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Honorary Presidency of the Conference-- الشرفّية للمؤتمر  الّرئاسة  

   P- E Dr Hamadi BOUABIDفـ. حّمادي بوعبيد. أ

نما والسم البصري  ةجامعة -املدرسة الدكتورالية لعلوم الس امعة املركز سية - قرطاج/ا ة التو ور م  ا

Doctoral School of Cinematography and Audio-visual Sciences - University of Carthage / Central University - Tunisia  

  A-P Dr Lamia BELKAIED GUIGA. ملياء بلقايد ڤيڤةةد.أ

نمامديرة املدرسة العليا لعلوم السم البصري  سية -جامعة قرطاج-والس ة التو ور م  ا

Director of the Higher School of Audio-visual and Cinematic Sciences - University of Carthage -Tunisia  

    A-P Dr Mohamed Ali GANOUATIأد. محمد ع ڤنواطي

امع اصة لآلداب والفنون وعلوم االتصال/ا ة ا ةمدير املدرسة املركز سية-ة املركز ة التو ور م  ا

Director of the Central Private School of Letters, Arts and Communication Sciences / Central University - Tunisia  

    Professor Aïssa RASSELMAد. ع راس املاء.أ

س  نما  رئ ة  الس رس األفالم الثور ةمخت ف زائر زائر -ا   ا

Head of the Index laboratory of revolutionary films in Algerian cinema - Algeria  

اج.أ    Professor Tochaoui BELHADJد. طرشاوي ب

س  زائر- مخت الفنون والدراسات الثقافيةرئ   ا
Head of the Laboratory of Arts and Cultural Studies - Algeria  

سناةدأ.    Professor Souad BESNASSI. سعاد 

سة   ة الكالمرئ ات ومعا ران -لية اآلداب والفنون -مخ الل زائر -1جامعة و   ا

Head of the Dialects and Speech Processing Laboratory - Faculty of Letters and Arts - University of Oran 1-Algeria  

    Pr Dr Ammar CHARAANEشرعانعّمار أ.د 

ن-املركز الديمقراطي  أملانيا - برل

Democratic Arab Center-Berlin-Germany 

دانفاتن  ة د . بــ.أ     A-P Dr Faten Mohamed RIDENE محّمد ر

نما والسم البصري  عليااملدرسة ال  جامعة قرطاج -لعلوم الس
Higher School of Audio-visual and Cinematic Sciences - University of Carthage   

ة   امعة املركز اصة لآلداب والفنون وعلوم االتصال/ا ة ا  املدرسة املركز
Central Private School of Letters, Arts and Communication Sciences / Central University   

سية  ة التو ور م  ا
The Republic of TUNISIA 

Head of the International Conference— سة املؤتمر  الدورئ  
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Chair of the Scientific Committee سة نة العلمية  رئ   -ال
   Dr Najia Solimanدة ناجية سليمان

ة العلوم الّسياسّية والقانون 
ّ
ر مجل سة تحر   Editor in chief of the journal of Political Sciences and Lawرئ

General Supervisor- العام املشرف   

  A.P Dr Ali CHAMSEDDINEم. د. ع شمس الّدينأ.
س قسم املوسيقولوجبا ب د العارئ س  املع رف بقا س-للفنون وا سّية -جامعة قا ة التو ور م   ا

 Head of the Department of Music at the Higher Institute of Arts and Crafts of Gabes - University of Gabes - Tunisia 

Conference Director- مدير املؤتمر 

شك  أ. م عا   P. Karim Aicheر

ي   ن   –املركز الديمقراطي العر ي –برل   Democratic Arab Center-Berlin-Germany أملا

 

Publishing Department Manager ــــم   ر إدار ـــــــــــــــــديــ
ّ
ر ـــــــــــــــــش ـــــــــــة الن  

كو    Dr Ahmed Bouhkouد. أحمد بو

ي   ن   –املركز الديمقراطي العر   Democratic Arab Center-Berlin-Germany أملانيا -برل

General Coordinator سق عام  -م  

   P. Dr Salem BEN LABBADأ.د. سالم بن لباد

ان زائر-جامعة غل  -Ghlizane University-Algeriaا

  Dr Ahlem HALLحال أحالمد. 

زائر-جامعة مصطفى اسطمبو معسكر  University of Mustapha Istambuli Muaskar-Algeria ا

Chairwoman of the Organisation Committee س نة  ةرئ ال

Cover Painting-لوحة الغالف 

Design of Book Cover and Certificates ائدتصميم غالف  املؤتمر الكتاب وش  

: فاروق عبو  شكي
ّ
شكيلية بقسم الفنون  -األستاذ والفّنان ال زائر-جامعة تلمسان-تخصص فنون   Professor and plastic artist: Farouk Abbou - Plastic Arts major, Department of ا

Arts - University of Tlemcen - Algeria  

ة خناد  شكيلية: حور شكيلية بقسم الفنون تخص -الباحثة والفنانة ال زائر-جامعة تلمسان-ص فنون   ,Researcher and plastic artist: Houria Khandaki - Plastic Arts major ا

Department of Arts - University of Tlemcen - Algeria 

ــ. ماجدة عاشور  نما بقمرت-بـ س -جامعة قرطاج//مساعدة متعاقدة باملدرسة العليا لتكنولوجيات التصميم بالّدندان-طالبة دكتوراه بانتظار مناقشة االطروحة باملدرسة العليا لعلوم السم البصري والس ة تو   جامعة منو

R. Magda Ashour-PhD student awaiting discussion of the thesis at the Higher School of Audiovisual and Cinematic Sciences in Gammarth-University of Carthage 

// Contracting Assistant at the Higher School of Design Technologies in Dandan-University of Manouba, Tunisia 
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 Members of the scientific committee نة العلمّية أعضاء
ّ
ال    

    Pr Aïssa RASSELMAع راس املاء  أ.

ية اآلداب والفنون 
ّ
ران-ل ة 1جامعة و

ّ
س   -أحمد بن بل ةرئ زائر نما ا ة  الس رس األفالم الثور ة آفاق  -مخت ف

ّ
ر مجل س تحر رئ

نمائّية  زائر -س  ا

Faculty of Letters and Arts - University of Oran1 Ahmed Ben Bella - Head of the Revolutionary Film Index 

Laboratory in Algerian Cinema - Editor-in-chief of Cinema Horizons magazine - Algeria  

اج أ.    Pr Belhadj TORCHAOUIطرشاوي   ب

ية اآلداب والفنون 
ّ
س   -جامعة تلمسان-ل زائر- مخت الفنون والدراسات الثقافيةرئ  ا

Faculty of Letters and Arts - University of Tlemcen - Head of the Laboratory of Arts and Cultural Studies – Editor-in-

chief of The international Journal of Artistic Studies-Algeria  

ي
ّ

   Pr Mohamed Sahbi ALLANI أ. محّمد  العال

ية العلوم واآلداب 
ّ
ةل ّية الّسعودّية - جامعة القصيم-العن  اململكة العر

 College of Science and Arts Unaizah - Qassim University - Kingdom of Saudi Arabia    

   Pr Yolanda Guardiيوالندا غواردي  أ.

نو  ديثة بجامعة تور ّية ا قافات األجن
ّ
غات واآلداب والث

ّ
 إيطاليا -قسم الل

 Department of Modern Foreign Languages, Literatures and Cultures at the University of Turin, Italy 

  A.P. Dr Murat AKSARأكسر مراد  د..م.أ

سانّية  مدرسة    إيرلندا   –جامعة ألس  –الفنون والعلوم اإل

School of Arts and Humanities - University of Ulster - Ireland  

  A.P. Dr Hamid TBATOUتباتوحميد د. .م.أ

ّية متعّددة االختصاصات بورزازاتال
ّ
ر -ل   املغرب -جامعة ابن ز

Polytechnic Faculty of Ouarzazate - Ibn Zohr University - Morocco  

   A.P.Dr. Lamia BELKAIED GUIGAملياء بلقايد ڤيڤة  .  دأ.م. 

نمامديرة املدرسة العليا  سية -جامعة قرطاج-لعلوم السم البصري والس ة التو ور م  ا

Director of the Higher School of Audio-visual and Cinematic Sciences - University of Carthage – Tunisia 

ي   دأ.م.  ا  A.P.Dr. Delphe KIFOUANIدلفي كيفو

ن  و س-استون برڤجامعة -واتصاالتحضارات، أديان، فنون  والبحث: وحدة الت س لو نغال -القّد   الّس

Training and Research Unit: Civilizations, Religions, Arts and Communications - University of Gaston Berger- Saint 

Louis – Senegal 

بة. دأ.م.   A.P. Dr Fouad SOUIBAفؤاد السو

نما والسم البصري  د املتخصص للس اط -املع   املغرب -الر

Specialized Institute of Cinema and Audio-visual - Rabat – Morocco 
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  A.P Dr Ali CHAMSEDDINEأ.م. د. ع شمس الّدين

س قسم  د العارئ س املوسيقولوجبا باملع رف بقا س-للفنون وا سّية -جامعة قا ة التو ور م   ا

 Head of the Department of Music at the Higher Institute of Arts and Crafts of Gabes - University of Gabes 

- Tunisia 

  A.P Dr Firas TRABELSIفراس الطرابل  أ.م. د. 

س أستاذ   د العا للموسيقى صفاقس، جامعة صفاقس، تو  مساعد، املع

Higher Institute of Music of Sfax, University of Sfax, Tunisia 

ي.   دأ.م.     A.P.Dr. Wassim KORBIوسيم القر

نما سية -جامعة قرطاج-املدرسة العليا لعلوم السم البصري والس ة التو ور م  ا

Higher School of Audio-visual and Cinematic Sciences - University of Carthage – Tunisia 

   A.P.Dr. Imen BAHRIإيمان البحري .   دأ.م. 

نما سية -جامعة قرطاج-املدرسة العليا لعلوم السم البصري والس ة التو ور م  ا

Higher School of Audio-visual and Cinematic Sciences - University of Carthage – Tunisia 

دان    A.P.Dr. Faten RIDENEأ.م.د. فاتن ر

ة  امعة املركز اصة لآلداب والفنون وعلوم االتصال/ا ة ا سية  -املدرسة املركز ة التو ور م  ا
Central Private School of Letters, Arts and Communication Sciences / Central University - TUNISIA  

   L.Dr. Ali Maouloud FADHELع مولود فاضل.  دم. 

امعة ية اإلسراء ا
ّ
 العراق -غداد-ل

Al-Isra University College - Baghdad – Iraq  

    L.Dr. Ouafa OUARNIKIوفاء ورنيقي.  دم. 

لفة -ةمساعد  ة مدّرس زائر-جامعة ا  ا

Al Jilfa University- Algeria 
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ف
ّ

ــا إ التوق ـ را ــا ــة بجميع تظـ ــاة الثقـــافيـ يـ ــــــــطّرت فيـــه ا ــ ــات  "...  الوقـــت الـــذي اضــ ، وقـــاعـ

ا من وجوه  رجان وج ـــــرارنا ع تنظيم امل ـــ ي إصــ نما إ اإلغالق، يأ ــّ ـــ ـــ ــارح والســ الّدفاع عن  املســــــــ

: القاعات ســتكون  
ّ
و ام  ذلك بأع درجات التّ قافة ممارســة واســتقباال، مع االل

ّ
ّق  الث ا

ــّدورة   ـــــــدي. تنظيم الـ ـــ ـــ ســ ــاعـــد ا ام التبـ المـــة، واح ــّل شــــــــــــروط الســــــــــــّ ـ زة ب ّ ام قرطـــاج   31مج ــّ أليـ

عكس إر  ي الـذي يمّر بـه العـالم،  نـا ـــــت ــ ـ ــ ـ رف االسـ
ّ

ة، ع الرغم من الظ نمـائيـّ ــّ ــ ـــ ـــ ادة الـّدفـاع عن  الســ

ــــل   ــــا أنجع حصــــــــــــن، يقينــــا من ا ّ ــــت أ ــــار والثقــــافــــة ال أثب يــــاة، عن الّنقــــاشـــــــــــــــات، األف ا

عّصب." ،  والتّ   )9، صفحة 2020(البا

اء   سيطةاستفحل الو ّل    جميع أرجاء ال ًما 
ّ
 اقتصاديات العالم املعاصر، ُمحط

ً
ال

ّ
ُمعط

االت االقتصادّية والثقافّية   ّل ا ا 
ً

غرافّية، ُم واجز ا دود وا ذا ما ا ناء. و دون است

نما،  ش القاّرات، يمّر باضطرابات ملموسة مّما يجعل   رات الس ع وتظا انتاج وتوز جعل 

نما حول ا  ع الس ا معّمًقا.  ظروف انتاج وتوز
ً
حث ب استقصاًء و

ّ
ذا ما وضعنا أمام  لعالم تتطل و

ت أمثلِة األشرطِة  وجوب  ذه )2021(عفان،   )2021(عبادة،  جاوز دراسِة وتحليِل  ال طرحت 

مثل   ا،  بحدو  
ً
ة

َ
ئ ِ

ّ ُمَتَن  ،
َ
الّدولّية  

َ
("عدوى"  القضّية ن  ْ كي االمر ن  ْ ط ")  Contagion"–الشر

رغ  سودر أندرو  يفن  "Steven Soderbergh-2011( لس املط ("الستار  و   (-"The Painted 

Veil("   ) وران  بوسان" )John Curran-2006ون  ي("قطار  نو ا وري  ال ط  الشر - أو 

"부산행"- "Train to Busan) و غ  ا... وال لعبت دور  ho-Yeon Sang-2016") ليون سا )، وغ

سية   ز،    حمالت تحس عز ر    )240، صفحة  2021( ع الصعيد الدو ، حول مختلف مظا

اِء   الو عند   
َ

ِلَنِقف تمعات؛  ا سائر  ي  ع ّي  ست لٍع  من  ا  ع ينجّر  وما  ئة،  األو  
ّ
تف

ا   ّ ّ الص ر  ا ات  وف الّية كظرٍف،  إش األوطان،  من  كب  عدد  ن  ب تفاوتت  ال  امل، 
ّ

لش

وفيد   ال ظرف  تداعيات  وتمحيًصا    
ً
دراسة ن  الباحث من  ب 

ّ
ع    19تتطل والّتوز اإلنتاج  ع 

ّي.    شّقيه: الّتجارّي منه واملسابقا ّي،  نما   الّس

ة   ّ  اآلونة األخ ت أو مراتب البحث العل
ّ
ائحة احتل شر بحوث  يح أّن ا ع 

سانّية   اإل ا  ا ونظ بّية 
ّ
الط العلوم  ن  ب شابك  امل البحث  آفاق  لتفتح  التخصصات،  متداخلة 

يحة  ,Tsao, Chen)  (Bendau, et al., 2021) (Tomei & Chetty, 2021)   وال

ــــــ ؤتـــــــــــــــــــــــة املــــــــــــــيّ ــــــــالـــــــكــــإش ــ ـــ ــ ـــــــــــــمــــــــــ ـــــ ر ــ  
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Tisseversinghe, Yang, & Lianghua Li, 2021)  ائحة ع ميادين ا ات  . لكن ماذا عن تأث

ا الوطنية والدولية؟   رجانا عقاد م ا وا ع نمائية الروائية وتوز   انتاج األشرطة الس

ث فضول  س ساؤالت  ذا السياق نطرح عدد من ال  نا: و 

 ر وفيد ما مظا ع  19أزمة ال ي اإلنتاج والّتوز نما   ؟  الس

 امل
ّ

ّي أو الش ز ر ا ر ا
ّ
ي عموما، وع كيف أث نما   مختلف مراحل   ع القطاع الس

صوص نمائية ع وجه ا عد اإلنتاج)؟-خالل-(ما قبل إنتاج األشرطة الس   ما 

  نمائّية رجانات الس ت امل ا؟كيف واج   الّدولّية عوائق إقام

   عديد ن  ب مة  امل ك  املش اإلنتاج  فاقّيات 
ّ
ات ع  ائحة  ا الّسفر خالل  منع  ر 

ّ
أث كيف 

 الّدول شمال/جنوب؟  

   ع؟ اضّية للّتوز عّدد املنّصات االف نما أمام    ما مص قاعات الس

ائحة فرصة  باب م    املقابل أتاحت ا
ّ

نما أو الس   نأمام الش واة طلبة الس ن ال نمائي

ن،
ّ
ن املستقل رج ض أبواب اإلنتاج املؤصدة   أو ا عو ار و بتحف فّنّية جديرة  للّتجديد واالبت

األشرطة   نجاح  "ارتباط  قاعدة  سَرت 
َ

وك ا  وجود فرضت  انتاجات  والّنّقاد.  ن  الّدارس تمام  با

روف
ّ
ا ع االبداع  أصعب الظ ع ت قدرات صا "، وأثب ل الوف ساؤال  ،بالتمو كما   ت لنطرح 

  :   ي

  و العالم    ّ الص ر  ا ات  ف ي   نما الس اإلنتاج  تحف  مالمح  ما 

ي؟   الوطن العر

  نتاج ّية و انّيات الّدول العر ائحة حافزا لتجاوز نقص إم لت ا
ّ
إ أّي مدى مث

ر؟  ب تنّقال أثناء الّتصو
ّ
كّية ال تتطل  أفالم تحر

   الَب
َ
؟ كيف غ ٍ

ّ ا إ ُمحّفٍز إبدا ائحة وحّولو واة ثقل ا لبة وال
ّ
فون والط  ا
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   ات نظر وثقافات عاملّية ي ع وج نما الس القطاع  ائحة ع  ا ات  لتأث عل  طرح 

ّية.   وعر

  مدى جنوب    تحديد  جنوب/  ا  شّق الف  ال  ا ذا  ل الّدولّية  العالقات  ر 
ّ
تأث

   وجنوب/شمال.

   ساعد ع  تقديم لول  ة نظره وثقافته،  ّل من وج ن،  ن املشارك شراف الباحث اس

ا ومسابقاتّيا.  ي، تجارّ نما ع الّس ائحة ع صعيد اإلنتاج والتوز  تجاوز ا

   رجانات   طرح مجموعة من قامة امل ي و نما ع الس رة لإلنتاج والتوز
ّ
التصّورات املنظ

وفيد    . 19ظّل جائحة ال

   اضية  إثبات االف ا  واة   ال ن  نمائي للّس ا  ونظ بّية 
ّ
ال

ّ
الط رجانات  امل ّمّية  أ

ا.  قام ا و انّي ْ م الّي  كحّل إلش

ــــــــــــــــــــــداف ـــــ ـــ ــــــــامل  أ ـــ ــ ـــ ــ ــــــــ ؤتـــــ ــــــــ مـــــــــــــــ ــ ـ ــ ـــــ ر ــ  
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   ائحة ا مع  الّتعاطي  ّمّية  ا ع  جديدة  الّتأكيد  سبل  س  وتأس التقّدم  ع  كمحّفز 

ّ لألعمال نمائية للّنجاح الف  . ع الّصعيدْين الوط والّدو الس

 ل م  أو  اعداد  الوطنّية  نمائّية  الّس رجانات  قافات، ادولّية  اللم
ّ
الث لعديد  امعة 

ن ف واة أو ا لبة أو ال
ّ
ا للط  . حسب نطاق

 نما ومشاغل ا (محدثات تحديد واقع قطاع الّس لول إلصالح اح ا ائحة واق ه خالل ا

ا (محدثات الّنجاح).  ر  الفشل) أو تطو

 

 

 نمائية الّروائّية ور األّول: إنتاج األشرطة الس وفيد   ا    19خالل جائحة ال

  وفيد ي: تأث جائحة ال ا
ّ
ور الث نمائية  19ا ع الوط والّدو لألشرطة الس   ع الّتوز

  نمائّية الّدولّية رجانات الس عقاد امل وفيد ع تنظيم وا ور الثالث: تأث جائحة ال   ا

  ائحة كمحّفز ع الّتجديد واإل ع: ا ور الّرا يداع  با نما   اإلنتاج الس

  ائحة ع امس: تأث ا ور ا نما وظروف املساقات   ديدكتيكيات ا س الس تدر

ع الطلبة  نتاج مشار اضية و  االف
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  ديباجة املؤتمر 
دان ةأ. بــ. د   A-P Dr Faten Mohamed RIDENE فاتن محّمد ر

نما والسم البصري  عليااملدرسة ال  جامعة قرطاج -لعلوم الس
Higher School of Audio-visual and Cinematic Sciences - University of Carthage  

ة  امعة املركز اصة لآلداب والفنون وعلوم االتصال/ا ة ا  املدرسة املركز
Central Private School of Letters, Arts and Communication Sciences / Central University  

سية ة التو ور م  ا
The Republic of TUNISIA 

01 

رس  13-16  02 الكتاب ف

18-25 

Lecture  1محاضرة عدد  

Film Production, Studies, Teaching during Covid-19 Pandemic 
عليم، خالل جائحة الكوفيد 

ّ
ي، الّدراسات، الت نما   19اإلنتاج الّس

  A.P. Dr Murat AKSARمراد أكسر د. .م.أ

سانّية  نما بمدرسة الفنون والعلوم اإل ي وأستاذ محاضر  علوم الس ي تر نما جامعة ألس  –مخرج س

  إيرلندا –

Turkish Film Director and Lecturer in Film Sciences at the School of Arts and Humanities - 

University of Ulster - Ireland 

03 

26-35 

 Lecture 2محاضرة عدد 

يار  مة أو دراما اال ز اقع ال نما  و  كوفيد والس

Covid and cinema in the reality of defeat or the drama of collapse 
  A.P. Dr Hamid TBATOUحميد تباتو .  دأ.م. 

ّية متعّددة االختصاصات 
ّ
ل نما بال جامعة  -بورزازاتأستاذ محاضر  علوم الس

ر   املغرب- ابن ز

Assistant Professor-Lecturer in Cinematography at the Polytechnic 

Faculty of Ouarzazate - Ibn Zohr University - Morocco  

04 

36-40 

لسة اإلفتتاحّية املستضيفة ألخّصائ ر حول ا ال   تقر ا

ائحة  م خالل ا ديث عن تجار   ل

دان ة . بــ. دأ   A-P Dr Faten Mohamed RIDENE فاتن محّمد ر
The Republic of TUNISIA 
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رس الكتاب   ف
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ور األول   ا

ز ع اإلبداع 
ّ

ائحة كمحف  ا

FIRST TOPIC 

The pandemic as a catalyst for creativity 

42-55 

ا   ة من منظور معا زائر نما ا اقع الس ي  ظل جائحة كورونا دراسة لو نما اإلبداع الس

شار جائحة كورونا  .للقضايا االجتماعية  ظل ان

Cinematic creativity in light of the Corona pandemic ، A study of the reality of Algerian cinema from the 

perspective of its treatment of social issues in light of the spread of the Corona pandemic 

رة شوشان  د. / عمر حسيد.   *Dr Omar HACINI / Dr Zahra CHOUCHANز

زائر زائر جامعة العقيد  /أبو القاسم سعد هللا 2جامعة ا رة/ ا اج بالبو  أك محند أو

University of Algiers 2 Abul-Qasim Saadallah/University of Colonel Akli Mohand Oulhaj, Bouira, Algeria 

06 

56-70 

ي خالل جائحة كوفيد  نما د الس ا  املش اقع االف ايد للو 19الوجود امل  
The growing presence of Virtual Reality in the Cinemascape during the Covid-19 

pandemic 
Dr Zied, MEDDEB HAROUNI  / ي مرو اد املؤّدب ا   د. ز

نما بقمرت سية -جامعة قرطاج -أستاذ مساعد متعاقد باملدرسة العليا لعلوم السم البصري والس ة التو ور م ا  

Contractual assistant Professor at ESAC Gammarth-Carthage University- Tunisia 
 

07 

71-83 

ات التلقي عند الطفل يال الف ومستو ئة  استمداد ا من خالل أفالم عن األو  
Extension of the artistic imagination and levels of reception to the Child Through films on epidemics 

Dr Ahmed BBEN AZZA1/Dr Hamza TRIKI 22ي ي    د. أحمد بن عّزة1/ د. حمزة ال

يدر-1 ي،لية األدب -3/2قسنطينة  -لية الفنون والثقافة، جامعة صا بو س العر ميد بن باد  -جامعة عبد ا

زائر /مستغانم  ا

1-College of Arts and Culture-University Salah Boubendir-Kostantine/2-Colleage of Arab Litterature-

University Abdelhamid Ibn Badis-Mostaghanm-Algeria  

08 

84-105 

ن" ي من  الكوفيد تجسيد " ي: حالة  الفضاء-ةالصور خالل ثنا نما ن األرقام"  الفيلم الالس قص "  

Reflecting the COVID “prison” through the cinematographic pair image-space: case study of the short 

movie “Prison of Numbers”  

R. Asma MANAI بـ. أسماء املنا     

س /بالدندان املدرسة العليا لتكنولوجيات التصميم /مساعدة متعاقدة ة/تو جامعة منو  

 Contractual Lecturer / Higher School of Science and Technologies of Design /University of Manouba 

,Tunisia 
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106-131 

آفاق) عد جائحة كورونا (تحديات و زائري ما  ي ا يما وض بالقطاع الس ي ودوره  ال نما  املبدع الس

The cinematic creator and his role in promoting the Algerian film sector after the Corona pandemic 

(Challenges and prospects) 

ي/ بــ. خليل سعيدي    R. Amina FERHATI/ R. Khalil SAIDIبـ. أمينة فرحا

ي الت زائر /جامعة العر سة/ا  Larbi Tebessi university of Tebessa / Algeriaت
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The influence of COVID on creativity: The disruption of cinematographic students’ performance 

L’influence du COVID sur la créativité : le bouleversement du rendement cinématographique estudiantin 

نمائية  ع اإلبداع: اضطراب الكوفيد تأث    للطلبةاملردودية الس

 R. Mejda Achour ماجدة عاشور بـ. 

نما نما بقمرت باحثة دكتوراه  الس  املدرسة العليا  مساعدة متعاقدة / املدرسة العليا للسم البصري والس

س بالدندان /لتكنولوجيات التصميم   تو

 PhD Researcher, E.S.A.C Gammarth- Carthage/ Contractual Lecturer-ESSTED Mannouba/Tunisia 
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Kurdish cinema in facing the pandemic: Duhok city as an example 

نما الكردية ائحة الس ة ا  :  مواج
ً
وك أنموذجا   مدينة د

 Kawthar Jbara/ lecturarكوثر محمد ع جبارة/مدرس دكتور 

وك سانية /د شك للدراسات اإل وك/ مركز ب  العراق  -جامعة د

Universty of Duhok /Bechice Center for Humanities Stydies (BCHS) / Duhok/Iraq 
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183-196 

Film festivals in the pandemic’s shadow, from real to digital space 

رجانات األفالم  ظل   اق إ الفضاء الرق م ائحة من الفضاء الو  ا

Dr. EZZINE ABDELHAK   ق ن عبد ا  د. الز

University of Oran 2 Mohamed ben Ahmed/Algeria 

ران  زائر  2جامعة و  محمد بن أحمد/ا
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197-211 

Comparison of cinematographic consumption values of traditional and virtual media 

اضية  ي للوسائط التقليدية واالف نما الك الس  مقارنة مدى االس

L’impact de la pandémie covid-19 sur la valeur perçue de la consommation cinématographique  

Dr Hend KARRAY- ند كّراي  د. 

