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المقدمة
في ظؿ األوضاع المتوترة واألحداث الصعبة التي فرضيا اإلحتالؿ اإلسرائيمي عمى الدولة الفمسطينية فإنو
مف الواجب عمى القائميف عمى الوسائؿ االعالمية المختمفة  ،العمؿ عمى تغطية األحداث وصياغتيا صياغة
موضوعية صحيحة إلبراز المعاناة الفمسطينية والنضاؿ الفمسطيني وتقديمو في صورة مؤثرة عمى الرأي العاـ
العربي والعالمي .
أيضا سالح الصحفي الذي يبرز بو الحقيقة فكاف البد مف
وألف الصورة تغني عف ألؼ كممة  ،والكممة ىي ً

تأثير ووصوالً إلى قموب المشاىديف ،ىذا ما
الجمع بينيما  ،باألفالـ التسجيمية التي ىي اقصر الطرؽ وأكثرىا ًا
يفرضو عمينا عصر التكنولوجيا واإلنترنت الذي نحف فيو اآلف والتداوؿ السريع لممواد المرئية عبرىما وانتشار

المواقع التي توفر امكانية تحميؿ ومشاىدة األفالـ بكؿ سيولة ويسر تصؿ إلى المالييف مف مختمؼ أنحاء
العالـ .
صحيحا ليسجؿ
ومف ىنا فإف القضية الفمسطينية بأحداثيا المتسارعة والمتجددة بحاجة إلى مف يوثقيا توثيقًا
ً
الحقائؽ وينقميا ميما كانت مريرة  ،لتساىـ في تكويف الرأي العاـ الذي يؤيدىا ويدعميا ويخدـ أىدافيا مف

جية ويحفظيا لألجياؿ الناشئة مف جية أخرى لتكوف قادرة عمى صياغة الماضي بشكؿ يمكف تمؾ األجياؿ
مف المطالبة بكافة حقوقيا المسموبة والدفاع عنيا.
واحدة مف أحدث الوقائع في تاريخ مآسي شعب فمسطيف ىو ذلؾ العدواف اليمجي الذي شنتو قوة عسكرية
تجاه شعب غزة األعزؿ .وألجؿ ضراوتو ووحشيتو تـ رصد العديد مف األعماؿ الفنية لتوثيؽ ىذا الحدث.
وتحاوؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمى جوانب تجربة السينما الفمسطينية المتعمقة بالفميـ التسجيمي

ورصده

ومعالجتو لتجربة العدواف الصعبة التي عاشيا الشعب الغزي وصفحة عز ونضاؿ حؽ ليا أف تسجؿ وتنقؿ
عبر كافة الوسائؿ اإلعالمية العربية منيا والدولية.

1

أىم الدراسات السابقة4
-1دراسة بعنوان " اتجاىات طمبة اإلعالم في جامعات غزة نحو مشاىدة األفالم الوثائقية الفمسطينية "
لمطالبة ىدى بارود

1

استخدمت الطالبة في بحثيا المنيج المسحي ،مستخدمة أسموب مسح جميور وسائؿ اإلعالـ بواسطة أداتي
المقابمة واالستبانة ،وقد اختارت الطالبة عينة عشوائية بسيطة قواميا ( )50مفردة مف طالب وطالبات
الجامعات الفمسطينية الثالث ( األقصى  ،االسالمية  ،األزىر)  ،وقد توصمت الطالبة إلى مجموعة مف
النتائج يتمخص أىميا فيما يأتي -:
أف أكثر األسباب التي دفعت أفراد العينة لمتابعة األفالـ الوثائقية ىي الحصوؿ عمى معمومات جديدة  ،وأف
أغمب أفراد العينة وتصؿ نسبتيـ إلى  %3332يتابعوف األفالـ الوثائقية الفمسطينية لشعورىـ باالنتماء لمقضية
الفمسطينية في حيف يتابعيا  %3332ألسباب عممية تخص الدراسة  ،وأظيرت الدراسة أف أىـ ثالث قضايا
يفضؿ أفراد العينة متابعتيا ىي النكبة ثـ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة ثـ االقتتاؿ الداخمي  ،واعتبار أغمب
أفراد العينة أف الموضوعات التي تطرحيا األفالـ الوثائقية الفمسطينية قوية.
 -2دراسة بعنوان "معالجة األفالم التسجيمية الفمسطينية لمقضية الفمسطينية" لمطالب عالء الدين عياش.2
مستعينا بأداتي تحميؿ المضموف والمقابمة في تحميؿ محتوى
استخدـ الطالب في دراستو المنيج المسحي،
ً

المنتجة منذ بداية انتفاضة األقصى ،أي
األفالـ موضع الدراسة ،وىي األفالـ التسجيمية الفمسطينية ُ
8005/5/84ـ إلى نياية عاـ 8003ـ ،وقد توصؿ الطالب إلى مجموعة مف النتائج يتمخص أىميا فيما
يأتي-:
إف أكثر القضايا التي تناولتيا األفالـ التسجيمية الفمسػطينية ىػي انتفاضػة األقصػى  ،وكانػت بنسػبة ،%2333
أمػ ػػا المعػ ػػابر والح ػ ػواجز فجػ ػػاءت فػ ػػي المرتبػ ػػة الثانيػ ػػة بنسػ ػػبة  ،%8433ثػ ػػـ المسػ ػػتوطنوف والمسػ ػػتوطنات و
أخير الجدار الفاصؿ .
الالجئوف الفمسطينيوف  ،و تاريخ القضية الفمسطينية فكانت في المرتبة الخامسة ،و ًا

1هدى بارود ،اجتاهات طلبة اإلعالم يف جامعات غزة حنو مشاهدة األفالم الوثائقية ،بحث غير منشور ،الستكمال متطلبات التخرج من قسم الصحافة
واإلعالم  ،اجلامعة االسالمية  ،غزة .2009
2

عال الدٌنعٌاش،معالجةاألفالمالتسجٌلٌةللقضٌةالفلسطٌنٌة،رسالة ماجستير(،القادهرة:معهدالبحوثوالدراساتالعربٌة.)8005،

2

كما جاء ىدؼ إبراز معاناة الفمسطينييف مف أىـ أىدؼ األفالـ التسجيمية الفمسػطينية ،وقػد كانػت المغػة العربيػة
استخداما في األفالـ ثـ المغة اإلنجميزية.
ىي المغة األكثر
ً

-3دراسة بعنوان "نشأة وتطور السينما الفمسطينية" لمطالبين سائد السويركي وصالح شخصو

1

اتبع الطالباف في ىذه الدراسة المنيج التاريخي لمعرفة المراحؿ المختمفة لنشأة وتطور السينما الفمسطينية ،
مستعيناف بالمراجع مف كتب ومقاالت ،وكاف مف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الطالباف-:
أف السينما الفمسطينية تعمؿ في ظروؼ صعبة  ،فيي تفتقد إلى حد كبير لكؿ اإلمكانيات التقنية والفنية التي
تساعدىا عمى االنطالؽ وتعتمد في كثير مف األحياف عمى المبادرات الفردية ،كما أنيا لـ تجد العوف مف
الجيات المسئولة ،وأدت حالة التشرذـ إلى إصابتيا بالضعؼ في أوقات كثيرة .عدا عف توزع األعماؿ
بدال مف تجميعيا.
السينمائية الفمسطينية بيف عدة فصائؿ ثورية  ،مما أدى إلى تبعثر الجيود ً
 -4دراسة بعنوان " دور الفيمم التسجيمي الفمسطيني في دعم إنتفاضة األقصى" لمطالبة سمر ياغي

2

اتبعت فيو الطالبة المنيج المسحي ،مستعينة بأداتي تحميؿ المضموف والمقابمة ،لجمع البيانات المتعمقة
بموضوع بحثيا  ،معتمدة عمى عينة عشوائية تتكوف مف عشرة أفالـ فمسطينية تسجيمية منتجة في قطاع غزة
خالؿ انتفاضة األقصى ( ،)8001-8005وكانت مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الطالبة-:
األفالـ التسجيمية دعمت انتفاضة األقصى بالنسبة لمتوجو العاـ  ،فيو يستجيب ليا لكنو غمب عميو ثقافة
اليأس واليزيمة بنسبة  %20واعتمدت عمى ثقافة األمؿ بنسبة  ،%00وتطرقت األفالـ الفمسطينية لمعالجة
مواضيع عامة إلى جانب المواضيع الخاصة التي طرأت خالؿ االنتفاضة ،وكاف عامؿ األقصى ىو األبرز
فييا ،باإلضافة الستخداـ األفالـ لممادة األرشيفية كعنصر ىاـ في دعـ الفيمـ التسجيمي وابراز األدلة أو
الوثائؽ ،كما أكدت الطالبة أف األفالـ المختارة اعتمدت عمى تصوير األحداث في أماكف حقيقية  ،وعدـ
اعتمادىا عمى األماكف البديمة أو المشابية.

 1سائد السويركي وصاحل شخصه  ،نشأة وتطور السينما الفلسطينية  ،بحث غير منشور  ،الستكمال متطلبات التخرج من قسم الصحافة واإلعالم ،كلية
اإلعالم  ،جامعة األقصى  ،غزة .2006
 2مسر ياغي ،دور الفيلم التسجيلي الفلسطيين يف دعم انتفاةة األقصى ،بحث غير منشور ،الستكمال متطلبات للتخرج من قسم الصحافة واإلعالم
باجلامعة االسالمية ،غزة 2005
3

 -5دراسة بعنوان " واقع الفيمم الروائي الفمسطيني " دراسة تحميمية لألفالم المنتجة في قطاع غزة منذ قدوم
السمطة عام  1993حتى  2222م لمطالبة خضرة حمدان

1

استخدمت الطالبة المنيج المسحي مف ضمف البحوث الوصفية  ،مستخدمة فيو أداتي استمارة تحميؿ
المضموف والمقابمة وتيدؼ إلى التعرؼ عمى نشأة السينما الفمسطينية وواقع الفيمـ الروائي الفمسطيني عف
طريؽ عينة مكونة مف عشرة أفالـ روائية فمسطينية منتجة في قطاع غزة منذ قدوـ السمطة الفمسطينية عاـ
5550ـ وحتى عاـ  8008ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الطالبة -:
أف الفيمـ الفمسطيني المنتج في قطاع غزة محاصر في منطقة إنتاجو ويعاني مف صعوبات كثيرة أىميا
ضعؼ التوزيع وندرة رأس الماؿ كما أنو مرتبط بالحدث السياسي اكثر مف األحداث األخرى.
 -6دراسة بعنوان " السينما الفمسطينية النشأة والتطور" لمطالب محمد ثابت

2

وقد اتبع الطالب في دراستو المنيج التاريخي  ،الذي يتناوؿ التسمسؿ الزمني لألحداث وتحميؿ وقائعيا،
مستعينا بالمراجع مف كتب واذاعة وتمفزيوف لجمع البيانات والمعمومات المتعمقة بدراستو.
ً
وكاف مف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الطالب-:
أف السينما الفمسطينية كانت مف أوؿ السينمات نشأة في الوطف العربي  ،وقد تمتعت بأسموب جيد إذا ما
قورنت بالصعوبات التي واجيتيا ،كما أنو يشيد ليا أنيا اىتمت بالحدث وتسجيمو والتعميؽ عميو منذ بدايتيا.
أما االتجاه الروائي فمـ يتمكف العامموف في السينما الفمسطينية مف االتجاه إليو أو صناعتو ،إال بعد عاـ
كبير  ،وأصبح االنتاج
اجا ًا
 ، 5550وعودة الميجريف إلى فمسطيف ،حينيا القت السينما وانتاج األفالـ رو ً
بثوب سينمائي ىو السائد نتيجة قمة اإلمكانات وأدوات السينما.

 1خضرة محدان ،واقع الفيلم الروائي الفلسطيين ،بحث غير منشور ،الستكمال متطلبات للتخرج من قسم الصحافة واإلعالم باجلامعة اإلسالمية ،غزة
2002م.
 2حممد ثابت ،السينما الفلسطينية النشأة والتطور ،بحث غير منشور  ،الستكمال متطلبات للتخرج من قسم الصحافة واإلعالم باجلامعة اإلسالمية ،غزة
2000م.
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 -7دراسة بعنوان " القيم في األفالم السينمائية " لمطالبة إبتسام شمعة

1

وىي عبارة عف دراسة تحميمية لعينة مختارة مف األفالـ المصرية ،ويعتبر مف البحوث الوصفية  ،حيث
استخدمت فيو الطالبة أسموب تحميؿ المضموف ،مستخدمة فيو أداتي استمارة تحميؿ المضموف والمقابمة ،
وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة مف األفالـ المصرية التي حظيت بإقباؿ كبير  ،اختارت الطالبة عينة
فيمما ،وتوصمت
عشوائية مف ىذه األفالـ تبمغ نسبتيا حوالي  %34مف األفالـ بمغ عددىا ثمانية عشر ً

الطالبة إلى عدة نتائج مف أىميا-:

أف الموضوعات الدينية في األفالـ لـ ترد بتاتًا وأف الموضوعات االجتماعية كانت األولى ثـ السياسية
فاإلقتصادية ثـ اإلنسانية والثقافية .عدا عف اىتماـ أفالـ الدراسة بعدة قيـ أىميا االجتماعية والسياسية  ،ثـ
االقتصادية  ،في حيف تدنى اىتماـ األفالـ بالقيـ الدينية والثقافية.
-8دراسة بعنوان " صورة المتدينيين في أفالم السينما المصرية اإلجتماعية في الفترة  1999 -1985م
لمطالبة إخالص بعموشة

2

اعتمدت الطالبة في دراستيا عمى منيجيف وىما المنيج المسحي والمنيج المقارف الذي ييدؼ إلى إجراء
مقارنة بيف فترات الدراسة ،كما استخدمت أسموب تحميؿ المضموف في دراسة األفالـ باستخداـ أداة استمارة
تحميؿ المضموف لعينة الدراسة في الفترة التي امتدت مف  5541إلى  5550بمعدؿ فيمميف لكؿ سنة ،أىـ
النتائج التي توصمت إلييا الطالبة-:
تشويو ىذه األفالـ لصورة المتدينيف وابرازىا بشكؿ غير صحيح  ،وأنيا ألبست المسمميف ثوب االرىاب والشر
وأظيرت المغة العربية وكأنيا أولى المغات التي يجب التخمص منيا.

 1ابتسام مشعة ،القيم يف األفالم السينمائية ،بحث غير منشور ،الستكمال متطلبات للتخرج من قسم الصحافة واإلعالم باجلامعة اإلسالمية ،غزة
1999م.

2إخالص بعلوشة ،صورة املتدينيٌن يف أفالم السينما املصرية االجتماعية يف الفرتة 1985م ـ 1999م  ،بحث غير منشور  ،الستكمال متطلبات للتخرج
من قسم الصحافة واإلعالم باجلامعة اإلسالمية  ،غزة 1999م
5

الفرق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة4
تعتبر ىذه الدراسة األولى مف نوعيا التي تناولت رصد الفيمـ التسجيمي الفمسطيني ألحداث العدواف عمى
غزة عاـ  8004فيي ركزت عمى قضية العدواف وما ألـ بالشعب الفمسطيني في تمؾ الفترة فيما يتعمؽ بإبراز
دور وأىمية األفالـ التسجيمية في تسجيميا لألحداث وحفظيا مف الضياع بصورة مرغوبة وابراز مدى قدرة
الفيمـ التسجيمي بالتأثير عمى الجماىير المستيدفة باعتباره أحد أىـ وسائؿ اإلتصاؿ الفعالة في عصرنا
الحالي  ،أما مف حيث التشابو فقد استعانت الطالبة بالدراسات السابقة لمتعرؼ عمى كيفية استخداـ أداتي
تحميؿ المضموف والمقابمة لجمع المعمومات  .والتعرؼ عمى أىـ المناىج واألساليب المستخدمة في الدراسات
السابقة ،وبالذات األساليب التي يستخدميا الباحث ،وىي تحميؿ المضموف ،والمقابمة لجمع المعمومات.
باإلضافة إلى االطالع عمى فئات تحميؿ المضموف لمختمؼ وسائؿ اإلعالـ ،واالستفادة منيا بما يتالءـ مع
طبيعة الموضوع ،مع إضافة ما يتعمؽ بخصوصية الموضوع والمكاف االطالع عمى المقابالت ،والتعرؼ عمى
أىـ األسئمة التي توجو لممختصيف ،وصياغة ما يتناسب منيا مع طبيعة موضوع ىذه الدراسة ،واضافة ما
يتوافؽ مع خصوصية الدراسة.
أخير االستفادة مف النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة في صياغة المشكمة ،وتحديد األىداؼ،
و ًا

والتساؤالت ،والفروض العممية.

مشكمة الدراسة4
تتحدد مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى األفالـ التسجيمية الفمسطينية التي تناولت العدواف عمى غزة 8004
وما نتج عنو ،والدور الذي أدتو في رصد آثار ونتائج ذلؾ العدواف ،باإلضافة إلى طبيعة ىذه األفالـ
وتصنيفيا والقائميف عمييا.

أىمية الدراسة4
يمكف إجماؿ أىمية ىذه الدراسة في النقاط التالية-:
 -5لفت األنظار إلى أىمية دور الفيمـ التسجيمي في رصد األحداث وحفظيا مف الضياع.
 -8ضرورة التنبو إلى أىمية الفيمـ التسجيمي وقوة تأثيره عمى المجتمع الدولي إذا ما أحسف إستغاللو.
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 -3ضرورة أف يحمؿ الفيمـ التسجيمي في مضمونو األمؿ والصمود .
 -0أىمية الفيمـ التسجيمي في وصولو إلى مختمؼ الجماىير والسعي وراء المشاركة بو في الميرجانات
الدولية.

أىداف الدراسة4
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أىمية الفيمـ التسجيمي في توثيؽ األحداث الدائرة عمى أرض فمسطيف خاصة
أحداث العدواف األخير عمى غزة  8004ونتائجو وتحميؿ مضموف عينة مف األفالـ المنتجة عف العدواف
باإلضافة إلى التعرؼ عمى آراء مخرجي األفالـ والمختصيف باإلعالـ عمى الشروط الواجب توفرىا مف أجؿ
ضماف إنتاج مزيدا مف األفالـ المؤثرة والناجحة القادرة عمى إحداث تأثير إيجابي عمى المجتمعات .

