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 والحرب السورية السينما

 تقديم قراءة عن السينما السورية والحرب، فلقد انبرت هذه السينما 
ً
 ومتشابكا

ً
يبدو صعبا

إلى تقديم أشرطة روائية  ،1691املؤسسة العامة للسينما عام ومنذ انطالقتها الفعلية مع أفالم 

 هذه املواجهة بفيلم )املخدوعون 
ً
( للمخرج املصري 1692 - طويلة وقصيرة في هذا السياق، مفتتحة

 دفقتوفيق صالح عن رواية )رجال تحت الشمس( لألديب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني، 

 ممارسات واجهت السينما السورية منذ إطالالته
ً
ا ألاولى الحرب من قبل العدّو الصهيوني، فاضحة

 عن معاناة الشعب 
ً
 راقيا

ً
 بصريا

ً
العصابات اليهودية في فلسطين، ليكون فيلم )املخدوعون( تعبيرا

الفلسطيني. في الوقت الذي قامت فيه "إسرائيل" بإنتاج أفالم ملفقة عن حقائق مزّورة مدعومة 

م من بدع هوليوودة، كما كان الحال مع فيلم )الخروج( الذي أنتجته بدعاية صهيونية عاملية كاذب

ات القرن الفائت عن رواية الكاتب الصهيوني )ليون أوريس( إذ ياللوبي اليهودي أواخر خمسين

دم هذا الشحينها تحدث هذا الفيلم عن عودة اليهود إلى فلسطين وقيام الكيان إلاسرائيلي، 
ُ
ريط ق

وأمريكا وبدعاية كبرى من صاالت العرض، حتى أن )غولدا مائير( قالت  في كل من بلدان أوروبا

الحروب مجتمعة التي  كافة"حقق إلسرائيل من الانتصارات ما لم تحققه  إنه :عن هذا الفيلم

( للمخرج اللبناني برهان علوية الذي 1692 - خاضتها ضد العرب"، ليحضر هنا فيلم )كفر قاسم

 إلى الذاكرة املذبحة التي ارتكبها العدّو قّدم وثيقة ال ترد عن وحشي
ً
ة الاحتالل إلاسرائيلي، معيدا

 قاسية للعالم الذي صم آذانه 1699عام 
ً
عن آالم الشعب العربي في ، وليكون هذا الفيلم صفعة

 فلسطين.

 
ً
َعدُّ كثيرة

ُ
 -ألافالم السورية التي تدافعت لتقديم ما يشبه وثيقة عن الصراع العربي ت

لعل أهمها ثالثية )رجال تحت الشمس( التي تشارك في إخراجها كل من نبيل املالح  إلاسرائيلي،

 عاد املخرجون الثالثة في 
ً
)املخاض( و)اللقاء( ملروان املؤذن، و)ميالد( ملحمد شاهين، وفيها أيضا

 وّ إلى تعرية جرائم العدوان الصهيوني، مجابهين بكاميراتهم كذب العد السبعينّيات من القرن املاض ي

 في إنتاج  إذوافتراءاته، 
ً
 ثوريا

ً
 تنويريا

ً
لعبت املؤسسة العامة للسينما ومنذ انطالقة إنتاجها دورا

 مرحلة 
ً
تلك النوعية من ألافالم، والتي لم تكن تبغي الربح وال مقياس شباك التذاكر، شاطبة

رة إبعاد ألافالم التجارية التي سادت في نتاجات القطاع الخاص، والذي نادى أنصاره بضرو 

 السياسة عن السينما، وجعل هذه ألاخيرة مجرد مكان للترفيه وإلهاء الشعوب وتبنيجها.
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ألاشرطة الروائية الطويلة منها والقصيرة والوثائقية، لتحقق حضورها في  ما بعدفي تتالت

 جديدة من سينما الشعوب التي استفاق 
ً
 صفحة

ً
محافل السينما العربية والدولية، مفتتحة

 1691ا وفنانوها على جراح غائرة في الوجدان الجمعي العربي، فمن النكبة عام مثقفوه
ً
، مرورا

 إلى تحالف الرجعية العربية مع قوى النهب العالمي للشعوب، كان البد من 1699بهزيمة 
ً
، وصوال

حية ر أن تتقدم السينما إلى واجهة هذه املجابهة، فما ال تستطيعه الرواية ألادبية وال تصل إليه املس

السبق  قصب بوساطته، يمكن للسينما أن تخترقه وتحقق الصحافيّ والقصيدة واللوحة واملقال 

في صياغة الرأي العام حول القضايا الوطنية الكبرى، وإجالء الكثير من الغموض والزيف عن 

 قضايا املواطن العربي املنفي عن وسائل إلاعالم الدولية، فكان الفيلم السوري خير رسول إلى

 مهرجانات أوروبا وآسيا وأمريكا.

على  أكان ذلك الواقع أن أفالم الحرب في السينما السورية أخذت مناٍح عديدة، سواء

 التي اصطلح عليها باألفالم أم تلكألاشكال الفنية املباشرة منها والدعائية،  أم ،صعيد الطرح

ى عليها( والتي  عن الحرب، وهنا يحضر مثاالن ساطعان  الهامةإلى مصاف ألافالم  لم ترق )املوص ّ

( ملخرجه مروان عكاوي 1699 - عن هذه النوعية من ألافالم الروائية الطويلة هما: )سرب  ألابطال

نرى في  إذ ( لسهيل كنعان ومنتجه محمد الزوزو، 1699 - ومنتجه سمير عتيق، و)فرسان التحرير

 لحياة مجموعة من الطيا
ً
 فجا

ً
رين السوريين بين مطاراتهم الحربية وقصص الفيلم ألاول تصويرا

، مع دمج مشاهد وثائقية من طلعات الطيران السوري ومجابهته لطائرات العدّو، مالٍه ليلّيةحب في 

 –الذي ُمنع عرضه في الصاالت في يوم افتتاحه بصالة سينما دمشق–بينما نالحظ في الفيلم الثاني 

 لتشكيل قتالي من تشكيالت الجيش ا
ً
لعربي السوري، على حساب تغييب بقية التشكيالت تحيزا

 حدا بالدولة السورية إلى إيقاف عرضه.ما املشاركة في حرب تشرين، 

ولئن تخلفت ألافالم الروائية الطويلة عن تقديم مادة سينمائية جدية وعميقة عن الحرب، 

ة العامة كان للمؤسس إذفإن ألافالم الروائية القصيرة منها والوثائقية كانت على طرف نقيض منها، 

للسينما دور كبير في إنتاج هذه النوعية من ألاشرطة التي تكاد تكون بمثابة وثيقة فعلية عن وقائع 

الحرب ومجرياتها على جبهات القتال، وأبرز هذه ألاشرطة ما حققه املخرج العراقي فيصل الياسري 

َعب أطفالنا الجديدة(( استراتيجيةعن حرب تشرين، فكانت أفالم من قبيل: )أهداف 
ُ
نما بي ؛و)ل

 وفيها يركز كل من )الياسري(، حقق املخرج وديع يوسف أفالمه: )الصمود( و)القتلة( و)جاء تشرين(

و)يوسف( على نقل مشاهد حقيقية من أرض املعركة، وليأتي فيلم )البترول واملعركة( لفاروق 
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دهني، و)حصاد تشرين( لـ منير جباوي عيس ى و)العودة( ملروان حداد، و)زهرة الجوالن( لـ صالح 

و)الدرع الحصين( لبشير صافية و)مشفى تشرين العسكري( لـ محمد شاهين في مراحل متقاربة 

 )بين عامي 
ً
 كان  إذ ،(1612 -1699 -1691زمنيا

ً
 ودعائيا

ً
 تعبويا

ً
جاءت هذه ألافالم لتلعب دورا

 الجبهة السورية، وسجلت بجدية مآثر  التي واكبت حرب الاستنزاف على تلك املرحلةالبد منه في 

 املعارك التي خاضها جيش البالد.

اج أفالم في إنت دوٌر بارٌز باملقابل كان لنشاط )دائرة السينما( في التلفزيون العربي السوري 

عن الحرب، وعلى أيدي خيرة املخرجين السينمائيين العائدين من بعثاتهم الدراسية في معاهد  هامة

 من مثل: السينما بالخار 
ً
( 99-)القنيطرةج، ليكون جمهور السبعينيات مع أفالم رفيعة فنيا

تراوح إنتاج هذه  وقدو)الذاكرة( لـ محمد ملص، و)مهمة خاصة( و)ألارجوحة( لـ هيثم حقي. 

 (.1699-1699)ألاشرطة بين عامي 

اعة امة لإلذاملحزن أن وزارة إلاعالم السورية أغلقت دائرة إلانتاج السينمائي في الهيئة الع

ات القرن الفائت دون أي سبب يذكر، لتتوقف هذه الجهة عن إلانتاج يوالتلفزيون مطلع ثمانين

الذي انحصر فيما بعد باملؤسسة العامة للسينما، وبعض املبادرات الخجولة من القطاع الخاص، 

 عن حرب لبنان والاجتياح إلاسرائيلي لبيروت، كان 
ً
ققه أبرزها ما حلتقدم املؤسسة بدورها أفالما

( 1699-السالم( و)وجاء 1699وديع يوسف في ثالثة أشرطة وثائقية قصيرة على التوالي هي: )لبنان 

 (.1619-الجليلو)سالمة 

ى وعللألسف الشديد من إنتاجات السينما الحربية، لكن  كان لإلدارة السياسية نصيٌب 

ذا مع املؤسسة العامة للسينما، إال أن هأهمية ألافالم التي تم تحقيقها في سينما الجيش بالتعاون 

، وال نعرف أسماء مخرجي ألافالم التي أنتجتها إلادارة وال حتى سنة إنتاجها، متوافرألارشيف غير 

وألامثلة على ذلك كثيرة سيكون أبرزها أشرطة وثائقية من قبيل: )إلاسكان العسكري( و)النحات 

ي( و)إلاسرائيليون كانوا هنا( و)الاعتداءات الصهيونية(. في املعركة( و)القنيطرة( و)إلارهاب الصهيون

بالتزامن مع حرب الاستنزاف على الجبهة السورية، وما حققه  كانهذه ألافالم  إنتاَج  أن   وُيرّجُح 

رجال الجيش العربي السوري في تحرير مرصد جبل الشيخ، واملعارك التي كانت تدور في الجوالن 

وثقت إلادارة  إذالسوري املحتل بالسالح ألابيض بين الجنود السوريين وجنود جيش العدّو، 

الجندي  بطوالت –وجلهم من مخرجي السينما املحترفين–نذاك السياسية عبر مراسليها الحربيين آ
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 -فكان أبرزها أفالم وثائقية عن حرب تشرين من مثل: )لن ننس ى السوري وبسالته في القتال،

ق ألسرى 1699 - (، )الشهود1691 - (، )البحر جبهتنا الغربية1691
ّ
( ملخرجها سمير ذكرى الذي وث

ية وجوية خاضتها القوات السورية في هذه الحرب، والتي تم جيش الاحتالل، وملعارك بحرية وبر 

َعدُّ ملم(. التقنية التي  19تصويرها عبر أفالم الـ )
ُ
اليوم كالسيكية بعد العمل بتقنيات التصوير  ت

الرقمي، وكاميرات الديجيتال فائقة الدقة، إذ يحتاج هذا ألارشيف اليوم إلى معالجته وترميم 

عات املؤسسة العامة للسينما، والعمل قد بدأ منذ قرابة خمس بعضه ممن يقبع في مستود

.
ً
 سنوات على نسخ هذه ألافالم رقميا

 في الحرب، ومدى انعكاس هذه الحرب 
ً
سيكون للسينما السورية بعد ذلك فسحات أكثر تأمال

 عن النزعة الوثائقية والرغبة التعبوية والحموالت السياسية 
ً
على إلانسان السوري، بعيدا

