وأما األرضار 
النامجة عن السلطة الداخلية، حتى لو عددناها »العدو الداخيل« )ويمكننا أن نتساهل يف القول: أحد 
املعادين لإلمربيالية(، فهي أرضار أهلية جيب أن تبقى معاجلتها يف احلدود األهلية لكي ال نخدم »العدو 
اخلارجي«. يف األيديولوجيا السياسية يصح عىل اإلمربيالية، واحلال هذه، ما يصح عىل الشيطان يف 
كلها، وحني حيتل رجال  املمكنة  الرشور  الدين وممثل  يوم  إىل  دائم  فهو عدو  الدينية،  األيديولوجيا 
الدين مواقع السلطة السياسية يف بلد ما )إيران مثاًل( فمن املفهوم أن تصبح اإلمربيالية ممثلة بأمريكا، 

بوصفها »الشيطان األكرب«. 

عىل هذا، قد تتخذ املؤامرة اإلمربيالية ضد السلطة املعادية هلا صورة قوة سياسية معارضة للسلطة 
ضد  يقًظا  يكون  أن  الشعب  عىل  لذلك،  لبوس.  ألف  يف  يأيت  فالشيطان  أيًضا،  لإلمربيالية  ومعادية 
هذه األالعيب التي تستهدف »السلطة الوطنية«، وأاّل ينخدع بأي قوة تعارض السلطة، وال يأيت ميل 
وأنصاف  االشرتاكيني  إىل  إيران  يف  األبدي  األعىل  املرشد  )من  فراغ  من  األبدية  إىل  السلطات  هذه 
االشرتاكيني األبديني، مثل كاسرتو وتشافيز وحافظ األسد وصدام حسني والقذايف، واحلكم العائيل 
يف كوريا الشملية، ثم أورتيغا الذي عدل الدستور ليستمر يف احلكم حتى أجل غري حمدود، وأخرًيا 
الرئيس الصيني يش جني بينغ الذي عدل الدستور أيًضا لالحتفاظ برئاسة أبدية مل يعرتض عليها إال 
نائبني من أصل 2963 نائًبا(؛ ألن الفكرة السياسية للسلطات املعادية لإلمربيالية تقوم عىل رضورة 
إمهال التناقضات وكبت الرصاعات، حتت راية »حماربة اإلمربيالية«. هذه الراية الفارغة واألبدية يف 

الوقت نفسه، أو قل هذه الراية األبدية ألهنا فارغة.
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ال تصل املمرسات القمعية حتت راية »معاداة اإلمربيالية« إىل حد جيعلها مرفوضة يف نظر أصحاهبا، 
مهم متادت يف دمويتها وإن وصلت إىل حدود التدمري العام واإلبادة. إهنا راية تربير ال هنائي للقمع 
الشعبي  الوسط  قليل من  قبول لدى قطاع غري  العثور عىل  دائًم يف  ينجح  أنه  التربير هي  وميزة هذا 
واملثقف، وغالًبا ما يكون هذا القبول محاسًيا ويشبه احلمسة املتعلقة بالقضايا املتصلة بعصب اهلوية. إنه 
كذلك بسبب إلباسه لبوس الوطنية، وما يدعو إىل التأمل هو أن راية »العداء لإلمربيالية” تغذي قبواًل 
مقنعة.  أدلة  دون  من  حتى  اإلمربيالية«،  »املؤامرة  بتهمة  معارض  مجهور  سحق  بشأن  ومثقًفا  شعبًيا 
املستويات  يف  »اإلمربيالية«  مع  التعامل  بحرية  ذاهتا  الراية  صاحبة  السلطة  حتتفظ  نفسه،  الوقت  يف 
كلها، من دون أن يثري هذا حفيظة اجلمهور »املعادي لإلمربيالية«. ما أن تتبوأ سلطة ما موقع »العداء 
لإلمربيالية«، حتى يصبح ما تقوم به كله »وطنًيا« ويصب يف خانة حماربة اإلمربيالية، سواء أكان ذلك 
سحًقا ألصناف املعارضني أم إيداًعا ألموال املسؤولني املحليني املنهوبة »إمربيالًيا« من الداخل لدى 
البلدان  يف  إلخ.  »اإلمربيالية«..  مع  وغريمها  والسياسة  االقتصاد  يف  تواصاًل  أم  اإلمربيالية،  البنوك 
»املعادية لإلمربيالية« التي شهدت موجات احتجاج واسعة يف السنوات األخرية )إيران وليبيا وسورية 
وفنزويال ونيكاراغوا..( تكاد تكون األحداث وتغطيتها األيديولوجية متطابقة يف األساس مع تباين 
إىل حد  اإلمربيالية مستقلة،  معاداة  أيديوجليا  إن  يقول:  بلد. هذا  أي  والتارخيية يف  الثقافية  التالوين 

بعيد، عن الواقع االقتصادي للبلد ودرجة انفتاحه عىل السوق العاملية.

انفتاح اقتصادي عىل العامل وانغالق سيايس يف الداخل

القمع املعمم هو القاسم املشرتك للنمذج »املعادية لإلمربيالية« كلها، وخيرج النموذج الصيني عىل 
القاسم املشرتك اآلخر املتمثل يف الضعف االقتصادي. تتمتع الصني، عىل الرغم من بنيتها السياسية 
وآب/  يوليو  متوز/  عدد  )يف  كوتكني  ستيفن  األمريكي  الكاتب  عنه  يقول  متني  باقتصاد  املغلقة، 
أغسطس 2018 من جملة فورين أفريز(: »سوف يكون لدى الصني قريًبا اقتصاد أكرب، بطريقة يعتد 
هبا، من اقتصاد الواليات املتحدة. إهنا ملا تتحول إىل الديمقرطية، ولن تفعل ذلك يف أي وقت قريب؛ 
ألن البناء املؤسستي الشيوعي ال يسمح بالدمقرطة الناجحة. لكن االستبدادية ال تعني الركود؛ ألن 
املؤسسات الصينية متكنت من مزج اجلدارة بالفساد والكفاءة بعدم الكفاءة، واستطاعت بطريقة ما 

إبقاء البلد ماضًيا إىل األمام واألعىل«)3). 

((( https://www.foreignaffairs.com/articles/world/(0(8-06-(4/realist-world.



280

دراسات العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

برييسرتويكا  أصداء  الصيني  النظام  أمخد  أن  بعد  يأيت  اليوم  الصني  تعرضه  ما  أن  املعروف  من 
غورباتشوف التي ترددت يف الصني، يف أواخر العقد التاسع من القرن املايض، حيث ارتكب اجليش 
من  آالف  عرشة  حواىل  سقوط  إىل  حديثة  تقارير  تشري  حيث  مني،  آن  تيان  ميدان  يف  جمزرة  الصيني 
الغورباتشويف.  التحول  السيايس والغالسنوست، عىل غرار  باالنفتاح  املحتجني واملطالبني  الطالب 
االشرتاكي  السوق  )اقتصاد  »الليربايل«  االقتصادي  النمو  هذا  أن  هو  الصني  يف  للنظر  الالفت 
واالستثمرات األجنبية املبارشة FDI وحقوق امللكية اخلاصة.. إلخ( واكبته زيادة النزوع الـ »بولييس« 
من الدولة، ومزيد من االستبداد السيايس )حذف املادة من الدستور التي وضعت يف عام 1982 يف 

عهد الرئيس دينغ سياو بينغ، وتقيد مدة احلكم بواليتني رئاسيتني(. 

»اقتصاد  السوق و  آليات  تعتمد  أن الصني ال تعرض إصالحات اشرتاكية  اقتصاديون يف  جيادل 
سوق اشرتاكي«، بقدر ما تعرض »استعادة رأسملية كاملة« تتضمن تراجع التخطيط املركزي ملصلحة 
آليات السوق ودوافع الربح وسيطرة املشاريع اخلاصة عىل حساب مشاريع الدولة، وسيطرة متزايدة 
للمشاريع واألسواق األجنبية عىل حساب املشاريع املحلية، مما ينعكس رضًرا عىل العمل يف الصني 
بنية  العاملية، إىل جانب  واملنطقة املحيطة. لكن الصني ظلت متتلك اقتصاًدا قوًيا منفتًحا عىل السوق 
أو متعايشتان حتى  الواحد، وأن هاتني احلقيقتني متالئمتان  املركزية وبنظام احلزب  سياسية شديدة 
ما  وهو  سورية،  يف  آخر  مرسح  له  كان  السيايس  واالنغالق  االقتصادي  االنفتاح  بني  التباين  اآلن. 
جتىل مثاًل بصدور مرسوم االستثمر رقم 10 يف النصف األول من عام 1991 الذي يعطي رأس املال 
اخلارجي امتيازات رأس املال املحيل نفسها، والقانون 28 الصادر يف آذار 2001 الذي يسمح بتأسيس 
مصارف خاصة، األمر الذي ال يعد تطوًرا يف عالقة سياسية أكثر انفتاًحا بني السلطة واملجتمع، إذ 
حدود  حتى  املجتمع،  عىل  السيطرة  يف  السلطة  متادي  يلجم  مدنًيا«  »جمتمًعا  السوق  قوى  تؤسس  مل 

االستباحة.

العداء لإلمربيالية من خارج السلطة

فهم العداء لإلمربيالية بوصفه عداًء خارجًيا، أي إلغاء احلضور اإلمربيايل الداخيل، يضع الشعب 
والدولة يف خانة واحدة ضد »اإلمربيالية«، األمر الذي قاد كثرًيا من األحزاب واملثقفني إىل منارصة 
يقول، عىل لسان  الفهم  البارز يف هذا  التعبري  »العداء لإلمربيالية«.  تعتاش عىل  التي  الطغم احلاكمة 
احلزب الشيوعي السوري )بكداش(: إن السياسات الداخلية للسلطات املستبدة »املعادية لإلمربيالية« 
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تدفع احلزب »املعادي لإلمربيالية« إىل املعارضة، ولكن السياسة اخلارجية هلذه السلطات هي ما يربر 
حتالف احلزب معها. كثري من األحزاب »املعادية لإلمربيالية« دخلت يف مدارات الطغم احلاكمة من 
باب العداء لإلمربيالية، وأصبحت جزًءا من تكوين هذه السلطات من خارج السلطة أو باملشاركة 
التابعة فيها. غري أن قوة الرفض التي تولدها السياسات واملمرسات اإلمربيالية ضد الشعوب املغلوبة 
نفسها  السلطات  املعادية لإلمربيالية يضطرب يف سياساته جتاه  النضالية  جعلت كثرًيا من األحزاب 

التي تعلن العداء لإلمربيالية.

هذه  متارسه  الذي  لإلمربيالية  النضايل  العداء  بني  التمييز  العام،  الوعي  يف  السهل،  من  يكن  مل 
عن  النظر  برصف  صادق،  عداء  األول  لإلمربيالية.  السلطوي  العداء  وبني  ثمنه،  وتدفع  األحزاب 
الثاين هو  بينم  السيطرة اإلمربيالية وآلياهتا،  يقاوم ميول  السياسية، وهو  أو حدوده  الفكري  قصوره 
عداء فارغ حتول بمرور الوقت إىل طريقة حكم تتعايش مع اإلمربيالية أو تندمج فيها فعلًيا وتعادهيا 
لغوًيا، مع بعض املمرسات السياسية التي تستلزمها لغة العداء، وهي اللغة التي أنتجت يف منطقتنا 
مفردة »املمنعة« ذات الداللة اخلاصة. إن كانت املقاومة تنفتح يف مرشوعها عىل التحرر، فإن املمنعة 
اآلليات اإلمربيالية،  التي تسهل  أو اإلعاقة  فاقدة للمرشوع وتنحدر إىل مستوى اإلعاقة الرضورية 
أكثر من املجاراة والقبول التلقائيني اللذين يمكنهم أن يستفزا مشاعر العداء الشعبي ويعيقا حينها تلك 
اآلليات فعاًل. العداء النضايل لإلمربيالية يصدر من فئات مناضلة عىل قناعة برضورة معاداة اإلمربيالية 
تتحمل  حترريني  وتطلع  مرشوع  ذات  فئات  فهي  نضاهلا،  تبعات  لتحمل  استعداد  وعىل  وجدواها، 
رضيبتهم النضالية. أما العداء السلطوي لإلمربيالية، فهو يصدر من سلطات مرشوعها الوحيد هو 
االستمرار يف حكم تسلطي وفاسد، ويمثل »العداء لإلمربيالية« آلة من آليات هذا االستمرار. لذلك، 

يتموج هذا العداء مع متوج دوره يف سياق سعي هذه السلطات إىل االستمرار األبدي.

يمكننا النظر إىل عالقة حزب اهلل بإرسائيل عىل أهنا نموذج من العالقة بني السلطات املعادية لإلمربيالية 
واإلمربيالية. العالقة العدائية الصادقة التي حققت نتائج حتررية فعلية )إرغام ارسائيل عىل االنسحاب 
من جنوب لبنان يف عام 2000(، انتهت إىل صورة من التعايش السلطوي بني الطرفني: سلطة االحتالل 
مقابل سلطة حزب اهلل. يف هذا التعايش، يمثل االحتالل االرسائييل يف الواقع مربر وجود احلزب، ويف 
الوقت نفسه يمثل وجود »سلطة احلزب« واقًعا مرحًيا لالحتالل، من حيث إن هذه السلطة استولت عىل 
»املقاومة« بالقوة املعنوية إلنجازها النضايل، ثم بقوة السالح والسلطة. باتت هذه »املقاومة« سلطة تقف 
يف وجه أي مقاومة شعبية ممكنة، واحتكر احلزب العداء إلرسائيل، فلم يعد ممكنًا هلذا العداء أن ينجب 

مقاومة أخرى وأصبح احلزب مصدر اطمئنان إلرسائيل، بقدر ما هو مصدر خطر. 
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الواقع مصدر رشعية للحزب، بقدر ما يمكنها أن تكون مصدر خطر عليه،  إن إرسائيل هي يف 
وعالقة التعايش هذه التي توضعت يف األرض واستقرت جيًدا بعد حرب متوز من عام 2006، متثل 
صورة للعالقة بني اإلمربيالية والسلطات »املعادية لإلمربيالية«، مع فرق مهم هو أن هذه السلطات 
ال متثل خطًرا عىل اإلمربيالية وينتهي دورها يف الواقع إىل محاية اإلمربيالية، باسم العداء لإلمربيالية. 
احتكار العداء لإلمربيالية من سلطات متعايشة مع اإلمربيالية ومتتلك وسائل قمع رهيبة، يمنع هذا 
لإلمربيالية  فعاًل  مضادة  شعبية  حركات  إنتاج  من  لإلمربيالية(  العداء  )أقصد  للتمرد  اهلائل  املولد 
وآثارها املدمرة يف الشعوب. ما يعرضه علينا الواقع من مسارات يقول: إن حتول احلركات السياسية 
الشعبية أو العسكرية املعادية لإلمربيالية إىل سلطة هو، يف الوقت نفسه، حتوهلا إىل حركات يف خدمة 
النضال  أو  لإلمربيالية  العداء  أن  هو  استيعابه  ينبغي  الذي  الدرس  معاداهتا.  راية  حتت  اإلمربيالية 
السلطة  أكانت هذه  السلطة، سواء  العموم هو نضال شعبي غري سلطوي ومن خارج  التحرري يف 

تسيطر عىل دولة أم عىل حزب. 

اخلالصة

يستتبع  االقتصاد  حترير  وأن  سياسًيا،  انفتاًحا  يستتبع  االقتصادي  االنفتاح  أن  عرصنا  يف  يبدو  ال 
حترير السياسة، مما أتاح لظاهرة السلطات املعادية لإلمربيالية أن تستمر بعد زوال نموذجها املركزي. 
هذا ما أتاح أليتام االحتاد السوفيايت أن جيمعوا بني رضورة الدخول يف السوق العاملية »اإلمربيالية« 
املعادية  السلطات  ظاهرة  واحد.  آن  يف  لإلمربيالية،  املعادية  واللغة  السلطة  عىل  األبدية  واملحافظة 
أيًضا، وبعض هذه األحزاب  السلطة  لإلمربيالية تنسخ نفسها يف صورة أحزاب سياسية من خارج 
معاداهتا  بدعوى  احلاكمة،  الطغم  مع  املوضوعي  أو  املبارش  التحالف  إىل  »العداء لإلمربيالية«  يقوده 

لإلمربيالية. بذلك، تصبح تلك األحزاب جزًءا من النظام املتعايش مع اإلمربيالية.

دائًم،  داخلية جاهزة الستقباهلا  رائجة وحتتفظ بسوق  تبقى  أيديولوجية  العداء لإلمربيالية سلعة 
التاريخ  السلعة، مهم كان هذا  بإنتاج هذه  السيايس  تارخيها  التي يسمح هلا  السلطات  منها  وتستفيد 
وطني..  خطاب  ذو  وانقالب  وطنية  حترير  حرب  ووراثة  السوفيايت  باالحتاد  سابقة  )عالقة  هزياًل 
إلخ(. ينشط إنتاج هذه السلعة وتسويقها خاصًة يف األزمات السياسية التي تلم بالسلطة املعنية. لقد 
كشف الواقع عن أن تغيري السلطات »املعادية لإلمربيالية« من أصعب املهمت التي تواجه املجتمعات 
منها  انفكاك  السلطات بصورة ال  األول هو سيطرة هذه  ثالثة عنارص:  اجتمع  إىل  نظًرا  هبا،  املبتالة 
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هبدف  املجتمع،  ضد  اجلهاز  هذا  يف  كلها  والرمزية  املادية  املقدرات  واستخدام  الدولة  جهاز  عىل 
االستمرار األبدي. الثاين هو توافر األيديولوجيا اجلاهزة دائًم لتغطية أبشع أنواع القمع، حني تواجه 
هذه السلطات احتجاجات شعبية تتحدى سلطتها وتطالب بتغيريها. الثالث هو اإلمكان املتاح هلذه 
السلطات لدخول السوق العاملية، مع املحافظة عىل أبدية السلطة، مما جيعل »اإلمربيالية« غري معنية 
لكبت  وسيلة  أفضل  االستبدادي  استمرارها  أن  هلا  يبدو  وقد  السلطات،  هذه  من  باخلالص  فعاًل 
التي متثل سمة  املتكافئة  االقتصادية غري  العالقات  إىل جانب  الفقر،  يغذهيا  التي  املحلية  الرصاعات 

إمربيالية أصيلة.

الباردة، وذهب إىل أن »اإلمربيالية« سوف  التحليل الذي برز بعد هناية احلرب  عىل العكس من 
القوى  الشيوعي«، لكي تصبح  أن تالشى »اخلطر  بعد  الثالث،  العامل  الديمقراطية يف  القوى  تشجع 
حمللون  سمه  ما  لتفادي  للتنبؤ،  قاباًل  فيها  الرصاع  تطور  ويصبح  مرئية  املجتمعات  هذه  يف  املؤثرة 
إيران. لقد خدمت األفكار  املفاجئة يف  الثورة اإلسالمية  الذي كان وراء  أمريكيون »العامل اخلفي« 
الكربى يف أكثر األحيان ستار االضطهاد وسلب الناس حقوقهم، وال سيم حني ترى السلطات يف 
وصون  للناس  املبارشة  احلاجات  تلبية  إن  الكربى.  األفكار  عن  ووكيلة  الشعب  عىل  وصًيا  نفسها 
كرامتهم هي املقياس يف أي مرشوع سيايس، وينبغي الستفتاء الناس احلر والواعي أن يكون خطوة 
التعبري عن  الناس يف  املبدأ، مع محاية حق  اقتصادية من خارج هذا  أو  رضورية ألي عملية سياسية 

رفض هذه اخلطوة، حني يظهر إخفاقها أو تتحول إىل وسيلة سيطرة عىل الناس، حتت أي راية.
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املوحدون »الدروز« يف جبل العرب 

مواجهات سياسية وحتديات وجودية

دراسة تارخيية سياسية مقارنة

مجال الشويف

ملخص الدراسة

تنحو الدراسات التي تتناول الوجود »األقلوي« للموحدين »الدروز« يف جبل العرب يف املعادلة 
الوطنية السورية -معظمها- باجتاه التوصيف السيايس أو العقائدي متخذة من فكرة التوجه املذهبي 
»األقلوي« سمة عامة يف التحليل، ما يظهر تباينًا بني حدي التوصيف املوايل للنظام أو املعارض. إذ 
تبنى الفرضية األوىل عىل عدم مشاركتها بفاعلية بصورة شعبية يف الثورة السورية، مكتفية باحلياد منها، 
بينم الثانية تستدل عليها من حراكها السلمي والسيايس، إضافة إليها رفض اخلدمة اإللزامية، وحركة 

رجال الكرامة العسكرية فيها. 

التحاق آالف من شباب  العسكرية وعدم  الكرامة  الطريق األوىل تفسري ظاهرة رجال  مل تستطع 
اجلبل باخلدمة العسكرية وما مثلته من خروج عن صفة املواالة الدينية والسياسية؛ والثانية يعيبها أهنا 
مل جتد إىل اليوم تفسري عدم خروج هذه األقلية عن النظام شعبًيا بشكل كامل كم حدث يف باقي املناطق 

السورية أو والئها الكيل له، وذلك من دون تفعيل املفردات املمكنة هلا. 

التحليالن مل يستطيعا تفسري هذه الظاهرة املتناقضة الذي يبدو أن مرده التحليل السيايس املكتفي 
الغريض والشكيل  التوظيف  أو  إىل هذه اجلهة من دون غريها،  بغية االستملة  بالتوصيف اإلعالمي 
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»ثورة وطنية  أو  الدامية والكارثية عىل سورية كلها،  األقليات«  إلحدى مقولتي: »اإلرهاب ومحاية 
لكل السوريني« من دون التدقيق يف توضعاهتا الواقعية وكيفية انتشارها وحتوالهتا. 

تتوخى هذه الدراسة املقارنة التارخيية السياسية لتموضع هذه األقلية املدّعمة بالوثائق التارخيية، 
متكن  بحيث  ومستقباًل،  اليوم  السورية  الوطنية  املسألة  تستهدف  حتليلية  نتائج  إىل  الوصول  بغية 
وكيفية  وإمكاناهتا،  املسألة،  هذه  معطيات  عىل  يدهم  وضَع  واملعريف  السيايس  احلقلني  يف  الفاعلني 
التعامل معها يف منطقة كجبل العرب، بأغلبيته املعروفية »الدرزية« مع باقي النسيج السوري فيه من 
عشائر البدو واملسيحني مع عدد من الوافدين من املهجرين السوريني من باقي املحافظات السورية 
املنكوبة متجاوزة املئة ألف، وبالرضورة طرح خياراهتا السياسية املمكنة، وبالرضورة كيفية توجهها 
االجتمعي  العقد  وحاجات  متطلبات  أو  الراهن،  الوضع  ظل  يف  واحلالية  التارخيية  معطياهتا  وفق 

املمكنة للمسألة السورية.

توطئة ومقدمة

تقطن يف  التي  املعروفية  األقلية  لدراسة موضوعة  املاضية حماوالت عدة  السبعة  السنوات  محلت 
جبل العرب املعروفة باملوحدين »الدروز« يف املعادلة السورية من حيث املوقعني السيايس واالنتمئي، 
هذه  طبيعة  تفكيك  يف  عميًقا  اخلوض  دون  من  السيايس  التوجه  مسألة  حتديد  باجتاه  يذهب  وجلها 
البنية ودراسة مقومات وجودها املوضوعي؛ إذ ما زالت الريبة هي احلاكمة يف اجتاه حتديد هذا املوقع، 
إبراز دور  أو  السياسية  التكفري من جهة، واالستملة  تأخذ موقع  القالب  وتنوس بني وصفة جاهزة 

احلياد يف التوصيف السيايس.

يذهب كثري من املحللني إىل تصنيف املوحدين »الدروز« سكان جبل العرب عىل أهنا أقلية موالية 
الوطنية  املالمح  إبراز  عىل  آخرون  ويدرج  السورية،  الثورة  يف  شعبًيا  تنخرط  مل  كوهنا  للنظام،  كلية 
حلراكها الوطني من خالل االستدالل عليه عرب مؤرشات حراكها السلمي والسيايس املعارض سواء 
عرب التظاهرات السلمية منذ بدء الثورة السورية، أو ما مثله بعض رموزها الوطنيني سياسًيا ووطنًيا. 

وعىل الرغم من أن هذين التصنيفني مل تكتمل فيهم مكونات البحث من حيث الفرضية والنتيجة:

الطريق األوىل مل تستطع تفسري ظاهرة رجال الكرامة العسكرية ذاتية التسليح وعدم التحاق 	 
الدينية  املواالة  صفة  عن  خروج  من  مثلته  وما  العسكرية  اخلدمة  يف  اجلبل  شباب  من  آالف 
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والسياسية، واالكتفاء بطلبها بإصالح احلياة السياسية ورفض التورط يف القتل والتمسك بالدفاع 
عن جبل العرب بم يعتقدون به من أخطار هتدده أثبتها الواقع، فـ))يف مواجهة قوة األمر الواقع 
يف السويداء، أي النظام، وعىل الرغم من أهنا ابتدأت عىل شكل حركة إصالحية، فحركة رجال 
الكرامة، »تدعو إىل اإلصالح وحماربة الفساد، وتنظيف املحافظة منه«، إال أهنا »اصطدمت مبارشة 

مع مؤسسة »مشيخة العقل« التي رأت فيهم خطًرا مبارًشا عىل إرثها التارخيي(()1).

الثانية يعيبها أهنا مل جتد إىل اليوم تفسري عدم خروج هذه األقلية عن النظام شعبًيا بشكل كامل 	 
كم حدث يف باقي املناطق السورية أو والئها الكيل له. هذا عىل الرغم من عملية اغتيال صف 
2015/9/4 ذهب ضحيته ما يزيد عىل  قيادة حرة رجال الكرامة األول بتفجريين متتاليني يف 
80 مواطنًا، من دون أن يكون هناك مسوغ واضح هلذه العملية سوى اخلروج عن صف املواالة، 
ما  إىل  إضافة  اليوم،  إىل  دليل واضح  دون  فيه من  األمنية  األجهزة  تورط  إىل  إشارة واضحة  يف 
تعرضت له هذه األقلية بعمومها من هتميش وظيفي ممنهج وإقصاء من احلياة السياسية السورية، 
وملا تعرضت له من عملية الدولة اإلسالمية يف العراق والشام »داعش« الغادرة يف 2018/7/25 
إىل رجال  إىل توجيه هتمة اإلرهاب  فيها، إضافة  النظام  الروس ومن خلفهم  ومؤرشات تورط 
الكرامة، أو مالحقة املعارضة السياسية فيها، إذ أفادت قيادة احلركة قبيل هذا االعتداء، رًدا عىل 
اللجنة الروسية يف ذلك ))أي اعتداء عىل أي شاب من شباب اجلبل هو إعالن للحرب التي كنا 

وما زلنا أهاًل هلا )))2). 

التحليالن كالمها إىل اليوم مل يستطيعا تفسري هذه الظاهرة التي يبدو أن مردها التحليل السيايس 
املكتفي بالتوصيف اإلعالمي بغية االستملة إىل هذه اجلهة من دون غريها، أو التوظيف الغريض 

والشكيل إلحدى مقولتي: 

»اإلرهاب ومحاية األقليات« الدامية والكارثية عىل سورية كلها. أ. 

انتشارها ب.  وكيفية  الواقعية  توضعاهتا  يف  التدقيق  دون  من  السوريني«  لكل  وطنية  »ثورة  أو 
وحتوالهتا. 

التوصيف وجمرياته، سيجري تقسيم  الدراسة وعدم اإلطالة يف  إجرائًيا، بغية وضوح مرمى 

))) موقع الجمهورية،

 https://www.aljumhuriya.net/ar/(688( 

))) سيد مصطفى، »رجال الكرامة؛ قصة مقاتلني دروز سوريني وصفتهم موسكو باإلرهابيني«، رصيف ))، 0)/8/6)0).

https://www.aljumhuriya.net/ar/36883
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للموحدين  السيايس  التاريخ  منها  احلالية  تأخذ  تباًعا،  تنرشان  منفصلتني  دراستني  إىل  الدراسة 
والعقد  منهجًيا  الباطنية  معاجلة  إىل  الثانية  وتذهب  تارخيًيا،  مقارنة  دراسة  شكل  يف  الدروز 
الدراسة  هذه  هدف  سيكون  وبالرضورة  تفكيكية.  بنيوية  مقاربة  يف  املمكن  الوطني  االجتمعي 
منظار  من  احلالية  السورية  الوطنية  املعادلة  الوقوف عىل  تارخيية حتاول  مقاربات سياسية  وضع 
املحيل  النسيج  لواقع  املمكنة  الدالالت  يف  املعرفية  القاعدة  تشكل  بحيث  »الدروز«،  املوحدين 
للوطنية  املمكنة  املحددات  األقلية وتوجساهتا، ووضع  الراهن وهواجس هذه  السوري بشكله 
السورية ومسامهتها فيها، إًذا فقط إذا حتققت املعادلة الوطنية عرب بوابة العقد االجتمعي الوطني 

املمكن. 

التاريخ السيايس والوجودي للموحدين الدروز يف جبل العرب

نشتكني  إىل  نسبة  »الدروز«،  بـ  خطأ  املكناة  املعروفية  األقلية  تسمية  عىل  املؤرخون  اختلف 
الدرزي امللعون لدهيم، واملطرود من املذهب واملتهم باإلحلاد، إذ يأيت يف رسائلهم وعقيدهتم اسم 
»املوحدين« الذين يفضلونه ألنفسهم، كون هذه األقلية تؤمن بعبادة اهلل الواحد، ومنها اشتق اسم 
األقلية،  هذه  تسمية  حول  كثريون  اختلف  بينم  كامل)3).  حسني  حممد  بحسب  وذلك  املوحدين 
وذلك ملرجعية الدراسة من حيث القبول أو الرفض لوجودهم باملبدأ. ويف احلاالت كلها، وبعيًدا 
عن التأويل، وبغية الدخول يف الشواهد والدالالت التارخيية إىل موقع هذه األقلية سياسًيا وجمتمعًيا، 
الفاطمي، يف  العهد  أتى يف  األقلية بوصفها طائفة مستقلة  أن ظهور هذه  املؤرخون عىل  اتفق  فقد 
زمن اخلليفة املنصور بن العزيز باهلل بن املعز لدين اهلل الفاطمي، امللقب بـ«احلاكم بأمر اهلل« )985-

قراءة  العمل عىل  قناعة برضورة  لديه  تشكلت  الذي  بدوي)4)،  الرمحن  عبد  يثبتها  كم  م،   )1025
بن عيل، وذلك يف  قدمها محزة  التي  العقلية  بالفلسفة  ربطها  قراءة عقلية من خالل  القرآين  النص 
املرحلة التي شهدت فيها احلركة املجتمعية يف احلضارة اإلسالمية حركة واسعة يف الرتمجة والنقل 
وتبادل املعرفة مع جوارها من فرس وهنود وأندلسيني وغريهم، مرتافقة مع انتشار واسع يف املدارس 
الفقهية والفلسفية املتنوعة التي حتاول قراءة النص القرآين قراءات متعددة يف زمن اخلالفة العباسية 

وبدايات اخلالفة الفاطمية يف مرص.

))) محمد كامل حسني، طائفة الدروز تاريخها وعقائدها، )مرص: دار املعارف، )96))، ص 8.

)4) عبد الرحمن بدوي، الدروز، فصل من كتاب مذاهب اإلسالميني، املجلد الثاين، ط)، )بريوت: د.ن، )97))، ص 508.
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 زمنًيا، يثبت عدد من املؤرخني أن تاريخ جبل العرب قد تعاقبت عليه حضارات متعددة، تشري 
فاألنباط  باألشوريني،  مروًرا  البازلتي  العرص  من  بدًءا  متعاقبة  حضارات  إىل  فيه  األثرية  املواقع 
املسيحني وعشائر  تارخيًيا)5)، وتعاقب سكانه بني  أبو عساف  التي وثقها عىل  والبيزنطيني  والرومان 
البدو، إىل أن أتت إليه عشائر املوحدين الدروز بداية القرن الثامن عرش قادمة من جبل لبنان يف عقب 
احلمالت العثمنية عليه واحلرب األهلية التي اجتاحته وقت ذاك مع املارونية املسيحية التي اضطرت 
سكانه إىل البحث عن مأوى آمن لعائالهتم فيه، وهبذا السياق يمكن تتبع التاريخ السيايس هلذه األقلية 

وفق اخلطوط العريضة اآلتية: 

يف التاريخ القديم
بعد أن انكفأت الدعوة التوحيدية يف مرص وذهبت إىل االستقرار يف لبنان عرب دعاهتا الرئيسني؛ 
واستقروا عند العشائر التنوخية العربية القاطنة فيه التي هي باألصل قبائل عربية هاجرت من اليمن 
أيًضا  القادمني من حلب  اللخميني  فيه بمشاركة  قراها  لبنان وبنت  استقرت يف جبل  ثم  العراق  إىل 
وسامهت  وأمنتها،  التوحيدية  الدعوة  استقبلت  القبائل  وهذه  بالتفصيل)6)(  الصغري  سعيد  )راجع 
يف حروب الصليبني مع الدولة األيوبية وبخاصة يف معركة حطني عام 1187م وأطلق عليهم صالح 
الدين  التي عىل أساسها حتالف مع مجال  القتال  الثغور لبأسهم وشدهتم يف  الدين األيويب لقب محاة 
النبي شعيب فيها، إذ ))مل  ببناء مقام  الدين  التنوخي، أحد أمرائهم حينها، أمر بعدها صالح  حجي 
يسأل صالح الدين األمري التنّوخي عن اخلالف املذهبي بني الدروز والُسنّة، ومل يسأل األمري التنّوخي 
صالح الدين كيف ينظر إىل الدروز، وإّنم سأَل االثنان عن حقيقة واحدة: كيف نكون أّمًة واحدة بكّل 
واملغول وبخاصة يف  التتار  املنطقة وشاركوا يف معارك  نفوذهم يف  التنوخيني  مّكن  ثم  أطيافها(()7)، 
معركة عني جالوت عام 1260م أيًضا مع اململيك بقياد سيف الدين قطز، الذي آلت إليه اخلالفة بعد 
مقتل سيف الدين قطز، ومع هذا مل يسلموا من هجمت الظاهر بيربس وسجن أمرائهم الحًقا، عىل 

الرغم من مقاتلتهم معه)8).

)5) عيل أبو عساف، اآلثار يف جبل حوران، ألف باء األديب، )دمشق، 009)). 

)6) سعيد الصغري، بنو معروف يف التاريخ، )د.م: مطابع زين الدولة، 984))، ص)6)- 75).

)7) هاشم األيويب، »صالح الدين األيويب والدروز، االنتامء لألمة أوالً«، الجمهورية، 7)/5/7)0).

)8) صالح بن يحيى، تاريخ بريوت، )د.م: املطبعة الكاثوليكية، 7)9))، ص 65.
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يف املرحلة العثامنية
شهد الدروز أشكااًل عدة من التمرد يف لبنان عىل حكم العثمنيني يف القرنني السادس عرش والسابع 
عرش، وذلك بعد معركة مرج دابق يف حلب 1516م، ونزوح آل احلمدان منها إىل لبنان، والحًقا اىل 
جبل العرب، حيث ))انفجر الّتمّرد مراًرا و تكراًرا بني 1518 و1697، وكان األمر دائًم مبعث قلق 
الّسلطات العثمنّية اإلقليمّية واملركزية عىل حّد سواء. ومن وقت إىل آخر كانت تلك الّسلطات تضطر 

إىل توجيه محالت تأديبّية ضّد املتمّردين الّدروز(()9).

جبل العرب
ثمة روايات تارخيية عدة عن سكنى جبل العرب من املوحدين الدروز، لكن املتفق عليه هو هجرة 
املعنيني حكام جبل لبنان إىل جبل العرب وتولية آل احلمدان حكاًما عليه، بعد انتصارهم عىل العشائر 
املنترشة فيه يف قرص قرية نجران، يؤرخ الباحث حنا أبو راشد ذلك باسم القرص املعروف بقرص »مقري 
العرب سوى  نافذة يف جبل  الدين بن معن، مل تكن هناك قوة  بزعامة األمري عمد  الوحش«، وذلك 
1685 م وعاد  قبائل العربان، أو البدو املنترشة فيه، فعنّي محدان احلمدان عىل حكم اجلبل بدًءا من 
هو إىل لبنان)10)، ليبسط آل احلمدان نفوذهم يف اجلبل بانتصاراهتم املتتالية عىل العشائر املوجودة فيه، 
ويستمر حكمهم به إىل حني ظهور خالفات داخلية يف اجلبل بني عائالته املختلفة بني عامي 1853- 
1857م بسبب سطوة آل احلمدان، ليؤول احلكم بعدهم إىل آل األطرش الذين مارسوا السطوة ذاهتا 
عىل فالحي اجلبل كحالة إقطاعية استثمرية، أدت إىل انتفاضة شعبية عامة عىل حكم اإلقطاع فيه، يف 

ما عرف بثورة العامية األوىل بني عامي 1888- 1890م)11).

من املفيد يف هذا السياق القول بأن اسم جبل العرب بقي عىل حاله هذا حتى عام 1853م، وبعد 
األملاين  املسترشق  يثبته  كم  الدروز،  جبل  اسم  العثمنيون  عليه  أطلق  العثمنيني  مع  1860م  معركة 

برجييت شيبلر)12).

)9) عبد الرحيم أبو حسن، »يف نشأة لبنان، عالقة العثامنيني بالدروز«، الحياة، 7/9/7)0).

)0)) حنا أبو راشد، جبل الدروز، )مرص: مكتبة زيدان العربية، 5)9))، ص 9).

)))) أحمد عيل القضامين، »االنتفاضة العامية يف جبل العرب 888)- 890)«، مجلة مجدل شمس، 006/6/4).

)))) بريجيت شيبلر، انتفاضات جبل الدروز- حوران، من العهد العثامين إىل دولة االستقالل )850)-949))، )د.م: دار النهار، بالتعاون مع املعهد األملاين 

لألبحاث الرشقية، 004))، ص 89.
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محلة إبراهيم باشا
واجه الدروز محلة إبراهيم حممد عيل باشا، الوايل املرصي الذي كان قد بسط سيطرته عىل الشام 
وحلب ووقف عىل أبواب اآلستانة، العاصمة العثمنية يف وقتها، مرات عدة بسبب رفضهم اجلندية يف 
جيشه وحماربة العثمنيني، وأرسلت محالت عدة إىل جبل العرب بني عامي 1836و1838 هزم فيها 
مرتني قبل أن يقود بنفسه محلة ثالثة عليه انتهت بنرص خافت للمرصين وإعفاء للدروز من اخلدمة 

اإللزامية)13).