تساؤالت الدراسة4
يدور محور ىذه الدراسة حوؿ معرفة الدور الذي رافؽ إنتاج األفالـ التسجيمية المتعمقة بالعدواف عمى غزة
والتعرؼ عمى المجاالت المختمفة التي استطاعت األفالـ التسجيمية خالليا رصد األضرار والخسائر التي
خمفيا العدواف عمى غزة  8004والتعرؼ عمى حجـ وامكانيات منتجي األفالـ التسجيمية في إنتاج المزيد مف
األفالـ التي تتناوؿ تمؾ الفترة مف حياة الشعب الفمسطيني التي قاسى وضحى بالغالي والنفيس فييا.
مدرج أدناه بعض مف التساؤالت المتوقع اإلجابة عنيا خالؿ ىذه الدراسة:
 -5ما أىـ الموضوعات التي ركزت عمييا األفالـ التسجيمية المنتجة في قطاع غزة بعد العدواف عمى غزة
8004؟
 -8ما ىي الثقافة التي ركزت عمييا األفالـ التسجيمية المنتجة في قطاع غزة بعد العدواف عمى غزة  8004؟
 -3عمى أي أساس تـ اختيار القصص والمقابالت مع الشخصيات التي تضمنتيا تمؾ األفالـ التسجيمية
المنتجة في قطاع غزة بعد العدواف عمى غزة 8004؟
 -0كيؼ تـ توظيؼ الموسيقي والصوت والصورة والتعميؽ في تمؾ األفالـ التسجيمية المنتجة في قطاع غزة
بعد العداوف عمى غزة 8004؟
 -1ما ىي أىـ المعوقات التي واجيت منتجي األفالـ التسجيمية المنتجة في قطاع غزة بعد العدواف عمى غزة
8004؟
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 -2ما مدى االستعانة بالمواد األرشيفية في األفالـ التسجيمية المنتجة في قطاع غزة بعد العدواف عمى غزة
8004؟
 -3ىؿ استطاعت األفالـ التسجيمية التي أنتجت في قطاع غزة بعد العدواف عمى غزة  8004أف تعود عمى
القضية الفمسطينية بأي نفع سياسي أو اجتماعي أـ اقتصر دورىا عمى إثبات نفسيا كأعماؿ فنية؟

نوع الدراسة4
تدخؿ ىذه الدراسة ضمف البحوث الوصفية التي تركز عمى وصؼ طبيعة وسمات وخصائص مجتمع أو
موقؼ أو جماعة أو أفراد معينييف وتك اررات حدوث الظاىرة ،كما أنيا تستخدـ في المرحمة المتوسطة مف
مراحؿ المعرفة العممية في التخصصات المختمفة.1

منيج الدراسة4
منظما يساعد في الحصوؿ عمى المعمومات
عمميا
جيدا
اعتمدت الطالبة عمى المنيج المسحي كونو
ً
ً
ً
والخصائص المتعمقة بالظاىرة موضع الدراسة.2

أدوات الدراسة4
 -1المقابمة 4وىي أداة تيدؼ إلى جمع البيانات األساسية والتفصيمية المتعمقة بالموضوع الذي يقوـ الباحث
بدراستو كما تستيدؼ زيادة درجة استبصار الباحث بالمشكمة التي يتصدى لدراستيا  ،ويقوـ فييا الباحث
بدراسة خبرة معينة مف خالؿ تحميؿ الموقؼ وتحديد عناصره والتركيز عمى الخبرة الشخصية لممبحوث
واتجاىاتو واستجاباتو بالنسبة لموقؼ معيف 3وىي ىنا ستكوف مقابمة مع عدد مف المخرجييف لألفالـ
التسجيمية في غزة.

 -1مسًن حسٌن ،بحوث اإلعالم واألسس والمبادئ ،ط( 1القاهرة :عامل الكتب 1976 ،م) ص.114
 -2املرجع السابق نفسه ،ص.187
-3املرجع السابق نفسه ،ص.199
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 -2أداة تحميل المضمون 4في دراسة تمؾ األفالـ المنتقاه كونيا أنسب األساليب التي يمكف استخداميا في
جمع المعمومات االولية ،1وضمف أداة تحميؿ المضموف تستخدـ الدراسة استمارة تحميؿ المضموف التي
تحتوي عمى فئات التحميؿ المختمفة التالية:

فئات التحميل4
ىي مجموعة مف التصنيفات يقوـ الباحث بإعدادىا وفقًا لطبيعة المضموف ومحتواه وىدؼ التحميؿ لكي
يستخدميا في وصؼ ىذا المضموف وتصنيفو بأعمى نسبة ممكنة مف الموضوعية والشموؿ وبما يتيح التحميؿ
واستخراج النتائج بأسموب سيؿ وميسور.2
أوالً 4فئات الموضوع " ماذا قيل"؟
 -1فئة الموضوع  4وىي الموضوعات التي تناوليا الفيمـ التسجيمي الفمسطيني وىي -:
موضوعات خاصة بالعدواف عمى غزة أو نتائجو ،مثؿ :قصؼ المقرات االمنية ،قصؼ المساجد والمنازؿ
 ،االجتياح البري  ،اإلغتياالت ،الشيداء ،الجرحي ،قطع الكيرباء ،إطالؽ الصواريخ  ،الفسفور
األبيض ،المقاومة ،إلقاء المنشورات  ،المكالمات االسرائيمية (عوامؿ نفسية) ،االعتداء عمى الصحفييف ،
االعتداء عمى الطواقـ الطبية ،إعادة اإلعمار  ،أزمة السكف ،أزمة المشرديف ،وموضوعات أخرى.
 -2فئة الثقافة التي يحمميا الفيمم 4أي المضاميف والقيـ التي دعا إلييا الفيمـ وركز عمييا مثؿ:
أ -ثقافة المقاومة والصمود والتحدي والنصر واألمؿ.
ب-ثقافة اليأس واليزيمة واإلنكسار واالستسالـ.
ت-ثقافة محايدة.
ث-ثقافة غير واضحة.
 -3فئة التصوير 4أي مكاف تصوير المشاىد واألحداث ،وتنقسـ إلى:
أ -أماكف حقيقية.
ب-أماكف بديمة.

-1جواد الدلو ،الصحافة الدينية المتخصصة في الوطن العربي ،ط( 1غزة :دار البشًن1996 ،م) ص.5
-2مسًن حسٌن ،مرجع سابق ،ص.199
9

- 0فئة استخدام المادة األرشيفية 4وىي المواد التي يتـ تصويرىا مسبقًا ويتـ وضعيا في الفيمـ لتدعيمو أو
لتعذر الوصوؿ لممكاف المراد تصويره.
أ -أقؿ مف  1مشاىد  :أي تـ استخداـ مف مشيد إلى خمسة مشاىد أرشيفية لصور ومقابالت أو
تصريحات أو غيره سابقة.
ب -مف  1إلى  50مشاىد  :أي تـ استخداـ مف خمسة مشاىد إلى عشرة جميعا مواد ارشيفية
لصور أو مقابالت أو تصريحات أو غيره سابقة.
ت-أكثر مف  50مشاىد :أي تـ استخداـ أكثر مف عشرة مشاىد في الفيمـ جميعيا مواد أرشيفية
لصور أو مقابالت أو تصريحات أو غيره سابقة.
ث-ال يوجد مشاىد :أي لـ يتـ االستعانة بأي مواد أرشيفية كالمقابالت السابقة  ،أو التصريحات
السابقة لقادة الفصائؿ أو قادة العدو قبؿ بدء العدواف .
- 1فئة المقابالت  4وىي مقابالت شخصية مع أشخاص ليـ دور وصمة بموضوع الفيمـ.
أ -مقابالت دولية .ىي المقابالت التي تـ اجرائيا خارج حدود دولة فمسطيف سواء في بمد عربي أو
أجنبي ،أو ىي المقابالت التي تـ إجرائيا مع شخصيات دولية ممف يحمموف جنسيات أخرى غير
الجنسية الفمسطينية كاألطباء األجانب واف تـ إجراء المقابمة معيـ داخؿ فمسطيف.
ب-مقابالت محمية .ىي جميع المقابالت التي تـ اجرائيا داخؿ حدود دولة فمسطيف كأف تكوف في
غزة أو الضفة أو القدس أو االراضي المحتمة أراضي  04وىـ في مجمميـ أشخاص يحمموف
الجنسية الفمسطينية.
ت-عدـ وجود مقابالت .أي خمو الفيمـ مف أية مقابالت واعتماده فقط عمى المشاىد التصويرية
لالحداث.
 2فئة البيئة الجغرافية المصورة 4وىي مكاف تصوير الفيمـ وال يدخؿ في ىذه الفئة أماكف تصوير المواد
األرشيفية وتنقسـ إلى:
أ -داخؿ فمسطيف.
ب-دوؿ أجنبية.
ت-دوؿ عربية.
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ثانيا  4فئات الشكل كيف قيل؟
ً
 -1فئة مدة الفيمم  4المدة التي استغرقيا الفيمـ طبقا لمتصنيفات التالية:
أ -أقؿ مف  50دقائؽ.
ب-مف  50دقائؽ إلى أقؿ مف  30دقيقة.
ت-أكثر مف  30دقيقة.
 -2فئة الترجمة4
أ -يوجد ترجمة  :أي وجود ترجمة مثؿ المغة اإلنجميزية أو الفرنسية أو غيرىا.
ب-ال يوجد ترجمو أي عدـ وجود ترجمة في الفيمـ إلى لغات أخرى .
 -3فئة التعميق 4حيث تكون ميمتو شرح وربط المشاىد واضافة مزيد من المعمومات
أ -لغة التعميؽ.
 لغة واضحة ومباشرة. لغة غير واضحة وغير مباشرة. ال يوجد تعميؽ.ب -معمومات التعميؽ.
 معمومات توثيقية واحصائية. عدـ وجود معمومات توثيقية واحصائية. بدوف تعميؽ.ث-صوت المعمؽ.
 صوت مؤثر. صوت غير مؤثر. اليوجد تعميؽ. -4فئة الموسيقي التصويرية4
خصيصا لمفيمـ.
أ -موسيقي خاصة :أي موسيقي مصممة
ً

ب-موسيقي عامة  :أي أنو تـ إعدادىا مسبقًا غير خاصة بالفيمـ وتـ اإلستعانة بيا في الفيمـ.
ت-بدوف موسيقي تصويرية.
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 -5فئة الصوت" 4أي درجة نقاء الصوت"4
أ -مرتفعة.
ب-متوسطة.
ت-منخفضة.
 -6فئة الصورة " 4أي جمالية الصورة وتكوينيا"4
أ -مناسبة.
ب-متوسطة.
ت -غير مناسبة.
 -7فئة إنتاج الفيمم 4الجية الممولة إلنتاج الفيمم ىل ىي4
أ -إنتاج خاص  ،مؤسسات خاصة  ،أفراد.
ب-إنتاج جيات رسمية مثؿ التمفزيوف الحكومي ،أو الو ازرات.
ت-غير محدد.

مجتمع الدراسة وعينتو4
 -1مجتمع الدراسة  4ىو جميع األفالـ التسجيمية المنتجة في قطاع غزة بعد العدواف عمييا والتي تعالج
أحداث ونتائج العدواف عمى غزة ،8002وقد استطاعت الطالبة الحصوؿ عمى أكثر مف خمسة عشر
فيمما تعالج أحداث ونتائج العدواف عمى غزة عاـ .8002
ً
 -2عينة الدراسة 4عينة عشوائية بسيطة مكونة مف عشرة أفالـ ،تعالج أحداث ونتائج العدواف عمى غزة
 8002بشرط أال تكوف لنفس المخرج.

أسموب ووحدات القياس والتحميل4
 -1وحدات التحميل :استخدمت الطالبة وحدتيف لمتحميؿ خالؿ ىذه الدراسة أما األولى فيي وحدة الموضوع
وىي تمثؿ األىمية الكبرى في تحميؿ المضموف ،وتعتبر إحدى الدعامات األساسية في تحميؿ المواد
اإلعالمية .1أما الوحدة األخرى فيي الوحدة الطبيعية لممادة اإلعالمية ويقصد بيا الوحدة اإلعالمية التي
-1مسًن حسٌن ،مرجع السابق ،ص.76
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قامت الدراسة بتح ميميا وىي يستخدميا منتج المادة اإلعالمية لتقديـ ىذه المادة إلى جميور القراء أو
المستمعيف أو المشاىديف ،ومف أمثمتيا الكتاب ،الفيمـ ،المقاؿ ،التحقيؽ ،أو القصة اإلخبارية سواء في
جريدة أو مجمة ،برنامج إذاعي ،أو تمفزيوني وتستخدـ طبقًا ألغراض التحميؿ مف خالؿ تقسيميا

لتصنيفات مختمفة 1والوحدة الطبيعية المستخدمة في ىذه الدراسة ىي الفيمـ.

 -2أسموب القياس 4لجأت الطالبة إلى أسموب العد والتكرار كأسموب قياس في ىذا البحث حيث يستخدـ العد
لحساب التكرار إلعطاء نتيجة كمية لممعمومات التي ستتـ دراستيا أما التكرار فيقصد بو تكرار الظاىرة
موضع في الفيمـ الفمسطيني.

تقسيم الدراسة4
انقسمت ىذه الدراسة إلى مقدمة وفصميف  ،أما المقدمة فتحتوي عمى التعريؼ بالمشكمة وتساؤالت الدراسة
وبقية اإلجراءات المنيجية عف الدراسة.
وتحدث الفصؿ األوؿ عف الفيمـ التسجيمي مف خالؿ عدة مباحث وىي المبحث األوؿ الذي تضمف تعريؼ
الفيمـ التسجيمي وبداياتو وخصائصو وعوامؿ ظيوره  ،وأنواع وأشكاؿ الفيمـ التسجيمي والفرؽ بينو وبيف
والروائي ،والمبحث الثاني تناوؿ أسس وقواعد إخراج الفيمـ التسجيمي سواء أكانت تمؾ األسس متعمقة بمخرج
الفيمـ نفسو صفاتو  ،أـ بالفيمـ نفسو والمبحث الثالث تحدث مراحؿ نشأة السينما التسجيمية الفمسطينية بشكؿ
خاص مف حيث نشأتيا ومميزاتيا وأىـ إنتجاتيا والعقبات التي واجيتيا إليو مف خالؿ إجراء المقابالت مع
مخرجيف ومنتجيف لألفالـ التسجيمية في قطاع غزة.
أما الفصؿ الثاني فيو تـ التطرؽ إلى نتائج الدراسة التحميمة لألفالـ التسجيمية المختارة وناقش السمات العامة
لمحتوى وشكؿ األفالـ التسجيمية باإلضافة إلى دراسة نتائج الدراسة التحميمية ومناقشتيا والتوصيات المقترحة
مف خالؿ ثالثة مباحث.

 1املرجع السابق نفسه ،ص.80
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الفصل األول

الفيمم التسجيمي
 -المبحث األوؿ :مدخؿ إلى الفيمـ التسجيمي.

-

المبحث الثاني :األسس اإلخراجية لمفيمـ التسجيمي.

-

المبحث الثالث :مراحؿ نشأة السينما التسجيمية الفمسطينية.
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المبحث األول
مدخل إلى الفيمم التسجيمي
أوالً 4مفيوم الفيمم التسجيمي "الوثائقي"4
اعتبر كثير مف خبراء اإلعالـ أف الفيمـ الوثائقي ىو نفسو الفيمـ التسجيمي لكف مصطمح

الوثائقي ىو

المصطمح الحديث الذي يتـ تداولو ،مما يدلؿ عمى أف المصطمحيف مترادفاف بمعنى أنيما لنوعيف مف األفالـ
ليما نفس المعنى والمضموف والمدلوؿ،أما مف فرؽ بينيما فقاؿ أف الفيمـ الوثائقي ىو ما اعتمد عمى الحقيقة
غالبا ما يعتمد عمى اإلنساف في مادتو ،في حيف أف الفيمـ التسجيمي
والمصداقية في الصوت والصورة وىو ً
وغالبا ما يكوف المكاف أو الذاكرة أو التاريخ ىـ أبطاؿ العمؿ التسجيمي.
ىو ما يعتمد عمى تسجيؿ الواقع
ً

وتعتمد ىذه الدراسة عمى ما أجمع عميو خبراء اإلعالـ في أف الفيمـ الوثائقي ىو نفسو الفيمـ التسجيمي.
ركف أساس ٌي مف أركاف الحضارة والفكر ،ألنيا
يرى كثير مف الدارسيف لفنوف اإلعالـ أف األفالـ التسجيمية ٌ
تفتح عيوف المشاىد ليرى في الصورة المرئية واقعو  ،وظروفو  ،وحقيقتو ،فيي تشكؿ وسيمة مف وسائؿ ثقافتو
بالدرجة األولى ووسيمة أخرى لمترفيو عنو.
ليذا اىتـ خبراء اإلعالـ بيذا العمـ ووضعوا التعريفات الدقيقة لو لمتمييز بينو وبيف األنواع األخرى مف األفالـ
كالروائية مثالً التي سيتطرؽ البحث في الحديث عنيا الحقاً ،واكتفت ىذه الدراسة بذكر أربعة تعاريؼ لمفيمـ
التسجيمي.
الخالقة
ولقد جاء تعريؼ جريرسوف أحد رواد الحركة التسجيمية في العالـ لمفيمـ التسجيمي بأنو المعالجة ا
لمواقع

1

.

في حيف يعرفو يوسؼ وىبة مف خالؿ معجـ الفف السينمائي بأنو نوع مف األفالـ غير الروائية ،ال يعتمد
عمى القصة والخياؿ  ،بؿ يتخذ مادتو مف واقع الحياة ،سواء أكاف ذلؾ الواقع بنقؿ األحداث مباشرة كما جرت
في الواقع ،أـ عف طريؽ عف طريؽ إعادة تكويف وتعديؿ ىذا الواقع بشكؿ قريب مف الحقيقة الواقعية . 1
-1مىن سعيد احلديدي ،سلوى إمام على ،أسس الفيلم التسجيلي اتجاهاته واستخداماته في السينما والتلفزيون،ط ( 1القاهرة :دار الفكر العريب ،
 )2002ص.12
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بينما تعرؼ أكاديمية فنوف الصور المتحركة والعموـ األفالـ التسجيمية بأنيا

ىي تمؾ األفالـ التي تتناوؿ

موضوعات تاريخية واجتماعية وعممية واقتصادية ،بغض النظر عف كونيا حقيقية أو ىي تمثيؿ لمواقع في
وقت الحؽ ،حيث أف التركيز يكوف عمى المضموف والمحتوى الحقيقي

2

أما تعريؼ االتحاد الدولى لألفالـ التسجيمية لعاـ  5504كافة أساليب التسجيؿ عمى فيمـ ألي مظير لمحقيقة
يتـ عرضو إما بوسائؿ التصوير المباشر او باعادة بنائو بصدؽ وعند الضرورة .وذلؾ لحفز المشاىد الى
عمؿ شيء او لتوسيع مدارؾ المعرفة والفيـ االنسانية او لوضع حموؿ واقعية لمختمؼ المشاكؿ في عالـ
االقتصاد او الثقافة او العالقات االنسانية .3
يذكر أف الفرنسييف ىـ أوؿ مف استخدـ مصطمح األفالـ التسجيمية في وصفيـ لألفالـ األولى التي تناولت
تغطية رحالت اليواة الرحالة ،التي ىدفت إلى تعريؼ المشاىديف بالمناطؽ المختمفة في العالـ والكشؼ عف
قيمتيا الجمالية أو التاريخية أو الحضارية إلخ..

ثانيا 4الخصائص العامة لألفالم التسجيمية4
ً
الفيمـ التسجيمي ييتـ بشكؿ كبير بالجوانب الحقيقية لحياة الكائنات الحية واستخداماتيا ،فيو يعالج جميع
الموضوعات سواء أكانت تاريخية أو اجتماعية أو عممية أو تاريخية أو اقتصادية أو غيرىا مف الموضوعات،
ويتجو عادة نحو إحداث التغيير في المجتمع ،ويسعى إلى تنبيو المشاىد لجوانب الحقيقة بتسميطو األضواء
عمى المشاكؿ االجتماعية أو عرضو لوجيات النظر المختمفة حياؿ بعض الموضوعات والقضايا.
أحيانا الثابتة وجميعيا تخضع لعمميات المونتاج التي تعطي
ويعتمد الفيمـ التسجيمي عمى الصور المتحركة ،و ً

الشكؿ النيائي لمفيمـ التسجيمي بشكؿ مناسب يتيحو إمكانية عرضو لمجماىير.

كذلؾ يستخدـ الفيمـ التسجيمي التصوير الحي ويركز عمى عنصر الصوت أو التعميؽ الذي يثري الصورة
ويعبر عنيا فكما معروؼ أف وراء كؿ صورة حكاية يكشؼ عنيا التعميؽ.

-1مسر ياغي  ،مرجع سابق ،ص.17
-2مىن احلديدي  ،سلوى على  ،مرجع سابق  ،ص.23
-3امحد كامل ،جمدي وهبة  ،معجم الفن السينمائي،ط)1القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب .)1973 ،
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كما أف جيرسوف رائد السينما التسجيمية حدد ثالث خصائص ال بد مف توافرىا في الفيمـ التسجيمي لكي يصبح
حقيقيا وىي-: 1
فيمما
ً
ً
 -5اعتماد الفيمـ التسجيمي عمى النقؿ والمالحظة واالنتقاء مف الحياة نفسيا ،فيو ال يعتمد عمى موضوعات
مؤلفة وممثمة في بيئة مصطنعة كما الفيمـ الروائي  ،وانما يصور المشاىد الحية والوقائع الحقيقية.
 -8أشخاص الفيمـ التسجيمي ومناظره يتـ إختيارىـ مف الواقع الحي ،فال يعتمد عمى ممثميف محتفيف وال عمى
مناظر صناعية مغمقة داخؿ االستديو.
أسا دوف أي تأليؼ وبذلؾ تكوف موضوعاتو أكثر دقة
 -3مادة الفيمـ التسجيمي يتـ اختيارىا مف الطبيعة ر ً
وواقعية مف المادة المؤلفة والممثمة.