عسكرية، لتأتي هنا ما اصطلح عليها بموجة )سينما املؤلف( التي كان محمد ملص أبرز روادها، وال

 في ذلك حساسية مختلفة في معالجة ألاحداث السياسية والعسكرية
ً
م كما فعل في فيل ،متبعا

 موت أبيه الواقعي في مسجد بالقنيطرة بعد حدوث  مؤسسة-1662-الليل)
ً
السينما( مستحضرا

. إنه فيلم )الذاكرة املفقودة( التي عكس 1696العسكري ألاول على يد حسني الزعيم عام الانقالب 

 كانت تعيش قبل الحرب إعالنات عن مدينة"روايته فيها )ملص( أحداث 
ً
لم الفي من منظور " معيدا

ليكون و والرواية بناء مدينته القنيطرة بعد التدمير الكبير الذي أصابها على أيدي املحتل إلاسرائيلي، 

 مع هزيمة عام 
ً
، واحتالل الجوالن من قبل إلاسرائيليين، 1699حدث )موت ألاب( في الفيلم متزامنا

، ليأتي هذا الفيلم كامتداد لفيلم )ملص( 1691وأحالم الجد وصوره مع مقاتلي جيش إلانقاذ عام 

ي كان أطروحة " والذ1699  -دقيقة  13 -الروائي القصير: "كل ش يء على ما يرام سيدي الضابط 

التخرج التي قّدمها املخرج السوري بشراكة في كتابة السيناريو مع الروائي املصري صنع هللا 

لوا مع 
ّ
 إلى جنب مع الراحلين شريف شاكر وفؤاد الراشد؛ رفاق الدراسة الذين مث

ً
إبراهيم؛ وجنبا

نفوسهم؛ ليأتي بعدها في  1699"صنع هللا" في فيلم تناول واقع املثقفين اليساريين ووقع هزيمة 

( والذي سجل فيه مخرجه محمد ملص لواقع املخيمات 1611 - الفيلم الوثائقي )املنام

 مرارة العيش للفلسطينيين املقيمين في مخيمات صبرا وشاتيال عبر 
ً
الفلسطينية في لبنان، راصدا

عمل استقراء منامات سكان املخيم، ليأتي هذا الشريط كشهادة حّية وصادمة عن بشر س
ُ
وف ت

 من إنجاز هذا الفيلم
ً
من أبشع  ذلك في جريمة ؛سكاكين العدّو إلاسرائيلي في رقابهم بعد سنة تقريبا
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كبت بحّق  الجرائم التي
ُ
إلانسان العاقل في تاريخ البشرية، فيما ُعرف بعدها بمجازر )صبرا  ارت

 .1612وشاتيال( من شهر أيلول عام 

لقد قدمت الحياة السياسية 

والاجتماعية والثقافية بنية لفيلم سوري 

ر، لعل أبرز مختلف عن سينمات الجوا

معاملها كان طغيان )سينما املؤلف( والتي كان 

 املخرج عبد اللطيف عبد 
ً
من نجومها أيضا

-ى آو الحميد، السيما في فيلمه )ليالي ابن 

السينما(. تجربة سوف يكون  مؤسسة-1611

ات يفي نفوس جمهور الثمانين تأثير كبير لها 

عبر رؤيا رقيقة  ذلك ؛لعدّو الصهيونيالذي عكس صورة إيجابية في تلقي أفالم عن مقاومة ا

وعميقة للغاية للواقع، قادت فيما بعد إلى تقديم قراءات بصرية الفتة في تشريح أوجاع الفرد 

العربي وخيباته املتراكمة من هزائم متكررة؛ ليلتفت هذا الفيلم نحو تشريح عمق الهزيمة التي ُمنَي 

ا تركته هذه الهزيمة في صميم تكوين ألاجيال ؛ وم1699بها الجيشان السوري واملصري في حرب 

  مؤسسة-1661-شفهيةالالحقة. ليأتي بعدها فيلم )رسائل 
ً
 وصادما

ً
إطاللته في السينما( مفاجئا

 عن بيئة 
ً
 عاجال

ً
 بريدا

ً
على بيئة الساحل السوري، ومنها إلى خطوط التماس مع الجبهة، ناقال

 
ً
  فرةالشيالجندي السوري، وعالقته بوطنه، وراصدا

ً
الثقافية والاجتماعية لهذا الجندي. تماما

السينما( إذ التقط هذا  مؤسسة-2331-مثلما فعل عبد الحميد في فيلم )ما يطلبه املستمعون 

 مفارقة في معادلة شباك 
ً
الشريط مادته الفيلمية الشفافة بشعريٍة بالغة في مواجهة العدّو، محققا

، سوف يتوضح ذلك ف
ً
ي خاتمة الفيلم، والتي كانت عبارة عن نشيد بصري التذاكر والنقاد معا

املقاتل في قوى تشكيالت الدفاع الجوي في وجه – صّور للجمهور بطل الفيلم. الشاب العاشق

 في حرب تشرين
ً
 –وهو على سالح املدفع املضاد للطيران –طيران العدّو، والذي يقض ي شهيدا

بالتزامن مع بث ألاغنية على أثير إلاذاعة ُبعيد استشهاده. معالجة لم تتناول الحرب بشكلها املباشر، 

  .بل استقت مادتها من حياة الريف وعذوبته، وكيف يكون حب الوطن والدفاع عنه فوق كل حّبٍ 

اع قطمن كفاح الشعب السوري، والتي واكبتها أفالم الالسينما مراحل هاّمة هكذا اختزلت 

 باتجاه 
ً
 بعد مرة، ذاهبة

ً
 لسينما املؤلف مرة

ً
العام في العديد من ألاشرطة الروائية الطويلة، منحازة

كفاح من السينما مراحل هاّمة اختزلت 

الشعب السوري، والتي واكبتها أفالم القطاع 

العام في العديد من ألاشرطة الروائية 

 بعد مرة، 
ً
 لسينما املؤلف مرة

ً
الطويلة، منحازة

 باتجاه بيئات فرعية من املجتمع 
ً
ذاهبة

 .السوري
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ي البيئة التي ينتم إذ عّبر كلُّ مخرج عن وجهة نظره من منظور بيئات فرعية من املجتمع السوري، 

م إلاطار عبر عدة أفال املخرج غسان شميط في هذا  إليها، لكن بإطار وطني جامع. سوف تأتي تجربة

تناول )شميط( في هذين إذ  ،(1663-البرعم( ثم )1616-جوالنيةتسجيلية كان أولها فيلمه )يوميات 

الفيلمين جوانب من الحياة الاجتماعية ملنطقة الجوالن، ورفض أهله السوريين لالحتالل، 

 وتمسكهم بالهوية السورية.

فاتحة الهطول للفيلم الروائي ألاول لشميط:  مقدمات سينمائية وثائقية سوف تكون كما أن  

 1661-يحترق )ش يء ما 
ً
 عن الشعارات، واضعا

ً
(. الشريط الذي حقق مادة سينمائية الذعة بعيدا

 ،
ً
 إلىاليد على الجرح تماما

ً
 -ك: ) ورد وشو قبيلعمله على أفالم وثائقية عن الجوالن من  فاستنادا

 على الطريق2331
ً
( 2319 - ( و ) سلطان1611 - ( و ) بصرى 2331 - )منارات( و 1616 - ( و ) معا

)شميط( عشرات املواد البصرية والفوتوغرافية واملكتوبة، وصَل هذا املخرج إلى صياغة  فيهاجمع 

ما يشبه وثيقته الشخصية عن الجوالن السوري املحتل، وعن تلك الجدلية بين جيلي آلاباء الذين 

 عن حلم ما يزالون يحلمون بالعودة، وألا 
ً
بناء الذين لم يشهدوا النكسة وأخذتهم الحياة بعيدا

.
ً
 آبائهم، لتتحول غربة النازح داخل وطنه إلى غربٍة أقس ى وأشد أملا

 عن السينما ليظهر مع التجربة إلاخراجية ألاولى للممثلة سالف 
ً
سوف يغيب الجوالن طويال

والتي أحالت املتلقي إلى مستويات  شركة شغف( -دقيقة  92 - فواخرجي في فيلمها )رسائل الكرز 

عيد بُ  ،متعددة من سرد ترويه الصورة لقصة حب تجري أحداثها في الجوالن السوري املحتل

كل من بطلي الفيلم  إذ نتعّرف فيها على .1699عن سلطة الانتداب الفرنس ي عام  ،استقالل البالد

ْيني )آدم( و)حواء( محمود نصر( كمقاربة لشخصيت -دانا مارديني( و) عالء -) سما يترعرعان  ُسْوِرّيِ

بمرٍح طفولي وحّريٍة بدائية بين بحيرات وغابات يقّدمها الفيلم في صورة أقرب إلى جنة مفقودة، 

لتبدو الخطيئة ألاصلية في هذا )الفردوس الجوالني( عبر تناول العاشقين لحبات الكرز من أغصان 

 لسينما شعرية طهرانية؛ بتحّول عصير الكرز الشجرة املحّرمة؛ ولتتخذ هذه الثمار الدامي
ً
ة ُبعدا

 به رسائلها إلى حبيبها )آدم( املنفي ،حواء( بصناعة كيميائه الخاصة - إلى حبر ستقوم )سما
ً
 كاتبة

اح يعن جّنته الجوالنية إلى ِقفاٍر واسعة؛ ستقوده في نهاية املطاف إلى مدينة دمشق بعيد اجت

 إسرائيل للجوالن واحتالله.
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ُ
عالقة سحرية أبرمتها )فواخرجي( منذ املشاهد ألاولى ملولد بطل الفيلم )عالء( ودفن الحظ ت

  .أبيه لحبل سّرة وليده الصغير مع بذور شجرة الكرز في حفرٍة واحدة
ً
وتبدو هذه الطقسّية مأخوذة

 على  ،أعراف الفالحين في الجنوب السوري من
ً
فل طمصير ألارض كرِحٍم مرتقب للوحدة بين تأكيدا

 له بيدي امرأة ستحبه إلى ألابد والشجرةالوليد لتّوه في عام الاستقالل 
ً
  ،التي ستكتب تاريخا

ً
رافضة

 بالعودة التي طال انتظارها قرابة  ،الزواج بمن شاركها جنون الصبا وميعة الشباب
ً
 وأمال

ً
احتجاجا

الحدودي  عند شريطها تنتهي قصة )الحبيبين املنفيين( من جّنتهما املحتلة بالوقوفو  .نصف قرن 

 في لحظة سينمائية الفتة إلى كرز في  ،لتنغرس أصابعهما في أشواكه ،الشائك
ً
فيسيل الدم متحوال

 كفّيهما املخضبين بدمائه.