أخرى، وذلك يف . 1 مرة  العثمنيني  مواجهة  الدروز من  ُيعَف  مل  املرصي،  اجليش  انحسار  بعد 
الدروز  فقد كان ملجأ  كلتيهم،  احلالتني  1851م يف معركة »ساري عسكر«)14). ويف  إزرع عام 
هو منطقة اللجاة الوعرة التي حيتمي هبا الدروز ومتكنهم من التغلب عىل أعدائهم سواء تلك التي 

حصلت مع محالت العثمنيني أم محالت إبراهيم باشا املرصية عىل جبل العرب.

مواجهة املد الشيعي
حتالف العثمنيني مع الدروز ملواجهة الصفويني وحكم آل حرفوش الشيعي، وبخاصة يف بعلبك 
وجبل عامل، إذ استطاع األمري فخر الدين املعنى االنتصار عليهم واسرتداد حتالفه مع العثمنيني ))فقد 
استعان العثمنيون هبم يف التصدي للتحدي الصفوي املتمثل يف أمراء آل حرفوش. وقد توىل املهمة آل 
معن بقيادة أمريهم فخر الدين الذي قام بشكل منهجي بتدمري خصومه، وجعل من الدروز أدوات أو 

حتى حلفاء اسرتاتيجيني للسلطنة(()15).

يف تاريخ سورية احلديث
وقبيل قيام احلرب العاملية األوىل قامت السلطات العثمنية بإعدام ذوقان األطرش )والد سلطان 
1911م)16)، وبعد  املحلية يف دمشق وعددهم ستة وذلك عام  الزعامات  األطرش( ومعه عدد من 
قيام احلرب العاملية عام 1914م، بادر الدروز باالتصال بدمشق لالنتفاض عىل العثمنيني. وقد حاول 
الوايل العثمين مجال باشا املعروف بالسفاح، إغراء الدروز واستملتهم لعدم االنتفاض ضده بينم يضمر 

 https://www.marefa.org/ ((8(8 -(8(6( ثورة الدروز يف حوران ((((

)4)) حنا أبو راشد، مرجع سابق، ص 49.

)5)) مكرم رباح، »الدروز »فرقة ناجية« من املتغرّيات التي أفنت وقد تفني مجموعات كثرية«، رصيف ))، 6/5/7)0).

)6)) د.م، أحداث الثورة السورية الكربى كام رسدها قائدها العام سلطان األطرش، ط)، )دمشق: دار طالس، 007))، ص 5).

https://www.marefa.org/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2
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هلم االنتقام خشية منهم، يذكر حممد جابر ما قاله مجال باشا ))إذا كان هناك ما أخشاه فهؤالء الدروز 
الذين أريدهم أن يبقوا بعيدين عن التفكري بإرضام الثورة ضدنا(()17)، ليدخل املوحدون الدروز يف 
حلف مع اجليش العريب بقيادة امللك فيصل بن الرشيف حسني يف احلرب العاملية األوىل ضد العثمنيني، 
متخذين من بلدة القريا مقًرا هلم، إذ رفع العلم العريب فوق دار سلطان األطرش لتلتحق فرق الدروز 

باجليش العريب يف العقبة بقيادة عدد من زعمء اجلبل وقتها)18).

يف زمن النتداب الفرنيس
يف عقب إسقاط الثوار لطائرة فرنسية يف قرية »عرمان«، وبعد اجتمعهم بقيادة سلطان األطرش 
»نورمان«،  بقيادة  الفرنسية  احلملة  وأبادوا  الكفر  بلدة  اىل  توجهوا   ،1925/7/21 يف  »العنّي«  يف 
وتابعوا منها إىل السويداء ملحارصة الناجني منها يف قلعتها حيث ))مل يفاجأ الفرنسيون بالثورة، وانم 
سقوط  احتمل  وأخافهم  الكفر،  يف  الكبري  وانتصارهم  املجاهدين  من  كبري  لعدد  استقطاهبا  أذهلهم 
قلعة السويداء املحارصة، فيصاب رشفهم بإهانة أخرى(()19). الحًقا تتالت اللقاءات بني السوريني 
فوزي  إرسال  بعد  تنامت يف محاة  التي  تلك  العرب، سواء  األطرش يف جبل  بقيادة سلطان  والثوار 
القوقجي هلم مظهر السباعي ومنري الريس، وعدد من الدمشقيني وعىل رأسهم عبد الرمحن الشهبندر 
للغرض ذاته بإعالن الثورة يف دمشق بعد تقدمها يف محاة والغوطة، ويف إثرها أصدر سلطان األطرش 
العرب  أحفاد  »يا  فيه:  جاء  الذي   1925(20( أغسطس  آب/   /23 يف  الكربى  السورية  الثورة  بيان 
األجماد، هذا يوم ينفع املجاهدين من جهادهم، والعاملني يف سبيل احلرية واالستقالل عملهم، هذا 

يوم انتباه األمم والشعوب، فلننهض من رقادنا ولنبدد ظالم التحكم األجنبي عن سمء بالدنا«. 

املبعث األكثر متيًزا يف هذه املسألة الوطنية هو ما جرى تنسيقه بشكل كبري بني الكتلة الوطنية يف 
دمشق بزعامة عبد الرمحن الشهبندر، بم متثله من البورجوازية الوطنية الناشئة، مع القيادة العسكرية 
أغسطس  آب/  أواخر  يف  للثورة  عاًما  قائًدا  األطرش  سلطان  تعيني  عىل  باالتفاق  ودشن  للثورة 
العلمنية السورية يف وقتها املجهضة  )21)1925، بشعار »الدين هلل والوطن للجميع« الذي يعّد نواة 

)7)) محمد جابر، أركان الثورة السورية الكربى 5)9)- 7)9)، ط)، )لبنان: مكتبة نهى، 4)0))، ص4). 

)8)) محمد جابر، مرجع سابق، ص5).

)9)) حسن أمني البعيني، »دروز سورية ولبنان يف عهد االنتداب الفرنيس 0)9)- )94)«، )لبنان: املركز العريب لألبحاث والتوثيق، )99))، ص 66).

)0)) رشيف صالح، »بطل الثورة السورية«، قطايف، ع: ))6)، 5)/8/))0).

)))) حسن أمني البعيني، مرجع سابق، ص 68).
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الحًقا بحكم السلطات العسكرية املتعاقبة بعد االستقالل عن الفرنسيني إىل اليوم. استمرت الثورة 
حتى 1927، نزح قادهتا إىل األردن لقلة الذخرية، من ثم إىل وادي الرسحان والنبك يف السعودية ومل 
يعودوا إال عام 1937 بعد العفو العام 1936؛ وقد قدم الدروز يف وقتها ما يزيد عىل 2200 شهيد 

من أصل 4213 شهيًدا من سورية كلها ممثلة النسبة الكربى لشهداء الثورة السورية يف وقتها)22).

مقاربات تارخيية وسياسية

إن قراءة احلدث التارخيي ذات جمازين، األول موضوعي يستهدف التوثيق من جهة وإلقاء   
الضوء عىل الصريورة وتوقع املستقبل احتملًيا بشكل منهجي، والثاين يأخذ جانب االنحياز إىل جهة 
توظيف احلدث تسويًغا لواقع اليوم واحلارض، وهذا اجلانب الثاين يربز بوضوح يف القراءات املنحازة 
إىل جهة خالف غريها، وقد مارسها كثر يف التاريخ حتى اليوم؛ ويف مسألتنا املطروحة حول املوحدين 
موضوعتي  إحدى  تربز  التي  القراءات  تلك  كثرية  السورية،  الوطنية  املعادلة  يف  ودورهم  الدروز 
التمجيد أو التكفري، وهذا املوضوع من جانبه املعريف والفكري سأدعه لدراسة متممة الحقة، وإن كان 
مقصد البحث هو سورية يف ما بعد 2011 عنواًنا وطنيًّا نجهد يف حماولة مقاربة قراءتنا له موضوعًيا، 

فمن الرضورة بمكان طرح النقاط اآلتية املستخلصة من املقدمة التارخيية أعاله:

مل يقم حوار عقيل بني محلة لواء املعرفة النصية بني املذاهب املختلفة اإلسالمية، بقدر االكتفاء . 1
بوابتي  فاحتة  املقدس  القرآين  النص  مركزية  كانت  فإن  الغائب،  نظر  وجهة  من  اآلخرين  بقراءة 
التأويل والتكفري مًعا، فان اكتفاء املوحدين الدروز باالنغالق كان معّوًقا معرفًيا وحوارًيا أيًضا، 
إذ ساقت املرحلة الفاطمية املفككة والرصاع الدامي فيها، وتنّكر كل من السنة والشيعة ملذهب 
التوحيد، ساقت محزة بن عيل مؤسس الدعوة فلسفًيا وعقلًيا وكاتب رسائلها معظمها، ومن بعده 
هباء الدين أحد أركان الدعوة، إىل ختم الدعوة وإغالقها مرات عدة، إىل أن ُأغِلقت هنائًيا 1043م 

بعد أن انترش دعاهتا يف بالد الشام يف لبنان وسورية)23).

مل يسجل التاريخ حالة اعتداء للموحدين الدروز عىل جرياهنم سواء يف لبنان أم سوريا، بقدر متسكهم . 2
بالروابط املشرتكة يف املعادلة السياسية ودفاعهم عن وجودهم ومتسكهم بأرضهم واستقرارهم فيها.

 https://ar.wikipedia.org/wiki/الثورة_السورية_الكربى  ((((

)))) أنور ياسني وآخرون، بني العقل والنبي، بحث يف العقيدة الدرزية، سلسلة الحقيقة الصعبة 6، )د.م: دار ألجل املعرفة، 985))، ص 75).

https://ar.wikipedia.org/wiki


294

دراسات العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

احلالة . 3 عن  خارجني  الدروز  املوحدين  إن  حيث  من  الفاضح،  التناقض  تفسري  يمكن  ال 
الكالمي من دون  بالتأويل  اليوم واملكتفية  املناقشة حتى  العقيدة غري  املركزية بسبب  اإلسالمية 
البحث والتنقيب من جهة، أو بسبب خالفهم مع العثمنيني وحروهبم املتكررة معهم، فهم أيًضا 
حتالفوا معهم ضد الصفويني »الشيعة«، الفرق الباطنية املتهمة من السنة بانتمء املوحدين الدروز 
التحالفات  باجتاه  ينحو  التفسري  جيعل  ما  دعوهتم.  وأصل  منبتهم  املرصيني  ضد  وأيًضا  إليها، 

السياسية بصورة حمورية.

تظهر الدراسات واملعطيات التارخيية كافة أن املوقف الثابت هلذه األقلية هو رصاعها للبقاء . 4
يف حدود استقرارها املكاين، من دون االعتداء عىل اجلوار، وعدم البدء يف حرب إال عند هتديد 
هذا االستقرار، ما يفرس التحالف الدرزي العثمين ضد الصفويني واملرصين، مع استمرار النزاع 
مع العثمنيني. وتشهد اللوحة السياسية النقطة األبرز يف هذا يف معادلتي الثورة السورية الكربى 
بالتحالف مع الكتلة الدمشقية الوطنية واحلموية ضد الفرنسيني، وقبلها يف الثورة العربية الكربى 
احلديث  العرص  يف  السورية  املسألة  يف  متاًما  الواضحة  الثانية  والنقطة  األوىل.  العاملية  احلرب  يف 
وبخاصة يف مقدمات نمو احلركة الوطنية السورية إبان االنقالبات العسكرية املتكررة يف املرحلة 
ما بني 1954 و1970، إذ نأى الدروز بنفسهم عن التورط يف الدم السوري عىل الرغم من وجود 

ضباط قادة هلم يف تلك املراحل.

يف جمموع احلوادث التارخيية التي مرت عىل املوحدين الدروز، يثبت املؤرخون أهنم يف كل . 5
مرة حيققون نرًصا عىل شكل االعتداء اخلارجي عليهم، عثمنًيا كان أم صفوًيا، مرصًيا، قبائل بدوية 
أو مارونية، يلجؤون إىل االستقالل النسبي يف قرارهم السيايس وشكل حكمهم املحيل، ويوثقون 
صلتهم بالنتيجة مع احلكم القائم وفق رشوط االستقالل النسبي هذا، وهم يدركون أنه لن يدوم 

طوياًل، وهذا ما أثبتته املسألة العثمنية بشكل رئييس كم املرصية والفرنسية أيًضا. 

الدروز يف سورية عنواهنا . 6 السورية الكربى مرجعية وطنية للموحدين  الثورة  قيادة  شكلت 
العريض الدين هلل والوطن للجميع، وشكلت تراًثا سياسًيا حاول العمل عىل نقاط وطنية عدة:

حرمة الدم السوري والبحث عن االنخراط يف املرشوع الوطني السيايس. ت. 

تعزيز مقومات الوجود الذايت واالستقالل بالقرار املحيل األهيل املنفرد من خالل املرجعية ث. 
التقليدية بشكلها الديني املذهبي، وهو ما جسد يف قانون األحوال الشخصية واملحكمة املذهبية 
اخلاصة يف معامالت الزواج والطالق واإلرث وغريها التي نص عليها الدستور السوري 1973.
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حماولة االكتفاء باحلياد جتاه العمليات العسكرية كلها اجلارية يف الساحة السورية من رجال ج. 
الشيشكيل  أديب  الرئيس  التي جرت عىل اجلبل يف عهد  العسكرية  العمليات  السلطة، سواء يف 
الدروز ومعدهتا يف محص وذنبها يف  الذي كان يقول »أعدائي يشبهون األفعى، رأسها يف جبل 

حلب« )24)، أم ختوين ضباط الدروز وترسيح عدد كبري منهم بعد انقالب 1966.

التمسك بوحدة األرض السورية عىل الرغم من التهميش السيايس والعسكري ألبناء الطائفة . 7
من  السوري  النظام  درج  فقد  اليوم،  إىل  واستمراره   1966 عام  من  بدًءا  السورية  املعادلة  من 
وقتها، عىل هتميش كل احلياة السياسية واملدنية السورية عامة وأبناء السويداء بخاصة. فالسويداء 
بقياداهتا العسكرية والسياسية كانت تشكل رعًبا حقيًقا لطبيعة نظام االنقالب العسكري الذي 
قام به ضباط اجلناح العسكري حلزب البعث يف 1963/3/8 بقالب براق وخادع وطني وقومي 
وهذا ما يثبته ميشيل سورا ))أعلنت حماولة سليم حاطوم البائسة، من خالل موجة االعتقاالت 
سياسية  ككتلة  الطائفة  تلك  هناية  الدروز،  الضباط  صفوف  يف  أثارهتا  التي  التطهري  وعمليات 

مستقلة ونافذة(()25).  

التمسك بالبوصلة الوطنية ومرجعية املوقف العرويب وذلك باستقالهلا عن احلالة الدينية ذات . 8
الدينية املخففة، جعل بوابة العمل السيايس متسعة يف جبل العرب ونمت فيه أشكال  املرجعية 
العمل احلزيب كلها، القومي واليساري التي هيمن عليها حزب البعث يف ما يسمى اجلبهة الوطنية 
األمنية  الدولة  بحكم  واالقتصادية  والعسكرية  السياسية  الدولة  بمفاصل  ممسًكا  الديمقراطية، 
التقليدي،  التسلطية كم فصّله خلدون حسن النقيب ))التسلطية هي التعبري املعارص لالستبداد 
وهي وليدة القرن العرشين، إذ نجح العسكر يف حتالفهم مع التكنوقراط يف تكوين نخبة حاكمة 

ومسيطرة عىل الدولة واالقتصاد واملجتمع(()26). 

)4)) شمس الدين العجالين، »اغتيال أديب الشيشكيل تفاصيل، خفايا، آراء 5-6«، األزمنة، 7/7/))0).

)5)) ميشيل سورا، الدولة املتوحشة، أمل سارة ومارك بيالو )مرتجامن)، )د.م: الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 7)0))، ص 7)).

العربية، 996))،  الوحدة  بنائية مقارنة، ط)، )بريوت: مركز دراسات  املعارص، دراسة  العريب  التسلطية يف املرشق  الدولة  النقيب،  )6)) خلدون حسن 

ص5))-7)).
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املسألة الوطنية السورية، والمتحان السيايس

تفسري مسارات املسألة السورية، وبخاصة يف موضوعة األقلية املوحدين الدروز، تتجاوز حدي 
التكفري املبني عىل باطنية املذهب معتقًدا كم حاول تفسريه علمء الرشيعة ومدارسهم، وبخاصة تلك 
املستمدة من نصوص التكفري املتتالية التي مرجعيتها عرص الرتاجع اإلسالمي يف هناية املرحلة الفاطمية 
النصوص  الواردة يف هذه  التفصيل يمكن مراجعة األخطاء  اململوكية )وملزيد من  املرحلة  وبدايات 
التكفريية غري املستندة إىل الوقائع التارخيية بقدر شبهة النص وتأويله وهذا مبحث آخر، كم يف دعوى 
مسألة  لتظهر  منهم،  والزواج  طعامهم  حرمت  التي  احلديثة)28)  األزهر  أو  السابقة)27)  تيمية  ابن 
املهجرين السورين يف الثورة السورية خالف ذلك أخالقًيا(، وحد السلطة السياسية يف استثمر موقف 
األقلية الدرزية منها ملصلحة مقولة حماربة اإلرهاب ومحاية األقليات فعلًيا وإعالمًيا عىل األقل.  لذلك 
وجب التنبيه برضورة تقيص احلقائق التارخيية واللحظية بمؤرشات وجودها وداللتها الوطنية ضمن 
موضوعة الوطنية السورية، وفق منهجية مقارنة تعتمد نقاط االرتكاز وقياساهتا املرشوعة وأبعادها 

وكيفية جتاوز معوقاهتا.

عموًما، يمكن وضع املحددات اآلتية يف الوضع السيايس واملجتمعي ألبناء جبل العرب تعتمد 
الوقائع التارخيية أعاله وهي:

إغالق الدعوة الدينية وحرصها يف طبقة رجال الدين جعل أبناء السويداء يف العرص احلديث أ. 
ذوي ميول علمنية ومدنية كنتيجة مبارشة لطبيعتهم الدينية املخففة نًصا، إضافة إىل تزاوجها مع 
والعلم  احلياة،  حمبي  من  جتدهم  لذلك  التارخيية،  قبائلها  بني  الشائعة  العربية  والتقاليد  العادات 
وأرسها  األمية،  من  خالية  مدينة   2008 عام  السويداء  ُأعلنت  اليونسكو  فحسب  والتعليم، 

معظمها حددت موضوع النسل مكتفية برتبية أبنائها وتعليمهم ملواجهة قسوة احلياة.

إضافة إىل التهميش السيايس املنبه إليه أعاله، فالنظام السوري مهش املدينة اقتصادًيا من أي ب. 
مرشوعات صناعية ذات قدرة إنتاجية تنموية، ما خال معميل الريان والسجاد يف منطقة متتد عىل 
ما يزيد عىل 5550 كم2 وبتعداد عام يقارب نصف مليون بحسب إحصاءات 2013، وهي ذات 
أعىل نسبة بطالة يف مستوى القطر، إذ بلغت 17.6 عام 2008 مقارنة بـ 12.3 بباقي القطر. هذا 

 https://ar.islamway.net/fatwa/8(86/ ،(006/((/( ،7)) »آراء العلامء يف الدروز«، طريق اإلسالم(

  املوسوعة الشاملة، موقع وزارة األوقاف املرصية، أيار/ مايو 996)، ومرجعية الفتوى عام 4)9) عن ابن عابدين، م)، الفتاوى اإلسالمية، ص )0)، )8))

http://www.islamport.com/b/(/alfeqh/fatawa/

https://ar.islamway.net/fatwa/8186/
http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/fatawa/%C7%E1%DD%CA%C7%E6%EC/%DD%CA%C7%E6%EC %C7%E1%C3%D2%E5%D1/%DD%CA%C7%E6%EC %C7%E1%C3%D2%E5%D1 088.html
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ما يفرس موضوعًيا نسبة اهلجرة العالية بني شباهبا فحسب اإلحصائية ذاهتا أن 25 يف املئة من أبناء 
السويداء مقيمون خارجها بني مسافر موقت وطويل األمد. 

املحدود ت.  الدخل  رواتب  عىل  السكان  أغلب  اعتمد  إن  إذ  »الريعي«  الوظيفة  اقتصاد  اعتمد 
املهدد  الفرد مرتبًطا بشكل خفي بمورد رزقه  العسكرية جيعل  أم  املدنية منها  الوظيفة سواء  من 
باالنقطاع أي حلظة، وغري قادر عىل االنفكاك عن منظومة النظام املبنية عىل الوالءات الشخصية 
والتبعية وهذا ما درجت عليه األجهزة األمنية بفصل املعارضني السياسيني من وظائفهم، ومثلهم 
املتخلفني عن اخلدمة اإللزامية أو االحتياطية من الشباب. واملعروف بحكم القوانني االقتصادية 
العاملية أن اقتصاد الوظيفة ال يمكنه أن يبني اقتصاًدا تنموًيا أو مستقاًل بقدر ما يبني سياسية التبعية 
والفساد مع الزمن، لذلك جتد ظاهرة املخربين منترشة بكثافة يف مؤسسات الدولة اخلدمية وهم 
أنفسهم املستخدمون يف ترويج اإلشاعات وجتنيد غريهم يف مسريات التأييد، وبخاصة العاملني 

منهم يف أحزاب اجلبهة.

أمنية ث.  بطرائق  املفسدين  املحافظة  أبناء  من  كثريين  بتجنيد  وذلك  املجتمع  النسيج  تفكيك 
السلمي،  احلراك  بداية  املتظاهرين  املحافظة  أبناء  والتشبيح عىل  االعتداء  أعمل  بغرض  فاضحة 
البنية  تشظي  يف  ليزيد  الواحدة،  والعائلة  األرسة  أبناء  بني  وبينية  شخصية  نزاعات  خيلق  بحيث 
يف  الحًقا  جندت  ذاهتا  والفئات  الثورة؛  سورية  يف  املعنوي  وثقلها  قواها  وهيمش  االجتمعية 
ميليشيات الدفاع الوطني وكتائب البعث التي عملت يف التهريب بأصنافه، وبعضها يف اخلطف 

واالبتزاز وترهيب املجتمع املحيل.

ق هلا إعالمًيا يف سورية ج.  سياسة الرتهيب املتبعة من اجلمعات التكفريية واإلرهابية التي ُسوِّ
أغلبها عىل أهنا من صناعة الثورة وتعمل عىل اجتثاث األقليات، زادت يف حالة التقوقع املذهبي، 
ما أعاد اخليال اجلمعي إىل طبقة املتدينني عامة موضوعة »املحنة« أيام إغالق الدعوة التوحيدية 
يف بداية انتشارها كم أرشنا أعاله، ما جعل احلياد من جمريات املسألة السورية موقًفا دينًيا عاًما، 
عىل الرغم من كل ما حاولته السلطة والنظام من اإليقاع هبم مع جرياهنم يف درعا  فقد ))أفشل 
احلوراين. واألهم  واالقتتال مع حميطهم  عنه،  دفاًعا  احلرب  إىل  النظام جّرهم  الدروز حماوالت 
سياسًيا فضحهم مقولة النظام حول »محاية األقليات« إذ جعلوها هتتّز، وأظهروا أن النظام حيتمي 

باألقليات وجيّرها إىل حمرقة حربه اخلاصة للدفاع عن نفسه وامتيازاته(()29). 

)9)) خلدون سامق، »تحليل الوضع السيايس للنظام السوري، دراسة يف بنية ركائزه، وتحوالت املستقبل«، مركز حرمون للدراسات املعارصة، 9)  ترشين 

الثاين/ نوفمرب 6)0).
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اإلرهاب ح.  النظام مع دعوى  املمنهجني من  السيايس واالقتصادي  التهميشني  نتيجة  ظهرت 
العام املجتاح سورية، وموضوعة أسلمة الثورة املرتافقة مع االنغالق املذهبي؛ بصورة سلوك حميل 
بصبغة وطنية جتلت برفض اخلدمة العسكرية وهترب أغلب جيل الشباب منها، حتى بلغ عددهم 
ما يزيد عىل 50 ألًفا، إضافة إىل اكتفاء احلركات العسكرية التي ظهرت يف املحافظة من مثل حركة 
رجال الكرامة، بمفهوم الدفاع عن الوجود املتمثل يف مقولة محاية األرض والعرض وعدم القتال 

خارج املحافظة وحتريم الدم السوري أًيا كانت صفته السياسية معارضة أو موالية.

بذاهتا كم خ.  انفصالية  الرغم من هذا- حالة  اليوم -عىل  الدرزية إىل  املوحدة  مل تشكل األقلية 
احلالة الكردية، ومل يتورطوا يف الدم السوري سواء مع اجليش أم املعارضة، ومل يعتدوا عىل حميطهم 
احليوي يف درعا وريف دمشق، هذا عىل الرغم من املحاوالت اإلعالمية التي ركزت عىل بعض 
الضباط الدروز يف اجليش التي ال يمكن وصفها إال بمرجعية العمل العسكري للنظام بعامة كم 

هي باقي الطوائف السورية العاملة فيه.

التطرف والـدروز والرضورة اللحظية

وفًقا للسمت العامة املطروحة أعاله عن أبناء جبل العرب، وبخاصة تلك املتعلقة بجانبي املدنية 
ورفض القتل بعامة، وعدم التورط يف الدم السوري ونكبتها الكربى للعام الثامن؛ شكل موقف هذه 
للقتل  رفض  بني  الظاهرة  هذه  أسباب  تباينت  فسواء  املقدمة،  يف  أسلفنا  كم  حرية،  موضوع  األقلية 
بأساسه ومتسك باحلياة املدنية، أم حمافظة من األرس املعروفية عىل أبنائها قلييل العدد يف مستوى األرسة، 
إال أهنا شكلت قلًقا للنظام السوري فلجأ إىل سياسية الرتغيب والرتهيب، بحيث رغب كثريون يف 
تسوية أوضاعهم وخدمتهم داخل السويداء، وفتح البوابات أمام الفصائل التابعة أو الرديفة للتجنيد 

متعددة األغراض بغية استقطاب هذا اجليل من الشباب املراوح عمره بني 18و45 عاًما. 

ومن جانب آخر جلأ إىل ترهيب املحافظة بعامتها عرب ختليق ما يسمى بداعش عىل حدود املحافظة 
الرشقية منذ عام 2014، وبداية تشكلهم من املجموعات البدوية الرعوية غري العقائدية التي تربعت 
العسكري  يد األمن  أو متهيد، وتشري أصابع االهتام إىل  إنذار  بإعالهنا مبايعة داعش من دون سابق 
وقيادته يف املنطقة اجلنوبية يف ختليق ظاهرة كهذه تؤدي أكثر من غرض يف الوقت والسياق نفسيهم: 
فهي تشكل حالة ترهيب للمحافظة كأقلية دينية تقارن ما يمكن أن حيدث معها بم جرى مع الكرد 
يف عني العرب أو اليزيدين يف العراق، ومن جانب آخر جيري استثمرها يف عمليات التهريب املرهونة 
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لشخوص املتنفذين من النظام كأفراد. لتتابع سلسلة الرتهيب هذه ملوضوعة داعش التي نقلت من 
باديته  يف  السويداء  جوار  إىل  درعا،  يف  الريموك  حوض  من  والحًقا  بداية  دمشق  يف  الريموك  خميم 
2018، لتقتل يف غضون ساعات  25 من متوز/ يوليو عام  الرشقية التي هامجت قراها الرشقية يوم 
حمدودة ما يزيد عىل 250 شهيًدا وأكثر من 300 من اجلرحى شديدي اخلطورة، وخطف حواىل 30 
بأكملها؛ ذلك  املهامجة مع عدد من أطفاهلم، وسجلت حاالت جمازر مجاعية ألرس  القرى  نساء  من 
الرشقية  الشملية  املنطقة  قرى  كاملة،  السورية  املتنقلة يف األرض  القتل  آلة  »داعش«،  بعدما رضبت 
دمشق  طريق  عىل  شماًل  املتونة  قرية  إىل  وصواًل  السويمرة  دوما،  الرشحيي،  الشبكي،  السويداء:  يف 
السويداء وبعض جوارهم املحيط. ترافق هذا مع عدد من التفجريات داخل السويداء املدينة بلغت 
الستة راح ضحيتها ما يقارب مخسني ضحية كان أخطرها الذي رضب سوق اخلرضة صباًحا حيث 

يتجمع الباعة أمام بضائعهم ليوم عمل شاق طويل.

وتظهر وقائع األرض ومعطياهتا يف خلفية املشهد الدامي نقاًطا عدة بارزة مفادها:

ُنقل ما يزيد عىل األلف من »داعش« من خميم الريموك بباصات مكيفة إىل البادية الرشقية من أ. 
السويداء يف شهر أيار/ مايو املايض، وذلك برعاية روسيا والنظام بعد اتفاق خميم الريموك آنذاك.

حاول الروس ابتزاز السويداء ورجال الكرامة حرًصا برفع الغطاء عن شباهبا املتخلف عن ب. 
اخلدمة اإللزامية واالحتياطية ممن رفضوا االلتحاق باجليش، أتى هذا عرب رسائل نقلها جنراالت 
الذين رفضوا تصنيف رجال الكرامة باإلرهابني  التقليديني  املنطقة وزعاماهتا  روس إىل مشايخ 
البديلة عن اإليرانية  بحسب ما يزعم الروس، وذلك يف حماولة لتغطية العجز العددي للقوات 

بحسب االتفاق املعلن مع إرسائيل وأمريكا إلخراج إيران من املنطقة اجلنوبية متاًما.

ُسحب السالح من عدد من امليليشيات التي سلحها النظام يف املّدة السابقة قبل يومني فقط ت. 
من هذا اهلجوم. 

يف ما يتعلق برتتيب املنطقة اجلنوبية، أجرى رئيس األركان الرويس مباحثات مع مثيله من ث. 
100 كم، وكانت حجة الروس  الدفاع اإلرسائييل حول إبعاد إيران عن حدود إرسائيل مسافة 
أهنم ال يملكون العدد الكايف لتغطية حدود إرسائيل ومحاهتا وال سبيل إىل االستغناء عن امليليشيات 

اإليرانية إال بوجود بديل هلا.

صد ج.  ومن  األهايل،  محاية  يف  النظام  وال  الرويس  اجليش  يتدخل  مل  داعش،  هجمت  أثناء  يف 
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اهلجوم هم األهايل من قرى املحافظة كلها ومن حركة رجال الكرامة بشكل رئيس، وعدد من 
»الفزعات« التي أتت من أبناء الطائفة يف جرمانا وقرى جبل الشيخ.

إن املتتبع سرَي احلدث العسكري يف سورية ال جيد أي مسّوغ لداعش يف دخول السويداء كوهنا 
ال تشكل حاضنة هلا بحسب املفهوم العام املسوق له كقوة تطرف وإرهاب إسالمي يف العموم، 
وليس هبا أي مورد اقتصادي يمكنها االستفادة منه، كم أنه ال مصلحة اقتصادية لروسيا يف حمافظة 
الواقع الشعبي أن عملية  السويداء، إذ ال غاز فيها وال برتول، وبالرضورة أصبح واضًحا أمام 
اإللزامية  اخلدمة  يف  اجلبل  البرشي ألبناء  اخلزان  أمنية غرضها  عملية  ليست سوى  هذه  داعش 

فحسب، ومع هذا مل خترج املحافظة شعبًيا عن سيطرة النظام وال ضده.

يف  السلمي  بشكلها  سواء  عالوي)30)،  فراس  بدقة  فصله  الذي  الثوري  السويداء  فحراك 
الثورة، أم حماوالت بعض عسكرييها وما مثله املرحوم املالزم أول خلدون زين الدين  بدايات 
الواقع املحيل، وصواًل إىل احلالة املجتمعية األهلية يف استيعاب آالف  تشكيل حالة مفارقة عن 
املهجرين السوريني من دون أن تذكر حوادث تيسء إىل الطرفني فيه؛ ومع هذا مل يستطع الواقع 
املجتمعي األهيل الدرزي أن خيلق حاضنة شعبية له بني أبناء املحافظة سواء بمرجعيتها الدينية أم 
العسكرية، وبالرضورة مل تشكل السويداء بعد حدًثا ثورًيا هبذا املعنى، لكنها يف العمق شكلت 

حدًثا وطنًيا يمكن البحث يف مقوماته من خالل:

رفض القتل واخلدمة اإللزامية يف موقف مشابه تارخيًيا ملوضوعتي العثمنيني واملرصيني أ. 
والبحث عن االستقاللية النسبية يف القرار ما مل تفرض عليهم احلرب.

السيايس ب.  باخلطر  اجلمعي  الشعور  ومفادها  الديني،  األهيل  الداخيل  التمسك  حالة  نمو 
احلرب  آلة  فمضمونه  الداعيش،  التطرف  ظاهره  كان  وإن  تفاديه،  ورضورة  وجودًيا 

الروسية العسكرية التي اجتاحت املدن السورية باالستناد إىل جيش النظام.

)0))  فراس عالوي، »حراك السويداء الثوري يف جزأين ) و )«، عني املدينة، 9)/7/5)0).
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اخلامتة: العقد الجتامعي الوطني رضورات وحتديات

القتال،  يف  وشدة  بأس  ذوو  وهم  ووطنيتهم،  بعروبيتهم  احلديث  التاريخ  يف  املوحدون  عرف 
كم  الثغور،  محاة  فهم  حلفائهم،  قبل  ذلك  يف  والفرنسيني  العثمنيني  الرتك  من  خصومهم  هلم  شهد 
هزمتنا،  لكنها  ))حاربناها  األشهر  فرنسا  رئيس  ديغول  فيهم  وقال  األيويب،  الدين  صالح  وصفهم 
ومل يذلَّ اجليش الفرنيس إال أمام العشرية املعروفية فقط، عىل الرغم من كل االنتصارات التي حققها 
املبنية عىل  العربية هلم  السمت األخالقية  املعارك املصريي((، ويذهب عمر فروخ يف حتديد  أكرب  يف 
املذهب  يف  األخالق  حسن  ))فإن  والفلسفة«:  العلم  يف  العرب  »عبقرية  يف  للقول  التارخيية  املعاينة 
ومع هذا مل يكن  الفضائل((،  بالعفاف والصدق وإتيان  الدين، والدرزي متصف  الدرزي جزء من 
يتصور اخليال اجلمعي ألبناء لسويداء سواء بأغلبيته املدنية التي تأقلمت واستقرت مع طبيعة حياهتا 
املتسامح  الديني  بحقلها  أم  وحياتًيا،  علمًيا  املعوضة  لكنها  سياسًيا-  مهمشة  كانت  -وإن  الوظيفية 
تارخيًيا والرافض للقتل والتشدد أن ترى نفسها وقد باتت تقف مبارشة يف مواجهة حدي االستبداد 
التارخيي السيايس والديني مًعا مرة أخرى، لتجد نفسها مغلوبة عىل أمرها، ومهددة بحياهتا ووجودها 
الكيل سواء املرتبطني بالنظام جيًشا أم أمنًا، أم من املعارضني السياسيني املهددين بالتصفية واالعتقال 
والطرد من وظائفهم تعسفًيا، وتوظيف داعش من جهة وتغلغل امليليشيات الشيعية عرب النظام من 
جهة أخرى وفوىض السالح املنترش برعايته من بوابة أعرض، تطبق عىل أبناء السويداء عموًما، ويأيت 
املواطن  لتشغل مهوم  والبنزين والكهرباء  املازوت  بمثل  املحروقات  تقنني  الفاحش وسياسة  الغالء 
اليومية معظمها، املواطن الذي يرى بأم عينيه الغنى الفاحش للمهربني وعنارص احلمية املفرتضة من 
جيش الدفاع وغريهم وما يسببونه من حتريض دائم لزعزعة استقرار املحافظة التي مل تكن أبًدا حاضنة 

للنظام وال للثورة أيًضا مكتفية باحلياد ودرء الفتنة مع املحيط السوري.

عليه، يمكن االستنتاج أن املسألة الوطنية التي شوهت طوال سنوات ثمن من احلرب، قد حولت 
و«األقلمة«  الفوىض  ظاهريت  نمو  عززت  مناطقية،  حملية  موضوعات  إىل  السورية  املسألة  كامل 
بمحتواها الديني يف نموذج العالقات ما قبل الدولة، ما يدلل عىل تنامي النزعة اإلسالمية يف مناطق 
وجودها السني، كم »األقلوية« أيًضا سواء الكردية منها أم العلوية أم الدرزية؛ ما يشري بشكل بدهي إىل 
مستويي العنف املفرط واالنكفاء للمرشوعات املحلية بعد فشل املرشوع الوطني املمكن، وإىل شكلية 
الدولة احلالية وسلطويتها واكتفائها بمكاسبها السياسية واالقتصادية عىل حساب جمموع السوريني، 
ما جعل املجتمع السوري قاطبة ينحو وفق تصنيفات األكثرية واألقلية، اإلسالمية والعلمنية حمض 
صفات قرشية أيديولوجية تعكس مدى التشظي يف املستويات الوطنية سواء كانت سياسية أم جمتمعية 
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احلواجز  معدالت  وازدياد  كافة،  مستوياته  يف  والوحيش  القبيل  املوروث  تنامي  إىل  إضافة  دينية،  أم 
البينية بني مكونات املجتمع.  لتصبح بذلك موضوعة أقلية املوحدين الدروز ظاهرة تستحق التوقف 
عندها سواء بقدرهتا عىل املحافظة عىل تعايشها السلمي مع حميطها السوري معارًضا كان أم موالًيا من 
جهة، أم بتمسك نسيجها الداخيل واملتأقلم مع وجود األقلية املسيحية وعشائر البدو املسلمة إضافة 
إىل املهجرين من باقي املحافظات السورية، يف حماولة السرتجاع استقالهلا السيايس النسبي وتقويض 
هتميشها االقتصادي والسيايس بالرضورة، فم مل يتحقق احلل السوري املتكامل بشكله الوطني املتمثل 
الطائفة  أبناء  حياول  أخرى  خيارات  عليهم  تفرض  قد  الديمقراطي،  والتغيري  السيايس  االنتقال  يف 
النظام  إىل معارك عسكرية مع  باالنجرار  التاريخ، سواء  إذا فرضت عليهم، كم كانت يف  إال  جتنبها 
والروس، ومن الصعب أن يغامر هبا الروس درًءا خلساراهتم معادلة اإلرهاب العاملي وذلك بم متثله 
هذه األقلية من نموذج مغاير للتصنيف اإلرهايب، وبالرضورة ممارسة الضغوط السياسية واالقتصادية 

عىل املحافظة بدياًل هلا. 

