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الهويات  باتت  فقد  الراهنة،  العالمية  للسياسة  عامًا  إطارًا  يشبه  ما  الهوية  سياسات  تمثل 
من  ليس  لكن  الدولية؛  السياسة  إليها  ترتكز  أدوات  والوطنية  والدينية  والطائفية  العرقية 
الهّين أن نفهم ما هي الهوية، وكيف تبنى الهوية الوطنية في الظروف االجتماعية-السياسية 
المختلفة ووفقًا لمقتضياتها، األمر الذي يؤكد الحاجة إلى رؤى وآليات نظرية وعملية لالنتقال 
من الهويات الفرعية إلى الهوية الوطنية. وفي سورية لم يتحول بناء الهوية الوطنية السورية، 
على أهميته، إلى مشروع متكامل على المستويات السياسية والثقافية واالجتماعية، تعمل 
من أجل تحقيقه الفواعل المعنّية كافًة. وظلَّت القضايا المتصلة بالهوية الوطنية مغفلة أو 
متروكة لمشاريع ما دون الهوية الوطنية )الطائفية والمذهبية والعشائرية( أو ما فوق الهوية 

الوطنية )القومية واألممية والدينية(، رغم ارتباطها الوثيق باألمن الوطني.
 وتواجه سورية اليوم مخاطر وتحديات غير مسبوقة على صعيد الهوية، فقد حاول الكثيرون 
منذ بداية األزمة السورية استخدام موضوع الهويات واالنتقال منه إلى الحديث الطائفي واإلثني 
األضيق والهدام، فلم تهدف -بشكل عام- المقاربات التي عّدت األزمة السورية “أزمة هوية” إلى 
الوصول إلى هوية سورية جامعة، بل إلى تأجيج الخالف وتوسيع الهوة لتحقيق أهداف ومصالح 
سياسية، تتعارض بالطبع مع مصالح سورية الدولة والشعب. وأمام الظرف الذي تشهده سورية، 
بات على الجميع الوقوف لحظة للمراجعة وإعادة النظر، فالهويات أداة للصراع، وهي هدف رئيس 
له في الوقت نفسه. وَكُثر الذين يختزلون الهوية في انتماء واحد متحّيز ومذهبي ومتعصب 
وإقصائي وعنيف، ما يهدد بمزيد من التأزم االجتماعي، ومزيد من التدخالت الخارجية، فسياسات 

الهوية كانت والتزال بوابة للتدخل األجنبي في الشؤون الداخلية للدول والمجتمعات.
لذلك جاء مؤتمر “الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية”، الذي 
 ،2018 الثاني  كانون   20-21 يومي  دمشق  في  والدراسات-مداد،  لألبحاث  دمشق  مركز  عقده 
باب  النقاش حوله، من  الوطنية، وافتتاح  الهوية  التفكير في موضوع  كمحاولة إلطالق شرارة 
انطالقًا من  يراه مركز دمشق تحديًا وجوديًا لسورية، وليس  لما  الثقافية والفكرية  االستجابة 
أجندة سياسية أو إيديولوجية بعينها، وال يريد من وراء ذلك أن يرسم أو يحدد هوية وطنية 
لسورية، وال أن يدفع نحو تقديرات ومدارك هوية بعينها، بل أن يشجع على تكوين رؤية مشتركة 
بين جميع مكونات الشعب السوري لهوية مستقبلية، تؤسس لجدلية التعدد واالختالف داخل 
الوطن الجامع، بما يدل على الغنى الحضاري النادر الذي يعبر عن عراقة سورية على المستوى 

التاريخي.

مؤتمر الهوية الوطنية
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 مهيدت

ُيمكن أن تستقيم النزعة الثأرية التي اتسم بها سلوك املعارضين السوريين تجاه الدولة أ

مع  ،ومؤسساتها، بما فيها املؤسسات الخدمية العامة كمؤسسات التعليم، أو الكهرباء، أو النقل

 فات الفرعية والخلفات السياسية؟وطنية جامعة تتسامى على الاختل إلاحساس بهوية 

إنَّ الُهوّية بما تعنيه من إدراك الفرد ملكوناته وموَضَعِتها، سواء أكانت فرعية أم كلية، ينبغي 

أن تسهم في تقديره لذاته، بما يزيد من فاعليته املجتمعية وإلانتاجية، ألنها تتيح معرفة أشمل 

 أعمق 
ً
،  بقضايا مجتمعه.ووعيا

ً
لكن، يمكن طرح السؤال آلاتي: هل أسهمت الدراما السورّية، فعل

 في بلورة هذه الهوّية وتكريسها؟

ل وعي املتلقين مع تفش ي ألامية 
ُّ
َتلفزة في تشك

ُ
 رسم دور وتأثير الدراما امل

ُ
 عملّية

ً
َعدُّ مبالغة

ُ
ال ت

عرفية ألاهم بالنسبة لشرائح متعددة من ألابجدية والثقافية، وتحّول الشاشة إلى النافذة امل

املجتمع، وال يوجد أدّل على ذلك من استحواذ "الزباء املتخيلة" على شخصية "زنوبيا التاريخية"، 

، ويرفع أحد حاجبيه 
ً
 وعربيدا

ً
 ال يستطيع بطبيعة الحال أن يجزم أن الكافر كان شريرا

ً
كما أنَّ أحدا

 ه ولباقته.عن الكلم؛ ذلك لتأكيد انعدام جاذبيت

 للسؤال السابق علينا أن نتساءل عن كيفية إسهام رؤوس ألاموال العامة 
ً
هذا، واستكماال

 الخليجية في ت
ً
ؤال، هذا الس .شكيل الهوية الوطنيةأو الخاصة السورية أو تلك العربية، تحديدا

بي وية نستحديد الهأو سابقه ينضوي على صيغة تسليم بأنَّ التغير من طبيعة ألاشياء وبأن 

 وتطورها مطلق.

