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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)). 



العدد السابع - تشرين األول/ أكتوبر 2018

112

ملف العدد

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.