Higher School of Audio-visual and Cinema ESAC Gammarth-Carthage University-Tunisia 

نما والسم البصري يقمرت س -جامعة قرطاج -املدرسة العليا لعلوم الس   تو

14 

212-228 

Cinematic Creativity in the Time of Corona: Between Reality and Hope   

(The Carthage Film Festival as an example) 

ي  زمن  نما نمائية نموذجا) اإلبداع الس اقع واملأمول (أيام قرطاج الس ن الو  الكورونا: ب

Dr Henda BOUKARI اري د ندة بو   .ة 

Lecturer in ESSTED Denden -Manouba University-Tunisia 
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Cinema in USA and Egypt facing Covid-19: between stable and variable 

ن الثابت واملتحول  ة الكورونا: ب نما الواليات املتحدة ومصر  مواج  س

 Dr Abdessalem Châabaneعبد السالم شعباند. 

س -املدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بالدندان /مساعد  ة/ تو  جامعة منو

Lecturer/ESSTED DENDEN-Mannouba University-Tunisia 
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Cinema between epidemic and ideology pandemic 

ائحة ن ا نما ب ائحة الوَ  اإليديولوجّية الس   ائّية وا

Dr Younes Ben HAJRIA ة ر س بن   د. يو

ISCE-Carthage-Dermech-Carthage University-Tunisia  

فولة قرطاج درمش
ّ
د العا إلطارات الط س -املع   جامعة قرطاج/ تو

 

17 

266-280 

The pandemic and Tunisian cinema: from the affliction of the epidemic 

to innovation and growth 

سية:  نما التو ائحة والس اء   منا ار و  إاالبتالء بالو   النماء االبت

La pandémie et le cinéma tunisien : de l’affliction de l'épidémie à l’innovation et la croissance 

  R.Abir BEN WAHADAبــ. عب بن وحادة 

PhD Student and Contracted lecturer 

سية  ة التو ور م نما والسم البصري/ا  املدرسة العليا لعلوم الس

Higher School of Audio-visual and cinema-Carthage University-Tunisia  
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Pandemic signs on film production and receiving patterns: 
A socio-cultural study 

 أنماط اإلنتاج والتلقي السينمائي: ارهاصات الجائحة على 
  دراسة سوسيوـــ ثقافية 

Dr Sarra GUETTAFة  سارة قطاف .د  

Batna1 University-Algeria 

زائر  -1جامعة باتنة   ا
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The film production bets in Algeria considering the Covid-19 pandemic: 

Reading in the light of Law N° 11-03 related to cinema 

ي  نما ن اإلنتاج الس ائر را ز   :19ضوء جائحة كوفيد  با

نما  املتعلق  03-11 رقم قانون القراءة  ضوء    بالس

Dr. Badir Mohamedد. بدير محمد 

زائر   جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان/ا

University of Abou Bekr Belkaid, Tlemcen/ Algeria 
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The third dimension or the graduation or what is necessary in the movie The Plague by 

Luis Poenzo Epidemics  

و  س بو جات اللزوم  فيلم الطاعون للو   البعد الثالث أو تخر

A.P Mohamed NAAR/ A.P Mohamed SMAINEن عار/ أ.م. محمد سماع   أ.م. محمد 

Ibn Khaldoun University/ Hassiba Benbouali University/ Algeria 

زائر /جامعة ابن خلدون  بة بن بوع / ا   جامعة حس
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The Impact of COVID-19 on Film Production 

ي 19تأث ومخلفات الكوفيد نما ع الس   ع اإلنتاج والتوز

L'impact de la COVID-19 sur la production el la distribution cinématographique 

Dr Soumaya Gharbiي   د.ة سمية الغر

ESAC Gammarth-Carthage University-Tunisia 
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Critical reading of the specificity of the cinematic image and its creative and virtual 

manifestations 

during the dominance of the corona pandemic 

نمائية الصورة خصوصية  نقدية قراءة ا العاملي الس اضية اإلبداعية وتجليا  يمنة أثناء واالف

   كورونا جائحة

R. Olfa KHELIFIليفي  بـ: ألفة ا

College of Humanities and Social Sciences-Tunis-University of Tunis 

س سانّية واالجتماعية بتو س - لّية العلوم اإل  جامعة تو

 

23 

رجات والتوصيات   357-359  24 ا



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 17   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

 

Lecture  1محاضرة عدد  

 

Film Production, Studies, 
Teaching during Covid-19 

Pandemic 

 A.P. Dr Murat AKSARمراد أكسرد. .م.أ 

نما بمدرسة الفنون   ي وأستاذ محاضر  علوم الس ي تر نما مخرج س

سانّية    إيرلندا  –جامعة ألس  – والعلوم اإل

Turkish Film Director and Lecturer in Film Sciences at the School of 

Arts and Humanities - University of Ulster - Ireland 
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Lecture I 

Film Production, Studies, Teaching during Covid-19 Pandemic 

A.P. Dr Murat AKSAR 
Turkish Film Director and Lecturer in Film Sciences at the School of Arts and Humanities - University of Ulster - Ireland 

 

Covid-19 pandemic hit the world of filmmaking hard in 2020. This was not the first 

pandemic to hit the industry. Back in 2003 SARS hit Canada's film industry hard and the urban 

filmmaking centres were forced to shut down and cancel all runaway Hollywood productions 

losing billions of dollars in revenue (Price-Smith, Huang and Braudel, 2009). The country 

bounced back when the pandemic was contained. There were two films about possible 

pandemic like Outbreak (Petersen, 1995) and Contagion (Soderbergh, 2011) but nobody 

imagined to have a similar scenario repeating itself 18 years later on a global scale 

(Fortmueller, 2021). Pre COVID-19 pandemic film industry was witnessing the rise of 

streaming services like Netflix, Amazon Prime, Apple TV+ and Disney+ (Burroughs, 2019).  

The blockbuster films series of MCU and DCU were on worldwide demand with 

hundreds of million dollars of budgets and billions of dollars of worldwide box office revenue. 

The pandemic briefly stopped the release of the films in production. The film industry works 

in a system of constant development, production and release windows spanning 5-10 years in 

advance. The sudden shutting down of movie theatres and sometimes of film sets lead to a 

double backlog. On the one side there were high budget films with massive distribution 

theatrical deals that could not be shown to cinema audiences. On the other hand, there was 

uncertainty whether film production would ever continue. Governments around the world 

solved the production problem by making film production exempt from covid restrictions. In 

certain parts of the world like UK, Canada, Australia or Turkey filmmaking went on as usual, 

sometimes getting Hollywood stars like Tom Hanks on the set of Buzz Luhrmann's Elvis to 

Robert Pattinson on the set of The Batman catch the virus. In a famous social media rant Tom 
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Cruise heavily criticised crew and producers who were careless about health and safety on film 

sets. 

In the beginning of the pandemic most countries shut down film productions, film 

theatres and universities where new generation of filmmakers were trained. These 

developments came just after the bright future promised in academic studies and reports in 

the UK and Ireland on the future of cinema (Stolz, A., Atkinson, S. A., & Kennedy, 2020; Barton 

and Murphy, 2020). Based on their research Sarah Atkinson and her fellow researchers 

defined the future of cinema as worldbuilding that integrated different aspects of media 

industry into a unified model (see chart below). 

 

Atkinson et al Story Incubator model from The Future of Film report 2020 

Both reports acknowledged the impact of screen production on economy as a whole. 

With the pandemic raging, this whole ecology collapsed temporarily and needed to be 

reinvented. In UK alone around 500.000 workers in creative industries were affected. To make 

matters worse, UK members of government insulted the artists who lost their jobs by blaming 

them for picking the wrong type of job (Burgess, 2020). Major film releases were delayed. The 

film exhibition industry started waiting for the Tenet phenomenon, whereby the release of an 

expected blockbuster, like this Nolan film, could revive the ailing film industry. Tenet's release 

was delayed a couple of times and the final release did not satisfy the theatre owners as the 

public fears of keeping close distance with strangers in closed spaces proved to be a negative 

effect for audiences. The delay announcement of the release of the next Bond film No Time to 

Die, led some British theatre owners like Cineworld to declare bankruptcy (BBC). Bond came 
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back finally in fall 2021 and became the highest grossing film during the pandemic worldwide 

with more than 500M US$ in revenue.  

The streaming giants like Disney+ offered their own solution by offering hope for 

future releases of Hollywood films like Wonder Woman 1984, and Black Widow, through 

streaming. Films like Dune, Top Gun Maverick were all delayed almost two years. Most of the 

mid-range budgeted films were released through the streaming platforms like Netflix and 

Amazon Prime, who are themselves now global film studios with access to entire world 

markets. They are creating a new monopoly on not only production and distribution but also 

on storytelling canon and conventions (Van Esler, 2020). Streaming worldwide also created 

problems with clean environment as a typical hit Netflix series creates huge negative carbon 

effect. Entire world tuning into binge-watching a hit Netflix series like Bridgerton or Squid 

Game consumes incredible amounts of energy some of which comes from fossil fuel powered 

power plants (Sweney, 2021 Oct. 29). 

Film production was also negatively affected. There are now new protocols in place to 

keep the actors and crews safe. Yet even with the best of intentions new reports indicate that 

the virus is spreading across the globe on films sets too. As the UK left EU membership through 

Brexit, it left the European Union’s Media program casting doubts on how international film 

coproduction could be financed by the UK producers. There are positive developments like 

Belfast city deal to create film studios and the establishment of VR studio/lab by Declan 

Keeney of Ulster University. Such developments are a beacon of hope for the future of film 

industry. More and more universities and colleges in the UK, USA and Canada are building 

virtual production studies and introducing course/modules on the subject at the academic 

level. 

Film festivals experienced pandemic in a whole different way. As one observer noted 

film festivals refused to "go silently into the night" (Salti, 2020). Many film festivals had to be 

cancelled or simply went online (Zielinski, 2020). Festival circuit had gained enormous power 



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 21   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

through the art and independent filmmaking circles when the pandemic hit. Toronto, Berlin, 

Cannes had become epicentres of not only finding new talent but also crafting the coming of 

that talent. Venice had a controlled opening, Cannes went virtual, Berlin was saved in 2020 

and kept a professional profile in 2021 by limiting access to industry. Film festivals of the 

Global South managed to survive by collective community action (Baroody, M and Kozberg, 

2021; Cable, 2021) 

Film sets were already rocked positively by MeToo and Black Lives Matter movements' 

impact on diverse and inclusive recruitment regime sett. CBS led series Star Trek Discovery are 

among those who actively train and hire diverse talent: women and ethnic minorities. How 

much negatively this new diversity be affected by the pandemic is still uncertain (Eikhof, 

2020). Covid 19 outbreak also exposed the precarity on film sets (Comunian, R. & L. England, 

2020). Debates around the diversity and inclusion in film/television industry have been 

gaining momentum right before the COVID-19 pandemic hit the industry hard (Akser, 2020; 

Lourenco, 2021). Through furlough schemes most of the film/tv workers were able to keep 

aloft the economic hardships and due to increased demand of streaming services under 

lockdown, more media content was produced than ever. A recent news article even states that 

the film/tv production is now at its highest (Sweeney, 2021, July 10). Yet the majority of the 

film/tv business is run by at high, mid, and even low levels by white men.  

This is a showcase industry of white privilege, closed to women, black people, 

immigrants, namely anybody outside the dominant norm of the last century in terms of 

industrial relationships. According to USC Annenberg’s Media, Diversity and Social Change 

Initiative in 2014 73% of all the lead characters in Hollywood films made until then were white 

even though around 40% of population in USA are of ethnically diverse background according 

to US Census data (Smith et al, 2014). Similarly, 2019 UCLA Diversity in Film report state that 

only around 12% of theatrical films were directed by people of colour. Women have similarly 

low levels of representation as lead characters and as in position of creative power on film sets 

(UCLA, 2019). 
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2019 UCLA Diversity in Film report 

There are encouraging examples of more women entering the higher echelons of film 

writing and directing. The academy (AMPAS), CBS, BBC Writers Room, Netflix through 

Canadian Film Centre are all creating new scholarships for women and ethnically diverse 

talent for new opportunities in the industry. The issues of bullying, harassment and 

exploitation have now been better addressed.  

The new intimacy coordinators on film sets make is a safer place for women to work as 

actors as Michaela Coel dedicated her best actress BAFTA award for I May Destroy You to her 

intimacy coordinator on set, Ita O'Brien (who also coordinated Normal People) (Brown, 2021). 

And let us not forget agism as another obstacle in film business, as well as indigenous talent 

almost absent from screens. Such institutional racism in film industry have been explored by 

researchers intensively in the last decade (Grugulis and Stoyanova, 2012; Jones and Pringle, 

2015; Nwonka and Malik, 2018; Hennekam and Syed, 2018).  

For old establishment such as Hollywood Foreign Press Association that gives annual 

Golden Globes, the failure to change results in erosion of reputation and boycotts (Pulver, 

2021). The privileged white male old guard resist the change towards diversity and inclusion 

as researchers found (Cobb, Newsinger, and Nwonka, 2020; Brook, O'Brien, and Taylor, 
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2021). In Canada, news of scores of unmarked graves of indigenous people has raised the 

question of centuries long oppression under white men and for creative industries the 

representation and inclusion of diverse populations (Meadows, 1994). Canadian government 

initiatives, such as Ontario's dedicated program for universities to hire black faculty is a correct 

step forward (Redden, 2020). Similarly, the equality, 

diversity and inclusion initiatives taken by further and higher education institutions 

like Sheridan College, OCAD University, York University, Ryerson University and University of 

Toronto give hope for training and employment of diverse faculty for the next generation 

(Davis, Shtern, Coutanche and Godo, 2018). The future of equality, diversity and inclusion lies 

also through facing/learning from/not repeating the mistakes of the past in hiring and work 

practices regarding older people, women, LGBTQIA+, BAME, indigenous peoples, immigrants 

in film and television industry and academia. One could start the investigation into and policy 

proposals towards the elimination of possible discriminatory policies around IATSE, NABET 

and university HR (P&C) processes of the last 20 years. 

Teaching filmmaking has proved to be a challenge as the practice-based classes were 

cancelled, shortened, or delayed until 2021. The zoom factor, the constant migraine inducing 

teaching learning online from homes proved to be a distressing factor for both the lecturers 

and the students. The need to access online films for educational purposes for free would be 

the new frontier to explore for policymakers in the higher education sector. On the film studies 

side there have been welcome developments. eBooks became more popular as publishers 

could not access distributors and stores for hardback and soft back book sales. New global 

screens from brill have been a welcome development. There are refreshing new scholarly 

work from academics around the world. 

  The future of filmmaking will be uncertain for a brief period. There those who 

think that the future may be in microbudget feature filmmaking (McBratney, S., Minichiello, 

M., & Roxburgh, M., 2020) and solidarity-based talent development across borders (Hjort, 

2019). 
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 مقدمة

اء     اال حقيقيا، لعدم املعرفة بحقائق ما يرتبط بالو ائحة إش نما  وا يطرح التفك  إنتاج حديث حول موضوع والس

ون من دون  يأساسا،   ت أن أي حديث  املوضوع سي ي اعت و ا ل يب من املشاركة  لقاءات دعيت إل صيا أ جعل 

قيقية ال نحتاج   اإفادة، ألن اإلفادة ا ب تقرر ذا السياق العص ا   ات العلمية خارج وطننا، وصناع املعرفة     إل ا

وسات،    ة الف ونيا خاصة  مجال الطب والعالج ومواج عالجه، والعلم  اء، و ات العارفة بالو ا ا ا أو تلغ كما تقرر

ته بصيغ ما   ل وج ذا إن لم أقل تحو سمح بالتحكم فيه، أو حصاره،  ما  ة أو تلك خاصة   و ذه ا دمة غايات 

ا، ملا قد ال   ات املسؤولة بالنيابة ع اجة، وما تقرره ا اء ، وا ينة للو ا ر ا نفس تمعات املتخلفة ال وجدت شعو ا

. ل قط ش ا  ون لصا   ي

ل القلق ال   ش  ع سب إليه، وأن نفكر من داخله، وأن  اء أن نن د  لقد ألزمنا زمن الو اء ليفعل فينا ما ير ذي احتاجه الو

اصة، أو أباطرة املنتوجات الغذائية، أو بقية   ة، أو السلطات ا و ومجموع العالقات ال ترتبط به سواء صناعة األدو

الثقافية   اللقاءات  وتنظيم   ، الطبي والتنفس  والسفر،  ة،  ر ا ء،  ل  خسرنا  فجأة  ودوليا.  محليا  ة  القو ات  ا

اب  والس والذ ن،  والباحث والزمالء،  الطلبة  مع  الدراسة  فصول  داخل  املمتع  ديث  وا ا،  ف ضور  وا نمائية، 

اء والوقاية منه، وتنفيذ ما   ة الو ناك غ أولو ة  كذا أصبحت مجموع قناعاتنا خاضعة للطمس ألن ال أولو نما... للس

ا التفك فيه. صرنا إذن  تراه الدولة، بالنيابة عنا، مفيدا لنا ع الرغم من أنن ء يمك ان دوما آخر  عرف أن ما يفيدنا  ا 

س أنفسنا طواعية، وقبول   تظر رحمة من لم يكن رحيما بنا يوما، ونقبل بح ، وصرنا ن ن، وصرنا، بخواء أك جد طيع

س ألننا نخ امل ذا ل ، و عة وأك ما را ما ملرة أو ثم ثانية، ثم ثالثة ور سا إضافيا،  تطعيمنا ا وت بل ألننا نخ ح

رة   ع القا ل صيغ التطو يارنا األخ الذي لم تطوعنا عليه  افت للمصادقة ع ا اما إضافيا...صرنا ن وعقابا إضافيا، وا

  سابقا.

اص  املوضو  ادة من موقع التفك ا مة بصيغة الش و مسا ائحة  نما وا ة موضوع الس ة ملعا حه زاو ع،  ما اق

أنطلق منه   املوقع الذي  اصة وخصوصية  القناعة ا تجه منه بناء ع  اص، وما أست الواقع ا ش له   ل معا وش

ائحة التأث الكب ع الناس ومجموع   ان ل لصاغة موقفي مما يحيط باملوضوع من التباسات قد تقطعه عن عمقه. لقد 

ذ ايا  ز  ان طبيعيا أن ي تمع، و و كيفية  حقول ا نا بإيضاحه  ز املنتفعون منه، وما عن ا الوضع بالقدر الذي ي
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عاش منطق التحكم، مع حصر ما ينعش األمل  األفق من خالل توسيع   ي الوجود، أو إ ائحة لردم معا ثمار وضع ا اس

س  مجال الس يار ل سا لثقافة التآزر  زمن اال ك والتعاون تكر ا فقط بل  وجودنا  مساحات للتفك املش نما وثقاف

  العام أيضا.

نما بالفعل.  ا الس اته؟؟؟إ نما أك من  ل من س ذا، و   ل من خيال أك من 

مة1 ز اقع ال نما  و   .كوفيد والس

ديث املوضو عن موضوع محسوم   ذا أعت أن ا ن  سياق غ منطقي، ل ون منطقي ون من غ املنطقي أن ن سي

ن بأن املرء  حق ح لو عارضه الناس جميعا"  ضدنا " ياء اليق . ما يص غ املنطقي عبثا  1ال بد له من جنون، ومن ك

يو   ء  ال  فيما   ، موضو ل  ش ا،  وثقاف نما  الس ذلك  ومن  اء،  الو زمن  عالقات  للتفك   سعينا  و  سائبا 

عد اإلخفاق الكب  ب اس ما عد بدائل جديدة  باملوضوعية  زمننا خاصة  املة، وانت سان بمواصفاته ا ناء مجتمع اإل

 " سبة ملنطق السوق الرأسما ء بال ان، ونفس ال عد أن فرض ع دول اإليديولوجيات التفكك والذو ي  سا للوجود اإل

نما  شر، و ن من ال ق املالي ا ع قارعة الطر بدا مجرد ماكينة إنتاج للثورة    الذي لم يخفق  " الوفاء بوعوده فحسب، تار

وة" د من ال ائحة أو  الزمن  2دون أي غائية أخرى سوى مز رب أو السلم،  زمن ا ون ذلك  زمن ا نا أن ي م  ، وال 

ح األقوى   ح املادي والرمزي، ور ون من دون منطق الر اء خارج حسابات السوق، ولن ي ون زمن الو كذا لن ي العادي. 

سلط محليا وعامليا.    ملساحات إضافية  ال

نا من   ا سواء حس إل سب  الفئة ال نن م  نة، وم و قدر توحد الصغار  ا ذا الزمان  ئا الفتا   ه ش إن ما أعت

ن، الذي ألزمنا به   يط الدو املتخلف، أو من العاملثالثي ة، أو الطبقة املتوسطة، أو من ا ة الصغ جواز كذا  ال اء.  الو

س   وفيد، أو سلطة ما بدءا من رئ فة حول  ده من يمتلك  املعلومة، أو جديد األخبار املز ن ملا ير أصبحنا جميعا خاضع

التواصل   وسائط  و"قطيع  العام،  املنطق  ن  أن  دون  الدولة،  زة  أج بمجموع  مرورا  ومي،  ا از  ا إ  العمل، 

وخ بإشاعاته،  أف  الذي   " ر  االجتما ق سيجه  الذي  ديد  ا الواقع  ن   الرص للتفك  أية محاولة  وانتقاداته  طابه، 

ع سكينة الناس،   ج اإلشاعة، وترو اء ترو ن ساند  م بال حدود  أوطاننا، خاصة ح ر التحكم الذي ت وفيد، وق

س جديا، والفتاوي السائبة حيث "صار ا واء، والالعلمية، وما ل صار با عميق ا لعالم الذي يقال عنه إنه أك أمنا  و

ل التفاصيل...  الواقع أقل أمنا من ذلك" سلل بلطف إ  حة و ذا صار غارقا  3ألنه  غرق  مراقبة صر ، بل أك من 

يار.  اوي األ عد تدفع ودجونا مل ئة طبيعية ومخدومة ال     أو

ست    نمائيا، كما ل ثمرا س ى لزمن  صيا لست منتجا وال مس ية ك ال، لك أعت نف  حية با أية عالقة ر

ا مع وجودي، واألخطر إكراه الذات ع الغرق  الوجود  ي من أشياء جميلة كنت أستمد م ب ما ضاع  حيا س اء  الو

ديدات، واالنقطاع املأساوي   م املمنوعات، ورعب ال ب ت س عقدت عالقات الواقع  عد أن  كذا  الشب  عن الوجود. 