ولكف طالما كانت السينما التسجيمية مطالبة بالكشؼ والتحميؿ فإنو يجيز ليا االعتماد عمى جميع الوسائؿ
التعبيرية الممكنة ومنيا الممثؿ متى اقتضت الضرورة شرط أال يؤدي ذلؾ إلى فقداف الثقة بصدؽ المواد
المعروضة.2

ثالثًا 4عوامل ظيور اإلتجاه التسجيمي-43
تتمثؿ أبرز العوامؿ التي ساعدت عمى االىتماـ بالشكؿ التسجيمي فيما يمي-:
أ -العامل المادي-4
نسبيا إذا ما قورف باإلنتاج الروائي الذي يتطمب شراء قصة روائية
يعتبر اإلنتاج التسجيمي ذا تكمفة أقؿ ً
وتحويميا إلى عمؿ سينمائي واإلتفاؽ مع الممثميف والفنييف واستئجار االستديوىات والمالبس وغيرىا مف

الترتيبات المكمفة ىي التي دفعت المنتجيف واألفراد لإلىتماـ باألفالـ التسجيمية كونيا أقؿ تكمفة مف الروائية.
ب -جيود اليواة-4
حيث كانت المحاوالت األولى في إنتاج الشرائط السينمائية مف أفالـ سياحية قاـ بيا الفرنسييوف رغبة منيـ
في توثيؽ رحالتيـ  ،نتيجة جيود أشخاص بعيديف عف مجاؿ العمؿ السينمائي كمينة واحتراؼ شجع كثير

-1الفٌلمالسٌنمائً،موقعٌابٌروت،http://www.yabeyrouth.com،بتارٌخ.8055-3-82

 -2مسر ياغي  ،مرجع سابق ،ص.18
 -3مىن احلديدي ،سلوى علي  ،مرجع سابق ،ص.40
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مف اليواة الذيف كانوا يرغبوف في ممارسة ىواياتيـ بتسجيؿ كؿ ما يمفت انتباىـ مف مناظر طبيعية ومظاىر
اجتماعية ومراقبة البيئة المحيطة بيـ دوف البحث عف الكسب المادي.
ت -األغراض الدعائية-4
دأب المشتغموف بالدعاية واإلعالف والعالقات العامة في استخداـ األفالـ التسجيمية كوسيمة لبناء الصورة
الذىنية الحسنة لمؤسساتيـ  ،فأنتجوا العديد مف األفالـ التسجيمية لإلعالف عف سمعيـ ومنتجاتيـ ومؤسساتيـ
لمترويج ليا  ،بعد اكتشاؼ مقدرة تمؾ األفالـ عمى جذب االنتباه العتمادىا عمى عنصر الصوت والصورة
المتحركة واأللواف بأشكاليا المختمفة.

ابعا 4أنواع الفيمم التسجيمي-41
رً
تختمؼ األفالـ التسجيمية في شكميا باختالؼ نوع المعالجة والطريقة التي يعبر بيا المخرج عف فكرتو ،ومف
ثـ يمكف تقسيميا إلى ما يمي-:
أ -الفيمم المتكامل-4
يعتمد ىذا النوع مف األفالـ عمى التعميؽ وحرية الحركة في كؿ مف الزماف والمكاف ،بحيث يتشكؿ محور
الفيمـ مف رؤية مخرجو.
يذكر أنو في عاـ  5585قاـ ديزجافيرتوؼ بإخراج فيمـ الرجؿ الكامي ار حيث صور ىذا الفيمـ نبض الحياة
اليومية في مدينة كبيرة  ،وقامت الكامي ار بتسجيؿ غرائب وطبائع الحياة البشرية فييا.
ب -األفالم التي تعتمد عمى شخصية واحدة محورية-4
يعتمد مخرج ىذه النوعية مف األفالـ عمى شخصية محورية يدور حوليا موضوع الفيمـ ،مثاؿ ذلؾ عاـ
 5588ـ قاـ روبرت فالىوتي بإخراج فيمـ نانوؾ رجؿ الشماؿ  ،وفي ىذا الفيمـ قاـ بتسجيؿ حياة أحد
صيادي االسكيمو ويصور صراعو مف أجؿ البقاء في ظروؼ بيئية صعبة  ،وبالرغـ مف أف الفيمـ كاف
صامتًا ،إال أنو استطاع أف يجعؿ المشاىد يعيش تفاصيؿ أحداثو بكؿ شغؼ.
ت -األفالم التي تعتمد عمى أكثر من شخصية-4

-1عبد املنعم عمر ،الفيلم التسجيلي ،ط( 1القاهرة :مكتبة مدبويل1994 ،م) ص.60
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خصوصا
في ىذه النوعية مف األفالـ يستخدـ المخرج شخصيتيف أو أكثر مف أجؿ تقديـ موضوعو لمجميور
ً

إذا كاف ىناؾ اختالؼ في وجيات النظر األمر الذي يساعد عمى تطور أحداث الفيمـ.
ث -أفالم تعكس رأي شخصي-4

وىي نوعية األفالـ التي تعبر عف وجية نظر معينة ،ففي عاـ 5525ـ  ،قاـ بوؿ روتا بإخراج فيمـ حياة
أدولؼ ىتمر ويعبر في مجممو عف التيديد والغضب الذي يشعر بو المخرج.
ج -األفالم التي تدور حول حدث معين-4
وىي األفالـ التي تعتمد في موضوعاتيا عمى حدث معيف  ،وقع منذ فترة طويمة أو قصيرة ،مثؿ فيمـ
أولمبيا لممخرجة ليني ريغنستاىؿ الذي وثقت فيو األلعاب األولمبية في برليف عاـ .5535
ح -األفالم التي تعتمد عمى الرحمة-4
كبير بيف الجماىير المشاىديف ألنو يعتمد في
نجاحا ًا
غالبا ما يسجؿ
ً
مف المعروؼ أف ىذا النوع مف األفالـ ً
أحداثو عمى رحالت ال تخمو مف التشويؽ واالكتشافات الجديدة بالنسبة لممشاىد التي لـ يراىا مف قبؿ ،مثاؿ

ذلؾ فيمـ البريد الميمي الذي يصور رحمة البريد مف لندف إلى اسكتمندا.
خ -األفالم التي تصور الحياة بين الجدران-4
ىناؾ بعض المؤسسات والجمعيات التي تفضؿ أف تحاصر نفسيا وتغمؽ األبواب عمييا ،وتحاوؿ أف تخفي
سموكيا ومشاكميا ،وفي ىذه الحالة تكوف ميمة الفيمـ التسجيمي كشؼ غموض وأسرار تمؾ األماكف ،ففي عاـ
5538ـ قاـ بيونيوؿ بإخراج فيمـ أرض بدوف خبز الذي يصور القرويوف الجوعى في قرية نائية.
د -األفالم التاريخية-4
ىذه النوعية مف األفالـ تسمط الضوء عمى التاريخ بصفة عامة  ،بينما تيتـ بصفة خاصة بوجية نظر المخرج
بالنسبة لمواقؼ تاريخية معينة ،ففي عاـ 5528ـ قاـ

فريدريؾ روسيؼ بإخراج فيمـ بعنواف

الموت في

مدريد الذي يصور ضعؼ وعدـ قدرة كؿ مف الجيش والحكومة في مقاومة عصياف القوات المدعمة بتأييد
ىتمر وموسوليني مف خالؿ الحرب األىمية األسبانية.

خامسا 4االختالف بين الفيمم التسجيمي والروائي-4
ً
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إللقاء الضوء عمى الفرؽ بيف ىذيف النوعيف مف األفالـ يجب أوال أف ننظر في تعريؼ الفيمـ الروائي ومقارنتو
بتعريؼ الفيمـ التسجيمي السابؽ ذكره في ىذا الفصؿ.
تعريف الفيمم الروائي-41
عرؼ الناقد السينمائي بوساـ الفيمـ الروائي بأنو الفيمـ الذي يعتمد في سرده عمى بناء مؤلؼ روائي ابتكاري
ويستعاف فيو بالممثميف لتجسيد شخصيات الرواية وتمثيؿ أحداثيا وأداء مواقفيا ،ويصور عادة في
أساسيا مف عناصر البناء الفيممي بجانب بقية العناصر وقد يمجأ
عنصر
ًا
االستوديوىات حيث يكوف الديكور
ً
فيو إلى التصوير في المواقع الحقيقية واألماكف العامة  ،ويعتمد في جزئية الصوت عمى عنصر الحوار ،

ويندرج تحت قائمة األفالـ الروائية الخيالية.
االختالف بين الفيمم التسجيمي والروائي-42
يختمؼ الفيمـ التسجيمي عف الراوئي في أف الفيمـ الروائي ييتـ منتجو بالجانب المادي بشكؿ أساسي ،بينما
التسجيمي يسعى لنشر المعرفة وخمؽ حالة مف الوعي والمشاركة لدى المشاىد ،كما أنو ييدؼ إلى تفسير
غالبا ما يكوف وسيمة تربوية وثقافية لتحقيؽ المثؿ
الواقع باإلنساف ،ويعتبر البعض أف الفيمـ التسجيمي ً
اإلجتماعية ونشر القيـ السميمة في المجتمع ،وىذا ما ال يركز عميو الفيمـ الروائي في مجممو.

سادسا 4صفات مخرج األفالم التسجيمية-43
ً
يعتبر مخرج األفالـ التسجيمية العمود األساس إلنتاج الفيمـ بشكمو الصحيح لذلؾ ىناؾ الكثير مف الصفات
التي ينبغي مراعاة وجودىا في مخرج األفالـ التسجيمية ،فالعمومية والشموؿ في التفكير إحدى أىـ تمؾ
ومرشدا لممصور في طبيعة الكوادر المقطات التصويرية
أيضا أف يكوف منتبيًا
ً
الصفات ،كما ينبغي عميو ً

التي يقوـ بتصويرىا بمعنى االىتماـ بمضوف تمؾ الكوادر حتى تمكنو مف توصيؿ فكرتو لمجميور المستيدؼ

بالشكؿ المطموب.

-1مىن احلديدي  ،مرجع سابق ،ص.20
 -2مىن احلديدي  ،مرجع سابق.238،
-3مىن سعيد احلديدي،سلوى إمام  ،مرجع سابق  ،ص.242
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ويرى البعض أنو مف األفضؿ أف يكوف مخرج الفيمـ التسجيمي ىو نفسو مصوره ألنو سيتمكف مف الجمع ما
بيف درايتو الفنية في االخراج وبيف ممارستو العممية في التصوير ،مما يمكنو مف القياـ بميمة اإلخراج
والتصوير في وقت واحد.
يفترض أف يكوف لدى المخرج حس اجتماعي قوي وقدرة كبيرة عمى التواصؿ مع كافة فئات المجتمع الذي
يعيش فيو ليستنبط مشاكمو وىمومو وطموحاتو وآمالو ويجسدىا في أفالمو ويختار كؿ ما ىو ميـ ومؤثر في
توصيؿ فكرتو بوضوح ودقة ،حيث أنو ليس كؿ حدث أو كؿ مشكمة قابمة لممعالجة السينمائية.
وتعتبر أىـ خاصية في المخرج التسجيمي ىي نجاحو في اختيار مادة فيممو وتحديد موضوعو ،لذا يتوجب
عميو أف يكوف عمى د ارسة عميقة وجادة وشاممة لكؿ ما يريد أف يقدمو لممشاىد ،وأال يكتفي بمعموماتو وخمفيتو
أيضا أف يمجأ إلى المتخصصيف في كؿ جانب مف جوانب الحياة التي يريد الحديث
عف الموضوع ،بؿ عميو ً

عنيا.

ويمكف إجماؿ ما سبؽ مف الصفات الواجب توافرىا في مخرج األفالـ التسجيمية بالنقاط الثالث اآلتية-:
 أف يكوف عمى مستوى عاؿ مف الثقافة ولدية حاسة فنية قوية ،تمكنو مف االستفادة مف اإلمكانيات
الفنية.
مندمجا في المجتمع الذي يعيش فيو ويعبر عنو بكؿ صدؽ وأمانة وبنظرة خالقة.
 أف يكوف
ً

 أف يكوف عمى دراية كاممة بكؿ جوانب الموضوع الذي يعالجو ويتناولو مف خالؿ الدراسة المتأنية،
حتى يحصؿ عمى المعمومات والحقائؽ المطموبة.
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المبحث الثاني
األسس اإلخراجية لمفيمم التسجيمي
األسس الفنية في إعداد الفيمم التسجيمي-4
أ -مرحمة إعداد الفيمم التسجيمي-41
نظر ألىمية المادة وجدية
أ 1-اختيار الموضوع :تعتبر أىـ مرحمة مف مراحؿ إعداد الفيمـ التسجيمي ًا
ونظر لممنافسة الشديدة بيف المخرجيف بصفة عامة ومخرجي
ًا
الرسالة المقدمة إلى جميور المشاىديف،
األفالـ التسجيمية بصفة خاصة ،فاختيار الموضوع لو خصوصية سواء أكاف ثقافي أو تعميمي أو ترفييي

إلى غيره مف المواضيع التي تعالجيا األفالـ التسجيمية.
قدر مف االجتياد والتفكير والبحث والدراسة ،ىذا باإلضافة
ويجدر اإلشارة إلى اختيار الموضوع يتطمب ًا

إلى مراعاة مطالب الجيات التي ستقوـ بتمويؿ ىذه األفالـ.

وعند اختيار فكرة الموضوع فال بد مف البحث الدقيؽ عف موضوع الفيمـ المراد تصويره وتسميط الضوء
عمى األشخاص وظروفيـ وطبائعيـ وعاداتيـ  ،والقياـ بزيارة ميدانية لممكاف المراد تصويره ،وىنا يجب
تدويف كؿ البيانات المطموبة حتى يتـ االستعانة بيا عند اعداد الفيمـ المرتقب ،كما أف لمعالقات
بارز في إنجاز العمؿ  ،ولكف ينبغي عدـ إعطاء أية وعود ألي شخص بمشاىدة المقطات
دور ًا
الشخصية ًا

التي يشمميا الفيمـ قبؿ إجراء عممية المونتاج واعداد الفيمـ لمعرض النيائي.

أ 8-المعالجة 4ويقع عمى عاتؽ المخرج في ىذه المرحمة إبراز كافة المشاىد غير المنظورة وما تتضمنو
مف مشاعر وأحسايس وسموكيات ،وكذلؾ إبراز نواحي الصراع الموجودة في موضوع الفيمـ وىذا الصراع
إما أف يكوف بيف الفرد والجماعة أو بيف الفرد نفسو  ،أو بيف الفرد والطبيعة.
أ 3-تحديد اليدف من الفيمم :أي ما ىو الحد األدني لما يجب أف يقدمو لممشاىد ،واذا لـ يتـ تحديد
اليدؼ مف الفيمـ فإف عممية تحقيقو خالؿ التصوير ستكوف شبو مستحيمة ،ألف كؿ فرد مف الفنييف
سيكوف مشغوًال بتحديد أماكف التصوير وكيفية إنجاز عممية التصوير وغيره ،واذا ترؾ األمر ىكذا دوف

-1عبد املنعم عمر ،مرجع سابق،ص.18-14
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محددا وال يقدـ رؤية
شيئا
تحديد لميدؼ فإنو سيتفاجأ المخرج في مرحمة المونتاج أف الفيمـ ال يتضمف ً
ً

واضحة.

أ 4-إبراز التطور والحركة في الفيمم التسجيمي :بمعنى مراعاة التسمسؿ في المشاىد والمقطات والترتيب
المنطقي ليا ،بحيث ال يكوف ىناؾ فجوات بينيا تشتت ذىف المشاىد .
أ 5-صياغة جدول التصوير بوضوح 4وىذه الخطوة يجب مراعاتيا قبؿ الشروع بتنفيذ إنتاج الفيمـ ،ويحتوى
الجدوؿ عمى أماكف التصوير ومواعيد التصوير ،ىذا إلى جانب عناويف وأرقاـ التميفونات لمضيوؼ والفنييف
وغيرىـ ،وىذا األمر يوفر الوقت والجيد عند إخراج الفيمـ باإلضافة إلى أنو يساىـ في تجنب األخطاء ،كما
يجب أف يضع المخرج في عيف اإلعتبار أف الفيمـ التسجيمي يحتاج إلى تروي ووقت ٍ
فمثال
كاؼ إلنجازه ً ،
الفيمـ الذي مدتو  80دقيقة يحتاج إلى أسبوع عمى األقؿ لتصويره ،وربما يحتاج إلى مدة أطوؿ في حاؿ كانت
أماكف التصوير في مناطؽ بعيدة ونائية.
ب -كتابة النص-41
ويطمؽ عميو السيناريو وىو تخطيط لمشاىد الفيمـ ويتضمف بصورة أساسية رؤية المخرج أو الكاتب بالنسبة
لمفكرة الرئيسية  ،وقد يكوف عمى شكؿ مجموعة سطور في عامود واحد أو عمى شكؿ عاموديف األيمف منيا
خاص بالصورة والعامود األيسر خاص بالخطوط الرئيسية لمتعميؽ.
لكف تبقى مشكمة كتابة السيناريو بشكؿ كامؿ عمى الورؽ ،ألف ظروؼ التنفيذ عادة تختمؼ عف ظروؼ
المعاينة ،مما يضطر المخرج لمتغيير والتبديؿ  ،وقد تكوف النتيجة بعد التصوير والمونتاج مغايرة لما ىو
مكتوب.
ت -اختيار الفنيين-42
يعتبر اختيار الفنييف مف أىـ مراحؿ إنتاج واخراج الفيمـ التسجيمي ،حيث أنو كمما كاف كؿ مف المصور
وميندس الصوت ومدير اإلضاءة عمى درجة عالية مف التميز والميارة ،وعمى درجة كبيرة مف التفاىـ مع
المخرج ،سيقمؿ مف األخطاء المتوقع حدوثيا عند العمؿ وسيوفر لموقت أثناء التنفيذ مثؿ اختيار زاوية الكامي ار
وسرعتيا إضافة إلى مكونات المقطات وحجميا ،وموقع الميكروفونات وعددىا.
-1حممود سامي عطا اهلل  ،مرجع سابق  ،ص.28-23
-2عبد املنعم عمر ،مرجع سابق ،ص.29-26
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ث -المونتاج-41
ىو عممية تنقية الفيمـ وتنظيفو وذلؾ بحذؼ المشاىد الزائدة أو غير الصالحة وأي لقطات قد تؤدي إلى
التشويش بصورة مباشرة أو غير مباشرة عمى إيقاع الفيمـ.
ويتـ المونتاج في حجرة صغيرة مغمقة تنتيي فييا آخر العمميات الفنية وأكثرىا حيوية بالنسبة لمفيمـ التسجيمي
 ،حيث يتـ ربط األجزاء المختمفة التي تـ تصويرىا بعضيا البعض .
وتبدأ مرحمة المونتاج بعد اإلنتياء مف مرحمة التصوير ،والتي يجدر بالمنتج والمخرج أف يكونا عمى دراية بيا
 ،فمرحمة المونتاج ليس كما يجوؿ في خاطر البعض بأنيا إلصاؽ كادر بآخر حتى النياية ،بؿ ىو فف
إبداعي وتفكيري يعبر عف فكر العامميف في إنتاج الفيمـ ويعكس آرائيـ واتجاىاتيـ.2
ج -التعميق-43
نظر الحتياج معظـ األفالـ التسجيمية إلى تعميؽ ،فعمى كاتب التعميؽ في األفالـ التسجيمية أف يفرؽ بيف
ًا

كتابة األدب وكتابة التعميؽ لألفالـ ،وبيف أية صورة أخرى مف صور الكتابة ،واف اتفؽ التعميؽ مع صور
الكتابة األخرى في أف أدواتيا واحدة ىي الكممات ،فإنو يبقى ىناؾ خالؼ جوىري يتمثؿ في أف كممات
التعميؽ تكتب لتسمع ال ألف تقرأ ،فصفة التعميؽ األساسية ىي أنو ال ُيرى بؿ يسمع فقط.