مورثهم  يف  تارخيية  دالالت  ذات  الدروز  املوحدون  يراها  كم  هذه  السورية  املسألة  معطيات 
العقائدي قد يدفعهم إىل رضورة البحث عن إحدى نقاط االستناد املمكنة:

فرض رشوط احلرب، سواء بشكلها املبارش مع الروس وحلفائهم العسكريني أم غري املبارش عرب أ. 
اململكة  يف  واملتمثلة  املستقرة  اجلريان  معادلة  يف  البحث  وبالرضورة  الداعيش،  التطرف  أدوات 

األردنية اهلاشمية التي تسعى الستقرارها يف حميطها احليوي يف اجلنوب السوري.

فتح خطوط التنسيق السيايس وما تستلزمه رشوط احلمية الذاتية العسكرية مع البورجوازية ب. 
السورية الوطنية وبخاصة الدمشقية، يف معادلة وحدة املصري الواحد مع التمسك باالستقالل النسبي 
يف القرار الذايت، وهذا ما يمكن أن جينبهم مصائر احلرب التي يتفادوهنا دائًم، ومن املفيد هنا التذكري بم 
كتبه املؤرخ الفرنيس »بورون« حول حتالفاهتم يف هذه النقطة، وشكل وجودهم ضمن املعادلة الوطنية 
السياسية وبالرضورة العسكرية إبان االنتداب الفرنيس، ))إن الدروز مل يكونوا يفكرون يف أن يبقوا 
منفردين يف ساحة الوعى انفراًدا تاًما، وأن بعض الزعمء الوطنيني كانوا يعلقون عىل الثورة الدرزية 

أمهية كبرية(()31).

التزام احلياد املطلق والبقاء عىل الوضع الراهن يف ظل الترشذم السوري والسلطة املوجودة ت. 
فيه، أو أي سلطة أخرى حتمل الصفات األمنية والعسكرية ذاهتا، مع االكتفاء بتحسني رشوط 

)))) سعيد الصغري، مرجع سابق، ص ))6.
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استقالهلم النسبي ضمن معادلة جتنب السلطة احلاكمة، ما مل تضمن إحدى النقطتني أعاله. ليبقى 
نزعات  تزايد  يفرس  ما  السوري،  املشهد  الغائب عن  العامة، هو  الوطنية  واهلوية  املواطنة  سؤال 

احلمية الذاتية التي هي أسهل احللول املمكنة هلذه األقلية وقد مارستها تارخيًيا. 

السيايس  واحلذر  التوجس  العصبي،  االندفاع  الوجود،  عىل  املحافظة  الذايت،  االستقالل 
هي  الغريية،  والنزعة  والكرم  الدخيل  محاية  يف  العربية  األخالق  معادلة  إىل  إضافة  املحيط،  من 
املوضوعات ذاهتا األكثر شيوًعا يف صفات القبيلة العربية باألصل، ما يعني أن االنتكاسة العامة 
التدخل متعدد األطراف يف املسألة السورية وبخاصة  التي أصابت عموم الوضع السوري بعد 
واالقتتال  القرسي  التهجري  مع  املرتافق  املفرط  العنف  ظاهريت  واذكاء  منه،  واإليراين  الرويس 
صفاهتم  إىل  الدروز  املوحدين  من  اجلبل  أبناء  بالرضورة  أعادت  قد  الشيعي،  السني  املذهبي 
احلالة  اضمحالل  صفتي  لتضفي  الدولة،  قبل  ما  األهلية  العالقات  نموذج  يف  القبلية  العروبية 

املدنية وتنامي النزعة العسكرية احلربية بشكلها الدفاعي.

إمكان  حول  املرشوع  التساؤل  فتح  املستقبل  ويف  واألمس  اليوم  بمكان  الرضورة  من  بات 
القائم بالرضورة عىل فصل الدين ومن ثم العسكر عن الدولة  حتقيق العقد االجتمعي الوطني 
ومؤسساهتا واحلياة السياسية بعامها من جهة، ومن جهة أخرى رضورة فتح السؤال حول الباطنية 
السائدة حول املوحدين الدروز من حيث كوهنا منهًجا معرفًيا أم رضورة سياسية تفرضها رشوط 
الواقع ومعطياته؟ مضاًفا إليها حدود املذهب العامة الواردة يف رسائل احلكمة يف العقيدة الدينية 
توحيد  والشيطان،  األبالسة  من  الرباءة  اإلخوان،  حفظ  اللسان،  )صدق(  »سدق  يف  واملتمثلة 
التي يرى فيها الدكتور عبد الرمحن  املوىل، الرضا والتسليم بأمره، وترك عبادة العدم والبهتان« 
بدوي خصال الدعوة الرئيسة البديلة من األركان اخلمسة اإلسالمية)32)، يف ظل غياب تارخيي 
للدولة الوطنية من املنطقة، وأمام مركزية النزعة الدينية بقدسية نصها التارخيية، وهيمنة النظام 
السلطوي وسطوته األمنية العسكرية املطلقة عىل احلياة السياسية واستثمره يف موضوعتي الدين 
األهيل،  الرتابط  بمعنى  اإلخوان  حفظ  مسألتا  فتصبح  اهليمنة،  هذه  عىل  للمحافظة  واالقتصاد 
والرضا والتسليم بأمر الواقع قاعدة سياسية عامة يف عموم املسألة السورية وليست حالة درزية 
خاصة، ستقود هذه األقلية إىل البحث عن استقالهلا النسبي ضمن املعادلة الوطنية مع ازيد من 
بعد  عليها  درجت  التي  الوطنية  احلالة  ملسارات  معاكس  بشكل  عليه  والتمركز  الديني  التقوقع 

الثورة السورية الكربى وبدايات الثورة السورية احلالية.

)))) عبد الرحمن بدوي، الدروز، مرجع سابق، ص 0)5.
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الراهنة  اللحظة  سؤال  العرصية  الدولة  وموضوعة  الوطني  االجتمعي  العقد  سؤال  إن 
من  القبيل  مورثهم  عىل  وتقوقعهم  عزلتهم  من  كلهم  السوريني  خترج  التي  السياسية  برضوراته 
العرصية  بمفهوماهتا  متسع حوهلا  بفتح حوار  الوطنية  بنخبه  منوطة  معرفية  جهة، وهو رضورة 
املساواة وفق  الفرد يف  متثله من حق  بم  املواطنة  الليربايل: حق  احلقوق  بمثلث  املتعلقة  واحلديثة 
القانون وتكافؤ فرص العمل وحرية الرأي وإمكان اإلبداع وفتح اإلمكانات الفردية أمامه، وحق 
املشاركة السياسية وإبداء الرأي وحرية االنتخاب والتمثيل من دون خوف من اعتقال أو طرد 
من وظيفة، وحق ممارسة الشعائر الدينية حيث تعّد موضوعة األقلية أو األكثرية موضوعة دينية 
قابلة للممرسة العلنية يف أماكن العبادة وحالة ثقافية قابلة للحوار يف ما بني حواملها؛ وذلك بم 
التي تتجاوزه جدلًيا  الَقبلْية وموضوعة الدولة احلديثة  يردم اهلوة املعرفية بني مكونات املجتمع 
من دون حاالت قرسية مفروضة، أو استملة سياسية غرضية راهنة فحسب، بحيث يصبح مبدأ 
قبول اآلخر قاعدة وطنية وثقافية تتجسد عرب املؤسسات. وموضوعة فصل الدين عن الدولة، 
كم العسكر يف املبدأ، حالة ثورية ومعرفية يف املبدأ يف سياق املسألة السورية وثورهتا، تلك التي 
جتعل إمكان ممارسة الرشائع الدينية حًقا مرشوًعا يف أماكن العبادة، حق يضمنه الدستور ويصونه 
الوضعية،  القوانني  مرجعية  يف  أو  واملدين  السيايس  احليز  يف  وجودها  دون  من  وذلك  القانون، 
وهي القاعدة التي ستفتح الطريق واسعة أمام حرية االعتقاد وعدم التكفري وبالرضورة يمكنها 
أن تشكل حالة حوار مفتوح خيرج األقلية الدرزية، وباقي األقليات من هواجس اخلوف من كل 
من التكفري املذهبي دينًيا، والتهميش والتبعية السياسية لسلطة مركزية وبالرضورة تكريس ثقافة 

اخلوف املجتمعي، وسأفتح املجال هلذه األسئلة لدراسة معرفية بنيوية آتية متممة والحقة.



305

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018دراسات

املصادر واملراجع

1. أبو راشد. حنا، جبل الدروز، )مرص: مكتبة زيدان العربية، 1925(.

 ،»1943  -1920 الفرنيس  االنتداب  عهد  يف  ولبنان  سورية  »دروز  أمني،  حسن  البعيني.   .2
)لبنان: املركز العريب لألبحاث والتوثيق، 1993(.

3. الصغري. سعيد، بنو معروف يف التاريخ، )د.م: مطابع زين الدولة، 1984(.

4. النقيب. خلدون حسن، الدولة التسلطية يف املرشق العريب املعارص، دراسة بنائية مقارنة، ط2، 
)بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1996(.

د.ن،  )بريوت:  ط1،  اإلسالميني،  مذاهب  كتاب  من  فصل  الدروز،  الرمحن،  عبد  بدوي.   .5
.)1973

6. بن حييى. صالح، تاريخ بريوت، )د.م: املطبعة الكاثوليكية، 1927(.

7. جابر. حممد، أركان الثورة السورية الكربى 1925- 1927، ط1، )لبنان: مكتبة هنى، 2014(.

8. حسني. حممد كامل، طائفة الدروز تارخيها وعقائدها، )مرص: دار املعارف، 1962(.

9. د.م، أحداث الثورة السورية الكربى كم رسدها قائدها العام سلطان األطرش، ط1، )دمشق: 
دار طالس، 2007(.

العربية  بيالو )مرتمجان(، )د.م: الشبكة  الدولة املتوحشة، أمل سارة ومارك  10. سورا. ميشيل، 
لألبحاث والنرش، 2017(.

إىل دولة االستقالل  العثمين  العهد  الدروز- حوران، من  انتفاضات جبل  برجييت،  11. شيبلر. 
)1850-1949(، )د.م: دار النهار، بالتعاون مع املعهد األملاين لألبحاث الرشقية، 2004(.

12. ياسني. أنور، وآخرون، بني العقل والنبي، بحث يف العقيدة الدرزية، )د.م: دار ألجل املعرفة، 
.)1985



306

دراسات العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018



307

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018دراسات

عودة »احلدث« يف كتابة التاريخ. إضاءة إبستيمولوجية

عبد الرحيم احلسناوي

مقدمة

لقد انتقلت سريورة احلدث من التاريخ بوصفه رواية املايض، وحماولة بعثه مرة أخرى، إىل 
كونه صناعة احلارض بمدة املايض، وبذاكرته، وبمخيلة املستقبل، وبإمكاناته. تلك هي الطفرة النوعية 
بناء الرسدية إىل رسدية تبني الفعل االجتمعي، وتقوده،  التاريخ، ينتقل من حال فعل  التي جعلت 
 (Raymond Aron( وتفتح مساحات للفعل فيه؛ ولذلك فقد انتقل التاريخ من تعريف ريمون آرون
لتحرير حارضهم  ثورة األحياء  التاريخ بوصفه  إىل  التي حيكيها األحياء،  األموات  بوصفه قصص 
التاريخ،  إىل حترير  مزدوًجا هيدف  التاريخ مرشوًعا  ما جعل  األموات ورواياته،)1) وهو  تاريخ  من 

وفتحه أمام آفاق جديدة.

 هبذا الفهم األويل سنحاول يف هذه الورقة البحثية، تعقب إحدى أهم املراحل التي مر منها 
املعروف أن احلدث  فيه. فمن  التارخيي، وأسهمت  احلدث)2)، والتي مكنت إرساء تصور للحدث 
ظل طيلة قرن من الزمن املادة األولية للتاريخ الوضعاين )Positiviste(، املوضوعي واملاضوي، قبل 
ب من طرف مدرسة احلوليات وُيصهر يف تواصل كبري. لكن، منذ سبعينيات القرن املايض  أن ُيشذَّ
عاد االهتمم جمدًدا إىل احلدث الذي اقتحم ميدان التاريخ يف ارتباط وثيق بم سمي التاريخ الراهن أو 
احلارض )Histoire du temps présent))3). إن االهتمم بالتاريخ املبارش هو عودة إىل احلدث، بم يعنيه 

((( Raymond Aron: Leçons sur l’histoire, Paris, Editions de Fallois, (989, p. ((4.

))) سلط عبد األحد السبتي الضوء عىل مختلف املراحل التي مر منها الحدث، وهي ثالثة مراحل أو أطوار: »مرحلة صدارة، ثم مرحلة تهميش، ثم مرحلة 

إعادة اعتبار«. انظر بهذا الخصوص كتابه، التاريخ وأزمنة الحدث، )الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ))0))، ص 9.

))) ملزيد من املعلومات يف هذا الحقل التخصيص )تاريخ الزمن الراهن أو الحارض) ميكن الرجوع إىل البيبلوغرافيا اآلتية

François Bédarida, » L’histoire du temps présent «, in Sciences Humaines, septembre-octobre (997, Hors-série, n° (8, p.((. 

Patrick Garcia, » Histoire du temps présent «, in Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia, et Nicolas Offenstadt, 

(dir.(, Historiographies. volumes ( Concepts et débats, Paris, Gallimard, (0(0. 

Jean-François Soulet, L’histoire immédiate historiographie, sources et méthodes, Paris, Armand Colin, Collection U, (009. 
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واالجتمعي  االقتصادي  التاريخ  األخرية عىل  العقود  يف  انصب  الذي  املؤرخني  جهد  يف  من حتول 
الطريقة  عىل  احلدثي  التاريخ  إىل  بالعودة  يتعلق  األمر  هل  عاد؟  الذي  احلدث  معنى  فم  والثقايف. 
Ernest Lavisse))4)؟ أم إن األمر يتعلق بنظرة  الالفيسية )نسبة إىل املؤرخ الوضعاين إرنست الفيس 

جديدة وبمقاربة خمتلفة للحدث؟.

1. ما معنى احلدث التارخيي الذي عاد؟

تبدو عودة االهتمم باحلدث التارخيي أكثر إثارة؛ ألن ذلك يتنزل يف حقل، كان يناضل ضده 
كل من لوسيان فيفر )Lucien Febvre( ومارك بلوك )Marc Bloch(، حيث كان الوقوف ضد التاريخ 
الرسدي السطحي، والسيايس منه خاصة، الذي ال هيتم باألمد الطويل، وال باهلياكل والبنيات، هو 
املستهدف الرئيس للحوليات )Les Annales))5) من خالل األعداد األوىل من جملتها التي بزغ فجرها 
يف العام 9)9). ولقد دعا مؤسسا هذه املجلة )مارك بلوك، ولوسيان فيفر( املؤرخني إىل اخلروج من 
عزلتهم، وإىل حماولة االنفكاك من القيود التي حتد من أطر دراساهتم، وتقودهم إىل صياغة مفاتيح 
ببعض.  بعضها  واملادية  واالجتمعية  اإلنسانية  العنارص  تداخل  حقيقة  مطلًقا  تعكس  ال  مفاهيمية، 
ولقد حاولت الدراسات املنشورة يف هذه املجلة، عىل مدى عقود من الزمن، إبراز الروابط املشرتكة 
بني ميادين وحقول متعددة. ويف هذا اإلطار أيًضا كان االنفتاح عىل العلوم االجتمعية نتيجة وسبًبا 
يف آن مًعا لتجاوز التاريخ اإلخباري، ومعه جتاوز االهتمم باحلدث. لكن، اتضح أن التاريخ ال يمكنه 
أن يقرص اهتممه بالبنيات، ويتجاهل احلدث الذي ال تستطيع العلوم االجتمعية إدماجه يف اهتمماهتا، 

مع أنه جزء مهم يف حياة األفراد واملجتمعات.

ويف مضمر تفسري رجوع احلدث الالفت، ال بد من اإلشارة إىل فكرة أساسية، وهي: ارتباط 

)4) للمزيد من املعلومات حول إرنست الفيس )Ernest Lavisse) وعرصه ميكن الرجوع إىل كتاب: فرانسوا دوس، التاريخ املفتت: من الحوليات إىل 

التاريخ الجديد محمد الطاهر املنصوري)مرتجم)، )بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 009))، ص 59 وما بعدها..

)5) نشأت مدرسة الحوليات )L’école des Annales) يف إطار ثورة عىل التاريخ الوضعاين )Histoire positiviste) الذي كان سمة القرن التاسع عرش. 

لقد أراد رواد هذه املدرسة )الحوليات) أن يكون التاريخ إبداًعا عىل مستوى املناهج واألفكار واملواضيع، وإبداًعا أيًضا عىل مستوى األسلوب. وهو األمر 

الذي فرض عىل املؤرخني اعتامد أنواع جديدة من املصادر، وتسليط الضوء عليها من زوايا جديدة، ترتبط بنوعية التساؤالت املطروحة ونوعية القضايا 

املتناولة؛ إذ مل يعد تاريخ األمة الذي ميثله تاريخ الجرناالت والشخصيات الذائعة الصيت هو الذي يهم املؤرخني، بل أبرز التاريخ كل املغيبني والهامشيني 

من خالل دراسة املرتوك من املصادر واملغيب من الفئات االجتامعية: تاريخ املجانني، وتاريخ الرعاة، وتاريخ الرشائح االجتامعية الغائبة. يف أكرث الحاالت 

من النصوص املصدرية، كالحوليات والسري والرتاجم، حتى إنها أصبحت من أولوياته. للمزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع راجع:

-Guy Bourdé et Hervé Martin, Les écoles historique Paris, Seuil, (98(.
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عودة احلدث بمقولة عودة الرسد. وتربز هنا كتابات بول ريكور )Paul Ricœur( الذي كان لصدور 
ثالثيته »الزمن والرسد« بني عامي )98) و)6)985). بالغ األثر يف توجيه املناقشة حول أشكال الكتابة 

التارخيية وطابعها الرسدي وارتباطه باحلدث.

التارخيية  للنصوص  الرسدي  الطابع  الفيلسوف، وهو:  يتناوله هذا  للحدث  بعد إضايف  ثمة 
وإمكان القراءة املوازية لكلٍّ من النصوص التارخيية واألدبية. وسنقترص هنا عىل تناول بول ريكور 
بنيوية  الكتابة  أشكال  أكثر  أن  عىل  الربهنة  حماولته  وعىل  احلوليات،  مؤرخي  عند  التاريخ  لكتابة 
بالرسد،  تشعًبا  أكثرها  هي   -)Fernand Braudel( بروديل  فرناند  لدى  حتديًدا  للحدث-  ومعارضة 
املنهجي،  بروديل  بني  توتر  عن  يكشف  ال  ريكور  فإن  الفكرة،  هبذه  وارتباًطا  باحلدث)7)،  ومتسًكا 
يف كتاباته الصارخة ضد احلدث، وبروديل املؤرخ فقط؛ بل إن قراءاته الداخلية ملمرسة املؤرخ تعيد 

النظر يف املقوالت الشائعة يف املوضوع؛ احلدث.

2. التصور الربودييل للحدث )تعدد األزمنة(

التاريخ)  يف  )كتابات   »Écrits sur l’histoire« املنهجي  مؤلفه  والسيم  بروديل،  كتابات  حتفل   
األفعال  من  ذرات  و«األحداث  الرباقة«،  السطحية  القرشة  تلك  »األحداث  قبيل:  من  بتعبريات 
يبتلعها  حتى  تولد  إن  و«ما  متتالية«،  كومضات  و«تعترب  وقصرية«،  و«درامية  الفردية«،  واحليوات 
إنسانية،  بال  ووقائع  وضوح،  بال  براقة  أضواء  إال  هو  ما  الرسدي  التاريخ  أن  ى  ير  وهو  الظالم«. 
يدعي تقديم األشياء كم حدثت بالفعل، عىل حني إن باطنه هو فلسفة للتاريخ، فيها تسيطر العوارض 
اآلخرين)8). ويضيف  وبمصائر  بمصائرهم  يتحكمون  أبطال  وعرب  البرش،  حياة  عىل  الدرامية 
بروديل يف موضع آخر: »إن احلدث )Evénement( هو عبارة عن ظاهرة ذات زمن انفجاري، رنيني، 
ضجيجي... يتولد عنه ظالل نتائج، ال معنى هلا، منعزلة، وال تقدم معرفة متكاملة«)9). نوجده أيًضا 
حيدد بصورة دقيقة موقفه من احلدث ومن مدته القصرية كاتًبا: »إن األحداث ال تبني احلقيقة كلها، 

(6( Paul Ricœur, Temps et récit, ( vol., Paris, Éditions du Seuil, (98(, (984, (985. Et du même auteur, » L’histoire comme 

récit «, in Tiffaneau, Dominique, (dir.(, La Narrativité, Paris, Éditions du CNRS, (980, p. 5 - (4.

)7) إميان فرج، ما بعد الحوليات قراءة يف املنعطف النقدي، )القاهرة: مركز الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية واالجتامعية، 005))، ص.))

(8( Fernand Braudel, Écrits sur l’histoire, Paris, Flammarion, (969, p. ((-((.

(9( Ibid., p.((.
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وال تبني كثافة التاريخ كلها، تلك التي من املمكن أن يشتغل عليها التفكري العلمي«. ويعرتف بروديل 
العلوم  إىل  بالنسبة  وزيفه  احلدث  خلصوصية   (10(  (François Simiand( سيميان  فرانسوا  نقد  بصحة 
االجتمعية، وليس ذلك بال سبب: »الزمن القصري هو الزمن األكثر تقلًبا )Capricieuse( واألكثر خداًعا 
)Trompeuse( بني األزمنة األخرى«)11). يوجد إذن عىل ضوء معطيات هذه النصوص »متاه واضح 
بني احلدث الفردي ومدته القصرية، وال يأيت انتقاد بروديل هلم هبدف جتاهل تعيينات معطياهتم، وإنم 

هبدف التأكيد عىل أهنم ال يشكالن سوى صورة واحدة من صور عدة للتاريخ« )12).

شكل رقم ))(: مستويات الزمن الربودييل)13)

التاريخي )Revue de synthèse historique) سنة )90) دعا  الرتكيب  املنشور مبجلة  االجتامعية«  والعلوم  التاريخي  »املنهج  الناري  مقاله  )0)) يف 

  (Francisاملؤرخني إىل أن يتخلصوا من أوثانهم ليجددوا أنفسهم. واعتمد الصورة املجازية لـفرانسيس بيكون  (François Simiand( فرانسوا سيميان

 )Baconعن أصنام قبيلة املؤرخني وهي ثالثة، فهناك أواًل الصنم السيايس )L’idole politique) أي الدراسة املهيمنة، أو عىل األقل االهتامم بالتاريخ 

  (L’idoleأو العادة الراسخة يف فهم التاريخ كتاريخ األفراد، وأخريًا صنم التسلسل التاريخي  (L’idole individuelle( السيايس، ويضاف إليه الصنم الفردي

 ،)chronologiqueأي عادة الضياع يف البحث عن األصول. إنه يدعو املؤرخني إىل العبور من املفرد إىل الظاهرة املنتظمة وإىل العالقات الثابتة التي تسمح 

باستنباط قوانني علمية ومنظومات السببية. وهو يدعوهم أخريًا إىل تحويل مالحظاتهم من الفردي إىل االجتامعي. راجع: 

François Simiand, »Méthode historique et science sociale«, Revue de synthèse historique, (90(, repris dans les Annales ESC, 

(960, n°(, p. 8(-((9

(((( Fernand Braudel, » Histoire et Sciences sociales: La longue durée «, in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. Vol. 

((, n° 4 - oct. déc. (958, p. 7(5-75(. 

)))) ماهر اختيار، »التاريخ الجديد عند فرناند بروديل واآلفاق املعرفية«، مجلة عامل الفكر، املجلد )4، نيسان/أبريل- حزيران/ يونيو 5)0)، ص .))

)))) املصدر )بترصف): فرناند بروديل، قواعد لغة الحضارات، الهادي التيمومي)مرتجم)، )بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 009))، ص ))-)).
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يدعو بروديل- من أجل مقاربة احلقائق، والبحث عن مفهوم، أو معنى، مشرتك بني العلوم- 
القصرية: »فزمن األفراد هو زمن االنطباعات الرسيعة.  باملدة  إىل جتاوز احلدث، وإىل عدم االفتتان 
باحلوادث  الذين هيتمون  أولئك  الصحافيني،  التقليدي، وإنه زمن  التاريخ  إنه زمن مؤرخي نموذج 

اليومية«)14).

بعض  أمامنا  تربز  القصرية،  احلدث ومدته  ينتقد من خالله  الذي  بروديل  ملوقف  يف عرضنا 
الطروحات من قبيل مراهنة بروديل عىل الزمن اجلغرايف، واهتممه الزائد بالبنى املكانية، مقلاًل من أمهية 
)15). لكن بروديل شدد أيًضا يف مناقشته موضوع الزمن القصري عىل رضورة  احلدث وزمنه القصري 
التاريخ احلدثي والتاريخ السيايس؛ ألن هذا األخري ليس حدثًيا بالرضورة. إن املشكل،  التمييز بني 
بحسب صاحب كتاب La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II )البحر 
السنة  مئة  خالل  عليه،  غلب  التاريخ  أن  هو   ،(16( الثاين)  فيليب  عرص  يف  املتوسطي  والعامل  املتوسط 
القصري، وهو زمن  الزمن  الكربى، واشتغل ضمن  السيايس، وركز عىل األحداث  الطابع  األخرية، 
األفراد امللتصق برسد األحداث عىل نحو رسيع ودرامي))17)). ولقد كتب بروديل يف نصوص عدة: 
»أنه ال يعترب نفسه عدًوا للحدث وللزمن القصري«)18). كم أن جتاوز مفهوم احلدث وفق التصور أو 
وملدته  للحدث  بروديل  انتقاد  إن  القول:  إلغاءه. وخالصة  أو  أبًدا حذفه  يعني  الربودييل ال  املنظور 
القصرية يندرجان يف إطار انتقاد املغاالة يف تقدير فاعلية الفرد، أو يف االعتمد عليه وحيًدا يف دراسات 
العلوم اإلنسانية أو االجتمعية. ولن نبالغ إذا قلنا، بأن جممل التطورات التي شهدهتا املعرفة التارخيية، 
النسق  يف  كائن  هو  حيث  من  الفرد  وضع  يف  النظر  إعادة  اجتاه  يف  جديدة  بنظرة  العمق  يف  ارتبطت 
االجتمعي والسيايس واالقتصادي. تتوازى أيًضا خطوة بروديل هذه مع فكرة انتقاده لألبحاث التي 
»هتتم بأحداث ال تؤدي فعلًيا إىل نتائج تقود إىل تغيري ما، وتتقاطع مع الفكرة التي تفند مفهوم اإلنسان 

الفرد، ذاك الذي ينظر إليه عىل أنه إله أريض ينتج قوانني ثابتة وقاطعة يف كل فعل يقوم به »))19)). 

)4)) املرجع نفسه، ص)).

)5)) ملرجع نفسه، ص)).

((6( Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II ((558-(598(, Paris, Armand 

Colin, (949.

)7)) محمد حبيدة، كتابة التاريخ قراءات وتأويالت، )الرباط: دار أيب رقراق للطباعة والنرش، ))0))، ص74.

)8)) ماهر اختيار، »التاريخ الجديد عند فرناند بروديل واآلفاق املعرفية«، مرجع سابق، ص)).

)9)) املرجع نفسه، ص)).
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ألعمل  قراءته  خالل  من  ريكور  بول  يستخلص  التصور،  هذا  من  قريب  توجه  وضمن 
بروديل، أن معنى تاريخ املدى الزمني املمتد ذاته، مستقى من احلدث؛ أي: احلدث/ احلبكة. ففرضية 
أو  إىل أصعدة  التاريخ  تفكيك  أن  ريكور  ويرى  االجتمعي.  الزمن  تعددية  األساسية، هي:  بروديل 
مستويات، يمكن عده بمنزلة إسهام رئيس يف نظرية الزمن الرسدي، ثم نقطة انطالق ملساءلة بروديل 
بني  بروديل  يستنه  الذي  التمييز  ذلك  فيه  ومفكًرا  ممكنًا  جيعل  عم  التساؤل،  ينبغي  إذ  وكتاباته)20)، 
التاريخ شبه الساكن أو ذي اإليقاع البطيء، وما يسميه بالتاريخ عىل مقاس الفرد؛ أي: ذلك التاريخ 
احلدثي )Histoire évènementielle( الذي ينبغي لتاريخ املدى الزمني الطويل أن ينحيه جانًبا. ويأخذ 
للتاريخ  ناتج عن معارضتهم  تبنيهم ملفهوم ضيق عن احلدث،  بول ريكور عىل مؤرخي احلوليات، 
السيايس؛ إذ قرصوا فكرة احلدث عىل وقائع أعمل وحياة الرجال العظام الذين يصنعون التاريخ، وفق 

الرؤى السائدة يف التاريخ السيايس التقليدي)21).

بيان مدرسة احلوليات، وهو كتاب بروديل  التساؤالت نفسها إىل ما عده  ينقل بول ريكور 
إليه كثريون هو أن بروديل يف هذا العمل املؤسس والرصني ال  ينتبه  حول »البحر املتوسط«؛ فم مل 
ينفي احلدث الفردي، بل إن اجلزء الثالث من كتابه حيتوي عىل كثري من األحداث باملعنى التقليدي 
بروديل األول. ولكنها  ننسى، أن هذا اجلزء هو مما بقي من مرشوع  ينبغي أال  للكلمة)22). ولكن، 
بواقي مهمة تلعب دوًرا مهًم يف تركيب الكتاب. وإذا كان املؤلف قد أبقى عليها؛ فذلك ألنه أدرك- 
من دون شك- أن االكتفاء بالتاريخ شبه الساكن، يعني: إنكار التاريخ نفسه. ومن ثم: كان رضورًيا 

إدخال األحداث تعويًضا عن غياب الصلة بني الزمن القصري والزمن الطويل)23). 

فهو  أحداث،  من  به  حيفل  مما  الرغم  وعىل  الثالث،  املستوى  أو  الثالث،  اجلزء  هذا  أن  عىل   
وشاهد  دال  فاحلدث  بروديل)24).  عنه  يقول  ملا  خالًفا  للتاريخ،  التقليدية  الكتابة  إىل  رجوًعا  ليس 
عىل التغريات العميقة، واحلدث يطرح عىل مستوى آخر، إشكالية اتساقه يف ذاته. ومن َثّم فقد واجه 

)0)) إميان فرج، ما بعد الحوليات قراءة يف املنعطف النقدي، مرجع سابق، ص .))

(((( Paul Ricœur, Temps et récit, t.(, L’intrigue et le récit historique, Paris, Seuil, (98(, p. (65-(8(.

)))) عبد األحد السبتي، التاريخ وأزمنة الحدث، مرجع سابق، ص.9

)))) اانظر: فرانسوا دوس،« فرناند بروديل واملدرسة التاريخية الجديدة«، مجلة املنار، العدد السابع عرش، أيار/ مايو 986)، ص 40)- .)4)

)4)) يف سياق تحليله ملفهوم الزمن القصري، نالحظ بأن بروديل عمل عىل رفع اللبس الذي قد يحصل يف الخلط بني التاريخ الحديث والتاريخ السيايس. 

فهذا األخري ليس بالرضورة حدثيًا. إن التاريخ السيايس باستطاعته االهتامم بقضايا أكرث عمًقا من التاريخ الحديث، فعوض الرتكيز عىل األشخاص وتسلسل 

األحداث ميكن الدخول يف مجاالت رحبة تهتم أساًسا باآلليات االجتامعية للسلطة وبالعالقات بني الدولة واملجتمع. راجع، محمد حبيدة، كتابة التاريخ 

قراءات وتأويالت، مرجع سابق، ص 74-.75
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بروديل مسألة االنتقالية، بتفضيله من جانب أول األحداث املهمة؛ أي تلك التي تكسب أمهيتها من 
جراء نتائجها، ومن جانب ثان تلك التي عدها املعارصون أحداًثا مهمة. وال يقلل ذلك من صعوبة 
مطابقة تسلسل األحوال االقتصادية وتسلسل األحداث السياسية، خاصة مع ظن معارصي املرحلة 

أن السياسة هي التي تتحكم يف مسار األحداث)25). 

إن حرفية بروديل- برأي بول ريكور- متثلت يف قدرته عىل بناء تاريخ لألحداث: التواريخ، 
تشكيل  بإعادة  وإنم  كافة،  املؤرخني  شأن  زمنية  مراحل  إىل  بالتقسيم  ليس  واملعاهدات.  واملعارك، 
واألحوال،  األبنية  تلك  عىل  للشهادة  األحداث  استدعى  كم  متاًما  واألحوال،  األبنية  يف  األحداث 
والربط يف ما بينها. ويمكننا االستنتاج هنا: بأن املدة الطويلة )La longue durée( هي بمنزلة الوعاء 
الذي حيمل بقية األزمنة، وهي أيًضا االمتداد الزمني الذي يستوعبها من دون أن ينفيها: »إهنا املايض 
فإن جتاوز األحداث،  باد يف األفق. من هنا  الذي يربهن عىل حارض ملموس وهييئ ملستقبل  احلي 
هلا  حامل  بنيوي  لسياق  وفًقا  وتفسريها  بعيد،  من  إليها  النظر  إىل  يقود  القصرية،  أزمنتها  وختطي 

وضامن الستمرارها«)26).

حبكة  شبه  مًعا  تشكل  للكتاب  الثالثة  األجزاء  أن  عىل  الربهنة  نحو  كذلك  ريكور  ويتجه 
)Intrigue( باملعنى الذي أورده بول فاين )Paul Veyne(، ويعني باحلبكة: نسيج التاريخ الذي خيتلط 
فيه اإلنساين بالعلمي واألسباب املادية بالغايات وبالصدف. فم حدود حبكة املتوسط؟ هي باختصار 
تراجع منزلته عىل الصعيد العاملي كبطل أسطوري. - وليس موت فيليب الثاين- وانتهاء املواجهة بني 
إمرباطوريتني متنافستني من أجل السيطرة عىل البحر املتوسط: اإلمرباطورية العثمنية، واإلمرباطورية 
اإلسبانية )هزيمة العثمنيني يف معركة ليبانت )Lépante( ضد التحالف الصليبي األوريب يف 7 ترشين 
بول  ويضيف  الشملية)27).  وأوروبا  األطليس  املحيط  إىل  التاريخ  وانتقال   ،)(57( أكتوبر  األول/ 
ريكور: »لو أن روائًيا مثل األديب الرويس دوستويفسكي )Dostoyevsky( )))8)إىل)88)(، أقدم عىل 
مساًرا  سلك  فقد  بروديل  أما  واحد«)28).  رسد  يف  الثالثة  املستويات  بني  لدمج  احلكاية،  هذه  مثل 
حتليلًيا، ويميز بني الصعد واملستويات، عىل أن تتوىل التداخالت ما بينها، إظهار صورة ضمنية للكل. 

)5))  انظر: إميان فرج، ما بعد الحوليات قراءة يف املنعطف النقدي، مرجع سابق، ص .))

)6)) ماهر اختيار، »التاريخ الجديد عند فرناند بروديل واآلفاق املعرفية«، مرجع سابق، ص .))

)7)) كريزيستوف بوميان،« تاريخ البنى«، ضمن كتاب التاريخ الجديد، جاك لوغوف )إرشاف)، محمد الطاهر املنصوري )مرتجم)، عبد الحميد هنية 

)مراجعة)، )بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 007))، ص 6))- .7))

)8)) إميان فرج، ما بعد الحوليات قراءة يف املنعطف النقدي، مرجع سابق، ص .4)
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ويف املحصلة نحن هنا بصدد شبه حبكة حمتملة جمزأة إىل حبكات جزئية ورصحية. فم جيعل احلبكة 
ممكنة هو تصاعد ثم أفول املواجهة الكربى بني قويت البحر املتوسط. لكنها تظل حبكة حمتملة؛ ألن 

بنية العمل تفرتض فصاًل بني األصعدة الزمنية الثالثة)29). 

يريد التاريخ الربودييل أن يكون توليفًيا قبل كل يشء، كاألنثروبولوجيا، ولكن مع غلبة فكرة 
الزمان واملكان، وهو بذلك يقرتح إعادة تنظيم جمموع العلوم االجتمعية حول برنامج موحد، تكون 
التي  املحاولة  وهي  البنيوية،  املحاولة  إىل  هنا  نتعرف  الطويل)30).  األمد  فكرة  األساسية  مرجعيته 
تسائل املؤرخ، وتضعه موضع اهتام. جييب بروديل عن ذلك بالرجوع إىل البحث عن األمد الطويل، 
وهو املستوى العميق للواقع التارخيي؛ إذ يشكل املركز الذي ينجذب حوله الزمن الدوري والزمن 
القصري، ويف إطار جدلية اآلماد. إن البنية الربوديلية بارزة وقابلة لإلدراك مبارشة، ومن خصائصها 
أهنا تتحكم يف بقية األحداث، وهو ما يعطيها األولوية عىل املدى الزمني الطويل بالنسبة لألنساق 
الزمنية األخرى، وخاصة بالنظر إىل ما هو وقائعي. وإذا كان بروديل يعدد الزمن، فهو أيًضا ليس 
أقل دفاًعا عن نظرة تارخيية تطمح إىل إعادة عالقة جدلية بني هذه احلاالت الزمنية وإرجاعها إىل زمن 
الزمنية  الوحدة  كانت  وإذا  متضامنة)31).  تبقى  كلها  الطويل  واألمد  والظرفيات  األحداث  وحيد. 
منقسمة إىل مستويات عدة، فهذه املستويات تبقى مرتبطة ببنية زمنية شاملة توحد بينها يف جمموعة 

واحدة)32)، وهو بذلك يتميز مع زمن علمء االجتمع املتعدد الذي ال كثافة له.