 
ال ( 1 وك باس ان، 2006ب )، العبي ا، ترجمة السيد ولد أباه،الطبعة األو ية، ديانة السوق وأعداؤ اض،ص.)، بؤس الرفا  .45الر
    . 14نفس املرجع، ص. 2
ي (  3 ي  ال ، املركز الثقا للكتاب، الدارالبيضاء، ص.2020دوغان مارك ال سان العاري، ترجمة سعيد بنكراد، الطبعة األو   .73)، اإل
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ء صار مستمدا من عوالم اإلعالم  ل  ي ذات طبيعة شبحية، ف اصة، ونوافذ الوجود، ومجموع عالقا صارت الثقافة ا

عاد إنتاجه   ذه ال " تصنع واقعا ال واقع له، منتجا من خالل خاليا منمنمة، فيمكن بذلك إن  ت،  ن ات األنت الرق وشب

اية، وألنه غلفه، ح    إ ما ال  ان  يال الذي  عد أن انقبض ا عد كذلك،  و واقع لم  كذلك، فقد تصعب عقلنته. ف

ذا االنتقال   أض "واقعا خارقا للواقع، منتجا من خالصة مشعة لنماذج متداخلة ضمن فضاء خارق، فاقدا ألي مناخ". 

و عصر التصنع بتدم ارق للواقع يفتح عصرا جديدا  ل املرجعيات" من الواقع إ ا اص،  4  .فجأة انقبض العالم ا

شغالنا الطبي باليومي،   ل حاد وصارم مع  العادي  ا ش ، وقطعنا  ي نحو العالم الشب ل جنو ش طوات   وسرعنا ا

ا، وتبادل   ي أو املشاركة ف نما س، والكتابة، وتنظيم اللقاءات الثقافية حول الفن الس نما، وعوالم التدر ارات  والس الز

عد ثمة   ، و"لم  ل أو ش ار  ذا تحققت نبوءة جان بودر ارجية... مع األصدقاء واألحباب، والتف  الفضاءات ا

ع إ إبادة   ن ي ...(وصار)العالم الرا دلية والنقدية، واضطرب املع د ا غ املشا عد أن تم تفر ستحق الذكر،  ء 

"، أن جزته تقانات غاية  اإلتقان. نحن، إذن، إزاء تكثيف اصطنا للواقع إ حد التخمة  الواقع األص بواقع "صنا

اضيا تجاوز الطموح"  ديث عن واقع فوق الواقع، تحقق معه واقعا اف ا ا   .5واملبالغة، جاز مع

ياة العادية أمرا فاجعا، خاصة العمل الذي بقي اد مع مالمح ا ان اإلكراه ع القطع ا تمامات    صيا  عيدا، واال

ل   ع نحو مجا ا  إيقاف الزحف السر سعف كث دة األفالم لم  الثقافية ال صارت من دون قيمية حقيقية، وح مشا

وض من محنة األزمة القلبية ال فاجأت  بداية األسبوع الذي سبق   ن ع ال االئكتئاب، وما يصل من أخبار ال يطم

نما والثقافة  زمن  اإلعالن عن حالة الطو  ح أنفسنا للمشاركة  إنتاج حديث عن الس ن نق ما ح ية بالوطن. ر ارئ ال

س   وص الشبحية، ول ذا وضع ال ن، لكن  ارق ام أبطال األفالم ا اعة املستمدة من أو س ببعض ال اء، ن الو

سمية ل ق، وال  و ن. ما حصل  الواقع ال يحتمل ال ام البطولة،  الناس الواقعي غسال ك من أو زامنا الفادح، وا ه غ ا

ت، وأن   ور  الب س لش اء، وأن تح ء حقيقي عن الو عرف أي  زام أك من أن ال  ناك من ا ل  ة وما تبقى.  واملواج

ل الصيغ لو لم تقبل بالوضع. دد ب سمح لنا بمالقاة، أو وداع من نحب، وأن    ال 

نما بالفعل.  ل من خيال أك من  ا الس اته؟؟؟إ نما أك من  ل من س   ذا، و

ات السائدة   ت ا ان أن تص ان التفك فيه قبل ذلك، و اء إ وضعية عقاب جما لم يكن باإلم لقد أدخلنا زمن او

ته ذلك حققت املع األك إيالما  للعقاب حيث ص م، ومشرفة ع التنفيذ، و ا قاضية، وصادر ل صيغة للعالج  نفس

عاد  و حقيقته " إن نظم املعاقبة جديرة بأن  شيل فو و ما سبق أن و الفيلسوف م و عقاب وكفى و ماية، فيما  وا

ن   ة، وح ح الدمو أو  العنيفة  ات  بالعقو النظم  ذه  ن  ستع ن ال  سد: فح ح " ل "اقتصاد سيا ا ضمن  وضع

ت أو  س  تح ال  "اللطيفة"  الطرق  سدستعمل  ا و  دائما  م  فامل  ، ا  -ص ع وتوز ا،  وطواعي ا  وفائد وقواه  سد  ا

ا" و التأكد من  6وخضوع ان الثمن االقتصادي  والنف لذلك  ما  س الناس  البيوت م اح صيغة ح .األساس  اق

تقول   ملطفة  بصيغة  ذا  حصل  طبعا  سبق.  ما  ل  سيان  و ضوع،  ا ع  ما  وا الفردي  سد  ل األخ  ع  التطو

 
زي محسن(  4 وت، ص. 2010بوعز ية،ب ، مركز دراسات الوحدة العر   . 230)، السيميولوجيا االجتماعية، الطبعة األو
  .331نفس املرجع، ص. 5
و  6 شيل(فو وت، ص.1990م ، مركز اإلنماء القومي،ب   63)، املراقبة واملعاقبة،  ترجمة ع مقلد، الطبعة األو
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ارثة ال ناك أك من ال ل  ارثة، لكن  ماية والعالج وتجنب ال ن تقرر فجأة إصدار قرارات ليلية    با ا الحقا ح عشنا

اء  قيقة عن الو علم األشياء ا ذا دون أن  ى باملئات،  ن  باآلالف، وعدد املو عشوائية أفضت إ تراكم أعداد املصاب

س آنذاك فقط بل إ ل متحور جديد، ل تظرنا من قرارات مع  ديدة، وال عن ما ي حدود    وحقائقه، وال عن طفراته ا

ر نون  ائحة أواخر ش نما وا ا عن الس ظة ال نتحدث ف ذه ال   .2021اآلن، بل و 

نما بالفعل.  ا الس اته؟؟؟إ نما أك من  ل من س ذا، و   ل من خيال أك من 

نما، حيث   ذا أك  مجال اإلبداع والس م  ال الفكر  االرتفاع عن الواقع، وقد يت س ما  تجرد  ستقطبنا اس م نف

نما فيه، وما يجب   وفيد وعن آفاق الس اء  ديث عن و ل ا س س ون طبيعيا أن  ذا ي ا، ول ا كرا عن عالقات الواقع و

ان بصيغة   ض أنه ال مجال للبطوالت فيه، ألن ما عشناه جميعا  ل حصر ما عشناه، وأف س ما  عمله لتدب ظلمته. ر

نا به أك ر حقيقي، وما عن رق و محاولة تدب حياة ا ا، أو قرار  -   ا ب للذات أو ألقر س  انتظار رحيل قر ا

وس   ا لتتمدد بصيغ متحورة تناسب تحور الف اء ال أنتجت  أصل اصة بزمن الو ن بصدد تمديد القرارات ا املسؤول

يب نفسه.    الر

اصة زمن ا  سارات ا زء من ا يصا  ي: ما يمكن اعتباره  و ما يأ   ائحة 

ا بصفة   أشتغل ف لية أخرى  ا، و إل سب  أن ال  لية  بال ام  ا ي  نما الس الدرس  ي مع طلب   أوال: توقف عالقا

ذه الفئة؛  علم  ة من زمن  س   أستاذ زائر، وضياع  مدة غ 

وارت  ، الفرجة  وفنون  املسرح  ماس  طلب   مع  املباشرة  توقف عالق  طلب  ثانيا:  واملستمرة مع  املباشرة  باك عالق 

سيقه ؛  نما والسم البصري والتواصل بورزازات الذي أشرف ع ت   بماس الس

ة توقف الدراسة بصيغة دروس رقمية، وأساسا بصيغة موارد رقمية كنت أعرف مسبقا أن طلب   ثالثا: اضطراري لتدب ف

ا من دون طعم، ومن دون دفء، ومن د و  سيجدو ا، فما  م  عثت ل ن  ان  نفس اإلحساس ح ي بدوري  ون رائحة، أل

ميمية، والعالقة املباشرة، والتفاعل املباشر، والصيغ   نة الدافئة من ا و تلك ال ة  بو م  العالقة التعليمية وال م

و  ا، و ظي لوضعيات التعلم، ومشكال بة والتقدير، والتدب ال ة لقول ا اء؛العفو سمح به زمن الو عد    ما لم 

ع   إنجاز املشار ا ع  سيق ا، أو أتحمل مسؤولية ت ال أدرس ف عا: اضطراري لتدب أمر عدم قدرة طلبة املسالك  - را

ساب ذلك   ، واح ية، واالكتفاء بما صورناه  الدورة األو عد إعالن حالة الطوارئ ال ا  ر ان يجب تصو ن ال  التمار

ن يا، لكن ال    مرت ئا عب ته ش و ما اعت سيطة بناء ع املالحظات، و عديالت  أي  دورة أو ثم  دورة ثانية، مع إدخال 

بناء ع قرارات   ت  الب ميع   ا ، وانحباس  لطلب اء، واألحوال االجتماعية  الو البلد  زمن  أحوال  ب  س بديل عنه 

ات املسؤولة؛   ا

دورات إجبار  ع    خامسا:  سنوات  منذ  الغ  إصداره  ع  وأشرف  أشغاله،  سق  أ الذي  نما  الس حول  الدو  املؤتمر 

ية،   املغار أخوتنا  ي  ت ال  األمل  نابيع  و العلمية،  لسات  وا واإلفادات،  العالقات،  من  الزخم  ذا  يقاف  و التوقف، 

وف زائر،  وا س،  تو لنا   أحباب  مع  سانية  اإل وعالقاتنا  كية،  وصداقتنا،  األمر املتحدة  والواليات  وكندا،  سا،  ر

ن...؛    والبحر
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عة كتب جماعية)،   وفيد (حوا أر ا قبل  عد الطبع، وأخرجنا ا  نمائية ال راكمنا ع اإلصدارات الس سادسا: توقف توز

ذه العو  عد  دود الساعة، ح  ا  سارة مادية، وتراكم ديون الطبع ال لم نجد حال ل ضنا  عر نائية  و دة شبه االست

ياة الطبيعية، مع عدم التمكن من إرسال العدد املتبقي من  كتاب طبع باملغرب للصديق التو األستاذ والباحث   ل

س؛ ي ، وال زلنا لم نتدبر كيفية إيصاله إ تو رج وسيم القر   وا

عا: إلغاء مجموعة من اللقاءات ال قبلت مشارك  بمداخالت حضور اء؛سا ب الو س مجة  املغرب وخارجه  انت م   ة 

محدد   خ  تار اح  اق قيقي   ا واالرتباك  ن،  ملوسم الثقافية  برمجته  ع  أشرف  وط  ي  نما س رجان  م توقف  ثامنا: 

ا من تخوفات وتحذيرات  ب ما رافق س امل  صيغة غ مرضية بال و ما لم يحصل إال الحقا، و عقاد دورة جديدة له، و   ال

ا؛  ا أو توقيف انية إلغا   من إم

والليلية   املفاجئة  والقرارات  وفيد،  ألرقام  الدرامية  عة  باملتا ا  ع والكتابة  نمائية،  الس الفرجة  متعة  ض  عو تاسعا: 

؛  ت أننا  جنازة ال ت م  ل ووفا صابات املعارف واألصدقاء واأل ن، و   للمسؤول

ر ع   عد مدة ا يقاظ  ضور  عاشرا: االس نما، وا نما، وقاعة الس ر  درس الس و واقع التحكم القا يب  قدر ر

ت،   الب من  باكرا  أو  ليال،  روج  وا الوطن،  خارج  والسفر   ، باملق شاي  أس  وشرب  والتنقل،  الثقافية،  اللقاءات   

يق  ان االس شر، واقتناء الكتب...لقد  ر، وال ع من رحل، والتظا ان من  واحتضان األحباب، وتود ل ما  اظ بطعم مر، ألن 

خرج   ر، و ا، ورافض للتحكم والق نما، ومع بثقاف ياة، وعاشق للس سان محب ل سبة إل عناصر اليومي العادية بال

ل من أمل.  مة الواقع، لكن  ز    االحتجاجات قد توقف ليؤكد فاجعة 

نا حديث نة لنقول إننا بن يص لبعض أوجع ا ذا ال وفيد؟ أقول قطعا  ل يكفي  نما بجائحة  ا فاعال عن عالقة الس

ا   اصة وعمل و الذات ا س  ص ل وفيد، إال أن ال ص بزمن  يص لعالقة  و  ساطة ألن ما قيل  ال، وذلك ب

ارثيا فقط زمن شوا وضعا  ع نية والعائلية مع ناس ك لم  سانية وامل ر،    النخبوي، بل عالقاته املمتدة وارتباطاته اإل ا

م، والتقاسم تدفع إ جعل حديث   ستد صيغا من التآزر، والتف و ما  م، و ستمر  حيا ذا الوضع  بل ألن امتدادات 

جديدة   طفرة  أية  بروز  مع  باستمرار  م  يت الذي  الوضع  إنه  ة.  كب قيمة  دون  ومن  طعم،  دون  من  النخبوي  نما  الس

وس، وصدور أي قرار متحور جديد للسل ون اإلنتاج الثقا  للف كذا ي ل التعاطي مع مستجدات الوضع.  طة بصدد ش

ل أو بآخر.  ش اء  اص عاكس لتعفنات زمن الو ا، وأي فعل  املسار امل ا نما، وأية صيغة لتعميق االرتباط    حول الس

نما بالفعل.  ا الس اته؟؟؟إ نما أك من  ل من س ذا، و   ل من خيال أك من 

يار .الس2   نما وكوفيد ودراما اال

ا، أو عن آفاق   ا زم ديث عن إفادات ما فرض ائحة، وا يار الذي زكته ا ال للبعض القفز ع واقع اال قد يبدو س

ديد. إنه ما ال   ذا الواقع ا نما، أو الثقافة، أو البحث أو ما شابه ذلك، أو عن بدائل لتدب  ا الس ش إيجابية ما ستع

اء، وال يمكنه   ضوع ملنطق عام أفرزه زمن الو ن با ضوع سوداوي لليأس، بل ألننا أصبحنا ملزم س  صيا، ل أطيقه 

ع.  تفي إال بانتفائه.، وانتفاء ما تكثف من داخله من صيغ جديدة للتطو   أن ي
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اء  زمنه د ون موضوعيا أن نتحدث عن الو ل ي و:  اليا  ذا بالضبط أطرح سؤاال إش ن؟ أقول إنه  ل وئ ون مو ون أن ن

ضور   حنا صيغا لتدب ا ما اق ومة بالشقاء. ر ، فالعطب سكن أعماق الذات، وأية محاولة للتنصل منه مح ما ال ي

مي   ا و  و ضاع  قد  م  األ لكن  عد،  عن  ضور  با ضه  بتعو نما،  الس رات  وتظا ولقاءات  دروس  سدي   ا

، واملباشر. وال ي،  سا ،     واإل املوضو الواقع  بطال  القة، و ا االت  ا ا   االف الوجود  عميم  و  نا  ز  ي ما 

ال الوجود  ل أش نما رقمية، و و مادي وجسدي، حيث ستص الثقافة والس داية وجود آخر سيغيب فيه ال محالة ما  و

ون لل منا أننا مدر م الذي يو و زمن الو بقى حقيقة  اضية، والذي س ون فيه. إنه ما ينطبق ع  اف واقع فيما نحن تا

ناء ما   وفيد الذي ال نمتلك بصدده أية معرفة حقيقية باست ة والواقعية  زمن  ديث عن العالقات الرمز اح ل أي اق

س اصة، ول ام ا طأ أك مما تقول الصواب، وتقول األو ائية ومفارقة له، تقول ا ا ال املعرفة    سوق لنا باعتباره أوج

اء.     بحقيقة واقع الو

ح   ء بما  ذلك مجموع ما اق نا  أي  ساؤل عن موضوعية تفك و ال ء األول الذي يجب أن نبدأ به  ون ال كذا ي

نما    ا عالقة بالس ذا املؤتمر، ولإلصدار املرتبط به من محاور ذات قيمة ل وفيد، ول نما و لندوات ولقاءات حول الس

ا س لفرض نمط محدد  زمن ا مة، وما يتعمق من داخله من صيغ تحكم  ز ئحة إذا لم نضبطه وفق احتياجات زمن ال

وفيد   ح، والتحرر، والصراع، والنضال...بمع أن أي حديث عن   استحضار الثقافة، والفن،  والتعليم، واإلنتاج، والر

ت بالب نما يجب أن يبدأ باستحضار عنف التحكم، و وفيد أو خارجه. والس   حث عن ما ينفيه سواء  زمن 

ل فادح ملن   ش انت خسارة بالفعل، و سارة  ى، لكن ا سارات الك و زمن ا ائحة  و أن زمن ا تج مما سبق  ست ما 

نما. طبعا ا حقل الثقافة والفن والس قول االجتماعية، وم سطاء ا م  تمع، وم ن  ا موع املغلو نا، و ن    ش ح

ه من مداخل السياسية العامة، والسياسية الرسمية  مجاالت   ل تدب اء  ذاته بل لش ذا األمر ال نرجع ذلك للو نقول 

تمع تمتلك   انت حقول ا ه لو  ان تدب ان باإلم . ما تراكم من خسارات  ة العامة، والثقافة، والفن إ التعليم، وال

ا مقاومة ، و متماسكة  اوي، ألنه "  مجال املعرفة و سواه تقوم ما يجعل ذا ملمح التفك الطو شة، لكن  ، وغ 

ماعات   ل العمومي للواقع " . ومن شأن ا يدغر " التأو يل ما أسماه  ن فرق أو جماعات(أو طبقات)،  س املنافسة ب

م ع ما   ل تصر تأو أن ي د، ع نحو شعوري قل أو جل،  ا تر ، وع ما  املتخاصمة أ انت عليه األشياء، وع ما

ون"  ا،  7ست ، كما لم ينفلت التفك ف ل االجتما عيدا عن التأو عش  ا واقعة مؤملة لم  ائحة باعتبار ذا أن ا . مع 

طاب   ذا ا ا، وصاحب  نتاج خطاب مشروع ع ديث و ة ذات االرتباط بمن امتلك شرعية ا ا من منطلق املص وتدب

ار   لمة، واالحت ال له  يتقمص وضع" من  أن  ان طبيعيا  ذا  ا، ول ل تمع، واملسيد  ا املتحكم  عالقات  بالضرورة  و 

ع التحك إلمالء فرص الكالم يفرض   ه. و إن الو بالطا بداد أسئلته ومصا امل اس الفع للكالم، الذي يفرض بال

ؤالء ال ايد اليوم سواء ع  طاب أو ع الذين يخضعون له" نفسه ع نحو م ار ا ون احت   . 8ذين يمتل

 
، دار كنعان، دمشق،  -)، العقالنية العملية2000بي بورديو بي ( 7 ا، ترجمة عادل العوا، الطبعة األو حول األسباب العملية ونظر

  . 109ص.
، دار العالم الثالث،  )، أسئلة 1995بي بورديو( 8 يم فت الطبعة األو علم االجتماع، حول الثقافة والسلطة والعنف الرمزي، ترجمة إبرا

رة، ص   . 113القا
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الرسمية،   املبادرات  وتمتدح  التمجيد،  تقول  سطحية  بصيغة  وفيد  و نما  الس عن  مباشر  حديث  إنتاج  ان  باإلم ان 

ديث عن   ، وا ديث الثقا نا غ ذلك اقتناعا منا بأن ا ام السائد املبجلة لقداساته، لكننا اخ تصر ألو نما،  وت الس

ة املوقع الذي   و اصة، وما يو  جم القناعات ا و من صميم ما ي اء  و زمن الو ذا  زمن خاص  ل  ديث عن  وا

طاب أي   و أن ا اصة  ذه القناعة ا الية املطروحة أن يتأسس من داخله، خاصة أن ما تقوله  د ملوقفنا من اإلش نر

ال  " ل  نواياه و أعلن حسن  ما  م الفاعليات  خطاب  ل  ا شأن  شأ قوقية  الفلسفية، وا مالية،  ا العلمية،  شاطات 

ض أيضا عملية "قطع" أو "قطيعة"   ا كممارسات نوعية...يف ة ،  دائما مأخوذة  شباك األيديولوجيا، لكن طفو شر ال

تج مفاعيل خاصة، منفصلة عن خ  يطة ع إنتاج خطابات نوعية ت ل يوم" مع اإليديولوجيات ا قناع  . ما تحاوله  9ة و

ديث الثقا باحتياجات الشرط   ط ا ائحة، مدخل ير نما وا و إيجاد مدخل آخر ملناقشة موضوع الس ذه املقالة 

ذلك يص   ديث املتخصص النخبوي إ النقاش العام، و درجه  جملة األسئلة االجتماعية ال تفيض من ا ، و التار

نما و  ت فيه.حديث الس و اجتما و ائحة حديثا يبدأ  ما    ا

نما بالفعل.  ا الس اته؟؟؟إ نما أك من  ل من س ذا، و   ل من خيال أك من 

نابيع األمل 3 نما و   .كوفيد والس

ا   األمل، وم ال تنعش  اري  ا عض  البحث عن  ديث  املباحث السابقة ال بد من  ا ا غلف  ال  ة  رغم السوداو

ما عن   نما والبحث العل ف و عدم مشروعية عزل حديث الثقافة والس ينا إليه  املبحث السابق، و أساسا آخر ما ان

ونه   ما ينجزه  منطلقاته االجتماعية املوضوعية، وعن  الواقع، و طه باحتياجات  ون موضوعيا خارج ر ال يمكن أن ي

ا   ان التفك ف صيا قيمة غ مكتملة  لم يكن باإلم ه  ذا ما  أعت ما.  إ جانب  سلط ومنطق ة التحكم وال مواج

عن ثمار التطور التق لتوسيع مساحة التفك  ما  ع اس سر ناك   ائحة،  نا من موضوعات، وفتح أفق  خرج زمن ا

ع ثقافية وعلمية   وفيد  بناء مشار ي. لقد أفرز واقع االنحباس زمن  و وي والقاري وال ذلك أك ع املستوى ا وا

ذا املوعد الذي نجتمع فيه اليوم، وقبل   ا نفس اإلفادة كما اللقاءات املباشرة، ومن ذلك تحقيق  نما ل ذات عالقة بالس

سقت أعماله األستاذة  ذلك  ت نما األدب، و زائر  موضوع س حقيق لقاء عل مماثل أشرف عليه أصدقاء أجالء من ا

باملغرب،   الصا  ع  رج  ا أفالم  الوثائقي   األسلوب  اشغال  جماليات  حول  باملغرب  وندوة  ك،  بر خديجة  الفاضلة 

ن من املغرب و  ،  ولقاءات ثنائية وفردية  مع أصدقاء ومبدع ا لطلب مج ات أخرى قمت ب كية، وج الواليات املتحدة األمر

وفيد. ا زمن  ا لو لم يلزم  ي إدراك ا ة لم يكن بإم انت بفائدة كب   و

ما ما حصل اآلن يجعل أحس   نة. ر عد أن عشنا عنف ا وفيد صار ممكنا  سبة  قبل  ان يبدو مستحيال سابقا بال ما 

ن   سا واملغرب  بندم وذنب حقيق زائر وفر س وا ل املرونة  تدب أمر عدم تمكن أصدقاء أجالء  من تو ي لم أكن ب و

عذر السفر.  ب  س   من حضور دورات سابقة للمؤتمر العل الذي أشرف ع تنظيمه 

انيات التقنية ثمار اإلم اجة الس و و ا ة ع املستوى ال  يجة بإفادة كب ه ن عد   ما أعت ائلة، واللقاء عن  ال

ي:    ما يأ

 
ون جوران ( 9 )، دار الوحدة، لبنان،ص.1982ثر   17)، إيديولوجية السلطة وسلطة اإليديولوجيا، ترجمة إلياس مرقص، الطبعة األو
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ع وفتح أفق   سر عد، و ، واملشاركة عن  ، باعتماد التحاضر الرق ل طبي ش شطة الثقافية والعلمية  عة األ أوال: متا

مادية   انيات  إم دون  ومن  لفة،  ت أقل  ون  سي ذا  ل  تنظيم  أن  خاصة  العلمية،  واللقاءات  للمؤتمرات  إيجابية  أك 