كما أنو ال يسمع سوى مرة واحدة ،فالمشاىد لمفيمـ التسجيمي ليس باستطاعتو استعادة أي جزء مف التعميؽ

مثال التي
ليتثبت منو مما يتضمنو مف ألفاظ أو معاف أو مضاميف ،بعكس نصوص الكتب التي تقع بيف يديو ً
يمكنو إعادة قراءتيا مرة ومرات ،لذلؾ كممات التعميؽ يجب أف يتـ اختيارىا بعناية فائقة ،بحيث تكوف الجمؿ
قصيرة وسيمة الفيـ  ،كما أف التعميؽ في األفالـ التسجيمية ىو عمؿ سنيمائي في المقاـ األوؿ وليس ضرًبا
مف ضروب الفنوف األدبية  ،فال مجاؿ فيو لمصور البيانية والمحسنات البالغية المعقدة.

مستقال ،وىو
مناسبا لمصورة المصاحبة لو  ،فال يمكف سماعو
كما يجب مراعاة عند كتابة التعميؽ أف يكوف
ً
ً

تناسبا
مصاحبا لمقطات الفيمـ  ،ومف الضروري أف يكوف التناسب بيف التعميؽ والصورة
عادة ما يسمع
ً
ً

متالئما مع سرعة تدفؽ
زمنيا بأف يكوف
موضوعيا بتطابقو مع مضموف الصورة ومغزاىا ،وأف يكوف التناسب ً
ً
ً
تماما عف الفيمـ.
الصورة وايقاعيا ،واال فإف المشاىد سيشعر بأف التعميؽ منفصؿ ً
1

 -املونتاج ،موقع ويكبيديا املوسوعة احلرة ،بتصرف ،بتاريخ 2011-3-26

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
-2املونتاج ،موقع يا بًنوت  ،http://www.yabeyrouth.com/pages/index3248.htm ،بتاريخ .2011-3-26

-3حممود سامي عطا اهلل  ،مرجع سابق ،ص.33-32
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والحقيقة التي يجب التركيز عمييا في ىذا الشأف ىي أف الفيمـ ال يتـ تصويره ليتناسب مع التعميؽ وانما يكتب
التعميؽ ليتناسب مع الفيمـ ،والمعروؼ أف التعميؽ ال يكتب إال بعد تصوير الفيمـ واإلنتياء مف مونتاجو ،وليس
تفصيميا لمحتوى الصورة ،وانما
سردا
التصور بالتناسب الموضوعي بيف التعميؽ والفيمـ أف يتضمف التعميؽ ً
ً
يكوف المطموب مف التعميؽ ىو شرح معنى ما يحدث وتأكيد ىذا المعنى لزيادة التأثير لدى المتفرج.

ح -الموسيقى التصويرية-41
الموسيقي التصويرية ليا دور ميـ في األفالـ التسجيمية ،فيي مف العناصر الميمة بالنسبة لشريط الصوت
في األفالـ التسجيمية ،وتشكؿ أحد مفردات التعبير التي يمكف اإلبداع في استخداميا بواسطة المخرجيف
أساسيا مف عناصر التعبير التي ليا قوة تضاؼ إلى قوة
عنصر
ًا
الجيديف .وتعتبر الموسيقي التصويرية
ً
الصورة لتؤكدىا وتكشؼ عناصر التعبير فييا بالنسبة لممشاىد ،فعمى سبيؿ المثاؿ المشاىد المثيرة لمحزف

نوعا مف التوتر  ،والمشاىد
تصاحبيا موسيقي تصويرية حزينة  ،والمشاىد المتوترة تصاحبيا موسيقي تثير ً

المبيجة تصاحبيا موسيقي مرحة.

ليذا لمموسيقي دور ىاـ يتجسد في التعبير عف الحالة النفسية في كؿ جزء مف أجزاء الفيمـ بحيث أصبحت
تثير لدى المتفرج عف طريؽ أذنو نفس المشاعر التي تثيرىا الصورة لديو عف طريؽ العيف.

-1نفس املرجع السابق،ص.46
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المبحث الثالث
مراحل نشأة السينما التسجيمية الفمسطينية
إف الحػ ػ ػػديث عػ ػ ػػف نشػ ػ ػػأة السػ ػ ػػينما التسػ ػ ػػجيمية الفمسػ ػ ػػطينية يقودنػ ػ ػػا لمحػ ػ ػػديث عػ ػ ػػف نشػ ػ ػػأة السػ ػ ػػينما الفمسػ ػ ػػطينية
بش ػػكؿ ع ػػاـ ،ذل ػػؾ أف أوؿ ف ػػيمـ أن ػػتج ف ػػي فمس ػػطيف ى ػػو ف ػػيمـ تس ػػجيمي باإلض ػػافة إل ػػى أى ػػـ م ػػا يمي ػػز الس ػػينما
الفمسػ ػ ػػطينية إنيػ ػ ػػا سػ ػ ػػينما وثائقيػ ػ ػػة أو تسػ ػ ػػجيمية أكثػ ػ ػػر مػ ػ ػػف روائيػ ػ ػػة إذ تفػ ػ ػػوؽ كميػ ػ ػػة اإلنتػ ػ ػػاج الوثػ ػ ػػائقي فييػ ػ ػػا
أض ػ ػػعاؼ اإلنت ػ ػػاج الروائ ػ ػػي وق ػ ػػد يع ػ ػػود ذل ػ ػػؾ لكوني ػ ػػا م ػ ػػرت بفتػ ػ ػرات تش ػ ػػابو الفتػ ػ ػرات الت ػ ػػي م ػ ػػر بي ػ ػػا الش ػ ػػعب
الفمسػ ػػطيني ،فالسػ ػػينما الفمسػ ػػطينية كانػ ػػت مواطنػ ػػة فػ ػػي فمسػ ػػطيف ثػ ػػـ الجئػ ػػة فػ ػػي األردف ومقاتمػ ػػة فػ ػػي بيػ ػػروت
ث ػ ػػـ ع ػ ػػادت إل ػ ػػى ال ػ ػػداخؿ دوف م ػ ػػا عناي ػ ػػة أو رعاي ػ ػػة أو إىتم ػ ػػاـ أو ترحي ػ ػػب بي ػ ػػذه الع ػ ػػودة  ،إض ػ ػػافة إل ػ ػػى أف
ىن ػػاؾ سػػػينما ش ػػتات كبي ػ ػرة ف ػػي أوروبػ ػػا وأمريك ػػا وبإمكاننػ ػػا الق ػػوؿ أف الس ػػينما الفمس ػػطينية مػ ػػرت بع ػػدة م ارحػ ػػؿ
عاما مف عمرىا الحديث.
إلى أف وصمت إلى ما وصمت إليو خالؿ مسيرة قاربت السبعيف ً
الرص ػ ػػد لت ػ ػػاريخ ى ػ ػػذه الس ػ ػػينما
وتع ػ ػػد الس ػ ػػينما التس ػ ػػجيمية الفمس ػ ػػطينية تأريخ ػ ػػا لممأس ػ ػػاة الفمس ػ ػػطينية ،ل ػ ػػذا فػ ػ ػإف ا
يج ػ ػػد أف تطورى ػ ػػا ارت ػ ػػبط بوقف ػ ػػات ومحط ػ ػػات ىام ػ ػػة ف ػ ػػي الصػ ػ ػراع الفمس ػ ػػطيني اإلسػ ػ ػرائيمي ابت ػ ػػداء م ػ ػػف نكب ػ ػػة
 5504مػ ػ ػػرو ار باالنتفاضػ ػ ػػة األولػ ػ ػػى والثانيػ ػ ػػة ومػ ػ ػػا تخمميمػ ػ ػػا مػ ػ ػػف أحػ ػ ػػداث ىامػ ػ ػػة كاتفاقيػ ػ ػػات السػ ػ ػػالـ وقيػ ػ ػػاـ
السمطة الوطنية الفمسطينية وانتياء بحرب غزة.
ف ػ ػػي ى ػ ػػذا المبح ػ ػػث تناول ػ ػػت الطالب ػ ػػة أى ػ ػػـ التط ػ ػػورات ف ػ ػػي الس ػ ػػينما التس ػ ػػجيمية الفمس ػ ػػطينية م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ ع ػ ػػدة
مراحؿ مرت فييا منذ بداياتيا وحتى اآلف.

أوالً4السينما التسجيمية الفمسطينية ما قبل النكبة1341-1335(4م)-4
ػارز بػػؿ كانػػت مجػػرد محػػاوالت
ػور بػ ًا
لػػـ يكػػف لمسػػينما التسػػجيمية الفمسػػطينية ،مػػا قبػػؿ نكبػػة عػػاـ  ،5504حضػ ًا
فردية بحتػة ،لػـ تسػتطع خمػؽ سػينما فمسػطينية حقيقيػة ،ألنيػا لػـ تكػف محػاوالت منظامػة ،ولػـ يوضػع
ومغامرات ا

أي أساس لصناعة سينمائية فمسطينية ،رغـ محاوالت تأسػيس بعػض شػركات اإلنتػاج السػينمائي ،كمػا لػـ تكػف
ا
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المحػػاوالت السػػينمائية الفمسػػطينية قائمػػة عمػػى أسػػاس مػػف وعػػي ثقػػافي ومعرفػػة بأىميػػة السػػينما ،ودورىػػا كسػػالح
إعالمي فعاؿ ،بؿ فُيمت كمجرد قصص يمكف تمثيميا وعرضيا لمتسمية.
وغالبيػة الروايػات التػي أرخػت لمبدايػة األولػى فػػي اإلنتػاج فػي السػينما الفمسػطينية ،نسػبت التػاريخ األوؿ 1لنشػػوء
السػػينما الفمسػػطينية إلػػى العػػاـ  ،5531وذلػػؾ عنػػدما قػػاـ إبػراىيـ حسػػف سػػرحاف بتصػػوير فػػيمـ تسػػجيمي قصػػير؛
(مدتو  80دقيقة) ،عف زيارة الممؾ سعود لفمسطيف ،وتن اقمو بيف القدس ويافا.
وترى الطالبة أف تصوير ىذا الفػيمـ ،يمكػف اعتبػاره مجػرد مغػامرة فرديػة مػف قبػؿ سػرحاف ،إذ كػاف وفػؽ الروايػة
التي يقدميا الباحث عدناف مدانات في الموسػوعة الفمسػطينية ،والتػي يتفػؽ فييػا مػع مػا اعتبػره المخػرج الع ارقػي
قاسـ َح َوؿ اكتشاؼ أوؿ سينمائي فمسطيني ،قد اشترى كامي ار تدار باليد ،وق أر كتباً عف فف التصوير والعدسات
والطبع والتحميض ،وكاف وحده يقوـ بتطبيؽ ما يقرأ ،ويصنع األجيزة بنفسو ،بما فييا طاولة المونتاج.
وتعد ىذه المرحمة مفقػودة مػف األرشػيؼ الفمسػطيني ،حيػث لػـ يبػؽ مػف ىػذا اإلنتػاج أي شػيء وال يعمػـ عنػو إال
مف شيادات الذيف اشتركوا فيو ومف إعالنات الصحؼ عف تصوير أفالـ.

2

ثانيا4السينما التسجيمية الفمسطينية ما بعد النكبة1334-1343(4م)-4
ً
الحديث عف السينما الفمسطينية فيما بعد النكبة ،وحتى مطمع الثمانينات مف القرف العشريف ،إنما ىو حديث
عف السينما الفمسطينية ،خارج األراضي المحتمة،التي نشأت بعيد ميالد الثورة الفمسطينية المسمحة المعاصرة،
وتشكيؿ فصائميا ومنظماتيا ،وتسمت باسميا .فيذه السينما بدأت ،حسب أغمب الروايات ،أيضاً ،مف خالؿ
تكويف قسـ صغير لمتصوير الفوتوغرافي ،الذي شرع منذ أواخر العاـ  ،1967بتصوير بعض المواد الخاصة
بالثورة ،عبر تسجيؿ صور شيداء الثورة ،وبعض المشاىد مف المخيمات الفمسطينية ،وىي المفردات التي
كانت متاحة لمرصد والتصوير في الواقع الفمسطيني ،حينذاؾ.3
أما عف أف أوؿ فيمـ تسجيمي فمسطيني أنجز في تمؾ الفترة ذكرت عدد مف المواقع االلكترونية أنو كاف عاـ
 ،1968كاف يحمؿ اسـ ( ال لمحؿ السممي ) وىو فيمـ تسجيمي قصير مدتو  20دقيقة .كاف نتاج عمؿ وجيد
 -1عدنان مدانات  ،مرجع سابق ،ص.861-837

 -2مهيب النوايت ومصطفي صيام ،السينما الفلسطينية الواقع والغياب ،هداية نت ،.www.hedayah.net

 .2011-3-22

 -3بشار إبراهيم،جملة قناة اجلزيرة الوثائقية .2011-3-30، /http://doc.aljazeera.net/magazine ،
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رداً عمى «مبادرة روجرز» الشييرة ،التي
جماعي لمجموعة مف السينمائييف الفمسطينييف ،واعتبر ىذا الفيمـ ا
طُرحت في ذاؾ العاـ ،لتبياف الموقؼ الشعبي الفمسطيني الرافض لمحموؿ التسووية المطروحة لمقضية
الفمسطينية ،حينذاؾ.
ولقد تعرقمت ا لمسيرة السينمائية الفمسطينية بعد ىذا الفيمـ ،ربما بسبب األحداث الدامية التي عانت منيا
تـ الخروج الدامي مف األردف خالؿ عامي  1970و 1971فظير فيمـ «بالروح بالدـ» وىو فيمـ
الثورة ،حتى ا
تسجيمي وثائقي تمثيمي طويؿ (مدتو  40دقيقة) .1
بعد ذلؾ تواترت األفالـ الفمسطينية ،مواكبةً األحداث ،والمناسبات ،وردود األفعاؿ .ويذكر أنو في تمؾ الفترة
نشأت (وحدة أفالـ فمسطيف) التابعة لحركة التحرير الوطني الفمسطيني /فتح ،لتُعتبر البداية الحقيقية لإلنتاج
السينمائي الفمسطيني لصالح الثورة الفمسطينية ومنظمة التحرير الفمسطينية.
واعتنت أيضاً بمحاوالت التأسيس لتثقيؼ أوسع وأعمؽ بفف السينما ،كما ساىمت في تأسيس «جماعة السينما
الفمسطينية» عاـ  ،1973التي انضمت إلى مركز األبحاث الفمسطينية ،2والتي قدمت فيمماً يتيماً ىو فيمـ
«مشاىد مف االحتالؿ في غزة» لمصطفى أبو عمي  ،1973وىو فيمـ تسجيمي قصير (مدتو  13دقيقة)
يتناوؿ الواقع المرير الذي شيده قطاع غزة بمدنو وبمداتو وقراه ومخيماتو ،بعد أف سقط في قبضة االحتالؿ
الصييوني ،فيفضح الفيمـ ممارسات المحتؿ اليمجية ،مف جية ،كما يعرض لصور اإلصرار والتصميـ عند
الشعب الفمسطيني عمى المقاومة والتصدي ،فيقدـ قراءات إحصائية لعدد مف العمميات الفدائية التي نفذىا
الفمسطينيوف ضد االحتالؿ ،ويبيف عدد الشيداء الفمسطينييف الذيف سقطوا برصاص االحتالؿ ،وعدد
الجرحى ..ويعرض لما واجيو األسرى والمعتقموف مف أحكاـ بمغت أحياناً عدة مئات مف السنوات لألسير
الواحد ..وينتيي الفيمـ ،بعد كؿ ذلؾ ،بالتبشير باستمرار الثورة ،وضرورة الكفاح المسمح ،كخيار ودرب
لالنتصار والتحرير ،واستعادة فمسطيف..
وفي تمؾ الفترة ،ظيرت أيضاً مؤسسات سينمائية تنظيمية فصائمية ،كالمجنة الفنية التابعة لإلعالـ المركزي
لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ،التي بدأت بإنتاج أوؿ أفالميا عاـ  1973فيمـ «الطريؽ» لرفيؽ حجار،

 -1نفس املرجع السابق.
 -2مسًن فريد ،السينما الفلسطينية في األرض المحتلة ( ،القاهرة :اهليئة العامة لقصور الثقافة )1997 ،ص.81
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وىو الفيمـ الذي يتحدث عف حياة المخيمات الفمسطينية في لبناف ،وواقعيا المأساوي ،وفيمـ «البنادؽ متحدة»
لو أيضاً في العاـ ذاتو ،الذي يتناوؿ أحداث أيار المؤسفة عاـ .1973
وولدت المجنة الفنية السينمائية التابعة لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ،التي عمؿ فييا عدد مف المخرجيف
نذكر مف أبرزىـ المخرج العراقي قاسـ َح َوؿ ،الذي يعود إليو القسط األكبر مف جيود قياـ ىذه الوحدة،
واستمرارىا ،وتطورىا ،فضالً عف إخراجو العديد مف األفالـ التسجيمية والوثائقية لصالحيا ،مثؿ (النير
البارد ،1971وغساف كنفاني /الكممة البندقية  ،1973وبيوتنا الصغيرة ..)1974
ومف الجيات اإلنتاجية السينمائية الفمسطينية ،برزت دائرة اإلعالـ والثقافة في منظمة التحرير الفمسطينية،
شموط الفناف الفمسطيني
التي أنتجت أوؿ أفالميا عاـ  1972وىو فيمـ «معسكرات الشباب» إلسماعيؿ ا

الممح  ،1973عمى
التشكيمي البارز ،الذي قدـ أيضاً أفالماً عدة نذكر منيا (ذكريات ونار  ،1973النداء
ا

ويسخر األوؿ منيما في
طريؽ فمسطيف  ،)1974يمازج فييا بيف تجربتو كفناف تشكيمي وكمخرج سينمائي،
ا

خدمة اآلخر.1

كما برزت مؤسسة صامد في مجاؿ اإلنتاج السينمائي الفمسطيني ،وىي المؤسسة التي أنتجت أولى أفالميا
عاـ  1976وىو فيمـ «المفتاح» وىو يركز عمى المقدمات التي قادت إلى الصدامات واالنتفاضات التي
أخذت عنواناً ليا في يوـ األرض الفمسطيني ،الذي توج في الثالثيف مف شير آذار العاـ .1976
وتعتبر المرحمة الممتدة مف بداية العاـ  1980ىي البداية األولى لظيور السينما الجديدة في داخؿ فمسطيف
واف تأخر والدة السينما الفمسطينية داخؿ فمسطيف المحتمة مسألة يمكف إرجاعيا ألسباب عديدة ،أىميا الوضع
االقتصادي لعرب فمسطيف الذيف لـ ُيسمح ليـ بتطوير مؤسسات اإلنتاج الفني ،وكذلؾ الوضع السياسي الذي

كاف يتمثؿ في القمع الذي يتعرض لو األدباء والفنانوف الفمسطينيوف استناداً إلى قوانيف رقابية ومفاىيـ أمنية ال
2

تُطبؽ إال عمى العرب.