الشريط املأخوذ عن قصة لـ )نضال قوشحة( ال تغيب عنه أحداث سياسية متتالية إن  

 للعلم حافظ ألاسدرفع الرئيس الراحل و  1691شهدتها الجبهة السورية مع إسرائيل، من حرب 

 إلى اللحظة السورية الراهنة  ،1699بعد تحريرها عام  القنيطرةالسوري في سماء مدينة 
ً
وصوال

التي تغطي فيها أصوات قذائف إلارهاب سماء دمشق؛ إال أنه يحتفي بشكل خاص  2319عام 

غسان مسعود(  -ا هللا الحيفاوي ؛ ذلك عبر شخصية ) عط1691بالجرح الفلسطيني املفتوح منذ 

ثم  ،أن ُيدفن تحت شجرة الكرز  –إن لم يعد إلى حيفا–عازف الناي ألاعمى الذي يحلم هو آلاخر 

 عبر أشجار الغابة ،يبدل نايه ببندقية 99لنراه في لحظة هزيمة الـ 
ً
 النار على جهات  ،متقّدما

ً
ومطلقا

 بمرارة من خ ،العالم ألاربع
ً
ا، هي للكذابين، وهي للي باعونة أمم ضّيعت بالده: )ذلوه في لعبمخاطبا

 (.وهي للقادرين وساكتين

 على قوة الرمز  ،( في هذه التجربة على السرد الواضح لألحداث)فواخرجياعتمدت 
ً
معّولة

 في ذلك على اللقطات القريبة لشخصيات فيلمها
ً
 إلى ج ،وفصاحته البصرية، متكئة

ً
نب مع جنبا

 اللقطات املتوسطة 
ً
والبعيدة ملقاربة بيئة الجوالن السوري في مواقع التصوير التي حققت جزءا

 منها في قرى )
ً
فوفق مونتاج متواٍز بين عدة أزمنة قاربتها موسيقى )هايك  ،(طرطوس-صافيتاكبيرا

 للنوع الذي اشتغلت عليه .يازجيان( بحرفية عالية
ً
 إبعاد هوية  ،وضعت املخرجة حدودا

ً
محاولة

والتمسك أكثر فأكثر بشاعرية لونية مزجت بين املخيلة  ،فهوم )الفيديو الكليب(فيلمها عن م

 الرومانسية والحرب.
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 إلارهاب مواجهة في السورية السينما

 سورية في العرض صاالت واقع -0

 إذفي ظل انكفاء رؤوس ألاموال الخاصة عن إلانتاج السينمائي، خاض القطاع العام مهمة 

ا قوانين فمنعته ،باءت كل محاوالت الدولة السورية لالحتفاظ بصاالت العرض السينمائية الخاصة

لكن القانون الذي  بعدم تحويلها إلى محالت تجارية. اتيأصدرتها وزارة الثقافة منذ الثمانين

تم  ،أصدرته وزيرة الثقافة السابقة نجاح العطار بحصر استيراد ألافالم من قبل مؤسسة السينما

وإعفاء أصحابها من كل الضرائب والرسوم في  ،بإمكانية استثمار هذه الصاالت 2333تعديله عام 

حال قيام مالكها بإعادة ترميمها وصيانتها، فتم تعديل قانون استيراد ألافالم إلتاحة الفرصة 

ة مع عألصحاب هذه الصاالت باستقطاب آخر إنتاجات السينما العربية والعاملية بتسهيالت واس

مراكز تجارية بشرط  – سوق ألافالم الدولية، أو حتى السماح بتحويل هذه الدور إلى )موالت(

 افتتاح صاالت سينمائية صغيرة ضمنها.

أصحاب هذه الصاالت، فلم يطوروا صاالتهم رغم الوعود التي  لم يعجب هذا الشرط

إلى أماكن عرض من الدرجة  قطعوها للمؤسسة العامة للسينما بالتطوير والتحديث، بل حّولوها

 وببطاقة دخول واحدة، ناشرين 
ً
الثالثة، متبعين طريقة العرض املستمر لثالثة أو أربعة أفالم يوميا

 وشرب. على جدران ومداخل صاالتهم ملصقات )بوسترات( ألفالم أكل الدهر عليها

للورثة الذين اليوم توفي جميع أصحاب هذه الصاالت، تاركين شأن هذه الدور العريقة 

 ثري( و)صبحي فرحات( و)آل مسعود(.سافر قسم كبير منهم خارج البالد من مثل عائالت )مأمون ال

 على ألاقدام من )شارع الفردوس( و)شارع شيكاغو( باتجاه )شارع 
ً
أيار(  26إن نزهة سيرا

راء( دوس( و)السفما حل  اليوم بصاالت )دنيا( و)الفر  ستجعلنا نالحظفي العاصمة دمشق، 

 للصيانة. فجأة و
ً
 )الزهراء( قبل إغالقها مؤخرا

ً
)ألاهرام( و)الخّيام( و)ألامير( و)أوغاريت( وسابقا

 صار 
ً
عليه أن هذه ألاماكن تحولت إلى ما يشبه )غرف نهار مفروشة( لبنات هوى يقمن  متعارفا

 ية الـبتقنباستدراج شبان صغار مقابل مبالغ معلومة ملستخدمي الصاالت التي ما زالت تعرض 

 استخدمت تقنية إلاسقاط )الفيديو بروجوكتور( لعرض أفالم ُمقرصنة  ،مم( 19)
ً
لكنها مؤخرا

 يشتريها القائمون على هذه الصاالت من سوق )البحصة( املجاور.
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تخبرنا الكتب وصور العروض وامللصقات السينمائية بأن جمهور هذه الصاالت كان من 

مع سنوات الحرب السبع على سورية، فال يمكن اليوم أن يدخل الطبقة الوسطى التي اضمحلت 

عت به السبل، ثم 
ّ
ي إعادة تأهيلها ه تمتن الصالة الوحيدة التي إإلى هذه الصاالت سوى من تقط

( من قبل مستثمرها املنتج الراحل نادر ألاتاس ي،  -صالة )سينما سيتي
ً
ل سعر وص إذدمشق سابقا

دوالرات أمريكية( وهذا  9ما يعادل  - ليرة 2933إلى ) 2319عام  بطاقة الدخول للشخص الواحد

 أنه ليس بإمكان املواطن العادي دفعه، إذا ما قرر أن يحضر مع عائلته إلى 
ً
رقم نعرف جميعا

 السينما.

، بل إن صاالت حمص من مثل )سينما وحدها من هذا الواقع املزري ال تعاني صاالت دمشق

جهيزاتها ت وُسرقتسينما ألامير( قد توقفت بفعل إلارهاب وتم تدميرها بشكل كبير،  حمص( و)صالة

التي ُهدمت وُبني مكانها مجمعات تجارية في املنطقة، وكذلك   التقنية، ومثلها صالة )سينما ألاوبرا(

  قية إلى ما يشبهتحولت )كندي( الالذسينما )الشرق( و)الفردوس( و)الحرية(، بينما 
ً
 مستودعا

 
ً
، بينما فقدت حلب  أتى تنظيم، ومثلها )كندي( دير الزور التي حربّيا

ً
 وتدميرا

ً
داعش عليها تخريبا

 
ً
معظم صاالتها وعلى رأسها كل من صالة )أوغاريت( فيما تم إعادة إحياء صالة )الزهراء( مؤخرا

زال )كندي( طرطوس تعمل محتضنة ناديها السينمائي الذي لتزاول تقديم عروضها. باملقابل ما ت

)كندي دمشق( و)ُدّمر( في عرض أفالم  صالتاتشرف عليه جمعية )عاديات طرطوس( بينما تستمر 

بقيت  إذاملؤسسة وأحدث تظاهرات سوق ألافالم العاملية، مع حضور خجول لعشاق السينما، 

في حين تحظى العروض الخاصة لهذه ألافالم  العروض التجارية ألفالم املؤسسة بدون جمهور،

 كثيفين. وفنيّ  بحضور إعالمّي 
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 في مواجهة إلارهابسينمائيون  -8

 نوادي وأفالم ضد إلارهاب -أ

على مشروع )دعم سينما الشباب( الذي دخل عامه  ةثمة من يعّول اليوم في سوري

 تزامن ذلك مع إذالسادس، ليكون بمثابة مختبر للمخيلة الجماعية الشابة في سنوات الحرب، 

صعود نواٍد سينمائية مستقلة في بعض املدن السورية تقوم بعرض ألافالم السورية وألاجنبية 

 ملناقشتها مع الجمهور عبر إدارة مخرجيها ونقادها الشباب،  املمنوعة منها واملرخّص 
ً
بعرضها، إضافة

ن يديره أنس جودة، فيما كان أبرزها النادي الذي انشق عن نادي )تيار بناء الدولة( والذي كا

املركز الثقافي ألامريكي بإدارة فراس محمد إلى واجهة ألانشطة السينمائية  -(LTC Aم نادي )تقّد 

 بأفالم كّلٍ 
ً
من نبيل املالح ومحمد ملص ورياض شيا وعبد اللطيف عبد  ألاسبوعية، محتفيا

 بدعم ورعاية من مؤسسة السينما ما أسماه بـ
ً
إضافة  ،)بيت السينما( الحميد، ليؤسس مؤخرا

 لتفعيل )النادي السينمائي الجامعي( بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وليكون لقاءٌ 

دوري للجمهور مع أمهات ألافالم العاملية والعربية التي يعقب عرضها نقاش حول الفيلم  شهري  

 بين صناع الفيلم وجمهور الطلبة
ً
 وجماليا

ً
 وفكريا

ً
 .وتحليله فنيا

  2319في الالذقية كان ملهرجان )خطوات( حضوره منذ عام 
ً
، إضافة

ً
والذي توقف جزئيا

السيناريست حسن م. يوسف هناك، في حين انفرد )نادي حلب السينمائي( لدورات سيناريو أقامها 

بعد ازدياد حدة املعارك في املدينة  2319بإدارة الناقد فاضل الكواكبي بأنشطته التي توقفت عام 

 ات توقفتيمع قوى إلارهاب، فمنذ الثمانين

أنشطة النوادي السينمائية املستقلة التابعة 

ية والنقابات لوزارة الشؤون الاجتماع

الشعبية، وكان أبرزها نادي )دمشق 

ذي الالسينمائي( في حي الطلياني بدمشق 

ي بنشر الثقافة السينمائية ف كان له دوٌر كبيرٌ 

  البالد.

 مع بداية ألالفية الثالثة عبر تظاهرة )سينما 
ً
وكانت السينما املستقلة قد شهدت نشاطا

دوكس بوكس( التي كان يديرها املخرج )عروة نيربية( بالتعاون مع مؤسسة السينما،  -الواقع

لتتأسس مع سنوات الحرب نواٍد جديدة كان أبرزها نادي )أحفاد عشتار( بإدارة السيدتين لينا 

معايير فنية  سينما الشبابوضعت تظاهرة 

لعمل املخرجين الجدد، لكن أصحاب هذه 

التجارب ال زالت تعاني أفالمهم من التكرار 

 .والتأثر بالتلفزيون والفيديو كليب
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 لورش عمل أدارها املخرج محمد عبد العزيز مع طالب الدبلوم ألاسعد 
ً
وديمة العقاد، إضافة

ن هناك عودة إلى مفهوم النوادي السينمائية املدعومة من املجتمع ألاهلي، والتي إالسينمائي، إذ 

ترافقت مع إتاحة الفرصة أمام سينما الهواة، أو ما يدعى بالسينما املستقلة التي ازدهرت بعد 

اب فتح الب ماملم( إلى تقنية التصوير بكاميرا الديجيتال،  19نتقال من التصوير على شريط الـ )الا 

 أمام عشرات الشباب لدخول ِغمار إخراج أفالم سينمائية تفاوتت مستوياتها بين الجيد 
ً
واسعا

 والرديء واملتواضع.

لكن أصحاب هذه  معايير فنية لعمل املخرجين الجدد، سينما الشبابلقد وضعت تظاهرة 

التجارب ال زالت تعاني أفالمهم من التكرار والتأثر بالتلفزيون والفيديو كليب، إال أن هذا ال يعني 

، وبعيدة عن الخطاب إلا 
ً
 وإنسانيا

ً
يديولوجي املباشر، بل عدم وجود تجارب جريئة وعميقة فنيا

نح التي تقدمها ط املِ نحا بعضها إلى هواجس إلانسان السوري في ظل الحرب، إنما تبقى شرو 

املؤسسة بحاجة إلى تحسين شروطها الفنية وإلانتاجية، مع ضرورة تقبل أفكار الشباب مهما بدت 

 للوهلة ألاولى تشاؤمية أو غير تعبوية، فهذه النوعية من ألافالم ستزول مع الزمن.