ا؛وتنظيمي نما وثقاف ى  مجال الس ة، ومن دون تحمل أعباء مادية غالبا ما عطلت أحالما ك   ة كب

اح   اق سواء من خالل  ي،  نما الس الدرس  ر  لتطو ا  م اإلستفادة  يمكن  إيجابية  صيغة  عد  س عن  التدر اعتبار  ثانيا: 

الدر  أفق  بفتح  أو  ة،  ضور ا صص  ا دولة  ة  مواز عد  عن  حصص  م  جدولة   خالقة  تجديدية  صيغ  ع  س 

ات بدعوة أساتذة من   عد، وتوسيع مجال تبادل ا ن  عن  ن ومبدع استضافة أسماء محلية ودولية ، واستضافة مخرج

ون ذلك بصيغة إضافة   اصة، ع شرط أن ال ي نمائية املقدمة  املؤسسة ا جامعات وطنية ودولية إلغناء الدروس الس

ناق، واالستخبار عن امتدادات درس األستاذ؛عبء إضا ع األ  يق ا   ستاذ، أو صيغة أخرى للتحكم وتض

ات   ذه الشرا ض  ع ن أك من مؤسسة جامعية، وتجاوز ما قد  كة ب ن من داخل ورشات مش و انية للت ثالثا: فتح إم

وقراطية، أو منطق التحكم؛ وعات الب ب ال س    الواقع 

عا: توظيف التحاض ار  را يل أف يا، وفتح آفاق لت شارك والتقاسم مغار ز التعاون وال عد لتعز ر الرق ، واللقاءات عن 

ة متنقلة  بلداننا؛ رات ومؤتمرات دور اح لقاءات وتظا ا عالقات الواقع من قبيل اق سمح    لم 

امل ك، واملصاحبة  املش للتأط  صيغ  غاية خلق  عد  التحاضر عن  توظيف  ال  خامسا:  ا ن،   الباحث للطلبة  كة  ش

ال.  ن  ا ثمار ه ملضاعفة إفادة الباحث ا، واس و ي والف محليا وج نما   الس

  خاتمة

العام،   النقاش  إ  النخبوي  عده  يله من  بت إال  بنظرنا  ستقيم  ال  ائحة  وا نما  الس مناقشة موضوع  إن  أقول  ختاما 

طه بقضايا الواقع االجتما ال ر عد له. إن جائحة  و ان من ما  عده، لو  وفيد وخالله، و وء قبل  ا الزمان املو  أفرز

  ، ائية للتحكم، وقوضت الكث مما ألفناه من مالمح الوجود الثقا واملعر والف وفيد مأساة جارحة فتحت أبوابا ال

ا. ل ا  تجاوز ان األمل كب ما  ا بالضرورة م عد ا ما  نا  و محطة ل اء وجودنا، واحتياجاتنا، وصيغ تدب قد صاغ زمن الو

ذا لصا من يحكم، ومن   ته، بل لقد صاغ  ع وفق مشي س الفن السا نما، والعمل امل  تدر لعالقاتنا بالثقافة والس

ا، وطبعا لم يكن بمقدورنا أن ن اء ماديا ورمز ة، كما  يمتلك املعلومة، ومن له القدرة ع االستفادة من الو ذه ا سب ل ن

و أن نقبل بالوضع، وأن نحد من مقاومتنا، وأن نطوع ذواتنا   و ما لن يحصل أبدا. قدرنا  دفتا يوما ما، و لم يكن ذلك 

وفيد من احتياجاتنا، ومن عنف   اية. لقد ضاعفت جائحة  إ ما ال  اء  الو و ما يتحقق بصيغ تمديد زمن  لألسوأ، و

ع   التحكم فينا، ومن محنة ناك تنو ال  ا من موقع و االست يجنا، لكن ما يبدو حاجة يجب استحضار س حصارنا و

مبادرة   أية  إلنجاح  والتعاون  شارك  وال التقاسم  مساحة  وتوسيع  ا،  وثقاف نما  الس حول  عد  عن  واملؤتمرات  اللقاءات 

نما ي، وفتح الدرس الف والس عد ع املستوى املغار القة لزمالء  معرفية وعلمية عن  ي للمشاركة ا ام املغار ي ا

لتقليص   ديدة  ا التقنيات  ثمار  اس وفاعلية   بجدية  والتفك  الشقيقة،  للبلدان  امعية  ا املؤسسات  من  وأساتذة 

ط   التفر م عدم  تمع، واأل ا ل عالقات  ا و نما وثقاف الس م  صد ما  ا، و امعة وخارج ا صار   التحكم، وا
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ائحة، ألن  ك الكث مما  ا اتيجيات لتدب العالقة مع ا ل الناس من طرائق واس لو اليقظ لتفكيك ما يقدم لنا ول

ر والفاعل. ي الوجود ا   يقوض معا

  املراجع  قائمة

ال، ( ا، ترجمة السيد ولد أباه، الطبعة 2006بروك باس ية، ديانة السوق وأعداؤ اض. ) بؤس الرفا ان، الر ، العبي   األو

رة.1995بورديو بي ( ، دار العالم الثالث، القا ، الطبعة األو يم فت   )، أسئلة علم االجتماع، حول الثقافة والسلطة والعنف الرمزي، ترجمة إبرا

ا، ترجمة عادل العوا، الطبعة-)، العقالنية العملية2000بورديو بي ( ، دار كنعان، دمشق. حول األسباب العملية ونظر   األو

زي محسن ( وت.2010بوعز ية، ب ، مركز دراسات الوحدة العر   )، السيميولوجيا االجتماعية، الطبعة األو

ون جوران (   )، إيديولوجية السلطة وسلطة اإليديولوجيا، ترجمة إلياس مرقص، دار الوحدة، لبنان.1982ثر

ستوف ( ي كر س2020دوغان مارك و ال ، املركز الثقا للكتاب، الدار البيضاء،. )، اإل   ان العاري، ترجمة سعيد بنكراد، الطبعة األو

شيل ( و م وت. 1990فو ، مركز اإلنماء القومي، ب   )، املراقبة واملعاقبة، ترجمة ع مقلد، الطبعة األو
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Report on the convening of the first session following the lectures of Professors Aksar and Tabato, 

during which the experiences of various specialists in production, distribution and organizing 

festivals are presented during the quarantine imposed due to the outbreak of the Covid pandemic 

ْي األستاذين أكسر  لسة األو ال ت محاضر عقاد ا ر حول ا  ، وال وتباتوتقر
ُ

ا  عرض تجارب مختلف   خالل

رجانات ع وتنظيم امل ن من اإلنتاج والتوز ب تف جائحة الكوفيد خ األخصائي س ر الشامل املفروض   الل ا

Dr Faten Mohamed RIDENE - University of Carthage - Central University - Tunisia  

دان ة-جامعة قرطاج-دة فاتن محمد ر امعة املركز سية -ا ة التو ور م  ا

Faten.ridene@esac.rnu.tn 

 

لسة   س، ا دان من تو نا املتواضعة، نحن الدكتورة فاتن محّمد ر عقدت ع بركة هللا، برئاس من املؤتمر الدو  االفتتاحّية  ا

عنوان   ن رادع لإلبداع وحافز لإلشعاعالعل املوسوم  ائحة: ب نما وا ع   19تبعات جائحة الكوفيد    -الس ع اإلنتاج والتوز

ي نما ي،  الس ّل من: املركز الّديمقراطي العر م من قبل 
ّ
ن-واملنظ ة أملانيا، -برل زائرّ نما ا ة  الّس ورّ

ّ
رس األفالم الث -مخت ف

ران  ج ة- 1امعة و
ّ
قافّية-أحمد بن بل

ّ
زائر، مخ الفنون والّدراسات الث غات-ا

ّ
ّية الفنون واآلداب والل

ّ
ي بكر بلقايد-ل -جامعة أ

زائر، ا-لمسانت سا س، جامعة قا رف بقا د العا للفنون وا اصة لآلداب  -ملع ة ا سية، املدرسة املركز و
ّ
ة الت ورّ م ا

ة-والفنون وعلوم االتصال امعة املركز حدة-ا
ّ
س املت ونور الّسم  -جامعات  العليا لعلوم  سّية، املدرسة  و

ّ
الت ة  ورّ م ا

نما بقّمرت ور -جامعة قرطاج -البصري والّس م سيةا رانو ،  ة التو ة الكالم بجامعة و ات ومعا
ّ
زائر 1مخ الل     .ا

و  ن  ساعت مّدة  األو  لسة  ا ا  نصف دامت  تخلل من  ،  تباتو  وحميد  إيرلندا  من  أكسر  مراد  لألستاذْين  ن  علمّيت ن  ْ محاضرت

خمس   ثم  من  املغرب،  سبعة  مداخالت  َمجة، أصل  اإلنتاج    ُم اء   خ ضيوف  ا  ع عقاد  صّرح  وا ي  نما الّس ع  والتوز

ائحة، وذلك  رجانات خالل ا ية    10بمعّدل توقيت    امل لسة املن ص ا
ُ ُ

لسة لت سة ا ن لرئ ْ ل مداخلة ودقيقت دقائق ل

لمة ل  قّدم املوالية مع إحالة ال
ُ
لسة بنقاش دام طوال املتدخل. ب وت   دقيقة.  30، لنن ا

لسة  الن  اناالفتتاحّية خب غيب عن ا
ّ

ن  ُمتدخ م ع الباحث مة  املؤتمر العل ع عرض تجار سبق ان قبال دعوة املسا

ن،  اضر لٌّ من: ا ما    و

ر   -1 عقاد الدورة مع انطالق تصو امن ا ن الدكتور رضا البا وذلك ل نمائية لدورت رج ومدير أيام قرطاج الس ا

رة الغفران" طه األخ “جز  شر

دوموم -2 رجان  م مؤسس  ودير  ب دليل  زائري  ا رج  والذي    DOMUMا ة  القص لالشرطة   ، ينعقد  الدو

عرف كذلك باسم البوابة الرقمية للفيلم القص الدو  وما  ا، و ر  ش

نما بجامعة ايرلندا الدكتور مراد أكس اضر  علوم الس ي و األستاذ ا رج ال سيان: ا ي  ألقى الضيفان الرئ ر واألستاذ املغر

ائحة،   نما وا ن تندرجان  التقاء محورْي الس ْ ر الّدكتور حميد تباتو، محاضرت نما من جامعة ابن ز اضر  علوم الس ا

كوفيد  والثانية تحمل عنوان  "  Film Production, Studies, Teaching during Covid-19 Pandemicاألو تحمل عنوان   

اق نما  و ياروالس مة أو دراما اال ز لسة  ع ال ص ل ذا امل ن اثر  اضرت ّ ا الع ع ن
ّ
ذا الكتاب االط ستطيع قّراء  "، و

 .   األو

اد  اتلت محاضرتا األستاذْين أكسر وتباتو  ش ء للمؤتمر، والذين منحونا شرف اثراء محتواه ع االس
ّ

، مداخالت الضيوف األجال

ائحة، وما  م خالل ا :  بتجار م ع التوا رجانات أو إيجاد حلول بديلة، و وه من الغاء أو تأجيل للم  واج

رجان الّدو  سة ومديرة امل ف، مؤّسِ نما فن، ڤالسيدة فاطمة الشر س س سيةڤا ة التو ور م س، ا  ا

ي الدو الدكتور عز الدين ش  نما رجان القدس الس س م ن - مؤسس ورئ   فلسط
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، مخرج ومنتح، شركة   سية ZoneArtFilmsالسيد بالل عثيمي ة التو ور م ة، ا   ، والية جندو

نمائية  الدكتور بوخموشة زائر-إلياس/ جامعة سيدي بلعباس / مخرج ومدرب دو معتمد  الصناعة الس  ا

احث وناقد،  ، مخرج ومنتج و   غرب ، الدار البيضاء، امل3DIS Filmsالدكتور سعد الشراي

رجان  الدو مشروع     ArtWorksالسيد ـكرم منصر، مخرج ومنتج، شركة    48FilmProjectساعة فيلم    48لألنتاج، ومدير امل

Festival 

اء الضيوف للمؤتمر:  ؤالء ا ّل من  صا ملداخالت 
ّ

عرض فيما ي م  و

رجان الّدو  -1 سة ومديرة امل ف، مؤّسِ نما فن، ڤالسيدة فاطمة الشر س س سيةڤا ة التو ور م س، ا  ا

عود إ سنة   نما فن"  س س رجان "قا س امل ف أّن تأس ه يتم عن مماثليه    2019تقول السيدة فاطمة الشر
ّ
ل، وأن ر أفر  ش

ا قسم األ  اإلضافة  رجانات، ع احتواءه، و امل "  من  الفيديو  "فّن   ْ َ لقس رجانات؛  امل و حال معظم  سابقة كما  امل فالم 

ر مارس من سنة   اب التو منذ بداية ش ائحة ع ال ".  ورغم تف ا ا اقع االف ر من موعد    2020و"الو (أي قبْيل ش

 أن يحافظ ع إقامته اثر موا
ّ

ى إال اب أ
ّ

ق اعداده الش رجان) فإّن فر ته لظروف جّد متعبة خالل االعالن الرس  انطالق امل ج

والن ومنع التنقل   ر الشامل املرفوق بحظر ا ة (وزارة الّدفاع) عن ا من السلطات السياسية (وزارة الّداخلّية) والعسكر

ن الواليات رجان  ب ق الشاب املعّد للم ذه العوائق، ن الفر سته بداية ثم اقتن-. ورغما عن  اض رئ ا بإقامته رغم اع اع

قوق   ة حسب ما يمليه قانون منظمة الّدفاع عن حقوق املؤلف وا
ّ

ن لألفالم امل ن واملوّزع ف
ّ
رقمّيا مع مراعاة حقوق املؤل

نما س س ي الّدو "قا نما رجان الس ا للم  مخرجو
ّ
ا من البلدان ال تر ا س، ونظ اورة بتو ق االعداد  -ا فن"، ن فر

رجان     املرور  رجان) ليتحّول بذلك ألّول م عقاد امل إ دورة رقمّية، بطاقة شبابّية وتوقيت قيا (ثالث أسابيع فقط قبل ا

قّي ينعقد بصفة  افر ّي و سّية أرتيفاي   %100عر ة له ع املنّصة التو
ّ

 األشرطة امل
ّ

قع بث   .  ARTIFYرقمّية، و

جاح  
ّ
ذا الن ا  نت، العقد من اآلالف، ليصل إ  ورغم إقرار عيه ع التدفق العا لألن رجان الذي فاق عدد متا وظ للم امل

وتوكول    10590 عض القاعات مع اتباع ال رجان أن يصل إليه ان اقتصر العرض ع  متفّرجا ع األشرطة (عدد لم يكن للم

الـ   سبة  ن  املتفّرج عدد  يتجاوز   
ّ

أال يفرض  الذي   ّ م    %50الص بي من  ا)،  مقاعد عدد  س    2100من  قا والية  من  متفّرج 

ن، باإلضافة لـ   ن با الواليات  من حيث عدد املتفّرج سبة ب أع  رجان،  متفّرج ع عروض مسابقة "فّن    3000محتضنة امل

ر  امل س  تأس كة  شر فإّن  ذا،  ا  إقرار رغم  رجان؛  للم الّرسمّية  للمسابقة  ة  املواز فاطمة  الفيديو"  الّسّيدة  ومديرته  جان 

عيه   س، محدودّية عدد متا ة تواجده  والية قا وّ ا، أال و ج رجان يتعّرض ل الّيات ال يزال امل ف قد أردفت بطرح اش الشر

ور   م ا ذّمة  ع  مجّمعة،  اتفّية  خطوط  ع  لإلرشاد  ق  فر وضع  ا  رجان  امل إعداد  ق  بفر دفع  مما  الوالية  أبناء  من 

ذا طبعا باإلضافة ا فقدان العالقات االجتماعّية لال  دة األشرطة املعروضة،  ستفسار حول كيفية الولوج إ املنّصة ملشا

وعاّمة   للعرض  ن  اء املواكب ّ وا ّ والتق الف قه  ن فر ب ط،  ّل شر ت عرض  نقاشات  ثق خالل فتح  ال تن شاركّية 
ّ
وال

عقاد ال  أّن اال
ّ
ور، إذ م عقاده،  ا ّي املعتاد خالل ا شار يوّي ال ع ا ا

ّ
رجان، رغم نجاحه، قد حال دون إضفاء الط ّ للم ّرق

وار.    وذلك لتغيب عنصر ا

ي الدو الدكتور عز الدين ش  -2 نما رجان القدس الس س م ن - مؤسس ورئ  فلسط

ي الّد     نما رجان القدس الس ، مؤسس ومدير م ّل دورة  يقّر الّدكتور عز الّدين ش عّود ع القيام بإعداد  ه 
ّ
، بأن و

عقاده، من غزة، مقّر إقامته الّدائم. وخالل الّدورة الفارطة (  خ ا سبق تار رجان ع مدى سنة    2020من امل
ّ
ا تف م ) ال دا

ق ا االت املصابة، ولم يكن فر يب عدد ا ل ر ش عقاده، ارتفع  خ ا ائحة، قبل أسبوع فقط من تار رجان مستعّدا  ا عداد امل

و ما   رة لعرض األشرطة بصفة رقمّية، و
ّ
ناك منّصة متوف رجان. كما لم تكن  ذلك لم ينعقد امل ذا القبيل، و ألّي طارئ من 
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دف التعاطي مع الوضع   ا داخل مقّرات مؤسسات  بدال العروض  القاعات بمثيال رجان الدكتور ش إ اس دعا مدير امل

ا وتوكول  الّص  ال اتباع قواعد  و عن  الس ور محدود، طبعا دون  ى، واالقتصار ع جم الك التجمعات  تفادي  رج ع 

افة االحتياطات الالزمة. وقد تم عرض األشرطة املشاركة  الّدورة الفارطة خالل دورة الكوفيد.   ّ وأخذ    الص

ا  عقاد سبة للدورة السادسة ال تم اعالن ا
ّ
ا   أّما بال ق اعداد د بأّن فر

ّ
ة القليلة املقبلة، فإّن الّدكتور ش يؤك الف

رجان القدس   عقاد املؤتمر. وقد صّرح األستاذ ش بأن م ا  األسبوع املوا ألسبوع ا اآلن ع قدم وساق إلعداد افتتاح

ل ضيوف امل
ّ

صار ال تحول دون تنق ة جائحة ا شأته ع مواج م إ  الّدو معتاد منذ  ان تحكيم مما يضطّر رجان من 

ة للمسابقة.  ن األفالم امل ن من ب اضّية ملناقشة واختيار املتوج   عقد اجتماعات اف

، مخرج ومنتح، شركة   -3 سية ZoneArtFilmsالسيد بالل عثيمي ة التو ور م ة، ا  ، والية جندو

ن   ن وموّزع ن وتقنّي ن وفّنّي ن ومنتج ن  القطاع من مخرج ّل العامل  انطالق مداخلته، شّد االستاذ بالل عثيمي ع أيادي 

 . ن عموما ع القطاع الثقا ّية أو إقليمّية أو دولّية، طبعا باإلضافة للمشرف
ّ
نمائّية محل رجانات س   ومديري م

ته كمنتج شار    وخالل حديثه عن تجر ته الّدائمة، قبل وخالل ان ائحة، أقّر األستاذ بالل عثيمي بمواج وكمخرج خالل ا

ع املعّقد املستع  ظّل السياسة الثقافية   ي، مما يضفي ع اإلنتاج طا ط روا عيق وتحاصر انتاج شر ات  ائحة، لصعو ا

ا ه بإحداثه ملؤّسسة 
ّ
س. ولعل العاصمة تو شاط  

ّ
ال ة  ة  ومركزّ ورّ م ل ي  الغر ة من الشمال  نتاج سم بصرّي  والية جندو

عث شركة انتاج  والية، أقّل ما ي  ق قبوله لتحّدي  ، عن طر ّ شاط الثقا
ّ
ة ال ّ للّتنديد بالمركزّ علن عن مسار نضا سّية،  قال  الّتو

بلّية والّساحلّية    ذه املنطقة الغابّية وا ا: "جّنة عدن" :  رة ال مثيل  لوصف ر، ش ان تصو ا كم ذات اآلن، وال يضمن من يختار

البة. بيعّية ا
ّ
ا الط ر مناظر ا لشّدة    ل

ائحة ال عّمقت األزمة،   ة اإلنتاج الثقا  العاصمة، زد ع ذلك ا وقد دعا األستاذ بالل  مداخلته من لكسر عائق مركزّ

ا الدولة خال ط من وزارة الشؤون الثقافّية، باإلضافة إ الّرخص  عالوة عن القيود ال تضع ر
ّ

ر األساسّية للش ل منح رخص التصو

شفى أو وزارة   ة ان تضمن الفيلم لقطات مصورة  مقّر مس وزارة ال ا،  ر   أماكن عمومية تحت لواء من وزارات حول التصو

الدفاع أو وزارة  مقر مركز شرطة  ر   التصو ان  ان  و عن    الّداخلّية  الس دون  ة، طبعا  عسكرّ ثكنة  لقطات   ر  تصو  حال 

صول ع   ل وطلب ا الّية التمو اء؛ زد ع ذلك اش  الو
ّ
ا وذلك اثر تف خيص ل

ّ
ر ألشرطة تّم آنفا ال الية انقطاع التصو إش

ا م  
ّ

ع أفالم ب ن مشار ا  صيغة مناظرة ب عرضه وزارة الشؤون الثقافية سنو و   دعم  ق دور انتاج، دون الس فون عن طر
ّ
ؤل

ديد باإلبادة  ج ك ا  عّرض اتفاقيات دولية حول اإلنتاج املش انية تنقل   رّ عن  عدام إم ر الشامل وا اء وفرض ا  الو
ّ
اء تف

ط "املنطقة ر شر و ما أّدى ا تأجيل تصو ائحة، و ات اثر استفحال ا ن لتبادل ا ن الدولي تص " للمخرج األسعد  La Zoneا

ن   القوان بمختلف  واملرتبط  ك  املش اإلنتاج  الية  واش ع  التوز وضبابية  ن  املمول اجس  كذلك   . عثيمي بالل  واملنتج  الّدخي 

رج واملنتج  ائحة ، كما أشار ا ب ا س كة  ع املش ددة باإللغاء وف العقود لتتا تأجيل املشار بالل    واالتفاقيات الدولية امل

ة تحت لواء   ة املنضو تصة (اإلدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصر شورات من السلطات ا عثيمي لتداول امل

و   ن، و ن والفني ر  األماكن املغلقة أو التقليص من عدد التقني ر أو منع التصو وزارة الشؤون الثقافية) حول تأجيل أيام التصو

ةما أّدى إ  ا خالل تلك الف ر   .املساس بجمالية األفالم املزمع تصو

نمائية  الدكتور بوخموشة -4 زائر-إلياس/ جامعة سيدي بلعباس / مخرج ومدرب دو معتمد  الصناعة الس  ا

ن مجال الثقافة خالل   ن فيما يخص قوان زائري الدكتور الياس بوخموشة باّتباع سابقيه من املتدخل رج واملدرب ا انطلق ا

ي   نما ر الس رة الثقافة والفنون عن إيقاف التصو زائري قد واجه اعالن وز ي ا نما ر الشامل فأردف أّن اإلنتاج الس ة ا ف

ات    بمرسوم رس مما أّدى ا عض الشر ا خسائر ماّدّية جسيمة، مع تمّتع  ر لتنجّر ع ع األفالم عن التصو عض مشار توقف 
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ائحة،   ة. وقد توقفت خالل ا ا بصفة دور ان ينظم ّية  ته من ورشات تدر ديث عن تجر ض. ثم تحول ل عو اإلنتاجية بمبالغ 

م ال،  با ن  تم واة وم ل ا  ان ينظم ال  الدورات  بمثابة وساطة  ذه  تصبح  ل دورة،  اية  ة   ر أشرطة قص بتصو شفوعة 

ا ما يطرح عادة    والن، يطرح ع ّ للّضغط الناتج عن حضر ا امل دور عالج نف
ّ

ّ الش ّ ر الص ة ا ثقافية تلعب خالل ف

النقاش من  اضية ا نقاش    حلقات حوار، ليمنحوا التناول بذلك، صبغة فّنّية ووساطة ثقافّية، ليتحّول  الشارع والوسائط االف

رج واملدّرب بوخموشة أّنه   ّي أو ابداع. وقد أضاف ا عب ر الشامل وما انجّر عنه من احتباس  ط خالل ا حول انجاز الشر

ا تحت   ا أيضا من حصد جوائز، ملا اشتغل عليه مؤلفو رجانات دولّية، وم ذه األشرطة من شارك  م ن  ه، من  ناك من ب تأط

ادف ي  نما ه االجتما ا حوار س ل العنف الّرمزي ونظ ذه الّدورات ملا    .تحو وقد أشار األستاذ بوخموشة كذلك ا توقف 

ة األساس والبناء جمالّيا وفّنّيا.  ا ا أشرطة قوّ ل ار يتم تحو ك من أف واء مش   فقدته من حضور وتفاعل وتنّفس 

ا،  ورغم انتماء األشرطة ا ة ال اعتاد ع املشاركة ف
ّ
نما املستقل ا األستاذ بوخموشة كمدّرب، إ ما يصّنفه بالّس ل أشرف عل

ة أو   ا، ملا يواجه من عراقيل تنّقل دو كصعو رجانات الّدولّية ال اعتاد ع املشاركة ف فقد وجد نفسه مكّبال عن الّتنّقل للم

ة عبو  صول ع تأش ة أو تضاعف ثمن الّسفر. استحالة ا ّ ّو ف الّرحالت ا
ّ
 ر، أو فرض صنف محدود من الّتطعيم، أو توق

احث وناقد،  -5 ، مخرج ومنتج و   ، الدار البيضاء، املغرب 3DIS Filmsالدكتور سعد الشراي

ن سلبيّ  ه ا محور عب ا حسب  عاٍط صّنف عة محاور  ن. وقد  تطّرق األستاذ سعد الشراي خالل مداخلته ا أر ن إيجابّي ن وآخرْ ْ

ة ا ر خالل ف ّية عن التصو ع من األفالم املغر ي أبن تطّرق ا توقف أغلب املشار نما ر  اندرج التناول األّول  حقل اإلنتاج الس

ن التق ق انية تجمع عدد كب من أعضاء الفر ا من قبيل عدم إم والف  نفس    الشامل، وذلك تبعا لعديد األسباب ال ذكر

، الذي احتوى   ّ ول الّص وتو ي، ع إصداره لكّراس شروط ال ي املغر نما ر، ذاكرا كمثال ما قام به املركز الس ستوديو التصو

ر عن تجاوز العشرة أنفار، ووجوب    64 ان التصو اص املتواجدين بم شبه املستحيلة: كمنع عدد األ ا األستاذ شراي  بندا صّنف

ذا باإلضافة ا إرساء   ارتداء د. طبعا  ر املش ا عند انطالق تصو ام ا فقط أمام ال ع ر والّسماح ب ة الّتصو الكّمامة طوال ف

و   ر، و ع عن التصو ا مما أّدى ا انقطاع عديد املشار ا جميع فة ال استحالت ع دور اإلنتاج تلبي اّم من البنود ا عدد 

بـمصط  ل ما جع ة  ذه الف راء إنتاج" امتّدت طوال سنة ونصف من    - un désert de production-األستاذ شراي يصف  "

  الزمن.