((9( Voir: Paul Ricœur, Temps et récit, t.(, L’intrigue et le récit historique, op.cit., p. (65-(8(.

((0( Fernand Braudel, Écrits sur l’histoire, op.cit., p. ((.

))))  ميشيل فوفيل،« التاريخ واألمد الطويل«، ضمن كتاب التاريخ الجديد، جاك لوغوف )إرشاف)، محمد الطاهر املنصوري )مرتجم)، عبد الحميد هنية 

)مراجعة)، )بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 007))، ص 69).

)))) يتحدث بروديل، أحيانًا، عن جدل التاريخ، ويعني به تفاعل مستويات ثالثة داخل التاريخ، وهي كام سبق بيانه يف منت هذه الدراسة: املستوى 

الجغرايف، واالجتامعي، والفردي. يقول: »انتهى يب األمر إىل تفكيك التاريخ إىل مستويات متداخلة )...) فميزنا داخل الزمان التاريخي بني زمان جغرايف 

وزمان اجتامعي وزمان فردي )...) وهو متييز مدريس تبسيطي محض، يصلح للعرض والتوضيح. وهذا ما يسمح يل بأال أتردد يف السعي بينها) يعترب هذا 

املفهوم للزمان التاريخي، ثورة حقيقية عىل أنصار التاريخ التقليدي الذين ينظرون إىل الزمان التاريخي عىل أنه دميومة رتيبة متجانسة اإليقاع ووحيدة 

االتجاه«. سامل يفوت، الزمان التاريخي من التاريخ الكيل إىل التواريخ الفعلية، )بريوت: دار الطليعة، )99))، ص)4.
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3. احلدث تفاعل الرسد والتاريخ

نظر  وجهة  عن  كثرًيا  ختتلف  ال  احلدث،  حول  ريكور  بول  يقدمها  التي  النظر  وجهة  إن 
التفسري  أن  يرى  الذي  الفكري  التيار  عىل  ريكور  بول  أطلقه  اسم  وهو   ،)Narrativistes( الرسديني 
والوصف ال يتميزان؛ فالرسد هو بطبيعته شكل من أشكال التفسري؛ إذ القول بم حصل، هو القول 
عىل  تفسريي،  مفعول  ذات  حمبوكة  صياغة  بكونه  الرسد  من  التاريخ  ويتميز  حصل)33).  ملاذا  أيًضا 
واألكثر  رسدية  األكثر  التاريخ  إن  الكرونولوجي.  النظام  أي  األحداث  خيط  تتبع  أهنا  من  الرغم 
املاقبل. ويرى  ناتج عن  املابعد هو  أن  تاريخ تفسريي سببي؛ ألنه حمكوم بفكرة  حدثية، هو ضمنًيا 
بول ريكور أن طروحات الرسديني، تتقاطع مع مقرتحات بول فاين الذي يرى بأن التفسري- باملعنى 
العام- غري موجود يف حقل التاريخ، فم نسميه تفسرًيا تارخيًيا ال يعدو أن يكون رسًدا منتظًم يف قالب 
حبكة قابلة للفهم. وهكذا؛ فالتاريخ بتمسكه بمنظوره األسايس الذي من خالله ال وجود للسببية 
الوقائع  حتدد  التي  هي  املؤرخ،  خيتارها  التي  احلبكة  أن  فاين  بول  ))34)). ويؤكد  احلبكة  بواسطة  إال 
اجلديرة باالهتمم من وجهة نظره. إن القول بأن املؤرخ »خيتار«، يدفع بول فاين إىل التأكيد أن الكتابة 
التارخيية، يصعب عليها أن تنفصل عن األشكال األدبية التقليدية، وأن ما تقدمه من تفسريات ليس 

يف هناية األمر سوى رسٍد منظٍم يف صورة حبكة وقابل للفهم)35).

ننتقي  املؤرخ، ردود فعل عدة،  اختيارات  فاين، وخاصة حديثه عن  بول  أثارت مقرتحات 
منها رد املؤرخ ميشيل دوسريتو )Michel de Certeau( الذي وإن كان يتفق مع بول فاين حول مقولة: 
إن أية كتابة تارخيية- أًيا كان شكلها- هي رسد، وإن بناء هذا اخلطاب يتم وفق إجراءات رسدية تعيد 
تنظيم العمليات البحثية. لكنه يؤكد، من جانب أول، عىل أن ما حيكم اختيارات املؤرخ، فيم يتعلق 
موقع  عىل  بناء  االختيارات  تتحد  وإنم  ذاتيته،  إشباع  ليس  والكتابة،  العمل  وشكل  املوضوع  ببناء 
يرجع  ال  التارخيي  اخلطاب  اتساق  فإن  ثان  جانب  ومن  للمعرفة.  وتأسيس  مؤسسة  ضمن  املؤرخ 
إىل احرتام األشكال األدبية التي تستعريها الكتابة التارخيية فقط، وإنم إىل ممارسات خاصة يسميها 

.(36((L’opération historique( »دوسريتو بـ»العملية التارخيية

)))) ميلود بلعاليه دومه، التواصل والتاريخ بحث يف فلسفة التاريخ عند بول ريكور، )بريوت- وهران: دار الروافد الثقافية نارشون- ابن النديم للنرش 

والتوزيع، ))0))، ص5)).

((4( Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, suivi de Foucault révolutionne l’histoire, Paris, Seuil, (97(. p.(6.

((5( Ibid., p. ((.

((6( Michel de Certeau, »L’opération historique«, in Jacques Le Goff & Pierre Nora (dir.(, Faire de l’histoire t.(: Nouveaux 

Problèmes, Paris, Gallimard, (974, p.(9-68. 
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آثارها  التي  األفكار  نجد  التارخيي،  الرسد  أثريت حول موضوع  التي  املجادالت  أهم  ومن 
وراء  )ما   Metahistory عنوان  حيمل  كتاب  يف   )Hayden White( وايت  هايدن  األمريكي  الباحث 
التاريخ) وقد صدر يف عام )37))97) ، أي متزامنًا مع كتابات بول فاين و ميشيل دوسريتو التي سبق 
اإلشارة إليها. يتجاوز هايدن وايت مقولة رسدية التاريخ إلسقاط التمييز بني كافة أشكال الرسد، 
وبالتبعية إسقاط كل متييز بني الكتابة التخييلية والتاريخ الذي تنتمي كتاباته يف رأيه إىل األدب أكثر مما 
تنتمي إىل العلم. إن الكتابة التارخيية، يف نظر وايت، عىل الرغم من مكتسبات النقد التارخيي، تبقى 
يف النهاية عملية رسدية تعكس ما يسميه وايت: البنية العميقة للمخيال التارخيي. ويتقاطع التاريخ 
متتلك  التارخيية  األحداث  »إن  وايت:  يقول  السياق  هذا  ويف  الزمان،  تصوير  إعادة  يف  الرسد  مع 
البنية نفسها التي يمتلكها اخلطاب الرسدي. وطبيعتها الرسدية هي التي متيز األحداث التارخيية عن 
األحداث الطبيعية. وألن األحداث التارخيية متتلك بنية رسدية، فللمؤرخني احلق يف اعتبار القصص 

متثيالت صادقة عن هذه األحداث، ومعاملة هذه التمثيالت بم هي تفسريات هلا«))38)).

ويف سياق احلديث عن الرسد وعودته، يطرح روجيه شارتييه )Roger Chartier( تساؤاًل، وهو: 
ملاذا جتاهل التاريخ باستمرار حقيقة انتمئه إىل جنس الرسد؟ يف معرض إجابته عن هذا السؤال، يرى 
روجيه شارتييه أن جممل املقرتحات التي تدور حول فكرة انتمء الكتابة التارخيية إىل جنس الرسد)39) 
قد ترتب عنها عدد من النتائج، لعل أبرزها رضورة مراجعة مقولة عودة الرسد؛ فالرسد مل خيتف حتى 
Micro-( تاريخ  امليكرو  يتناوهلا  كم  لألفراد  املتقاطعة  فالسري  أشكاله.  وتغريت  تعددت  وإنم  يعود، 

الرسديات  عن  ختتلف  ما  بقدر  الشامل،  للتاريخ  الكربى  البنائية  الرسديات  عن  ختتلف   )histoire

اإلحصائية لتاريخ السالسل)40). أما النتيجة الثانية فتتمثل يف رصد واستكشاف اخلصائص املميزة 
للرسد التارخيي، وهو األمر الذي تناوله عدد من الدراسات، منها ما يركز عىل أنمط الكتابة التارخيية، 
ومنها ما يركز عىل تباين واختالف أشكال الكتابة التارخيية بني مؤرخني ينتمون إىل املدارس نفسها 

أو إىل املجموعات عينها.

واجهت مقولة عودة الرسد انتقادات كبرية، فلقد رأى بعضهم، أن يف تلك العودة، عودة إىل 

((7( Hayden White, Metahistory: the Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore: Johns Hopkins UP, (97(.

)8)) هايدن وايت، »ميتافيزيقا الرسدية« ضمن كتاب الوجود والزمان والرسد فلسفة بول ريكور، سعيد الغامني)مرتجم)، )الدار البيضاء- بريوت: املركز 

الثقايف العريب، 999))، ص89).

((9( Roger Chartier, Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, Albin Michel, (998, p. 87& (0.

)40) إميان فرج، ما بعد الحوليات قراءة يف املنعطف النقدي، مرجع سابق، ص4).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Éditions_Albin_Michel
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احلدث يف صورته التقليدية، وهو ما رأى فيه بعض آخر عالمة عىل إخفاق املرشوع األصيل للحوليات 
التاريخ والعلوم االجتمعية. وعندما  الذي أقيص مدة طويلة من جمال  التي عارضت فكرة احلدث 
ضمن موريس كروبلييه، )Maurice Crubellier( سنة 965)، يف برنامج ملتقى التاريخ االجتمعي الذي 
انعقد يف سان كلو )Saint-Cloud( متجيًدا للحدث، وبالغ يف ذلك، ُعدت مداخلته متجيًدا للحدث. 
وقيل آنذاك: إن حماولته ليست سوى مرافعة دفاعية عن قضية خارسة)41). ثم بعد عرش سنوات من 
ذلك، عندما أعلن بيري نورا )Pierre Nora( يف الكتاب اجلمعيFaire de l’histoire )صناعة التاريخ()42) 
عودة احلدث، فهو ليسجل- بوصفه مؤرًخا للعرص احلارض- عنف احلدث الذي أصبح يفرض نفسه 
من دون مناقشة، ويزداد احلدث هنا ضخامة من خالل املبالغة التي تضفيها عليه وسائل اإلعالم، إهنا 
جتسيد للفكرة القوة التي تتحول إىل واقع مادي عندما جتتاح اجلمهري بحسب الفكرة الشهرية لكارل 

.(43((Karl Marx( ماركس

4.  تاريخ الزمن الراهن وعودة احلدث:

سمه  ما  إىل  أو  احلدث«،  إىل  »عودة  هو  بالراهن  فاالهتمم  احلدث؛  إىل  الراهن  التاريخ  حييل 
السبتي-  األحد  باحلدث- بحسب عبد  االهتمم  ارتبطت عودة  ولقد  بعضهم »هنضة احلدث«)44). 
بجملة من التطورات أو العوامل التي أفسحت أمامه املجال، لكي يلج حقل التاريخ. ويف ما يأيت 

عرض ألهم التفاصيل)45):

الدور الذي لعبته وسائل اإلعالم التي أسهمت يف صنع احلدث، ثم جعلته يف وضع مميز بالنسبة أ. 
إىل التاريخ املعارص؛ فاحلدث أصبح يفرض نفسه عىل مستوى عام بفضل وسائل اإلعالم من 

جهة، ومن خالل التأثري الذي أصبح يمرسه عىل الرأي العام من جهة أخرى.

(4(( Maurice Crubellier, » L’événement en histoire sociale «, L’histoire sociale. Sources et méthodes, colloque de l’école normale 

supérieure de Saint- Cloud, (5 -(6- mai (965, Paris, Presses universitaires de France, (967, p. (5-4(

(4(( Pierre Nora, » Le retour de l’événement « in Jacques Le Goff, Pierre Nora (dir.(, Faire de l’histoire t.(: Nouveaux Problèmes, 

Paris, Gallimard, (974.

))4) ميشيل فوفيل، »التاريخ واألمد الطويل« ضمن كتاب التاريخ الجديد، ص78). 

)44) عبد األحد السبتي، التاريخ وأزمنة الحدث، مرجع سابق، ص .9

)45) املرجع نفسه، ص 9-.0)
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الدراسات يف هذا ب.  أمثل  ولعل  هلا.  ومبلور  البنيات  احلدث كمؤرش عىل  االنطالق من  إمكان 
يوم  Le Dimanche de Bouvine )معركة  )Georges Duby( حول  املضمر دراسة جورج دويب 
األحد يف بوفني()46). حيث جعل من احلدث موضوًعا للتاريخ من خالل حتليل عميق وشامل 
ذلك  تعنى  ال  فاملعركة  الزمان،  مر  عىل  خلفتها  التي  اآلثار  عىل  مركًزا  املعركة،  هذه  ألطوار 
احلدث املشهور، ولكنها أيًضا أصبحت ذكرى يف املخيال اجلمعي لألمة. فعند حتليله للمعركة 
 Les كتابه  نورا يف  بيري  فعله  ما  منزلة كربى، وهذا  بدأ حيتل  الذي  آثار احلدث  يركز دويب عىل 
lieux de mémoire )أماكن الذاكرة( )47). ويرى جاك روفيل )Jacques Revel) أيًضا أن احلدث 

الذي يلعب يف الوقت نفسه دور الذاكرة واخلرافة يف املتخيل االجتمعي، يسمح باستقراء هذا 
املتخيل االجتمعي ذاته، وهذا املتخيل يلعب يف الوقت نفسه دور الذاكرة واخلرافة بالنسبة إىل 

هذا املجتمع)48).

هتتم ت.  ال  التي  الباردة  باملجتمعات  األمر  أول  يف  اهتمت  التي  األنثروبولوجيا  دور  ازدواجية 
أو  البطيئة  املستويات  لتدرس  الساخنة  املجتمعات  إىل  ثانية  مرحلة  يف  انتقلت  ثم  باحلدث، 
لكنها  البنيات)50).  تاريخ  مرحلة  أو  عرص  يف  احلدث  إقصاء  يف  أسهمت  وهكذا  اجلامدة)49). 
مسألة  يف  النظر  إعادة  خالل  من  وذلك  احلدث،  بخصوص  التجربة  إغناء  يف  أيًضا  أسهمت 
البنيات وما يعرتهيا مع مرور الزمن- ولعل هذا ما جعلها تقرتب من أطروحات بروديل، وال 
سيم مسألة احلدث )الزمن رسيع اإليقاع(. وهلذا دخل الفرد واحلدث يف ورشة األنثروبولوجيا 
علم  أسعف  لقد  األورويب)51).  التعبري  بحسب  اإلثنولوجيا  أو  األمريكي،  التعبري  بحسب 
االجتمع السيايس يف عودة احلدث، واإلثنولوجيا السياسية أيًضا، ومن ثم بناء نوع من التواصل 

(46( Georges Duby, Le Dimanche de Bouvines, Paris, Gallimard, (97(.

(47( Pierre Nora (dir.( Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, (984-(99(, (7 volumes(.

(48( Jacques Revel, » Ressources narratives et connaissance historique «, Enquête, Les terrains de l’enquête, (995, [En ligne], 

URL:http://enquete.revues.org/document(6(.html. Consulté le (6 février (0((. 

)49) كان كلود ليفي سرتواس يف كتابه »العرق والتاريخ )Race et Histoire) »قد فرق بني املجتمعات الساخنة والباردة، وأخرج هذه األخرية من حقل 

املؤرخ. هذا األخري- حسب املؤلف نفسه- يختص بالظواهر الواعية يف حياة املجتمع فقط. ويف ذلك إشارة واضحة إىل هيمنة األنرثوبولوجيا االجتامعية- 

كام يراها ليفي سرتاوس- عىل العلوم اإلنسانية. فإذا كانت األنرثوبولوجيا قادرة عىل الوصول إىل الوعي مجتمع ما وإعادة بناء ما هو كامن تحت املامرسات 

االجتامعية، فإن املؤرخ محدد بالتعبريات الواعية للمجتمع موضوع البحث وبالحقل املريئ امللموس؛ أي أنه محدود مبا هو أمربيقي. بالتايل: هناك اختالف 

مطلق بني املنظورين، مام يثبت تفوق األنرثوبولوجيا التي تستطيع الوصول إىل مستوى التوضيح واإلفهام، عىل حني أن التاريخ ال يتجاوز حدود الوصف. 

-Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, Paris, UNESCO, (95(. انظر: 

)50) عبد األحد السبتي، التاريخ وأزمنة الحدث، مرجع سابق، ص .0)

))5) جعفر نجم نرص، األنرثوبولوجيا التاريخية األسس واملجاالت يف ضوء مدرسة الحوليات الفرنسية، )بغداد: دار أوما للطباعة والنرش، ))0))، ص)5).
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بني السيايس واالجتمعي. لقد أصبح احلدث يدل عىل سياق حمدد وعن حالة بعينها؛ أي: عن 
تراكم أشياء صغرية تتحول إىل حدث. كذلك هي املعركة، وكذلك هو االنتصار أو اهلزيمة، إهنا 
تعابري عن سياقات وحاالت وأوضاع حمجوبة، وعىل املؤرخ نزع حجاهبا. ولعل هذا ما فعله 

بروديل يف متوسطه)52).

عودة االهتمم بالتاريخ السيايس الذي شهد انتعاشة، منذ هناية سبعينيات القرن املايض، ومن ث. 
مظاهر هذا االهتمم، اكتساح التاريخ السيايس جماالت جديدة؛ إذ مل يعد مقترًصا عىل الظواهر 
بالتاريخ  يعرف  ما  إطار  الساعة، يف  أحداث  يشمل  لكي  امتد  وإنم  والعسكرية،  الدبلوماسية 
املبارش أو تاريخ الزمن الراهن، وكذا بفعل صعود موجة الذاكرة الفردية من خالل ما سمي 
خالل  من  ومنزلته  احلدث  استقاللية  القريب  التاريخ  أظهر  ولقد  الشاهد«))53)).  »بعرص 

اقتحامه- أي احلدث- لصريورات اجتمعية بمثل تداعيات احلروب.

إًذا، متثل عودة احلدث إحدى أهم خصائص تاريخ الزمن الراهن؛ ذلك أن احلدث الذي عاد، 
ليس هو ذلك احلدث الذي أبعدته احلوليات. بل إن األمر يتعلق بإعادة اكتشاف، عوض عودة بروز، 
عىل حد تعبري فرانسوا دوس )François Dosse))54) الذي مل يعط للحدث شكاًل خطًيا أحادًيا، وإنم 
وضعه ضمن سياق عام، وهو تلك التحوالت التي ما فتئت تشهدها املعرفة التارخيية، وال سيم خالل 
القرن العرشين. فضاًل عىل أن جتديد اخلطاب التارخيي، برأيه، يمر عرب بوابة إحياء ما نبذته احلوليات 
منذ البداية، وهو احلدث الذي يشكل هوية التاريخ، كم كانت يف املايض، فنفي احلدث وإقصاؤه، يقود 
التاريخ عىل درب خطر انحالل ما كان يشكل قاعدة خلصوصيته ووظيفته، إن خروج التاريخ من نفق 
أزمته احلالية، لن يتأتى إال بعد االعرتاف باحلدث)55). ويف نظر فرنسوا دوس، تعد مسألة إعادة املنزلة 
للحدث رضورة لبناء تاريخ جديد، يمر من خالله العمل التارخيي عرب جتاوز القطيعة بني احلارض 
واملايض، وبعالقة عضوية بينهم هتدف إىل أن تؤدي معرفة املايض إىل فهم أوضح للحارض. وال بد 
من التأكيد هنا أن املؤرخ مل يعد ينظر إىل احلدث بالتصور السابق نفسه، كم أن احلدث كذلك ليس 
مهمًّ يف حد ذاته، بل بم يعلن عنه ويؤول إليه، بحسب ميشيل دوسريتو، إنه صدى ومرآة للمجتمع؛ 

(5(( Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II ((558-(598(, Trois tomes, Paris, 

Armand Colin, (949.

(5(( Voir: Annette Wieviorka, l’ère du témoin, Paris, Hachette, (998.

(54( François Dosse, Renaissance de l’événement, Paris, PUF, (0(0, p.(6(.

)55) فرانسوا دوس، التاريخ املفتت من الحوليات إىل التاريخ الجديد، مرجع سابق، ص .78)
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بل إننا نالحظ عالقة بني نوع املجتمع ونوع األحداث الذي تظهر فيه)56). ونفس املعنى تقريًبا نجده 
عند الصحفي واملؤرخ الفرنيس جان الكوتري )Jean Lacouture))57) الذي رأى أن أمهية احلدث تكمن 
يف صداه؛ أي يف النتائج واآلثار املرتتبة عنه، وهذا يف نظره هو أكرب جتديد عرفه احلدث، الذي بفضله 
ال يمكن احلديث عن عودة بسيطة للحدث باملعنى الكالسيكي للمصطلح، ففي حني كانت العادة 

يف السابق هي إعطاء القيمة ملا قبل احلدث، فإن األمهية اآلن أصبحت ملا بعد احلدث)58).

سجل احلدث حضوره بقوة يف السنوات األخريات من القرن املايض، بعد أن متت االستعاضة 
بمفهومات البنية واملدة الطويلة والتاريخ الساكن، عن مفهومات الفوىض اخلالقة ونظرية الكوارث، 
العلوم  وشمل  عاًما،  كان  بل  وحده،  التاريخ  االنقالب  هذا  يستوعب  ومل  والتحول.  والقطيعة 
اإلنسانية كلها، وهو ما يشهد عىل اهتمم جديد باملستجدات الطارئة)59). لقد تنبه املؤرخون، ال سيم 
989) إىل اخلطر املتمثلة يف التمدي يف  بعد التطورات التي عرفها العامل منذ سقوط جدار برلني سنة 
تبخيس احلدث. ولقد وجد هؤالء أنفسهم يف جلة وقائع ثورية، ومن ثم مل يكن من بد لدهيم سوى 

مراجعة قناعاهتم القديمة التي كانت تستخف باحلدث)60).

إن التبئري من جديد عىل احلدث، يأيت يف سياق التناوالت اجلديدة، التي تسعى منذ مدة إىل رد 
املنزلة للتاريخ املسمى بالوقائعي. ويتم ذلك بواسطة مساءالت واستفهامات جديدة؛ ذلك أن مساءلة 
 Edgar( احلدث تظل مركزية يف التأمالت التارخيية كلها، السيم يف مسألة احلقيقة. يقول إدغار موران
Morin(»: إن كل يشء يقيص فجائية احلدث وعدم مناسبته، هو رشح يستبعد املعلومة التي ينبغي أن 

حتمل إلينا احلدث«)61). ويف املعنى نفسه كتب جاك جوليار: »إن احلدث يف شكله السيايس خاصة، 
ال ينبغي اعتباره جمرد نتاج. إن احلدث ليس حبة الرمل التي حتولت إىل لؤلؤة يف جسد املحار- البنية؛ 

بل عىل العكس من ذلك إنه بسبب جتسيده لنقطة تقهقر التاريخ، قد أصبح بدوره منتًجا لبنية«)62). 

)56) رضوان مبارك، »التاريخ وعلوم املجتمع«، مجلة أمل التاريخ، الثقافة، املجتمع، العدد )، السنة األوىل، )99)، ص.8)

)57) جان الكوتري، »التاريخ اآلين«، ضمن كتاب التاريخ الجديد، ، جاك لوغوف )إرشاف)، محمد الطاهر املنصوري )مرتجم)، عبد الحميد هنية )مراجعة)، 

)بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 007))، ص96).

(58( François Dosse, Renaissance de l’événement, Paris, PUF, (0(0, p.(6(.

(59( François Dosse, » Evénement « in Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia, et Nicolas Offenstadt, (dir.(, 

Historiographies. Volumes ( Concepts et débats, Paris, Gallimard, (0(0, p.744.

(60( François Bédarida, »l’histoire du temps présent «, op.cit., p.((.

(6(( Ibid., p.((.

(6(( Jacques Julliard, »La politique« in Jacques Le Goff, et Pierre Nora (dir.(, Faire de l’histoire t.(: Nouveaux Problèmes, Paris, 
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متناقضة؛  ألفاظ  أهنا  أساس  عىل  واحلدثي،  البعيدة  واملدة  والظريف  البنيوي  إىل  ينظر  يعد  مل 
يفيد يف معرفة ما حتت احلدث؛ أي:  أن  السبتي، يمكن  الذي أعطاه عبد األحد  الفهم  فاحلدث وفق 
يف الكشف عن البنية)63)، بل إن احلدث أيًضا، يمكن أن حيصل عىل صفة البنية، يف حالة إذا ما متكن 
الباحث صياغة إشكاليات، قد تساعده يف إغناء قراءته للمصادر)64). وبتعبري آخر: »فقد يكون احلدث 
نقطة مالحظة مالئمة إلدراك البنية، أو مؤرًشا إليها، أو انعكاًسا هلا، أو عامل حتوهلا، حيث هيدم احلدث 
بنيات تقليدية، ويؤسس مكاهنا بنيات جديدة. وهنا، يتعني لفت النظر إىل أن األحداث تغادر سطحها 

التارخيي الرسدي، حني تفصح عن منطقها الداخيل؛ وهو منطق ينقلها من التناثر إىل االنتظام«)65). 

شكل رقم ))( المتدادات املنهجية لثنائية احلدث/البنية)66)

البنيةاحلدث
 تاريخ االقتصاد، واملجتمع، والتصوراتتاريخ سيايس، دبلومايس، وعسكري

 ضد االقتصار عىل الوثيقة املكتوبة، استثمر الوثيقة املكتوبة فقط
احلفريات، الرواية الشفوية...إلخ 

استحضار مايض املجتمع بفئاته كلها.تاريخ الدولة، أيديولوجية الدولة

سياق األزمات االقتصادية وتصاعد الرصاع سياق تركز الدولة وتأجج املشاعر القومية
االجتمعي

Gallimard, (974. p.((9.

سوسري  دي  فرديناند  من  كل  يقدمه  التي  واألوصاف،  التعريف  مجموعة  من  إبراهيم  زكريا  للبنية Structure يستخرجه  عام  توصيف  ))6)  مثة 

 )Ferdinand de Saussure)يف اللسانيات وجان بياجيه )Jean Piaget) يف إبستيمولوجيا العلوم اإلنسانية، والسيام علم النمو لدى الطفل، وكلود لفي 

سرتاوس )Claude Lévi-Strauss) يف األنرثوبولوجيا، وفوكو يف حفرياته عام يكمن خلف الظواهر والوقائع االجتامعية والسياسية والعقلية من بواطن 

مخفية. التعريف يتلخص كالتايل:« البنية هي القانون الذي يفرس تكوين اليشء ومعقوليته، إنها نسق من التحوالت له قوانينه الخاصة، باعتباره نسًقا 

 Systèmeيتميز بثالث خصائص: الكلية، والتحوالت، والتنظيم الذايت. وكل تحول يف أحد عنارص البنية، يحدث تحواًل يف باقي العنارص األخرى. البنية هي 

القانون الذي يحكم تكون املجاميع الكلية من جهة، ومعقولية تلك املجاميع من جهة أخرى، مفهوم البنية هو مفهوم العالقات الباطنة الثابتة التي تقدم 

الكل عىل أجزائه، بحيث ال يفهم هذا الجزء خارج الوضع الذي يشغله داخل املنظومة الكلية. دراسة البنية انحياز إىل السكوين Synchronique يف مقابل 

التطوري .»Diachronique انظر: زكريا إبراهيم: مشكلة البنية، سلسلة مشكالت فلسفية معارصة، القاهرة، مكتبة مرص للمطبوعات، 990)، ص: 59). 

أما بالنسبة إىل البنية، بل لنقل البنى؛ ألن البنية يف لغة املؤرخني ال توجد بصيغة املفرد، وإمنا بصيغة الجمع، وهي من الظواهر الجغرافية واإليكولوجية 

والتقنية واالقتصادية والسياسية والنفسية، التي تظل ثابتة مدة طويلة من الزمن، وإن تغريت فإنها تتغري ببطء. راجع أيًضا : 

Roger Bastide, Sens et usages du terme Structure dans les sciences humaines et sociales, Paris, La Haye, Mouton. (96(.

)64)  عبد األحد السبتي، »التاريخ االجتامعي ومسألة املنهج: مالحظات أولية«، مرجع سابق، ص)5.

)65) املرجع نفسه، ص)5.

)66) املصدر: عبد األحد السبتي، »التاريخ االجتامعي ومسألة املنهج: مالحظات أولية«، ضمن كتاب البحث يف تاريخ املغرب حصيلة وتقويم، »الرباط: 

منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 989))، ص 49. 



322

دراسات العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

عىل سبيل اخلتام

القضايا  بعض  وضع  لنا  أمكن  البحثية،  الورقة  هذه  وحماور  أفكار  من  تقدم  ما  كل  عىل  بناء 
األساسية هلذا البحث عىل النحو اآليت:

إن جممل التغريات أو التجديدات التي مست براديغم )Paradigme( العمل التارخيي يف الصميم، أ. 
وخاصة يف النصف الثاين من القرن العرشين، حني مل يعد التاريخ حمض مطلب نظري يستهدف 
البحث يف املايض من أجل ماض فحسب؛ بل صار التاريخ مطلًبا اجتمعًيا ال يعزل فيه املايض عن 
حارض اجلمعة أو الفرد، وال يمكن بذلك القفز عىل جدلية املايض/ احلارض. كل هذه التغريات 
ستؤدي إىل استعادة مفهوم احلدث، وهي االستعادة املفهومية التي لعبت دوًرا حاسًم يف إعادة 
إدماج الزمن احلارض ضمن إقليم أو جمال املؤرخ، بعد أن كانت املفهومات، كاملدة الطويلة، هي 

املهيمنة عىل حقل البحث التارخيي الفرنيس حواىل ربع قرن من الزمان.
الذي حيتويه؛ ألنه زمن كرونولوجي. تربز هنا اإلمكانية ب.  القصري  الزمن  دعا بروديل إىل جتاوز 

تاريخ جغرايف هيتم  أوهلا،   :)Histoire total( الكيل  التاريخ  ذات  كلها يف  تواريخ تصب  لكتابة 
واحلضارة.  املجتمع  بدراسة  هيتم  اجتمعي  ظريف  تاريخ  وثانيها،  املكان.  أو  الطبيعة  بدراسة 
وثالثها، تاريخ حدثي سيايس. وهي ال تعني عودة التاريخ الوضعاين؛ بل- عىل العكس- تبني 
وحتدد احلدث. وهكذا يكون بروديل قد قلب الفهم اخلطي للزمن عىل نحو يكرس فكرة الزمن 
الواحد املتجانس اخلطي. وباملقابل استنباطه مفهومات عملية ألزمنة متعددة ملجتمع تارخيي، 
 .(67((Maurice Halbwachs( هالفاكس  موريس  حددها  التي  االجتمعية  األزمنة  شاكلة  عىل 
جيب إنشاء تسلسل زمني علمي جديد، حيدد تاريخ الظواهر بحسب مدة فاعليتها، وليس بزمن 

حدوثها. 
إن تشكيل احلدث مرهون بعملية حتبيكه )Mise en intrigue(؛ فهو الوسيط الذي يضمن جتسيد ت. 

الذي يستدعي رضورة مراجعة مفهوم احلدث، من  األمر  الزمن.  اإلنسانية يف  للتجربة  املعنى 
حيث هو مكون رسدي، والزمن احلدثي من حيث هو زمن مروي. وال عجب، أن يعاد للرسد 
مكانته ضمن حقل الكتابة التارخيية املعارصة، إيمنًا بأطروحته التي ترى بأن األحداث التارخيية 
ابتعاًدا  األكثر  التاريخ  وبأن  ما،  حبكة  بواسطة  املؤطرة  األحداث  عن  جوهرها  يف  ختتلف  ال 
عن الشكل الرسدي، يظل مرتبًطا باستمرار بالفهم الرسدي. ولقد سبق أن بني بول فاين هذه 

(67( Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, (994.
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اخلصوصية، عندما رصح بأن التاريخ يظل رواية حقيقية)68)، ما دام احلدث ليس فقط ما وقع؛ 
بل ما يمكن أن يروى. وبتعبري آخر خمترص: ال وجود حلدث إال كحدث بمقياس احلبكة.

فكرة عودة احلدث ُعّدت إحدى ث.  التاريخ احلدثي؛ بل إن  إىل  املنزلة  الراهن  الزمن  تاريخ  يعيد 
أهم اخلصائص املميزة هلذا التاريخ )الزمن الراهن(، بعد أن كانت مفهومات، كاملدة الطويلة، 
هي املهيمنة يف حقل البحث التارخيي الفرنيس قرابة ربع قرن من الزمان. إن احلدث الذي عاد، 
ليس هو ذلك احلدث الذي أبعدته احلوليات؛ أي: احلدث الذي يتناسب مع توجهات املدرسة 
باحلدث  االهتمم  آخر:  وبمعنى  بالبنية.  املرتبط  احلدث  بعث  هو  املقصود  إن  بل  الوضعانية؛ 
هريمينوطيقية  مقاربة  باجتاه   )Causalité Unilinéaire( اخلطي  السببي  التفسري  ختطي  زاوية  من 
الفكر  آثار يف  بالنظر إىل ما خيلفه من  )Herméneutique( حتاول تفسري احلدث وتأويله؛ وذلك 
واالقتصادي،  والسيايس  االجتمعي  سياقه  يف  ُيتناول  إذن  التارخيي  احلدث  أصبح  والواقع. 
وهكذا ابتعد املؤرخون عن الرسد، الرصف للواقعة أو للحدث، إىل التحليل والرشح الوظيفي 
البحث  يف  دقة  أكثر  وتقنيات  آليات  أمام  الباب  املسألة  هذه  فتحت  ولقد  والرسد.  الفهم  بدل 
أن  يعني:  ما  وهو  تصور،  إطار  يف  املوضوعة  هي  التارخيية  األحداث  أن  عىل  فضاًل  التارخيي. 
املؤرخ حيول احلدث، أي حدث، إىل مادة تارخيية عندما يضعه يف تسلسل زماين معني. ولذلك، 
ا يقوم املؤرخ بتأليفه. إذ يعد املؤرخ  جيب التمييز بني احلدث بوصفه واقًعا ملموًسا، وتركيًبا نظريًّ
التقليدي احلدث واقًعا ملموًسا، أما املؤرخ املعارص فإنه يعرتف بأن احلدث مركب نظري، ألفه 
جديدة  واستعمالت  تصورات  أمام  إذن  نحن  وتساؤالته.  عرصه  مهوم  هي  التي  هلمومه  تبًعا 

للحدث، فعوض تاريخ اجتمعي يقيص احلدث، يمكن احلديث عن تاريخ اجتمعي للحدث.
إننا نشعر بأن كثرًيا من األسئلة األخرى التي ختلينا عنها يف هذه الورقة البحثية، يمكن أن تكون 
مناسبة ملقاربة أعمل أخرى بعينها، من أجل فحص أكثر مهنية وأكثر تارخيية. إذ ما يزال إمكان البحث يف 
موضوع احلدث قائمة ومستمرة يف الزمن؛ ألن كل ما أنجزناه حوله، قد كان يرتبط بمخططنا يف البحث، 
ال يتجاوزه، وال يتخطاه. هلذا، فقد شكل حلظة ضمن سريورة عامة، وظلت قضايا أخرى كثرية تتعلق 
به وبمنهجه، من دون بحث معمق أو مراجعة دقيقة. وهو ما يؤرش عىل ممكن من بني ممكنات أخرى يف 
البحث وقفنا عليها، ونحن نركب ونبني معطيات ونتائج بحثنا؛ فنكون قد أسهمنا يف األحوال كلها يف 

ترتيب بعض القضايا، ذات الصلة املبارشة بموضوعنا وبكيفية إبستيمولوجية.

(68( Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, suivi de Foucault révolutionne l’histoire, op.cit., p.((.
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فلسفة التحاور

فتحي الرتيكي

أفرزت التجربة الفعلّية الرباغمتية لإلنسان املعارص عالقات برشية من نوع خاص قد ال ننتبه إىل 
مرتكزاته الرئيسة، فقد بّينت األبحاث السياسية أهنا تتسم منذ بداياهتا بالعنف املتواصل الذي حيدث 
توازًنا اجتمعًيا نسبًيا يقوم عىل مبدأ الغلبة)1)، حيث أن الغالب يتفانى يف إخضاع الطبيعة وما فيها، 
لتكون يف خدمته وخدمة مصاحله. يف املقابل، يعمل املغلوب جاهًدا عىل املحافظة عىل حياته بالوسائل 
البقاء)2).  يف  أساًسا  تكون  األوىل  مصلحته  أن  أساس  عىل  أحياًنا،  والقهر  العبودّية  ويفضل  كلها 
لقد بينت األبحاث أيًضا أن وضعية الغلبة يف العالقات البرشية ال تؤدي حتًم إىل توازن متواصل يف 
املجتمع، بل قد تفرز حالة عنف متواصلة فتصبح سبب وجود النظام نفسه، ولعل ظاهرة العوملة تؤكد 
ذلك، فقد دخل العنف اآلن، بجميع أوجهه، ميدان التعامل اليومي والتواصل بني البرش، حيث إن 

تدبري شؤون املجتمعات داخلًيا وخارجًيا قد ارتكز إىل النواحي األمنية العنيفة، بصورة. 

قد ال نخطأ كثرًيا، إْن قلنا إنَّ املؤسسات االجتمعية والسياسية التي تقوم عىل العنف »القانوين«، 
مثل اجليش والرشطة واالستخبارات وغريها، أصبحت اليوم يف بلدان العامل كله تقريًبا تؤدي دوًرا 
أن  املتواصل. زد عىل ذلك  للنمء  األمن وضمًنا  التوازن االجتمعي، طلًبا الستتباب  رئيًسا يف صنع 
الدبلوماسية نفسها قد أقحمت احلرب يف العالقات الدبلوماسية وسيلًة للتعامل مع البلدان، من بعد 
مل  تتحرج كثرًيا من استعمل احلرب، بل  تعد  التي مل  القوية  البلدان  املالذ األخري)3)، فرتى  أن كانت 
تعد تتفادى التقتيل الذي يصيب عامة الناس، أطفااًل كانوا أم شيوًخا ونساًء، بعّده نتيجة حتمّية لتطور 

األسلحة واإلسرتاتيجية احلربية.