عبير تهكذا بلور الفن السينمائي في الحرب رغبة الشباب السوري به كشكل من أشكال ال

 مع طبيعتهم وثقافتهم البصرية إلظهار هواجسهم وما ُيَعدُّ أكثر املباشر واملغري 
ً
 كما أن  ما .التصاقا

ات ييحدث اليوم في سورية من سباق نحو السينما أشبه ما يكون بما حدث في السبعين

رية كبيرة من املجموعات الشع أعداٍد ات بتوجه الشباب نحو كتابة قصيدة النثر وإصدار يوالثمانين

؛ بل الهامذات التوجه الحداثي، لكن ليس هذا 
ً
هو إيجاد مسارب عمل للمخرجين  ما ُيَعدُّ هاّما

الهواة الذين يخضعون لدورات تدريبية، فلم يتم حتى آلان دعمهم لتشغيلهم في السينما أو 

 استيعاب إنتاجاتهم. التلفزيون، ناهيك عن عدم وجود قنوات فضائية كافية وقادرة على

 ملا اصطلح على تسميته بـ )السينما البديلة(.  سينما الشبابفهوم لقد طرح م
ً
 مغايرا

ً
طرحا

كر ألول مرة في 
ُ
، وجاء كرد على 1691عام  مهرجان دمشق لسينما الشبابدورة املفهوم الذي ذ

نما ل مرة مع التأثر بموجة السيبزغ هذا املفهوم ألو  إذالسينما التجارية العربية والسيما املصرية، 

ات القرن الفائت في أوروبا في كل من فرنسا وتشيكوسلوفاكيا السابقة، يالبديلة التي سادت سبعين

، لكن الفارق اليوم بين )السينما البديلة( باألمس "أفالمك"بل  "تيارك"وحققت نجاحات ال 

 ائيين محترفين، وليس على أيديو)السينما البديلة( اليوم، هو أن ألاولى قامت على أيدي سينم

كل من سعيد مرزوق وعلي عبد الخالق ومدكور ثابت، أما في  هواة، وأبرز أسمائها في مصر كان
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سورية فكان نجومها كل من نبيل املالح وعمر أميرالاي، وفي لبنان برهان علوية وسمير نصري 

 وكريستيان غازي وجان شمعون.

فأخذ وقتها هواة  ،2339ة نبيلة كانت قد بدأت عام وتبدو تظاهرة )سينما الشباب( فكر 

السينما ينشطون ويقدمون أفالمهم التي ينتجونها بجهودهم الذاتية، أو برعاية من بعض الجهات 

ية الجهة الحكومية الوحيدة املعن فدفع هذا النشاط باملؤسسة العامة للسينما بحسبانها ،الخاصة

م الدعم والرعاية لهذه السينما التليدة؛ وكان املقصود بهذه بالشأن السينمائي في البالد إلى تقدي

 
ً
 هو كل مواهب إلاخراج السينمائي الشابة التي لم تتلق تعليما

ً
 سينما السينما هنا تحديدا

ً
ئيا

، وليست مصنفة في نقابة الفنانين السورية، فليس في سورية معهد متخصص بتخريج 
ً
أكاديميا

فبات من الضروري وجود جهة ما،  ،اك من إنتاج سينمائي خاصالكوادر السينمائية، ولم يعد هن

كي يفصحوا عن أنفسهم وموهبتهم، أسوة  ذلك ؛قادرة على تقديم كل عون ممكن لهواة السينما

 في ذلك باملنظمات الشعبية التي ترعى هواة الرسم والتصوير واملوسيقى واملسرح.

 إلى تلك ألاسباب 
ً
لكن بسبب مشاكل في  ؛ما الشبابمشروع دعم سينولد هذا، ونظرا

انطلقت الدورة ألاولى منه بعشرة أفالم، تبعها  حينما 2312التمويل تأخر تنفيذ املشروع حتى عام 

 على ثالثين 
ً
، ثم استقر العدد حاليا

ً
 في العام التالي خمسة وعشرون فيلما

ً
 فيلما

ً
تصل ل ،سنويا

إذ تقدم أمريكي(،  دوالر  2333رية )ما يقارب ميزانية كل فيلم منها إلى ما يقارب مليون ليرة سو 

املؤسسة للمخرجين الشباب كل مستلزمات تنفيذ أفالمهم، من مدير تصوير وإنتاج وفنيي إضاءة 

ومساعدي إخراج وغير ذلك، إضافة إلى سيولة مالية، كما تقدم للمخرجين الشباب خدمات ما 

 
ً
 ذلك بعد حيازة ؛الفيلم بالكاملإنجاز  حتى بعد التصوير من مونتاج ومكساج وغيرهما، وصوال

 تدرس السيناريوهات املقّدمة فتختار ألاصلح من بينها. متخصصةالنص على موافقة لجنة 

ج النتائمن أكثر  ن سينما الشباب وألافالم القصيرةمهرجامع سنوات الحرب أمس ى هذا، و 

عد عقد دورته ، فأمس ى شبه تقليد بمشروع دعم سينما الهواةامللموسة التي تمخضت عن 

ففيه تعرض ألافالم التي أنتجها املشروع بعد ست سنوات على  ،الخامسة في نيسان املاض ي

انطالقته، وتوزع جوائز على أصحاب التجارب الالفتة وفق نظام لجنة تحكيم مكونة من أبرز 

عل احها للمخرجين الجدد، بعد تقييمها ورصد درجة تفنَ املخرجين والنقاد املخضرمين، تعطي مِ 

  إذ يبدو أن املشروعَ  .الجمهور معها
ٌ
 رغم انتقادات يوجهها البعض لسوية ألافالم التي يحققها هواة

 
ٌ
 ملعهد سينمائي في  فقد ،بالتبلور  آِخذ

ً
أقامت مؤسسة السينما في ألاعوام املاضية ما يشبه نواة
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 ،م علوم السينمادبلو ية بمشاركة أساتذة إلعطاء شهادة دمشق، مهد له باإلعداد لدورات تدريب

كان أبرز املشاركين فيه كل من سمير ذكرى وريمون بطرس وحسن سامي يوسف ونجدت أنزور 

وغسان شميط وفاضل الكواكبي ومأمون الخطيب ومحمد عبد العزيز وجود سعيد وعلي املالح 

 وآخرين.

في أفالم الشباب السوري عن الحرب، وضع القائمين عليها أمام مكاشفات  الحاد   التبايَن إن  

 -21مهرجان سينما الشباب وألافالم القصيرة الثالث ا، فكان أبرزها بيان لجنة تحكيم البد منه

جدت نا على لسان رئيس تحكيمها املخرج والتي أتى بيانه دار ألاوبرا السوريةفي  2319-نيسان 29

 نقدية إسماعيل أنزور 
ً
 عن  ،كإشارة قوية للمخرجين الشباب بمراجعة أعمالهم مراجعة

ً
مبتعدا

ير طبيعة الفيلم القص لم تراِع ألاعمال املشاركة  غالبيةتالحظ اللجنة بقلق أن »قال:  إذاملجاملة 

وخصوصيته إلابداعية، ال من حيث البنية وال من حيث الطبيعة والخطاب، كما أن جل هذه 

من الدراما التلفزيونية مرجعية جمالية وبصرية لها، فهناك أعمال تصدت ألفكار  ألاعمال اتخذت

تمكن مخرجيها من تقديم هذه املقوالت بالشكل  دون حال  ماكبيرة بإمكانيات ضحلة وبسيطة، 

املطلوب، وترى اللجنة أن معظم ألافالم تم تجسيدها في أماكن تصوير واحدة وخلو هذه ألاماكن 

وتقترح اللجنة أن  .ألاحداث تجري في مدن مهجورة، ما عدا بعض الاستثناءات وكأن ،من البشر

يعاد النظر في آلية قبول السيناريوهات املقّدمة من قبل الشباب، وضرورة وجود مستشارين 

فة قبل إعطاءهم فرص دراميين يشرفون على كتابة هذه ألافالم، وإخضاع مخرجيها إلى دورات
ّ
 مكث

 .«إلانتاج

ما يزيد عن مئة فيلم على مدى السنوات الست  بوساطتهاعالية الشبابية التي تحقق الفإن  

الجديد إلى أدوات تعبير مغايرة ألجواء الفرجة السطحية التي عمل  النشءت جوع املاضية، لبّ 

 ثقافة مناوئة لحساسية الفن السينمائي ،التلفزيون على تكوينها لعقود طويلة في سورية
ً
، مكّرسا

 عن نجوم اوقدرة ه
ً
ينما سملواسم الرمضانية، إال أن أفالم ذا ألاخير على تربية ذائقة مرموقة بعيدا

ة، يآثرت في معظمها الشكل املباشر للحرب وإلارهاب كعنوان عريض لطروحاتها السينمائ الشباب

 في معظمها من أجواء 
ً
وطغيان  ،من حيث تركيزها على التلذذ الجمالي بالصورة الفيديو كليبمقتربة

املوسيقى التصويرية على كامل البنية الفيلمية، دون إلاملام بإدارة املمثل داخل الكادر، وألاهم من 

 بعيد عن 
ً
هذا وذاك عدم ألاخذ بأهمية السيناريو كأساس جوهري لتحقيق فيلم متوازن فنيا
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 مشاهدات التلفزيون ومسلسالته، 
ً
 فنّيا

ً
ت قلة حين أت في وعي بعض املخرجين، في ما عكس فقرا

 قليلة من ألافالم املشاركة على سوية معقولة من الدراية بمتطلبات وشروط الفن السابع.

 أفالم في وجه إلارهاب -ب

نوات سال يتفُق الكثير من السينمائيين السوريين والعاملين في امليدان السينمائي على أن  

كانت قادرة على تخليق تيار جديد في الفيلموغرافيا  ،2311الحرب الطويلة التي اندلعت منذ آذار 

الوطنية، لكنهم ال يختلفون على إضاءات هنا وهناك حققتها السينما السورية في مواجهة ظاهرة 

ذلك ضمن تجاذب ال يخلو من جدل سياس ي وثقافي عن قرب ألافالم التي تم  ؛إلارهاب الدولي

لبّي تأثيٍر سوما لهذه الثنائية: )الداخل والخارج( من  إنتاجها في الحرب السورية بين داخل وخارج،

 عن السياسة، ومدى براءتها من ألاجندة  في
ً
تقييم ألافالم السورية وقراءتها وتقييمها بعيدا

السياسية التي تعمل على إيصالها للمتلقي، وطريقة صياغاتها الفنية للتحشيد ضد هذا الفريق 

 ال لبس في ماالسياس ي أو ذاك، لكن 
ً
ه أن ألافالم التي تم إنتاجها في الخارج تبدو ألاكثر تطرفا

 للوقائع، السيما أنها استخدمت كآلة دعائية لإلرهاب والقوى التكفيرية، وأبرزها فيلم )آخر 
ً
وتزويرا

الرجال في حلب( لفراس فياض، وفيلم )الخوذات البيضاء( للمخرج البريطاني )أورالندو إينسايدل( 

فت والتي كش الخوذ البيضاء "منظمة"قاطع ملصّورين سوريين هواة يعملون مع الذي استفاد من م

قاعدة في فرع ال -إلارهابي جبهة النصرةي لتنظيم مي والحربالوقائع بأنها ليست سوى الذراع إلاعال 

 بالد الشام.

  ،لن ندخل في سجال محسوم
ً
حول هوية وطبيعة هذه النوعية من ألافالم الوثائقية  ،أصال

 من قبل املخابرات البريطانية والغربية، فاآللة إلاعالمية الوطنية كان الت
ً
ي تم توظيفها سياسيا

لديها توقعات عظيمة بأهمية فن السينما وجدوى هذا الفن في صياغة الرأي العام، وكشف بنية 

 نإلارهاب وجرائمه الفظيعة التي ارتكبها بحق ألاطفال والنساء والشيوخ في غير بقعة من الوط

 السوري.