وىنا الحظت الطالبة أنو كما كاف في بداية السبعينات ميالد السينما الفمسطينية فإف بداية الثمانينات أشارت
إلى أف ىذه السينما ولدت في ظروؼ صعبة  ،فيي سينما شعب بدوف دولة وبدوف أرض ،نمت وترعرعت

 -1بشار إبراهيم ،مرجع سابق.
-2عدنانمدانات،مرجعسابق،ص .415
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مف خالؿ التواجد خارج الوطف ،وىذا ما أثار عمييا تأثي اًر مباش اًر ،فالثبات في أرض محددة ،واستم اررية التواجد
فييا ،أمر أساسي لإلنتاج السينمائي وزيادتو.
ففي الظروؼ التي يعيشيا الشعب الفمسطيني مف مؤامرات ومف خالفات ،تقمصت السينما إلى أواخر
االىتمامات الفمسطينية ،فبعد حصار بيروت تالشت السينما الفمسطينية واندثرت تقريباً مؤسسة السينما
الفمسطينية ،وتبددت كؿ األحالـ ،وتوزع السينمائيوف الفمسطينيوف في جميع أرجاء العالـ العربي ،شأنيـ شأف
المقاتؿ الفمسطيني ،وأجمت كؿ المشاريع.1
وتذكر الروايات أف السينما التسجيمية الفمسطينية في تمؾ الفترة برزت خارج فمسطيف واعتبر فيمـ ( صور مف
ذكريات خصبة) ،الذي أنتج عاـ 1980ـ ،أوؿ تجربة سينمائية لممخرج ميشيؿ خميفي ،والجدير بالذكر أف
ىذه التجربة األولى أثبتت أىميتيا بسرعة 2،حيث شكمت رافداً ميماً لكؿ التجارب التي أتت بعده 3،وىو فيمـ
تسجيمي طويؿ 4مدتو ( )100دقيقة ،وتركز اىتماـ السينمائييف الفمسطينييف في تمؾ الفترة عمى إثبات الوجود
الفمسطيني األصيؿ ،في مكانو ،والحديث عف ذاكرة المكاف الفمسطيني ،وعف تاريخية وأصالة اليوية الثقافية
الحضارية لمشعب الفمسطيني.5
وشكمت االنتفاضة المجيدة التي انفجرت في أرجاء الوطف الفمسطيني عاـ 1987ـ ،حاف اًز قوياً دفع وسائؿ
اإلعالـ المختمفة لمحضور إلى األراضي الفمسطينية المحتمة؛ مف أجؿ تسجيؿ فعاليات االنتفاضة اليومية،
فيي التي أعادت لمقضية الفمسطينية ولمثورة ولمنضاؿ الفمسطيني التوىج واالعتبار العالمي ،6فمنذ ذلؾ
الوقت ،أصبحت انتفاضة عاـ 1987ـ موضوعاً صالحاً لمتأمؿ فيو ،والبحث في آثاره وانعكاساتو.7
فيعد فيمـ أطفاؿ الحجارة الذي أخرجو جورج خميفي وزياد فاىوـ عاـ 1988ـ بمنزلة االستجابة األولى مف
السينما الفمسطينية الجديدة في تناوؿ موضوع االنتفاضة عبر رصد مجموعة مف األطفاؿ وحياتيـ وحركتيـ

-1عبدالكرٌمفابوس،السينما العربية ،ط(5تونس:دارالقلم5540،م)،ص .20
-2عدنانمدانات،مرجعسابق،ص .415
-3تٌسٌرخلف،السينما الفلسطينية الجديدة،ط(5مهرجانالشاشةالعربٌةالمستقلة،)8005،ص.85
-4عدنانمدانات،مرجعسابق،ص.415
-5مجديأحمدعلً،السينما الفلسطينية واالنتفاضة،موقعندا القدس،بتارٌخ ،8055-1-80
 id=1044&http://www.qudsway.com/more.php?type=news
-6بشارإبرادهٌم،السينما الفلسطينية في القرن العشرين (2221-1935دمشق:المؤسسةالعامةللسٌنما8005،م)،ص.803
-7مجديأحمدعلً،مرجعسابق .
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في االنتفاضة ،خاصة أنيا عرفت لدى الجميع بانتفاضة أطفاؿ الحجارة ،1واشتير في تمؾ الفترة فيمـ أطفاؿ
جبؿ النار لممخرجة مي المصري عاـ 1990ـ ،حيث عادت المخرجة إلى مدينتيا ) نابمس) بعد غياب
قسري استمر أربعة عشر عاماً ،وكانت عودتيا مف أجؿ تحقيؽ فيمـ عف االنتفاضة التي شقت اآلفاؽ
التجوؿ في المدينة ،ولتروي لنا حكاية انتفاضة أطفاؿ فمسطيف،
بأحداثيا ،لتخترؽ حالة الحصار ومنع
ا

2

وقدـ المخرج سعود منيا فيمـ نورة 1990ـ ،كما أنجز المخرج عمر قطاف في العاـ 1991ـ فيممو أحالـ
في الفراغ  ،وىو فيمـ تسجيمي وثائقي طويؿ مدتو( )52دقيقة ،ويتناوؿ فيو شخصية الجئة فمسطينية تعيش
يقدـ رؤاه ومواقفو تجاه قضايا الحياة
كؿ معاني اإلحباط والقير والفقر ،كما يتناوؿ شخصية شيخ متصوؼ ا
والواقع كميا ،فيو يتناوؿ واقع الحياة اليومية في األردف.

3

قدـ ثالثة مف المخرجيف الفمسطينييف المبتدئيف -آنذاؾ (-وىـ عبد السالـ شحادة ونزيو
وفي العاـ 1991ـ ا
قدموا فيمـ
دروزة وسيير إسماعيؿ) ا

يوميات فمسطينية  ،وفيو يرصدوف الواقع اليومي تحت االحتالؿ

اإلسرائيمي .4

ىذا وقد أطمؽ الكثيروف عمى السينما الفمسطينية في ذلؾ الوقت اسـ سينما الثورة الفمسطينية ،ألنيا برزت مف
خالؿ مؤسسات الثورة الفمسطينية وفصائميا ،ووفؽ رؤاىا ،وتوجياتيا .لكنيا اتسمت رغـ كؿ النوايا الطيبة في
صناعيا ،بالفوضى واالرتجاؿ والعشوائية والفردية في العمؿ ،واآلنية في اإلنتاج ،فمـ يكف ىناؾ
وجداف ا

مراكمة واعية مؤسِّسة لسينما فمسطينية حقيقية ،تستطيع أف تذىب لما ىو أبعد مف التعريؼ بالثورة ،ومواكبة
فعالياتيا ،فبقيت السينما الفمسطينية ،تمؾ ،تحريضية ،انفعالية ،ولـ تمتمؾ الرؤية االستراتيجية ،في اإلنتاج
والمراكمة ،أو في صياغة الخطاب وتقديمو..

-1المرجعالسابق .
2
تٌسٌرخلف،مرجعسابق،ص .103
-بشارإبرادهٌم":السينما الفلسطينية في القرن العشرين ،"2221-1935مرجعسابق،ص-552ص.553
-4المرجعالسابق،ص .535
31

ثالثًا4السينما التسجيمية الفمسطينية في عيد السمطة الفمسطينية وحتى
انتفاضة األقصى-41)2222-1994( 4
لـ تكد السينما الفمسطينية داخؿ الوطف تحدد خياراتيا وتنجز عدد مف أفالميا مع مطمػع التسػعينات مػف القػرف
العشريف  ،حتى وجدت نفسيا إزاء متغيرات أحداث كاف ليا أف تمثؿ تحوالت جوىرية مف طػراز انعقػاد مػؤتمر
مدريد عاـ 5555ـ  ،ومف ثـ انكشاؼ الستار عف اتفاقيات أوسمو 5553ـ ،وحدوث المصافحة التاريخيػة بػيف
ياسر عرفات واسحاؽ رابيف واالستعداد لعودة أفراد قيادة منظمة التحرير الفمسطينية إلى غزة.
ول ػػـ يك ػػف أم ػػاـ الس ػػينمائييف الفمس ػػطينييف أف يتج ػػاىموا ك ػػؿ ى ػػذه المتغيػ ػرات ب ػػؿ ك ػػاف عم ػػييـ أف يتع ػػامموا معي ػػا
ويرصدوا آثارىا ومنعكساتيا حتى أف لـ يكف مف الضروري تحديد المواقؼ منيا.
فبعد اتفاقية أوسمو تعامؿ المخرجوف الفمسطينييوف العائػدوف إلػى فمسػطيف مػع الموضػوع الفمسػطيني مػف خػالؿ
عنصر بإمكانيات ضئيمة وفقًا لممتوفر ولما وفره دخوؿ التقنيات الرقمية
ًا
مراقبتيـ اليومية الحية ،وقد مثؿ ىؤالء
مػػف بعػػد التسػػعينات  ،إذ أصػػبح بعػػد دخػػوؿ تقنيػػات الػػديجتاؿ إمكانيػػة اكبػػر السػػتخداـ الكػػاميرات غيػػر المكمفػػة
لتصػػوير األفػػالـ بنوعيػػة عاليػػة ،وقػػد نػػتج عػػف ذلػػؾ وجػػوه مػػف ى ػؤالء الشػػباب الػػذيف قػػرروا أف ينتج ػوا األفػػالـ
بواسطة أنفسيـ بواسطة المونتاج الحاسوبي.
وكانت تمؾ األفالـ المنتجة في ذلؾ الوقت أكثر نضجاً وتطو اًر مف سينما المقاومة أو سينما الثورة الفمسطينية،
مف حيث امتالؾ لغة السينما التسجيمية.
وعمم ػػت و ازرة الثقاف ػػة حيني ػػا عم ػػى إع ػػادة تأس ػػيس (مؤسس ػػة الس ػػينما الفمس ػػطينية) ،كإح ػػدى دوائ ػػر و ازرة الثقاف ػػة
واإلعالـ ،حتى تحوؿ الكثير مف إنتاجيا إلػى تمفزيػوف فمسػطيف ،والفضػائية الفمسػطينية ،فضػالً عػف العديػد مػف
الدوائر التابعة لو ازرات أخرى ،كو ازرة الصحة والتعميـ ودوائر اإلحصاء .
يذكر أف في ىذه الفترة قد ازدىرت صناعة السينما الفمسطينية بسبب االستقرار النسبي الذي رافؽ وجود
السمطة وأعطى فرصة إلنضاج مسار السينما والثقافة الفمسطينية ،كما أف نشوء جيؿ جديد مف المخرجيف
الفمسطينييف وعودتيـ إلى فمسطيف ساىـ في تطور النتاج السينمائي الفمسطيني .

-1عالء الدين عياش ،مرجع سابق ،ص.60-57
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وقد غمب في ىذه المرحمة االفصاح عف حاؿ الشعب الفمسطيني سواء أكاف يرزح تحت االحتالؿ أو في
المنافي في كثير مف األفالـ التسجيمية المنتجة  ،ومف سمات السينما الفمسطينية الجديدة أف المخرجيف فييا
ىـ عموماً مف الفمسطينييف خصوصاً مف داخؿ األراضي المحتمة. .
ومف تمؾ األفالـ التي أنتجت فيمـ الزواج المختمط وىو فيمـ تسجيمي طويؿ لممخرج ميشيؿ خميفي وكاف دعوة
لمتعايش عبر ىذا الزواج المختمط ،وىو الزواج مف ييودي أو ييودية ،وأنجز المخرج سعود مينا فيممو
فيمما بعنواف:
صرخة أمؿ  ،وقدـ المخرج رشيد مشيراوي ً
والضفة الغربية بعد دخوؿ السمطة الوطنية الفمسطينية .

انتظار وىو يتناوؿ حياة الفمسطينييف في غزة

كما قدـ المخرج عبد السالـ شحادة فيممو األيدي الصغيرة عاـ  ،5551وىو فيمـ تسجيمي قصير رصد فيو
انعكاسات االنتفاضة عمى المجتمع الفمسطيني ،مف خالؿ ترؾ األطفاؿ لممدرسة وانخراطيـ في عالـ العمؿ.

ابعا4السينما التسجيمية الفمسطينية خالل إنتفاضة األقصى عام2222م-41
رً

مع اندالع انتفاضة األقصى في 8000-5-84ـ ،اندفع بعض السينمائييف الفمسطينييف إلى إنجاز عدد مف

األفالـ ذات العالقة بيا وبأحداثيا.
وسعت السينما الفمسطينية عبر األفالـ التسجيمية خالؿ تمؾ الفترة إلى تعزيز ثقافة النصر والصمود لتغميبيا
عمى ثقافة اليزيمة  ،ومحاولة لكشؼ الحقائؽ ومعاناة الشعب الفمسطيني مف قبؿ اسرائيؿ إلى الرأي العاـ
العالمي واألجياؿ الناشئة مف أجؿ تكويف صورة ذىنية صحيحة عما يجري عمى أرض فمسطيف وتوضيح
ما ىية الصراع العربي االسرائيمي الحادث عمى األرض وتوثيقو بالصوت والصورة لحفظ الحؽ الفمسطيني
بالبقاء عمى األرض التي طالما ضحى بالغالي والنفيس ألجؿ استعادتيا.
وقد سارع عدد مف المخرجيف الفمسطينييف إلى تسجيؿ األحداث الدامية وتوثيقيا مف خالؿ األفالـ التي قدموىا
ويذكر مف بيف تمؾ األفالـ  ،فيمـ تحت المجير وىو فيمـ قصير مدتو ( 83دقيقة) لممخرج ىاني أبو أسعد
مف مدينة الناصرة  ،وكاف الفيمـ عمى ىيئة حوار يتقصى موقؼ ثالثة أجياؿ مف الفمسطينييف الذيف يعيشوف
ف ي وطنيـ فمسطيف كمواطنيف إسرائيمييف ليصؿ عمى لساف جيؿ الشباب إلى نتيجة أف الوضع لف يستمر
احتالال .
ىكذا بؿ ىو قابؿ لمتفجير طالما أف ىناؾ ًا
تمييز و ً
 -1بشار إبراهيم ،مرجع سابق.
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أيضا مدتو (  82دقيقة) وأنتج عاـ 8005
أما فيمـ لما زفوؾ كاف لممخرج إياس ناطور وىو فيمـ قصير ً
كاف يوثؽ ما حدث في الناصرة مف خالؿ أحاديث وحوارات مع أميات وأسر شيداء انتفاضة الناصرة ،كما

أيضا عف الشييد محمد خمايسي مف قرية كفر
أف المخرج بالؿ يوسؼ تحدث في فيممو اخوة عرب ويبكوف ً

كنا.

وكذلؾ قدمت مريـ شاىيف في فيمميا قرة عيف صورة رائعة نفت فييا المقولة الشائعة التي تدعي أف األـ
الفمسطينية بال قمب ألنيا تدفع بأبنائيا لمشيادة  ،وكاف فيمميا عبارة عف حديث المرأة فمسطينية فجعت
أيضا رصد فيمـ
بفقدانيا فمذة كبدىا ،و ً

حقائب مدرسية

لممخرج أنس العيمة اآلثار التي خمفتيا األحداث

العنيفة النتفاضة األقصى عمى التالميذ الفمسطينييف ،وىو يصور جدراف الفصوؿ المدرسية وقد تزاحمت

بصور الشيداء.
وتمتاز أفالـ انتفاضة األقصى ببساطتيا ،ولكنيا بساطة مقصودة ومدروسة جيداً ،1إال أنو ال توجد في
فمسطيف حركة سينمائية مجيزة ،فال توجد أجيزة لعمؿ فيمـ سينمائي ،وال توجد كوادر وال طواقـ فمسطينية
بحتة ،كما أنو ال توجد مختبرات مونتاج بمستوى ٍ
عاؿ ،وال توجد دور عرض سينمائية لعرض األفالـ ،2سوى
دار واحدة في راـ اهلل ،وىي سينما القصبة  .وامتاز األرشيؼ التسجيمي بالغ ازرة والعديد مف الصور المؤثرة،
باإلضافة إلى تواجد المعدات التقنية المتطورة في القطاع اكثر مف الفترات السابقة.
وكاف مف الطبيعي لألفالـ التسجيمية الفمسطينية أف تواكب فعالية االنتفاضة ،وتتفنف في صياغاتيا اإلبداعية،
وفي مسعى لالرتقاء بإبداعيا السينمائي الفني ،إلى مستوى يميؽ باإلبداع النضالي الفمسطيني ،3فالسينما
واألفالـ ىي صنعت وطناً فمسطينياً قوياً ،لـ يستطع السياسيوف تحقيقو بالمفاوضات أو حتى االنتفاضة لـ
تستطع أف تحقؽ ىذا الوطف كما حققتو السينما ،فيي التي تحافظ عمى الذاكرة الفمسطينية.

4

وباندالع االنتفاضة الثانية (انتفاضة األقصى8000حتى  )8008والتطور اليائؿ عمى تكنولوجيا االتصاالت
الح ديثة ،والقفزات اليائمة في كاميرات الديجيتاؿ أصبح باإلمكاف تحقيؽ الحمـ الذي راود الكثيريف؛ واصبح
-1تٌسٌرخلف،أفالم االنتفاضة الثانية :عندما يسخر المخرجون من أنفسهم ومن أفالمهم،مجلةالسٌنماالجدٌدةالقادهرة(،السنةاألولى
العددالثالث،ماٌو)8008ص .55
-2رشيد مشهراوي ،السينما الفلسطينية،قناةالجزٌرة.
-3ب ّشارإبرادهٌم،السينما الفلسطينية واالنتفاضة ،عن دور الصورة والسينما ،www.qudsway.com/more.php?type=news
بتارٌخ .8055-1-80
-4رشٌدمشهرواي،مرجعسابق.
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بوسع ذوي الدخوؿ البسيطة والمحدودة مف المبدعيف السينمائييف انجاز أفالـ وثائقية وروائية متنوعة ،وصؿ
بعضيا إلى دور العرض السينمائي ،وصار الفيمـ الديجيتالي بديالً ،أو بعيداً عف ىاجس االنفاؽ المالي
وعبئو ،بوسائط تصوير رقمية منخفضة الثمف. 1
نظر لما تمتاز
وأصبحت السينما في فمسطيف في ىذه الفترة بمتناوؿ عامة الشعب وانتشرت عمى يد الشباف ًا

بو كاميرات الديجتاؿ مف رخص في الثمف مقارنة بالكاميرات الكبيرة وانتشرت السينما في فمسطيف بتمؾ الفترة
نتيجة عوامؿ عديدة  ،منيا  :الحصار  ،الفقر  ،الحؽ والحقيقة الوطنية ،وثورة الفيديو والديجيتاؿ .فأصبح
بامكاف أي مواطف تصوير فيمـ الذي يشاء لمدة ربع ساعة ولو عبر جياز بيمفوف نقااؿ متطور.2
وقد شيدت ىذه الفترة بروز وحركة نشطة لمؤسسات سينمائية عديدة تعمؿ عمى تأىيؿ وتدريب العشرات مف
الشباف عمى صناعة األفالـ بأدوات بسيطة ،مما أحدث حراؾ سينمائي في مجاالت متفرقة  ،فمقد سجمت في
تمؾ الفترة بروز أكثر مف مائة صانع لألفالـ وكذلؾ عشرات الشركات المنتجة لألفالـ.3
وقد تحوؿ في ىذه الفترة كثير مف الكتاب واإلعالمييف إلى حقؿ السينما كاف مف بينيـ الروائية ليانة بدر لتي

أنتجت وأخرجت خمسة أفالـ وثائقية ىامة  ،ىي :فدوى:حكاية شاعرة مف فمسطيف  ،5555زيتونات ،8000
الطير األخضر  ، 8008حصار  ،8000وفيمـ مغمؽ مفتوح .48002
حائال اماـ إنتاج وصناعة األفالـ التسجيمية التي كاف مف
بينما برزت العديد مف المعوقات التي كانت تقؼ ً
بينيا -:مالحقة االحتالؿ لممواطنيف وقصفيـ والتدمير الكبير لمممتمكات جعؿ ىناؾ مخاطر بالتنقؿ بالكامي ار
لتصوير األحداث ،منع االحتالؿ المخرجيف واالعالمييف الفمسطينييف مف السفر واطالؽ النيراف عمييـ
واعتقاؿ العديد منيـ ،عدـ تبنى مشاريع المخرجيف الفمسطينييف ال مف الدوؿ المانحة وال العربية باستثناء
المجموعة المبنانية لألجياؿ في لبناف ،عدـ اىتماـ السمطة الفمسطينية بالمخرجيف والمبدعيف وحرماف ىذا
القطاع مف التمويؿ الالزـ النتاج األفالـ والتصوير والتدريب.5

1

-تٌسٌرمشارقة،الثورة الرقمية تتيح دخول عصر الديموقراطية السينمائية في فلسطين،مقالمنشورعلىمدونةسٌنمالوجٌا،

http://mashareqa.maktoobblog.comبتارٌخ.8055-1-54

2

-المرجعالسابقنفسه.
3
-المرجعالسابقنفسه.
4
-المرجعالسابقنفسه.
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وكذلؾ لـ تكف ىناؾ حركة نقابية فاعمة لمسينما وال حتى مؤسسات مينية تشرؼ عمى المؤسسات المنتجة
لألفالـ أو حتى صانعوىا ،ىذا عدا عف غياب الحركة النقدية والنقد السينمائي إلى النضج الذي يواكب
التطور البصري فييا.