؛ بل تنبثق من ألاهمية املبالغ بها التي حصدها 
ً
 مستعارة

ً
 الدراما أهمّية

ُ
ال تكس ي هذه ألاسئلة

الفنان والفن حتى صار ألاول يختصر املثقف السيما املثقف العضوّي، فتحّول الفناُن كما شهدنا 

ٍه لشارع وصان ٍر وُموّجِ ِ
ّ
ع للرأي بحماسة وانفعال كّرسا حالة بداية ألاحداث السورية إلى ُمنظ

الاستقطاب والانكفاء إلى عناصر ما قبل الهوية الوطنية، وصار الفن يرسم امللمح ألاساسية 

النكفاء العناية بالثقافة والفن عند التخطيط  لكنه غير شرعي للوجدان العام كوريث وحيد؛

طط؛ ذلك بصفتها ال تنموية وال ملشاريع التنمية املستدامة عبر عقود، إذ تكشفت نتائج الخ

 مستدامة.
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ً
املثال،  سبيلعلى  .هذا، وألن الهوية متحولة ترتبط بالزمان، يصبح تأثير السياس ّيِ كبيرا

عندما أرادت مصر أن تعود إلى الحضن العربي بعد اتفاقية كامب ديفيد قدمت دراما تنزه الهوية 

 لهذا التو الوطنية من أّيِ لبس أو تشويش، فجاء مسلسل "رأفت الهجان" و"ليال
ً
ه ي الحلمية" إثباتا جُّ

 السياس ّي املصرّي.

داعب وجدان إلانسان العربي العروبي بمحور كفاح ألجل السيادة  "ليالي الحلمية"كما أنَّ 

ْدٍر من إلانصاف والحنين، لكن ألاهم أنه توقف 
َ
وضد الاستعمار، ثم مر على مرحلة عبد الناصر بق

 أمام إدانة الساداتية بكل نتا
ً
 ها الكارثية على الوطن واملواطن.ئجأخيرا

عزف "رأفت الهجان" بدوره على املنوال نفسه، إذ أراد ُصّناع العمل أن يذكروا متلقيهم عبر 

علن 
ُ
حبكة الجاسوسية الجذابة بأن مصر قدمت الكثير في صراعها ضد العدو الصهيوني، ولئن لم ت

ها سُتعرف وسُتقّدر حينما يأتي وقُتها  .التضحيات، فإنَّ

 على مقولة رئيسٍة وهي أنَّ الاضطرار 
ً
سا  ومتأّسِ

ً
لقد كان طلب الغفران والقبول واضحا

للتعامل مع العدو ال يعني التفريط بالهوية الوطنية؛ بل هو مجرد خديعة يستحقها العدو خدمة 

 للمشروع الوطني، لكن ألامر ببساطة قد تجاوز مداركنا على قراءة املدلول في زمان الفعل. 

ْس 
ُ
 هنا دعوة لعدم الركون لظاهر ألاشياء والاستمرار في الرهان على جوهر الهوية ت

ُ
تشف

 الوطنية ملصر.

 الدراما التلفزيونية؛ ذلك لتكريس هويتها الفعلية أو املشتهاة 
ً
را

ّ
كما استخدمت تركيا مؤخ

شرح هذا ما ي ولعلَّ في فيلم ثم مسلسل "وادي الذئاب"وللترويج ملشروعها السياس ي وإلايديولوجّي. 

إسرائيلي منحط ألاهداف -الاستخدام لتكريس الهوية التركية القادمة، فهناك غزو أمريكي

نه من 
ّ
 ما يمك

ً
وألاساليب للشمال العراقي سيتصدى له إلاسلم التركي املعتدل والوطني في آن معا

 
ً
 .مجابهة الحماقة والتطرف والغزو في آن معا

ركّية التي تتأسس على الثرثرة أو "الرغي"، سربت هذه الت "الصابون "ذلك، إلى أنَّ دراما 

الرسائل بتصويرها الانفتاح املشتهى للمجتمع التركي إلاسلمّي املغاير إلسلم صحراوي قوامه رهاب 

التكفير وإقامة الحّد على حشود املتلقين لهذه املسلسلت التركية، والذين كافأوا الحكومة التركية 

 بحسبان أنَّ تر 
ً
 الحقا

ً
 الاستثمارية ألاثيرة. كيا صارت الوجهة السياحية والحقا
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عّزز الُهوّية التركّية، تسّبب إعصار هذه 
ُ
وحينما ظهر على املقلب آلاخر أنَّ الدراما التركّية ت

رامي الفنية، بقصف د-ية جّراء تدمير صناعتها الثقافيةالدراما نفسها في تفتيت الدراما السور 

ا السورية، ما دفع بصناعها إلى مزيد من التهافت ولو على ما تبقى من كثيف حجب غباره الدرام

ِعُر السوريَّ بعزته وعنفوانه، بفخره ب
ْ

ش
ُ
 االنتماء لوطنه وثقافته وحضارته.سمات كانت ت

 إحصائية سريعة تبين إحلل الدراما التركية املدبلجة بأصوات سورية محّل الدراما 
ً
إنَّ جردة

عارة هوية منجزة، لكن هذه الاستعارة لم تلبث أن تكشف عن استيلء أو السورية البحتة في است

أكمل قوس التدمير التركي ملكونات قيامة املجتمع السوري بتدمير صناعته ، ابتلع تركي حضارّي 

لينتهي سيناريو الاحتواء من قصف درامي إلى قصف ناري  ،النسيجية، ثم الخشبية فالغذائية

 ركية طوال سنوات الحرب على سورية.ينطلق من ألاراض ي الت
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 التأسيس

 مع التلفزيون املصري العام 
ً
بقرار  1151رغم أن تأسيس التلفزيون السوري جاء متزامنا

واضحة، إال أن  مباشر ومفاجئ من الرئيس املصرّي الراحل جمال عبد الناصر، ألهداف تعبوية

عراقة الشخصيات السورية التي أوكلت لها مهمة التأسيس أنجت هذا الجهاز من أحد فخين: أي 

 دون حسبان لعناصر الثقافة ألاصيلة في املجتمع 
ً
أن يكون صدى لألخ الكبير، أو أن يكون دعائيا

 السوري.