 أخرى أمام مهمة صعبة ومعقدة، بعد أن 
ً
لقد وجد السينمائيون السوريون أنفسهم مرة

يديولوجية غلب عليها الطابع القومي في أفالمها، وقد إكانت السينما السورية قد تخطت مرحلة 

 عن املقوالت الكبرى و 
ً
 خشعر مخرجوها بضرورة إلاطاللة على الحياة السورية املعاصرة، بعيدا

ً
الصا

 كادتنحو مساحات اجتماعية وثقافية جديدة، وما  "ال صوت يعلو على صوت املعركة"من شعار 

تبدأ هذه املرحلة مع تقدم جيل جديد إلى واجهة الفن السينمائي السوري، حتى اندلعت ألاحداث 
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 بتهديد وجودي لكيان الوطن السوري، وحقيقته الحضارية وس2311الدامية مع ربيع 
ً
ه لم، منذرة

 ألاهلي.

بأشرطة  2333التي بدأت مع مطلع  "سينما الحياة"روع ملش آخرَ  من هنا كان البد من تأجيٍل 

ترصد تحوالت سياسية واجتماعية عميقة في داخل املجتمع السوري. لتنتبه السينما إلى أخطار 

رقية ة وعإلارهاب، وضرورة التأكيد على الوعي الوطني والتماسك الاجتماعي في ظل نعرات طائفي

 
ً
ية سمومها القروسط أقتَل دموية، خاضت فيها التلفزيونات العربية والدولية معارك طاحنة، فارزة

 نحو املشاهد السوري.

لقد استطاعت أفالم سورية تقديم فهم لطبيعة وحاجات الجمهور الجديد، فتمثلت الواقع 

، فاألفالم السورية كانت قد استش
ً
 رفيعا

ً
 سينمائيا

ً
لة في عرت الكارثة العربية املتمثوعكسته أدبا

طغيان حركات إلاسالم السياس ي، والسرطان الذي بدأ ينخر كبد ألامة ودماغها الجماعي، ولقد 

شغلت  ،عالجت هذه التجارب ضمن طابع ساخر ومرير مسائل متعددة من حياة السوريين

رأة ور وجوهرية دور املالتقدم والتط قبيل:ات وتسعينيات القرن الفائت، من يالجمهور في ثمانين

فة والرجعية.
ّ
 في تغيير بنية املجتمعات املتخل

عبر  ةإلاسالمويّ معالجتها لألصولية  ذلك جّراءوكانت هذه ألافالم قد استشرفت املستقبل؛ 

-1669-استحضارها لشخصية الشيخ املتنور )عبد الرحمن الكواكبي( في شريط )تراب الغرباء

 للحاجة إلى الحوارالسينما( ملخرجه سمير  مؤسسة
ً
 إذ لم يرد .ذكرى، ليكون هذا الشريط دليال

 إلى نظرياتهذا الفيلم على التطرف الديني 
ً
بل عبر شخصية )الشيخ  ؛ماركس أو هيغل استنادا

الكواكبي( الذي طالب أول ما طالب بفصل الدين عن الدولة، وإعطاء املرأة حقوقها؛ ومسؤولية 

رك من أسباب التخلف العربي، إذ يت أَساَسْينالفرد وحريته، وتشخيص الاستبداد والجهل كسببين 

 بدّسِ السالفيلم إشارات استفهام عن أسباب وفاة الكواكبي في مصر الذي يشاع ع
ً
 ّمِ ن قتله غيلة

 في طعامه.

 كان رسالة فيلم )تراب الغرباء( الذي نشاهد فيه هذه الرغبة إن  
ً
التأريخ لسورية سينمائيا

اقة في إدانة التطرف والتزمت، والانتصار ألفكار الكواكبي وتعاليمه التي طرحها في مواجهة الحر  

لغرباء( عن فكرة العلمانية في مواجهة سطوة الحاكم العثماني وشيوخ فتنته، ليدافع )تراب ا

الشريعة وبؤس خطابها، وتدخالتها في كل شاردة وواردة تتعلق بحريات املجتمع وتحرره وكرامة 
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م إلى 
ّ
 كما فعل محمد ملص في فيلمه ألاخير )سل

ً
فيلم( والذي  دنيا-2312-دمشقإنسانه. تماما

 
ً
على جيل الشباب وهواجسه ومخاوفه إزاء  حاول عبره ملص مقاربة ألاحداث السورية، معّوال

 مستقبٍل غامض وخصام ذات البين السوري.

 في فيلمهثمة 
ً
املؤسسة  -2312- "مريم رهان كان املخرج باسل الخطيب قد خاضه باكرا

ي حياة سترو ،"مريم"بتوليف ثالثة أزمنة تلخصها سيرة ثالث نساء حملت اسم  العامة للسينما"، 

ذلك عبر تعشيق زمني متواصل بين  ؛ن مراحل التاريخ السوري املعاصركل واحدة منهن مرحلة م

وانسحاب الجيش السوري من  1699، وزمن هزيمة 1611خروج العثمانيين من البالد عام 

 إلى اللحظة السورية الراهنة، 
ً
نجد  للحرب الدائرة اليوم إحاالت متعددة في  إذالقنيطرة، وصوال

يلة من الانكسارات املتواترة، صاغها باسل الخطيب وفق سيناريو الفيلم، لبالد تقتفي جلجلة طو 

 بين 
ً
كتبه بالتعاون مع )تليد الخطيب( لحكاية سينمائية تدفقت بحساسية بصرية خاصة، مقاربا

يمة الهز  تأثير )الخطيب(  أوجز فيهماشخصيات فيلمه الذي امتد على مساحة ساعتين من الزمن 

 من الرقيب لينبش ت م، إذ يهرب الفيلمفي العالم العربي اليو العربية وانعكاسها على ما حدث 
ً
اريخيا

 في مفصلة الزمن السينمائي.
ً
 حاسما

ً
 في خفايا العبث العربي املتصاعد، ليلعب املونتاج دورا

ل فيلم 
ّ
 إياها بفيلم )ألام أول  مريمشك

ً
 -ثالثية )الخطيب( عن ) املرأة في زمن الحرب( متبعا

( 2319-أهل الشمس -مشترك مع شقيقه ) تليد الخطيب( وفيلم )سوريون ( عن سيناريو 2319

اعتمد في ألاشرطة الثالثة أسلوبية واحدة؛ لكنها مختلفة عن بعضها  إذ ،كتب له السيناريو بنفسه

 
ً
، فرغم أن شخصيات ألافالم الثالثة بعضا

ً
من جهة رواية الحدث وتصعيده ومعالجته بصريا

رر والثورة الاجتماعية؛ إال أن الخطيب في )مريم( عمَل على بناء زمني تحتفي باملرأة كعنوان للتح

متداخل ومعقد كان من العيار املأساوي الثقيل؛ أما في )ألام( فلجأ إلى حكاية إنسانية بسيطة 

 الحكاية 
ً
مستوحاة من حادثة واقعية جرت في سورية أثناء سنوات الحرب املنصرمة؛ طبعا

ت هنا أبسط بكثير من )مريم( الذي كان يتوقف على مقاطعته بين عدة واملعالجة السينمائية كان

أزمنة، وهذا ما عاد إليه في فيلمه )سوريون( الذي اتكأ فيه على تداخل زمني لرواية حيوات 

 وحرمها من أجمل ش يء فيها. نشخصيات مزقها إلارهاب التكفيري

الم باسل الخطيب الروائية الزمن الدائري امللفوف بصياغة مونتاجية حاذقة في أفإن  

الطويلة جعل من السينما التي يعمل عليها هذا املخرج أقرب إلى مناخ الحلم، فاألجواء املاطرة 

 تركت بصمة خاصة للخطيب على ،والرمادية والشخصيات الصامتة املنعزلة داخل بيوتها البعيدة
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يب( من جديد على الجحيم الذي ( فأطل )الخط2319 -الفيلموغرافيا السورية، أما في فيلمه )ألاب

 أخرى ألاسباب الخفّية لوقوع  ،خلفه الغزو إلارهابي لسورية من زاوية مختلفة
ً
 مرة

ً
مشّرحا

ال يترك باسل الخطيب في أفالمه لحظة اللتقاط ألانفاس بين كادر وآخر، غير أنه في  إذالعدوان، 

إنتاج املؤسسة العامة للسينما( يذهب نحو تمديد زمن وقوع الضحية في قبضة  -فيلم )ألاب

 هذه املرة بسيناريو كتبه مع وضاح الخطيب إلبرام متتاليات بصرية باذخة بدأها 
ً
الجالد، مستعينا

 استعراض الغابة  -السورياملخرج 
ً
الفلسطيني بافتتاحية بانورامية تطل على مكان الحدث، متابعا

كمسرح إلعادة تمثيل الجريمة، الغابة بكامل أشجارها وصخورها وبيوتها املموهة بين جبال 

متباعدة ووديان سحيقة تكاد صرخة الضحية فيها ال تشكل سوى نأمة خافتة أمام وليمة الذئاب 

ء أيمن زيدان( يجد نفسه في عرا -)إبراهيم ـنا كل من املخرج والكاتب على تفاصيلها. فالتي يطلع

ية لقريتهما الجبل داعشروبين عيس ى( وأبنائهما، بعد اجتياح فصائل من  -كامل مع زوجته )وفاء

إلى تناول الوادعة، يمكن أن نلتقط هنا حوادث واقعية لم يسَع الشريط الروائي الطويل 

 
ً
 ملغزا

ً
 املجال لقراءة املجزرة وفق ديكوباج متقن جعل منه )الخطيب( سديما

ً
حذافيرها، تاركا

لعدسته، فرغم التصوير في قلعة الحصن ألاثرية، املكان الذي سجل العديد من املعارك الدموية 

 على الابتعاد عن الوثائقي والت "مريم"في سنوات الحرب، إال أن صاحب 
ً
 سجيلي، ماضظل مصرا

ً
يا

، ومن دون الرجوع إلى مصادر قد تشّوش على روايته التي قال
ً
نه إ :في كتابة الحكاية سينمائيا

 ."استمدها من املأساة السورية"

هكذا يمض ي رب ألاسرة وبطل الفيلم في مواجهة غير عادلة مع القتلة، فجميع من معه 

 ألاِم و وألاِب  ،: الزوجِة داعشقيادي في تنظيم يحيى بيازي( ال -قتادة أبيتحولوا إلى رهائن في يد )

ك بعد ذل ؛تحت رحمة أصحاب ألاعالم السوداء سقطوأبناء وبنات جيرانه، كلهم  ،بناتهو ، املسنين

( عالء قاسم -بالفرار من املستشفى الذي حوصروا فيه، بعد أن يقرر )الضابطأن كادوا يلوذون 

قد شرعوا بحفر نفق تحت املستشفى لتفخيخه،  داعشة انسحاب مع اكتشافه بأن مقاتلي خط

ونسفه والقضاء على حاميته من جنود الجيش العربي السوري ومن معهم من عائالت هاربة 

 التجأت إليه من القرى املجاورة.

 بين الكاميرا والرصاصة، بين السواطير والسينما، فالضحية  هذه املواجهة ال تترك
ً
أبعادا

دولة( إلارهابي، ال )تنظيمفعها تصير مثار تسليٍة وتزجية وقت في يد مقاتلي رغم فراستها ونبلها وتر 

إذ يقيم هؤالء محاكم شرعية وميدانية، ويحاسبون الناس حسب معرفتهم أو عدمها بعدد ركعات 
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 على أعمدة أوقات الصلوات الخمس
ً
. النساء للسبي أو لالغتصاب، والرجال ُيعدمون صلبا

جزُّ أعن
ُ
فة تحت الكهرباء، أو ت

ّ
اقهم أمام زوجاتهم وأبنائهم، أما ألاطفال فيخضعون لدورة مكث

 إلى املشهد ألاخير الذي سجله )الخطيب( هذه املرة بلقطات  ،عنوان سريالي: )أشبال الخالفة(
ً
وصوال

رامز عطا هللا( مهمة تعليم هؤالء من زعيم التنظيم وأميره الشرعي )قريبة ومؤملة، حين يوكل كل 

م القرية بعد خضوع هذا ـل )ألاشبال(
ّ
ة القري مدّرسإال أن  "دورة استتابة" ملا يسمى)إبراهيم( معل

ٍم  ،مفتي التنظيموامر يرفض الامتثال أل 
ّ
 تالمذته الصغار بما يمليه عليه ضميره املنهي كمعل

ً
 مخاطبا

 لطاملا زرع فيهم ثقافة التنوير وحب بالدهم ال ثقافة القتل والتجهيل.