، اذ تم اجبار جميع     ر الشامل من تأث سل ال خالل ا ذا ا عّرض له  ع األفالم وما  م توز النقطة السلبّية الثانية 

ع ع الغلق خالل ا ص كب  عدد  قاعات التوز
ّ
ر الشامل مع محدودية عرض األشرطة ع املنصات الرقمية، مما أّدى إ تقل

رجانات املقامة عادة قرابة   ا    80ا    70امل ا، أو تّم تأجيل انت قد توقفت برمج ا 
ّ
ه، جل عب ا باملغرب حسب  نمائيا سنو رجانا س م

ق موا اضيا عن طر اف ا  عض عقاد  ا ض  عو رجانات  أو  امل ذه  إقامة  ض  ع ّم عائق  أ ان  منّصات عرض. وقد  أو  ق 
ّ
تدف قع 

ّي يج ع انطالق العرض  القاعات قبل استخدام   ّي املغر ا، ألّن الّنّص القانو ع الّية حقوق عرض األشرطة وتوز متجّسدا  اش

 أخرى. 
ّ

  املنصات ومحامل بث

نما: األّول يتجّسد      و املقابل، يقّر األستاذ سعد الشراي   الّس ان إيجابيان ع مجال  ائحة كذلك تأث ان ل بأّنه 

ات   و نار في الّس
ّ
ن ومؤل رج ّ العديد من زمالءه ا ّ الذي م ه-الّنفس اإلبدا عب ن  -حسب  ت افيا خالل ف الذين وجدوا وقتا 

ّية (د امل  موطنه اململكة املغر
ّ

ر الش ن من ا م إ التفك بأك  متتاليت ر والثانية ثالثة)مّما أّدى  امت املوجة األو سّتة أش

م  يجة لتعاط ن ن ف
ّ
 تحّسن  مردود املؤل

ّ
ذا إال مالية والفّنية ، وما  ا ا ات أدّق من حيث خاّصيا و نار عمق، والّتوّصل إ س

م املرجّوة بتؤدة، مّما أ امل مع قصص افالم
ّ

ر الش ا  خالل ا غلب عل عاط مختلفة عن الّسائدة ال  م نحو محاور  ّدى إ ترحال

ر،   م بوقت محدد النطالق التصو ن ، لعدم ارتباط ة نظر منفتحة لدى املؤلف امل لعب دور زاو
ّ

ر الش أّن ا ع العنف؛ و عادة طا

إ    ، شراي األستاذ  عب  ستؤّدي، حسب  مة،  مل غوصون  قصص  م  ما جعل و  ية،  و املغر نما  الس جديدة   موجة  ور  ظ
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ّية ال مّرت   ا البلدان العر ن املغرب و ا ب ذا التوّجه مش ان  ساؤل ما إذا  و سائد ومألوف، مع طرحه طبعا لل مختلفة عّما 

سان  اإل العالقات  ه جميع  عب ّية، حسب  املغر األفالم  لتص  به،  املغرب منفردة  انت  إن  أو  ائحة،  واالجتماعية  حال  با ية 

بالبحث   ا  ا وتناول مناقش ئذ بال روح، وتفقد فرص  ر الشامل لتصبح األشرطة حي ائحة وتّمت العودة إ ظرف ا ا تطّورت 

  والتمحيص والّنقد.

دان بت  سّية وقمنا نحن دة فاتن ر ا با(عرض األستاذ سعد الشراي مداخلته بالفر ّية)يص محتوا   لعر

رجان "مشر م/ لإلنتاج   Artworksمخرج ومنتج/شركة  / السيد أكرم منصر  -1  48H Filmساعة فيلم    48وع دير م

Project/ س  تو

الية املطروحة تزامنا مع الظرف االقتصادي والص    السيد أكرم منصر  انطلق ، وتثمينه لإلش بتمنياته بنجاح املؤتمر العل

رجانات م وتنظبم امل ع أعمال رجون خالل انتاج وتوز ه املنتجون وا ن الذي يواج س والعالم ع    الرا دا  حد سواء تو ش ، مس

رجان  خاصة بتأجيل دورة   ائحة دون    ا تأجيل عديد االنتاجات ال  باإلضافة ،"ساعة فيلم  48وع  مشر "م مجة وحالت ا انت م

ا ور غلق القاع  إثر ع  ز أو التو   اإلنتاجعد    ل او ماخالاو مرحلة    اإلنتاجسواء خالل  ،  ص ء  الغاا    باإلضافة،  حظر التجول و ات  االمر 

رجانات الدولية. كما أشار ا تأجيل انتاج  ل العديد امل طه الوثائقي الطو ات  ، وقد واجه  ثالثشر ى البحث  ع مستو   أيضا صعو

ل  عن وسا ره  صو ف يوم انطالق ت صاد  ةشاركعوة امل دته ل تلب  يوم، كما أشار ا ان  التنقل و يل السفر  نظرا لتعط  ، اإلنتاج ئل تمو

ذا ما  و  ا خلته م يرسل مداجعله  و ّ لة لنقوم بب عقاد ال ّ ع املؤتمر. خالل ا ي من وقا   يوم الثا

أكرم منصر كذ    السيد  ا  أشار  ا  الك  السايل  تأجضطراره  رجان "مشر عة من  الدورة  ثالث      لم"ساعة في   48وع  م

اضشامل  ر ال راء اجبات  مناس ا اف ا من تجّم ما  ب   ياثم لزوم اجراء ر  عات فرق  ف ا  تحر شارك اتو و نار ام  سيم موتق  س

ن   ب ر  ق   ضاءأعالتصو ثالث  مل  االنتظارمع  ،  ل فر ا ا  أسابيعدة  عرض    للقيام  القاعات  تفتح  ر  خة  املنجز   األشرطةن  ا الل 

للعراق  التعر الشامل. وتبعا  تم  ال  الدورة السا يل  ا خالل  ل ال   باإلضافةعة،  ض  توفر  رص ع    ، أمامالالزماملادي  دعم  لعدم  ا

رجان ب تن ا الدو ظيم امل انت عل ودة ال  اأكرم منص   ذ األستارات الفارطة، ارتأى  نفس ا ق امل ر و شاور مع  ، اثر ال رجان  فة فر

م
ّ
نة الّدولية املنظ ا ال ائن مقّر رجان العاملي، وال ذا امل ثامنة  الّدورة ال  جميع    ؤّجلوا ي ، أن    كية ر  الواليات املتحدة األمة ل

ا رجان   امل ا:  من  سيقام  ان  ال  البلدان  الّدو  وضع فة  الّصعيد  ع  ك  مش  ّ ّ خو ص التأجيل  أج  املنظعفا  ،  ن  م 

شار العدوى  ن من ان سابق رجان 2022ودة خالل دورة سنة ل الع، ع أموامل عقاد امل سق العادي ال   .ا ال

دان من ت  نا بحفظ هللا وحمده، نحن د. فاتن ر لسة األو من  أتممنا  رنا املتواضع حول ا س، تقر و

ن رائد لإلبداع وحافز لإلشعاعاملؤتمر العل الّدو  ائحة ب نما وا وفيد  -الس ،  تبعات جائحة ال

سة ل عرب عن شكرنا  مبصفتنا رئ ا، لنختمه بحمدنا وشكرنا  عّز وجّل الذي جاد علينا بكرمه، و

ة و س املركز الّديمقراطي، املوصول لألستاذ عّمار شرعان رئ
ّ
اف ش مدير املؤتمر، و م عا األستاذ كر

رف  
ّ

ذا الش ّل باسمه ورسمه، حول منح  ن،  ْ ن العلمّية والتنظيمّية القديرت ْ نت
ّ
رؤساء وأعضاء ال

 عّز وجّل أن يكتب جمعنا مجّددا  قادم  
ّ

ن من  ال له، ومتمّن ون أ ن أن ن صنا املتواضع، راج ل

كم وأوطانكم  املؤ  ّ القدير بأن يحفظكم وذو س وخارجه، مع تضّر للع شورات  وط تو تمرات وامل

اء بإذنه، عاجال غ آجل ان شاء هللا.  ل الو  وأن يز

دان ة-جامعة قرطاج-د. فاتن محمد ر امعة املركزّ سّية-ا ة الّتو ورّ م  ا
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Abstract:  

The current study aimed to reveal “Cinematic creativity in light of the Corona pandemic, a study of the reality of Algerian 

cinema from the perspective of its treatment of social issues in light of the spread of the Corona pandemic،” The positive 

impact of cinema on society and individuals, socially and psychologically ، As for the approach used in the study ،it was relied 

on a "descriptive and analytical approach 

Keywords: 

Cinema - society - social issues- Corona pandemic 

  

ص  : امل

الية  الدراسة  دفت ي  اإلبداع"    عن  للكشف  ا نما نما  لواقع  دراسة  ورونا  جائحة  ظل     الس ة  الس زائر ا  منظور   من  ا   للقضايا   معا

شار ظل   االجتماعية ذا   ،" ورونا جائحة ان ا ال الدراسة خالل من و نا ونت عينة ع أجر ي فلم من  ت نما زائر  س  عا  والذي  ا

نمع    اجتماعية  قضايا زائري   ا ي  التأث   ومدى  ا كه   الذي  االيجا نما  ت تمع  ع  الس     املتبع  املن  أما  ونفسيا،  اجتماعيا   واألفراد  ا

      "تحلي وصفي من" ع االعتماد تم فقد الدراسة

لمات    : املفتاحية ال

نما  . ورونا جائحة –  اجتماعية قضايا –مجتمع – س

. 
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   املقّدمة:        

ي " أرسطو" ميال إ             سان بطبيعته كما يقول الفيلسوف اليونا ذا اإل سان مالزما له، ألن  شأة اإل ظل الفن منذ 

ن، كما   عدام التوازن  الواقع الرا ضا ال عو تلفة  ذا يجد  الفنون ا سان  عصرنا  اة والتقليد، كما أن اإل ا ا

ش فيه، إال  يرى فيه وسيلة إليجاد التواز  ع ن العالم الذي  نه و ش فيه، إال أن بلوغ التوازن ب ع ن العالم الذي  نه و ن ب

ادفة   لمة ال سان يبحث  نفسه عندما يتجاوب مع أغنية راقية جمعت ال ذه، إن اإل ان بلوغ التوازن أمرا متعذرا  أيامنا 

ن الرائق واألداء املتم من مطرب يأخذه ا فنان،    النظيفة وال ن يتأمل  لوحة فنية أبدع إ أس درجات املتعة، أو ح

املساجد والقصور   يم  جماليات عمرانية  د فيلما، أو مسرحية، أو  شا أو يقرأ رواية، أو يبحر مع شاعر  قصيد، أو 

ا ش خلف، وغ   ) 03، ص2009.( 

سان من التمز             ستطيع ان ترفع اإل امل، وتنقذه ن مخلوق متحرك ومبدع،  إن الفنون  ت إ الوحدة والت ش ق وال

ة راقية   ر ان منذ بداية حياته األو ع امن الفشل واليأس، الفنون أداة  لل إ التحضر ، فقد  س بدون  مخلوق 

م الواقع، و سان ع ف ساعد الفنون اال تمع،  ام الفرد ومساعدته ع االندماج  ا  نوع من التط النف  الح

ا، وتتج  إبداعات فنية   ذه العواطف، والرغبات بأس معان سة، ورغبات مكبوتة،  الفنون تنعكس  لعواطف حب

س  سان، فاإل يط باإل اس للعالم الواقع ا ع عب وا و  ا الفنان، غن الفن  ان   مختلفة رافية ساحرة أخاذة، يجسد

عّ  ية ع   األرض، والفن    فنو األرض  ائنات ا نه عن طموحه ورغباته من خالل صراعه اليومي مع الطبيعة، ومع ال

سان. توى الفكري لإل ، وا عب أيضا عن املستوى الرو اس له، فإنه  ع عب عن ذاك وا و   ش خلف، بقدر ما   )

  )  04، ص2009

الدراسة ع          ذه  سلط الضوء   للمجتمع دراسة لواقع    وعليه س ة القضايا االجتماعية  نما  معا الس مية  أ

الية التالية: زائر، من خالل طرح اإلش ا للقضايا االجتماعية ي إشارة إ ا ة من منظور معا زائر نما ا      الس

لة من خالل ما تم عرضه  املقدمة فإن :   مش ي  ساؤل اآل     الدراسة من خالل ال

ا للقضايا االجتماعية ؟.  - ة من منظور معا زائر نما ا و واقع الس   ما

  ساؤالت الدراسة:

ورونا؟.  - شار جائحة  ا للقضايا االجتماعية ي ظل ان ة من منظور معا زائر نما ا ات تواجه الس ناك صعو   ل 

للقضايا االجتماعية   ظل    - ا  ة من منظور معا زائر نما ا الس ال تواجه  ات  الصعو ناك فروق  نوعية  ل 

ورونا؟.   شار جائحة    ان

ورون    - شار جائحة  ا للقضايا االجتماعية  ظل ان ة من منظور معا زائر نما ا ات ال تواجه الس ما أبرز الصعو

  ؟

ي ان يلعب دور استقراء؟كيف بمكن ل  - ط روا   شر

 فروض الدراسة:

ورونا.  - شار جائحة  ا للقضايا االجتماعية  ظل ان ة من منظور معا زائر نما ا ات تواجه الس   ناك صعو

ا للقضايا االجتماعية  ظل    - ة من منظور معا زائر نما ا ات ال تواجه الس شار  ناك فروق  نوعية الصعو ان

ورونا.   جائحة 

ورونا.  - شار جائحة  ا للقضايا االجتماعية.  ظل ان ة من منظور معا زائر نما ا ات متعددة تواجه الس   توجد صعو
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داف الدراسة:  : أ ا فيما ي  يمكن حصر

للقضايا االجتماعية   - ا  ة من منظور معا زائر نما ا ات تواجه الس م الصعو شار جائحة    التعرف ع أ ان ظل 

  ورونا.

شار    - ا للقضايا االجتماعية  ظل ان ة من منظور معا زائر نما ا ات املتعددة ال تواجه الس معرفة نوعية الصعو

ورونا..   جائحة 

مية الدراسة:   أ

ة: -1   مية النظر   األ

ات ال    -         م الصعو يان أ نما، و ذلك من خالل ت مة  إثراء أحد مجاالت الدراسات االجتماعية  مجال الس املسا

ورونا. شار جائحة  زائر  ظل ان نما  ا ا تحول دون تطور الس   ترى أ

مية العملية:  -2   األ

ن  مجال علم االجتماع  وال  -         تص باه ا زائر   لفت ان نما  ا ات ال تواجه الس ن إ الصعو ل العامل نما و س

ورونا، ومن ثم   شار جائحة  ة ان ي   ف نما من جانب عدم االستقرار االجتما واالقتصادي  ظل ضعف االنتاج الس

ات كما يجب.  ذه الصعو   العمل ع تجاوز 

  حدود الدراسة: 

ة - شر دود ال ونت عينة الدراسة من  :ا ة. ) 65( ت   أسرة جزائر

انية: - دود امل زائر. ا ة والية املدية دولة ا ز ت الدراسة بمدينة العز   أجر

دود الزمنية: - ري ماي و جوان  ا   . 2021خالل ش

ات الدراسة:   تحديد مصط

نما:  ( -1   ):  Cinemaس

رة            ظا أو  لة،  مش أو  موضوع،  عن  الثابتة،  املتوالية  الصور  من  سلسلة  عن  عبارة  بأنه  ي  نما الس الفيلم  عرف   "

من   عادة  عرضه  مدة  اوح  ت بكرة،  ع  ملفوف  ط  شر ع  مطبوعة  موضوعه    10معينة،  حسب  ن،  ساعت إ  دقائق 

  ) (http://www.moqatel.com/.2021.p01والظروف ال تحيط به. ". 

  ): societyمجتمع ( -2

املع            ن الناس،  ل شبكة العالقات ب ش املغلق وال  ل النظام نصف  ش ال  الناس  و مجموعة من  تمع  " ا

عض العلوم   ب  م وضمن جماعة منظمة. ... وتذ
ّ
ل منظ ة  ش ش سو ع ش إ مجموعة من الناس  العادي للمجتمع 

تمع مجمو  عت ا ن  د ح عد  التجر ن كيانات اجتماعية. " أشواطا أ   ).(ar.wikipedia.2021.p01عة عالقات ب

  ):social issuesقضايا اجتماعية ( -3

القضايا            وتختلف   ... االجتماعية.  واملعاناة  االجتما  الصراع  االجتماعية،  ل  املشا شمل  االجتماعية  القضايا   "

ناك قضايا ال   ا جوانب اجتماعية واقتصادية، و رة ل عض القضايا مثل ال االجتماعية عن القضايا االقتصادية ولكن 
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تتعار  و  روب،  ا مثل:  الفئات  ذه  من  أي  ".تقع   القيمة..  لول  ا ذات  االجتماعية  القضايا  مع   (ض 

ar.wikipedia.2021.p01 .(  

  ): Corona Pandemicجائحة كورونا:(  -4

 من   
ً
سان. ومن املعروف أن عددا يوان واإل ب املرض ل س وسات ال قد  ورونا  ساللة واسعة من الف وسات  " ف

شر أمراض تنفسي ب لدى ال س ورونا  وسات  عة إ األمراض األشد وخامة مثل  ف د الشا ا من نزالت ال اوح حد ة ت

شف   ك
ُ
ورونا امل وس  ب ف س ادة الوخيمة (سارس). و س) واملتالزمة التنفسية ا متالزمة الشرق األوسط التنفسية (م

وفيد  مرض 
ً
  ) P.www.who.int.032019(  "19-مؤخرا

ي  العالم: الدراسات حول تأث جائحة كورونا ع  نما   االنتاج الس

وفيد   ب جائحة  س طر  نما املنعطف ا ف إنتاج األفالم   19تدخل صناعة الس
ّ
نما وتوق ال أدت إ إغالق قاعات الس

اية مايو/أيار املا بحوا   نما ح  ي. وتقدر خسائر الس نما ان الس رجان  ا م ى، وع رأس رجانات الك لغاء امل و

  ر دوالر. مليا 17

وابح   ب ال س ما عن منصات العرض  ورونا ال تبعد ا نما العاملية أزمة مالية حادة من جائحة  وتواجه صناعة الس

فيه تتعرض منذ بداية   اء املال، فإن صناعة ال ية. وحسب خ ة مالية، إذ أغلقت نحو    2020ال ألف   70ألك ضر

ن، ثم تال  نما لعرض األفالم  الص ا واليابان، منذ منتصف مارس/آذار.  س ا وأم نما  أورو ا إغالق جميع دور الس

نما العاملية بنحو   نما نحو  2017مليار دوالر. و عام    138وتقدر قيمة صناعة الس مليار    43.4، بلغ دخل صناعة الس

ا تواجه مجموعة  فيه، لك مة  عالم ال نما من الصناعات امل عد الس   .من املتاعب دوالر. و

وليوود مواعيد   ات  ات إنتاج األفالم واملسلسالت  أنحاء العالم، كما أّجلت شر ع صعيد اإلنتاج، توقفت استديو

امس من سلسلة أفالم جيمس بوند  و الفيلم ا ا فيلم جيمس بوند "نو تايم تو داي"، و سية، ومن بي ن األفالم الرئ تدش

ا الن ة ال يمثل ف ي الذي يقام  الش نما ان الس رجان  ائحة كذلك إ تأجيل م ج. كما أدت ا جم الش دانيال كر

نما   الس سائر  صناعة  التا فإن ا و العاملية،  نما  الس ج لصناعة  و ال م منصات  أ عد من  مايو/أيار، و   
ً
ا سنو

ديدة ثمارات ا اجع فيه االس ايد  وقت ت   .ت

سائر:    شأن ا

اري، نحو    ا العام  نما، خالل  كية، خسارة صناعة الس آم األم نما من املتوقع أن    24.4تتوقع شركة  مليار دوالر، ب

فيه، حوا   اال أخرى من ال فالت الغنائية وأش نما واملسرح وا فيه، وال تضم الس مليار دوالر    160تخسر صناعة ال

ورونا. ولكن  ب جائحة  س ي   خالل العام  ا  النصف الثا سبان عودة األمور إ طبيع ما أخذت  ا ذه التقديرات ر

  .من العام

ي: سا قبل "كورونا" تراجع ا وسطوة األم نما  فر  الس

يل   ع وكذلك إعادة تأ ر والتوز ل والتصو ورونا مجموعة من العقبات  التمو ب جائحة  س نما  وتواجه صناعة الس

ا إجراءات  دور الس رى محللون ماليون، أ ورونا. و وس  شار ف اصة بمنع ان ية ا ناسب مع اإلجراءات ال نما، لت

ور املقبلة. وح   نما خالل الش ا معظم دور العرض وسط اإلقبال الضعيف املتوقع ع الس لفة قد ال تقدم عل م
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نما سيخرجون من   وس، فإن مرتادي الس ب البطالة املرتفعة وتراجع  حال انحسار الف س  
ً
ن ماديا ق ائحة مر ذه ا

ات فيه واالقتصار ع الضرور م من اإلنفاق ع كماليات ال ما ستمنع ذه الضائقات ر التا فإن    .األجور، و

نحو   العاملية خسرت  نما  الس صناعة  أن  إ  بورتر"  ر وليوود  " شرة  إحصائيات  ش  م  7و دوالر ح  نتصف  مليارات 

ما تصل خسارة صناعة   شرة املتخصصة  صناعة األفالم، ر ن. وحسب ال نما  الص ب إغالق دور الس س مارس/آذار، 

نما إ  ما تصل  17الس سائر ر ش التوقعات إ أن ا اية مايو/أيار. و كندا،  اية   1.8مليار دوالر ب مليار دوالر ح 

وفتحت  اري.  ا ران  الناحية  يونيو/حز من  اري  ا ر  الش منتصف  منذ  شغيل  لل ا  أبوا وليوود  ات  استوديو عض 

شغيل د أّجلت عمليات ال ة، لكن من الناحية العملية فإن االحتجاجات الشعبية ضد مقتل املواطن جورج فلو   .النظر

وليوود خسرت نحو   نما   الس كية أن صناعة  أم ر  ورونا، كما  ألف وظيفة ع األق  120وتقدر تقار ل من جائحة 

سائر   ي، ولكن ال توجد أرقام دقيقة حول ا نما ا  اإلنتاج الس عول عل انت  ثمارات ال  ا العديد من االس ت م ر