املصادفة رواج طرفة  ال شك في أنَّ العنفوان السورّي آنذاك كان في أوجه، وليس من قبيل

عبد " الرئيس شكري القوتلي حينما تعاطف مع الرئيس عبد الناصر بعد توقيعه على تنازل لـ

ف .. أنت ال تعر .هيه"عبد الناصر": " الناصر" عن رئاسة سورية، إذ قال القوتلي بلهجته العامّية لـ

 يعتقد كّل من فيه أنه
ً
سياس ّي، ويعتقد خمسون  ماذا أخذت يا سيادة الرئيس؟ أنت أخذت شعبا

لى رة في املئة عفي املئة منهم أنهم أنبياء، بينما يعتقد عش 25في املئة من ناسه أنهم زعماء. ويعتقد 

 للتلفزيون السوريالفي تسمية  كانكما  1"ألاقل أنهم آلهة
ً
سمت لبنة ر  ،دكتور صباح قباني مديرا

قد أتى الرجل من عالم الثقافة والفن، ومن هوية هذا الجهاز لعقود رغم أعاصير الانقلبات، ف

بيئة دمشقية تعبق باألصالة، ما انعكس على خياراته في انتقاء فريقه حيث توزعت ما بين نخب 

َدت بالتجربة الحياتية. َعمَّ
َ
 ثقافية، أو كوادر ت

كانت هناك بدايات وسمت املنجز الدرامي بسماتها طيلة عدة عقود، إلى أن تدخل رأس 

ل مل يعيد تشكيوصارت الثقافة سلعة تبحث عن مستهلك، وُمعلن يفرض شروطه على عاملال، 

 الهوية السورية.

  

                                                           
 .1191/أكتوبر/ 22"صراحة" املنشور في جريدة ألاهرام تاريخ  أورد هذه الطرفة محمد حسنين هيكل في مقاله بـ 1
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 الكوميديا

بدأت الكوميديا مع الفنان دريد لحام، ابن الطبقة املتوسطة، املتعلم حامل الشهادة 

نهل من الجامعية، ذي الحس النقدي إلاصلحي الذي ينحني أمام املوهبة والثقافة وإلابداع وي

 يكتب على شارتها أنها مستلهمة مما شهد الكاتب أو ، منابعها حيثما توافرت
ً
حتى بتنا نرى أعماال

 تحتمي بمظلة املؤسس، فغلب عليها الابتعاد عن 
ً
شاهد أو قرأ، إذ ظلت الكوميديا السورية عقودا

سمها كاهي تصالحي حتى و التهريج واعتماد املفارقة دون السخرية أو الاستهزاء؛ بل النقد في إطار ف

 اليسار بأنها كوميديا تنفيسية.

 بـ
ً
ار" إلى "بقعة ضوء"، مرورا وَّ

َ
"مرايا"  هذا، ومع إخلص الرواد للخصوصية السورية من "غ

و"يوميات مدير عام"، تمكنت الدراما السورية الكوميدية من التسرب إلى وعي املتلقي العربي حتى 

 ورية عناصر تشكل هويته الثقافية العروبية.بات املزاج السوري واللهجة الس

تحمي من التطويع والتدجين،  ليست قيمة متجددة -بذاتها وإن كانت قيمة-الريادة  لكن

فبعد أن استقبلت التلفزيونات العربية الكوميديا السورية بحماسة تعود لعدة أسباب منها أنَّ 

عمق مشكلت مشابهة تعيشها الدول العربية، ملمستها السطح السوري لم تكن غريبة عن جوهر و 

والحقيقة أنها سمة لم تتأخر دورة ذبولها مع بدء تسلل سمة التهريج برأس مال عربي يغزو هذه 

 لإلضحاك، 
ً
ة أساسا ِقيَّ

ْ
ل
َ
الدراما حيث ألاشكال النافرة والحركات املبالغ بها، واعتماد التشوهات الخ

رض القبول بسلسل تحول النكات املحكية إلى مشاهد درامية، إلى أن وصل ألامر بالقائمين على الع

، طاملا أن ألامر ال يعدو عن كونه نكتة سيملها املشاهد مع 
ً
لن يلبث أي منافس أن يركلها بعيدا

 التكرار.

إنَّ هذا املأزق دفع بُصّناع الدراما إلى مبالغة من نوع جديد، لكنها كانت ذات تأثيٍر دراماتيكي 

وفي الانتماء والهوية، فقد تعمدت سلسلة من ألاعمال الكوميدية بما لها من جماهيرية في املجتمع 

وسوى  ،ملخبرين والجلدين ومحدثي النعمةالسيما في أوساط البسطاء وجمهور "الكنبة" إلى إلباس ا

ذلك من أدران اجتماعية وسلوكية، ألبناء منطقة محددة، أو باألحرى طائفة محددة، فانتقل 

إلاحساس بالغبن في العلقة مع السلطة إلى شعور بالضغينة تجاه هذا املكّون، طاملا أن الدراما 

، دون حسبان لقرب الفرد أو بعد
ً
 متعسفا

ً
 طائفّيا

ً
دون ه من السلطة، و الكوميدية قد تبنت تعميما
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حسباٍن بأنَّ الطائفة ليست كتلة صماء مصمتة؛ بل هي مقطع شاقولي يضم حثالة املجتمع 

 ونخبَته، كما يضم فقراءه وأغنياءه، وريفييه ومتمدنيه، وجهاله ومثقفيه املتنورين.

 ر ينبغي علم أنَّ هذا الاختزال مألوف في الكوميديا، تحتمله طبيعة النوع الذي يتيح مقدا
ً
ا

من التعالي تجاه شخصياته، ما يسهل مهمة التنميط املتعسف، لكن الذي يتقبله مزاج شعبي 

 عام.

لقد كان املأخذ على بدايات الكوميديا السورية أنها تنفيسية فإذا بنا نواجه كوميديا محتقنة 

 لآلخر وبذلك 
ً
نتقل يوحاقنة تنسف الاستراتيجية الهوياتية بما هي تحقيق للذات، لتصبح نفيا

 املتلقي من فضاء التأكيد باإليجاب الذاتي إلى التأكيد السلبي لآلخر.

املرذولة في ألاعمال الكوميدية يختلف عن استثمار  "الكاركترات"إنَّ إلالحاح على طائفية 

فسحة الديمقراطية ملمارسة حق النقد، ألن الطائفية نكوص عن املواطنة ونفي للدولة كمؤسسة 

بممارسة الديمقراطية كشكل سياس ي حداثي يتناسب وهيكلية الدولة، هي  جامعة، وضامنة للحق

تكريس للنكفاء عن الدولة إلى العشائر ونظام املحاصصة الذي فاجأنا مقدار ترسخه في الوعي 

 الجمعي للسوريين، رغم حداثة عهده.