على غرار جمل موسيقية الفتة للفنان سمير كويفاتي  هذه املجابهة املخرج )الخطيب(ُينهي 

 تنفيذ حكم )التنظيم( 
َ
مه الخمسيني، رافضا

ّ
بتغيير الطفل وجهة مسّدسه املرفوع نحو رأس معل

بأستاذه في املدرسة. نهاية رمزية تركت ولو بارقة أمل بجيل سيكبر وسيعرف طريقه رغم أنه أمس ى 

اهج تكفيرية وتربية النغماسيين صغار، ذنبهم الوحيد أن أجسامهم الغضة أصبحت اليوم أسير من

 للتفخيخ ومشاريع النتحاريين مرتقبين في ساحات
ً
 وشوارع املدن والبلدات السورية. مادة

 كل  هذا، و 
ً
من عبد اللطيف عبد الحميد، وجود سعيد،  على التوالي سوف يحقق أيضا

ومحمد عبد العزيز، وغسان شميط، وأحمد إبراهيم أحمد، ونجدت إسماعيل أنزور، واملهند 

إذ ُيبدي وعلي أكرم محمد أشرطة روائية طويلة وقصيرة،  ،والسدير مسعود، وأوس محمد ،كلثوم

 -اعاته، حيث سيكون فيلم )العاشقعن ظاهرة إلارهاب والحرب مع جمكلُّ واحٍد منهم وجهة نظره 

مؤسسة السينما( لعبد اللطيف عبد الحميد أول هذه التجارب التي حاولت قراءة ما يجري  -2311

 هذه املرة ردود فعل متباينة بسبب الهجاء الذي وجهه النتهازيي ألاحزاب على ألارض السورية،
ً
 ،مثيرا

 كادره ألاخير من الفيلم بصرخة: "واحد واح
ً
مواجهات عدة د واحد؛ الشعب السوري واحد". خاتما

دّل على بما ييطرحها الفيلم للنقاش عبر أسئلة وجودية تتصادى فيها سمات الشخصية السورية، 

مدى قدرتها على تخطي املاض ي ألابوي القاس ي، وانتزاع نجاحاتها ونسيان الصفعات على الوجه، 

م املدرسة واملحقق، مثلما توجه
ّ
ها الحبيبة في أكثر من مرة لخّدِ بطل الفيلم صفعات يوجهها معل

تقف ألاعراف الدينية والعص ي والعقوبات الجماعية في وجه الحب،  إذكلما هم  بتقبيلها على فمها، 

 بين ابنته وحبها للمخرج الشاب
ً
البناء  الذي يسكن معها في مثلما تقف سكين ألاب املتطرف حائال

 ذاته.
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مفارقات عديدة ال تخلو من تلك املجابهة الصادمة بين سكاكين جماعية وورود ترتجف إن  

قبالتها، لتبدو الصورة في )العاشق( كذكرى عن وطن كان يعيش الكارثة ويشعر بها حتى قبل 

وقوعها، فتتحول شعارات "الوحدة والحرية 

والاشتراكية" عندما يهم ألاُب بإنشادها إلى 

الجبال: " واحد واحد  صيحة مزلزلة ترددها

واحد، الشعب السوري واحد". صيحة تبدو 

 عن وحدة عربية كان ينشدها ذاك 
ً
بديال

 باملنطلقات النظرية لحزبه؛ 
ً
الفالح شغوفا

بينما يتمناها اليوم أن تبقى بين أبناء البلد 

  الواحد.

 تبدو 
ُ
 و هذه املرافعة

ً
 لوجه معواضحة في أفالم الحرب الجديدة التي سوف تخوض نزالا

ً
 جها

البيئات الحاضنة للفكر املتطرف، مفتتحة لنقاش مطول عن هندسة املجتمعات وضرورة تغيير 

 إذ ،مؤسسة السينما(- 2319-أنماط التفكير السائدة، كما كان الحال مع فيلم )ليليت السورية

تفي جذر املأساة التي أ ،ينبش غسان شميط مخرج الفيلم عن نص للروائية جهينة العوام
ّ
 مل

 عن شاعريته  ،بالبالد
ً
 هذه املرة عن عباءة سينما املؤلف، خارجا

ً
 من سينما القسوة ومبتعدا

ً
مقتربا

نحو مسرح الجريمة، نحو املواجهة بين املدينة وفقهاء الظالم؛ ولذلك نسج مع كاتبة السيناريو 

 عن الصراخ، لكن إلارها
ً
 ب وقوى التكفيرحكاية سورّية أبطالها يواجهون إلارهاب بصمت وبعيدا

لينعلى اتخاذ املواقف،  ال يلبثان أن يجبروهم خط سيرهم إلى مصائر سوداء دامية، فالدين  ُمَبّدِ

ا كلها عناصر يحللهتصير في وجه الحب،  أموٌر حينما تقفوالعائلة والقتل والسياسة والفساد 

 نسيج إلارهاب وثقافته وجذوره الاجتمشميط في )
ً
عبر  لكذ ؛اعية الدفينةليليت السورية( معرّيا

 جملة طويلة 
ً
لقطات ومشاهد صادمة، يتداخل فيها ألامني بالسياس ي والاجتماعي بالديني، مفندا

 من الخسائر التي مني بها املجتمع السوري في حربه مع )طيور العتمة(.

ا فحاول مخرجوه ،"ملكوت الصورة"لقد بدت السينما الجديدة بالنسبة لصّناعها على أنها 

شاهد 
ُ
تخليصها من سطوة ألادب والبنى الكالسيكية، نحو مقترح بصري ال يستهدفون به امل

كما هو الحال مع فيلم  .بل يبحثون فيه عن سؤال السينما، منتقدين أفالم التعبئة ؛الكسول 

 نقجّدد و ( الذي جاء كإشكالية فنية 2319 -محمد عبد العزيز )الرابعة بتوقيت الفردوس
ً
ال  اشا

اعها علىسبة بدت السينما الجديدة بالن
ّ
 لصن

فحاول مخرجوها  ،"ملكوت الصورة"أنها 

تخليصها من سطوة ألادب والبنى 

الكالسيكية، نحو مقترح بصري ال يستهدفون 

شاهد الكسول 
ُ
بل يبحثون فيه عن  ؛به امل

 .سؤال السينما، منتقدين أفالم التعبئة
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ذهب عبد العزيز لرواية  حين ،(2319 -إنتاج مؤسسة السينما -ينتهي مع  فيلمه الثاني ) الحرائق

 اكتشاف لغة تشكيلية  -حياة أربع نساء تدور الكاميرا من حولهن في شوارع دمشق 
ً
الحرب، محاوال

 ا عمل عبدلتقديم وثيقة عن بالٍد وقفت في وجه أعتى تنظيمات إلارهاب وحشية ودموية، فكم

 قراءة 
ً
العزيز في )الرابعة بتوقيت الفردوس( على مستويات سحرية من الثقافة السورية، مقّدما

 ،مختلفة ملا يجري في سورية ضد إلارهاب، غاص ابن مدينة القامشلي في زوايا حادة لقراءة الحدث

 بالس
ً
 من موجة الاستقطاب الحادة التي عصفت بالشارع العربي، وتحديدا

ً
 لذيناينمائيين منفكا

بل منهم من سبق عوام الناس وفرز ذاته ونتاجه إلى هذه  ؛لم يعزلوا أنفسهم عن هذه املوجة

بدا وكأنه منصة إلبراز و  ،يديولوجيةإالجهة أو تلك، ليأتي أغلب هذا النتاج بصبغة برامجية 

 املوقف السياس ي من الحدث السوري. 

مت اللحظة السينمائية بكل 
ّ

أبعادها لصالح التعبوية التي طمرت سينمائية هنا بالذات تهش

الفيلم ونزاهة السؤال والبحث والتجريب والاختبار، ليأتي فيلم )الرابعة( ليثير العديد من ألاصداء 

لود خ عدالة-عدالة الحياد :بعد عرضه في صاالت دمشق. إنها سينما تبدو متعلقة بسؤال العدالة

باالنفصال عما هو شخص ي وتعبوي،  ؛ ذلكن ومموليهموسرمدية الحرفة وأنسنتها عند املخرجي

 ،وبالتمسك والوقوف في زاوية الحياد بمعناه الفني وإلاشكالي وامتالك اللحظة إلانسانية العليا

 عن أية تأثيرات ستحدُّ من 
ً
ق عن لونبالة اختبار السؤال السينمائي، وبالتجرد املط صدقّيةبعيدا

 كل ما يفسد كيمياء الفيلم.

 في  هُل توافُر هذه املعطيات وغيرهاال يس
ً
في ظل الحروب والانجرافات الحادة بنيويا

املجتمعات ذات التنوع الكبير كما في الحالة السورية، إال أن السينما السورية الجديدة قّدمت 

أشرطة تصدت لتشريح الشخصية السورية، واستشرفت الكارثة السيما في )الرابعة( و)الحرائق( 

ن كان من السينمائيين الذي إذلعزيز، فكانا بمثابة توطئة ألفالم صادمة عن إلارهاب، ملحمد عبد ا

 عما أسس له كل   بدؤوا
ً
من محمد ملص وعبد اللطيف عبد الحميد وأسامة محمد وعمر  بعيدا

أنه يصعب تصنيف السينما التي حققها مخرجو  ورغم .أميرالاي في عملهم على سينما السيرة

  اليوم، إال أن  
ً
 ،سريالية() نهاإ :متأثرة بالواقعية إلايطالية، والبعض آلاخر يقول  : إنهايقول عنها بعضا

إال أن أفالم الحرب عملت على سؤال املعنى، املعنى الجوهري للدراما، للصورة وللحدث والسرد 

بهم حول الوعي املطلق باملوجودات، وكيفية التقاطها عبر الضوء )فريم  ،والزمن
ُ
اي فريم(. باملعنى امل

 
ُ
املعنى الكلي والعميق للسينما  :ْل معنى مشروعيِة وضِع تلك العناصر وعرضها على الشاشة، أو ق
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كجزء عضوي نابض يتنفس ويستمد وجوده كأي كائن حي من )فيلمية الحياة( وعظمتها املتجسدة 

 و جامد وصلب وكثيف وسائل ومندثر.في كل ما هو نابٌض وحّي، وفي كل ما ه

هذا الغنى السينمائي في تجربة املخرجين الجدد املنحازين نحو سينما ترفض سوف نجد 

وفق حساسية مغايرة عن أبناء جيلهم وعمن سبقوهم من جيل  ذلكالدخول في املتوقع؛ 

 ،املؤسسين في السينما السورية، دون أن يتنكروا ملا قدموه، فسينما الرواد كانت جريئة ومحترفة

 بسيطة؛ إال أنها كانت رغم أنها ُمنجزة بأدوات 
ً
نما كونها سي ،من تكوين السينمائيين الجدد جزءا

صحيح أن أدوات مخرجي جيل الحرب مختلفة عما قدمه كل من محمد ملص ونبيل املالح  .هوية

 في املضمون هناك تقاطعات كثيرة. وعبد اللطيف عبد الحميد، لكن

 
ً
 في فيلم جود سعيد )مرة

ً
خرى نشاهد ذلك جليا

ُ
السينما( الشريط الذي  مؤسسة-2313-أ

هلية في الحرب ألا  أبوهاتعرض للحقبة السورية في لبنان عبر قصة حب بين فتاة لبنانية قض ى 