الرابع والثالثني. لقد عرض نظرية  ))) انظر، يف ما يخص جدلية الغالب واملغلوب، يف ما قاله الفارايب يف كتاب )آراء أهل املدينة الفاضلة) يف الفصل 

القهر يف الفكر االجتامعي السيايس، وهي تفرس البقاء واالجتامع، ال بالطبع أو باإلرادة، بل بالعنف الطبيعي. ذلك أنه »ال يرتبط اثنان إال عند الرضورة وال 

يأتلفان إال عند الحاجة، ثم يكون بعد اجتامعهام عىل ما يجتمعان عليه أن يكون أحدهام القاهر واآلخر مقهوًرا«.

الحياة،  فوق  بالفعل  يسمو  الوعيني  أحد  الرصاع:  يف  للوعي  وجهني  يدخل  حيث  الروح،  فنومنولوجيا  كتابه  يف  هيغل  عند  االعرتاف  نظرية  انظر   (((

ويُْعرتف له بأنّه وعي خالص لذاته، بينام يختار اآلخر الحياة. يعنّي هذا الرّصاع متفّوقًا ومنهزًما، وليس الّسيد الذي هو وعي لذاته من أجل ذاته مفهوًما 

للوعي بالّذات فقط؛ ألّن متيقن من أنه وعي وجد مجدًدا وحدته يف ذاته عرب وساطة وعي آخر. العبد تابع للحياة وتابع للموجود املستقل والـمشيئة:

 Hegel, La phénoménologie de l’esprit, tome. ( (Paris: Aubier Montaigne, (970(, p. (55.

Fathi Triki, Ethique de la dignité, Révolution et vivre ensemble (Tunis: Arabesques, (0(8(. (((
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لسنا يف حاجة إىل إقامة الدليل عىل ذلك، فاملشهد العاملي العام منذ احلرب العاملية الثانية يبني كيف 
أن العنف قد زحف زحًفا رهيًبا، وأصبح يغطي تقريًبا املعامالت السياسية واالجتمعية كلها، حتى إن 
بعض الفالسفة قد مّيز بني العنف املقنّن الذي خيضع لقوانني سنتها املجموعة حلمية نفسها، وعنف 
من خارج القانون تعمل املجموعة عىل القضاء عليه. لذلك، نرى أن البلدان كلها حتاول جاهدة أن 
قائمة عىل حماربة  أيديولوجيا  بوساطة  احلروب  اآلن  تربر  العاملي  الصعيد  فعىل  عنفها،  تقنّن وسائل 
تقويض  إىل  العنف، ويصبو  الضابطة الستعمل  القوانني  الذي خرج عىل  اجلديد  والعنف  اإلرهاب 

النظام وإقامة التنظيم الكلياين.

والرصاعات  احلروب  عليها  وختيم  الضغط  من  حياة قصوى  نفسه،  الوقت  يف  اإلنسانية،  تعيش 
وسيايس  اقتصادي  نظام  تثبيت  أجل  من  كلها،  العنف  وأنواع  االستقرار  وعدم  واإلرهاب  العرقية 
ليس   .(4( ذاهتا  بالقوة  للقوة  اليومي  االستخدام  فيها  استبدل  التي  القوة  دبلوماسية  وكذلك  جديد، 
بالتحاور  تتمّثل  كانت  بعدما  واإلرهاب،  العنف  قوامها  جديدة«  »تواصلية  بروز  نرى  أن  إًذا  غريًبا 
والتخاطب والتفاهم. غري أن رضورة التنوع يف أي يشء ويف األفكار وأنمط احلياة والثقافات برزت 
يف اآلن نفسه، عىل أساس أهنا وسيلة للتموضع يف داخل إسرتاتيجية احلضور لدى األفراد والشعوب 
واحلضارات، فكان ال بد من إجياد وسيلة للتخفيف من وطأة العنف يف العالقات التواصلية، حتى 

تصبح املساكنة ممكنة يف الوضع احلايل للعامل. 

لقد بني الفيلسوف األملاين كانط)5) مًثال أن االستعمل املكثف للعقل يف العالقات البرشية يؤدي 

)4) يف واقع األمر، أصبح استعامل العنف اليوم قضية الساعة؛ ألن التقدم العلمي الكبري أعطى هذا االستعامل صبغة درامية ومأسوية، حتى أن عامل 

االجتامع األملاين أولريش بك يف كتابه )مجتمع املخاطر العاملي) نعت املجتمعات الحالية مبجتمعات املخاطر، وذلك من قناعات أولية تتمثل بأن اللحظة 

الراهنة هي انقطاع جذري يف مسار الحداثة التي أصبح فيها التقدم العلمي غري إنساين أحيانًا. إن مفهوم الخطر قد أصبح ظاهرة اجتامعية مسيطرة، مثل 

خطر التلوث وخطر الفقر ومخاطر الطريق واألمراض الجديدة واملتجددة والصناعات الكياموية والذرية وغريها. كذلك، اقرتب مصري اإلنسان من التوحد، 

مبعنى أن العامل الذي أصبح »قرية«، يف منظور العوملة، أصبح بكامله عرضة للخطر، إذا ما دهم الخطر جزًءا منه. لعلنا نعيش اآلن تغريًا جذريًا يف البنية 

املجتمعية املعارصة يف الغرب والرشق، مام جعل املجتمع يدخل غياهب املخاطر والخوف والرهبة. إن الحوكمة الرشيدة هي التي تخفف عىل مجتمعها 

تبعات الخطر والخوف، ويدخل ضمن ذلك مقاومة اإلرهاب والجرمية ومظاهر العنف غري املقنن، مبا يف ذلك الفساد والتلوث. مهام يكن من أمر، فال 

بد من دراسة سامت مجتمع املخاطر واملخاوف وعنفه وإرهابه ومنظومة قيمه التي تفرط يف الفردانية واألنانية، بحيث سترتاجع هويات الحداثة بعد 

أن تراجعت هويات العائلة والعشرية والقبيلة يف الغرب. نعني بهويات الحداثة التجمعات العاملية مثاًل أو جمعيات أصحاب العمل أو الفئات املهنية 

والطبقات وغريها، وسيصبح عندئذ الفرد حرًا يف ذاته ولذاته، من دون مرجعية ميتافيزيقية أو وضعية معيارية، وهي حرية مطلقة ال تساعد يف مقاومة 

املخاطر واملخاوف، حيث إن الفرد مل يعد يستطيع االحتامء بالعائلة أو العشرية أو بهويات الحداثة مثل الجامعة املهنية، ولن يستطيع وحده السيطرة 

عىل تلك املخاطر. لذلك، بدأ الفالسفة يف الغرب يتحدثون عن مفهوم التآزر.

)5)  يبني لنا كانط أن امليل إىل الحرب مغروس يف اإلنسان وأن رصاع اإلرادات رصاع متواصل. من خالل تقابل هذه اإلرادات تتوّصل إىل الوقوف جنبًا 

إىل جنب، ومن العنف ينشأ الّسالم: “هكذا الشأن بالّنسبة إىل األشجار يف الغابة التي يسعى كّل منها إىل أن يفتك من األخرى الهواء والشمس، فيرتتب عام 

تبذله من جهد يف تجاوز بعضها بعًضا، منًوا جمياًل ومستقياًم”: Kant, Métaphysique des mœurs, théorie des vertus, p. ((9. عندما تكون الحرب 

مفهومة ميكننا أن نأمل يف سالم دائم ونتصّوره، ولكن كانط يؤكد أن عىل هذا الكائن املترسبل بالّرغبة أن يقّرر مصريه، ال من خالل العنف والحرب، بل من 



331

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018دراسات

إىل النتيجة ذاهتا التي تؤدي إليها اخلصومات العنيفة، بم فيها احلروب، ولكن من دون قتل وهتديم 
واستئناف متواصل للعنف. لذلك، عىل البرش إن أرادوا املساكنة حًقا أن يطوروا التعقل يف جمتمعاهتم، 
عليها  قامت  التي  الغربية  األنوار  فلسفة  من  الرئيس  اهلدف  ولعل  اهلدامة،  اخلصومات  من  حلميتها 

احلضارة الغربية يتمثل بأن يصبح استعمل العقل يف امليادين كلها عادة طبيعية يف املجتمع.

هل حاد الغرب اآلن عن مصدر حضارته وتدحرج إىل منطق الغاب وعنف احليوانات، وفق ما 
أبحاثه  األخري  ركز  لقد  هابرماس)7)؟  املعارص  األملاين  الفيلسوف  بعده  ومن  هورسل)6)  إليه  ذهب 
حول هذه اإلشكالية؛ مبينًا أنه عىل اإلنسانية اآلن إجياد السبيل لفعل تواصيل يقوم عىل احلوار املستمر، 
ترسيًخا لالستعمل املكثف للعقل، فال شك لدى اإلنسانية يف أن السبيل األفضل للعيش مًعا يكمن يف 
التحاور املستمر للوصول إىل حتقيق الطموح املرشوع، بعد التعرف إىل واقع األشياء ورفع النقاب عن 

احلقيقة. املعضلة هي أّن بعض أشكال العنف تصل يف أغلب األحيان إىل حتقيق يشء مما نصبو إليه.

من بني هذه األشكال نذكر احلروب والقهر واالستغالل، ولكنها كلها ترتك جروًحا عميقة من 
الصعب تضميدها، بل يف كثري من األحيان تنتج عنًفا من نوع مغاير وقد يصعب أيًضا تفاديه والقضاء 
عليه، مثل اإلرهاب الذي هو نتيجة حتمية الستعمل العنف وسيلًة لتدبري الشؤون. زد عىل ذلك أن 
اآللة احلربية أصبحت متطورة جًدا ومتفننة يف التقتيل واإلبادة، بفضل الثورة اإلعالمية الكربى التي 
الذكاء االصطناعي والروبوتيك والتحكم يف األشياء من بعد، وغري ذلك من االكتشافات  أنتجت 
التكنولوجية الدقيقة التي قد يكون استعمهلا خطًرا عىل اإلنسانية، فقد أصبح من واجب املثقف عامة 
وأصحاب القرار خاصة أن يطّوروا يف جمتمعاهتم أسباب التعقل، بوساطة التحاور املتواصل، ذوًدا 

عن مكتسبات اإلنسان وصيانًة للوطن ومحايًة للمواطن.

خالل العقل، “فكلية تعايش البرش الواقعي والقائم طبًقا لقوانني فعليّة هي التي ترّبر عطاءهم، بوعي ووفق دراية مبا يريدون، وبأنّهم يريدون باعتبارهم 

كائنات متناهية وعاقلة، وباعتبارهم يعملون من أجل هدف تحّده األخالق وتستخلصه، لكن من دون أن تدعي فرضه عليهم، وهم أيًضا كائنات تفعل 

من أجل تحقيق العقل الذي أودعته الطّبيعة فيهم، ويطمح إىل عامل يكون مبنزلة كليّة أخالقيّة جميلة يف منتهى كاملها”: 

Kant, Métaphysique des mœurs, théorie des vertus, § (5, IV, p. 595.

(6( Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale (Paris: Gallimard, (976(. p. 59. 

)7) ال نشك يف أن هابرماس قد أعطى يف نصوص كثرية العامل األوريب دور إدخال الشعوب األخرى يف الحضارة، عىل أساس أن الحضارة الغربية هي التي 

قدمت فهام كونيًا لإلنسان يعتمد مقياس حقوق اإلنسان مرجًعا للفكر والعمل، وذلك من خالل الثورتني الكبريتني: الثورة الفرنسية والثورة األمريكية، إال 

أنه قد عد، يف كتاب )مفهوم )) سبتمرب) الذي يتضمن حواًرا مع جاك دريدا )دار نرش غالييل، 004))، أن الغرب منقسم ويجب مل شتاته، حتى يعطي 

نظرة تثقيفية للشعوب األخرى. مهام يكن من أمر، وفق قناعتي، هذه الفكرة استعامرية أصاًل؛ ألنها تعد الحضارات غري الغربية كلها ناقصة التقثيف وأن 

ثقافة الغرب هي التي أعطت اإلنسانية القيم الكونية. لقد نظمنا مع فالسفة من أملانيا وفرنسا والعاملني العريب واألفريقي ندوات يف نطاق أعامل كريس 

اليونسكو للفلسفة بالعامل العريب، للرد عىل مثل هذه األفكار وأصدرنا كتبًا للدفاع عن التثاقف والعيش مًعا، فالحضارات كلها ساهمت تاريخيًا )وتساهم 

يوميًا) يف تكوين القيم الكونية وإثرائها ومراجعتها.
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من هنا، تصبح فلسفة التحاور رضورة ملحة، عىل الصعيدين الداخيل واخلارجي، يف هذا الوضع املأسوي 
الذي يعايشه العامل اليوم. احلوار يبدأ داخلًيا عرب إرساء ثقافة التواصل املبنية عىل التفاهم، حتى وإن تناقضت 
األفكار وتباعدت األهداف، فالنضال احلقيقي يبدأ دائًم من داخل ثقافة التواصل والتفاهم، ويتخذ صورة 
التحاور اإلقناعي القائم عىل االستدالل والتدعيم، فم فلسفة التحاور إًذا؟ وعىل أي أسس تبني متطلباهتا؟ 
قد يكون هذا التساؤل هو الذي أّرق كثرًيا من الفالسفة املعارصين الذين حللوا مقومات التثاقف أو ما نسميه 
التخفيف  إىل  املوصلة  واملقاربات  النظريات  وبناء  املتواصل  العنف  أسباب  فهم  حوار احلضارات؛ حماولني 
من العنف والقضاء عليه يف مستويات العالقات البرشية، بم أنه عىل األقل ولألسف قد التصق بالعالقات 
التواصلية، بل هناك من الفالسفة املعارصين من حاول عىل منوال كانط أن يقرتح نظاًما فكرًيا؛ مولًدا مفاهيم 
كونية ومؤسًسا قوانني جديدة تقوم عىل السلم الدائم، عرب احلوار الدائم. لنا خري مثال يف فلسفة االعرتاف 
الفيلسوف  تايلور وربطها  الكندي تشارلز  الفيلسوف  الفيلسوف األملاين هيغل وطّورها  التي وضع أركاهنا 

الفرنيس بول ريكور بالزمن وصاغ الفيلسوف األملاين أكسل هونيت نظريتها)8).

نحاول هنا رسيًعا تقديم األسس التي تقوم عليها، وفق رأيي، فلسفة احلوار والتحاور التي حتى 
الناس خيلط بني  أن كثرًيا من  الرئيس، وال سيم  بد من حتليل جوهرها  نفهم مقوماهتا وتبعاهتا، فال 
زالت يف  ما  التي  املجتمعات  اللفظي، وال سيم يف  والعنف  النقد  بني  أو  احلوار واخلطبة واخلطاب، 
بدايات التحديث، حيث مل تتحرر فيها، بم فيه الكفاية، آليات التعبري العلني عن اآلراء واألفكار، ومل 
تتكون تقاليد النقد العلمي البنّاء. نجد إًذا نزوًعا إىل الثلب والتقويض اللذين يستهدفان املسؤولني 
نية أحياًنا وخبًثا  واملفكرين واملبدعني والفاعلني يف املجتمع، عىل حد سواء. قد يكون ذلك بحسن 

وخدمًة للمصلحة اخلاصة أحياًنا أخرى، وقد يظن أن ذلك يمثل حرية التعبري. 

الثلب هو استمرار يف العنف الذي حتدثنا عنه، حتى وإن جاء خفًيا ومقنًعا، فبذلك هو يدل عىل 
عدم نضج املجتمع وعدم قدرته عىل املساكنة، بحسب قاعدة التنوع واالختالف وحرية الوجود. ال 
بد من التدخل هنا ملحاولة فهم آليات التحاور ورشوطه وتبعاته، ففي الغرب مثاًل، أي يف املجتمعات 
عن  يتساءلون  واملفكرون  الفالسفة  زال  ما  راسًخا،  تقليًدا  احلر  العلني  التعبري  فيها  أصبح  التي 
رشوط احلوار وأخالقياته وإمكاناته وتبعاته، تعميًقا ملعانيه وصوًنا للحياة الديمقراطية واحلقوق يف 
جمتمعاهتم. نجد ذلك يف الفلسفة األمريكية عند روريت مثاًل، ونجده بوضوح أكرب عند هابرماس ويف 

)8) يعّد هذا الفيلسوف االعرتاف فلسفة نضالية من أجل العيش مًعا، فاالعرتاف هو قبل أي يشء تجاوز العدوانية املوجودة بني البرش واالعرتاف لآلخر 

بفردانيّته وحّريته، من حيث هو إنسان فرد ينتمي قبل أي يشء إىل ذاته. لذلك، تقوم هذه الفلسفة عىل الثقة يف النفس، ويسمها اعرتاف الحب واملودة 

واحرتام الذات، وهي االعرتاف الحقوقي والتباهي بالذات، وهي االعرتاف الجاميل والثقايف. انظر:

 Axel Honneth, The Struggle for Recognition, Joel Anderson (trans( (Cambridge: Polity Press, (996(
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مدرسة فرانكفورت واملدرسة الفرنسية عند بول ريكور وجاك بوالن وغريمها. ذلك يعني أن التحاور 
يف حاجة دائمة ومتواصلة إىل أن ُتدرس آلياته ورشوطه، حتى ال ينقلب إىل ضده من اجلانبني، أي إىل 

عنف يكون خفًيا يف بدايته ليتحول مادًيا فيم بعد.

ماذا يعني احلوار وما قواعده ورشوط إمكانه إًذا؟ لقد دأب الفكر السيايس منذ نشأته عىل استعمل 
اخلطاب املوجه إىل الناس، من دون وساطة وتشارك يف التفكري؛ ألن مهه األول هو اإلقناع وغايته الثانية 
هي االنضواء يف أيديولوجيا معينة. اخلطاب هنا هو جمموعة متواصلة غري متقاطعة من القضايا واجلمل 
التي تستند إىل معنى وتقوم عىل نظرية كربى أولية حتاول متريرها، بينم يكون احلوار مشاركة يف بناء القضايا 
واكتساب املعنى وحتديد النظرية والقضية واستخالص النتائج، فسقراط عندما اجته إىل غورغياس، وهو 
زعيم اخلطباء يف أثينا)9)، وطلب إليه التحاور بشأن قضية اخلطابة، اشرتط عليه أن ال خيرج عىل منهجية 

التحاور، بمعنى أن ال يلقي خطبة مهم اشتدت املناقشة ومحي وطيسها، فقبل بذلك. 

عندئذ اتفقا عىل أن ينسحب من يلقي خطبة فيعلن إخفاقه؛ ألن احلوار يعتمد عىل التحّقق من أي 
مسألة مطروحة أو برهان، سواء أكان إجيابًيا أم سلبًيا، بحيث إن ُقبل ذلك من املتحاورين واجلمهور 
فإنه يكون معقواًل، ومن ثم يكون قريًبا من احلقيقة. أما القضية املرفوضة، فيمكننا نفيها أو إعادة النظر 
يف مكّوناهتا وبراهينها. لكن اخلطبة تقود اخلطيب إىل إقرار أفكار قد تكون غري صاحلة أو غري حقيقية 
أو متناقضة وأحياًنا من دون معنى؛ ألن غايتها هي إجبار السامع بالعنف الرمزي واخلفي املقنع عىل 

قبول قضية ما، مهم كانت قيمة حقيقتها، فهي تقوم عىل النجاعة ال احلقيقة.

بدأت املحاورة بني سقراط وغورغياس، ومل يتمكن األخري من استعمل تقنية احلوار ألنه خطيب 
باألساس، فألقى خطبة وقدم تناقًضا وّضحه له سقراط فانسحب معلنًا إخفاقه، مما أثار غضب تلميذ 
غورغياس، وهو بولوس الذي كان حارًضا وشاهًدا عىل األمر، فأخذ حياور سقراط بعنف، ولكنه 
ألقى أيًضا خطبة فيها تناقض وعنف، فانسحب ليتدخل تلميذ آخر وهو كالكليس ليتابع احلوار حتى 
آخره، من دون أن يكون هناك منترص أو منهزم. من هنا، نتبني أن الرشط األول والرئيس يف احلوار هو 
جتنب جمموعة من اخلطب التي يضاف بعضها إىل بعض آخر، من دون أن يكون هناك تشارك واضح 
يف إنتاج املعنى واكتساب احلقيقة. هذا ما يدعونا إىل القول إن احلوار املنتج للمعنى جيب أن يبقى بعيًدا 
أي  يف  واألهم  األول  األّس  التعّقل  يكون  بحيث  العاطفي،  والوجدان  األيديولوجي  االنفعال  من 
حتاور ممكن. لقد أكد ذلك سقراط، عندما تدّخل بولوس متهوًرا يف النقاش ومستعماًل كلمت عنيفة، 

دفاًعا عن أستاذه الذي أخفق يف اعتمد تقنية احلوار. 

)9) انظر: محاورة الغورجياس ألفالطون، وملزيد من التعمق انظر كتايب: أفالطون والديالكتيكية )تونس: الدار التونسية للنرش، )98)).
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أن  املتحاورين، بمعنى  يربط بني  الذي جيب أن  الفكر احلر  الثاين للحوار، فيكمن يف  أما الرشط 
تكون ألي حماور قابلية قصوى لفهم آراء اآلخر ومناقشتها بحرية، من دون خوف وتعّطل من جّراء 
حسابات مسبقة. ذلك ال يعني طبًعا أن يأيت املحاور من دون مواقف فكرية أو حمددات فلسفية أو 
ا يف حتري هذه املعتقدات والترصف  أيديولوجية أو سياسية، بل يعني أن يكون الفرد يف ثقافة احلوار جمدًّ
فيها وإعادة النظر يف مكّوناهتا، وحتى يف إعادة صوغها وتكوينها، وإال سيكون تدخله جمموعة من 
اخلطب اجلاهزة الفاقدة رشوط التحاور كلها، وسيكون إخفاقه مثل إخفاق غورغياس، حتى وإن مل 
ينسحب من ميدان املناقشة. جيب أن تصاحب هذه احلّرية درجة عليا من الطمأنينة والثقة املتبادلة، 

حتى ال يستتب اخلوف فتصري املناقشة عرجاء واحلوار مغشوًشا. 

ومغلوب،  غالب  هناك  يكون  أن  ذلك  يعنى  وال  للحوار،  الفعلية  النتيجة  خيص  الثالث  الرشط 
بل يعني أن إنتاج املعنى جيب أن يكون دائًم حارًضا يف احلوار؛ ألنه مهم كانت حّدة احلوار يظل هو 
الواصل الدائم بني املتحاورين، وهو فاتح آفاق التعايش واملساملة. لذلك، نجد سقراط تارًكا الباب 
مفتوًحا أمام نظريتني يف الفكر السيايس: نظرية القوة التي دافع عنها كالكليس ونظرية احلقيقة والسلم 
التي دافع عنها هو شخصًيا. كانت الفلسفة يف تارخيها الطويل تتأرجح بني النظريتني ال حمالة، ولكنها 
ألهنا  واخلصومات؛  واملعارك  واخلالفات  التوّترات  كانت  مهم  مًعا،  العيش  معاين  بوساطتهم  توّلد 

حوار متواصل بحًثا عن احلقيقة وإنتاًجا للمعنى والفكر. 

ال بد أخرًيا من رشط رابع يبدو، أول وهلة، غريًبا ولكنه ذو أمهية قصوى. نعني بذلك أخالقيات 
احلوار وأدبيات املناظرة، فعندما اتفق سقراط وغورغياس عىل التحاور كان بينهم احرتام كبري، إذ نّوه 
كل واحد منهم باآلخر واتفقا علنًا وضمنًيا عىل التميش املعقول واملقبول مع احلوار باحرتام، ونفذا 
صور  من  صورة  أي  استعمل  دون  ومن  األدّلة  بوساطة  اإلقناع  احلوار  أدبيات  من  املبدئي.  اتفاقهم 
العنف، فتصبح عملّية اإلقناع واإلقتناع فضيلة يف حد ذاهتا، بم أهنا تكون عملّية منطقية، بحًثا عن 
احلقيقة وإنتاًجا للمعنى، من دون أن يكون هناك غالب ومغلوب أو تباهي وهتّور من جانب أو آخر.

هكذا إًذا، تقوم ثقافة احلوار عىل مبدأين رئيسني مها التعقل واحلرية، وبعدين مهّمني مها إنتاج 
احلجاج  إمكان  دائًم  يعتمد  التحاوري  الفعل  أن  يف  شك  فال  والتسامح،  االحرتام  وتركيز  املعنى 
أيًضا  باملناقشة والنقد واحلق يف الرفض واملوافقة. هي قاعدة أولية أكدها  واالستدالل والتدعيم، 
هابرماس يف حتليله الفعل التواصيل)10) الذي يفرتض لغًة ومنطًقا يضمنان رشوًطا معيارية مضبوطة 

((0( Habermas, Théorie de l’agir communicationnel ((98((. Tome I, Rationalité de l’agir et rationalisation de la société, Jean-

Marc Ferry (Trad.(; Tome II, Critique de la raison fonctionnaliste, Jean-Louis Schegel (Trad.(, Paris, Fayard, (987.
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ومقبولة، إن كانت نية املتحاورين الوصول إىل حقيقة معينة يف الفكر أو نجاعة فاعلة يف العمل. لقد 
اللفظي،  بالعنف  أساًسا  واملتمثلة  أمامه  التواصيل  الفعل  التي جيدها  التحديات  إىل  انتبه هابرماس 
بجميع أنواعه، ويف اخلداع والتمويه والكذب والبهتان والوقاحة واحليل الفكرية واللغوية وأنواع 

السفسطة كلها. 

ضمًنا  لتكون  فرًعا،  ومؤسستية  أصاًل  واضحة  حقوقية  معيارية  منظومة  حتديد  من  عنده  بد  ال 
الفعل  يف  نظريته  تكون  وحتى  لذلك  والتفكري)11).  التأويل  وحرية  احلواري  التواصل  ملصداقية 
التواصيل جمدية، وضع هابرماس نظرية يف أخالقيات النقاش وأرادها نموذًجا للمجتمع الذي اختار 
الديمقراطية يف تسيري شؤونه. عنده، يكون هدف هذه األخالقيات حماولة تكوين معايري مضبوطة، 
أخالًقا وسياسًة، ألي حوار ممكن، باالعتمد عىل املنطق والقوانني الوضعية التي حتمي حقوق الفرد 

واملجتمع.

معنى ذلك هو أن احلوار مرتبط وجوًدا باالتفاق بني الطرفني )أو األطرف املتحاورة( عىل االحتكام 
دائًم إىل املنظومة املعيارية، حتى يتمكنا من إخضاع األحكام واالختالفات، بل األفكار كلها، لألدلة 
واحلجج، حتى يصال إىل نوع من اإلمجاع. يرى هابرماس أن هذه املنظومة جيب أن ال تكون مسّلطة 
عىل طرف من آخر، بل هي نتيجة تذاوت وتفاهم وتواصل، حتى يكون الفعل متمشًيا وما تم االتفاق 
عليه. ال ننكر أن هذا التذاوت صعب املنال، وكم أكد الفيلسوف آبل)Karl-Otto Apel (12 الذي ناقش 
هابرماس بشأن هذه النظرية، فإن هذا املعيار ال يمكنه أن يكون إال أخالقًيا، بمعنى أن أخالق احلوار 

هي الضامنة يف آخر مطاف التواصل احلقيقي. 

الكونية  قاعدة  ممكن:  حوار  ألي  أصيلتني  قاعدتني  وضع  قد  هابرماس  فإن  أمر،  من  يكن  مهم 
وقاعدة الديمقراطية. ال يمكن احلوار بحسب هاتني القاعدتني أن يوجد ويتواصل إن مل يكن الطرفان 
قد اتفقا عىل رشوط التحاور ومعايريه، فالرشوط جيب أن تكون مقبولة، من حيث هي يف ذاهتا ومن 
حيث نتائجها، من اجلميع )أي من األطراف الذين هلم عالقة باحلوار(. ال ريب إًذا يف أن أخالقيات 
احلوار عند هابرماس هي أخالقيات متعّقلة وتواصلية تقوم عىل العقل واحلرية واإلمجاع، وهي بذلك 

تؤكد رشوط احلوار السقراطي- األفالطوين ورشوط اآلمر األخالقي الكانطي.

التواصل والحوار:  )))) منرية بن مصطفى حشانة، الجاملية والنقد يف فكر هابرماس )تونس: الوسيطي للنرش، د.ت). انظر أيًضا: النارص عبد الالوي، 

أخالقيات النقاش يف الفكر الفلسفي املعارص )بريوت: دار الفارايب، ))0)).

(((( Karl-Otto Apel, Éthique de la discussion (Paris: Le Cerf, (994(.
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يف واقع األمر، بحسب ما بني هابرماس يف احلوار الذي دار بينه وبني الفيلسوف األمريكي جون 
مستقلة  وضعية  هلم  من  بني  إال  يدور  أن  احلوار  يمكن  ال  السيايس)13)،  العدل  إشكالية  حول  رولز 
ويمرسون حياهتم بحرية، وحريتهم تعني خضوعهم الواضح للقوانني التي قبلها اجلميع، عىل أساس 
االستعمل العمومي للعقل وبوساطة احلوار. ذلك ما يميز النظام الديمقراطي من غريه، عىل أساس أن 
مقرراته التي هتم اجلميع ال ُيأخذ هبا إال بعد التحاور واملناقشة واستعمل العقل، بصفة علنية وعمومية، 

احرتاًما للقوانني الوضعية وخضوًعا هلا من مواطنني أحرار تربط بينهم عالقات املساواة والتحاور. 

بذلك، يمكن هذا املجتمع احلديث، بحسب هذين الفيلسوفني، تفادي عالقة الغلبة والقوة والعنف 
للحصول عىل اخلريات الرئيسة، فأولوية احلريات جتعل احلوار متجًها نحو العدالة واملساواة والبحث 
النموذجني  هذين  خالل  من  للجميع.  والسعادة  اخلري  بشأن  املتواصل  احلوار  بوساطة  احلقيقي، 
السقراطي- األفالطوين من جهة، واهلابرمايس- الكانطي من جهة أخرى، يمكننا استخالص بعض 
الرشوط األصلية الرئيسة ألي حوار ممكن وتطبيقها عىل شؤوننا الفكرية واالجتمعية والسياسية، إذا 

ما رمنا التحديث والتطور، ونلخصها يف القاعدتني اآلتيتني:

التعقل والستعامل العمومي للعقل 

أما القاعدة األوىل، فأخلّصها يف تّصور التعّقلّية. هذا التصور الذي قد حللته من خالل دراسة أعمل 
الفارايب، عندما ربط بني النظر والعمل يف تصّوره للعقل، فالعقل النظري »قوة حيصل لنا هبا، بالطبع 
والعقل  العلوم،  مبادئ  هي  التي  الرضورية«  الكلية  باملقدمات  اليقني  العلم  بقياس،  وال  ببحث  ال 
العميل هو قوة حتصل هبا لإلنسان »من كثرة جتارب األمور وعن طول مشاهدة األشياء املحسوسة، 
فإن  فعلها«،  التي  األمور  من  يشء  يف  جيتنب  أو  يؤثر  أن  ينبغي  ما  عىل  الوقوف  هبا  يمكنه  مقدمات 
كان العلم واحلكمة فضيلتي العقل النظري، فإّن التعقل فضيلة من فضائل العقل العميل. التعقل هو 
»القدرة عىل جودة الروية واستنباط األشياء التي هي أجود وأصلح، وفيها يعمل ليحصل هبا لإلنسان 
خري عظيم يف احلقيقة وغاية رشيفة فاضلة«. كانت تلك شيًئا غنًيا وعظيًم ينال به السعادة، والتعقل 
»يكون  و  املنزيل،  والتعقل  املنزل  شؤون  تدبري  أساس  تكون  كثرية  أنواع  وهو  واخلبث،  الدهاء  غري 
أيًضا أساس تدبري املدينة وهو التعقل املدين«)14)، وهو أخرًيا هو السعي إىل نيل »اخلريات اإلنسية«، 

(((( Jürgen Habermas et John Rawls, Débat sur la justice politique (Paris: Éditions du Cerf, (997(.

)4)) الفارايب. أبو نرص، فصول منتزعة )بريوت: دار املرشق، د.ت)، فصل 9).
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فالتعقل يصبح إدراك األشياء اإلنسانية والسعي هبا إىل نيل السعادة.

والعمل  النظر  عىل  فينفتح  أعمله،  يف  ركيزًة  العقل  يتخذ  متاشًيا  احلياة  يف  التعقلّية  تكون  هكذا، 
واإلحساس واألخالق. لذلك، جيب أن تكون التعقلّية متجذرة يف حياتنا اليومية ومعامالتنا املختلفة، 
يف املستويات كلها، فيكون االستعمل العمومي للعقل هو املفتاح الناجع للتواصل والتحاور والتعايش. 
ال شك يف أّن َتـقّلص العقل يف املجتمعات يؤدي حتًم بحسب الفارايب إىل سيطرة الدهاء واملكر؛ ألّن 
»العقل والكيس حيتاج كل واحد منهم إىل استعداد طبيعي يفطر اإلنسان عليه. متى فطر اإلنسان معًدا 
للتعقل التام ثم ُعّود الرذائل استحال وتغري، فصار بدل التعقل ذا دهاء وخبث ومكر«)15). اعتمدنا 
عىل الفارايب لنبنّي أّن العقل وحده، وإن كان رضورًيا، ال يكفي ليكون رشًطا معيارًيا للتحاور. إقامة 
الدليل والتفسري والتوضيح والتشخيص هي عمليات ال بد منها ليكون احلوار نزهًيا وجمدًيا، ولعل 
التواصلّية التي يشري إليها هابرماس تفيد بذلك، ولكني وددت أن أضيف إىل هذا االستعمل للعقل 
النظري القدرة اإلنسانية عىل االنفتاح عىل الغري، فالعقل وحده ال يكفي إذ ال بد أن يتوافر يشء من 

الوجدان واإلحساس، ليكون التواصل جمدًيا.

مهم يكن من أمر، فإن ثقافة احلوار بدأت تتطّور شيًئا فشيًئا يف عاملنا العريب، عىل الرغم من العوائق 
اجليوسياسية التي قد تقّلل من قّوة ارتكازها يف املجتمعات العربية املتحّولة. ال مناص من هذا التطوير؛ 
ألن هذه الثقافة وفق ما بينّا أعاله هي سمة التحديث والصبغة التي قد يتخذها املجتمع املدين العريب، 
إن توافرت له اإلمكانات الفكرية والسياسية املدعمة للتعقل واحلرية والتسامح واالحرتام. التحاور 
قد يستعمل الوجدان، فيتحرك من خالل القرابة الفكرية واأليديولوجية التي هي نوع من العصبية، 

وال شك يف أن التحابب يسهل عملية احلوار نفسها، فيجرب املتحاورين عىل االحرتام. 

التآلف كثرًيا ما  التوافق نفسها، واحلقيقة هي أن  االحرتام رشط رئيس من رشوط نجاح عملية 
والشتم  السب  إىل  ينساقوا  لن  احلوار  يف  األطراف  إن  حيث  التفاهم،  ثم  ومن  املتبادلة  للثقة  يمهد 
السيايس كثرًيا ما تكون  العمل  بم أن ساحة  تبعاهتا.  ُتعرف  والتشهري، ولن ينخرطوا يف جتاذبات ال 
ساحة حرب، فقد يذهب كل طرف إىل اجلانب األقىص، واجلانب األقىص يف احلرب هو القضاء عىل 
اآلخر حتى املوت، بحسب عبارة اجلنرال األملاين كالوزفيتز، ويف السياسة هو إقصاء اآلخر هناًئيا عن 
العمل السيايس. بذلك، يتحول مسار التحاور إىل ممارسات تكتيكية للقضاء عىل اآلخر، وبم أن هناك 

جدلية للتعامل مع اآلخر فإن هذا املسار التوافقي يتحول إىل جحيم املعركة اإلقصائية. 

)5)) الفارايب، فصول، فصل 9).
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عىل  يكون  قريب  غري  يكون  من  أن  أساس  عىل  والكراهّية،  العنف  إىل  تؤدي  املفرطة  الوجدانية 
مسافة بعيدة مني، ليتحول إىل عدو جيب القضاء عليه. لذلك كله، جيب جتنب هذه الوجدانّية املفرطة 
واستعمل التعقل الذي يسمح للجميع بتحاور يركز عىل املصلحة العامة، فالساحة العمومية وفق ما 
يبني هابرماس)16) هي األّس األّول ألي ديمقراطية منشودة؛ ألهنا تضمن يل مناقشة األفكار املطروحة 
ومناقضتها ومقارعتها باحلجة والدليل، حتى يتوّلد من ذلك كله املعنى احلقيقي واالجتاه الصحيح. 
الّفعالة للمواطن، حتى يديل رأيه مبارشة ومن دون خوف،  املشاركة  العمومّية  الساحة  تضمن هذه 
وفق قوانني مضبوطة كان هو ذاته طرًفا يف إنشائها. إن دور الثورة اإلعالمية املعارصة والتكنولوجيا 
دور رئيس يف تكوين هذه الساحة العمومية وتأطريها وتقنينها، والتعقلية هي التي تربط العقل بالقيم 
الرئيسة للحوار، مثل التسامح واالحرتام، وتربط أيًضا العقل بالوجدانّية اإلجيابّية التي ختلق مناًخا 

مالئًم للحوار. 

حرية العمل والنظر

عندما نتحدث عن حرية العمل والنظر، فإننا نعني ال حمالة احلرية يف أي يشء هيم اإلنسان. تلك احلرية 
التي ال تصدها إالّ حرية الغري فتقف عند ذلك احلد، إالّ أن هذا التحديد يبقى يف حد ذاته ناقًصا، عىل 
أساس أن الذي يسطـر اخلط الفاصل بني حريتي وحرية اآلخر غري معروف وغري حمدد بدقة. لذلك، ال 
بد من إعادة حتديد احلرية اخلارجية التي تربطني باآلخر يف داخل املجموعة البرشية، من حيث هي، كم 
بيـَّن كانط بإحلاح، احرتام القوانني التي وافقت عليها بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، فال حرية من دون 
قانون وال قانون من دون مناقشات عمومية وموافقة علنية )باإلمجاع أو باألغلبية(، وال موافقة علنية من 
دون احرتام الفرد يف آرائه ومواقفه املختلفة واملتنوعة. من املفيد أن نذكـر دائًم أن أساس احلقوق يكمن يف 
احلرية وأن أساس احلرية هو احرتام الذات واآلخر، فمن دون ذلك لن يتجاوز اإلنسان حالته الطبيعية، 
مهم تطورت مركزيته االجتمعية وحالته االقتصادية. هذه هي القاعدة الثانية التي تلخص آداب املناظرة 
وأخالقيات التحاور عموًما، فاحلرية يف املسار الديمقراطي احلقيقي ال تتجزأ وال تقبل املساومة والتقزيم.   