، أن ينحو ما تبقى من الكوميديا ا
ً
ه بعد هذا التقهقر ال يعود مستغربا و لسورية نحكما أنَّ

انعدام الوزن دون وظيفة اجتماعية أو سوية تعبيرية تتجاوز العناوين املوحية بالفعل كحوامل 

 الستدراملضامينها، مثل: " كل ش ي فذلكة، قلة ذوق وكترة غلبة
ً
ر " أو تصبح البذاءة اللفظية وسيلة

 ال تساعد على بلورة لكنها بكّل ألاحوال، كما يشرح أرسطو "قبح ال ألم فيه"الضحك كقسم من 

 ."الشعب هو ثقافته"شخصية إبداعية تغني الهوية إن سلمنا بما قاله أنطونيو غاال من أن 
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 الروح صرخة إلى البلد صرخة من ...الاجتماعية الدراما

كان يمكن منذ وقت قريب توصيف الدراما السورّية الاجتماعية بأنها دراما آلان وهنا، دراما 

ة الحاضر، بل تقارب ما يصفه البعض باملحرمات، دون أن تقع في مطب التحريم، لال تهرب من أسئ

ألنها كانت بتوقيع رجال فكر ومبدعين تنويريين كبار جعلوا من سورية منارة فكرية وحضارية 

 ترض ي السورّي، وتنير لذاك البعيد الذي تتفاذفه أمواج الحيرة والبحث عن الذات. 

سماء كبيرة مثل محمد املاغوط )حكايا الليل(، صدقي اسماعيل تصّدت لهذه املهمة بنجاح أ

)أسعد الوراق(، أكرم شريم )أوالد بلدي(، عادل أبو شنب )حارة القصر( إذ كانت الشخصيات 

تطرح مشكلتها الاجتماعية والثقافية والسياسية، وتصرخ معبرة عن احتياجاتها املادية والحسية، 

ٍة دون أن تستفز املتلق
ّ
فتدفعه كيما يعرض عن العمل وهذا أخطر ما الفجاجة أو املبالغة، ي لِعل

يواجه العمل إلابداعي، أي أن يلفظه الجمهور ويعادي مقوالته؛ بل استطاعوا أن يجعلوه شريكهم 

 في تلق مبدع ملشروع تنويري جامع.

، دفع بالجيل التالي م
ً
ملبدعين ن اتلمس هذه القدرة الهائلة على التأثير، والتأكد منها الحقا

السوريين إلى ميدان الدراما التلفزيونية الاجتماعية، وقد آمنوا أن عليهم أن يقوموا بدور املثقف 

العضوي والتنويري، وهكذا أمن نهاية السبعينيات إلى منتصف التسعينيات، كل من ممدوح 

 جديدة فيء ضخ دما، ، وعبد النبي حجازي، ونادية خوستعدوان، وهاني الراهب، وخيري الذهبي

 الدراما الاجتماعية السورية.

كما أنه حتى منتصف العقد ألاول من القرن الواحد والعشرين ظلت الدراما الاجتماعية 

السورية تتفاعل مع الهوية الوطنية ليس فقط بما هي عليه، وإنما بما يجب أن تكون عليه كهوية 

(، تنقد
ً
دون أن تقوض )قلوب صغيرة، زمن  جامعة توحد دون أن تذيب الاختلفات )ليس سرابا

العار(، تشّرح الجسد املعتل بهدف التشخيص والتعافي، دون أن تنتزع أعضاءه لتتاجر بها 

 )الانتظار، رسائل الحب والحرب(.

لكن، صرخة البدايات التي سمعناها في شارات مسلسل "أوالد بلدي" أو "حارة القصر" 

كلسة، والتطلع إلى مستقبل ينعتق مما هو باٍل ومنافق كتعبير حس ي عن الثورة على منظومة قيم مت

ومقيد لم تلبث أن تحولت إلى صرخة روح، وإن كانت في حقيقة ألامر صرخات جسد وعواء شهوة، 
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حتى بات عرض الدراما السورية الاجتماعية في العقد ألاخير يترافق مع تنويه "ينصح بوجود ألاهل" 

 أو "للكبار".

ملتمدن إلى سوق نخاسة قد يكون رصاصة الرحمة التي تختصر مرحلة إنَّ تحويل املجتمع ا

النزع ألاخير، لكن سبقها وزامنها وأعطى مبررها لتجهيز الكفن، دراما العصابات والخطف 

وسوى ذلك من فوض ى ال ، وأوبئة ألامراض الجنسية والرشاوى واملخدرات وألامراض السارية 

تحتشد في ظل دولة بقدر ما تحتشد في غاب، وألانكى أن الاستخفاف بخطاب هذه املسلسلت 

كان لهذه الصورة الشاحبة إن لم أقل القاتمة  ترافق مع استسهاٍل في التنفيذ وتدٍن في النوعية.

 تأثيران: أحدهما على الصناعة؛ وآلاخر على الوعي الجمعي للمتلقين.

ي الجانب الاقتصادي والعملياتي لم تعْد الدراما السورية ضمانة جودة أو نوعية متميزة، ف

دون أن تكف املحطات العربية عن استنزافها وعرض الس يء منها مع إلاعراض عن الجيد، لكن مع 

اختلف بتوقيت العرض، إذ باتت هذه املحطات تدفع بالدراما السورية الاجتماعية إلى ساعات 

، أو بمعنى آخر دفنها، لتحل محلها دراما عرض مي
ً
تة، بحيث يصبح من السهل إقصاؤها مستقبل

 تركية أو محلية الصنع، لكنها تلبي هوية املحطة العارضة وتذوب فيها.