1

خامسا4السينما التسجيمية الفمسطينية بعد العدوان عمى غزة عام -42228
ً

استطاع الفيمـ التسجيمي الفمسطيني بعد العدواف عمى غزة عاـ  8004أف يحدث نقمة نوعية في االنتاج
السينمائي ،حيث استطاع أف يثبت نفسو في كثير مف الميرجانات التسجيمية خارج القطاع.
كما أف معالجة األفالـ التسجيمية ألحداث العدواف عمى غزة ونتائجو شممت أغمب التغيرات التي خمفيا
العدواف عمى المواطنيف الفمسطينيف.
ىاما في توثيؽ أحداث العدواف ومعالجة نتائجو ،وتناولتو
ونستطيع القوؿ أف األفالـ التسجيمية لعبت ًا
دور ً
بشكؿ وثائقي يجمع ما بيف الخبر والقصة مماعمؿ عمى إحداث تأثير كبير وكسب لمتعاطؼ الدولي مع

القضية الفمسطينية.
بعدا لقصة متكاممة ومعمومات
جدا في توثيؽ األحداث حيث أنو يعطي ً
واألسموب التسجيمي لألحداث ميـ ً

حقيقية لممشاىد تصاغ بشكؿ يجذبو.2

ويوجد في قطاع غزة أكثر مف  86شركة لإلنتاج الفني تعمؿ عمى إنتاج األفالـ التسجيمية أقؿ شركة منيا
استطاعت توثيؽ ما يقارب  20ساعة أياـ العدواف عمى غزة وىناؾ مف وثؽ ما يقارب  256ساعة.
فيمما
وقامت تمؾ الشركات بتزويد أكثر مف مركز حقوقي في دوؿ أمريكا وأوروبا بأكثر مف خمسة عشر ً

تسجيميا يتحدث عف العدواف وآثاره عمى مختمؼ األصعدة وقامت بدورىا بعرضيا في أكثر مف ميرجاف دولي
ً
حضرتو جماىير كثيرة مما كاف ليذه األفالـ األثر البالغ في كسب التأييد والتعاطؼ الدولي مع القضية

الفمسطينية.3

1

-تٌسٌرمشارقة،مرجعسابق

 -2مقابلة مع املخرج أشرف املشهرواي يف مكتبه بشركة ميديا تاون بغزة بتاريخ .2011-4-7
-3مقابلة مع املخرج فريد شاهٌن مبكتبه يف شركة ميار لإلنتاج الفين بغزة بتاريخ .2011-4-25
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وقد ساعد وجود المخرجيف المتخصصيف وكوادر اإلنتاج المؤىمة في غزة وزيادة الخبرات في المجاؿ
التسجيمي عدا عف تطور أدوات التصوير والمونتاج إلى انتاج عدد كبير مف األفالـ التسجيمية في ىذه الفترة.
وما ميز ىذه المرحمة التعاوف الكبير عمى الصعيد الدولي مع المخرجيف والمنتجيف كما في مصر واألردف
حيث شارؾ المخرجوف في غزة مع غيرىـ في الخارج في انتاج األفالـ التسجيمية حيث دعمت األفالـ
الفمسطينية بأراء المحمميف والقانونيف المتواجديف في الخارج.1
وفي نفس الوقت كاف ىناؾ قصور واضح في التعاوف بيف المخرجيف الفمسطينيف في داخؿ القطاع مع
سمبا عمى األفالـ المنتجة حيث تكررت نفس المضاميف وطرحت نفس المواضيع
بعضيـ البعض مما انعكس ً

في أكثر مف فيمـ وكاف ىناؾ أك ثر مف فيمـ يتحدث عف االعتداءات عمى المساجد وأكثر مف فيمـ يتناوؿ
قصص مجازر حدثت لعائالت بعينيا دوف غيرىا.2
أما أىـ التحديات التي تواجو واقع ومستقبؿ السينما التسجيمية الفمسطينية ىي عدـ وجود جية رسمية تراقب
ما ينتج مف أعماؿ وتقوـ بمراجعتيا كو ازرة الثقافة لتتابع كؿ ما ينتج وتجمع المخرجيف تحت مظمة واحدة

حيث أنو ال يوجد آلية لمتعاوف والتواصؿ مع المخرجيف الفمسطنييف أنفسيـ كما ذكر سابقًا ،ويعتبر غياب

الرقابة أمر يضر بالقضية الفمسطينية كميا وليس باالعالـ الفمسطيني فحسب.3

كما أف غياب االستقاللية في الطرح اإلعالمي الفمسطيني حاؿ دوف عرض الكثير مف األفالـ التسجيمية
نظر الحتوائيا عمى بعض المقاءات مع شخصيات حزبية معروفة تارة  ،ولوجود الفضائيات
المنتجة القيمة ًا

ذات السياسة الحزبية التي ال تنشر إال ما يتوافؽ مع سياستيا الحزبية.4

ومف المشاكؿ التي تواجو األفالـ التسجيمية كثرة عدد شركات القطاع الخاص وتضارب األسعار لألفالـ
المنتجة بيف تمؾ الشركات قمؿ مف جودة األفالـ المنتجة ،وتجدر االشارة إلى أف ىناؾ شركات حكومية تعمؿ
تحت أرضية القطاع الخاص تقوـ الحكومة بتزويدىا بالمعدات واآلالت تأثر عمى شركات إنتاج األفراد حتى

 -1أشرف املشهرواي ،مرجع سابق.
-2فريد شاهٌن  ،مرجع سابق.
3
-نفس املرجع السابق .
 -4نفس املرجع السابق.
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سمبا فقط عمى اإلعالـ الفمسطيني بؿ يمتد إلى
أصبح الكثير منيا ميدد بعدـ االستمرار ،وىذا األمر ال يؤثر ً
زعزعة االقتصاد الفمسطيني وبالتأكيد يؤثر عمى جودة األفالـ المنتجة بغزة بالدرجة األولى.1

ويعتبر الحصار المفروض عمى غزة منذ أكثر مف أربع أعواـ العائؽ الكبير أماـ إنتاج عدد أكبر مف األفالـ
التسجيمية ،وخروج المخرجيف إلى خارج القطاع مف أجؿ تبادؿ الخبرات والتواصؿ مع مخرجيف آخريف في
الدوؿ األجنبية والعربية وكذلؾ حد مف حضورىـ لمميرجانات الدولية التي يشارؾ بيا مخرجيف مف مختمؼ
البمداف ،وكذلؾ شكؿ عائقًا أماـ المتميزيف ممف أنتجوا أفال ًما عف العدواف وفازت بجوائز دولية لـ يستطيعوا

السفر الستالميا.2

ويعاني المخرجوف لألفالـ التسجيمية في غزة بعد العدواف كما في المراحؿ السابقة مف غياب لدور العرض
والسينمات المجيزة القادرة عمى استعياب األفالـ المنتجة وعرضيا لمجميور المحمي قبؿ الخارجي .3ويعود
تطمع المخرجوف لنشر أفالميـ عبر وسائؿ االعالـ غير المحمية ألنيا تتصؼ بإعالـ الخبر العاجؿ
فالجميور الخارجي يشاىد القنوات الفمسطينية في حالة االخبار العاجمة والقصؼ وغيره أما في األوقات
سمبا عمى األفالـ المنتجة ألنو لف يشاىدىا الكـ الكبير مف
العادية ال يكوف ليا جميور كبير مما يؤثر ً
الجميور الخارجي الذي يسعى منتجو األفالـ لنقؿ صورة المعاناة الفمسطينية إليو.4

ومف بيف أفالـ ىذه المرحمة فيمـ فتافيت ركاـ وجميع أبطالو أطفاؿ صغار ،ال زالوا عمى قيد الحياة ،يعيشوف
المعاناة ،يرووف ذكرياتيـ مف بيف الركاـ ،مخرج الفيمـ ىو عبد الرحمف الحمراف قاؿ عف فيممو فتافيت انو
محاولة بحث عف المكاف ،عف االطفاؿ الذيف استطاعوا احيانا التعبير عف ألميـ واحياناً اخرى لـ يستطيعوا.5
أما جياد الشرقاوي ،مخرج فيمـ ظالؿ في الظالـ بدأ فيممو بمشاىد تحضيرات عسكرية اسرائيمية ،وكاف
فيممو صامتًا إلى أف الموسيقي فيو كانت قوية ومميزة يقوؿ الشرقاوي عف فيممو لـ يتكمـ احد في الفيمـ ،سئـ
شعبنا الكالـ والضجيج والصراخ والبكاء ،الموسيقى لغة تفيـ الداخؿ والخارج ويمكف اف تصؿ فكرة الفيمـ مف
خالؿ الموسيقي ألي شخص في العالـ.6
-1نفس املرجع السابق.
 -2أشرف املشهرواي ،مرجع سابق.
 -3نفس املرجع السابق.
-4فريد شاهٌن ،مرجع سابق.
5

-منالخمٌس،عروضالسٌنماوالحربفًغزة،موقعأسواربرس،

،http://www.aswarpress.com/ar/news.php?maa=View&id=875بتارٌخ.8055-1-80

6

-المرجعالسابقنفسه.
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وكذلؾ فيمـ جميمة لممخرجة حكمت المصري  ،وفيمـ حكاية الماسة لممخرج أشرؼ شاىيف  ،وفيمـ
الموت عمى بعد صفر لممخرج عوض أبو الخير وفيمـ المحرقة لممخرج جبريؿ أبو كميؿ.
ومف الجدير ذكره أف ىذه المرحمة تمتاز بالغ ازرة في اإلنتاج التسجيمي ففي أقؿ مف عاميف تـ إنتاج أكثر مف
 350فيمـ استطاعت أف تثبت نفسيا في العديد مف الميرجانات الدولية والمحمية.1

1

 -مقابلةمعالمدٌرالتنفٌذيلمهرجانغزةلألفالمالوثائقٌةالثانًواإلعالمًمفٌدأبوشمالةفًمكتبهبشركةسكرٌنلالنتاجالفنًبغزةبتارٌخ-85
.8055-1
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الفصل الثاني

السمات العامة لألفالم التسجيمية الفمسطينية المنتجة
بعد العدوان عمى غزة عام .8002
المبحث األوؿ :السمات العامة لمحتوى األفالـ التسجيمية الفمسطينية المنتجة بعد
العدواف عمى غزة عاـ .2008
المبحث الثاني :السمات العامة لشكؿ األفالـ التسجيمية الفمسطينية المنتجة بعد
العدواف عمى غزة عاـ .2008
المبحث الثالث :التوصيات.
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المبحث األول
السمات العامة لمحتوى األفالم التسجيمية المنتجة في قطاع غزة بعد العدوان عمى
غزة عام .2228
يسمط ىذا المبحث الضوء عمى محتوى الفيمـ التسجيمي الفمسطيني المنتج في قطاع غزة بعد العدواف عمى
غزة عاـ  8004وذلؾ باختيار عينة عشوائية مكونة مف عشرة أفالـ تسجيمية.
كما تناوؿ ىذا المبحث اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة  ،باإلضافة إلى مناقشة نتائج ىذه الدراسة التحميمية.

أوال 4موضوعات األفالم التسجيمية الفمسطينية4
جدول رقم :1بيان موضوعات األفالم التسجيلية الفلسطينية

التك اررات

النسبة %

قصؼ المساجد والمنازؿ

8

15.1

االجتياح البري

8

15.1

موضوعات أخرى

8

15.1

الشيداء والجرحى

6

11.3

الفسفور األبيض

4

7.5

أزمة المشرديف

3

5.7

إعادة اإلعمار

3

5.7

قصؼ المقرات األمنية

3

5.7

قطع الكيرباء

2

3.8

المكالمات االسرائيمية

2

3.8

اإلعتداء عمى الطواقـ الطبية

2

3.8

أزمة السكف

2

3.8

االغتياالت

1

1.9

إلقاء المنشورات

1

1.9

53

%100

موضوعات األفالم

المجموع

المجموعدهناالٌساوىعدداألفالمالتًتمتحلٌلهاألنالفٌلمالواحدٌمكنأنٌحتوىعلىأكثرمنموضوعمنموضوعاتفئاتالتحلٌل 
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يتضح لنا مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف أكثر الموضوعات التي تـ تناوليا في األفالـ التسجيمية كانت
الموضوعات الخاصة بقصؼ المساجد والمنازؿ والشيداء واالجتياح البري ،وموضوعات أخرى كنقص األدوية
والمستمزمات الطبية والمجوء إلى المدارس وحرؽ مخازف األنروا وسحب تقرير غولدستوف وقوافؿ كسر
الحصار واآلثار النفسية لمعدواف عمى المواطنيف وزيارة قبور الشيداء واستيداؼ الصحفييف ومؤسساتيـ
الصحفية وقطع المياه ونقص الوقود وتوقؼ الزراعة وغيرىا بنفس النسبة حيث جاءت بالمرتبة األولى بنسبة
 ،%5135ثـ تمتيا موضوعات الشيداء والجرحى بنسبة  %5533والفسفور األبيض بنسبة  %331وتعتبر ىذه
النسب مناسبة بشكؿ نسبي وىذا يعود لطبيعة حجـ العدواف الذي استيدؼ قطاع غزة حيث أنو أثر عمى
جميع مناحي الحياة فييا ،بينما تـ تناوؿ أزمة المشرديف واعادة اإلعمار وقصؼ المقرات األمنية بنفس النسبة
وىي .%133
ويالحظ أف ىذه الن سب الخاصة بموضوعات نتائج العدواف كانت ضعيفة وال تناسب خطورة الوضع القائـ
حيث أف أزمة المشرديف تتفاقـ وكذلؾ مسائؿ إعادة اإلعمار كبيرة ومتشعبة.
بينما تـ تناوؿ الموضوعات الخاصة بقطع الكيرباء والمكالمات اإلسرائيمية واإلعتداء عمى الطواقـ الطبية
أيضا ضعيفة مقارنة بحجـ األضرار النفسية التي تخمفيا
وأزمة السكف بنسبة  ،%334وتعتبر ىذه النسب ً

حيث تعتبر المكالمات االسرائيمية حرًبا نفسية فوؽ العدواف وكذلؾ قطع الكيرباء يعني شمؿ كامؿ في حياة
المواطنيف وعزليـ عف العالـ الخارجي واستيداؼ الطواقـ الطبية رسالة واضحة أف ال حرمة ألي شيء في

غزة فالكؿ مستيدؼ .
أما موضوع اإلغتياالت والقاء المنشورات فكاف ليما نفس النسبة وىي  %535في حيف لـ يتـ تناوؿ القضايا
التي تتعمؽ بالمقاومة واطالؽ الصورايخ عمى المستوطنات.
ويالحظ أف أكثر األفالـ ركزت عمى جانب المأساة والجوانب اإلنسانية ولـ يتـ تناوؿ الموضوعات التي تركز
عمى عودة الحياة لقطاع غزة بشكؿ موسع ولـ تتناوؿ مواضيع اإلعمار بشكؿ معمؽ ،ولكف في ذات الوقت
يحسب لتمؾ األفالـ أنيا لـ تركز عمى تناوؿ الموضوعات الخاصة بالمقاومة وبإطالؽ الصواريخ عمى
المستوطنات وىذا األمر مف شأنو أف يحمي المقاومة ورجاليا واف تـ التطرؽ ليا لف تحقؽ األفالـ تعاطفًا
دوليا حينما تعرض عمى الجميور األجنبي.
ً
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ثانيا 4الثقافة التي تحمميا األفالم التسجيمية الفمسطينية4
ً
جدول رقم  :2بيان توزيع الثقافة التي تحملها األفالم التسجيلية الفلسطينية

ثقافة الفيمم

التك اررات

النسبة %

ثقافة المقاومة والصمود والتحدي والنصر

2

20

ثقافة اليأس واليزيمة واإلنكسار واالستسالـ

3

30

ثقافة محايدة

5

50

المجموع

50

500

واألمؿ

يتضح لنا مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو  %20مف األفالـ التسجيمية الفمسطينية كاف يحمؿ ثقافة
المقاومة والصمود والتحدي والنصر واألمؿ وتعتبر ىذه النسبة متوسطة بالنسبة لمجتمع خرج مف تجربة
صعبة وىي تجربة الدمار والتشريد والعدواف عميو بكؿ األسمحة الثقيمة ،وىو بحاجة ألفالـ ومواد تشد مف
عزيمتو وتبث في روحو األمؿ وتشد مف أزره وتشجعو عمى مواصمة الحياة وتحدي العقبات التي ستواجيو.
وقد جاءت في المرتبة الثانية ثقافة اليأس واليزيمة واإلنكسار واالستسالـ التي حممتيا األفالـ وكانت بنسبة
نسبيا وخطيرة رغـ كؿ أعداد الجرحى والشيداء والدمار الذي خمفو العدواف
 ، %30وتعتبر ىذه النسبة مرتفعة ً

إال أنو ىناؾ حياة ستسمر عمى األرض ،والبد مف النيوض ومواصمة مسيرة النضاؿ وعمى الناجيف مف

جيدا مف خالؿ تمسكيـ بثقافة األمؿ والنصر والتي يشجع عمييا الديف اإلسالمي
العدواف أف يديروا المعركة ً
والقيـ والعادات المجتمعية الفمسطينية.

وترى الطالبة أف وجود ثقافة اليزيمة واإلنكسار في محتوى األفالـ التسجيمية مف شأنيا أف تعيؽ مسيرة
انطباعا لدى الجميور الخارجي بأف
الحياة لدى الفمسطينييف وتفقدىـ الرغبة في البناء والتعبير كما أنيا ترسخ
ً

سمبيا في ذىف المتفرج األجنبي عف الشعب
انطباعا
الشعب الفمسطيني تيزه النكبات وبالتالي ستكوف
ً
ً

الفمسطيني وحياتو.

أما عف األفالـ التي حممت ثقافة محايدة كانت نسبتيا  %50ويرجع ذلؾ ربما لعدـ استكماؿ موضوع الفيمـ
مف جوانبو المتعددة ومف جميع الزوايا حيث اقتصرت تمؾ األفالـ التي حممت ثقافة محايدة عمى سرد
43

المعمومات دوف تحميؿ االحتالؿ المسؤولية المباشرة عمى كافة األضرار التي خمفيا العدواف وانما كاف
اإلكتفاء بعرض الموضوع فقط .ولـ تحمؿ ًأيا مف تمؾ األفالـ ثقافة غير واضحة  ،مما يدؿ عمى وعي
المخرجيف المنتجيف لالفالـ التسجيمية بعد العدواف عمى غزة  8004عمى األثر الذي تتركو الثقافة التي

يحمميا الفيمـ بنفس المتمقي.