ا ل عرضت  ال  نما    .املادية  الس اتحادات  ونومكس" لصا  إي "أوكسفورد  مؤسسة  ا  أجر دراسة  قالت  طانيا،  بر و 

ا إ نحو  واملسارح والرادي ما ستصل خسار ون والراديو ر ر والتلفز ون، إن صناعة األفالم والتصو مليار    36و والتلفز

سان ومايو/أيار، أق إجراءات العزل    2020دوالر خالل   ل/ن ري إبر دت دول العالم، خالل ش ورونا. وش من جائحة 

ركة والبقاء  املنازل  معظم دول العالم   .ومنع ا

ن: تأجيل  ر ار" ملدة ش   حفل "أوس

ن واليابان   ا من حيث الدخل الص نما ومعدل إنتاج األفالم، تل وتحتل الواليات املتحدة املرتبة األو  الدخل من دور الس

نما  الواليات املتحدة وكندا بنحو   ي العاملي دخل دور الس ستا" اإلحصا قدر موقع "ستات سا. و طانيا وفر ر مليار    11.4و

نما الدخل  ال ن بـ  دوالر، ب طانيا بـ    2.4مليارات دوالر، و اليابان بنحو    9.3ص ر سا و ل من فر مليار    1.6مليار دوالر، وفي

م الدخل  العام املا    
ً
اري ع مبيعات األفالم 2019دوالر. وفقا اب الصناعة خالل العام ا عول أ ما  . ور

سائر، ولكن عودة رواد الس ض ا عو  أطول ع الديجتال  
ً
ما تأخذ وقتا   .نما ر

  
ً
ما  م

ً
ا تلعب دورا حية، ولك ست فقط صناعة ر فيه، ل ر  عالم ال وليوود األش نما  نما، خاصة س وصناعة الس

ال   آيد"،  أس  "يو  املساعدات  برنامج  جانب  إ  الناعمة"  "القوة  أدوات  م  أ من  عت  و كية  األم ارجية  ا السياسة 

ا اإلدار  اجة إ جيوش وغزواتستخدم ا من دون ا كية  كسب ود الشعوب والتأث عل   .ة األم

ال طبعت سمة   روب والعنف  ب سياسات ا س الناعمة  نما تلعب دور القوة  عد الس ة، لم  ولكن  السنوات األخ

ا دونالد ترامب الذي ق ع شعبية أ  س ا د الرئ كية، خاصة  ع ا  العالمالسياسة األم   .م

 : اإلطار النظري للدراسة 

نما  مجتمعاتنا؟ -1 مة ومدمرة.. كيف تؤثر صناعة الس   مل

ل حياته.             ش عمل ع تثقيفه وتحرك مشاعره و ا  حقيقة األمر    األفالم لدى البعض مجرد أعمال مسلية، لك

ل حياته .            ش عمل ع تثقيفه وتحرك مشاعره و ا  حقيقة األمر    األفالم لدى البعض مجرد أعمال مسلية، لك

وميدية تجعلنا            ديث، فاألفالم واملسلسالت ال تمع ا ا  ا نما واحدة من أك القطاعات تأث عت صناعة الس

م جذورنا   خية دورا  ف ة العالم من منظور مختلف، وتلعب األفالم التار ساعدنا أفالم اإلثارة النفسية ع رؤ ك، و ن

ل فيلم  كذا  نا.. و عض اآلراء ومن أين أت غ  تمع و عكس جزءا من ا ي  و    .أو عمل تلفز
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تلر           خ، فقد استخدم قادة مثل أدولف  نما سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ع التار وقد تم استغالل قوة صناعة الس

ن ع الق رب العاملية الثانية، لي أداة دعائية خالل ا يل املثال األفالم بنجاح  ام لألفالمع س   .وة ا

توقعات              شكيل  و غي  نما   الس واالقتصاديون  السياسيون  القادة  استخدم  التكنولوجيا،  نمو  استمرار  ومع 

م   ور ل ع صا األفالم الوصول إ جم ّ جمات س اصة أو ملنفعة الشعب. كما أن وجود ال م ا الناس، إما ملص

دف من جميع أنحاء   م األماملس   .العالم بلغ

ام:  -1-1   األفالم السنمائية مصدر إل

عمل ع تثقيفه وتجعله يفكر،              ا  حقيقة األمر  ا وقته، فإ رغم أن البعض يرى األفالم مجرد أعمال مسلية يقتل 

غضب، وتدفعه لفعل ا أو الشر   .يتعاطف، 

يل املثال، تذكرنا األفالم             ك  ع س ي ون ستحق القتال من أجله، وتجعلنا نب ب، وملاذا  مية ا سية بأ الروما

ائنا وأفراد عائلتنا أك م شر ساعدنا ع ف التا  سية، و نا الروما   .ع عيو

ل صباح واملغامرة  العالم             وض  ين أسبابا لل ا الكث ناك العديد من األفالم ال تمنح مؤامرا ء من األمل  و

ن، كما فعل فيلم   ي ع حياة اآلخر ل إيجا ش صية والتأث  ع الناس ع التغلب ع اآلالم ال والتفاؤل.. أفالم 

السعادة وراء  "قائمة    2006عام   (The Pursuit of Happiness) ""الس  وفيلم  سميث،  ل  و ي  األم النجم  بطولة  من 

مان  2007عام   (The Bucket List) "الدلو فر ومورغان  لسون  ني جاك  من  ل   .pp 01-02 .2021(  .ل

https://www.aljazeera.net (  

ياة:   -1-2 نمائية تخلق الو بجوانب ا   األفالم الس

ما            اضة، وتلعب األفالم دورا م شطة املدرسية مثل الفن والر مية التعليم الرس واأل م بأ يحتاج الناس إ تذك

ن أنظمة   ة  التعليم حول كيفية تحس اب املص اًرا أل عطي أف شطته املتنوعة، كما  مية التعليم وأ  التأكيد ع أ

  .لعالمالتعليم  أجزاء مختلفة من ا

م             ف ع  الناس  ساعد  و والكحول،  درات  ا لتعاطي  السلبية  اآلثار  م  ف إ  األفالم  تقودنا  اآلخر،  انب  ا وع 

لية من   ا أ وا حرً اص الذين لم يخت ن، فتوقظ حواس التعاطف لدى األ ش بال مأوى  مخيمات الالجئ فظاعة الع

ساعد ع الشعور باملسؤولية عن ال ربقبل، و ا ا شون  البلدان ال مزق ع   .ذين 

عكس الثقافة:  -1-3 نمائية    األفالم الس

الثقافة وكيف            ذه  اب  أ به  ما يؤمن  عكس  ثقافة معينة، و ره   إعداده وتطو يتم  ي  و تلفز ل فيلم أو عمل 

اوف والعيوب ونقا م ا نمائية والدرامية ف ل األعمال الس س شون، ف ا  يتعا تمع، بدال من محاولة فك ذا ا ط القوة ل

   .من خالل التفاعالت اليومية

وتب              نفسه  استجواب  أك قدرة ع  األفالم، يصبح  السائدة   تمع معتقداته وأيدولوجياته  ا يتحدى  عندما 

دة ا ن الناس من جميع أنحاء العالم من مشا
ّ

جمة تمك فضل رواج ال . و ا األم،  موقف الغ غض النظر عن لغ ألفالم 

تمعات البعيدة م ثقافات ا   .وف

خ:  -1-4 علمنا التار نمائية    األفالم الس
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ا ال تزال تصور            يالية، فإ عتمد ع القصص ا قائق، وح األفالم ال  خية ع ا تقوم الكث من األفالم التار

اع األج ان العالم قبل اخ ديث باألجيال املاضية لنا كيف  ط العالم ا ا تر عرفه اليوم.. إ   .زة والتطور التكنولو الذي 

رب، كما           مية ا ساعد جيل اليوم ع تقدير أ ة و نام ما حدث  تلك الف شرح أفالم حرب في يل املثال  فع س

اضر باملا والتعلم وال ط ا ات األحداث ور م مجر بؤ بأحداث املستقبلساعده ع ف   .ت

نمائية: -2   سلبيات األفالم الس

  تبلد املشاعر:  -1 -2

ل مشاعر التعاطف لدى الناس من خالل جعل العنف            يرى العديد من علماء النفس االجتما اليوم أن األفالم تأ

من   العديد  ى  ف الناس،  ن  ب والالمباالة  املشاعر  تبلد  شر  ن و الفرجة  ثقافة  يد  ف ومألوفة،  مقبولة  ن  اآلخر ومعاناة 

ة األك يكتف ضر اص  املناطق ا م البعضاأل عض ب الناس أو يقتلون    .ون باملراقبة السلبية عندما يص

  تحديات األبوة:  -2-2

سية           الروما األفالم  عطي  املثال  يل  م، فع س أبنا ية  التحديات أمام اآلباء عند تر الكث من  األفالم  عض  تضع 

عمل   ناك أفالما  را. كما أن  مة الكذب م ر ميمية، وتجعل أفالم ا ياة الزوجية والعالقات ا صورة غ واقعية عن ا

  .ع تطبيع السرقة وعدم األمانة 

ي ال           دة األغا نت، ومشا توى اإلبا ع اإلن ن إ ا ق ل وصول املرا س عض األفالم  له أن  أضف إ ذلك 

اتيجيات موثوقة أو حلول   توى مضلل للشباب دون وجود أي إس ذا ا ل  درة.  درات واملواد ا عاطي ا تدعو إ 

ا  م. مضمونة يمكن لآلباء االعتماد عل   ماية أطفال

نما  العالم:  17خسائر قد تصل إ  - دد دور الس مليار دوالر.. كورونا  3 

ورونا (األناضول  وس  شار ف م  الصاالت  ظل ان ن اتخذوا قرارا بتأجيل عرض أفالم  (العديد من صناع األفالم واملوزع

ورونا   وس  ا ف ب  س سائر ال  شمل  لم تتوقف ا نما امتد األمر ل ية وخسارة األرواح، و عامليا ع األضرار ال

وس قدرت خسارة شباك   الف شار  ان ب  س ألف دار عرض  ن  أك من سبع إغالق  فبعد  فنية،  ثم  اقتصادية  أضرارا 

سارة إ  7التذاكر املادية بما ال يقل عن  توقع أن يصل إجما ا ليارا إذا استمرت األزمة  م  17مليارات دوالر ح اآلن، و

ر مايو/أيار املقبل   .لش

عض املسارح ودور العرض مثل مسارح "أي إم  ا أك من  - (AMC) "وحاولت  مسرح  الواليات   1000ال يبلغ عدد

ند غال"  ال كية، ودور عرض "ر ديد منذ  - املتحدة األم ورونا ا وس  ماية العمالء  أعقاب ف   14  اتخاذ خطوات 

سائر د من ا اري ل   .مارس/آذار ا

ل حفلة إ   ا ب ز طوات ع تخفيض عدد املقاعد والتذاكر ال يتم  دين ع  50ونصت تلك ا يع املشا %، ل

نظيف املسارح واألسطح وفقا ملتطلبات   م ب م، كذلك أعلنوا عن قيام عض البقاء ع مسافة م واحد ع األقل من 

شعر باملرض ال يمكنه القدوم إ العمل وس، كما أوصوا بأن أي موظف  ماية من الف   .ا

ميع بإعالن   ة فو ا غالق الكث من األعمال التجار تمعية و ة وأمام الضغوط ا از ل تلك اإلجراءات االح ورغم 

ا  الواليات املتحدة األم مسارح "أيه إم  ا الرس ملسارح ن " إغالق اوح ب أسبوعا بدءا من اليوم،   12و 6كية ملدة ت

ة زمنية لإلغالق  واألمر نفسه انوا لم يحددوا ف ن  غال" و اب "ر أعلنه أ . 
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- 1- : تأجيل األفالم ألجل غ مس 3 

، و ظل إغالق املدارس   ل طبي ش عض دور العرض األخرى  العمل  امعات ومنح  و الوقت نفسه، استمرت  وا

اب إ   م القدرة ع الذ ا بالكث من البلدان، يأمل البعض  أن تصبح لد ن لد ات إجازات للعامل الكث من الشر

م دد سالم ون خوفا من أن  ا الكث ر دة األفالم  الصاالت الفارغة ال  نما واالستمتاع بمشا   .الس

ان اتخاذ ال ن وصناع األفالم  وما لم يحسبوا حسابه  ى -عديد من املوزع اب األفالم الك قرارا بتأجيل طرح    -خاصة أ

و ما سوف   دة، و و األفضل، خاصة أن التأخ من شأنه ضمان تمكن العالم بأسره من املشا ن بأن ذلك  م مقتنع أفالم

د من اإليرادات م بدوره املز   .يضمن ل

ى ومنتظرة، ا "ال وقت للموت وشمل قرار التأجيل أفالما ك وس(No Time To Die) "ع رأس  The) "، و"فاست آند فور

Fast and Furious)ادئ ان  ي من فيلم الرعب "م زء الثا ي قرارا بتأجيل  (A Quiet Place 2) "، وا ن اتخذت ديز ،  ح

دد ا "املتحولون  العل  يال  وا ا  الفانتاز وفيلم  "موالن"  من  ية  ا ة  ال وفيلم  (The New Mutants) "عرض   ،

  .(Antlers) الغموض والرعب

ى،    ا الك ا ال ترغب  طرح أول أفالم و ي ب و ما بررته ديز وسوف يتم تحديد مواعيد أخرى للعرض  وقت الحق، و

لوس  غرفة مغلقة ملدة سا سوا بحالة مزاجية ل ي أو ل ور  حالة عزل ذا م ة من ا سبة أن كب ن  ن  ح ن محاط عت

اء  .بالغر

ة   صر البث ا ات  ا املعلقة ع شب عرض أفالم ات  إ طرح فكرة أن تقوم األستوديو البعض  ما سبق  ل  وقد دعا 

ميع يمكثون   اح مع دور العرض طاملا أن ا عض املال وعدم مقاسمة األر ستطيعون ج  كذا س ، و مقابل مبلغ إضا

كرسون وقت فراغ م، و ذه   منازل ون الرابح األك   ا ست ا ال يبدو أ ض أمام شاشات مثل نتفليكس وغ م العر

  .األزمة العاملية

نمائية، سواء    ونية والس التلفز الشركة أعلنت إيقاف جميع اإلنتاجات  الناس ع شبكة نتفليكس فإن  ورغم إقبال 

ن، وفق كية أو كندا ملدة أسبوع بورترالواليات املتحدة األم وليود ر شر بمجلة "   ."ا ملا 

ونيا تراوحت   ن عمال تلفز ي فقررت إيقاف إنتاج أك من سبع و ي والتلفز نما ع الس أما شركة "وارنر براذرز" لإلنتاج والتوز

ر حاليا أو ع وشك البدء ن التصو   ) p02.2020. https://www.aljazeera.net.( ب

  إجراءات التطبيق 

  الدراسة : من 

و           الية  ا الدراسة  التحلي "    املن املالئم لطبيعة  ا  " املن الوصفي  البيانات وتحليل باعتباره يقوم ع جمع 

  إحصائيا بطرق ارتباطيه وأخرى فارقيه.

  مجتمع وعينة الدراسة :

أنواع              عة  الدراسة ع عينة من األفالم موزعة ع أر ذه  عا  اشتملت  نمائية  نمائية: أفالم س من األفالم الس

نمائية   عا القضايا األخالقية، أفالم س نمائية  عا قضايا العنف األسري، أفالم س نمائية  قضايا الطالق، أفالم س

رة:    عا قضايا ال
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عا القضايا االجتماعية  01جدول رقم(  نمائية ال  ن أنواع األفالم الس ّ   ) يب

  أنواع األفالم 
سبة    العدد وا

سبة   العدد    ال

عا قضايا  نمائية  أفالم س

  الطالق

04  33.33 %  

عا قضايا  نمائية  أفالم س

  العنف األسري 

03  25.00 %  

عا القضايا   نمائية  أفالم س

  األخالقية 

01  08.34 %  

عا قضايا  نمائية  أفالم س

رة    ال

04  33.33 %  

موع    %  100  12  ا

 

دول رقم(               ونت من (  01ش ا الدراسة ت أّن عينة  عة  04) إ  نمائية، منطقة أر أنواع من األفالم الس عة  ) أر

) بلغت  سبة  و الطالق  قضايا  عا  نمائية  س سبة    33.33أفالم  ب األسري  العنف  قضايا  عا  نمائية  س أفالم    .(%

عا  25.00بلغت( نمائية  سبة بلغت (  %). أفالم س رة.   08.34القضايا األخالقية و ب عا قضايا ال نمائية    %)،أفالم س

ا السياحية:    أدوات الدراسة وخصائص

يان من إعداد (                  رة شوشانتم استخدام است ن عمر حسي وز ة  ) خاص بـ:      الدكتور زائر نما ا اقع الس و

ا للقضايا  ن:  االجتماعيةمن منظور معا ائية من جزئ ا ال ونت األداة  صور   ، وقد ت

زء األول  ن تمثلت  البيانات العامةا     -: تضمن بيانات أولية عن املفحوص

ي والثالث:  زء الثا ذه    ا ا للقضايا االجتماعية ، حيث بلغ عدد  نما  معا س درجة دور الس تضمنا الفقرات ال تق

نمائية    ) 66(  الفقرات   عا قضايا الطالق، أفالم س نمائية  : أفالم س سة  عاد ( مجاالت) رئ عة أ فقرة؛ وزعت ع أر

عا   نمائية  فيه الساحلية ، أفالم س عا القضايا األخالقية، قاعات ال نمائية  عا قضايا العنف األسري، أفالم س

رة   قضايا ال

الدرا              ذه  عم/ال) يقابله الدرجة (وقد قمنا   ي (  بانة ع مقياس ثنا )،  2-1سة بتعديل  جزء من فقرات االس

عاد ( دائما / أحيانا/ نادرا) يقابله الدرجات ( ي األ زء األخر ع مقياس ثال ذه الدراسة. 3-2-1وا   ) درجة وفق ما يخدم 

ي                ل فقرات السلم الثال يل قراءة وتفس النتائج، وقد تم إعادة  و مرحلة التحليل تم تحو س دف  ي  إ سلم ثنا

  : ذه الفقرات  ايجابية ( و بانة السلبية لتصبح  ي و    1-5ترم فقرات االس الثا زء  زء    17-16-13-9- 4من ا من ا

: ع ي    الثالث). وعليه أصبح السلم الثنا

ة. 1(  ) ال توجد صعو

ة .2(   ) توجد صعو
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دول التا عاد الدراسة. وا ع الفقرات ع أ ن طبيعة فقرات األداء وتوز    يب

دول (  سية02ا ا الرئ عاد ع فقرات أداة الدراسة عل أ   ) توز

عاد   األ
ي   فقرات السلم الثال

  دائما)  -نادرا -( أحيانا

ي السلم   زء الثا فقرات ا

عم ي (    ال)  -الثنا
موع    ا

عا   نمائية  أفالم س

  الطالققضايا 

2-1  15-5-4-3-2-1-27-26-25 -

24-23-22 .  

14  

عا   نمائية  أفالم س

  قضايا العنف األسري 

4-3  28-7  4  

عا   نمائية  أفالم س

  القضايا األخالقية

/  29-10-8-6  4  

عا   نمائية  أفالم س

رة    قضايا ال

/  18-17-16-14-13-12 -11 -

9-31-30-21-20-19  

17  

موع    39  31  8  ا

  

  األساليب اإلحصائية:

ة فروض الدراسة فقد تم استخدام برنامج             لتطبيق األساليب اإلحصائية التالية: Spssالختبار 

ي - سا مان براون .   –االنحراف املعياري –املتوسط ا   معادلة سب

ة القضايا االجتماعية). Tاختبار - نما/ معا ي( الس عزى إ متغ   ( للكشف عن الفروق ذات الداللة ال 

ا:    عرض نتائج الدراسة ومناقش

        : ع تنص  ال  األو  الفرضية  نتائج  ا  "    عرض  معا منظور  من  ة  زائر ا نما  الس تواجه  ات  صعو ناك 

ورونا "   شار جائحة    للقضايا االجتماعية  ظل ان

ن ع مجاالت   ة لدرجة استجابة املفحوص سابية واالنحرافات املعيار ذا السؤال تم استخراج املتوسطات ا لإلجابة عن 

ة  مجال زائر نما ا ات ال تواجه الس ة    الصعو ورونا " من وج شار جائحة  ة القضايا االجتماعية  ظل ان معا

  : دول  التا نه ا ن ع القطاع؛ كما يب   نظر املسؤول

دول رقم( شار جائحة كورونا.03ا ا للقضايا االجتماعية  ظل ان ة من منظور معا زائر نما ا ات تواجه الس ن الفروق  نوعية صعو   ) يب

ي  دراسة مجاالت ال سا   االنحراف املعياري   املتوسط ا

عا قضايا الطالق  نمائية    0.27  1.67  أفالم س

عا قضايا العنف األسري  نمائية    0.20  1.79  أفالم س

عا القضايا األخالقية  نمائية    0.29  1.67  أفالم س

رة عا قضايا ال نمائية    0.23  1.40  أفالم س

دول رقم(           ن ا زائر فيما يخص  03يب نما  ا ن ع قطاع الس ي لدرجة استجابة املسؤول ) أن أع متوسط حسا

زائر  ظل   عا قضايا العنف األسري  ا نمائية  ة  مجال األفالم الس زائر نما ا ات ال تواجه الس نوعية الصعو
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 ) بلغ  ورونا قد  شار جائحة  عا قضايا    1.79ان ال  نمائية  الس األفالم  ات  مجال  صعو توجد  انه  إ  ش  ذا  ) و

زائر.  .    العنف األسري  ا

زائر،              رة  ا عا قضايا ال نمائية ال  ناك نوع من التوازن بخصوص األفالم الس رت النتائج أن  ن أظ  ح

  )1.40إذ بلغ متوسط االستجابة ( 

ة    :عرض نتائج الفرضية الثانية ال تنص ع أن           زائر نما ا ات ال تواجه الس ناك فروق  نوعية الصعو  "

ورونا ". شار جائحة  ا للقضايا االجتماعية  ظل ان   من منظور معا

شار 04جدول رقم ( ا للقضايا االجتماعية  ظل ان ة من منظور معا زائر نما ا ات ال تواجه الس ن عدم وجود فروق  نوعية الصعو  جائحة كورونا ) يب

 

 

دول رقم (          ن ا ناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (04يب سابية  0.05) أن  ن املتوسطات ا ) ب

ة   ة حسب متغ ا زائر نما ا ات ال تواجه الس ذه العينة  نوعية الصعو ن   زائر ن ا لدرجة استجابة املوظف

شار جائحة   ذا لصا املوظفات اإلناث، حيث بلغت قيمة" ظل ان س، و عود إ متغ ا -،T  » -2.20  ،-1.65ورونا، 

ب؛ و دالة إحصائيا عند املستوى  2.34 ت   .0.05"  ع ال

ذه             ن   زائر ا ن  املوظف درجة استجابة  ن متوسطات  ب إحصائية  داللة  ذات  أي فروق  النتائج  ر  تظ لم  نما  ب

ة    م حسب متغ ا نما من خالل توقعا ن  مجال الس زائر ن ا ات ال تواجه املوظف العينة  نوعية الصعو

ورونا، حيث بلغت قيمة  شار جائحة    .0.05) و غ دالة إحصائيا عند املستوى T )-0.79ظل ان

  عرض نتائج الفرضية الثالثة وال تنص ع انه:          

ورونا   شار جائحة  ا للقضايا االجتماعية.  ظل ان ة من منظور معا زائر نما ا ات متعددة تواجه الس " توجد صعو

 ."  