 ينسجم 
ً
 أخلقّيا

ً
تكمُن املفارقة في أنَّ الدراما التركية ليست بدورها معقّمة، أو تتبنى خطابا

الدول العربية والسيما الخليجية منها، لكن، تنجلي هذه املفارقة نفسها  مع املنظومة السائدة في

عندما نضع في الحسبان أن إقصاء البعيد املختلف أسهل من إقصاء القريب املختلف، كما أن 

بعد  إذ سوقتسوري مورط ملحبي الدراما السورية،  (emballage)هذه الدراما وصلت بغلف 

 يين. دبلجتها بأصوات املمثلين السور 

 على الدراما السورية الاجتماعية مر بمرحلة متزامنة لدوبلج 
ً
إنَّ الاستشفاء مما ُعدَّ إدمانا

الدراما التركية بأصوات املمثلين السورين وهي تطعيم الدراما العربية بمبدعين من سورية، وكلها 

 لقيامته في القادم من ألايام.أجزاء عوضت عن غياب الكّل تحسب
ً
 ا

دفع لها، ما يضع "تعاون" ف
ُ
 الدراما السورية من كوادرها السيما مع ألارقام الكبيرة التي ت

َ
رَّغ

الوطنية، فإن أصّرت على ألارقام الخليجية حّولت  هذه الكوادر إزاء إشكالية الوجود في دراماها

 منها ر الاستثمار في الانتاج الدرامي إلى عملية خاسرة بامتياز، وإن قبلت بأسعار أدنى كان ذلك إق
ً
ارا

 بتراجع املكانة في صناعة يقترن فيها ألاجر باملنجز.
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ً
 سنلمس على املقلب آلاخر تأثيرا

ً
، فعندما يتابع املتلقي دراما جميع شخصياتها آخر كارثّيا

، وأن يبرر ، سيئة، أو متخلفة، أو وصولية، أو سوقية
ً
فمن الطبيعي إذن أن يكون بدوره سيئا

 من التهالك
ً
والتهتك، إذ تتحول نسبية الحالة الدرامية إلى حالة مطلقة؛ ذلك بسبب  لنفسه مزيدا

التعميم من جهة، ومن جهة أخرى ألنها توصل املتلقي إلى استنتاج عدمي ينفي الهوية إلانسانية 

 قبل كل ش يء، ويؤول باملؤسسة إلى رفض كّل ما يتراكب عليها من هويات الحقة.
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 هناك  آلان.. . التاريخية الدراما

اعتمدت الدراما التاريخية السورية شيفرة سهلة التفكيك وإعادة التركيب، عبر تناول نظير 

تاريخي لقضايا إشكالية معاصرة، إن كان السؤال اليزال في مرحلة البحث املؤلم والجارح عن 

 إجابة، أو لتثبيت إلاجابات املتشكلة بإضفاء شرعية تاريخية عليها. 

ه مع بزوغ ال دراما السورية كانت تعيينات الهوية السورية قومية بدرجة عالية، كما أنَّ

 لحدث، 
ً
 أخرى اختلقا

ً
 في تأويل الحدث التاريخي، وانعكس أحيانا

ً
 مرونة

ً
فانعكس هذا ألامُر أحيانا

أو رتَق فجواٍت في عباءة الرواية التاريخية الفضفاضة، كما يبدو الحاُل مع )انتقام الزباء( العمل 

 رة السبعينيات.ألاشهر فت

في كتاب تناول تجربته يقول املخرج غسان جبري إنه أراد أن يقول كلمته تجاه أكبر تحديين 

كانا يواجهان املواطن السوري آنذاك، أي الخلف السوري العراقي والحرب ألاهلية اللبنانية، وهو 

ا نتعامل مع ما حمله لشخصية جذيمة ألابرش مع تطويل من هنا وتقصير من هناك طاملا أنن

التاريخ كعباءة يمكن تفصيلها بما يناسب حكم القيمة تجاه شخصية معاصرة والخطاب الذي 

 يواكبها.

ثم يؤكد على أن العمل أمين للمقولة وليس للوثيقة، إذ يضيف أنه حاول توجيه انتباه 

در، "ثأر، ذبح، غاملتلقي إلى الحرب ألاهلية اللبنانية منذ الشارة املغناة والتي تقول كلماتها: 

 " وا أسفاه، وا أسفاه... ...يقتتل ألاخوة ليستفيد ألاعداء ...عدوان

حاول ُصّناع الدراما التاريخّية إطلق إجابات الحاضر املنشودة بأجنحة املاض ي، كما الحال 

مع "إخوة التراب"، "أيام الغضب"، "الثريا"، عن مقاومة الاحتللين العثماني والفرنس ي، أو "هوالكو" 

لذي حاكى الغزو الامريكي للعراق مع إدانة وحكم قيمة واضحين إلمبراطوريات تجتاح العالم ا

بقوتها، لكنها ال تدوم بسبب افتقادها الرسالة ألاخلقية، ثم "خان الحرير"، و"حمام القيشاني" 

هي أعمال حاولت باملجمل أن تكسب الهوية ، عن التاريخ الحديث لسورية وحياتها السياسية

 العربية املقاومة املزيد من الشرعية بإضفاء العراقة والثقل التاريخي.
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لكن املجد الذي حصدته هذه ألاعمال بتوقيع مخرجين موهوبين حرروا كاميراتهم من 

 على الصورة التلفزيونية جذب رأس املال العربي الذي بدأ 
ً
 أخاذا

ً
شرطية الاستديو فأضفوا جماال

 الخاصة.يتسلل إلى درامانا بأجندته 

أول ألامر اكتفت املحطات السخية بتشجيع ألاعمال التاريخية وتخصيصها بساعات الذروة 

الرمضانية، ولهذه الحفاوة ما يبررها حيث يحتكر املاض ي املجد وإلاشراق، بما ينسجم مع فكر 

سلفي لم يلبث أن بدأ يمرر رغباته ومن بعد اشتراطاته، فبعد أن أنجزت مسلسلت، مثل: "ذي 

كانت هناك إيحاءات باملوضوعات التاريخية ..ار"، و"الظاهر بيبرس"، و"املتنبي"، و"عنترة".ق

املنشودة من املحطات السخية، فكان هناك ضخ ألعمال تواكب انتشار رسالة إلاسلم، ثم بات 

، أي على شخصيات بعينها تناسب دولة ما أو ما تتبناه من خطاب مثل "قمر 
ً
الطلب أكثر تحديدا

" الذي ينحدر نسبه الى قطر، أو الثلثية عقاعالقأو "الحجاج" " هاشم"، أو "صدق وعده" بني