 في الجيش السوري بلبنان، حيث تمتد أحداث  أبوهاللبنانية، وشاب آخر كان 
ً
يعمل ضابطا

 .2339تموز عام وعدوان  1612عام الشريط مع الشابين بين الاجتياح إلاسرائيلي لبيروت 

السينما وآدامز برودكشن( سيذهب جود  مؤسسة-2319-الخريفأما في فيلم )بانتظار 

 هذه املرة في تقص ي خارطة الخراب الدموي 
ً
عنا في هذا الفيلم الذي حاز على إذ يطل ،سعيد بعيدا

 ،وناشط ثوري صحافّيةعلى قصة حب تجمع بين  القاهرةجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان 

ليتعرض هذا ألاخير لحادثة اختطاف من قبل قوى راديكالية متطرفة وهو في طريقه لحضور مباراة 

بعد أن يضّحي بنفسه من أجل إنقاذ ضابط في الجيش  ذلككأس الجمهورية لفريق الكرة الطائرة؛ 

 .مع طفله أثناء تعرض الحافلة التي تقلهم للتفتيش من قبل حاجز تابٍع لإلرهابيين

حداث املتصاعدة في )بانتظار الخريف( تطلعنا أكثر فأكثر على حياة الناشط الثوري ألا إن  

وتوثيقه ملا لحق بمدينة حمص، عبر مطاردة كاميرته لطفل يجوب أرجاء حّيه املدّمر على دراجة 

 حوار الطفل 
ً
هوائية. يتداخل هنا الروائي بالوثائقي في لحظة عالية من زمن الفيلم، محيلة

 مواجهة مأساوية بين الناشط وبينإنها .  الرئيسةما يشبه )مانشيت( لحبكة الفيلم  الحمص ي إلى

أدوار تراجيدي بين الضحية  وتبادِل  ال نهائيٍة  أقنعٍة  من لعبِة  الحرُب  فما أفرزتهُ  ،من دافع عنهم

 بين مصائر شخصياته ومآالت البالدجود ) مزجهماوالجالد 
ً
 مشاهَد  ،سعيد( بمهارة، مقاربا

ً
موردا

وثيقية من عمر الحرب السورية، من مثل: "مشهد )بالذبح جئناكم( الجملة التي يرددها طفل ت
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 وهو محموٌل على أكتاف مقاتلين 
ً
، التهام أحد )الجهاديين( لكبد جندي إسالمويينيحمل سكينا

 سوري، رمي جثامين شهداء من الجيش في نهر العاص ي على وقع صيحات التكبير"!

هذا الفيلم للطرافة السورية في صياغة حواراته؛ في  عيد( فيسجود لقد انتصرت سينما )

محاولة إلنجاز ما يشبه طليعية سينمائية في الفيلموغرافيا الوطنية. يبدأ ذلك من التعليق الساخر 

ة )الضرب ـالذي ساقته بطلة )بانتظار الخريف( الفنانة )سالف فواخرجي( على حدث التهديد ب

 بيد مع 2311ألامريكية لسورية في أيلول 
ً
 بمشهد يواجه فيه أبطال الفيلم الكاميرا يدا

ً
( منتهيا

( under groundينهض الجميع من موته، في لقطة تعيدنا إلى أجواء ) إذ ،جنود قضوا بتفجير إرهابي

 أمير كوستوريتسا. ملخرجه الصربي

، كان عالمة فارقة في سينما ضد  مؤسسة-2319-حمص)مطر 
ً
السينما( لجود سعيد أيضا

وتنتهي  2319إلارهاب، إذ تناول هذا الشريط لحظة تاريخية في حياة مدينة حمص؛ تبدأ في شباط 

ساقها  ،. ألاشهر الثالثة التي تبدأ بإغالق مدينة حمص القديمة وخروج املسلحين منها2319في أيار 

  ي يكون )سعيد( لتطوير الوثائقي ك
ً
-يامأمن البنية البصرية لفيلمه الروائي )رجل وثالثة جزءا

 استقراء إلانسان وعالقته بالحرب عبر قصة مخرج مسرحي  ،السينما( مؤسسة-2319
ً
محاوال

ف ب
ّ
 استالمها من ثالجة املوتى بدمشق.يقض ي ثالثة أيام مع جثة تكل

ملدني، ال من حيث طرحها التنويري، أفالم الحرب هذه لم تبتعد عن ميثاقها الاجتماعي اإن  

وال من حيث مجابهتها لظاهرة إلارهاب وتدخالته الديموغرافية والاجتماعية، لكن وفق ميزان ذهب 

يخش ى الصدام مع البنية التقليدية املتدينة، في حين يسعى إلى مواربة يتمكن عبرها من انتقاد 

 لسلطة لها في مواضع متعددة. من هنا جاء كّل الانحرافات املرعبة في املؤسسة الدينية، ومماألة ا

)على سطح  مؤسسة السينما( و -2319 -عاٍل من فيلمي املهند كلثوم الروائيين القصيرين: )توتر 

آنف  الذكر، لكنه يدخل  "ميزان الذهب"مؤسسة السينما( كطرح فني مغاير يتوخى  -2319-دمشق

ت والتعقيدات السياسية والثقافية الذي في مماحكة وجدل عن طبيعة مجتمع الحرب، والتشابكا

أفرزتها الحرب داخل الجسد السوري الجريح، لتكون أفالم املهند تورية ماكرة في جس النبض 

الاجتماعي، وتوجيه سبابة الاتهام لإلرهاب والفساد كصنوين في تدمير الوطن السوري، ولتجول 

حب ال تلبث أن تصطدم بواقع مريب  عبر قصص ذلك ؛كاميرا املهند في الشوارع الخلفية للحرب

تجعل من مسيرة الشخصيات مستويات رمزية، تعكس فداحة ما وصل إليه إلانسان في ظل 

 مجابهته لثقافة املوت. 
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 سينما في قلب الجبهة -ج

رصد العديد من ألامثلة التي عالجت آفة التطرف وإلارهاب،   على مستويات عديدة  يمكننا

لكن تجربة نجدت إسماعيل أنزور ستأتي في مقدمة املخرجين السوريين الذين تصدوا ملوضوعة 

 11إنتاج خاص" في العاصمة البريطانية لندن  -ملك الرمال" فمنذ إلاعالن عن فيلمه إلارهاب،

في الفن السابع، فـ )ملك الرمال( الذي تدور أحداثه ، بزغ نجم )أنزور( بقوة 2311 -أيلول 

 منذ إلاعالن عن قرب عرضه في ربيع العام   سيرة آل سعود  حول 
ً
 إذ ،2312كان قد أثار جدال

س الدولة السعودية عبد العزيز بن  يتناول هذا الفيلم عبر ساعة ونصف من الزمن تاريخ مؤّسِ

لدامية التي قام بها بعد خروجه من منفاه في الكويت عبد الرحمن بن آل سعود، وتفاصيل الرحلة ا

حكم آل الرشيد هناك، وانتقاله بعدها إلى نجد وحائل والحسا في العام مّدة وغزوه للرياض وإنهاء 

، وقضائه على ألاسرة الهاشمية هناك بالتعاون مع إلانكليز، عبر جاسوسهم الشهير )جون 1621

 .ي()عبد هللا املهتد ـفيلبي( امللقب ب

الفيلم الذي تّم تنفيذه بتقنيات عالية، وبإنتاج ضخم شارك في بطولته ممثلون إيطاليون إن  

وأتراك وبريطانيون، في مقدمتهم إلانكليزي )بيل فيلوز( وإلايطالي )فابيو تستي(. عانى من التضييق 

مساندة ب ذلك ؛ألنه فضح وعّرى املجازر الوحشية التي ارتكبها آل سعود في شبه الجزيرة العربية

حلفائهم في كّل العالم، كما فضح ممارسات آل سعود ضّد الفرق الصوفّية التي كانت تسكن بالد 

بيدت عن آخرها على يد الوهابية السعودية بتهمة الكفر والتصّوف 
ُ
الحجاز العربية وقتذاك، والتي أ

م أطف  الهم تحت شعار "السيفوعبادة القبور، فقتلوا وأحرقت بيوتهم، واغُتصبت نساؤهم، وُيّتِ

 .والدين"

)أنزور( في )ملك الرمال( بعد تعثر مشروع فيلمه )سنوات القهر( عن الاحتالل  لقد أصرّ 

إلايطالي لليبيا في أن يرى الضوء، أصر على لغة بصرية استمدت مادتها الرئيسة من مشاهد عنيفة 

 أنزور هذا الشر  ،ية""مستوحى من وقائع حقيقفقرات الفيلم تقول: بعد إحالة تظهر في 
ً
يط مفتتحا

 ملشاهد من تفجيرات مترو لندن ومدريد 
ً
بمشاهد تفجير برجي التجارة العاملية بنيويورك، إضافة

كسياق تاريخي متصل أراده ملقاربة جذور ومنابع إلارهاب الدولي املنظم، ومن ثم ليتنقل بين زمنين 

 وزمن شبابه. ؛زمن ألايام ألاخيرة من حياة عبد العزيز آل سعود :هما

مشاهد خاطفة وأخرى ذات إيقاع بطيء يحبس ألانفاس، معارك ضارية بين عرب وأعراب، 

 
ُ
تقطع، ورؤوس تطير في فضاء صحراء تخفي  أيٍد ، دوابهممع قطعان  ُيذبحون سبى، رجال نساء ت
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ة الدم : رؤيلهماده الفيلم الذي يطرب لشيئين ال ثالث مخادع نساء السلطان العنين الذي كما يور 

فُض بكارتهن! تجربة أنزور هذه كانت 
ُ
ينفر من رقاب أعدائه وصوت تأوهات العذارى عندما ت

 السينما مؤسسة-2319-وتتبددمستمرة في الحرب مع فيلمه )فانية 
ً
( ليكون هذه املرة مخصصا

 .(داعش-والشاممية في العراق سال الدولية إلا  )تنظيملالشتباك مع ما يسمى 

إلى نقد جذري ملمارسات التطّرف وبيئاته القابلة الحتضانه، بل  (فانية وتتبّدد)لم يذهب 

اكتفى بمفاضلة سياسية بين عادات وتقاليد دين معتدل، أمام ممارسات دين متطّرف. فنساء 

التلفزيوني لم يقلن أكثر مما قالته ُمدّرِسة اللغة العربية في الفيلم لطفلتها الصغيرة،  ()باب الحارة

عن ضرورة النقاب والحشمة. اللحم النسائي املعروض أمام كاميرا نجدت أنزور يحتجب خلف 

 ورايات يرفعها أفراد التنظيم، كما يرفعون لحم سباياهم على كالبات 
ً
أقمشة سوداء، تصير أعالما

 لكشف وآال 
ً
فه املخرج أنزور أيضا

ّ
ت تعذيب في سجن خاص بالنساء، املكان القروسطي الذي وظ

شاهد، حيث تشرف أم حسين )رباب مره
ُ
 ملشاعر امل

ً
ج(، مديرة سجن ما هو أقس ى وأكثر صدما

بن نساًء في لقطات متتابعة  الكتيبة النسائية
ّ
للتنظيم إلارهابي على تعذيب نساء أخريات. نساٌء يعذ

وتقطيع أوصاله وإهانته جساد تتمّزق على آالت عقص الصدور، وشبح الجسد النسائي أل 

 واغتصابه.