ثالثًا 4أماكن التصوير التي جرت بيا أحداث األفالم التسجيمية الفمسطينية4
جدول رقم  :3بيان توزيع أماكن التصوير التي جرت بها أحداث األفالم التسجيلية الفلسطينية

التك اررات

النسبة %

أماكف حقيقية

10

90.9

أماكف بديمة

1

9.1

أماكن التصوير

المجموع

11



100

نالحظ مف بيانات الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو  %50.9مف األفالـ عينة الدراسة تـ تصويرىا في أماكف
حقيقة وىذا يعطي قوة ومصداقية أكبر لتمؾ األفالـ وعمى الرغـ مف كؿ الصعوبات والعراقيؿ التي قد تواجو
نظر لخطورة األوضاع إلى أنو تـ التغمب
مخرجي تمؾ األفالـ مف صعوبة الوصوؿ إلى أماكف األحداث ًا
عمييا وتصوير تمؾ األفالـ في أماكنيا الحقيقية ،وما نسبتو  %535فقط تـ تصويره في أماكف بديمة مما يدلؿ

نظر لما قد يسببو التصوير في األماكف البديمة مف خداع
عمى تجنب المخرجيف التصوير في أماكف بديمة ًا

وتضميؿ لممشاىد وترى الطالبة أف تصوير المشاىد في أماكف حقيقية ميزة إيجابية لألفالـ التسجيمية المنتجة
في قطاع غزة بعد العدواف عمييا تحسب ليا.
ويعتبر المخرج مفيد أبو شمالة تصوير األفالـ في أماكنيا الحقيقية ميزة تسجؿ لمخرجيف تمؾ األفالـ ألنيا
تجعؿ المشاىد يعيش أجواء الحدث وتقرب الصورة إلى ذىنو ،ويرى المخرج محمد حرب أف التصوير في
أماكف األحداث الحقيقية يعطي مصداقية عالية لمفيمـ ولمجية التي طمبت إنتاجو خاصة إذا كانت دولية.1

 المجموعدهناالٌساوىعدداألفالمالتًتمتحلٌلهاألنالفٌلمالواحدٌمكنأنٌحتوىعلىأماكنحقٌقٌةللتصوٌروأخرىبدٌلة.
1
-مفٌدأبوشمالة،مرجعسابق.
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ابعا 4المادة األرشيفية في األفالم التسجيمية الفمسطينية4
رً
جدول رقم  :4بيان استخدام المادة األرشيفية في األفالم التسجيلية الفلسطينية

التك اررات

النسبة %

ال يوجد مشاىد

0

00

أكثر مف  50مشاىد

0

00

مف  1إلى  50مشاىد

5

50

أقؿ مف  1مشاىد

5

50

المجموع

50

500

استخدام المادة األرشيفية

نالحظ مف بيانات الجدوؿ السابؽ أنو تساوت األفالـ التسجيمية التي ال تحتوي عمى أية مشاىد أرشيفية مع
األفالـ التسجيمية التي تحتوي عمى أكثر مف  50مشاىد أرشيفية وحصمت كؿ منيما عمى ما نسبتو ،%00
أيضا األفالـ التي احتوت عمى  50-1مشاىد واألفالـ التي احتوت عمى
في حيف تساوت في نفس النسبة ً

أقؿ مف  1مشاىد أرشيفية ،وسجمت كؿ منيما ما نسبتو . %50

وترى الطالبة أف استخداـ المشاىد األرشيفية يدلؿ عمى إدراؾ المخرجيف الجيد لمعناصر التي تدعـ الفيمـ
التسجيمي حيث أف المشاىد األرشيفية تعمؿ عمى إبراز األدلة أو الوثائؽ مثالً احتواء األفالـ عمى مشاىد
أرشيفية لقادة العدو وىـ يموحوف بشف عممية عسكرية عمى قطاع غزة ،أو لربما يتـ استخداميا لعقد المقارنات
في المشاىد وليس المقصود بيا االستغناء عف بعض المشاىد الميمة في الفيمـ واالستعاضة عنيا بمادة
أرشيفية نتيجة عدـ القدرة عمى التصوير في بعض األماكف أو لزيادة مدة الفيمـ.
ويرى المخرج مفيد أبو شمالة أف استخداـ المشاىد األرشيفية بكثرة في األفالـ الفمسطينية يدلؿ عمى رغبة
المخرج في عرض الموضوع أو فكرتو مف جميع الجوانب ،ويرى أف العيب ليس في عدد المشاىد األرشيفية
قميمة أو كثيرة وانما إذا تـ المجوء إلى األرشيؼ واستخداـ مواد ألشخاص يسيؿ الوصوؿ إلييـ ومازالوا عمى
مؤكدا أف المخرج يحرص عمى اختيار المشاىد األرشيفية بكؿ حرص ودقة.1
قيد الحياة،
ً

1

-مفٌدأبوشمالة،مرجعسابق.
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خامسا 4نوع المقابالت في األفالم التسجيمية الفمسطينية
جدول رقم  :5بيان نوع المقابالت في األفالم التسجيلية الفلسطينية

التك اررات

النسبة %

مقابالت مع شخصيات محمية

5

4534

مقابالت مع شخصيات دولية

5

535

عدـ وجود مقابالت

5

535

المقابالت

المجموع

55



500

نالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف حوالي  %50مف األفالـ التسجيمية احتوت عمى مقابالت مع شخصيات
محمية وتعتبر ىذه النسبة كبيرة ،ويرجع االرتفاع فييا بالدرجة األولى إلى تركيز األفالـ عمى المقابالت مع
شيود العياف الذيف كانوا يقوموف برواية تفاصيؿ العدواف باإلضافة إلى مقابالت مع أخصائييف نفسييف
ورجاؿ الحقوؽ والديف واألطباء والجيات الرسمية وجميعيـ شخصيات محمية.
أيضا بالبيئة الجغرافية التي تـ تصوير األفالـ فييا وىي في مجمميا
وترى الطالبة أف ىذا األمر مرتبط ً

محصورة بقطاع غزة.

ووصمت نسبة األفالـ التي احتوت عمى مقابالت مع شخصيات دولية إلى وتعتبر ىذه النسبة ضعيفة ويرى
المخرج مفيد أبو شمالة أف ىذه النسبة تعتبر عيب وخمؿ في تمؾ األفالـ خاصة أنو كانت ىناؾ وفود طبية
وأخرى دولية تواجدت في قطاع غزة وقت العدواف وبعده مثؿ وفد اليالؿ األحمر السوداني ،وكذلؾ عند
االعتداء عمى مدارس األنروا لو تـ أخذ تعميؽ ليـ أو شياداتيـ لتـ توثيؽ المواضيع المطروحة بشكؿ أفضؿ.
وترى الطالبة أنو مف الممكف أف يكوف صعوبة الوصوؿ إلى شخصيات دولية خارج القطاع ىو السبب وراء
الضعؼ في نسبة المقابالت مع الشخصيات الدولية خاصة أف أغمب األفالـ المنتجة كانت مف إنتاج شركات
خاصة ومحمية ليست لدييا مكاتب تعمؿ في الخارج وتقوـ بميمة تصوير مقابالت دولية.

المجموعدهناالٌساوىعدداألفالمالتًتمتحلٌلهاألنالفٌلمالواحدٌمكنأنٌحتوىعلىأكثرمننوعمنأنواعالمقابالت .
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ولـ تخمو تمؾ األفالـ مف أي نوع مف أنواع المقابالت مما يدلؿ عمى وعي مخرجي األفالـ بأىمية وجود
عنصر المقابالت داخؿ األفالـ المنتجة ألنيا تكوف في الغالب مع شخصيات ذات عالقة مباشرة بالموضوع
وتقوـ بإعطاء معمومات دقيقة وىامة تثري األفالـ.
عيوبا برزت في المقابالت التي تـ إجراءىا لألفالـ التسجيمية حيث في كثير مف
وترى الطالبة أف ىناؾ ثمة
ً
األحياف لـ تظير كتابة ألسماء الشخصيات التي تتـ مقابمتيـ خاصة عند إجراء المقابالت مع الشخصيات

الرسمية أو الحقوقية أو غيرىـ ،مما يشتت انتباه المشاىد ويفتح لو مجاؿ لمتخميف في أسماء الشخصيات
األمر الذي سيصرفو عف متابعة الفيمـ بكؿ دقة.
وكذلؾ الحاؿ حيث ظير في بعض المقابالت عمى الميكروفوف الذي استخدمو الصحفي في إجراء المقابالت
عالمة خاصة (لوجو) لقنوات معينة ،وىذا األمر يجب عمى المخرجيف أف يضعوه في عيف اإلعتبار حتى ال
تقوـ الفضائيات باستبعاد عرض أفالميـ الحتواء الفيمـ عمى شعار غير شعار القناة.

سادسا 4البيئة الجغرافية المصورة في األفالم التسجيمية الفمسطينية4
ً
جدول رقم  :6بيان توزيع البيئة الجغرافية في األفالم التسجيلية الفلسطينية

البيئة الجغرافية

التك اررات

النسبة %

داخؿ فمسطيف

50

32358

دوؿ أجنبية

8

51334

دوؿ عربية

5

3325

المجموع

53



500

نالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو  %32358مف األفالـ التسجيمية موضع الدراسة تـ تصوير كافة
محميا  ،وتعتبر نسبة المشاىد
مشاىدىا داخؿ فمسطيف وىذا يعود ألف جميع األفالـ عينة الدراسة تـ إنتاجيا
ً
المصورة في الدوؿ األجنبية والعربية قميمة حيث كانت في الدوؿ األجنبية  % 51334والعربية %3325

وىذا يرجع إلى صعوبة تنقؿ المخرجيف خارج القطاع لتصوير بعض المشاىد خاصة في ظؿ ظروؼ

 المجموعدهناالٌساويعدداألفالمالتًتمتحلٌلهاألنالفٌلمالواحدٌمكنأنٌكونقدتمتصوٌرهفًبٌئاتجغرافٌةمختلفة.
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اإلغالؽ والحصار المفروض عمى غزة ىذا عدا عف أف مضموف تمؾ األفالـ كمو متعمؽ بأحداث ونتائج
العدواف عمى غزة الذي كانت بيئتو الجغرافية محصورة في القطاع.1

1

-المخرجأشرفالمشهرواي،مرجعسابق.
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المبحث الثاني
السمات العامة لشكل األفالم التسجيمية المنتجة في قطاع غزة بعد
العدوان عمى غزة عام 2228
يسمط ىذا المبحث الضوء عمى شكؿ الفيمـ التسجيمي الفمسطيني المنتج في قطاع غزة بعد العدواف عمى غزة
عاـ  ، 8004ويجيب عف التساؤالت حوؿ كيؼ قيؿ؟ والتي تبحث في مدة الفيمـ التسجيمي والترجمة والتعميؽ
والموسيقي التصويرية وجية اإلنتاج ،باإلضافة إلى مناقشة نتائج ىذه الدراسة .

أوال 4المدة الزمنية التي استغرقتيا األفالم التسجيمية الفمسطينية4
جدول رقم  :7بيان المدة الزمنية لألفالم التسجيلية الفلسطينية

التك اررات

النسبة %

مف  50دقائؽ إلى أقؿ مف  30دقيقة

50

500

المجموع

50

%500

مدة الفيمم

نالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو  %500مف األفالـ كانت مدتيا مف  30دقيقة فأقؿ فحيف لـ تكف
ىناؾ أفالـ مدتيا  50دقائؽ فأقؿ وال أكثر مف ثالثيف دقيقة ويعتبر ىذا عيب في تمؾ األفالـ حيث أنو توجد
موضوعات كبيرة ال يمكف تغطية جميع جوانبيا بأقؿ مف  30دقيقة مما يؤدي إلى تناوؿ الموضوعات بشكؿ
سطحي بسيط ،ومف الممكف أف يكوف توجو المخرجيف إلنتاج أفالـ قصيرة يعود إلى شروط تضعيا الجية التي
ستقوـ بنشر أفالميـ كالمشاركة في الميرجانات الدولية.
ويرى المخرج مفيد أبو شمالة أف اتجاه المخرجيف في غزة نحو األفالـ القصيرة يعود إلى مجموعة مف
األسباب تتمثؿ أىميا في التكمفة المادية لمفيمـ حيث كمما كانت مدتو أطوؿ كمما ارتفعت تكاليؼ إنتاجو لذلؾ
يمجأ المخرجوف لألفالـ القصيرة ،كما أف صعوبة عرض الفيمـ الطويؿ عمى شاشات الفضائيات بسبب
الدورات البرامجية لكؿ قناة أسيمت في إتجاه المخرجوف نحو إنتاج األفالـ القصيرة لضماف تسويقيا بسيولة،
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إضافيا أكبر ومعدات وطاقـ فني وساعات تصوير أكبر مف
جيدا
باإلضافة إلى أف األفالـ الطويمة تتطمب ً
ً

الفيمـ القصير.1

فيما يرى المخرج محمد حرب أف طوؿ الفيمـ أو قصره سبب يرجع إلى مدى قدرة المخرج عمى تحقيؽ الفكرة
أحيانا يكوف بسبب قمة المشاىد األرشيفية أو
التي يريد طرحيا ،ويذكر أف لجوء المخرجيف لألفالـ القصيرة
ً

نظر لعدـ احتواء تمؾ األفالـ عمى المقابالت.
ًا

ثانيا 4الترجمة في األفالم التسجيمية الفمسطينية4
ً
جدول رقم  :8بيان استخدام الترجمة في األفالم التسجيلية الفلسطينية

التك اررات

النسبة %

ال يوجد ترجمة

4

40

يوجد ترجمة

8

80

المجموع

50

%500

الترجمة

نالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو  %40مف األفالـ الفمسطينية جاءت ال تحتوي عمى ترجمة ألي لغة
أخرى غير المغة العربية  ،وما نسبتو  %80فقط مف تمؾ األفالـ احتوت عمى ترجمة لمغة أخرى غير العربية
وكانت لالنجميزية وىذا األمر يعتبر عيب وخمؿ في تمؾ األفالـ خاصة وأنيا أفالـ توجو لمجميور الخارجي
باإلضافة إلى المحمي الذي قد يكوف ال يفيـ العربية وبحاجة إلى ترجمة لمغات أخرى كاالنجميزية والفرنسية،
ويمكف أف يكوف السبب وراء عدـ وجود ترجمة في تمؾ األفالـ يعود إلى سرعة إنجاز عدد منيا أثناء العدواف
نفسو بحيث لـ يكف ىناؾ متسع مف الوقت إلضافة الترجمة عمييا.
ويرى المخرج مفيد أبو شمالة التقصير الواضح في عدـ الترجمة لمعظـ األفالـ التسجيمية المنتجة في قطاع
غزة بعد العدواف يعود إلى التكمفة العالية التي تتطمبيا عممية الترجمة مف وجود شخص متخصص في
الترجمة المغوية باإلضافة إلى الصعوبة التي يواجييا المنتجوف والوقت الطويؿ الذي تستيمكو عممية إضافة
الترجمة إلى األفالـ في مرحة المونتاج ،حيث أف عممية الترجمة تعتبر صناعة بحد ذاتيا.2
1

-مفٌدأبوشمالة،مرجعسابق.
2
-المرجعالسابقنفسه.
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ثالثًا 4درجة وضوح لغة التعميق في األفالم التسجيمية الفمسطينية4
جدول رقم :9بيان درجة وضوح لغة التعليق في األفالم التسجيلية الفلسطينية

التك اررات

النسبة %

لغة واضحة ومباشرة

4

40

ال يوجد تعميؽ

8

80

المجموع

50

%500

لغة التعميق

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو  % 40مف األفالـ التسجيمية تحتوي عمى تعميؽ بمغة واضحة
ومباشرة مما يدلؿ عمى العناية الفائقة التي يمنحيا مخرجو األفالـ عند كتابة التعميؽ بحيث أنو ال يكتب
بطريقة آنية أو عفوية ويعود كذلؾ لحرصيـ الشديد عمى إيصاؿ رسالة تمؾ األفالـ لممشاىد بأسموب مرف
وىذا يعطي جودة لتمؾ األفالـ حيث لـ تحتوي ًأيا منيا عمى لغة غير واضحة وغير مباشرة أو عمى كممات

مبيمة ومعقدة ،بينما خال حوالي  % 80مف تمؾ األفالـ مف التعميؽ وذلؾ نتيجة التجاه بعض المخرجيف إلى
أف تتحدث الشخصيات عف نفسيا باعتبار أنو أبمغ وأقرب لممشاىد ومخاطبة مشاعره وأحساسيو.
ويرجع المخرج مفيد أبو شمالة عدـ إحتواء األفالـ عمى المغة غير الواضحة والمعقدة إلى لجوء المخرجيف

مشير أنو في الغالب يكوف المخرج ىو الذي يكتب التعميؽ
ًا
أحيانا إلى الكتاب المتخصصيف لكتابة النص
ً
ويعطي لو أىمية كبرى.1

1

-المرجعالسابقنفسه.
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رابعاً 4صوت المعمق في األفالم التسجيمية الفمسطينية-4
جدول رقم  :12بيان درجة تأثير صوت المعلق في األفالم التسجيلية الفلسطينية

التك اررات

النسبة %

صوت مؤثر

0

00

صوت غير مؤثر

0

00

اليوجد تعميؽ

8

80

المجموع

50

%500

صوت المعمق

نالحظ مف بيانات الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو  %00في األفالـ التسجيمية كاف صوت المعمؽ فييا مؤثر و
أيضا كاف فييا صوت المعمؽ غير مؤثر ويعتبر ىذا خمؿ في تمؾ األفالـ حيث أف لغة
مانسبتو ً %00
التعميؽ كانت في أغمب األفالـ واضحة ومباشرة وصوت المعمؽ إف لـ يكف مؤثر ومختار بدقة وعناية
سيشتت وينفر المشاىد مف تمؾ األفالـ األمر الذي سيدمر الجيد المبذوؿ في إعداد وصياغة التعميؽ بشكؿ
جيد.

خامسا4المعمومات التي يحتوييا التعميق في األفالم التسجيميمة الفمسطينية4
ً
جدول رقم  :11بيان المعلومات التي يحتويها التعليق في األفالم التسجيلية الفلسطينية

التك اررات

النسبة %

معمومات توثيقية واحصائية

2

20

عدـ وجود معمومات توثيقية

8

80

بدوف تعميؽ

8

80

المجموع

50

%500

معمومات التعميق

واحصائية
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نالحظ مف بيانات الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو  %20مف التعميقات التي كانت في األفالـ التسجيمية احتوت
عمى معمومات توثيقية واحصائية وىذا يدلؿ عمى التفات الكثير مف المخرجيف إلى أىمية تدعيـ األفالـ
التسجيمية بالمعمومات التوثيقية واإلحصائية كأعداد الشيداء والجرحى و البيوت الميدمة وغيرىا التي تغني
تمؾ األفالـ وتجعؿ المعمومات الواردة فييا كاممة وواضحة فييا مما يزيد مف الحصيمة الثقافية لممشاىد بطريقة
غير مباشرة تظؿ عالقة في ذىنو ألنيا تقدـ بطريقة غير جافة حيث تكوف مصاحبة لمعديد مف الصور
والمشاىد.
ويفسر المخرج فريد شاىيف سبب احتواء التعميؽ عمى معمومات توثيقية واحصائية إلى تعاوف المخرجوف مع
غالبا ما تكوف مع مصادر
المؤسسات الحقوقية باإلضافة إلى عنصر المقابالت التي تحتوييا األفالـ والتي ً

حقوقية ورسمية.1

في حيف كاف ما نسبتو  % 80مف تمؾ األفالـ ال يحتوي عمى أية معمومات توثيقية أو إحصائية وىذه النسبة
تعتبر متوسطة في ظؿ عدـ وجود تعميؽ في  %80مف األفالـ وربما ترجع إلى إعتماد بعض األفالـ عمى
نظر ألنو يقمؿ
عنصر المقابالت مع الشيود أكثر مف المتخصصيف وىذا يعتبر خمؿ وعيب في تمؾ األفالـ ًا

مف فرصة االستعانة بتمؾ األفالـ كمصادر لمجيات الحقوقية الدولية والمحمية.

سادسا 4الموسيقي التصويرية في األفالم التسجيمية-4
ً
جدول رقم  :12بيان الموسيقي التصويرية في األفالم التسجيلية.