ألاندلسية كما لو أن املشتهى الوحيد في تاريخ الدولة إلاسلمية هو تاريخ الغزو واحتلل أرض 

 عن مفهوم الدولة إلاسلمية ليس في العراق والشام؛ بل في جميع ألا 
ً
 مصار الغير، بما ال يبتعد كثيرا

م احتلُل ألاندلس على أنه ن ّدِ
ُ
 اما أنجز من أجزاء ثلثة ممصٌر حقيقّي علينا أن نبتهج به فيق

صقر قريش، ربيع قرطبة، وملوك الطوائف( ليبقى الجزء الرابع كان يفترض أنه رباعية أندلسية )

 ال أحد يبتناه، وال غرابة أن يفتقد الجزء ألاخير التبني ألنه يحكي س
ً
يس قوط غرناطة، وليتيما

 بالنسبة لدول ذات خطاب إسلموي أن تبعث بإشارات تفيد بعدم إنتاجه، ألنه يصدُر 
ً
ُمْسَتحبا

، إذ يرصد املصير املحتوم للحتلل.
ً
 حكَم قيمٍة سلبّيا

لعلَّ نزوح ألاعمال التاريخية بكل تنوعها وتناقضاتها وبيئاتها املتباينة، نحو ألاعمال الدينية 

 
ً
 أصاب هذه الدراما الجامعة، ثم تحول الوهن إلى داء مستعص مع انحدار الدراما  كان وهنا

ً
إضافيا

الدينية نحو خنادق تتمترس خلف تأويلت طائفية للتاريخ إلاسلمي، حتى عندما حاول مبدعوها 

تقديم الشخصيات الخلفية في إطارها التاريخي وبهدف معرفي )موكب إلاباء(، فقد كانت الحمولة 

 التهم نوايا َجْسِر فجوة الجهل املغذي لحالة العداء الغوغائية.الط
ً
 ائفية وحشا

كانت السهام الدرامية متبادلة، لكن الجامع بينها أنَّ مبدعيها سوريون والتمويل خارجي، 

وهكذا رأينا: "أبو جعفر املنصور"، "الحسن والحسين"، "ألامين واملأمون"، "إمام الفقهاء"، "أحمد 

 ..بن حنبل" 
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 الدعاء 
ً
في مراجعة سريعة لنماذج من هذه ألاعمال نجد أن بعضها تورط في التزوير انحيازا

وهو من –الذي يسجل أن مسلسل الفاروق  "حسن م يوسف"حسب الناقد والكاتب ب ،طائفي

يتعمد تكرار املرور على الخنجر الذي اغتيل بواسطته  –أضخم إلانتاجات العربية على إلاطلق

مر بن الخطاب عنه ليكرس صورته وداللته في الوعي املتلقي، واملفارقة التي عالراشدي الخليفة 

التقطتها عينه النافذة أن نصله متفّرع مثل سيف "ذو الفقار" في حين تجمع مختلف املراجع 

 واحدة بفرعين، 
ً
التاريخية على وصف خنجر أبي لؤلؤة بأن مقبضه في الوسط بين رأسين، ال رأسا

 ، وأن يذكيبن أبي طالبعلّي الراشدي الخليفة يد أن يحيل وزر الجريمة على وكأنه دون كلم ير 

.بدم الشهيد 
ً
 متوحشا

ً
 معاصرا

ً
 طائفيا

ً
 نزاعا

إذن، أال يبدو ألامر كما لو أننا أمام بحث جنائي يدفع بأدلة إلادانة أمام جمهور املحلفين. 

امللئكي.  هالة الحياد وال أعتقد أن هذا التأويل يحتمل شبهة املبالغة فل صورة ترتسم فوق مكوناتها

 ال صورة دون موقف.

 عن وعي أضاع معنى الهوية 
ً
إنَّ النكوص من التاريخي إلى الديني فالطائفي ليس إال تعبيرا

ين إلى وطن جوهرّيٍ بديل عن الوطن بمفهومه الحداثي. لكن املؤسف والخطير  عندما تحول الّدِ

 في مرحلة ما، ال تلبث
ً
اعلية بين قة تفأن تؤثر فيه وتعيد تشكيله في عل أن الدراما إذ تعكس واقعا

 الدراما والواقع.

هنا نسجل ملحظة إضافية حول تأثير الدراما التاريخية في تشكيل الوعي والهوية، إذ لم 

تكتف هذه الدراما باالنحياز للوطن الديني؛ بل حاولت أن تعيد ترتيب وتصنيف ألاوطان الدنيوية، 

ى للتتبوأ امللكية املرتبة ألاعلى في التصنيف، مقابل الجمهوريات املتداعية، ليتحول مبدعوها إ

 عزقات وزيوت محركات في ماكينة امللكية.

أوضح نموذج ملا أشرت إليه. صحيح أن النجم تيم حسن  "فاروق ولعلَّ في مسلسل "امللك

فلو   يصيب هدفين جمهوريين بحجر ملكي واحد "مللك فاروقا"سلسل فنان كبير، لكن اختياره مل

لسل إلى حدودها الحكائية تم اختيار ممثل مصري لدور امللك فاروق لتقلصت دائرة تأثير املس

 املحلية، أما وأنه سوري فقد صار إقليما الجمهورية املتحدة معنيين بالشأن امللكي الدرامي 
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 واملكان الزمان خارج أعمال ... وآنذاك هناك

 على 
ً
 الفتا

ً
اجتاحت الدراما السورية موجات من "الصرعات" الدرامية التي شهدت إقباال

ببساطة من فن إلى سلعة يحاول صناعها إرضاء املستهلك أكثر من محاولة استهلكها، ما حولها 

 الاجابة عن أسئلة عادة ما تؤرق املبدع أو املثقف أو تؤرق مجتمعه.

هذا، إلى أنَّ مثلها مثل أي "صرعة" أو موضة لن تلبث أن يملها املستهلك ويلفظها بعد أن 

، سرعان ما ينحسر وقد جرف معه 
ً
 جارفا

ً
 علمات الطريق ومناراته وربما تحفه وثرواته.عرفت مدا

 
ً
في بداية اقتحام سوق الخليج التلفزيوني، َعَرفت الدراما السورية تقليعة ُعّرِفت اصطلحا

بالفانتازيا التاريخية، في مسعًى واضٍح لترحيل أسئلة الراهن، وقد تأكد ما يثيره التصدي لهذه 

  ألاسئلة من مشكلت حارقة قد تصيب املبدع
ً
 إلشعال جهنم الشك بشراراتها، وقد تكون سببا

 لدى املتلقين.