تبدو املقاربة السينمائية في )فانية وتتبدد( واخزة وسادية، من حيث استعراض البيئة التي 

 فيها على كّل مناحي الحياة، من التعليم
ً
لى إ افتعلها التنظيم إلارهابي داخل بلدة سورية، مسيطرا

انها 
ّ
 إلى فرض الجزية على سك

ً
دفع رواتب املوظفين وتوزيع الغذاء والدواء وطباعة الكتب، وصوال

 
ً
باإلضافة إلى  )املسيحيين )أسرة مسيحية يشهر ألاب إسالمه إلعفائه من دفع الجزية صاغرا

حزمة ألا  استعراض تجنيد ألاطفال وتدريبهم على السالح، وإعداد العمليات الانتحارية عبر تفجير 

، «سورية أرض الحضارات»الناسفة والسيارات املفخخة، وإحراق الكتب ذات الطابع العلماني، كـ 

الذي أخذته كاميرا )أنزور( في لقطة مقّربة ملحرقة الكتب التي يقيمها رجال التنظيم بين مئات 

لخالف على إلانصاف في معرفة الراجح من ا»العناوين ذات الطابع إلاسالمي املعتدل، ككتاب 

قل ألا التيارُ  ، في محاولة تمييز بين تيارات ومذاهب دينية، يكوُن «مذهب إلامام أحمد ابن حنبل

 راديكالية بينها )
ً
 كافرا

ً
 .)علمانّيا

 فمع أن ،)ردُّ القضاء( ما لم يتمكن أنزور من طرحه بصيغة متوازنة عاد وحققه في فيلمه

مؤسسة  -إال أن نجدة إسماعيل أنزور في فيلمه )ردُّ القضاء ،)الواقع نوع من ألادب الرديء(
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مجموعة قاطرجي( يعيد تحليل هذه املقولة لغابرييل غارسيا ماركيز بشكٍل مختلف، فعبر  -السينما

من ِقبل مقاتلي جبهة النصرة  سجن حلب املركزي بته )ديانا كمال الدين( عن حصار سيناريو كت

م( وكتائب راديكالية أخرى، استنفر صاحب )ملك الرمال( أدواته )ذراع القاعدة في بالد الشا

 من حصار ألكثر من أربعة آالف سجين ومعهم مئات العسكريين 
ً
 أربعة عشر شهرا

ً
الفنية، ُمسترجعا

من الجيش وقوات الشرطة السوريّين، قوام حامية السجن ألاكبر في البالد إلى حين فك الحصار 

 .2319عنهم في أيار 

 إلى أجواء القصة الواقعية التي أدارها السيناريو هذه املرة  تنقلنا
ً
حكاية )رد القضاء( تباعا

 إلى جنب مع كاميرا حربية بين الخنادق والدشم واملتاريس، فعبر سور السجن وساحاته
ً
 ،جنبا

 إلى بيوت القرية الوادعة، التقت وجوه الضحايا مع وجوه السجناء واملقاتلين، لندخل زمن 
ً
وصوال

الحصار الدموي، حصار يبدو في هذا الشريط الروائي الطويل أشبه بصور متناظرة لم تغّيب صوت 

بل انتشلت تسجيالته املرعبة من على موقع  ؛العدّو أو صورته على عكس العديد من أفالم الحرب

 خطاباته التحريضية، لنشاهد الداعية عبد هللا املحيسني )أدى الدور أمج
ً
 د)اليوتيوب( مؤفلمة

 خطبة تحريض مذهبي وطائفي ملقاتليه لتنفيذ عمليات 
ً
الحسين( بين شخصيات الفيلم، موجها

انتحارية على أبواب سجن حلب املركزي. مفارقة خلطت بين الوثائقي والروائي لتقترب من إعادة 

 على ية السعودي( تمثيل الجريمة، ربما سيطرب لها )الداع
ً
تحرير حلب من الذي كان مصرا

 إلى شاشة الفن  "يةالنصير "
ً
السيما عندما سيعرف أن شخصيته التكفيرية قد وصلت أخيرا

بو أبكتيبة املجاهدين، والانتحاري ) السابع، ومعها كل من )سيف هللا الشيشاني( قائد ما يسمى

 سليمان البريطاني( وسواهم.

لوقت ا تبدو هذه السينما هنا في قلب الجبهة مع قوى التطرف والتكفير، لكن الخوف في

ذاته من تكريسها، السيما في حالة عدم توخي الدقة في طرح نماذج من إلارهاب الدولي، والذي 

تفاداه املخرج أنزور في تجربته ألاخيرة التي  ماصار )راكور( في معظم أفالم السينما السورية، وهذا 

يط املبني على مؤسسة السينما( الشر -2311-الثورةكتبها له حسن. م يوسف جاءت بعنوان: )رجل 

التحقيقات البريطاني، والذي يتم تهريبه إلى  وصحافيّ أحداث حقيقية عن جون رايلي، مصّور 

نه تغطية أحداث الحرب من تحقيق حلمه بالفوز بجائزة 
ّ
 أن تمك

ً
سورية عبر الحدود اللبنانية، آمال

عليه  بية مسلحة، ويعرض)بوليتزر( للتقارير املصّورة. حيث سيلتقي )رايلي( هذا بأمير مجموعة إرها

 من ألامير باملقابل أن يمنحه التسهيالت 
ً
أن يلّفق تحقيقات لصالح قضية تلك املجموعة، طالبا
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 من املعارك واملجازر التي 
ً
التي ستمكنه من الفوز بالجائزة التي يحلم بها، فيغطي )رايلي( بضعا

ثث الضحايا من قرى موالية تقوم بها املجموعة املسلحة، ويقترح على ألامير أن "يختطف" ج

الجيش السوري، لتجذب تقارير )رايلي( الكثير  "همجية" ـللحكومة السورية، ليصورهم كضحايا ل

يأتي باملزيد من املمولين والرعاة للمجموعة املسلحة التي  مامن الاهتمام من إلاعالم العالمي، 

ائية عاة حول استخدام ألاسلحة الكيمييصحبها. ليقترح رايلي في النهاية على ألامير أن يستشير الر 

ضد املدنيين واتهام الجيش بالقيام بهذه الجريمة، إلجبار املجتمع الدولي ألن يتحرك إلسقاط 

الحكومة السورية. وهنا يوافق الرعاة على تنفيذ الخطة الشيطانية، ويرسلون املواد الكيماوية 

( على التقرير الذي يضمن له جائزة الفظيعة. كنتيجة، يحصل )رايليالجريمة لينفذوا هذه 

 الصحافة العاملية، وألامير يحصل على الانتباه العالمي الذي أراده.

مفارقة التقطتها السينما الجديدة ضد إلارهاب الدولي املنظم واملمول من دول وجهات غربية 

 -2319 -دلتحقيق مكاسب سياسية، لكن في املقابل لم تبخل هذه السينما بفيلم من طراز )ماور 

مؤسسة السينما( للمخرج أحمد إبراهيم أحمد الذي يحكي قصة ثالثة رجال يقعون في حب )نّوارة( 

املرأة السورية الريفية التي تعمل في تقطير زيت الوردة الشامية، والتي ستكون ضحية قريتها التي 

 بماء الورد، في حين يكون هذا القتل الر 
ً
ع مزي على تناص متدفع شقيقها املجذوب لقتلها خنقا

 دخول تنظيم )داعش( إلى القرية وقتل وتهجير سكانها وإحراق حقول الورد الشامي فيها.

فيلم تناول عن قصة ألاديب محمود عبد الواحد )عندما يقرع الجرس( وسيناريو وحوار: 

ل لها الفيلم بتعاقب امل
ّ
 بين ثالثة أزمنة مث

ً
علمين سامر إسماعيل مرثية لسورية الجميلة، منتقال

 حكاية تمتد من 
ً
على القرية، من شيخ محافظ، إلى ليبرالي كذاب، إلى قومي متعنت، ساردا

 عبر لغة بصرية أنيقة كل يخمسين
ً
 إلى اللحظة السورية الراهنة، مدينا

ً
ات القرن الفائت، وصوال

 وت.ملاملحاوالت بإطفاء عطر سورية، الوردة الكونية التي تنتصر بعطرها على الدماء وثقافة ا
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 وتوصيات استنتاجات

 
ً
  :أوال

ً
تعاني السينما السورية من انعدام فرص العرض، مع انعدام صاالت مناسبة تقنيا

 والئقة بالجمهور املتعطش ملشاهدة أفالمه املحلية، 
ً
عاجلة لصيانة صاالت ما يستدعي حلوال

 املوجودة على طول الجغرافيا السورية. العرض

 
ً
تعاني أفالم السينما السورية من حصار يمنع عليها فرص املشاركة في املهرجانات  :ثانيا

 ،مهرجان موسكو قبيل:يستدعي إيجاد حلول للمشاركة في مهرجانات دول صديقة من  ماالدولية، 

 ومهرجان الفجر السينمائي بطهران، ومهرجان بيروت، ومهرجانات أمريكا الالتينية.

 
ً
استنزفت أفالم الحرب موضوعاتها والسيما تلك التي اتخذت من التصدي لظاهرة  :ثالثا

 لها، 
ً
  ماإلارهاب مسارا

ً
لغلبة الطابع الدعائي  ذلك ؛جعل الجمهور ينكفئ عن هذه ألافالم مؤخرا

والتعبوي واملباشرة الفنية على معظمها، والتركيز على حذافير املعارك بين الجيش واملجموعات 

واقع الشرائح الاجتماعية على  فيدون إلاطاللة الجدية على تأثيرات هذا إلارهاب  إلارهابية،

اختالفها، ناهيك عن ابتعاد معظم ألافالم عن مناقشة قضايا حارة وراهنة من مثل الزواج املدني 

وطغيان الخطاب الديني على مظاهر الحياة العامة، وهجرة الشباب الكثيفة إلى بالد اللجوء، 

ن هموم املواطن السوري في ظل الحرب، خاصة بما خلقته الحرب من أمراء وتبييض وسواها م

الواقع الاجتماعي املعقد بعد سنوات الحرب م، وكيفية معالجة رقة املال العاأموال الفساد وس

 الطويلة.

 
ً
للسينما في سورية قادر على استيعاب العدد املتزايد من  عاٍل التسريع بتأسيس معهد  :رابعا

باب والشابات السوريين الذين يطمحون بدراسة الفن السابع، والعمل في مجال صناعة الش

 من الدخالء ومنطق الهواة نحو إيجاد مختبر سينمائي فعليٍّ 
ً
ورية، في س ألافالم، للتخلص نهائيا

 وعارفة باملهن السينمائية معرفة أكاديمية.
ً
 قادر على أن يؤسس لطليعة مثقفة سينمائيا

 
ً
 أو على أصحاب رؤوس ألاموال والبنوك الخاصة  إصدار قانون يفرُض  :خامسا

ً
 جزئّيا

ً
تمويال

 
ً
مقابل إعفاء أصحاب ألاموال والبنوك من الضرائب، ذلك  ؛ألفالم سينمائية للمخرجين الجدد كلّيا

 .ةفي سوريسيخفف العبء على املؤسسة العامة للسينما كجهة وحيدة لإلنتاج السينمائي  ما
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ً
موضوع السينما وبناء الدور السينمائية املعاصرة في عملية إعادة إلاعمار،  أخذ :سادسا

 جميع املجمعات واملراكز  إذ يالحظ أن  السيما بما يتعلق باملجمعات التجارية في املدن الكبرى، 

التجارية التي بنيت في سورية في العقد ألاخير تخلو من صالة عرض سينمائية واحدة، بخالف 

رة التي تفرض على مستثمري هذه املراكز واملجمعات مساحة خاصة لصالة عرض الدول املجاو 

 في واقع التخطيط العمراني الجديد، السيما في 
ً
 وجديا

ً
واحدة على ألاقل، وهذا يتطلب النظر أيضا

البلدات والقرى البعيدة، وتوفير صاالت عرض صغيرة، وتنشيط النوادي السينمائية في الجامعات 

بإشراف من مخرجين ونقاد متخصصين وقادرين على إدارة نقاش معرفي وثقافي  ذلك ؛السورية

 وجمالي حول ألافالم التي تعرض للجمهور.
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