يعني  العامة.  للقوانني  إالّ  املجتمع  الفرد يف  خيضع  ال  أن  احلق يف  دائًم هي  احلرية  تكون  لذلك، 
ذلك أّنه عىل املجتمع أن يضمن كرامة املواطن، فال يمكنه اعتقاله أو سجنه أو قتله أو تعذيبه، بإرادة 
الفرد يف أعىل هرم السلطة أم يف أسفله، أو بقرار اعتباطي من  اعتباطية لفرد معني، سواء أكان هذا 

((6( Habermas, L’Espace public (Paris: Payot, (978(.
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جمموعة من األفراد. أن يكون الفرد حًرا يف املسار الديمقراطي، فذلك يعني حق الفرد يف الترصيح، 
علنًا ومن دون رموز ووساطة ملتوية، بآرائه ودينه وفلسفته واعتقاداته، ويعني حقه يف اختيار طريقة 
عيشه من دون رشط أو ترصيح، وحقه يف االجتمع إىل أفراد عائلته وجمتمعه ألغراض نفعية أو دينية أو 
أيديولوجية أو سياسية، يف ضوء القوانني التي اخُتذت باإلمجاع وبحسب آليات الترشيع الديمقراطي. 
هكذا، تقوم فلسفة التحاور عىل إقرار احلّريات الفردّية والعمل عىل تطويرها، ومقصدها يبقى متمثاًل 
أساس  فهي  اإلنساين،  الصعيد  وعىل  املجتمعات  ويف  األفراد  بني  والعنف  اخلصام  أسباب  بتقليص 

التحابب واملؤانسة وطريق التقدم والتحرر، وهي أخرًيا عمد احلياة الديمقراطية.
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قراءة يف كتاب »ألوان السينام السورية«

عاّمر دّيوب

قراءة  السورية«)1)،  السينم  »ألوان  كتابه  يف   ،(0(7 آذار  يف  غادرنا  الذي  إبراهيم،  بشار  قّدم 
التي  للقضايا  وقراءة  السورية،  السينم  لواقع  اجتمعية  قراءة  أي:  السورية؛  للسينم  سوسيولوجية 
ناقشتها منذ بداية نشوئها إىل )00). حماولته هذه دفعته إىل تأريخ بدايات بروز السينم إىل حد ما؛ فقد 
أشار إىل أن أول فيلم روائي سوري ُأخرج يف عام 8)9)، وأن اسمه: »املّتهم الربيء«. وقد عرب عن 
رأيه يف أن األفالم السينمئية التي أنتجت منذ البداية حتى )96)، قد كانت مكرسة لـ »وظائف إعالمية 
سينم  تتأسس  مل  طبًعا-  هذا-  وعىل  واالجتمعية«،  والثقافية  السياسية  املجاالت  يف  دعائية،  إعالنية 
حقيقية، ال قبل هذا التاريخ وال بعده، حتى يومنا هذا! ومن ثم تساءَل: هل لدينا سينم؟ أم إن لدينا 
أفالًما سينمئية فقط؟ وهو التساؤل نفسه الذي يتساءله سينمئيون سوريون كثر. ومن نافل القول إن 

اآلراء كافة متيل إىل وجود أفالم سينمئية فقط. 

))) بشار إبراهيم، ألوان السينام السورية، )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، )00)).
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الصناعة السينامئية يف مرص

التطور  بفوارق  عالقة  له  وهذا  حقيقية؛  سينم  لدهيا  يوجد  التي  هي  العريب،  العامل  يف  فقط  مرص 
التارخيي بني هذا البلد وبقية البالد العربية، ومن ثم ال جمال ملقارنة اإلنتاج السينمئي لدهيا باإلنتاج 
السينمئي يف العامل العريب. وال بد أن نقول هنا: إن مرص قد كان لدهيا جتربة هنوض صناعي يف املجاالت 
كافة، وليس يف السينم فقط، ولكنها فشلت يف ذلك، وهذا أّدى إىل ظهور ثورة )95)، مع ذلك فإن 

إرث النهوض ذاك، هو ما َبنت عليه الطبقة املتوسطة التي استلمت احلكم مع مجال عبد النارص. 

قبل )95)، كان هناك نظام برجوازي طامح إىل التطور، وقد جاءت السينم متوافقة مع طموح التطور 
هذا؛ فاجتهت نحو متثيل القضايا الربجوازية بامتياز، وكذلك نحو قضايا متصلة بالتاريخ؛ فالربجوازية 
تتحكم باحلارض، وحتاول أن تؤصل نفسها تارخيًيا. وظهر حينئذ النجم والنجمة السينمئية بوصفهم 
البدوي،  الرسول، والسيد  تارخيية ودينية، مثل: »بالل مؤذن  أفالم  أنتجت  حموًرا لألفالم. وكذلك 
ورابعة العدوية...«، وُعمَل عىل صناعة النجوم، بم جيعل من السينم أحد فروع اإلنتاج يف االقتصاد، 
وهي كذلك فعاًل؛ فالسينم ليست فنًا وإبداًعا فقط، وإنم هي أحد فروع االقتصاد، وهلا سوق حملية 
تأسيس »رشكة مرص  تم ذلك يف مرص عرب  ولقد  للنهوض هبا.  أموال طائلة  إىل  وخارجية، وحتتاج 
للتمثيل والسينم« عام 5)9)، ثم أنشَئ »استوديو مرص« عام 5)9)، بأموال بنك مرص حينها، وبدعم من 

االقتصادّي املرصي الكبري طلعت حرب.

أما يف سورية، فلم يكن هناك أّي دعم مايل للسينم يف بداياهتا، لذا ُأنتِج الفيلم األول، الذي أرشنا 
للسينم،  حمبني  شباٍب  من  بمغامرة  نفسها  عن  أعلنت  التي  فيلم«  »حرمون  سينمئية  رشكة  عرب  إليه، 
وقد تّم هذا بعد عام واحد من إنتاج أول فيلم مرصي روائي طويل، هو: »قبلة يف الصحراء« يف عام 
7)9). إن غياب برجوازية سورية طاحمة إىل النهوض االقتصادي، منع حتّقق ذلك، بينم حضور تلك 

الربجوازية يف مرص سمح بذلك. ولقد بقي هذا األمر يف إطاره هذا ممتًدا إىل املستقبل. ومن ثم تعاملت 
مرص مع السينم بوصفها صناعة وإبداًعا وفنًّا، بينم تعاملت سورية معها بوصفها هوية وإبداًعا فقط، 
قصدت هنا: أن االختالف يف مرشوع الطبقات الربجوازية شّكل ويشّكل سبًبا لالختالف العام يف 

جماالت احلياة كافة، ومنها السينم وصور الفنون واآلداب املختلفة.
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تأسيس السينام السورية

جاء عام )96)، وحدث انقالب 8آذار، واستلم اجليش حينها زمام السلطة باسم البعث. ولكن، 
كان قد تّم ذلك بعد جتربة وحدة فاشلة بني سورية ومرص، وقبلها قام اجليش بانقالبات عسكرية عدة 
فاشلة أيًضا، وكذلك بعد حكم االنفصال عن مرص. دّلت تلك السنوات 946)إىل )96)، وال سيم بعد 
االستقالل، عىل ضعف الطبقة الربجوازية الشديد، ودلت عىل ضعف قدرهتا عىل استنهاض الوضع 
العام يف سورية، لذا ليس من حلوٍل للمسألة الزراعية، وال حلول للرصاعات الكربى بني ممثيل حلب 
ودمشق، وال للصعود القومي »بعثي وإقليمي«، وال للصعود الشيوعي الكبري، وال لضياع فلسطني، 
التباينات كلها فرضت وضًعا جديًدا، ومن ثم  وليس من جتهيٍز عسكري فاعٍل للمواجهة. إن هذه 
حدث ذلك االنقالب، وكان أقوى انقالب عسكري يف تاريخ سورية املعارص، ولكنّه بدوره مل يستطع 
تأمني استقرار هنائي يف سورية، ومل يستتّب األمر إاّل مع انقالب 970)، الذي سمي »حركة تصحيحية«. 
بني التارخيني السابقني كان ممثلو البعث العسكريون والسياسيون قد حسموا مسألة سيطرهتم النهائية 
االقتصاد  قطاعات  أغلبية  شمل  عام،  قطاع  من  فرًعا  بوصفها  تأسست  حينئذ  السينم  سورية.  عىل 
الوطني، وشمل صور احلياة املختلفة. غري أن طبيعة املرحلة االنتقالية تلك، والرصاعات العسكرية 
ثانية، كان قد منع قيام  البعث من جهة، ومع بقية األطراف من جهة  العنيفة بني أجنحة  والسياسية 
أفسح  بامتياز،  أمنًيا وعسكرًيا  استقراًرا  كان   ،(970 بعد  َتشّكَل  الذي  االستقرار  إن  هنوض حقيقي. 

بعَض امتيازاٍت ملتحالفني ضمن إطار اجلبهة الوطنية التقدمية.

والسؤال هنا: 

ما وضع السينام حينئذ؟

العامة  املؤسسة  إلنشاء   (96( يف))-))-   ،(58 رقم  الترشيعي  املرسوم  صدر   ،(96( انقالب  بعد 
للسينم يف سورية، هذه املؤسسة التي منذ تأسيسها حتى 970) مل تنتج إاّل فيلًم روائًيا واحًدا- يف عام 
الصعود  الشاحنة«.  »سائق  فيلم  وهو  »بوشكوفوتشينتش«،  يوغساليف  خمرج  من  967)-بمساعدة 

التقدمي، الذي أرشنا إليه، وأيديولوجيا النظام االشرتاكية والقومية يف الستينيات، شكال رؤى أغلبية 
املشتغلني يف السينم، بل رؤى أغلبية املشتغلني يف الثقافة السورية، فربزت أسمء: نبيل املالح، وقيس 
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اللبناين  املخرج  وكذلك  »اللبناين«،  علوية  وبرهان  »املرصي«،  صالح  وتوفيق  »العراقي«،  الزبيدي 
جورج نرص، والحًقا حممد ملص، وسمري ذكرى، وحممد شاهني، وآخرين. ذلك املرسوم أّمَم صناعًة 
مل تكن موجودة، أي إن الطبقة القديمة مل تؤسس صناعاٍت حقيقية يف سورية، وكذلك األمر يف السينم. 
املرسوم هذا، ومع تأسيسه ملؤسسة السينم، وضَع هلا أهداًفا، تتضمن دعم القطاع اخلاص يف السينم 
السوفياتية،  الدول االشرتاكية  فارق جذري عن  التقدمية. هنا  القومية  الرؤية  يتوافق مع  أيًضا، وبم 
فهناك تأميم كامل ملختلف أوجه احلياة، بينم يف مرص وسورية والعراق، أي يف دول االشرتاكية العربية، 
فقد بنتها طبقة برجوازية متوسطة صاعدة بمؤسسة اجليش من ناحية وبحزب قومي من ناحية أخرى. 

مميزات السينام السورية

للسينم السورية مميزات خاصة، وقد صنعت أفالًما سينمئية خمتلفة يف توجهاهتا عن السينم املرصية، 
ولكن سورية ظلت بال صناعة سينمئية، واألمر نفسه يف قطاعات االقتصاد كلها، ومن ثم، مل تستطع 
سورية  وُحكمت  بدورها،  الفاشلة  السابقة  الطبقة  من  بدياًل  يكونا  أن  وعسكرها  املتوسطة  الطبقة 
وتأمني  العام  والتعليم  الزراعي  واإلصالح  التأميم  حيث  الستينيات،  مرحلة  بإرث  وأمنًيا  عسكرًيا 

فرص عمل كثرية.

بشار إبراهيم مل يستطع اإلشارة إىل دور النظام األمني والعسكري؛ وهلذا حاول جاهًدا قراءة الواقع 
الذي تتحرك فيه السينم السورية، وكذلك قضاياها، وحمدودية اإلنتاج الفيلمي فيها )47فيلًم(، يف إطار 
املمكن نقدًيا، وبعيًدا عن االبتذال أو االرتزاق، وضمن ما ُيفرض فرًضا من أشكال الكتابة والبحث 
واملقدمات والنتائج؛ أي: الكذب. هناك أسمء المعة يف سورية، وتقريًبا ال أحد يتذكر سواها، فهناك 
نبيل مالح وفيلمه »الفهد«، وحممد ملص وفيلمه »الليل« و»حلم املدينة«، وفيلم »تراب الغرباء« لسمري 
ذكرى، والحًقا برز كل من عبد اللطيف عبد احلميد وأسامة حممد وريمون بطرس وحممد شاهني، 
ومع هذه الكوكبة فإن اسم املخرج ُعمر أمرياالي يغيب غياًبا شبه كيل عن كتاب بشار إبراهيم، عىل 
الرغم من أن أمريالي ُيعّد من أوائل السينمئيني السوريني، ولديه رؤية خاصة عن السينم، وإن كانت 
القومية واالشرتاكية عىل كل حال،  العامة للمثقف السوري؛ أي رؤى  الثقافية  ال خترج عن الرؤى 
وهذه الرؤية تطّورت الحًقا كم احلال عند بقية السينمئيني السوريني، وإن مل تغادر اهلم الوطني العام.

 جاء تأسيس السينم السورية حممواًل عىل قضايا وطنية وشعبية وكفاحية، فلم يظهر النجم املتفرد 
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األسطوري، النجم اجلميل جًدا، كم هي احلال يف مرص قبل ثورة )95)، بل ظهر النجم البطل الشعبي؛ 
بشار  سورية.  يف  »التقدمية«  التطورات  تعكس  ثم  ومن  املجتمع،  يف  التغرّي  بآلياهتا  تتلمس  فالسينم 
إبراهيم عىل الرغم من معرفته الدقيقة بسياسة الدولة وغايتها من صناعة السينم، فإّنه ال يسري بالنقد 
إىل حدوده القصوى، وهذا متعلق من دون شك برؤيته أواًل، وبالرشط السوري األمني بامتياز، وبأّن 
كتابه سيصدر عن مؤسسة السينم ذاهتا، يف سلسلة »الفن السابع«، يف إطار منشورات وزارة الثقافة، 
أثرَّ يف جممل  لذا ذهب إىل أن سورية واجهت مشكالت كربى، وال سيم العدوان الصهيوين، وهذا 
التطور العام، ويف السينم كذلك. طبًعا، ال يمكننا أن نغمض العني عن تأثري اخلطر اخلارجي، ولكن 
هناك كذلك دور االستبداد، والدولة األمنية يف ضبط تغرّيات املجتمع وتطوراته كافة. األيديولوجيا 
التي حتكمت بأدمغة املثقفني السوريني والسينمئيني، مل تدفع أغلبيتهم ليخضعوا للسلطة كم تشاء، بل 
حاولوا إنتاج أفالم سينمئية تنتقد السلطة وفساَدها وهنَبها، وهذا ما منع الدعم املايل الكبري ملؤسسة 
السينم، ولكن ليس بصورة هنائية؛ ألن البريقراطية والدولة األمنية حتاوالن دائًم تطويع املثّقفني، ولو 
وبضغط  مستمر  مايل  عوٍز  يف  أنفسهم  السوريون  السينمئيون  وجد  ثم،  من  طوياًل،  زمنًا  األمر  أخذ 
سيايس وإداري مستمرين، ولكنهم مل يتخلوا عن هاجسهم يف إخراج أفالم ذات نوعية عالية. وكتب 
بشار إبراهيم: إن حصيلة عبد اللطيف عبد احلميد حتى )00) ستة أفالم، ونبيل املالح وحممد شاهني 
مخسة أفالم لكل منهم. الالفت هنا، أن سينم القطاع اخلاص السوري فشلت فشاًل شبه كيّل، والالفت 
لالنتباه أيًضا، أن سينم القطاع العام فشلت هنائًيا يف مرص واجلزائر مثاًل. إًذا، السينمئيون السوريون 
كانوا حياربون عىل جبهات شتى، من أجل إنتاج أفالم سينمئّية متمّيزة عربًيا، وهي امليزة املميزة لكل 
ما أنتجه كل من: عمر أمرياالي، ونبيل املالح، وحممد ملص، وسينمئيي التسعينيات: عبد اللطيف 

عبد احلميد، وريمون بطرس، وأسامة حممد، وآخرين، والكالم يستمر يف حكمه إىل هناية عام )00).

إًذا، غاب النجم، وحرض البطل يف السينم السورية، وكذلك يف السينم املرصية بعد )95)، ويمّيز 
بينهم بشار إبراهيم، فالنجم: ُيصنع صناعة، وهو شخصية الفنان وحضوره العام كرمز وكأسطورة 
للمعجبني. بينم البطل: يمّثل قضايا اجتمعية أو ثقافية أو عملية وسوى ذلك. ويمكن للفيلم أن يتضمن 
بينم تتمحور السينم »الربجوازية« حول النجم أو النجمة، وهذا فارق هام بني  الكثري من األبطال، 
السينم االجتمعية والسينم الربجوازية. سورية املحكومة بنظام أمني، ولكن بإرٍث أيديولوجي قومي، 
بمشكلة  املخرجون  اصطدم  وهلذا  بسهولة؛  عنه  التخيل  يمكنها  ال  إرث  سابقة،  »اشرتاكية«  وبدولة 
بشار  يشري  هنا  املطلق؟!  احلاكم  النظام  منبوذين من  أفالمهم وهم شبه  حقيقية، فكيف سُيخِرجون 
إىل حتوالٍت جرت يف سورية، وحاولت السينم تصويرها، وقد طالت كل يشء تقريًبا، األيديولوجيا، 
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والنظام االشرتاكي، والقيم، واللغة، وأفكار األفالم ذاهتا أيًضا. إن االستبداد فرض منظوره الضّيق 
عىل كل يشء يف سورية، وعىل السينمئيني، فكانت أفالمهم مهمة جًدا، ولكنها ظّلت حمليًة بامتياز. 

املحيل والوطني

التقط بشار إبراهيم قضية مهمة، وهي: الفارق بني استخدام اللغة الفصحى واللهجات املحلية. 
ورأى أن السبعينيات فرضت لغة وطنية عامة، ولكن التسعينيات سمحت باللهجات املحلية لتتبوأ 
احلوار السينمئي، عاكسة بذلك احلياة الواقعية للبرش كم يلفظون اللغة يف مناطقهم وقراهم ومدهنم، 
وال شك يف أن حقبة السبعينيات وما قبلها كانت ُتعيل من شأن القومية، لذا اعتمدت اللغة العربية 
الفصيحة يف كل أشكال الفنون ومنها السينم، بينم تقّلصت أحالم السوريني ما بعد السبعينيات، وهو 
وصور  اللهجات  متثيل  أي:  باألنثروبولوجيا؛  إبراهيم  بشار  ويسميها  املحليات،  بتصاعد  سمح  ما 
حممد  وأسامة  احلميد  عبد  اللطيف  عبد  سينم  املناطق،  تلك  يف  لقرون  ربم  مورست  كم  كلها  احلياة 
وأن  الوطنية،  تلغي  ال  املحليات  أن  إبراهيم:  بشار  ناقش  ذلك.  عكست  وآخرين  بطرس  وريمون 
اللهجات املحلية، بل القومية، إثراء ملفهوم الوطنية. هذه الفكرة ُتطرح عاملًيا من أجل عدم انقراض 
املحليات لصالح سيادة املركز والوطنية أو القومية، وكذلك ملنع اندثارها، وهناك سبب ثالث، وهو 
وال  والوطني،  املحيل  بني  العالقة  جيًدا  يعي  كاتبنا  الفرعية.  اهلويات  لصالح  اجلامعة  اهلويات  متييع 
يضحي بالوطنية حلساب املحلية وال العكس. املهّم هو يف التقاطه هذا التحّول يف السينم، وهنا أال حيق 
لنا أن نتساءل: ملاذا اجتهت السينم من معاجلة القضايا االجتمعية العامة والوطنية إىل القضايا املحلية 
القائمة، ونقد  للسلطة وللسياسة  نقًدا  للحياة؟ أال يتضمن هذا  ومشكالهتا وثقافتها وطريقة فهمها 
فشل السلطة يف رفع املستوى احليايت العام للمواطنني، ومنعهم من تبني قضايا أكرب من حملياهتم؟! 
والطمع  اخلدمات  احلياة وغياب  وبساطة  والتخلف  الفقر  تؤكد  السوريني،  السينمئيني  أفالم  أيًضا، 
حتوالت  كوميدي.  بقالب  كله  ذلك  وُتقدم  والتسليع،  اجلشع  نحو  القيم  حتّوالت  وُتظِهر  واألنانية، 
سورية من السبعينيات وما بعدها مبثوثة يف النتاج األديب والفني كله، وإن ليس بشكل علنيٍّ ومبارش. 
الذي حاز عىل جوائز عدة،  النهار«  أسامة حممد »نجوم  فيلم  فإن  الفكرة األخرية،  الرغم من  وعىل 
ولكنَّه مل ُيعرض يف صاالت السينم السورية أبًدا، ثم أال يستدعي ذلك منّا تفسرًيا: إهّنا السلطة، وال 

يشء آخر، ولقد عّراها متاًما. إن أمهية الفيلم، قد منعت جتاهله، ولكنها مل جتعله متاًحا أبًدا.
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التحّول يف اللغة وتصوير احلياة املناطقية للمدن ظل بدوره قارًصا، يف السينم والدراما التلفزيونية، 
»الرقة، ودير  بينم غابت حياة مدن أخرى  املدن،  العالقات االجتمعية وحياة بعض  حيث صّورت 
بني  متتالية  لعقود  األمنية  والعالقة  السياسات  يوضح طبيعة  كيّل، وهذا  غياًبا شبه  الزور، وسواها« 
خمتلف أشكال الفنون واحلياة الواقعية يف سورية، فهناك سياسات عامة، ال يسمح باخلروج عنها أبًدا.

الوطن مل يصمد

الوطن  مفهوم  يصمد  مل  ملاذا  إذ  الثورة،  بعد  الوضع  مآالت  يف  بالبحث  تغري  الفقرة  هذه  فكرة 
والوطنية؟ وملاذا مل ُيعل فوق الرصاعات؟ وملاذا اجتهت سورية نحو املحليات واملناطقيات؛ بل لقد 
يف  وميليشياهتا  إيران  استدعى  فالنظام  الداخل؛  ضد  اخلارج  من  احلمية  ُطلبت  حني  األسوأ  حصل 
العامل، واستدعى روسيا. وعكس ذلك استدعت املعارضة تركيا وأمريكا. نعم، لقد غابت الوطنية 
حياة  تصوير  من  السينم  حاولته  ما  إن  قصدت:  واملعارضة.  النظام  من  كل  خطاب  عن  كبرًيا  غياًبا 
املدن وااللتفات إىل املحيل، بقصد إظهار الغنى الثقايف السوري، وال سيم أن املخرجني »تقدميون يف 
رؤيتهم«، مل يعّزز الوطنية؛ بل كانت حمض قضايا جديدة لألفلمة، وعكست التحوالت يف الواقع، 
وطلًبا  باحلمية  للشعور  واملنطقة«  والعائلة،  والطائفة،  »الدين،  املحليات:  نحو  الشعب  اجته  حيث 
الوعي  أن  أوضح  فإنه  وتلفزيونًيا،  سينمئًيا  الغنى  ذلك  إظهار  من  الرغم  وعىل  وبالتايل  لالستقرار، 
السوري مل يعد »وطنًيا«، بل أصبح حملًيا بامتياز، وهذا ال ُيفرس بذاته، بل بالتحوالت التي قادها النظام 
إًذا، إن تلك التحوالت أّدت إىل فقدان كامل للثقة بالنظام، وإىل  بوصفه الضابط للتحوالت كلها. 
عده ال يمثل السوريني، ويمثل طبقة، ويدافع عن مصاحلها. إن منع كل صور احلياة الثقافية والسياسية 
واحلريات العامة، منَع السينم أيًضا اجلرأة يف طرح املشكالت، ولكنّها مع ذلك أفلمت الكوارث التي 

كانت تتجه إليها سورية.

إن كل حماوالت السوريني الثائرين يف ))0)، يف استعادة الوطنية والتفكري بحلوٍل ملشكالت سورية 
كلها، واالنتقال إىل نظاٍم ديمقراطي، ُمنعت بقوة القتل واالعتقال وتدمري البلدات واملدن، وُمنعت 
م الوعي ما قبل الوطني. إن سينم ما  بالتدخل اخلارجي وباجلمعات السلفية واجلهادية، ومن ثم، تقدَّ
أنزور،  انقساًما كبرًيا، فسينم »النظام« كانت مبتذلة، كم ظهرت يف أفالم نجدت  ))0) عكست  بعد 
مثاًل: »فانية وتتبدد«. بينم سينم الثورة مل تَتْح هلا اإلمكانات لصناعة سينم متقدمة، ومع ذلك عكست 
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حياة املدن واالعتقال والقتل والدمار، ومل تستطع متثيل األحالم الكربى يف االنتقال الديمقراطي نحو 
حياة أفضل. وقد يكون هذا لصلته املتينة باألوهام؛ ألن احلياة ُأعدمت يف سورية، ولكن أيًضا ألن 
الفنون واآلداب بصورها كافة قد حتتاج إىل زمٍن طويٍل؛ لتتفهم ما جرى يف سورية، ولتعيد بناء وعيها 

وإنتاجه فنًيا وأدبًيا، وهذا أمر مرتوك للوعي املستقبيل الدقيق، واملطابق للواقع.

السورية  السينم  تصوير  وكيفية  أيًضا،  االجتمعية  والعالقات  واملكان  البيئة  موضوع  بشار  عالج 
هلا، وأشار بذكاء إىل أن كثرًيا من األفالم السورية، إّما استعادت مواضيع تتعلق باالحتالل العثمين أو 
بالعدوان اإلرسائييل وآثاره. وغرد عمر أمريالي، املغيَّب عن هذا الكتاب، نحو الواقع البائس الذي 
الدولة  سياسات  عىل  حّية  شهادات  بمنزلة  التسجيلية  التوثيقية  أفالمه  وكانت  سورية،  إليه  صارت 
الفاشلة، وال سيم ما طال حياة السوريني يف حميط سد الفرات، أو من خالل فلم »الدجاج«، والفقر 
الذي اكتنف احلياة السورية، من حيث االقتصاد والعالقات االجتمعية، ويكّمل ذلك أفالم خمرجي 
التسعينيات، حيث تفتقر حياة السوريني إىل خيارات أخرى خارج عباءة السلطة واجليش والوظيفة، 
أو خارج املشاريع اهلامشية من مثل تربية الدجاج، وهنا نالحظ، أن سورية ظّلت تفتقد إىل مرشوعات 
صناعية حقيقية يف تارخيها كله، لذا حرشت الثقافة السورية يف إطار األيديولوجيا أكثر من أن تكون 
الفقر متعدد األشكال؛ اقتصادًيا،  عاكسة للواقع الفقري. السينم وصور اإلبداع كلها، عكست ذلك 
فقد  الفكري لألفالم،  املستوى  أمهية  هنا، وعىل  ذلك، ومن  وتعليميًّا وغري  وأيديولوجيًّا،  ومعرفيًّا، 

ظّلت فقرية بموضوعاهتا وقضاياها.

الصور النمطية

ال  ولكنه  األطفال،  يواجهها  التي  املشكالت  السينم  تصوير  كيفية  يف  إبراهيم  بشار  يبحث 
ينتقدها؛ ألهنا جتاهلت ترشيعاٍت دولية عظيمة حّددت حقوق األطفال، ومنعت عنهم كل ظلم، 
أفالم  إن  حيث  التعليم.  من  إخراجهم  ومنعت  رضهبم،  منعت  و  العمل،  يف  انخراطهم  ومنعت 
 . سورية التسعينيات تعكس فقط احلياة البائسة هلؤالء األطفال بصورة عامة، وكأّنه وضٌع طبيعيٌّ
كذلك يتناول موضوع املرأة، فريى أن السينم قدمت الصورة النمطية للمرأة، حيث دورها هاميش، 
وملحقة بسلطة الرجل األخ أو االبن، ومن ثم نادرة هي األفالم التي أعطت للمرأة دوًرا ثورًيا، مع 
رضورة اإلشارة إىل أن بشار حاول التطرق إىل بعض األفالم التي حاولت جتاوز صفحة النمطية 
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لصالح صورة ثورية أو مساواتية مع الرجل. مالحظة بشار األساسية هي النمطية بوصفها شكاًل 
طبيعيًّا للحياة، والسؤال، هو: ملاذا ظّلت النمطية هي السمة العامة للمرأة، ومِلَ ملْ تطالب بحقوٍق أكرب 
هلا؟ السينم مل ختطئ يف التعبري عن فكرة النمطية؛ ألن أعضاء املجتمع كافة ُقِدموا وفق صورة نمطية 
قديمة؛ فاحلاكم إله، والزوج هو املتحكم بشؤون العائلة، واملرأة لإلنجاب، والطفل ملساعدة األب 
يف حاجات املنزل، والبنت للزواج. طبًعا، هذه هي صورة البرش امُلفقرين واملهمشني، وختتلف عن 
ذلك حياة الطبقات األكثر غنًى، ولكن السينم ظلت أمينة »للشعب«، حلياة أكثرية الناس، وهلذا 
قدمت النمطية السائدة واملسّودة يف الواقع، األخرية هي الصورة التي ثبتتها األيديولوجيا احلاكمة 

وممارسات النظام كافة.

مل أجد شغاًل نقدًيا عىل قضايا اجلنس واحلب والتواصل. يشري الباحث إىل أن السينم السورية كثرًيا 
ما تطرقت إىل هذه القضايا، وإذا كان الشكل الطبيعي للعالقات ال يعد مشكلة يف أصله، فإن القتل 
كثرية  مشكالت  وكذلك  السينم،  تناقشه  مل  الديني،  االختالف  بسبب  أو  احلب،  نتيجة  يكون  الذي 
التحرش اجلنيس  يومًيا، وهناك مشكالت  اغتصاًبا  ما يكون  كثرًيا  ذاته، حيث  الزواج  بطبيعة  تتعلق 
يف العائلة، وقضايا كثرية مل يرِشْ إليها الباحث، ربم، ألن السينم ذاهتا مل تتطرق إليها، ومن ثم: يغيب 
اجلانب املشكل يف العالقات، وبذلك يمكننا القول: إن السينم مل تتطرق إىل هذه القضايا بشكٍل جاد 
ودقيق. يف فيلم »نجوم النهار« يتطرق إىل املشكالت التي تنتج عن زواج التبادل، فالرجل يعطي أخته 
إىل العريس الثاين واألخري يعطي أخته إىل الرجل األول، وهناك مشهد حترش وحيد يف الفيلم، وسوى 

ذلك، فإن هذا الفيلم يصّور عالقات اجتمعية اعتيادية بني ممثليه.

العتقال والسجن

قضية السجن واملنفى واالغرتاب، يفرد هلا بشار إبراهيم جزًءا خاًصا هبا، ويرى أن هناك أفالًما 
عدة تطرقت إليها بمثل »أحالم املدينة« ملحمد ملص، الذي تقول إحدى شخصياته: »إنه تعلم داخل 
السجن أكثر مما تعّلمه خارجه، إهنم هناك- داخل السجن- يعرفون أكثر من الناس خارج السجن«، 
ويف فيلم »القلعة اخلامسة« بالتحديد، يقول عىل لسان أحد أبطاله: »السجن أكثر األمكنة قدرة عىل 

إفهامه حقيقة الواقع الذي يعيشه«.

مع ذلك، يظل تناول السينم ملا حدث يف سورية قارًصا، وال سيم بعد السبعينيات؛ وإذا كان من غري 
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السورية  األفالم  عن  وبعيًدا  ولكن،  حيتمل.  مما  أكثر  فهذا  ذلك؛  كشف  مسؤولية  الناقد  حتميل  املنصف 
والنقاد، وهذه مأساة بحد ذاهتا: أليس من اجلريمة أاّل ُتصّور حياة آالف املعتقلني واملسجونني وعذاباهتم 
التي ال تنتهي. إن سورية بمنزلة كنز لألفالم املتعلقة باملعاناة اإلنسانية واالعتقال والسجون، وحياة هؤالء 
قبل وأثناء وبعد السجن، حتتمل أن مُتّثُل عنها مئات األفالم، التي تعكس هدر حياة البرش ألبسط األسباب، 
مثل: قراءة جريدٍة رسية، أو لقاء قياديٍّ يف حزب، أو إقامة عالقة اجتمعية مع أحدهم، أو إحداهن، وعدا 
ذلك فهناك حياة التخفي التي قد متتد يف حاالت معينة إىل قرابة عرشين عاًما، عدا أن مدد االعتقال لبعض 
الشخصيات السورية تصل إىل 0) عاًما. قصدت: إن هناك »غنًى« يف هذه املوضوعات، ولكنها غائبة كلية 
عن السينم السورية، وهذا متعّلق باحلضور الثقيل للدولة األمنية، حيث ليس من متنفٍس يسمح بتصوير 

تلك املشكالت، وربم هلذا ُغّيب فلم »نجوم النهار« ألسامة حممد عن العرض اجلمهريي.

ما أشار إليه كل من بالل صابوين وحممد ملص، كم عرضنا، يثري املرارة فعاًل؛ فسجون عدرا أو 
صيدنايا أو املزة، كانت أمكنة للتعّلم والتثقف. ولكن، ليس ألن أنظمة السجون ترأف بحال املعتقلني؛ 
بل ألن املعتقل باألصل ُينمي نفسه؛ ألنه سيايس، وينشغل باملعرفة؛ ألنه صاحب قضية. وهناك طول 
مدة االعتقال التي ترتاوح بني عقد وأكثر من عقدين، التي تفرض عيش حياة بائسة وتعيسة، ومن 
ثم، إهنا تفرض آلية ما لتزجية الوقت، التي تسمح بالقراءة واإلبداع وفهٍم دقيٍق للواقع القار، حيث 
االعتقال ذاته بسبب طبيعة النظام األمني، لذا يصبح املسكوت عنه خارجًيا مفهوًما- كم هو- داخل 

السجن. إن النظام هو سبب كل صور الكوارث التي يعيشها الناس داخل السجن وخارجه. 

ال يشء من ذلك يف السينم السورية، وهذا طبيعي، يف إطار الدولة األمنية.

نجد  أن  نستطيع  »دوًما  فيكتب:  السورية،  السينم  يف  الوطن  وإىل  السياسة  إىل  التطرق  حياول  ثم 
املخرجني  مجيع  »إن  ويضيف:  السورية«،  األفالم  يف  موجودة  السيايس  احلديث  صيغ  من  ما  صيغة 
ليقول: إن سينم  الناقد  ما دفع  املسّيس«، وهو  الطراز  السورية هم من  السينم  الذين عملوا يف إطار 
الرغم من كل  العام كانت سينم املؤلف املخرج. القصد هنا، هو: إن خمرجي سورية، وعىل  القطاع 
التعقيدات والتمويل اهلاميش والصعوبات التي تواجههم وتدفعهم ليقضوا أشهًرا الستكمل أوراق 
العرض السينمئي والتصوير وسواها، مل خيضعوا للنظام، وحاولوا االبتعاد عن قضاياه، وهذا بدوره 
يوضح سبب قلة أفالم كل خمرج، ويوضح اخليارات الصعبة التي عاشتها السينم السورية وخمتلف 
أشكال الثقافة واآلداب. واألسوأ، أن هذا منع حدوث تراكم يف صناعة السينم ذاهتا، ومل تتحول إىل 
فرع إنتاجي، وبذلك ظّلت السينم السورية فسحة لإلبداع وللفن، ولكنها مل يكن هلا دور حقيقي يف 
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تشكيل وعي جديد واملحافظة عىل مجهور حمب للسينم. ما ذكرته ال يعني أن السوريني مل يكن لدهيم 
والقومية  الفكرية  واهتمماهتم  ثقافتهم  إن  أي  السوريني،  مزاج  صعوبة  ربم  بل  السينم،  عىل  اطالع 
واالشرتاكية بل واللربالية، أقول ربم، هي ما منع االستسهال يف اإلنتاج السينمئي عىل قلته، وهو ذاته 

ما دفع املخرجني إىل االبتعاد عن رؤية السلطة وخدمتها.

ُينهي بشار إبراهيم كتابه، بعرض الفكرة الرئيسية لألعمل السينمئية الـ )47( كافة، والتي أنتجت 
السينمئي واملهرجانات  النشاط  تابع  لناقٍد وكاتٍب،  الكتاب هو بمنزلة شهادة  )96) و)00). هذا  بني 
السينمئية السورية، ورصد مرحلتي صعود السينم وهبوطها يف سورية. بشار نفسه عانى هذا الواقع، 
كم معاناة الفاعلني يف السينم؛ وهلذا وجهنا انتقادات عدة للتحليل الذي كنا نتوخى منه إظهار وتبيان 
منعت  األمنية  السيايس  النظام  طبيعة  ولكن  إىل صناعة،  للتحول  قابلة  فكرة  كانت  أن سينم سورية 
ذلك، وهو ما حّول صاالت السينم من أماكن تعج باملتابعني وباجلمهور الذواق والصعب، عىل حد 
قوله، إىل صاالت فارغة، تشغل فراغها بأفالم اجلنس واجليدو والكراتيه واملالكمة، ومجهورها من 
العاطلني من العمل واهلاربني من اجلندية ومن املدارس وسواهم، والحًقا تدهورت وأغلقت أغلبها. 
والثقافة  السينم  إدارات  عىل  املسيطرة  الشخصيات  تظل  وحينم  نفسه،  السيايس  النظام  يظل  حينم 

والتعليم ذاهتا، فإن النتيجة هي االنحطاط الكامل يف القضايا كلها.