لكن ما مّيَز هذه الدراما جماليات أخاذة سوقت لسورية كمقصد سياحي استأثر باهتمام 

 "البركان" و"الجوارح" وسوا
ً
 ال حصرا

ً
 هما منالكثير من أصحاب رؤوس ألاموال، ونذكر هنا تمثيل

 أعمال مشابهة أو مستنسخة.

 
ّ
جاه الدراما السورية عامة، غير أن

ُ
 ت

ً
ه في ما يشبه بروفة أداء أو اختبار ملا سنشهده الحقا

ومن بعد تجاه السوريين أنفسهم، سواء أكانوا من املشتغلين بفن ألاداء، أم سواه من ميادين 

وفضاءات، تحول مكان الحكاية من الجغرافيا السورية املتنوعة إلى واحات معزولة غّناء ضمن 

وهكذا تيبست عناصر الثراء السورّي، واضمحلت مكونات الهوية الوطنية لتحتل . ن الرمالبحٍر م

بِدع، لكن القحط لم يلبث أن ذرا هذا النوع، وقد انتهى إلى ما هو أفقر 
ُ
نِتج ال امل

ُ
مكانها ُهوّية امل

كبار  اءانكفمن بداياته رغم السخاء إلانتاجي، كما الحال في "صراع على الرمال"، ومن بعده 

 بنكوص تنويري 
ً
املخرجين السوريين إلى ألاعمال البدوية التي تحكي صراع القبائل في ما بدا تبشيرا

 للمجتمع وللفن كتعبير أعلى عّما يمور فيهما. 

 أو عاصفة هوجاء، انفجرت صرعة جديدة 
ً
كما أنه في موجة الحقة امتدت بما يشبه إعصارا

 على تعثرها وانكماش الاهتمام بها.بعنوان دراما البيئة، وإن بتنا آلا 
ً
 ن شهودا
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في بداية التسعينيات كان الركود السطحي الذي يتسيد واجهة املشهد العربي، في مراوحة 

حاصرت سؤال الهوية، فانكفأ املبدعون إلى دفاتر املاض ي ليس فقط باملعنى التاريخي؛ بل هذه 

 ظر عّما إذا كان منطوق الحوار يشير إلى دمشقاملرة بالبعد الافتراض ي للزمان وحتى املكان بغض الن

وحاراتها، وبذلك اختلقت الذاكرة الافتراضية هوية جديدة انعزالية ال تكتفي بالتعبير عن حالة 

 لتنويري والقومّي؛ بل تكرسها.الهزيمة التي يعاني منها املشروع ا

دشن بجماهيريته  الذي "أيام شامية"إنَّ أول بشائر هذا النوع الافتراض ي كان بمسلسل 

 إلى باب الحارة للمخرج نفسه.
ً
 الساحقة هذا النوع الفني، وصوال

احت حفاوة التلقي املحلي إلى دوائر عربية أوسع ما يشير إلى مركزية الفعل الحضاري ز ان

فقد ركبها أصحاب املصالح ورؤوس ألاموال والرسائل  ،والثقافي السوري، لكن وألنها موجة

اللمكان في استديوهات جرداء في الحوارّيِ كفضاء عام، ومترف  املضادة، ليتم تكريس

باإلكسسوارات الباذخة داخل املنازل، كما لو أننا في معرض فولكلوري، وال أقول عنه إنه متحف، 

 ألن ألاخير يوثق مكان وزمان كل قطعة معروضة، ويشرح داللة استخدامها.

ّحِ املكان العام وبذ
ُ

 داللة ش
ً
خ الخاص، فعندما تتحدد الهوية بالعلقة وال تخفى طبعا

التفاعلية مع آلاخر تتخلى الصورة عن مشهياتها، أما الانكفاء والانعزال فمعادلهما جنة لهذا الكائن 

 الافتراض ي، مثل: "أهل الراية"، و"ألاميمي"، و"بيت جدي"...

ه بعد تجريد املكان من حقيقته، سبحت الحبكة في فضاء منعدم الوزن
ّ
، أ كما أن

ً
ي زمانّيا

التحرر من التاريخ وعناصره ومن القوى الاجتماعية وعواملها وتمثيلتها، لتحضر الخطيئة والتكفير 

ثم إحقاق الحق(، وبذلك يكون الفرد هو ألاصلح  )خيانة ألامانة، سرقة، كذب، غيرة، حسد...

كما في  ت صورته املشتهاة(،لحمل املقولة، فيتحول إلى أمثولة )ما أكثر ما تردد تعبير الزعيم وتواتر 

 الزعيم، طوق البنات، الغربال... مسلسلت

ما يشبه النظرة الاستشراقية تحولت النساء السوريات في الدراما البيئية إلى حريم هذا، وفي

يجمعن نقيضين هما: ألافعى وامللك، أو الحشمة وإلاغواء، أو البراءة والدهاء، أو الخنوع والتفرد... 

أمام تطبيق درامي لقناعة شعبية يختصرها مثل عربي سائر عن حسن الشامية  كما لو أننا

ونموذجيتها: "تزوج شامية وعيش عيشة هنية"، ربما لهذا السبب ذوت أعمال البيئة الحلبّية، أو 
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سو  السوريات ُينظر إليهن في املخيال الشعبّي على Geisha"2الحمصّية، فـ"الغيشا  ِ
ّ
ة أنهن يمثلن الن

  الدمشقيات

ه في مقابل هذه الصورة املزورة للواقع وللمرأة السورية في التاريخ الحديث في معظم 
ّ
كما أن

مسلسلت الدراما البيئية حاولت أعمال أخرى أن تقدم البيئة الحقيقية ال تلك الافتراضية 

 لعاملختلقة، دون تزوير ودون ارتهان، كما الحال في "حصرم شامي"، و"حرائر"، و"الخوالي"، و"طا

بما ينسجم مع املشروع التحرري والتنويرّي لسورية، لكن التيار املقابل كان من الغزارة  الفضة"،

والقوة؛ ذلك أنه احتل واجهات العرض، واحتكر تشكيل الوعي عبر رسائله غير املباشرة والتي 

 أن يلذلك ال يعود . تناسب جمهور الردة الجاهلية في سورية واملحيط العربي املجاور 
ً
تبنى مستغربا

ية رؤية العامة للعلمان يحابيالعلمانية في مسلسل "باب الحارة" لصُّ آثاٍر وعميٌل للستعمار، بما 

 من كونها بدعة تهدد الدين نفسه.