  

  

شار   05جدول (   ا للقضايا االجتماعية  ظل ان ة من منظور معا زائر نما ا ات املتعددة ال تواجه الس ن نتائج الفروق من خالل الصعو   جائحة كورونا.) يب

ات  س   مجاالت الصعو الوسط    ا

ي سا   ا

    مستوى الداللة   " Tقيمة"  االنحراف املعياري 

عا قضايا  نمائية  أفالم س

  الطالق

  دالة  2.20-  0.19  1.60  ذكور 

  0.15  1.65  إناث

عا قضايا  نمائية  أفالم س

  العنف األسري 

  دالة  1.65-  0.20  1.62  ذكور 

  0.22  1.70  إناث

عا   نمائية  أفالم س

  القضايا األخالقية

  غ دالة  0.79-  0.31  1.58  ذكور 

  0.29  1.60  إناث

عا قضايا  نمائية  أفالم س

رة    ال

  دالة  2.34-  0.22  1.47  ذكور 

  0.27  1.50  إناث
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ات  ة  مجاالت الصعو الوسط    ا

ي سا   ا

االنحراف  

  املعياري 

مستوى    " Tقيمة"

  الداللة 

  

عا   نمائية  أفالم س

  قضايا الطالق

  غ دالة  0.62-  0.29  1.62  سنوات 5اقل من 

  10أك من 

  سنوات 

1.64  0.25  

عا   نمائية  أفالم س

  قضايا العنف األسري 

  غ دالة  0.45-  0.22  1.71  سنوات 5اقل من 

  10أك من 

  سنوات 

1.73  0.26  

عا  أفالم  نمائية  س

  القضايا األخالقية

  غ دالة  0.75-  0.30  1.55  سنوات 5اقل من 

  10أك من 

  سنوات 

1.57  0.25  

عا   نمائية  أفالم س

رة    قضايا ال

  غ دالة  0.39-  0.19  1.42  سنوات 5اقل من 

  10أك من 

  سنوات 

1.43  0.23  

  

              ) رقم  دول  ا ن  ( 05يب الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  انه  املتوسطات  0.05)  ن  ب  (

قضايا   : واملتمثلة  واالجتماعية  املشكالت  ة  بمعا ا  وعالق نما  الس ة   زائر ا األسر  استجابة  لدرجة  سابية  ا

األخالقية القضايا  األسري،  العنف  الظروف  الطالق،  ظل  االجتماعية   العالقات  غ  املتمثل   رة   ال وقضايا   ،

ورونا. ال تواجه توافق أفراد األسر   شار جائحة  رة ان ا ظا نة ال تتحكم ف االجتماعية واالقتصادية والسياسية الرا

ة، حيث بلغت قيمة   عود إ متغ ا ذه العينة ،   "  T  "    0.62-    ،-0.45  ،-0.75  ،-0.39-    ب؛ و غ دالة ت « ع ال

  .0.05إحصائيا عند املستوى 

  مناقشة وتفس نتائج الدراسة:

:   الفرضية األو

رت                شار  أظ نما  ظل ان ن  مجال الس زائر ن ا ي لدرجة استجابة املوظف نتائج الدراسة أن أع متوسط حسا

ذه   ورونا    عا قضايا العنف األسري حيث بلغ (جائحة  نمائية  ال  ان  مجال األفالم الس ) ، مما  1.79العينة 

ناك    ش إ أنه ال توجد " زائر ، إذا  شمة "  ا ة إال بصفة مح زائر نما ا ة لقضايا العنف األسري  الس معا

ة و لسياسة انت ة األخ ورونا  الف ائحة  ا  و وسائله  تأث كب  اج األفالم وال تتحكم  نوعية األفالم ال يتم إنتاج

عد  و خاصة  ية  و واقتصادية   واجتماعية  سياسية  ظروف  ا  وال فرض االجتماعية  القضايا  مع  التعامل  وأساليب 

نما م مؤثر ع نوعية األفالم الس ا عموما أ ته  إنتاج زائر وصعو نمائية  ا با   ظل  األفالم الس ئية املنتجة   تقر
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نمائية من آثار سلبية وخاصة زعزعة الثقة لدى أفراد   كه تلك التذبذبات  األفالم الس ورونا، نظرا ملا ت شار جائحة  ان

ة.   زائر نما ا تمع   الس   ا

ان ع            ن   ي لدرجة استجابة املوظق ى متوسط حسا رت النتائج أن أد ن أظ نمائية ال   ح مجال " األفالم الس

بلغ   " والذي  رة  ال رة   1.40عا قضايا  ال عا قضايا  ال  نمائية  الس األفالم  ناك وفرة   انه  إ  ش  ، مما 

نمائية.  ذا النوع من األفالم الس تمام  ناك ا ش إ أن  زائر مما    ا

  الفرضية الثانية:

رت            ور  واإلناث   نتائج ال  أظ ا الذ ن بنوع ن استجابات املوظف فرضية الثانية وجود فروقا ذات داللة إحصائية ب

القضايا   عا  ال  نمائية  الس األفالم  ناء مجال  باست  ) ورونا  شار جائحة  ان ظل  م    تواج ال  ة  الصعو مجاالت 

رة عا قضايا ال نمائية ال  ر أية فروق) األخالقية  و األفالم الس س. وال لم يظ  باختالف متغ ا

  الفرضية الثالثة:

ر               عود إ متغ سنوات  لم تظ نما ، وال  ن ع مجاالت الس ن استجابات املوظف ذه الفرضية أي فروق ب يجة  ن

عا قضايا الطالق ، نمائية  ورونا (أفالم س شار جائحة  ة  ظل ان عا قضايا العنف األسري ،   ا نمائية  أفالم س

رة). عا قضايا ال نمائية  عا القضايا األخالقية، أفالم س نمائية   أفالم س

احات الدراسة   :   اق

ا:   ان أبرز   ال 

زائر دون التقيد بالظروف    - تلفة  ا ي بأنواعه ا نما ثمار   مشروعات االنتاج الس ا جائحة  دعم االس ال فرض

  ورونا ولكن بتطبيق إجراءات وقائية صارمة. 

سيط    - بت وذلك   ، االجن و  اص  ا ثمار  لالس ة  األولو عطاء  و ي  نما الس القطاع  ثمار   لالس املالئم  املناخ  توف 

ا جائ م دون التقيد بالظروف ال فرض ي وتحف نما ن  القطاع الس ثمر ورونا . اإلجراءات أمام املس   حة 

ادة   - زائري وز ي ا نما ر القطاع الس يع الدراسات واألبحاث حول سبل تطو توف ودعم مراكز املعلومات والبيانات و

 . ط ذا الظرف الطارئ وا ورونا والتأقلم مع   قدراته التنافسية  ظل جائحة 

  : خاتمة

زائر  من خالل ما تم عرضه تجدر اإلشارة إ أن ا            ديث  و ا ة  العصر ا ا االقتصادية والتنمو مي نما وا لس

ذه   شار  ة جراء ان ا القيود االقتصادية والتنمو ورونا رغم الضغوطات ال فرض ل كب  بجائحة  ش خصوصا لم تتأثر 

اختال  ع  االجتماعية  للقضايا  ته  ومعا نما  الس بقطاع  وض  ال اجل  من  ة  ط ا ائحة  ا  ا وحماي خصوصا  ا  ف

تمع. عود بالنفع ع الدولة وا اح طائلة   م آلنه يدر أر ذا القطاع امل ومة التكفل  ا كذلك وجب ع ا ر   وتطو
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Abstract:  
 The Covid-19 epidemic impacted different sides of the world economy, almost on full spectrum. The Cinemascape, from 

creative to distribution aspects, haven't been spared and forced consideration of new types of solutions. The Virtual Reality 

technology provided some of the alternatives to the new barriers facing the film workflows. The Virtual production techniques 

using LED Walls and the possibility of remote work, the Cinematic Virtual Reality (CVR) experiences have been an escape to 

the social distancing protocols. This research aims to cover some aspects of the incursion of Virtual Reality in the Cinemascape 

and the new opportunities offered to Virtual Reality in the context of the epidemic.  

Key words: 
Virtual Reality, Virtual production, Covid-19, Workflow, Cinemascape 

صامل
ّ

:  
ر

ّ
اء  أث ًبا  شامل  نطاق  ع  ،  العاملي  االقتصاد  من  مختلفة  جوانب  ع19 وفيد  و د  سلم   لم   .تقر ي  املش نما   من   ،  الس

ع إ اإلبداعية جوانبه ِ  ،  التوز ج
ُ
لول   من  جديدة  أنواع     التفك  ع  وأ ا   الواقع  تقنية  قدمت  .ا واجز  البدائل  عض  االف ديدة   ل   ا

لت  .األفالم  عمل  س  تواجه  ال 
ّ
ا   اإلنتاج  تقنيات ش انيةLED   جدران   ستخدم  ال   االف م عد  عن  العمل  و ا   الواقع  وتجارب  ُ  االف

ي نما والت  أمام  منفذ  بمثابة(CVR)   الس ا   لواقعا  توغل  جوانب   عض  غطية  إ  البحث  ذا  دف  .االجتما  التباعد  بروتو     االف

د ي املش نما ديدة والفرص الس ا  للواقع املتاحة ا ي الوضع  االف ا   . الو

لمات:   املفتاحية ال
د. ي املش نما ا  اإلنتاج, وفيد19 ,األفالم عمل س, الس ا  الواقع, االف   االف

Resumé : 
L'impact de épidémie de Covid-19 a touché différents aspects de l'économie mondiale, affectant ainsi presque tous les 

secteurs. Le paysage cinématographique, de la création à la distribution, n'a pas été épargné et a été contraint d'envisager des 

solutions d'un nouveau type. La technologie de la réalité virtuelle a fourni certaines des alternatives aux nouveaux obstacles 

auxquels sont confrontés les workflows de production. Les techniques de Virtual Production usant de murs à Led et travail a 

distance ainsi que les experiences de Réalité virtuelle cinématique (ou Cinéma VR) ont permis de dépasser les limitation dues 

à la distanciation sociale. Cette recherche vise à couvrir certains aspects de l'incursion de la Réalité Virtuelle dans le paysage 

cinématographique et les nouvelles opportunités offertes à la Réalité Virtuelle dans le contexte de l'épidémie. 

Mots clés : 
Réalité virtuelle, Virtual Production, Covid-19, Workflow, Paysage Cinématographique 
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Introduction : 

The pandemic of Sars-CoV-2 (Covid 19) have hit the world in an almost unprecedented 

way. At different times, while the virus was spreading by travelers around the world, almost 

every country has experienced the propagation of the virus. Societies were impacted with 

lockdown episodes to prevent, at best, from serious medical health care crises. The 

international travel facing the worldwide mobility restrictions have impacted multiple sectors 

of the world economy. The Cinemascape have been shattered by multiple degrees of 

restrictions (Shoard, 2020), on national and international levels. Most of movie shootings 

have been stopped when social distancing protocols have been implemented in the locations 

of shootings delaying entire production schedules. Movies that were already shot, had their 

post-production schedules impacted as the workflow needed the presence of multiple artists 

and technicians in the same spots (editing rooms, mixing stages, etc ...) forcing most of talents 

to work on remote (Roettgers, 2020). Film festivals have experienced different levels of 

consequences, going from strict cancelation to inventing digital forms of event (Salti, 2020). 

Virtual Production techniques have showed a partial solution (Bajt & al., 2021) to the 

pandemic restrictions as the workflow have been transferred to remote work. The Virtual 

Reality Cinema or Cinematic Virtual Reality (CVR) (Dooley, 2021), even when impacted 

directly with the social distancing and the highly contagion risks (when exchanging headsets 

between users), have shown some new aspects on the consumption of filmic products. 

1-Festivals and Virtual Reality programs (CVR): 

Considering viewing films through film streaming services, meeting and attending 

online events as a type of a Virtual Reality practice and an echo to Marvin Minsky's 

Telepresence (Minsky, 1980), we explore through this section how this virtual presence has 

helped the industry of film festivals face the pandemic complicated context.  

As the pandemic started to spread around the globe, every aspect of social gathering 

started to be enforced until reaching social distancing and strict lockdown measures affecting 

cinema festivals and theaters. The range of decisions covered going online or total 
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cancellation/report of the edition (Armstrong, 2021). Rasha Salti relates (Salti,2020) some of 

the positions taken by festivals while confronted to the pandemic. The Tribeca Film Festival 

and SXSW showcased their selections online via streaming services while canceling physical 

editions of 2020. The Copenhagen International Documentary Festival (CPH:DOX) followed 

the same path shifting its program online, including screening and meetings. CPH:DOX 

teamed with Festival Scope (professional platform), Shift72 (streaming service), Facebook and 

Zoom (online conferencing) in the aim to rebuild the entirety of the experience online.  

 

Filmfest München (Munich international film festival) was planned to be reported from 

April 6 to 25 June 2020 when faced the decision of cancellation (Salti, 2020). On a more local 

event, the festival Gabes Cinema Fen (Gabes Cinema Fen, 2021) happening in the city of 

Gabes in the south of Tunisia, have had his second edition (April 2020) going full online with 

the cancellation of entire sections needing physical presence such as the Virtual Reality 

program (Co-created by the Author in its first edition in 2019) and the Video Art program 

(named El Kazma, that was conducted online and continued after the end of festival). The first 

selection of films in competition have experienced some cancellations confronted with the 

obvious risk of piracy especially for what was meant to be first-seen projections. The streaming 

of the festival film selection was operated by ARTIFY (www.artify.tn), a streaming platform 

providing paying access to Tunisian cinema productions, old and contemporary. The film 

streamings were restricted to the Tunisian territory in opposition to the Video Art section (El 

Kazma) which streaming were accessible worldwide (Gabes Cinema Fen, 2020). The JCC 

(www.jcctunisie.org, 2021), The Carthage Cinema Days, originally programmed to be 

happening later in the year (November 2020), have been delayed to December 2020 and 

maintained with restrictions on the theaters number of participants. The main decision 

concerning this edition was the removal of the official competition of the festival (Jcc Press 

Release, 2021).   
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Figure 1 - Gabes Cinema Fen 2020 - Online Edition poster. 

The second edition of the Festival have been conducted Online due to the pandemic and the Lockdown measures.  

(Source : Gabes Cinema Fen 2020 – Press Release)  

From the film streaming side, CPH:DOX sold 66,500 streams which corresponds to an 

audience of almost 113,000 (Mitchell, 2020) which is close to the in person previous edition 

selling 114,000 tickets, with a cost being half of the participatory ticket. Visions du Réel festival 

in Nyon screened 134 films viewed 60,500 times with a (reached) limitation of 500 for every 

screening (Vision du reel Press Release, 2020). The festival hosted, online, 1300 professionals 

during the industry program. Toronto's Hot Docs created a separation between industry and 

public program, reducing the pressure on the professionals with long screen times. According 

to Eliana Dockterman, an immediate increase (Dockterman, 2020) of 13% in streaming 

consumption have been observed on mid march in the United States, reaching 51% by the end 

of March 2020. The total amount of subscribers to streaming services have reached the 

milestone of 1 billion (1.1 billion) in 2020 in the United States (Watson, 2021).  Three major 

trends of "going on-line" have been observed (Armstrong, 2021) : The first aspect was moving 

the whole program online, the second aspect was the usage of virtual reality as a container to 
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the events and screenings and the last one is the VOD (video-on-demand) as observed with 

SXSW and Amazon.  

Beyond the multiple expectations of what Virtual Reality would have been delivering 

"what we have been waiting for quite some time." (Nahavandi, 2020) and the limitations that 

it is confronted to (Kohn, 2020), it seems that virtual reality have been only a part of the 

solution to what the global economy was confronted to during the pandemic. With a market 

reaching US11$ Billions in 2019 and sales of HMDs arisen by 350% (Eccles, 2021), the 

growing market appeared to be flourishing. Some of the usages of virtual reality during the 

pandemic have been studied on the tourism (Sarkady & al., 2021) field (as as substitue to 

travelling) or the medical field (Varela-Aldas & al., 2021). In the cinema usage of VR as a 

helping tool intro the global workflow, it have seen an observed efficiency in improving the 

film impact and reducing the cost of production of set that have been virtually (Chen& al., 

2020). The impacts also reaches the weight of crew members engaging more artists and 

technicians, but with no great impact on the overall production cost (Chen & al., 2020).  

Since Virtual Reality Cinema also called Cinematic Virtual Reality (CVR), started its 

expansion from 2014, the cinema festivals have progressively created sections dedicated to 

this new format. Dooley K. defines (Dooley, 2021) CVR as a "narrative works that unfold in a 

360-degree environment with a fixed-story outcome".  For this paper, we consider the whole 

range of immersive storytelling that have been engaged in Film Festival, including interactive 

and story branching works using computer generated graphics and driven by game engines. 

The impact on the viewer of this new medium have been observed and studied (Zhang & al., 

2020) for the last years. 

Concerning the Virtual Reality sections in festivals, many of the exhibitions that engaged 

CVR (cinematic virtual reality or virtual reality cinema) have been either cancelled or 

maintained online, suffering from the same restrictions affecting the festivals. The main 

constraint have been the sanitary aspect due to physical distancing and the obvious contagion 

issues existing while exchanging the Head Mounted Displays from a participant to another. 
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Cannes XR have been postponed from May to late June 2002 online (Immersify, 2020) when 

the Venise VR (rebranded Venice VR Expanded) had moved its entire VR program online 

through the Oculus TV for Oculus Quest platform (Oculus Blog, 2020) and for free. Cannes 

XR have also included 55 new works from the cancelled Tribeca VR program. 

2-Virtual Production : 

The umbrella term of Virtual Production, is the ensemble of techniques used to provide 

the virtual imagery added to a real cinematography shots into a film production. As defined by 

Noah Kadner (Kadner, 2019), it is the "broad term referring to the spectrum of computer aided 

production and visualization filmmaking methods". The term Virtual Cinematography is also 

in use and is different. Until The Matrix (The Matrix, 1999) and the work of John Gaeta (IMDB, 

John Gaeta), on this movie, the name used (Virtual Cinematography) were under the umbrella 

of the Visual Effects. Since then, Gaeta proposed (VFXPro, 2004) the name Virtual 

Cinematography for the set of techniques used and the approach he had during the Matrix 

and making the difference between Virtual Cinema as a content and Virtual Cinematography 

as a process. Even if it describes a big part of the Visual Effects artistry, the Virtual Production 

term emerged strongly around the Mandalorian series (Disney and Industrial Light & Magic, 

2019, Disney+) and with the publication the Virtual Production Field Guide Volume 1 (Kadner, 

2019) and Volume 2 (Kadner, 2021) by Epic Games placing the Unreal Engine (Carlton, 2019) 

as a core part of the Real Time rendering and environment creation. Described in the Deloitte 

report (Cook, 2020) as a "modern content creation that incorporates VFX earlier and 

leverages technology throughout the entire production life cycle to enhance the 
way content is created. Furthermore, virtual production can enhance production 
planning, increase shooting efficiency, and reduce the number of expensive 

reshoots.", virtual production techniques uses a variety of techniques from the field of Virtual 

Cinematography and Virtual Reality. From motion capture and tracking sensors to virtual 

reality, Virtual Production uses in some recent cases LED Walls to provide backdrops of scenes, 

adapting them in real time to the camera parameters such as movement, perspective and focal 

settings. Some tools are researched to provide a collaborative work through virtual 
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environments using virtual reality  (Ardal, 2019), (Galvane, 2018)  while movies like 2019 

Netflix's "I Am Mother" (before the pandemic) have seen some parts storyboarded and/or 

previsualized (Previz) in a Virtual Reality (Pixel, 2019) environment.  

In the Virtual Reality lexicon, the term XR (Godde, 2019) is the umbrella term (Chuah, 

2018) regrouping the different aspects of immersive realities known as Virtual Reality (VR), 

Augmented Reality (AR) and Mixed reality (MR), XR referring to Extended Reality. While is 

estimated as a market (Scribani, 2019) to reach 209 Billions $ in 2022, the term XR Stage is 

used to define the new type of Virtual Production stages based on LED Walls and real time 

computer graphics imagery (CGI) from Unreal Engine mainly.   

 

 

Figure 2 - The LED Walls on the set of The Mandalorian. 

“The Volume” of The Mandalorian set offering the backgrounds to be shot on cameras and produced in real time 

rendering using Epic’s Unreal Engine. 

(Source : Holben, J. - American Cinematographer Magazine – Fevrier 2020) 

The world of cinema production experienced, since the Mandalorian (The Mandalorian, 

2020), the first production using large scale on-camera compositing system using LED Walls. 

Disney and ILM (www.ilm.com) set up for this production a 20 feet high, 75 feet diameter 270° 
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circular (Seymour, 2020) LED Wall that produced in real time render the background (Holben, 

2020) images and providing the principal lighting for the scenes to be shot (Industrial Light& 

Magic, 2020). Another panel could be added to close what was called "The Volume", making 

the background images covering a full 360° space. Described in TechCrunch Magazine as 

"invisibly reinventing TV and film production", the technology used for the Mandalorian is a 

new aspect of the large ensemble of techniques grouped under Virtual Production. A new 

milestone is reached when providing in Real Time in-camera-compositing, what Wes Ball 

(Kadner, Podcast 2021) describes as "On-frame-pixels" (Kadner, Podcast 2021), and that was 

previously obtained through projection or green screens. Since The Mandalorian, the 

technology of LED Walls have spread on multiple places and many stages 

(www.ledstages.info) , XR Stages, have been built (McGowan, 2021). ARRI built on 2021 a XR 

stage for hire situated in Uxbridge (suburban town in West London), meant to provide a state-

of-the-art virtual production stage (Arri.com , 2021). China (Hung, 2021) (and Asia) are 

following with different stages that are built progressively (Bee, 2021).  

                            

Figure 3 - Traditional vs. Virtual Production for Film 

The figure shows the change in workflows between the Traditional and Virtual productions, allowing iterations on 

set while shooting. Traditional Production is more linear than Virtual Production.  

(Source : Kadner N. , 2019 – Visual Development by Fox VFX Lab).  
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During the pandemic, as the cinema industry faced different degrees of lockdown and 

productions slowing or suspensions, the virtual production (Eriksen, 2021) tech provided 

some of the solution aspects. Especially while permitting remote work that doesn't engage 

physical presence of crew members. Working remotely (and virtually) have been a key 

element in providing the workflows of some of the productions that was hit by the pandemic. 

Noah Kadner, in the second volume of The Virtual Production Field Guide (Kadner, 2021), 

details some of the key aspects of the remote work process. Described from the Unreal Engine 

solutions, these aspects consist of some of the common solutions through a Virtual Production 

process.  

The first problem in working in remote is to establish a kind of shared memory to the 

evolution of the whole process, as multiple artists and technicians are working on a same 

project available on a cloud. During the process of production, multiple inputs are injected 

resulting in different versions of the same project. A solution is necessary to memorize the 

different variations providing a comparison and the possibility to go back to a previous version 

of the development. A standard workflow is generally linear and per-shot. Every artist from a 

department works on his/her input and this is delivered to the next department artist and so 

on. Inside Unreal Engine, as the Game Engine already delivering multiplayer usage, the 

multiple artistic departments (material, lighting, texturing, virtual and real cameras, etc ...) are 

working together in the same time on the same project with multiple modifications made 

simultaneously. A software used in collaboration with Unreal Engine is Perforce Helix Core 

(https://www.perforce.com/products/helix-core) and "automatically tracks and manages all 

these changes. It resolves any conflicts between individual contributions and keeps a complete 

version history via check-in/check-out IDE methodology. Any changes to a project can be 

reviewed and reverted if desired." (Kadner, 2021). As an elementary question to be resolved, 

the security of the intellectual property have been on the spectrum of the solutions to be 

provided during the workflow. The necessity of a strong security network system in 
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coordination with "existing IT resources and infrastructure is essential" (Kadner, 2021) to the 

security of network developed projects.   

                     

Figure 4 - Virtual Production Workflow for Film and Television. 

The different stages of the workflow in Virtual Production and the position of intervention by Epic’s Unreal Engine.  

(Source : Epic Unreal Engine - https://www.unrealengine.com/en-US/solutions/film-television) 

As in every virtually created scene, assets are part of what makes the scene. Varying from 

already available assets and new ones created for it, the pandemic forced the teams to operate 

scans of existing locations (considering moving teams physically) using photogrammetry or 

LIDAR techniques. Kadner N. (2021) highlights the fact that the usage of available material 

contributes to, first, reduce the physical footprint considering the restrictions and, second, 

helps reduce the cost of the entire project as it eliminates the travel charges of the teams. The 

assets for Unreal Engines are available in high definition part from Unreal Engine Market Place, 

the Quixel Megascans (www.quixel.com) and Sketchfab (www.sketchfab.com).  

Remote multi-user workflow is made through two types of collaboration. Unreal Engine 

have created The Multi-User Editing mode and The Collab Viewer template 

(collaborative). The first one is dedicated to team work of artists working simultaneously on 

the same project. It offers a multi input workflow happening on the same time from different 

team members, permitting multiple editing actions. The second mode consists of a software 

offering to members not used to Unreal Engine the possibilities of editing aspects of a scene 

without installing/using Unreal Engine. Through a server/host configuration, the access to 
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visualize and edit the scene components is possible and is customizable considering specific 

workflows.  

To reduce physical presence on the sets, a precise planification and coordination can 

provide a complete workflow with the minimum members of the crew present physically. The 

different departments of the workflow can be conducted remotely and followed through 

video conferencing and multi-user sessions. Remote work utilized the video village process 

consisting in driving the different feeds from cameras and artists into a main platform enriched 

by the video conferencing (using Zoom, Skype or Webex). By that, the process have been 

expanding the video village into a new era, combining the shared project with the different 

participants/artists)(Kadner, 2021). 

 

                       

Figure 5 - iPad and HTC Vive Tracker. 

The image shows an iPad equipped with the HTC Vive Tracker in order to control the Virtual Camera view point and 

movement inside Unreal Engine Software using the Dragonfly 2.0 App by GlassBox technologies. 