سينام جديدة

ففي  املتمدن؛  احلوار  وموقع  احلياة  جريدة  من  كل  يف  إبراهيم  بشار  كتابات  متابعة  حاولت 
7)0)- النشاط الثقايف السوري، املتعلق بالسينم و الدراما  جريدة احلياة غطت مقاالته- حتى وفاته 
التلفزيونية، وكذلك غطى النشاط السينمئي العربية، من املغرب إىل املرشق يف معظمه. بشار إبراهيم 
فلسطيني األصل، ولكنه سوري بامتياز، وقد عايش تطورات الوضع السوري قبل الثورة وبعدها. يف 
موقع احلوار املتمدن حاول متابعة تدوين مالحظات قّيمة بخصوص السينم السورية بعد )00)، وهذا 
يوّضح »الفقر« يف املجالت واجلرائد املعنية بتغطية هذا النشاط، فاحلوار املتمدن ينرش مواد الُكتاب 

من دون مقابل مادي، وهو بمنزلة أرشفة لكتابات الكتاب اليساريني والليرباليني العرب معظمهم. 

يف األحوال كلها، نرش كاتبنا يف احلوار املتمّدن ست مقاالت بعنوان )سينم سورية جديدة(:
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تقرأ املقالة األوىل سينم جود كوراين التي أنتجت فيلم »قبل االختفاء«، تتحدث فيه عن هنر بردى، 
وعنوان الفيلم ييش بمضمونه، ويعطي نظرة تارخيية عنه، وعن كيفية املحافظة عليه، واجلدير ذكره أن 

عّمر البيك قد أخرج فيلًم يف عام )00)، عن بردى أيًضا بعنوان »هنر الذهب«.

يف املقالة الثانية ُيغطي فيلم »بضٌع من أيام ُأخر« للمخرج جود سعيد الذي يتحدث فيه عن هنر 
الفرات وعن آثار السد كذلك، علًم أن عمر أمرياالي أنتج فيلم »الطوفان« عن السد يف )00)، وحممد 
دااليت أنتج فيلم »أزرق ورمادي«. وهذا يثري التساؤالت عن سبب ذلك، وبالتأكيد ليس ألمهية السد 

فقط، وهو ما مل يعمل عليه كاتبنا.

يف املقال الثالث من سلسلة سينم سورية جديدة، يشري إىل جتربة الروائية عبري إسرب وفيلمها »عبق 
قائاًل: »ليس ثمة  ينتقده بشار  الذي  الفيلم  العطارين، وهو  فيه عن سوق  تتكلم  الذي   »(00( مغادر 
والشواهد  األثرية  معامله  أبرز  من  االقرتاب  حتى  وال  بجواره،  الرتباطه  وال  السوق،  لتاريخ  قراءة 
التارخيية الدالة عىل عراقته«، ويف هذا النص هناك قراءة وانتقادات لتجربة عبري يف الرواية والسيناريو 

واإلخراج.

يف املقال الرابع من سينم سورية جديدة، يتناول الكاتب جتربة قيص خويل، وفيلمه »سيناريو«، وهو 
إنتاج خاص، وفيه يتناول القهر الكبري الذي يكبل حياة السوريني والعرب عامة، حيث احلرية والنقد 

ممنوعان، والسجن يستقبل النقاد واملفكرين. ويتناول كاتبنا أيًضا جتربة قيص السينمئية بأكملها.

يف املقال اخلامس من سينم سورية جديدة، يتناول أمهية مؤسسة بيت الفن الدولية، وإدارهتا مرشوع 
ورشات للسينم يف 004)، وكان من جراء تلك الورشات إنتاج جمموعة من األفالم السينمئية القصرية 

بإرشاف املخرج عالء عريب كاتبي.

يف املقال السادس من سينم سورية جديدة، يتناول جتربة إياس املقداد، ويقرأ جتربته الثالثة وعنوان 
العالقة،  طريف  بني  االنفصال  وتعقيدات  فاشلة،  عاطفية  لعالقة  فيه،  ويعرض  مرة«،  »آخر  فيلمه 
وبصورة ثانوية حياول التطرق إىل االختالف الديني بني العاشقني، ولكن ناقدنا يرى أن الفيلم فشل 
يف تصوير مشكالت هذا املوضوع. ولقد لفت انتباهي مناقشته فيلًم آخر ل )إياس(، وهو »وجوه«، 
وعىل الرغم من هذا العنوان، فإن الفيلم يفتقد لظهور أي وجه عىل اإلطالق، وعىل العكس من ذلك، 
الشباب، حيث ال عمل وال حضور وال  الفيلم يشري إىل معاناة  فالفيلم ميلء بحركة األقدام، وكأّن 
مناقشة وال استمع آلرائهم، ومن ثم: غياب أي أفق حيققون من خالله ذواهتم. إن غياب الوجوه يعني 
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غياب العيون، وبالتايل يعني ضياًعا كاماًل للحضور وللذات وللدور التارخيي. ربم فكرة فيلم »آخر 
مرة«، أكثر عمًقا وتعبرًيا عن الواقع.

سينام مستقلة

املتمدن  احلوار  منشور يف  مهم  مقاٍل  املستقلة يف سوريا« يف  »السينم  مفهوم  إبراهيم  بشار  يتناول 
البديل  أهنا  العام واخلاص، ويرى  القطاع  بينها وبني كل من سينم  الفارق  فيه  005)، يوضح  يف عام 
املستقبيل يف سورية، أو أهنا احلل العميل واإلبداعي حلالة االنسداد اإلنتاجي، أو الضيق التعبريي يف 
السينم السورية؛ أي إن أدواهتا احلديثة تساعد يف إنتاج أفالم بأوقات قصرية، و»ذات ميزانّيات ضئيلة، 
وجودة فنية عالية، ورؤية فكرية عميقة«، وممن ثم تعطي حرية أكرب للمخرجني. وهنا ال بد من طرح 
السؤال: وملاذا مل يستغل املخرجون املخرضمون يف سورية أدوات هذه السينم، ويتخلصوا من عبء 
انضموا  املخرضمني  بعض  ومراقبته؟  للنظام  وتبعيتها  ورشوطها  العامة  السينم  مؤسسة  بريقراطية 
إليها، من مثل نبيل املالح وحممد ملص، ولكن إنتاجهم ظلَّ شحيًحا. وهنا يعلن تساؤٌل عن نفسه: 
ملاذا مل يتوسع اإلنتاج السينمئي؟ أيًضا سُيطرح سؤال آخر: أين سينم املخرضمني وقد أصبح أغلبيتهم 
يف اخلارج، ومنذ ))0) ال يشء حتّقق، وهذا يفتح مناقشة دقيقة وعميقة عن مرشوعاهتم السينمئية، فأين 

هي؟ وملاذا مل تقدم أفالًما الفتة للعامل عم حيدث يف سورية؟!.

السينم املستقلة هذه، نشأت يف العامل العريب بسبب »عدم وجود مناخ سينمئي مناسب، بدًءا من 
الصعوبات اإلنتاجية، ووصواًل إىل سطوة الرقابات املعلنة واملضمرة عىل السواء« هنا السبب احلقيقي 
يف  كلها  املتوارثة  األشكال  وعىل  كافة،  املسبقة  والقوانني  األنظمة  عىل  بالتمرد  تسمح  فهي  لنشأهتا؛ 
صناعة األفالم وأفكارها ورؤاها. عمر البيك، وهشام الزعوقي، وفجر يعقوب، وعالء عريب كاتبي، 

وسامر برقاوي، ونجاة الكفري، وآخرون أكثر من أسهم يف إنشاء السينم املستقلة هذه.

سينام صامتة

يف مقال الفت بعنوان »سينم صامتة« حياول املخرج مّيار الرومي، استعراض رؤى أهم املخرجني 
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هذا  وأسامة حممد. يف  وآخرين،  احلميد  عبد  بندر  والناقد  ورياض شيا،  أمرياالي،  السوريني: عمر 
الفيلم يؤكد املخرجون والنقاد أن سورية تفتقد إىل سينم حقيقية، وأن النظام ال يسمح أبًدا بذلك، لذا، 
إن اخليارات الصعبة هي كل ما عليهم ختطيه. الفيلم، كم يرى بشار، كان مبارًشا وقصدًيا، ويريد تعرية 
واقع السينم السورية، وهو ال يوافق املخرج عىل تلك القصدية املسبقة. وإضافة إىل ذلك أظن أن فيلم 
من هذا النوع أقرب إىل التسجييل والسرية الذاتية، و حيتمل الكثري من املبارشة. هذا الفيلم، ُعرض يف 
سورية، ما يعني أنه ال يمكنه أن يكون حًرا، ومن هناك ينتقد ممثلوه سياسة مؤسسة السينم، ويقصدون 
النظام، بل أمجع كل من رياض شيا وحكم البابا، عىل أن القضية يف سورية تتطلب »شوية«كرامة؛ إهنم 
بذلك وضعوا يدهم عىل اجلرح؛ أي: ال إمكان لسينم حقيقية وفرع إنتاجي وإبداعي بآن مًعا، من دون 

تغيريات كربى يف النظام السيايس بالتحديد. 

مقاالت بشار إبراهيم يف جريدة احلياة، وال سيم ما بعد ))0)، متارس نقًدا ذكًيا للدراما التلفزيونية 
وللسينم وللفضائيات التي قدمتها املعارضة والنظام مًعا. وقد حاول االبتعاد عن التصنيف بني الفئتني، 
وقراءيت لكثري مما ورد يف تغطياته النقدية، تؤكد أّنه مل يكن عىل خطأ أبًدا، بل كان عىل صواب كبرٍي، ولكن 

هذا املوضوع خارج فكرة املقال هنا، وهلذا يمكن للمهتمني قراءهتا عىل صفحات جريدة احلياة.

بشار إبراهيم، من مواليد )96)، وقد رحل عن دنيانا يف آذار 7)0)، ونعتته جريدة احلياة، قائلة بترصف: 
ُولَِد يف خميم دنون، أحد خميمت الالجئني الفلسطينيني يف ريف دمشق. ومن أبرز مؤلفاته »السينم الفلسطينية 
يف القرن العرشين« و»ثالث عالمات يف السينم الفلسطينية اجلديدة... ميشال خليفي، ورشيد مهراوي، 
وإيليا سليمن« و»فلسطني يف السينم العربية«. وأصدر مؤلفات عن السينم السورية من بينها »سينم القطاع 

اخلاص يف سورية« و»رؤى ومواقف يف السينم السورية« و»ألوان السينم السورية«.

األفالم  إنتاج  عىل  أرشف  كم  الدويل،  السينمئي  ديب  ملهرجان  اليومية  النرشة  حترير  رئاسة  توىل 
والربامج والدراما يف »قناة الرشوق« بمدينة ديب لإلعالم من 007) إىل ))0).

حمرًرا  وعمل  اإلمارات.  يف  السينمئية  بالثقافة  املختصة  »سينمتوغراف«  جملة  تأسيس  يف  أساهم 
تنفيذًيا يف مكتب »احلياة« يف ديب، وكتب يف صفحاهتا مقاالت نقدية يف السينم والتلفزيون والدراما. 
شارك يف جلنات حتكيم مهرجانات سينمئية دولية يف سورية ومرص واجلزائر وسلطنة عمن واإلمارات.
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قراءة يف كتاب 

الثورة الرقمية ثورة ثقافية

 حواس حممود

يأخذ الكتاب احلايل »الثورة الرقمية ثورة ثقافية« ملؤلفه ريمي ريفيل )إصدار عامل املعرفة، الكويت 
2018،  ترمجة سعيد باملبخوت( أمهيته الراهنة من كونه يعالج موضوًعا حساًسا وحارًضا يف األماكن 
كلها، إذ يربط بني التحوالت التكنولوجية والثورة الرقمية واملعلوماتية يف عرص العوملة، والثقافة التي 
وثقافة  جديد  نمط  إىل  هذه  احلالة  يف  ننتقل  إذ  ثقافية،  ثورة  فتتشكل  الرقمية  التحوالت  مع  تتحول 
أطر  املحدود يف  واملكاين  الزمني  املطبوع واالنتشار  القائمة عىل  التقليدية  الثقافة  جديدة ختتلف عن 
وسياقات ضيقة، الثورة الرقمية من خالل جماالهتا الكثرية التي سنمر عليها من خالل العرض اآليت 

أثرت تأثرًيا كبرًيا يف الثقافة ومنتوجاهتا وطرائق انتشارها وتوزيعها وحتى آليات إنتاجها. 

هذا ما حياول املؤلف أن يقدمه لقرائه يف هذا الكتاب القيم واملفيد واملهم يف آن. 

مقدمة املرتجم

يؤكد املرتجم ما أرشنا إليه حول أمهية الكتاب ويشري إىل أن املؤلف قد حاول -بوصفه متخصًصا 
العرص  ظهور  يف  التفكري  إثارة  واإلنرتنت-  والصحافة  الرقمي  واملجال  اإلعالم  وسائل  دراسة  يف 
الثقافية، والفكرة األساسية هلذا االختيار  بالتقنية والدراسات  يتعلق  الرقمي يف سياق نمط مزدوج 
هي أن الرقمي يعّد جمااًل تتعايش من خالله املنتجات الثقافية عىل اختالفها مع األقطاب التكنولوجية. 
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مدخل

يف هذا املدخل يشري املؤلف إىل أن اهلدف من الكتاب هو إعطاء حتليل شامل للقطاعات كلها املعنية 
التصدع،  الرئيسة وحتديد خطوط  اجلوانب  الرتكيز عىل بعض  الثقافة مع  ميدان  الرقمي يف  بازدهار 
وذلك من جانب االحتياط، يف احلقيقة سيكون ذلك من أجل ترقب ما يمكن أن يقع: أشكال مؤانسة 
الرهانات  هذه  فتحليل  واملواطنة،  واإلعالم  واملعرفة  اإلبداع  حيث  من  جديدة  عالقات  أو  جديدة 
االستعانة  باحلسبان  سيأخذ  لكنه  للمشكالت،  سوسيولوجية  مقارنة  عىل  أساًسا  سريتكز  الرقمية 
متعددة  التعريف  بحكم  الظاهرة  ألن  االقتصادية،  وحتى  والنفسية  الفلسفية  التساؤالت  ببعض 

السياقات واألبعاد. 

اجلزء األول: سياق تكنولوجي واقتصادي جديد 

الفصل األول/ الرقمي: التكنولوجيا اجلديدة واستعاملهتا 
يستند املؤلف إىل باتريس Patrice flichy يف القول إن االنتشار املتزايد للتكنولوجيا الرقمية وال سيم 
اإلنرتنت يف العامل أثار ظهور ما يطلق عليه »الفردانية املرتبطة« فهذه األخرية )أي املصطلح اجلديد( 
شبكة  صلب  يف  لذاته  الفرد  تكوين  )أصبح  اخلاصة  احلياة  عىل  تطرأ  التي  التحوالت  من  بدًءا  تنتج 
العالقات التي ينسجها بنفسه( وعامل التسلية )تشدد الفردانية وازدياد املمرسات الثقافية أو الرياضية(، 
لكن هناك أيًضا نتائج التحوالت التي متس عامل املقاولة ال سيم مع ازدهار مقاولة الربط الشبكي ونمو 
للحياة  املوازية  التطورات  أما  املهارات،  واكتساب  للتعلم  اجلديدة  واألشكال  العمل  يف  االستقالل 
الشخصية واحلياة املهنية التي ازدادت باالستعمل املتزايد للحواسيب واإلنرتنت واهلاتف النقال فقد 
سامهت يف الوقت نفسه يف تقويم مبادئ االستقالل واالستخدام يف الشبكة خلصائص هذه الفردانية 

املرتبطة. 

الفصل الثاين/ ثقافة املرئي والتوصية السوق الرقمية 
البرصي والسينم والصحافة  القطاع السمعي  تتمثل يف كل من  الثقافية  املؤلف أن الصناعة  يرى 
والنرش واملوسيقى املسجلة فضاًل عن ألعاب الفيديو، وقد أصبحت يوًما بعد يوم أكثر ارتباطا بالصناعة 
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والالسلكية  السلكية  واملواصالت  والشبكات  اإلعالمية  الصناعات  جتمع  التي  بالتواصل  املتعلقة 
والويب والوسائل اإللكرتونية الشائعة، لقد ساهم ازدهار اإلنرتنت –بصورة كبرية– يف تغيري شكل 
املؤلفات وحمتوياهتا وسهل توفري املضامني املوسعة )التحميل املجاين أو األداء والولوج إىل املعاجم 
والروابط والشبكات االجتمعية( كم ساهم يف انتشار املعلومات، ومن ثم انتشار الشبكات، سنكون 
اقتصاد سيحل حمل  بنكلر،  بوشاعي  تعبري  الشبكة« وفق  املعلومة عرب  »اقتصاد  بالفعل يف  قد دخلنا 
األشكال السابقة إلنتاج األخبار والثقافة، فهذا االقتصاد اجلديد وفق املتخصص األمريكي يف العلوم 
السياسية سيكون نشاًطا فردًيا يؤدي دوًرا له أمهية Hكثر من السابق، ويعود الفضل يف ذلك إىل انتشار 
تكنولوجيات جديدة وأشكال تنظيمية جديدة تسمى »غري جتارية« وسيتعزز كل من اإلبداع البرشي 

واالستقالل الفردي. 

لقد تعرضت الثقافة التقليدية لالهتزاز واخللخلة بفعل قنوات البث الرقمية –كم يالحظ اجلميع– 
وزعزعت منطقها الوظيفي االعتيادي وأثرت يف طرائق توزيع املضامني، نالحظ أيًضا إعادة تشكيل 

عميق للمشهد الثقايف حتت التأثري الرقمي واالزدهار املتواصل للمواقع واملنابر. 

اجلزء الثاين: عالقة أخرى مع اآلخر واإلبداع واملعارف 

الفصل الثالث/ ثقافة تعبريية وعالئقية حضور ترابطي 
يتوقف املؤلف أمام الطرائق التي تساهم حاليا يف فهم أسباب نجاح الشبكات االجتمعية؛ أوهلا 
احلميمية يف  بالفكرة  يذكرنا  اهلوية وهذا  داخله مع أشخاص جمهويل  اإلنسان يف  يكنه  ما  تقاسم  هو 
القرن 19 إذ جيري االعرتاف بالذات واحلديث عنها وعن العالقات العاطفية واالضطراب الداخيل 
والتحرر من األهل والبحث عن اعرتاف اآلخر، وملا كان إنتاج احلكي عن الذات جيري عرب وسائل 
أو  العاطفية  بمشكالته  خالهلا  يبوح  املرء  فإن  »محيمية«  املسمة  التلفازية  الربامج  سيم  وال  اإلعالم 
الصحية، وذلك أمام مجهور متشوق إىل التفاصيل املتعلقة باحلياة اخلاصة مع رغبة األفراد يف االعرتاف 

بوجودهم. 

استعادة  أو  اليومي  النشاط  وتتناول  األقارب  بني  العائلية  باملحادثات  يتعلق  الثاين/  النموذج 
التي ُقِضيت مع األصدقاء، هكذا نجد يف املدونات تفاعالت خاصة باملؤانسة احلميمية،  اللحظات 
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والذكريات املشرتكة، وفكاهة ونكًتا وتعليقات عىل الصور الشخصية، وكل يشء يسهم يف املحادثات 
العادية إذ يتفوق التواصل يف النهاية عىل املضمون، يتعلق األمر عىل سبيل األولوية بتعزيز الروابط 
التواصل تظهر بصورة  املوجودة يف السابق بداًل من املحافظة عىل الغرباء، وهذه املمرسة من حيث 

خاصة يف مدونات املراهقني. 

النموذج الثالث يمكن أن يشبه بالتنسيق املشرتك الذي يركز عىل هوية املدون من جانب واحد، 
اجلانب يقوم كفاءته الشخصية يف ميدان حمدد: مجع الصور القديمة أو الطوابع الربيدية أو السيارات 
العتيقة، أو هواية املرسح واملوسيقا أو اإلعجاب بفنان أو ريايض أو بمغن، يف هذه احلالة نكون بصدد 
ممارسة هلواية خاصة باالستناد إىل معارف حمددة والتعبري عن كفاءة حقيقية متكنهم من احلصول عىل 
سمعة أمام أمثاهلم الذين يتبادلون الرؤى واألفكار بمهنية عىل الشبكة، هذه الثقافة املعززة باملعجبني 

ستنتج تلك الثمر كلها يف إطار التبادالت عىل املنابر الرقمية. 

الفصل الرابع/ ثقافة تعبريية وعالئقية حضور ترابطي 
الوثائق  أنه أصبح من املمكن الوصول يف وقت قصري جًدا إىل حجم هائل من  يشري املؤلف إىل 
واملؤلفات املصورة واملسجلة وبفضل الويب والوسائل السمعية البرصية أو »التقارب الثقايف« وفق 
وبذلك  كذلك،  للمشاركة  فرًصا  بل  لالستهالك  جديدة  فرًصا  املعجبون  اكتشف  جنكينس،  هنري 
بالتأويل  يعرفون عنه كل يشء، ويقومون  املبدع،  أو  الفنان  أصبحوا يشكلون خرباء حقيقيني حول 
عىل  املعجبني  فتعبئة  املجموعة،  مع  واملشاركة  املتعة  أو  النفس  إرضاء  أجل  من  املعنى  حيورون  وقد 
الويب بمثل إبداء الرأي حول سلسلة تلفازية قد تكون بتفاعل قوي ومكثف، ومع كل حلقة يقّومون 
من  السلسلة  ترمجة  اقرتاح  وحتى  خمتلفة،  خفيفة  حبكة  ويقرتحون  احلوادث،  ويسبقون  السيناريو، 
أجل مزيد من التعريف هبا هكذا يستخدمون مجاعًيا كفاءاهتم املتعددة ويقومون بعمل تعاوين يعطي 
ثمره، والتقارب الثقايف يوحي بالضبط بأشكال جديدة من اإلبداع الذي يربهن عليه املستهلكون عرب 
اإلنرتنت بفضل التكنولوجيات املتاحة التي تنتج نشاًطا مقلًدا أو ساخًرا وحماوالت إلعادة االبتكار 
مثل سلسلة أفالم ستار تريك وهاري بوتر وحرب النجوم وماتريكس التي توضح بشكل رائع القدرة 
اإلبداعية للمعجبني وذكاءهم اجلمعي الذي خيلخل الرتاتبية الثقافية وجيعلهم يكتسبون املهارات من 

خالل الثقافة الشعبية. 
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الفصل اخلامس/ ثقافة متكيفة ومتعددة األصوات 
كتابات عىل الشاشة 

يقول املؤلف بأن املالحظ أن القراءة أصبحت رسيعة ألن إيقاع احلياة العرصية يدفع دائًم إىل القراءة 
املترسعة  تفادي األحكام  أجل  لذا من  أمهية،  األكثر  املعلومات  املترسعة، وتدبري مترسع، زخم من 
حول التدهور املفرتض حتت تأثري وسائل اإلعالم الرقمية، ينبغي التمييز بني خمتلف أشكال القراءة: 
القراءة من أجل التأمل والقراءة من أجل التكوين والقراءة من أجل االطالع عىل األخبار واملعلومات، 
أو  للنص  الكاملة  للقراءة  مرادًفا  بالرضورة  القراءة  تعد  مل  اإلنرتنت  مع  التسلية،  أجل  من  والقراءة 
الوثيقة، ألن سياق التوثيق تغري، واملعايري عىل الشاشة تضاعفت، فاأللفة مع املواقع والروابط تكتسب 
تدرجيًيا إذ إن »رسعة إيقاع القراءة تكون يف الوقت نفسه حمفزة مع تطور الشاشات، ورضورية نتيجة 
كمية الوثائق التي يتعني قراءهتا، ومفيدة ألن هذا ربم يسمح لنا بتطوير قدرات جديدة للدفاع الذي 
ليس له حدود، ومن ثم حتقيق رسعة بعض العمليات العقلية، من ناحية ثانية فإن قدراتنا عىل االنتباه 
تتغري أيضا فاالنتباه العميق املقرتن عادة بالعلوم اإلنسانية الكالسيكية، يتميز بالرتكيز عىل يشء واحد، 
ويبدو أنه يتقلص بالقراءة عىل الشاشة يف حني إن الكثرة املتطلبة عىل اإلنرتنت تتحقق يف وقت واحد 
بالتأكيد  بإمكاهنا  املهمت  متعددة  فالترصفات  معلوماتية،  مصادر  عىل  وتسلط  متعددة  شاشات  عىل 
إضعاف قدراتنا عىل االنتباه، وبم أن االنتباه يبدو مشتًتا بسبب التدفق املستمر للرسائل التي تعرض 
عىل الشاشة يمكن بحق القول إن اإلنرتنت مصدر قراءة أكثر تشظًيا، إذ غري بشكل ما طبيعة القراءة 
املعمقة واملتأنية، وأساس الرتبية الغربية التي اعتمدت عليها زمنا طوياًل النخبة املثقفة التي تفرتض أن 

القراءة األدبية تبقى هي القراءة املثىل. 

اجلزء الثالث: عالقة أخرى مع اإلعالم والسياسة 

الفصل السادس/ ثقافة املعلومة يف الوقت الراهن، انعطاف يف الستخدامات 
هيتمون  الصحافيون  يكن  مل  السابق  يف  أنه  إىل  فيشري  التفاعلية  الصحافة  عن  املؤلف  يتحدث 
باقرتاحات اجلمهور ونقده هلم، لكنهم اليوم جمربون عىل أخذ رأيه والتحاور معه، وحتى التعاون معه، 
فعالقة الصحافة / اجلمهور التي كانت يف السابق عمودية تتجه اآلن لتأخذ منحى أفقيا، لقد اضطر 
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املهنيون يف اإلعالم إىل أن يعرتفوا باملتعاملني معهم وأخذهم باحلسبان يف املمرسة اليومية ملهنتهم. 

من  اإلنرتنت  ومتصفحي  واملشاهدين  واملستمعني  والقراء  الصحافيني  بني  التفاعل  أصبح  لقد 
يكون  إذ  والربامج،  الصحف  من  بعناية  القراء  رسائل  إحصاء  فيجري  الفاعلني،  لدى  األولويات 
القصرية  الرسائل  معه عرب  التعامل  فيجري  اهتمم،  التلفاز أصبح حمل  اهتمم، ومجهور  املستمع حمل 
أو اإللكرتونية، ولكن هناك أيضا اإلنرتنت الذي زعزع املشهد مرة أخرى، فقد أرغمت الصحافيني 
عىل التفاعل مع النقد الذي أصبح الذًعا وأصبحوا هم بدورهم عرضة له، ذلك كله سّوغ اختياراهتم 
خصوًصا اعتمد أشكال أخرى يف بث األخبار، والرد عىل التعليقات وإنشاء املدونات، واحلوار مع 

املتصفحني عىل الويب الذين يقومون العمل باستمرار، أصبح حالًيا ممارسة عادية. 

وهذا الوجه اجلديد من النشاط الصحايف قد يؤدي أيًضا ببعض وسائل اإلعالم إىل تشجيع ازدهار 
»الصحافة التنشيطية« حيث يكون نشاطها احتواء املنتديات وتنشيطها وحث املدونني -بطريقة ما– 

عىل احلوار عرب الشبكات االجتمعية. 

الراديو  أمام  األوىل  اإلعالمية  الوسيلة  معظمهم  الفرنسيني  إىل  بالنسبة  اآلن  حتى  التلفاز  يظل 
املتصفحني  استهالك  بخصوص   2009 عام  األبحاث  أحد  أشار  املكتوبة،  الصحافة  أو  واإلنرتنت 
من  املئة  يف   50 أن  إىل   فرنسا  سكان  متثل  عينة  شملت  التي  بوليس«  »ميديا  لإلنرتنت  الفرنسيني 
رئيًسا  مصدًرا  يعّد  التلفاز  بأن   2009 ديسمرب  األول/  كانون  يف  رصحوا  املستجوبني  األشخاص 
لألخبار السياسية، وبال شك فتلك العادة ستتغري يف السنوات املقبلة، وقد تأخذ منحى املمرسات التي 
2013 ملصلحة الوسائل  لوحظت يف الواليات املتحدة، إذ برز تراجع متابعة التلفاز ألول مرة عام 
بتلقائية  معظمهم  األفراد  يزاوج  حيث  اإللكرتونية(  واأللواح  الذكية  واهلواتف  )احلاسوب  الرقمية 

أخبار التلفاز واألخبار عرب الويب، فاإلنرتنت يف الواقع احتل حيًزا أكرب. 

الفصل السابع/ ثقافة تشاركية جديدة ومواطنة: نحو ديمقراطية إلكرتونية 
يعالج املؤلف حدًثا له أمهيته اخلاصة، ويتعلق باحلملة االنتخابية الرئاسية »الرقمية« التي قام هبا 
الرئيس باراك أوباما عام 2008 يف الواليات املتحدة التي أثارت االنتباه بشأن التأثري احلاسم، ليس فقط 
بوساطة املدونات، بل الشبكات االجتمعية ال سيم الفيسبوك، فحجم اسرتاتيجية اخلطاب السيايس 
العرش  السنوات  خالل  اعتمدت  التي  اجلديدة  السياسة  تشكيل  فإعادة  البيان،  إىل  حاجة  يف  يعد  مل 
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األخرية، تبني أن العالقات بني الفاعلني األساسيني يف اللعبة السياسية )رجال السياسة ومستطلعي 
الرأي والصحافيني واملنتخبني( أصبحت تتميز بالتعقيد إىل درجة أن ذلك أصبح رصاًعا دائًم للرموز 
والصور، ومتتالية ال منتهية من اخلطابات )املرتكزة عىل احلكي storytelling  فن حكي القصة اجلميلة( 
وخطابات مستشاري التواصل واالختصاصيني يف جتميل الصورة، الذين أصبحوا بدورهم فاعلني 
ال يمكن االستغناء عنهم يف املنافسة السياسية، ويف هذا السياق فإن رجال السياسة يستعملون بشكل 
التشخيص والتمثيل، حتى يصبح  املرتكزة عىل تدخلهم كوسطاء وأداء دور  تقنيات اإلقناع  متزايد 
الشبكات  باألخص  الرقمية  اإلعالم  وسائل  من  االستفادة  أيضا  وحياولون  سياسًيا،  عرًضا  ذلك 

االجتمعية. 

خامتة

يف اخلامتة ينبه املؤلف إىل مسألة مهمة وهي كيف سيتعامل علم االجتمع مع ظاهرة جديدة متحولة 
متقلبة وهي أثر الثورة الرقمية يف القطاع الثقايف، مع غياب القدرة عىل التكهن بمآل التشكيل اجلديد 
للمجال الثقايف، يمكن للمرء –مع ذلك– أن حياول فهم بعض االجتاهات الرئيسة القليلة التي تلوح 

يف األفق. 
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قراءة يف كتاب 

العنف؛ تأمالت يف وجوهه الستة

عامد الدين عشاموي

العنف يف معناه اللغوي ضد الرفق، وعنفوان اليشء: أوله، وهو يف عنفوان شبابه: أي قوته، وعنَّفه 
تعنيًفا: المه وعتب عليه. والعنف يف االصطالح ضغط جسدي أو معنوي، ذو طابع فردي أو مجاعي، 
ينزله اإلنسان باإلنسان، هو تعبري عن القوة والتأثري يف اآلخرين، ويتخذ صوًرا كثرية ختتلف من مكان 
إىل آخر ومن زمان إىل آخر باختالف عالقات القوة بني البرش. والعنف هو أحد املوضوعات الراهنة 
يف زماننا، فاملشاهد تتواىل عىل شاشات الفضائيات ووسائل التواصل االجتمعي طافحة بالعنف يف 
كل مكان، ونراها حقيقة يف بيوتنا وشوارعنا، ويبدو عاملنا العريب بمشهده العنفي املهيمن أحد أبرز 

شواهد تفجر العنف يف عاملنا بصوره كافة املدروسة وغري املدروسة.

يف الكتاب الذي بني أيدينا الذي يقع يف مقدمة وستة فصول وخامتة. يتتبع سالفوي جيجك، ستة 
املعروفة  أنمطه  اللغة، وحيلل  له، ورس جتذره يف قلب  السبب األساس  للعنف، حماواًل حتديد  وجوه 
اليوم. وعالقة الرأسملية بالعنف، وكيف جيري التعتيم عىل العنف احلقيقي للرأسملية ملصلحة العنف 
الذايت الرصيح الناتج من مظاملها، ثم يسلط الضوء عىل تناقضات منطق التسامح الغريب وحمدوديته، 
للعنف  التحريري  البعد  تناول  ثم  اليوم،  أليديولوجيا  أساًسا  يشكل  الذي  السائد  املفهوم  بوصفه 
تراجع  ظل  يف  الرأسميل  زماننا  عنف  مع  التعامل  إىل  السبيل  وما  بنيامني.  فالرت  صاغه  كم  السموي 
اليسار وصعود األصولية الدينية والتخوفات املرضية يف أوروبا وأمريكا من اآلخر غري الغريب وسيادة 

اإلنسان االستهالكي ذي البعد الواحد.

مؤلف الكتاب فيلسوف سلوفيني، ومفكر عاملي ماركيس، نال دكتوراه يف الفلسفة وثانية يف التحليل 
النفيس. يعمل باحًثا رئيًسا يف معهد السوسيولوجيا والفلسفة يف جامعة لوبليانا السلوفينية، وأستاًذا يف 

املعهد العايل األورويب للدراسات العليا، ومديًرا ملعهد بريكبك للعلوم اإلنسانية يف جامعة لندن.



368

قراءة العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

هلذا  بدائل  اقرتاح  حياول  نفسه،  الرأسميل  وللنظام  الليربالية  لأليديولوجيا  مناهض  مفكر،  وهو 
متنوعة  كتاًبا يف موضوعات  الستني  إنتاجه  تناقضاته. وقد جاوز  أسسه وكشف  تفكيك  النظام عرب 
وحقوق  الثقافية،  والتعددية  والتسامح،  والعنرصية،  واألصولية،  األيديولوجيا،  الرأسملية،  منها: 
أكثر من  إىل  كتبه  ُترمِجَت  والدين.  السيايس،  والالهوت  احلداثة،  بعد  ما  والعوملة،  والبيئة،  اإلنسان، 
عرشين لغة. ومن أمهها: سنة األحالم اخلطرية، مرحًبا يف صحراء الواقع، تراجيدية يف البداية هزلية 

يف النهاية)1). 

الفكرة الرئيسة للكتاب

الرأسميل  النظام  الكامنة يف  املنهجية احلقيقية  تتبع جذوره  للعنف من  املؤلف، يف معاجلته  ينطلق 
املهيمن عىل عاملنا، مؤكًدا رضورة التنبه إىل أن الوجه الزائف للعنف الذايت املبارش املرئي الذي ينتج 
يرتكبه  الذي  الدويل  والرصاع  األهيل،  واالضطراب  واإلرهاب  اإلجرام  أفعال  يف  املتمثل  الرعب 
هي  »رش«،  أنه  عىل  وإدانته  العنف  هذا  مرتكبي  عقاب  وعملية  إليه،  التعرف  يمكن  ما  شخص 
بامتياز، وتشكل تشويًشا وإرباًكا يسامهان يف حجب األشكال األساسية للعنف  أيديولوجية  عملية 
الذي يمنعنا من  الذي يشكل نوًعا من اإلهبار  االجتمعي، ما يشل حساسيتنا جتاهها)2)، وهو األمر 

التفكري يف العنف احلقيقي يف زماننا)3).

ومن ثم، حياول إعادة تعريف العنف بعيًدا عن تبسيط وصفه بـ»اجليد« أو »احلميد« الذي يؤدي إىل 
استسهال توظيفه واستخدامه من املهيمنني عىل النظام العاملي لتسويغ ممارساهتم العنفية اخلاصة)4). 

حتى يمكننا التخلص من العنف وجذوره وتعزيز التسامح احلقيقي ال الزائف بني البرش)5). 

((( http://www.philosophers.co.uk/slavoj-zizek.html

https://www.britannica.com/biography/Slavoj-Zizek

))) سالفوي جيجك، العنف؛ تأمالت يف وجوهه الستة، فاضل جتكر )مرتجم)، ط)، )د.م: املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 7)0))، ص )0).

))) املصدر السابق نفسه، ص 0-9).

)4) السابق، ص67.

)5) السابق، ص7.

http://www.philosophers.co.uk/slavoj-zizek.html
https://www.britannica.com/biography/Slavoj-Zizek
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ما العنف؟

ليس العنف -كم يقول املؤلف- هو ما نراه من مؤرشات وممارسات رصحية واضحة متمثلة يف 
املرئي  الذايت  العنف  يسمى  ما  أو  الدويل،  الرصاع  األهيل  واالضطراب  واإلرهاب  اإلجرام  أفعال 
اخلصائص  هو  املقصود  العنف  لكن  بوضوح،  إليه  التعرف  يمكن  ما  شخص  يقرتفه  الذي  مبارشة 

اخللفية التي تولد مثل هذه التفجريات)6).

وعدم  النشاط  بني  وسياقاهتا،  أفعال  بني  موزع  هو  بل  معينة،  ألفعال  مميزة  صفة  ليس  فالعنف، 
النشاط، بني احلركة واجلمود. فالفعل نفسه يمكن أن يعد عنيًفا أو غري عنيف، تبًعا للسياق أحياًنا، 

وربم تكون ابتسامة لبقة أشد عنًفا من ثورة غضب قاسية)7).

ولذلك، فليس العنف ما نراه من تفجرات عفوية يف خمتلف أنحاء عاملنا، لكنه، العنف »الرمزي« 
أنظمتنا  ميض  عن  النامجة  الكارثية  العواقب  مجلة  يف  املتمثل  »املنهجي«،  والعنف  اللغة،  يف  املتجسد 
الواجب  احلقيقي  العنف  هو  فهذا  ويرس)8).  بسالسة  )الظاملة(  والسياسية  االقتصادية  )الرأسملية( 
وحتليله  فهمه  يمكننا  الذي  الفيزياء  يف  املعروفة  املظلمة«  »املادة  تلك  يشبه  ألنه  إليه،  األنظار  لفت 

وتعريته من إضفاء معنى يف ما يبدو أنه تفجرات »ال عقالنية« للعنف الذايت)9).

بني العنف الذايت وعنف الرأساملية  

الرأسملية  الرأسملية)10)، فعنف  الذايت قد اختذ شكاًل جديًدا مع  العنف  املؤلف، إىل أن  ويذهب 
هو عنف أغرب إىل درجة ال تقبل القياس، من أي عنف سوسيو-أيديولوجي مبارش ينتمي إىل ما قبل 
الرأسملية. ألنه عنف ما عاد قاباًل ألن يعزى إىل أفراد مشخصنني وإىل نياهتم الرشيرة، بل هو عنف 

)6) السابق، ص7.