  

                                                           
 .املوسيقى والرقص وألالعاب املختلفة مثليمتلكن مهارات في الفنون  اليابان فنانات تقليديات في: أو الجيشاالغيشا  2
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 أزمة

بينما نختلف على تسميات الحرب في سورية وعليها، كانت املحطات العربية تقاطع العمل 

طوال هذه السنوات العجاف، ألن إنجاز العمل في جغرافية وزمان الذي تجري أحداثه في سورية 

 لوجهة نظر الدولة السورية التي 
ً
، أو بالحّد ألادنى يعني انحيازا

ً
محددين يعني بالضرورة تبنّيا

 ناصبوها العداء.

استدعى هذا املوقف من املنتجين السوريين تجنب تناول الحدث السوري بشكل مباشر 

 "عناية مشددة"لسل إلى بضاعة كاسدة، أو يصعب تصريفها كما الحال مع حتى ال يتحول املس

 ، رغم كل ما بذل إلنجاز العملين بصورة الئقة."شوق "وبعده 

اع الخاص عن العوائد والجدوى في إنتاجات القطاع العام لذلك 
َ
 الِقط

ُ
تضمحُل مخاوف

كان عن الحرب في سورية،  2112و 2112نجد أنَّ ُجلَّ إنتاج مؤسسة إلانتاج التلفزيوني ما بين 

مثل: "تحت سماء الوطن"، و"الحب كله"، و"وطن حاف"، و"بل غمد"، و"حائرات"، و"أزمة 

لقد حاولت هذه ألاعمال أن تتعامل برصانة مع مختلف مكونات املجتمع السوري،  ،...عائلية"

 
ً
، وتقديرا  لشخصية السورّيِ

ً
لألثمان الباهظة التي  ليس من قبيل املماألة؛ بل بما ُيَعدُّ احتراما

معاًت 
ُ
دفعتها سورية، ألنَّ من املعيب بل واملهين أن نقول: إنَّ خساراتنا املهولة كانت بسبب أ

 وبلطجيٍة تافهيَن.

نات املجتمع السوري على  في هذه ألاعمال كانت هناك محاولة لتثبيت الرهان على قدرة مكّوِ

والزاهي بتنوعه )الحّب كله، أزمة عائلية(، لكن املسامحة والتشبث بالنسيج املجتمعي املتماسك 

 لرسالتها بسبب التخندق املسبق، ولفظ 
ً
لنعترف أن هذه ألاهداف النبيلة لم تجد متلقين كثرا

 وطيد".
ً
 ليس كّل ما يأتي من الضفة الثانية للخندق؛ بل لكّل من يحاول أن "يمد أضلعه جسرا

 أشبه بجسر بين ضفتي خند
ً
نار  ،ق يتبادل املتمترسون خلف السواتر إطلق الناركانت تلك أعماال

 يقف وسط نيران متبادلة
ً
بما ر ، قد ال تصيب الخصم، لكنها دون شك ستؤذي وقد تردي وسيطا

، ربما ألنَّ النظر في عيني الخصم سيرينا مرآة حيواتنا، 
ً
 ونهائّيا

ً
 مبرما

ً
ألنَّ من يطلق النار ينتظر حكما

. وبالتالي يصبُح إطلُق 
ً
 موصوفا

ً
 النار على آلاخر انتحارا

إنَّ هذه املآخذ، املضمر منها أو املعلن، تحولت إلى فزاعة جديدة حالت دون تناول الحرب 

السورية بموضوعية ورصانة لتتحول املسلسلت إلى موضوعات وحكايات مفصولة عن زمانها 
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ُل الحرب إلى خلفية للموضوع وألاحداث بما  َع ديكور تكميلي يمكن ومكانها، أو تتحوَّ
َ
يشبه ِقط

 وتزويَر وعٍي، جعل دراما زمن الحرب مجرد عمليات أكشن 
ً
استعارتها ألي فضاء، ما يعني تجهيل

ون قوامها خطف وفدية وتجارة أعضاء، أو مجرد مؤثر صوتي عبر الاحتفاظ بالصوت الحي لها

 من موقع التصوير.
ً
 يسقط قريبا

ليه، وفرغ شجرة الدراما الباسقة، كان بسبب تدخل رأس املال الذي أشرنا إإنَّ كلَّ النخر 

.  بزّيٍ محلّيٍ
ً
 عن نفسه، أم متنكرا

ً
 غير الوطني، سواء أجاء مصّرحا

لقد تعاملنا بازدراء خفّيٍ مع أصحاب رؤوس ألاموال، لكنهم في الحقيقة يملكون أجندة 

رف تشكل هويته، أما على الطواضحة تسببت في تهديم بنى وخصوصياِت املجتمع السورّي والتي 

ذا أسهم في ه، الوطني فقد اكتفينا لألسف بتقديم منتج محلي ال يعني بالضرورة أنه وطني

 الاقتصادّي، ما زاد من-التقاعس عدم إشراك املثقفين واملبدعين في صياغة املشروع السياس يّ 

 ضبابيته وتشوشه، وهذا ما أفقد سورية الترجمة التبشيرية ملشروعه
ُ
ّلٍ من ا ودورها الحضاري في ك

 ميداني الثقافة والفن.

رغم كل ما تقدم، أجزم أن الوقت لم يفت بعد لإلسهام في إعادة تشكيل الهوية الوطنية، 

بوساطة الفن والثقافة، بما يضمن العنفوان والوعي وإلانتاج عبر صناديق لدعم املشاريع التنويرية 

حضارتها، أو عن طريق مجلس أعلى للدراما والفنون يتيح والحضارية التي تصادي سياسة سورية و 

 .البيئة الخصبة للمشاريع املستحقة
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