التك اررات

النسبة %

موسيقي خاصة

4

40

موسيقي عامة

8

80

المجموع

50

%500

الموسيقي التصويرية

يتضح لنا مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو  %40مف األفالـ التسجيمية الفمسطينية المنتجة بعد العدواف
عمى غزة  8004كانت تحتوى عمى موسيقي تصويرية خاصة ،وتصميـ موسيقي خاصة لألفالـ وأخرى غير
مألوفة إنما يدلؿ عمى مدى جودة الفيمـ ورؤية المخرج لتتناسب الموسيقي بشكؿ كامؿ مع إيقاع الفيمـ مما
1

-المخرجفرٌدشادهٌن،مرجعسابق.
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يعطي بصمة مميزة لتمؾ األفالـ ،ويعتبر المخرج محمد حرب أف ذلؾ االستخداـ لمموسيقي الخاصة في
األفالـ يرجع إلى االستعانة بالممحنيف خاصة وأف الكثير مف المنتجيف لألفالـ ىـ مف فئة الشباب الذيف
ييتموف بعنصر الموسيقي أو لدييـ أصدقاء ىواة لمموسيقي ويساعدونيـ في إنتاج موسيقي خاصة لمفيمـ ،مما
يعطي بصمة مميزة لتمؾ األفالـ.
بينما ىناؾ  %80مف تمؾ األفالـ احتوت عمى موسيقي تصويرية عامة وكانت أغمب ىذه الموسيقي ىي
أغاني وطنية معروفة ومناسبة لموضوعات األفالـ مما يحدث نوع مف التكامؿ في كامؿ أجزاء الفيمـ ،في
أفالما لـ تحتوى عمى أي نوع مف أنواع الموسيقي مما يدلؿ عمى وعي المخرجوف
حيف لـ يسجؿ أف ىناؾ
ً
بأىمية عنصر الموسيقي في جذب إنتباه المشاىديف.

سابعا 4درجة الصوت في األفالم التسجيمية الفمسطينية-4
ً
جدول رقم  :13بيان توزيع درجة الصوت في األفالم التسجيلية الفلسطينية

التك اررات

النسبة %

مرتفعة

1

10

متوسطة

3

30

منخفضة

8

80

المجموع

50

% 500

درجة الصوت

يتضح لنا مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو  %10مف األفالـ التسجيمية الفمسطينية المنتجة بعد العدواف
عمى غزة  8004كانت درجة الصوت فييا مف حيث النقاء والوضوح مرتفعة و %30منيا متوسطة و%80
منيا منخفضة ،وترجع الطالبة ىذه النسب المتدنية في درجة نقاء ووضوح الصوت في األفالـ المنتجة لقمة
االمكانات المتاحة واألساليب التكنولوجية المتطورة التي يمتمكيا صانعو تمؾ األفالـ.
بينما يرى المصور الصحفي والمخرج أحمد حرب أف درجة وضوح الصوت في األفالـ التسجيمية الفمسطينية
تتفاوت مف حيث النقاوة ودرجة الوضوح بسبب نوع الميكروفوف المستخدـ وقت التصوير  ،ويوضح أف
الصوت يكوف في المقابالت أوضح وأنقى بسبب إعتماد المصور عمى ميكروفوف إضافي يتـ إيصالو في
54

الكامي ار أما في حيف تصوير المشاىد أو األحداث السريعة فإنو يتـ إعتماد عمى الميكرفوف األمامي الموجود
في الكامي ار الذي يصعب توجييو أو حصره لشخصية بعينيا وانما يقوـ بالتقاط كؿ األصوات المجاورة فمذلؾ
يظير التفاوت في درجة النقاوة.

1

ثام ًنا 4تكوين الصورة في األفالم التسجيمية الفمسطينية-4
جدول رقم  :14بيان تكوين الصورة في األفالم التسجيلية الفلسطينية

التك اررات

النسبة %

مناسبة

3

30

متوسطة

3

30

المجموع

50

% 500

تكوين الصورة

يتضح لنا مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو  %30مف األفالـ التسجيمية الفمسطينية المنتجة بعد العدواف
عمى غزة  8004كانت تحتوى عمى صور مناسبة وترى الطالبة أف ىذه النسبة المرتفعة في الصور المناسبة
التي احتوت عمييا األفالـ تعود لمتحديد أو التصور المسبؽ الذي يضعو المخرج في عيف االعتبار عند البدء
بكتابة سي ناريو الفيمـ ففي ىذه المرحمة يقوـ المخرج بتدويف المقطات التي يجب تصويرىا والتي تتناسب مع
مضموف الفيمـ.
وجاء في المرتبة الثانية احتواء األفالـ عمى متوسطة مف حيث مناسبتيا أو درجة وضوحيا وىي في أغمبيا
الصور التي صورت في ظروؼ العدواف الصعبة حيث كاف يصعب عمى المصوريف مثألً تثبيت الكاميرات
في بعض األحياف عمى الحوامؿ الخاصة بيا ( الترايبوت) ،ولـ تحتوي ًأيا مف تمؾ األفالـ عمى صور غير

مناسبة لمحدث الذي تـ معالجتو في تمؾ األفالـ ،وىذا األمر يعود لمخبرة التي اكتسبيا مصورو األفالـ عند
نظر لمتوتر الدائـ في القطاع وتواصؿ عمميات القصؼ واالجتياحات المستمرة
التصوير في أماكف خطرة ًا
عميو.

1

-مقابلةمعالمخرجوالمصورالصحفًأحمدحربفًمكتبةبمؤسسةحٌفامٌدٌالإلعالمواالتصالبغزةبتارٌخ.8055-1-85
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وتعتبر ىذه النسبة المرتفعة في احتواء األفالـ التسجيمية عمى صور مناسبة ومتوسطة بشكؿ كبير لألحداث
التي تمت معالجتيا ميزة تحسب لألفالـ ومخرجييا حيث يشير المخرج مفيد أبو شمالة إلى أف الصور
الممتقطة ليا أىمية إتصالية كبيرة وىي التي استطاعت أف توقؼ العدواف عمى غزة.1

تاسعا 4جية إنتاج األفالم التسجيمية الفمسطينية-4
ً
جدول رقم  :15بيان جهة اإلنتاج في األفالم التسجيلية الفلسطينية

جية اإلنتاج

التك اررات

النسبة

إنتاج خاص

5

50

غير محدد

5

50

المجموع

50

% 500

يتبيف لنا مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف ما نسبتو  %50مف األفالـ التسجيمية الفمسطينية قامت عمى إنتاجيا
جيات خاصة ويرجع المخرج فريد شاىيف الكـ الغزير لألفالـ التسجيمية المنتجة عف الجيات الخاصة نتيجة
لكثرة شركات اإلنتاج الفني المنتشرة في قطاع غزة والتي استطاعت أف توثؽ عدد كبير مف ساعات العداوف
عمى غزة حيث حرص الكثير منيا عمى إنتاج العديد مف األفالـ التسجيمية التي تتحدث عف أحداث العدواف
وآثاره المترتبة عمى مختمؼ القطاعات بعد إنتياء العدواف.2
في حيف أف  % 50أنتجتيا جيات غير معروفة وىذا يعتبر خمؿ حيث يقمؿ مف فرصة مشاركة تمؾ األفالـ
في الميرجانات نسبة لعدـ معرفة مف ىـ أصحابيا ،وكاف ىناؾ غياب واضح لمجيات الرسمية كتمفزيوف
فمسطيف وفضائية فمسطيف فمـ تسجؿ ليا أية إنتاج لألفالـ التسجيمية الفمسطينية بعد العدواف عمى غزة 8004
وربما ىذا األمر يعود إلغالؽ مكاتبيا في قطاع غزة نتيجة لمشكمة االنقساـ.
فيما يرى المخرج مفيد أبو شمالة أف اإلنتاج الرسمي لمو ازرات والمؤسسات الحكومية في معظمو نتاج
لمعالقات العامة فيو يركز عمى أضرار العدواف عمى المؤسسة وىو يحمؿ في مضمونو مفاىيـ تعريفية عف
المؤسسة الصادرة عنو وال يعالج موضوعات عامة بمعني أنو نتاج محصور في نطاؽ المؤسسة لذلؾ إمكانية
1

-تقرٌرللصحفًحازمالحلو،األفالم الفلسطينية كم مقبول وكيف بحاجة لتطوير،صحٌفةفلسطٌن،العدد،5848بتارٌخ.8050-58-54
2
-فرٌدشادهٌن،مرجعسابق.
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انتشار
ًا
انتشاره وتسويقو تبقى ضمف خطط دوائر العالقات العامة في المؤسسة نفسيا ليذا السبب لـ يحقؽ
أفالما وتسعى لتسويقيا أو المشاركة فييا بالميرجانات المحمية والدولية.
اسعا كالشركات الخاصة التي تنتج
و ً
ً

1

-مفٌدأبوشمالة،مرجعسابق.
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1

المبحث الثالث
التوصيات
بعد اال نتياء مف مناقشة نتائج الدراسة التحميمية عمى عينة األفالـ المختارة خمصت الطالبة لمجموعة مف
التوصيات وىي عمى النحو التالي:
 .5ضرورة القياـ بميمة البحث واالستقصاء قبؿ البدء في إخراج األفالـ التسجيمية بحيث ال يكوف ىناؾ
تكرار في تناوؿ الموضوعات ويتـ إغفاؿ موضوعات أخرى ذات أىمية.
 .8العمؿ عمى تنويع الموضوعات التي تطرحيا األفالـ التسجيمية ،وعدـ االقتصار عمى تناوؿ القضايا
بشكؿ عاـ بؿ معالجتيا في العمؽ ومعالجة نتائجيا.
 .3يجب أف يحرص القائموف عمى إنتاج واخراج األفالـ التسجيمية عمى تغميب ثقافة النصر واألمؿ بشكؿ
أكبر ،والبعد عف ثقافة اليزيمة واإلنكسار واالستسالـ لما تحدثو ىذه األفالـ مف أثر سمبي في نفس
الجميور.
 .0االىتماـ بعرض وجيات النظر المتعددة في القضايا المطروحة في االفالـ التسجيمية عمى سبيؿ المثاؿ
عند الحديث عف قصؼ المساجد يمكف إجراء مقابمة مع رجؿ ديف مسيحي بجانب رجؿ الديف المسمـ مما
يساىـ في تدعيـ المواقؼ.
 .1عند وجود مقابالت في األفالـ التسجيمية يجب الحرص عمى إختيار شخصيات ليا عالقة بالموضوع
ومف الميـ أف تكوف الشخصيات معروفة وكذلؾ العمؿ عمى تجنب ظيور الميكروفونات في المقابالت
خاصة تمؾ التي تحتوي عمى لوجو مخصص لقناة معينة.
 .2ضرورة االنتباه إلى أىمية إظيار أسماء الشخصيات التي تـ إجراء المقابالت معيا في األفالـ ومناصبيا
حتى ال تترؾ المشاىد في حيرة أو تفتح المجاؿ لو لمتخميف.
 .3مف الميـ أف تحتوي األفالـ التسجيمية عمى ترجمة وبعدة لغات خاصة اإلنجميزية حتى نستطيع أف نوجو
أفالمنا إلى الجميور العالمي ،وىذا اليدؼ يجب أف يضعو أي مخرج لألفالـ التسجيمية قبؿ البدء
بإخراجيا.
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 .4االىتماـ بتوظيؼ الموسيقي بشكؿ أكبر وانتقاءىا بكؿ عناية في األفالـ التسجيمية لما ليا مف تأثير كبير
عمى المشاىديف.
 .5االىتماـ بأف يكوف صوت المعمؽ عمى درجة عالية مف التأثير ومراعاة أف يكوف النص ىو اآلخر يحتوي
عمى معمومات توثيقية واحصائية مف شأنيا أف تزيد حصيمة المشاىد مف المعمومات الدقيقة.
.50

استخداـ المشاىد األرشيفية وحسف إنتقاءىا أمر ميـ بشرط عدـ اإلفراط فييا خاصة عندما تكوف مدة

الفيمـ أقؿ مف ثالثوف دقيقة.
.55

االىتماـ بعرض الجوانب المشرقة في حياة الفمسطينييف وتعايشيـ مع الواقع وعدـ االقتصار عمى

طرح مواضيع النكبات والحروب والمأسي.
.58

بعيدا عف التحزبات
األخذ في عيف االعتبار االستقاللية في طرح موضوعات األفالـ التسجيمية ً

.53

ضرورة اإلنتباه إلى أف ىناؾ موضوعات اليمكف تغطيتيا بأقؿ مف ثالثيف دقيقة وبالتالي التنويع في

السياسية.

المدة الزمنية التي تستغرقيا األفالـ حسب الموضوع المتناوؿ.
أفالما تسجيمية تختص
 .50عمى الجيات الرسمية كتمفزيوف فمسطيف وفضائية فمسطيف أف تسعى إلنتاج
ً
بموضوعات العدواف عمى غزة وتقوـ بعرضيا عمى شاشاتيا.
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ابعا 4الصحف والدوريات-4
رً

وكيف بحاجة لمتطوير  ،صحيفة فمسطيف  ،تقرير لمصحفي حازـ الحمو
كم مقبول
ٌ
 -1األفالم الفمسطينية ٌ
 ،العدد .2010-12-18 ،1282
 -2أفالم االنتفاضة الثانية 4عندما يسخر المخرجون من أنفسيم ومن أفالميم ،مجمة السينما الجديدة
،تيسير خمؼ ،القاىرة ( ،السنة األولى العدد الثالث ،مايو.)2002

خامسا 4اإلنترنت-4
ً

 -1الفيمـ السينمائي  ،موقع يا بيروت .2011-3-26 ،http://www.yabeyrouth.com ،
 -2المونتاج  ،موقع ويكبيديا  ،الموسوعة الحرة.2011-3-26 ،www.wikipedia.org ،
 -3المونتاج ،موقع يا بيروت .2011-3-26 ، http://www.yabeyrouth.com ،
 -4بشار إبراىيـ،مجمة قناة الجزيرة الوثائقية -3-30، /http://doc.aljazeera.net/magazine ،
.2011
 -5ب اشار إبراىيـ ،السينما الفمسطينية واالنتفاضة ،عف دور الصورة والسينما
 ، www.qudsway.com/more.php?type=newsبتاريخ.2011-5-24
 -6تيسير مشارقة ،الثورة الرقمية تتيح دخوؿ عصر الديموقراطية السينمائية في فمسطيف ،مقاؿ منشور
عمى مدونة سينمالوجيا.2011-5-18 http://mashareqa.maktoobblog.com ،
 -7مجدي أحمد عمي ،السينما الفمسطينية واالنتفاضة ،موقع نداء القدس ،بتاريخ ،2011-5-24
http://www.qudsway.com/more.php?type=news&id=1044
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 -8مييب النواتي ومصطفي صياـ ،السينما الفمسطينية الواقع والغياب ،ىداية نت ،www.hedayah.net
.22-3-2011

سادسا 4المقابالت-4
ً

 -1مقابمة مع المخرج أشرؼ المشيرواي ،في مكتبو بشركة ميديا تاوف بغزة  ،بتاريخ .2011-4-7
 -2مقابمة مع المصور الصحفي أحمد حرب ،في مكتبو بمؤسسة حيفا ميدي لإلعالـ واإلتصاؿ بغزة،
بتاريخ.2011-5-21
 -3مقابمة مع المخرج فريد شاىيف  ،في مكتبو بشركة ميار لإلنتاج الفني  ،بتاريخ .2011-4-25
 -4مقابمة مع المخرج محمد حرب ،في مكتبو بمؤسسة حيفا ميديا لإلعالـ واإلتصاؿ بغزة ،بتاريخ -21
.2011-5
 -5مقابمة مع المدير التنفيذي لميرجاف غزة لألفالـ الوثائقية الثاني واإلعالمي مفيد أبو شمالة ،في مكتبو
بشركة سكريف لإلنتاج الفني بغزة  ،بتاريخ .2011-5-21
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 أوال 4ممحق أسئمة المقابالت
ثانيا 4ممحق األفالم
ً 

 ثالثٌا 4ممحق إستمارة تحميل المضمون
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ممحق أسئمة المقابالت
 كيؼ تصؼ واقع األفالـ التسجيمية التي أنتجت بعد العدواف عمى غزة عاـ  2008؟
 ىؿ استطاعت األفالـ التسجيمية التي أنتجت بعد العدواف عمى غزة عاـ  2008أف تؤدي رسالتيا في
التعبير عف مرحمة صعبة عاشيا الشعب الفمسطيني.؟
 ما رأيؾ بالشكؿ والمضموف الذي تناولتو األفالـ التسجيمية التي أنتجت بعد العدواف عمى غزة عاـ
2008؟
 ما القضايا التي تـ تناوليا في األفالـ المنتجة بعد العدواف عمى غزة عاـ 2008؟
 ما ىي التحديات التي تواجو مخرجي األفالـ التسجيمية في غزة بعد العدواف عمييا عاـ 2008؟
 ىؿ ىناؾ جيات رسمية تشرؼ عمى األفالـ التسجيمية التي تـ إنتاجيا بعد العدواف عمى غزة عاـ
 2008وحتى اآلف.؟
 ىؿ ىناؾ تعاوف بيف المخرجيف الفمسطينيف عمى إخراج األفالـ التسجيمية التي يتـ انتاجيا بعد
العدواف عمى غزة عاـ  2008وحتى اآلف؟

أ

ممحق األفالم
 -1فيمـ المتركوف في أرض الدـ ،إخراج  :سائد السويركي.
 -2فيمـ المحرقة ،إخراج :جبريؿ أبو كميؿ.
 -3فيمـ بيف الحقيقة والنار ،إخراج  :محمد حمو.
 -4فيمـ جامعو الحجارة ،إخراج  :أشرؼ المشيرواي.
 -5فيمـ دماء في محراب غزة ،إخراج :عوض أبو الخير.
 -6فيمـ رصاصيـ المصبوب ،إخراج  :حازـ أبو حميد.
 -7فيمـ سفر الخراب ،إخراج  :مصطفى النبيو.
 -8فيمـ شاىد ،إخراج  :سعد اهلل المصري.
 -9فيمـ عندما ازرتني أميرة ،إخراج  :عماد عيد.
 - 10فيمـ غزة ما لـ تشاىدوه ،إخراج  :فريد شاىيف.

ب

الفيلم
قصؼ المقرات االمنية
قصؼ المساجد والمنازؿ
االجتياح البري
اإلغتياالت
الشيداء والجرحى
قطع الكيرباء
المقاومة
المكالمات االسرائيمية
إلقاء المنشورات
الفسفور األبيض
إطالؽ الصواريخ
االعتداء عمى الطواقـ الطبية
أزمة المشرديف
أزمة السكف
إعادة اإلعمار
موضوعات أخرى
ثقافة المقاومة والصمود والتحدي والنصر واألمؿ
ثقافة اليأس واليزيمة واإلنكسار واالستسالـ
ثقافة محايدة
ثقافة غير واضحة
تـ في أماكف حقيقية
تـ في أماكف بديمة
أقؿ مف  1مشاىد
مف  1إلى  50مشاىد
أكثر مف  50مشاىد
ال يوجد مشاىد
مقابالت مع شخصيات دولية
مقابالت مع شخصيات محمية
عدـ وجود مقابالت
داخؿ فمسطيف

التصوير

ج

األرشيفية
دوؿ عربية

الموضوعات التي تناوليا الفيمم الوثائقي الفمسطيني
ثقافة الفيمم
استخدام المادة
المقابالت

دوؿ أجنبية

إستمارة تحميل المضمون ()5
فئات الموضوع " ماذا قيل"؟
الجغرافيا

د

إنتاج خاص

غير مناسبة

متوسطة

مناسبة

منخفضة

متوسطة

مرتفعة

بدوف موسيقي تصويرية

موسيقي عامة

موسيقي خاصة

بدوف تعميؽ

عدـ وجود معمومات توثيقية واحصائية

معمومات توثيقية واحصائية

ال يوجد تعميؽ

صوت غير مؤثر

صوت مؤثر

ال يوجد تعميؽ

لغة غير واضحة وغير مباشرة

لغة واضحة ومباشرة

ال يوجد ترجمة

يوجد ترجمة

أكثر مف  30دقيقة

مف  50دقائؽ إلى أقؿ مف  30دقيقة

أقؿ مف  50دقائؽ

الفيمم
لغة التعميق
صوت المعمق
معمومات التعميق
التصويرية
إنتاج جيات رسمية

مدة الفيمم
الترجمة
التعميق
فئة الموسيقي
الصوت
الصورة

غير محدد

إستمارة تحميل المضمون ()8
فئات الشكل كيف قيل؟
اإلنتاج