)7) السابق، ص09).

)8) السابق، ص8-7.

)9) السابق، ص8.

)0)) السابق، ص9).
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والفعيل:  الواقع  بني  االختالف  مواجهة  أنفسنا يف  نجد  إذ  ومنهجي وجمهول.  »موضوعي« خالص 
»الواقع« هو الواقع االجتمعي ألناس حقيقيني منخرطني يف التفاعل كم يف السريورات اإلنتاجية، يف 
حني إن »الفعيل« هو املنطق الطيفي )غري الواضح( املجرد« العنيد لرأس املال الذي حيدد ما جيري يف 
الواقع االجتمعي. وهو األمر الذي يشبه تقريًرا اقتصادًيا يبني أن وضع بلد ما سليم مالًيا، لكن الواقع 

يكشف حياة ركام يسودها الفوىض وقدر كبري من التدهور البيئي والبؤس اإلنساين.)11)

نوعان من العنف الفائق

يميز املؤلف بني نوعني من العنف صارا جزًءا من بنية واقعنا املعيش اليوم: األول هو العنف املنهجي 
أو »فائق املوضوعية« الكامن يف األوضاع االجتمعية للرأسملية العاملية، واملنطوي عىل االستحداث 
عنهم.  االستغناء  يمكن  العمل،  عن  العاطلني  إىل  واملهمشني  املرشدين  من  مستبعدين  ألفراد  اآليل 
باختصار  أي  دينية،  أو  إثنية و/  لـ«أصوليات«  الذي ظهر حديثًا  الذاتية«  »فائق  العنف  والثاين، هو 

عنرصية - عرقية)12).

عنف اللغة
ويف معاجلته لعنف اللغة وأثره يف عاملنا يؤكد املؤلف أن عنف اللغة، ليس فاعاًل يف العلن فحسب، 
بل أيًضا عىل صعيد حاالت التحريض وعالقات اهليمنة االجتمعية التي يعاد إنتاجها يف صيغ كالمنا 
املألوف. فاللغة بوصفها لغة تفرض عامًلا حمدًدا للمعاين وتتوىل مهمة تبسيط األمر املعني، خمتزلة إياه إىل 
إشارة واحدة. فتمزق اليشء وتنسف وحدته العضوية وتتعامل مع أجزائه وخصائصه، كم لو كانت 
مستقلة. إهنا تقحم اليشء يف حقل معنى هو خارجي بالنسبة إليه يف هناية األمر. فمثاًل حينم نسمي 
بأحالمنا  بعنف، ونحن نشحنه  الطبيعي  بانتزاع معدن معني من نسيجه  نقوم  فنحن  الذهب »ذهًبا« 
البتة بواقع الذهب  النقاوة الروحية، وعم سوى ذلك مما ال عالقة له  الثروة وعن السلطة وعن  عن 

املبارش.)13)

)))) السابق، ص0).

)))) السابق، ص)).

)))) السابق، ص66.
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فم جيعلني أعيش يف عامل خمتلف عن الذي يعيش فيه جاري عىل الرغم من التقارب املكاين بيننا إنَّم 
هو اللغة فالزنوج مثاًل، ليسوا متخلفني، بل أضفيت عليهم صفة التخلف من جراء العنف املفروض 
عليهم من خالل اخلطاب العنرصي األبيض. فسور اللغة هو الذي يتوىل مهمة فتح اجلحيم وإدامته، 

وهو الذي يبدع أوهامه ورسابه.)14)

وعندما حيتجُّ املحرومون، عىل ما يتعرضون له من استغالل ال يكون احتجاجهم عىل الواقع البسيط 
كم هو، ولكن عىل جتربتهم لورطة العيش يف هذا الواقع الذي جعلته اللغة ذات معنى. لذلك يدعونا 
من  حتمل  ما  نقرأ  أن  إىل  أمامها-  يقع  ما  ر  وتدمِّ حترق  املتظاهرين  من  جمموعة  رأينا  ما  -إذا  املؤلف 

الفتات. ذلك أن العنف اجلوهري الناجم عن اللغة هو ما يفتح املجال أمام انفجار العنف الواقعي.

املالذ األخري لكل عنف برشي)15).  بالتحديد  بل هو  ثانوًيا،  ليس تشوهًيا  اللفظي  فالعنف  وهلذا 
إضفاء  عملية  أي  اللغة  إنم  وقت،  أي  يف  التحمل  متعذر  ليس  البليد  بوجوده  ذاته  حد  يف  فالواقع 
الصفة الرمزية عىل الواقع هي التي جتعله كذلك)16). فاللغة نفسها، وسيلة الالعنف بالذات، وسيلة 

االعرتاف املتبادل، منطوية عىل عنف غري مرشوط.)17)

العنف الديني واإلثني
نعيش يف  بكوننا  يفرس  أن  إثنًيا(  )أو  دينًيا  املسّوغ  العنف  أن من شأن طغيان  املؤلف عىل  ويشدد 
حقبة ترى أهنا تنتمي إىل ما بعد األيديولوجيا. وبم أن القضايا العامة الكربى، ما عادت قابلة للتعبئة 
باالستناد إىل العنف اجلمعي )احلرب( ألن أيديولوجيتنا املهيمنة تدعونا إىل االستمتاع باحلياة وحتقيق 
ذواتنا، فإن من الصعب بالنسبة إىل األكثرية أن تتغلب عىل النفور من تعذيب إنسان آخر وقتله. وبم 
يشكل رضبة كربى يف  آخر  إنسان  قتل  أن  ذلك  عفوًيا،  »أخالقية«  الناس  من  الساحقة  األكثرية  أن 
نظرها. لذا فإن جعل هذه األكثرية مستعدة للقتل، يستلزم اجرتاح قضية »مقدسة« أكرب، قضية تقلب 
اهلواجس الفردية الوضيعة، ذات العالقة بالقتل، إىل أمور تافهة. ويتالءم االنتمء الديني أو العرقي 

)4)) السابق، ص76.

)5)) السابق، ص70.

)6)) السابق، ص)7.

)7)) السابق، ص69.
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متاًما مع هذا الدور.)18)

معنى مفربك للعنف والتعاطف اإلنساين

وهلذا حيذرنا املؤلف وينبهنا إىل أنه حني يغرقنا اإلعالم بوابل من »األزمات اإلنسانية« التي تظهر 
باطراد يف طول العامل وعرضه، يتعني عىل املرء أن يتذكر أن أي أزمة معينة ال تنفجر يف وسائل اإلعالم 
عىل نحو مرئي إال بعد نضال معقد. فاملعايري اإلنسانية الفعلية تضطلع بدور أقل أمهية مما تضطلع به 
اإلنساين يف  التعاطف  أن معنى  إىل  ثقافية وأيديولوجية، سياسية واقتصادية)19). وينبهنا  مجلة معايري 
حاالت الطوارئ مفربك، ومبالغ فيه، من جراء معايري سياسية واضحة، وأن ما جيب علينا فعله اليوم، 
عندما يقصفنا اإلعالم بوابل من صور العنف أن نتعلم ونتعلم أيًضا، للوقوف عىل األسباب الكامنة 

وراء العنف.)20)

أهم أخطار الرأساملية

وحاضن  كوكبي  أنه  من  الرغم  عىل  الرأسميل؛  النظام  أخطار  أهم  أحد  أن  عىل  املؤلف،  ويشدد 
للعامل، فإنه يؤدي إىل إنشاء منظومة أيديولوجية »جمردة من العامل« باملعنى الدقيق، حترم أكثرية ساحقة 
من الشعب من أي خرائط عقلية ذات معنى. وتبقى الرأسملية النظام االجتمعي-االقتصادي األول 
الذي جيرد املعنى من شموليته. هي ليست كوكبية عىل صعيد املعنى وال يمكن صوغ بعدها الكوكبي 

إال يف مستوى حقيقة بال معنى، بوصفها واقع آلية السوق الكوكبية.)21)

)8)) السابق، ص6)).

)9)) السابق، ص8.

)0)) السابق، ص4).

)))) السابق، ص84.
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تزييف املشكالت
ويدعونا املؤلف إىل التساؤل: ملاذا جيري تصور مشكالت كثرية اليوم أهنا مشكالت تعصب وعدم 
تسامح، بداًل من رؤيتها عىل حقيقتها مشكالت تفاوت وانعدام مساواة وظلم واستغالل؟ وأن نتعمق 
التسامح بداًل من التحرير والنضال  يف اإلجابة عن سؤال: ما الذي جيعل العالج املقرتح متمثاًل يف 

السيايس، بل حتى الكفاح املسلح؟ 

الليربالية ورصف األنظار عن بؤرة الرش
عاملنا،  عىل  اليوم  املهيمنة  الليربالية  األيديولوجية  إن  قائاًل:  السؤال،  هذا  عن  املؤلف  وجييب 
حتاول مواجهة أشكال العنف، بدًءا من العنف املادي املبارش )القتل اجلمعي واإلرهاب( إىل العنف 
التسامح،  مفهوم  خالل  من  اجلندري(،  والتمييز  والتحريض  )العنرصية  )األيديولوجي(  العقائدي 
لكن هذا الرتكيز عىل العنف الذايت، ذلك العنف املفعل بعنارص اجتمعية: أفراد أرشار، وأجهزة قمعية 
مدربة، وحشود أعمها التعصب ليس إال حماولة يائسة لرصف األنظار عن بؤرة الرش احلقيقية يف النظام 
الرأسميل ذاته، من خالل طمس األشكال األخرى من العنف الكامنة يف صلب النظام الرأسميل نفسه، 

وصواًل إىل املشاركة يف ممارستها.)22)

سياسة ما بعد السياسة وتزييف معنى العنف

ب وعدم تسامح، بداًل من  ر مشكالت كثرية اليوم أهنا مشكالت تعصُّ يشدد املؤلف، عىل أن تصوُّ
رؤيتها مشكالت تفاُوت وانعدام مساواة واستغالل وظلم، يرجع إىل عملية إضفاء صفة الثقافة عىل 
السياسة، أو إلباس السياسة ثوًبا ثقافًيا. جيري تعريض اخلالفات والتباينات السياسية -وهي خالفات 
مرشوطة بعدم التكافؤ السيايس أو االستغالل االقتصادي- لعملية تطبيع وجتنيس وحتييد، وصواًل إىل 
جعلها تبدو خالفات ثقافية حضارية، أي تباينًا يف أنمط احلياة، وخالفات حضارية هي من املسلمت 

ُلها والتسامح معها«.  التي يتعذر التغلب عليها، وال يمكن إال حتمُّ

فـ«ما بعد السياسة«، سياسة تزعم نفض اليد من الرصاعات األيديولوجية القديمة، واملبادرة بداًل 

)))) السابق، ص8).
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من ذلك، إىل الرتكيز عىل أمهية اخلربة واإلدارة، ما جيعل اهلدف األول لعبارة »سياسة حيوية« يعني 
ضبط أمن الناس وحيواهتم.)23)

وهو األمر الذي يؤدي إىل اإلقدام عىل التربؤ من القضايا األيديولوجية الكربى، حتى ال يتبقى 
للناس سوى اعتمد اإلدارة اجلديرة باحلياة، وهو ما يعني، مع إلغاء السياسة واألهداف االجتمعية، 
الطريقة  هو  اخلوف  يكون  أن  السيايس،  املستوى  املتصاغر يف  والتنسيق  واإلداريني،  اخلرباء  وهيمنة 
الوحيدة إلدارة السياسة، واستنفار الناس بفاعلية يف اجتاهه. إذ متثل استثارة اخلوف يف أيامنا القاعدة 
األساسية للرأسملية املتوحشة التي حولت السياسة إىل سياسة ذعر وخوف مرتكزة يف هناية األمر عىل 
التصدي جلرائم الذبح والتوترات املتواصلة، صارفة األنظار عن عنفها املتسبب يف كل العنف املبارش 

الذي نراه.)24)

وجهان كاحلان

يذهب املؤلف إىل أن لسياسة ما بعد السياسة احليوية وجهان ال يسعهم إال أن يبدوا منتسبني إىل 
إىل حياة جمردة هوموساكر، كائن  البرش  اختزال  أيديولوجيني متعارضني: األول هو فضاء  فضاءين 
احلقوق  من  للتجريد  مستبعد وعرضة  ولكنه  واملعرفة،  اخلربة  القائمة عىل  الرعاية  مستباح موضوع 
مجيعها، مثل سجناء غوانتانامو أو ضحايا املحرقة. والثاين هو فضاء احرتام اآلخر اهلش احرتاًما مبالًغا 
العطب،  رسيعة  الذات  ترى  نرجسية  ذاتية  عىل  قائم  موقف  اعتمد  خالل  من  التطرف،  حد  إىل  فيه 

ودائمة التعرض لـ«إزعاجات« حمتملة من كل نوع.

عليا،  قضايا  ألي  العمق  يف  الكامن  الرفض  ذلك  بالتحديد  هو  القطبان،  هذان  فيه  يشرتك  وما   
إذ إن اهلدف األقىص حليواتنا هو احلياة ذاهتا. ذلك هو السبب الكامن وراء عدم وجود أي تناقض 
بني احرتام اآلخر رسيع العطب، واالستعداد لتسويغ التعذيب والتعبري املتطرف عن معاملة األفراد 

بوصفهم برًشا مستباحني.)25)

)))) السابق، ص47.

)4)) السابق، ص)4).

)5)) السابق، ص49-48.
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احلداثة والعنف بني عاملني

ويرى املؤلف، أن احلداثة يف أوروبا قد حتققت يف عدد من القرون، وكان ثمة ما يكفي من الوقت 
للتكيف معها وتلطيف تأثريها الساحق، من خالل تشغيل آلة الثقافة عن طريق العمل الثقايف، وهي 
رسديات وأساطري اجتمعية تشكلت ببطء. يف حني تعرضت جمتمعات أخرى، وال سيم املجتمعات 
املسلمة، هلذا التأثري مبارشة، من دون أي حجاب واق أو إرجاء زمني، فأفىض ذلك إىل بلبلة عاملهم 

الرمزي بقدر أكرب كثرًيا من القسوة. 

توازن  العتمد  الوقت  من  يكفي  ما  توفر  أن  دون  من  )الرمزية(  قاعدهتا  فقدت  جمتمعات  فثمة 
إًذا أن تكون الطريقة الوحيدة املتاحة لبعض املجتمعات من أجل جتنب  )رمزي( جديد. وال غرابة 
االهنيار الكيل، هي تلك املبادرة املذعورة إلقامة سور من »األصولية«. وهي عملية قائمة عىل تشبث 
مريض -هويس إىل حد املس- بالدين بوصفه رؤيا تنفذ إىل عمق الواقع الرباين السموي، مع ما تنطوي 
العليا  االنتقامية لألنا  الثأرية/  العودة  بم يف ذلك ظاهرة  العملية من عواقب مرعبة،  عليه مثل هذه 

املقدسة الفاجرة، املطالبة بالتضحيات.)26)

الدين  الدين يوفره يف املايض. ويف انقالب غريب يشكل  العلم، األمن الذي كان  ويف حني وفر 
موقًعا يمكن املرء أن ينطلق منه إلطالق شكوك نقدية عن جمتمع اليوم. وأصبح من مواقع املقاومة 
)ص86( وال غرابة يف أن احلداثة أفضت إىل ما يعرف بـ«أزمة املعنى«، أي إىل تفكك العالقة أو حتى 

اهلوية، واالنفصام بني احلقيقة واملعنى.)27)

شكالن للغضب الشامل

يبقى شكالن رئيسان منه:  الشامل مستنزًفا،  أنه يف عرصنا، حني أصبح الغضب  املؤلف،  ويظن 
اإلسالم )غضب ضحايا العوملة الرأسملية(، إضافة إىل طفرات تفجر »ال عقالنية« حتدثها الشبيبة. 
ونضيف شعبوية أمريكا الالتينية، وغضب أنصار البيئة، واستياء املعادين للنزعة االستهالكية مع صيغ 

)6)) السابق، ص87-86.

)7)) السابق، ص86.
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أخرى من السخط عىل العوملة.)28)

كرامة  واحرتام  الرببرية  بني  ليس  واألمريكية  العربية  احلضارتني  بني  الصدام  أن  يؤكد  ولذلك، 
اإلنسان، بل هو صدام عملية وحشية بال اسم، وعملية تعذيب بوصفها مشهًدا إعالمًيا جيري توظيف 
أجساد الضحايا فيه لتشكيل اخللفية املغفلة للوجوه »األمريكية الربيئة« املكرشة ألولئك الذين يقومون 
بالتعذيب أنفسهم. يبدو أن كل صدام بني حضارات ليس يف احلقيقة، إذا أعدنا سبك ما قاله فالرت 

بنيامني، إال صداًما بني بربريات كامنة يف األعمق.)29)

التسامح ل يكفي

لذلك، يرى أن مفهوم »الّتسامح األصيل بني الّثقافات« الذي يعني« أن نتقّبل اآلخر من دون أن 
نحّبه بالرّضورة«، ليس هو نفسه اإلنصات إىل اآلخر الذي يستوجب التواضع والقناعة بأن خماطبنا 
إنسان يفكر وال يقل عنا قدرة عىل طلب احلقيقة. أي احرتام اآلخر بوصفه كائنًا ذا بصرية، ليس كافًيا 

للقضاء عىل عنف عاملنا 

فالتسامح، قد يدل عىل احِلْلم، واالستهانة، والالمباالة، وحتى العجز واجلبن، واالكتفاء بالتسامح 
مع ما ينبغي احرتامه ال جيلب االحرتام. وإن كنا نحرتمه، وهو حمض وسيلة لتجاهل اآلخر. يتعني عىل 
األورويب أن يتحمل اآلخر رشط أال يكون حضوره متطفاًل ورشط أال يكون آخر يف احلقيقة)30) فعىل 

املهاجرين، مثاًل، أن يتكيفوا مع القيم الثقافية األوروبية.)31)

)8)) السابق، ص85).

)9)) السابق، ص74).

)0)) السابق، ص48.

)))) السابق، ص48.
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الشيوعيون الليرباليون والعنف

يعري املؤلف املعنى الزائف عند اليسار الليربايل يف شأن العنف، ففي هذا اخلطاب يتعايش التجريد 
مع املحسوس الشكيل الزائف عند إبراز مشهد العنف)32). مشدًدا عىل أن ما يدعى باليسار الليربايل، 
العالج األمثل واألفضل ملشكالت  العوملة هي  بأن  أنفسهم،  إقناعنا وإقناع  هم نخبة كوكبية حتاول 

عاملنا العنيف.)33)

)احلركات  أليجري  وبورتو  املعوملة(  )الرأسملية  دافوس  بني  تعارًضا  جيدون  ال  أهنم  يزعمون  وهم 
االجتمعية اجلديدة البديلة من الرأسملية املعوملة()34) وهم يف احلقيقة ليسوا إال تنفيذيني يظنون أن السوق 

واملسؤولية االجتمعية ليستا متعارضتني، ومن املمكن إعادة مجع شملهم خدمة ملصاحلهم املشرتكة.)35)

فالشيوعيون الليرباليون ذرائعيني )براغمتيني(، يمقتون املقاربات العقائدية اجلامدة، ويدعوننا إىل 
املسارعة إىل الرتكيز عىل ما يفيد يف حل املشكلة فعاًل: الرتكيز عىل إرشاك الناس واحلكومات واألعمل 
النضال يف  بني  إهنم جيمعون  املركزية.  الدولة  مساعدات  التعويل عىل  من  بداًل  مشرتك،  يف مرشوع 
سبيل احلرية السياسية من ناحية، والعمل خلدمة مصالح األعمل من ناحية أخرى. لقد تغريوا اآلن 
كي يتمكنوا من تغيري العامل فعاًل. وليس السبب هو انسحاهبم من الواقع، ألهنم كانوا بحاجة إىل أن 
يتغريوا كي يتمكنوا من تغيري العامل، ومن تثوير حيواتنا فعاًل. وهلذا، يظل هؤالء مواطنني حقيقيني 
يف العامل. إهنم أخيار يتملكهم القلق بشأن األصوليني الشعبويني، والرشكات الرأسملية اجلشعة غري 

املسؤولة. 

إهنم ينظرون إىل األسباب األعمق ملشكالت اليوم: مشكلتا الفقر واليأس اجلمعيتان - اجلمهرييتان 
اللتان تنجبان اإلرهاب األصويل، لذا فإن هدفهم ليس كسب املال، بل تغيري العامل، وإن أدى جانبًيا 
إىل مضاعفة أرباحهم. وهم يربرون ذلك بأن عىل املرء كي يتمكن فعاًل من مساعدة الناس، أن يكون 

متوافًرا عىل األسباب الرضورية التي متكنه من ذلك.)36)

)))) السابق، ص)).

)))) السابق، ص)).

)4)) السابق، ص))-4).

)5)) السابق، ص4).

)6)) السابق، ص4)-7).



378

قراءة العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

وينبهنا املؤلف، إىل أن الشيوعي الليربايل، إنسان يلتزم بم يقوله عن حماربة الفقر، ألنه يربح من 
الثمن  دفع  من  متكنه  التي  القوة  من  يكفي  ما  لديه  ألن  رأيه  عن  وأمانة  بصدق  يعرب  إنسان  ذلك؛ 
املطلوب؛ إنسان شجاع وحكيم يف مالحقة مرشوعاته بفاعلية حممومة ال تعرف معنى الرمحة، وهو ال 
يعري اهتمًما ملنافعه الشخصية، ألن حاجاته كلها تلبى سلًفا؛ وإنسان هو فوق ذلك كله وبعده، صديق 

جيد، وال سيم لزمالئه الدافوسيني)37).

اإليدز  ملكافحة  باملاليني  يتربعون  الذين  اخلري  حمبي  من  املزيفني  اإلحسان  فرسان  فهم  ولذلك، 
ولغرس ثقافة التسامح، يف حني دمروا هم أنفسهم حيوات آالف عرب املضاربات املالية، األمر الذي 

أدى إىل نشوء األوضاع املفضية إىل صعود التعصب والالتسامح الذين حياربان بالذات)38).

فالشيوعيون الليرباليون يبقون عىل الرغم من انخراطهم يف حماربة العنف الذايت، أدوات العنف اهليكيل 
والبنيوي بالذات. هذا العنف الذي يؤدي إىل إحداث األوضاع املفضية إىل تفجرات العنف الذايت وثوراته.

اإلحسان والعوملة: قناع الستغالل 

االستغالل  وجه  خيفي  الذي  اإلنساين  القناع  هو  اإلحسان  أن  عىل  املؤلف،  يشدد  وهلذا، 
ينكر  إنم  العام،  اخلري  ملصلحة  املراكمة  بثروته  التربع  عىل  الرأسميل  يقدم  وحني  االقتصادي)39). 
ذاته بوصفه التجسيد العاري لرأس املال ودورته القائمة عىل إعادة اإلنتاج، وبذلك تكتسب حياته 
إنتاج نفسها من ذاهتا. إهنا بحاجة إىل إحسان اقتصادي  معنى)40). فرأسملية اليوم، ال تسطيع إعادة 

خارجي إلدامة إعادة اإلنتاج االجتمعية.)41)

الطرح  هلذا  املظلم  اجلانب  مالحظة  يف  خيفقون  كلها،  لألرض  فرصة  العوملة  يرون،  ومن 

)7)) السابق، ص)4.

)8)) السابق، ص)4.

)9)) السابق، ص8)-9).

)40) السابق، ص9).

))4) السابق، ص0).



379

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018قراءة

هلم  الليرباليون،  والشيوعيون  الرأسملية  أرباب  يقدمهم  كم  والعوملة،  فاإلحسان  للعوملة)42). 
جانبامها املظلمن املتمثالن يف انبثاق جدر غري مرئية جديدة. فهناك عاطلون عن العمل، ووظائف 
غري مستقرة، لبرش تركوا وحدهم جائعني من دون رعاية، ومن ثم ال غرابة يف أن هيتاجوا)43)، 
لكنهم موجودون  إقصاؤهم.  فقرية، جرى  أحياء  يعيشون يف  تنجح، وأشخاص  مل  وهناك دول 
املتوحشة عىل  والرأسملية  والعوملة  منظري اإلحسان  النظر عن مدى إرصار  وغاضبون برصف 

التظاهر بعدم رؤيتهم.)44)

اخلط الفاصل بني عاملني 

وخيلص املؤلف، من خالل مقارنته بني العاملني األول والثالث يف ظل العوملة الرأسملية وعنفها 
املفرط املنهجي، إىل وجود خط فاصل بينهم يمتد عىل نحو متزايد مع خطوط تعارض بني عيش حياة 
شبع طويلة متخمة بالثروة املادية والثقافية من ناحية، ووقف احلياة عىل قضية سامية من الناحية الثانية. 

ففي الغرب، حيث يعيش »الرجال األخريون« الغارقون يف بحر من املتع وامللذات اليومية البليدة 
والغبية، فيم األصوليون املسلمون الراديكاليون، يف عاملهم الثالث، مستعدون للمخاطرة بكل يشء، 
وينخرطون يف رصاع عدمي وصواًل إىل حمطة تدمري الذات. وما خيتفي بالتدريج بينهم هو حشد الطبقات 

الوسطى القديمة الطيبة، فالطبقة الوسطى باتت ترًفا ما عادت الرأسملية قادرة عىل دفع ثمنه.)45)

الكونية  احلقائق  إىل مجلة من  بني سياسة مستندة  اختالف  العاملني هو  بني  االختالف  أن  مؤكًدا، 
ثانية، ألهنا تلوذ  بالذات من جهة  البعد املكون ملا هو سيايس  الشاملة من جهة، وسياسة متربئة من 
إنه اخلوف من املهاجرين، ومن اجلريمة، ومن احلرمان  التعبئة األخري عندها.  باخلوف بوصفه مبدأ 
اجلنيس امللحد، ومن الدولة مفرطة التسلط ذاهتا، بم تفرضه من رضائب ثقيلة، ومن كوارث بيئية، 
ومن مضايقات متواصلة. واإلصالح السيايس هو الشكل الليربايل النموذجي لسياسة اخلوف هذه 

))4) السابق، ص)6.

))4) السابق، ص99.

)44) السابق، ص)8.

)45) السابق، ص5)-6).
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إنه  البارانويا.  املصابة بجنون االرتياب،  أو احلشود  بالرعاع والدمهاء  التالعب  دائًم عىل  التي تعول 
التحشيد املرعب لشعب مذعور خائف.)46)

اإلنسان األخري

ويظّن املؤلف أن احلضارة الغربية مندفعة يف اجتاه اإلنسان األخري الذي هو خملوق فاتر، من دون 
واألمن)47).  الراحة  سوى  يطلب  وال  احلياة،  من  تعب  احللم،  عن  عاجز  عظيم،  التزام  أو  شغف 
للبيئة  ملوثة  عادية  استهالكية  شخصيات  ليست  اليوم  النموذجية  الرش  شخصيات  أن  إىل  ويذهب 
الكامل يف  التي تقوم -مع انخراطها  تعيش يف عامل عنيف له روابط اجتمعية متفككة، بل إهنا تلك 
استحداث األحوال املمهدة ملثل ذلك الدمار والتلوث الكونيني الشاملني- برشاء سبل اخلروج من 
فاعلياهتا اخلاصة، من خالل العيش ضمن جمموعات مغلقة، تتناول أطعمة عضوية، وتتمتع بإجازات 

يف حمميات طبيعية، وما إىل ذلك.)48)

التزايد من الصعوبة يف االهتداء، ولو  العامل األول، يواجهون قدًرا مطرد  بلدان  لقد أصبح أهل 
إىل تصور نوع من قضية عامة أو كونية شاملة من شأهنا أن تكون جديرة بالتضحية باحلياة، بعد أن 
فقدوا معنى احلياة وزهدوا يف بديل حقيقي للتغيري استكانة حلياة استهالكية مرحية من دون صخب 

أيديولوجي مكلف.)49)

فقدان البديل

ويذهب املؤلف، إىل أن الكون الذي يستوطنه الغربيون الذي يتباهى بأنه جمتمع قائم عىل االختيار، 
لقواعد  األعمى  التطبيق  من  نوع  هو  قرًسا،  املفروض  الديمقراطي  لإلمجاع  املتوافر  الوحيد  خياره 

)46) السابق، ص48-47.

)47) السابق، ص5).

)48) السابق، ص))-4).

)49) السابق، ص5)-6).
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اللعبة. وتعجز معارضة هذا النظام عن بناء صيغة بديل واقعي، أو يف األقل، صيغة مرشوع طوباوي 
له معنى، مكتفية باختاذ شكل حدوث انفجار بال معنى فحسب. فاالختيار بات حمصوًرا بني التزام 
قواعد اللعبة من ناحية، والعنف املدمر للذات من الناحية املقابلة، هو ما يفيض إىل أزمة معنى كبرية 

ومأزق أيديولوجي-سيايس.)50)

ما العمل؟

املشاركة  فيها تومًها أن هذه  الرأسميل احلالية واملشاركة  النظام  لعبة  املؤلف، االنغمس يف  يرفض 
القيام  عدم  يفضل  إنه  بل  املفرط.  الرأسملية  عنف  عىل  والقضاء  املنشود  التغيري  إحداث  عىل  قادرة 
بأي يشء بداًل من املسامهة يف اخرتاع أساليب شكلية جلعل ما تراه اإلمرباطورية موجوًدا سلًفا مرئًيا. 
ويرفض االنخراط يف حتركات حملية، إذا كانت الوظيفة القصوى لتلك التحركات هي جعل عجلة 
النظام تدور بقدر أكرب من اليرس )حتركات من قبيل اإلفساح يف املجال للحشد حول ذاتيات جديدة(.

الزائف،  الفاعل   - اإلجيايب  املوقف  بل  السلبي،  املوقف  هو  ليس  اليوم  التهديد  أن  يؤكد  وهو، 
واإلحلاح عىل التحيل بـ«الفاعلية«، و«املشاركة« حلجب عدمية وال شيئية ما هو جار عىل قدم وساق. 
مؤكًدا أن اليشء الصعب حًقا هو الرتاجع واالنسحاب. فأولئك الذين هم يف السلطة غالًبا ما يفضلون 
عىل الصمت ولو مشاركة »نقدية« وحواًرا، ال ليشء إال إلرشاكنا يف »احلوار« لالطمئنان أن سلبيتنا 
املشؤومة كرست. وهكذا فإن امتناع الناخبني عن الذهاب إىل مراكز االقرتاع، وعزوفهم عن اإلدالء 
بأصواهتم، يف وجهة نظره، ليسا سوى فعل سيايس حقيقي ينتصب يف وجوهنا بقوة مع خواء أنظمة 
اليوم الديمقراطية. وهلذا يشدد املؤلف عىل أن عدم القيام بأي حترك يكون أحياًنا، أقوى التحركات 

التي يمكن القيام هبا)51).

)50) السابق، ص80-)8، وص96.

))5) السابق، ص))).
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أين األمل؟

ويذهب املؤلف إىل أن االمل يف التغيري يقع يف قبضة املستبعدين تلك الفئات االجتمعية التي تفتقر 
النظام ورؤيتهم  النظام اخلاص للرتاتب املجتمعي«. ألهنم بتحررهم من جاذبية  إىل موقع حمدد »يف 
الظاملة. وأن  العنيفة  اللعبة  املبادرة وتغيري قواعد  اليومية، قادرون عىل استالم زمام  وجترعهم ملظامله 
 - االقتصادي  اجلدار  بل  اهلجرة،  وزارة  جدار  ال  احلقيقي،  اجلدار  هدم  هو  الوحيد  احلقيقي  احلل 
اليائسة  الناس يكفون عن حماوالهتم  املجتمع وصواًل إىل جعل  تغيري  إذ يكمن احلل يف  االجتمعي، 
للهرب إىل عواملهم اخلاصة)52)، وأن يواجهوا ذلك النظام الرأسميل وأنبيائه املزيفني قائلني: شئتم أم 

أبيتم نحن هنا، برصف النظر عن مدى إرصاركم عىل التظاهر بعدم رؤيتنا.)53)

خامتة

حتاول كتابات سالفوي جيجك مساءلة عاملنا وحماولة تفسريه، ودق ناقوس اخلطر ليجري فيه من 
ظلم وهتميش وعنف ضد الناس، وما حتدثه الرأسملية الكونية من تناقضات تعوق اإلنسان عن حتقيق 

كرامته وإنسانيته وحياته الطيبة العادلة. 

وهو يظن أن أهم مهمت املثقفني اليوم مساءلة الرأسملية املسيطرة. وكشف عورات آليات اشتغال 
هذا النظام ورس قوته واستمراره. وتفكيك كل دال مفتاحي ُوظف لفرض هذا النظام عىل العامل. وبيان 
أن الرش احلقيقي يف جمتمعاتنا ليس يف دينامياهتا الرأسملية، بل يف حماوالتنا الرامية إىل االنسحاب منها 
مع االستمرار يف اإلفادة منها طوال الوقت عن طريق اجرتاح فضاءات طائفية/ فئوية ذاتية االنغالق 

ومجاعات مقفلة األبواب، إىل جمموعات أو طوائف عرقية أو دينية إقصائية. 

واإلرهابيني،  الدين  وأصوليي  الليرباليني،  الشيوعيني  أمثال:  املزيفني،  األنبياء  خطر  إىل  وينبهنا 
واألجهزة البريوقراطية الرسمية الفاسدة وعديمة الكفاءة، بوصفهم دمى ختفي وجه عنف الرأسملية 
القبيح. واخلالصة األساسية من هذا الكتاب، مفادها أن العنف ليس حمض فعل إهانة لشخص من 

))5) السابق، ص06).

))5) السابق، ص)8.
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آخر، بقدر ما هو منهج وثقافة تفرض فرًضا عىل األمم واملجتمعات ملصلحة السوق وأساطينه من 
القلة الثرية يف عاملنا ضد فقراء العامل ومنبوذيه.

وينبهنا الكتاب إىل رضورة دراسة العنف لدى العرب املعارصين: أنواع العنف بني فئات املجتمع 
املختلفة، وطبيعة عنف املهمشني وعالقتها هبامشيتهم وإمهاهلم وجتاهلهم، وعنف املرتفني وعالقاهتا 
بتوسيع الفجوة بني أبناء جمتمعاتنا، وعنف اللغة الظاهر بني اإلسالميني والعلمنيني من جهة، وبني 
األنظمة السياسية ومعارضاهتا جمتمعة من ناحية أخرى، وكذلك عنف اإلعالم الطاغي وما أحدثه من 
تشققات يف جدر جمتمعاتنا العربية وبنياهنا، وما حتمله لغته من عنف استهالكي هيدد هويتنا وأسس 
اجتمعنا. وعنف اخلطاب الديني؛ عىل املنابر ويف الكنائس الذي أنتج أجيااًل مشوهة. والعنف الناتج 
عن برامج التكيف اهليكيل واإلصالح االقتصادي املفروض من كهنة االقتصاد الرأسميل املتوحش، 
وما أحدثه من خراب وبطالة وفقر وسلبية وترد اجتمعي. وما تأثريات هذا احلجم اهلائل من »العنف 
السيايس املقّدس« -سواء كانت مرجعيته دينية أم أيديولوجية شعبوية يف كثري من األنظمة يف عاملنا 
قبيل:  من  مستقبلنا  يف  عنه  املتخلفة  واآلثار  لقيمها،  احلاملة  ومؤسساهتا  جمتمعاتنا  أبناء  يف  العريب- 
انتشار اإلحلاد، والتطرف، وامليوعة والسلبية بني أبناء جمتمعاتنا، يف ظل عوملة طاغية وعودة االحتالل 

املبارش ألراضينا. 

طرح سالفوي رؤية لطبيعة الرصاع العريب اإلرسائييل، قد يتفق معها بعضهم وقد خيتلف بعض 
آخر، لكنها جديرة باملناقشة يف ظل ما نراه من طروحات سطحية وفجة من كثريين يف عاملنا العريب يف 
ضوء اهلجمة األمريكية الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة رسم خرائط الواقع واملعنى من 

خالل ما يسمى بـ«صفقة القرن«.

وأخرًيا، لقد كان العنف وسيبقى واحًدا من أكرب خطايا الرأسملية، وصار اليوم كل ما يتعارض مع 
وحشية السوق وحقوق القلة املرتفة، ال ما يتعارض مع فكرة املجتمع وأسس بنائه وواجبات أبنائه. 
وهو ما حيتاج إىل وقفة من عقالء عاملنا كلهم، من أجل إعادة النظر يف وجوهه املتعددة حتى نتجنب 
عواقبه املشينة، التي كرست لفعل اإلهانة ألغلب أبناء آدم، ويف القلب منهم عرب زماننا املستذلون 
املهانون؛ بفعل أنواع العنف كلها التي مل تدرس بم تستحقه من دأب وإرصار حتى اليوم وتنتظر من 

يقدم عىل ذلك. 
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كتاب: آالم ذئب الجنوب
تأليف: محمد املطرود

كتاب: أبي بّحار
تأليف: مصطفى عبد الفتاح

كتاب: الجوالن، نصف قرن على
              هزيمة حزيران/ يونيو 1967

تأليف: مجموعة من املؤلفين

1

2

3
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كتاب: في هجاء البالد
تأليف: ياسر األطرش

كتاب: كمائن قاطع طريق
تأليف: هوشنك أو�سي

كتاب: لم ينتبه أحد ملوتك
تأليف: رامي العاشق

4

5

6



389

العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018إصدارات

كتاب: حجر الذاكرة
             بعض من جحيم السجون السورية

تأليف: بسام يوسف

كتاب: حرش هابيل
تأليف: نجم الدين السمان

كتاب: رزان زيتونة
              الحضور والغياب

إعداد: فادي كحلوس
مراجعة: حسام السعد

7

8

9



390

إصدارات العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

كتاب: عبد العزيز الخّير، مناضل من سورية
إعداد: عدنان الدبس

ا كتاب: روح غادرت توُّ
تأليف: ريما فليحان

كتاب: مرايا دولة الدكتاتور
تأليف: ريبر يوسف

10

11
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كتاب: مصير العرب ومصيرنا، تاريخ تحرر
تأليف: جان بيير فيليو

ترجمة: سالم عوني

كتاب: الربيع السوري، من الوالدة إلى األسئلة
تأليف: أحمد برقاوي

كتاب: دارنا العربية
تأليف: توفيق الحالق
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