(Source : GFXSpeak - https://gfxspeak.com/2020/10/15/glassbox-technologies-dragonfly/) 

Concerning the evolution of the workflow, four main axes have been pushed further 

(Kadner, 2021). Virtual Scouting, Virtual Cinematography, Digital Humans/Crowd creation 

and Remote studio facility. Virtual scouting is the process of viewing and visualizing a virtual 

location/set to crew members using Virtual Reality techniques and accessible through 

headsets (Head Mounted Display), or an iPad or a computer screen. This process offers the 
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possibility to explore spatially and virtually the set in order to prepare shot plan. The virtual 

scouting can include modifications to the scene assets but also virtual cameras equipped with 

optical parameters reproducing real physical camera systems and lenses.The virtual 

cinematography techniques also uses different ranges (concerning cost) of solutions to 

simulate the operability of a virtual camera inside a project. The main core being the tracking 

of a physical movement and incorporate it into unreal Virtual Camera. That covers from using 

an iPad to using professional systems (MoSys, Ncam ,etc....), going through the usage of the 

HTC Vive Tracker (Kadner, 2021).  

The final "frontier" was the integration of humans into a virtual production project 

without a physical presence of the actor. Remote work offered during the pandemic the 

possibility to remotely command virtual characters through Motion Capture sensors. This 

helped productions to create large groups movements commanded remotely by actors 

equipped with motion capture suits (Mocap suits). Unreal Engine have developed also the 

Metahumans (Metahuman creator, 2021) project, developed under the Digital Humans 

(https://www.unrealengine.com/en-US/digital-humans) project aiming to offer a "believable 

characters using high-quality character shader techniques, data scans of Actors, and improved 

geometry workflow". A last emphasis is made by Kadner on the Remote Studio Facility, already 

developed by broadcast studios. Equipment such as robotically remotely controlled cameras 

have had an importance into reducing the physical footprint on sets while keeping the 

productions going (Kadner, 2021). 

While asking many new questions on the role of the camera on the cinematic space 

(Ilmaranta, 2020), it becomes visible that virtual production operates a clear separation with 

the common workflow based on a real space. Compared to traditional filmmaking process 

(filming an entirely real scene), the virtual production operation mode separates the real 

physical actor from his environment (in the case of real actors), and recreates (to be filmed on 

set) his environment using Computer Graphics. On the traditional way, such an operation 

doesn't exist as what is shot on the camera and captured by its sensor is exactly what's 
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disposed on front of the camera to the director and the crew. The creation of the environment 

can vary from the usage of green screens to recent LED screens. On the first case (green 

screens) actors and the director have to imagine what would be filled in that space. The 

Director of photography have to imagine how creating his light setup in accordance to what 

would exist in post. When using LED screens, this process is shortcut with a greater immediacy 

providing actual pixels on-camera and reducing the uncertainty (Priadko & al., 2021) factor. 

On the actual act of filmmaking, this aspect provides the possibility to work on the traditional 

aspect of filmmaking at a close level as what the "camera sees" is what the director, producer, 

DOP, and audience will see as the end result. From a purist point of view (James, 2017), this 

may add more realism to the work of the crew and to the audience reception as it provides a 

greater general coherence from the image components point of view (director of photography 

light work, actors and director seeing what the environment look like directly on camera). The 

pandemic offered to the cinema field an opportunity to push boundaries further into 

expanding the limitations of physical presence into shooting sets and stages.  

Conclusion :  

The coronavirus affected the whole global Cinemascape, like all economic global system. 

Even if the fact that the growth of Virtual Reality have started reaching the mainstream since 

2012 (Facebook acquisition of Oculus), Virtual Reality as a technology and virtual reality as an 

experience and practice have been observed during the pandemic. What happened during the 

Coronavirus pandemic offered to experiment some premises of what the Metaverse would be 

in the future, for filmmaking but also beyond the Cinemascape. Here we mention the 

Metaverse as a virtual reality experience. Marvin Minsky promised that “we could have a 

remote-controlled economy by the twenty first century if we start planning right now” 

(Minsky, 1980). Philippe Fuchs, on the functional definition of Virtual Reality, describes the 

possibility to “virtually change time, place and (or) the type of interaction: Interaction with an 

environment simulating the reality or interaction with an imaginary or symbolic world “ (Fuchs 

& al., 2011). While the pandemic was engaging physical distancing and lockdown, the 
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different aspects of virtual connections helped experiencing what virtual reality has to offer 

most: being present elsewhere. The virtualization of the events, the film screenings and the 

use of virtual reality technique in different ways is stimulating the progression to what the 

Metaverse would be. The virtual production techniques using LED Walls have permitted the 

consolidation of an efficient remote workflow. Added to a more general workflow using 

Virtual Reality technology at the service of the creative artists in film teams, the whole 

workflow have been updated considering the limitations engaged by lockdown protocols. On 

a more concrete aspect of observations, the limits to which the world (on different levels) have 

been pushed have helped developing some new ways and novel processes exploring a world 

with reduced contacts. New possibilities are emerging (Kavas, 2021) and creating, hopefully, 

some new fields in conducting cinema festivals. Virtual reality (and internet) have been at the 

center of what the future would hold in a more virtualized and dematerialized world. What 

had a tragic (financially) effect on the economy is certainly a part of what should be developed 

more in the future as a reducer of inequalities and access to the culture. Working remotely 

have given proof that the whole system (like the film industry) may work from a distance. It 

also gave proof that anyone from anywhere can access any content at anyplace in the world. 

This is a close vision of what Virtual Reality would be offering to the next generations: an 

annihilator of barriers when accessing culture from everywhere. 
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Abstract:  

Imagination is a knowledge derived from the hotbed of ideas, which controls the behaviour of the individual and 

society, so it has been and continues to be a rich material for many artistic productions and a support for the artist and 

playwright, and even the arts of the saying, but in the field of cinema, it is considered a fertile subject, on the basis that cinema 

is a cultural tool with dualism opposed to the implications of film discourse, which makes the audience, influenced on several 

levels by the components of symbolic, historical and legendary social imagination, hence this study to reveal to us a 

relationship Man is represented by the child with the moving image by reading his multiple worlds, and from that moment 

on the child's ability to communicate cognitively with the material depicted, especially in the time of expression and 

awareness of the prevention of diseases and epidemics through animated films. 

On the basis of child-oriented filmmaking, the latter, which was influenced only by visual and sound effects, we 

wonder what effect animated films have and their treatment of epidemics, is it time for the child to become the subject's 

monopoly instead of the format? So how do imaginations form a lever for a child's receiving levels through epidemic films? 

 

Key words: I 

magination, receiving levels, Child, movies, epidemics. 

 

ص  : امل

يال من املعارف ال  ُ    ار، ال تعد ا ع األف ستمد من مر
ُ

تمعتحكم    مادة غنية للعديد من والزال  ان ، لذلك  سلوك الفرد وا

عت موضوع خصب، ع    امةعّ النتاجات الفنية ود ي، فإنه  نما ال الس ، بل ح الفنون القولية، أّما  ا شكي واملمثل املسر للفنان ال

نمأساس أن   طاب الس نما أداة ثقافية ذات ثنائية التضاد ملضمرات ا يالس ات با، وال تجعل  ا ور، يتأثر ع عّدة مستو ونات م م

يال نا  الرمزي والتار واألسطوري،    االجتما  ا اته الدراسة لتتومن  ي   باعالقة ا لنا ع  كشف  أ
ً
سان ممثال املتحركة  لطفل مع الصورة  إل

ظة قدرة الطفل ع،  املتعّددةقراءة عوامله  من خالل   تلك ال ل منذ  ش املادة املصورة،  وت  مع 
ً
التواصل معرفيا التعب و  بخاصة     زمن 

ئة ع األفالم املتحركة  س بالوقاية من األمراض واألو   .التحس

ساءل عن فحوى األثر    ة والصوتية فقط، ن ان يتأثر باملؤثرات البصر ذا األخ الذي  ة للطفل،  عة األفالم املوج
ّ
ع أساس صنا

ا لاألفالم املتحالذي   ئة،  ركة ومعا التا  فألو ل؟ و ُ ل آن األوان ألن ُيصبح الطفل محتكًما إ املوضوع بدل الش يال قوة  كيف  ل ا
ّ
ش

ئةرافعة  ات التلقي عند الطفل من خالل أفالم عن األو   ؟ملستو

لمات املفتاحية:  ئة ال ات التلقي، الطفل، األفالم، األو يال، مستو  .ا
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  مقدمة:

ا الفنون واملمارســات االجتماعية، قيقية تولد اذبة أو ا ســان ال ا   باعتبار صــور اإل ك أثر وت

ـ  نيـة  ا اتمثال التـا التعـا فوق  الفنيـة واإلبداعيـةلذ ــــــات املطـابقـة مع املدرك، و ـــ ــ ، فإنه يجعلنـا أمام تنـاقضــ

يال   ي لألشـــــياء عند املتلقي ســـــواء بصـــــورة مباشـــــرة أو غ مباشـــــرة، فا الواقع واملمكن، فيتأثر الو الذا

ـــــــو  ــــــــاعد الذات  الوقت ذاته ع نمذجة املوضــ سـ ـــــــان وال  ســ ا اإل ورة ال ُجِبل عل ــــــــ ــــــــوى السـ س سـ ع ل

ا،   الرموز والصــــور  املعروض أمام ــر  ل من مجموعة من العناصــ
ّ
ــ شــ ي  حياة األفراد و انب الالمر إنه ا

نـا، فـإن للصـــــــــــــور  مع ابن ســـــــــــــ يـا واإليـديولوجيـا، و ـايـة واليوتو ـاألســـــــــــــطورة وا ر من خالل أجزائـه  ظ و

يالية قوة التأث ع النفس وتصبح قضايا الفرد مؤسسة ع مبدأ   ط.ا ك أو الرضا وال   الفعل وال

وامعوقد جاء    ــية العطار ع جمع ا ــادرة  بأن    حاشــــــ ام صــــــ ــــــر من إقدام و شــ أك أفعال ال

سط املولد بالتخيل، ألن النفس   يالت، أي القبض وال اة صور ا ذا النحو، من حركة للنفس ومحا ع 

ا إ التصديق.   أطوع للتخيل م

يال أغرب    ف النفس به، فإنه  وألن ا
ْ
 ِإلل

ّ
ــــاتمع    يالا  مدلول   يتداخلوألذ ـــ ــ   معرفية   اختصــــــــــاصـ

يال  عند يقف فال، عديدة ّ   والظن  واالسـتعادة  االسـتحضـار  قصـد، التخيل  و ا  فينقل  والتضـليل،  موالتو

ا  الصــــــورة ا و  ورســــــم ا، و  تصــــــور ا و ما  محا ان (  و ور ي  ) عالم  Henry Corbinســــــميه الفيلســــــوف 

ــــــّورة، الــذي   ــــ ــ ــار املصـ ــامى إ  يتعــّد األف    والغوايــة  اإلل
ّ
ميــل  يفوالط  ع  النظر  تحقيق  و  املع  إنتــاج    ا

  .والتلقي الو  من  واسعة  مجاالت

ــ   ســـــــــــ م ا و  لطبيعــة ت
ً
ــذا نظرا يــاة املســـــــــــــتقبليــة، و ر النظرة البعيــدة إلعــداد األطفــال ل تظ

ــــتوى   ــــ ــ ، ع املسـ ــــ ـــــــ وض والنف ُبل ال ــُ ــ ــــــ ــــع العديد من سـ ، بوضـــــــ ــــتوى اإلقلي أو الدو ـــ ــ الفردي أو ع املســ

مـايـة وتوعيـة الطفـل،  ن واالتفـاقيـات  بـالطفولـة واملســـــــــــــاعـدة  تحقيق بنود ومبـادئ تلـك املواثيق والقوان

ه من قـدرات  إطـار التنوع اإلعال  ق وســـــــــــــائـل اإلعالم واالتصـــــــــــــال، و ظـّل مـا يمكن توف ـا عن طر م مي،  أ

صـــــــــــــوص، يــة ع وجــه ا  والعر
ً
ــده املنــاطق إجمــاال ــ شـــــــــــ  ومراعــاة   وتطور األحــداث العــامليــة الــذي 

ً
انطالقــا

ــا،  ةمرحلــ لل ــة ال يمر  ــات تطور   يــد منف  العمر عّود بفضــــــــــــــللمحيط البصـــــــــــــري  إدراكــه ل  مســـــــــــــتو  الــذي 

ا    املتحركة  الصــور  ا،واألفالم وغ نمائية تصــنع  الصــورة ألن"ع اســتكناه األشــياء بصــور ا الســ  نفســ

ركة، ا ا ر تج ف،  )بقوله أو( به باملطالبة الفنون  تكتفي با ما تفعل وأل ا...،  الفنون  با جو وتور

نما لو أن كما ــ ، :لنا تقول  الســـــــ ركة، الصـــــــــورة مع م ركة ال أن ســـــــــتطيعوا لن ا  توقظ تتجنبوا ا
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ذا .فيكم املفِكر از عن كناية و ي ج ي ذا ما فن  :ذاتية حركة وجما يتوســــــــل حر يد،   "ا ــــــــ )

ـــــري أمامل، )152-151، الصــــــــــــفحات  2015 ــــ ــ ـــــيما الطفل)،  يبدو املنتج البصـ ـــ ــ ا بتفك ف وجما مليئً نا (الســ

ة، بتقنيات و ـــنائد ووظائف معا ر ثقاف  ســــــ ار، ألجل تطو ات متعّددة األف ـــتو ة، لته امرجعية ومســــــ بصـــــــــر

ــا ن    و ون و عمليــة ترتبط بقيمــة الفعــل التواصـــــــــــــ ب ـــــــة التلفز ـــــ ـــــــاشــ ـــ ــ عرض ع شــ نمــا و مــا  التوعيــة  الســـــــــــــ

ية اته الدراسة.ال يل نمذجة  ذا ع س   ، و

وم ا -1   يال : مف

تمعـات  ل ا س"  حـة أن ة غ يقول الدكتور فر ـال رمز ــ ــانيـة تملـك القـدرة ع خلق أشـــــــــــ ســـــــــــ اإل

" ــــــــ ع تقد ا بطا س،  معروفة تزّود ــــــفحة 1979(أن ــــــب الدكتورة 'شــــــــوشــــــــان  )214، صــ ذه الرموز حســ ، و

ان األفراد   ا  أذ ــــــــ ــــــــرعية ال تكســ ق الشــ تمع عن طر ا  ا ــــلط ـــــ يال وال تمارس سـ عُد لغة ا رة'  ز

تمع، و"   يـال لـذلـك ا ـا العـامـة عـالم ا م، و تمثـل  صـــــــــــــور ــــــورا ــــــ ــــــتخـدام   من  النقيض  عوتصـ   االســـــــ

ع ــــــا ــــ ــ يـال،  ملصـــــــــــــط  الشـ ع  ع  )Jacques Lacan(  ـانجـاك ال  يؤكـد  ا  أن  وذلـك  للمخيـال، الو  الطـا

وة ا  والعاطفة  والرغبة  الش ر  من  الناس يتمكن  ال  بحيث  ام  مركزي   دور   ل م  تحر يال  من  أنفس   .ا

ســــــــبة  ال م،  و ذا توجد  ال ل ــــــرة عالقة  ل قيقة  مباشــ ائنات  با شــــــــر يمكن  إذ  ناطقة  ك   من  فقط لل

يــــال  و  الرمزي   النظــــام  خالل ر  ا قيقي  العــــالم  مع  األوجــــه  متعــــددة  عالقــــة  تطو م، أين  ا ــة   يمك   محــــاولــ

ـا ال القيود  وجه  الوقوف ــ يـال  يفرضـــــــــــ ـا داخليـة  مســـــــــــــاحة مثـل، والذي يا ـا   إلغالق  قوي  ميـل  ل ــ   نفســـــــــــ

شــكيل ن الالمحدودة،    الالمباالة  من نوع  و ا  أن  ح يال  الفنتاز شــري   التصــور  و  وا لية   ال   الوحيدة  ال

ــا  ال ـــــــاحــات  تفكيــك  يمك ــــ ــ ــا  الوقــت،  تجــاوز   و  املغلقــة  املسـ ــة  مطــابقــة  أل   ". نفســــــــــــــه  للوقــت  املتقطعــة  للتجر

  )17، صفحة 2018(فولف،  

ايات ومجموعة الصــــور   رافات وا ــاط وا ي لألســ ال التعب و ا يال إذن  والتصــــورات  فا

  ، عد واقعه الثقا واالجتما ل عاملا يحيط بالفرد منذ والدته، ســـــرعان ما يصـــــبح فيما  شـــــ دية، ف التجر

ية والعالجية، "   ة، نجد الوظيفة التعب يال الكث م وظائف ا ـــــئة االجتماعية، ومن أ ــــــ شـ بفعل عملية الت

عمـل ع إبـداع تحفـة فنيـة يقوم بتحوـ  ن   ح
ً
ـل آلخر وفق  فـالفنـان مثال ـامـات) من شـــــــــــــ ل املواد األوليـة(ا

امات (أســـد منحوت،   ال املصـــنوعة بتلك ا غ األشـــ ورة الفن ذاته، إذ ورغم  ا ســـ قواعد وتقنيات، ُتمل

يلة   يلة والذاكرة، فا ن ا ـــــ التداخل ب ذا ما يو ر)، و ا واحد(ا خية...) يبقى أصـــــل صـــــية تار ـــــ

ـــر   القدرة ع اســــــــــتحضــــــــــار امل ــــ ــ شــــــــــكيل تمثالت جديدة بواســــــــــطة عناصـ ــــــــــ و دركة  املا
ُ
وضــــــــــوعات امل

" ــــــ رة،   مســــــتعارة من املا يال يؤدي  )41، صــــــفحة ص 2016/ 2015(ز ،  أما من الناحية العالجية، " فا

ة،  ية واألســـــــطور وناته الدي جميع م ة واملرضـــــــية للمجتمع، و وانب الغ ســـــــو امة للتعب عن ا وظيفة 
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ســــــــان  حياته" و"   ــــــادف اإل امي واملعا من األخطار ال يمكن أن تصــ ـــــــع دور ا ــــــور الشـ يلعب  التصــ

 " فـال
ً
ع عن يمكن أن نـدرج مثـاال و  ه، ف مـا أغرق  الـداللـة الـذاتيـة لفنـّ عمـل إبـدا وم ن يقوم  فنـان ح

 من عوامــل إعــادة  
ً
عــُد عــامال ُ ــذا األخ  ــذا العمــل، و  من خالل 

ّ
ــا إال ّي جوانــب اجتمــاعيــة غــامضــــــــــــــة ال نت

زئيـــة إ ــــــورة ا ـــ ــ ـــل الفرد من الصــ قوم عملـــه بوظيفـــة تحو ن الفرد وواقعـــه االجتمـــا و ــــــورة التوازن ب ــــ ــ  صـ

صارات   روب و ا ن كتفاقم األزمات وا س اآلخر ن يلتحم مع مشاعر وأحاس لية، ال سيما ح اجتماعية 

" شار األمراض، ...ا ئة وان رة،   واألو   )42، صفحة 2016/ 2015(ز

وم التلقي:  -2  مف

م   ة التلقي من أ املنا النقدية  دراســـة و توجيه الفن البصـــري املعاصـــر  ال يخفى علينا أن نظر

ديث و املعاصـــــــر معا   شـــــــكي ا ا  الفن ال ان اك م ا فقد تمكنت من افت و نقده، ع الرغم من حداث

ا و  ونا ن م عدا جماليا  العملية اإلبداعية ما ب و نفس األمر لبا املنا النقدية األخرى، لتؤســـس  و 

ور منه ال م ك ع ا ا من خالل ال ــــــامي ــ ل مضــ ا و تأو ـــ ر األعمال الفنية عند تفســـــــ ــــــــف عن جوا كشــ

 املتلقي.

يم العامة حول املصـــــــط للتمكن منه   ان لزاما علينا الرجوع إ املفا ية التلقي  ولإلملام أك بما

ة والفلسفية. اله اللغو سط أش    أ

وم التلقي لغة: -2-1   مف

ع : قال هللا   "ا
َ
ِحيُم ف اُب الرَّ وَّ َو التَّ ُ ُه  ْيِه ِإنَّ

َ
َتاَب َعل

َ
ِلَماٍت ف

َ
ِه  ِ

ّ ٰى آَدُم ِمن رَّ قَّ
َ
م، َتل  )37:2"(القرآن الكر

ــــــية   ـــ ــ ــــــارات ال تخاطب نفســ ــــــ به إ جملة اإليحاءات واإلشـ نا ت لمة " تلقى "  ي ل داللة النص القرآ

ن ســـــيدنا ادم من خالل النص،   ـــــ لنا بأن  و وذ ي و لم ت عب ســـــق  م اعتمد مادة التلقي   القران الكر

عض املعاجم.   ستخدم مادة "االستقبال" كما تناولته 

ــــــان العرب أن التلقي بمع االســـــــــــــتقبـال، حيـث يقول ابن منظور: "فالن يتلقى فالن أي   ــــــ جـاء  لسـ

  )285، صفحة 2005(أبو الفضل،   ستقبله"

يـةأمـا   ي: "  اإلنجل ) أي متلق  Receptiveبمع تلق، و يقـال: (  (Reception)جـاءت ع النحو اآل

ي،  ) أي استقبل، تلقى، أخذ"To receiveأو مستقبل، و يقال: (   )365، صفحة  1996(البعلب

ة   ما اللغو اءى لنا داللة مادة التلقي و مادة االســــــتقبال  اللغة ع الرغم من اشــــــتقاقا نا ت

ي عليه.     النص أو الصورة  وذلك حسب السياق الذي تأ

  التلقي اصطالحا:  -2-2

ة التلقي"،  ـــــــ  القول " نظر ة، أي إن األ ـــــفة النظر ديث يندرج ضـــــــمن صــ ذا املصـــــــط ا إن 

ة الســـبعينات و  ا خالل ف شـــارا كب ة ال عرفت ان عت عملية التلقي من  القواعد و املبادئ النظر حيث 
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ا ضـــد التيار ال ور عد ظ س" بأملانيا، حيث  ســـتا و ــة " ته مدرسـ يوي والوصـــفي و منه  و الفكر الذي تب ب

ازي،   التوجه نحو القارئ كعنصر أسا  العملية النقدية.   )145، صفحة  2001(

ور و كذا النص سواء   م ما مع ا ا ارتباط ل ل نا أن مصط التلقي أو عملية التلقي ك ن لنا  ب ي

ـــياقه و محاولة   ــــب ســـــــ ـــ ــ ان أدبيا أم فنيا حسـ له والوصــــــــــول أ نية و   تأو ره اعتمادا ع العمليات الذ إ جو

  الذوقية.

مية التواصل  تنمية التلقي لدى الطفل: -3   أ

، و تختلف التواصـــــــــــــل دورا   يلعـب
ّ
نـه األو و ــــــاب الطفـل للمعطيـات املتبـاينـة خالل ت ــــــ سـ ـام  اك

ـــــــــب) باإلضــــــــــافة إ  سـ ك
ُ
ات التثاقف (امل اته املرحلة من طفل إ آخر حســــــــــب مســــــــــتو ــــل   ـــــ أنماط التواصـ

اءى لن نا ت تلفة، و  ن عوائق عملية التلقي لدى ذوي اإلصــــابات ا ون من ب ا  املورفولوجيا ال عادة ما ت

ات التواصــــــــل و التلقي لدى األطفال خاصــــــــة  املراحل املبكرة ـــــــتو نما، " ألن   أوجه أخرى من مسـ ــ ع الســــــ

ســــــــتد   ذا ما  ما ع املتلقي، و طر اللذان تفرضــــــــ ا ُتقّرر و ذلك تكمن القوة وا ّ ، إ نما ال تو الســــــــ

ـــــــــ  ــ ـذا الوســ ، ح يمكن للمتلقي أن يـدرك قوة 
ً
ــــــورة جيـدا ـــ ــ ــــــورة علم قراءة الصــ ــــ ــ ـانـت قراءة الصـ لمـا  يط، ف

ون التوازن   ان العمل أك  ي لما  ، و ا أك ون ســــــــــلطة املرء عل ـــــــــل، وت ون أفضـ ا ي منا ل ـــــــــل، فإن ف أفضـ

ــة". ــان العمــل الف أك حيو ــان التوازن أفضــــــــــــــل  لمــا  ن املتلقي وخــالق العمليــة، و و،    أفضــــــــــــــل ب (مونــا

  )152-151، الصفحات  2016

عاب   ا من  شــــــــمل ات اللعب و ما  اءى لنا أن لف ية  ي ــــــات ترف دة  أخرى ع غرار:  وممارســ مشــــــــا

ماعة األثر الكب األفالم،   ا صــفة ا ة "العشــوائية " خاصــة إذا طغت عل الرســم، الغناء، الكتابات العفو

ية لدى  ــ عملية التلقي البد ســــــيط الذي   ع ســــ يئة و التفك ال ذا ع ضــــــوء التعامالت ال الصــــــغار، 

ع عنــه تصـــــــــــــرفــاتــه
ُ

ــات   ــات التوليــديــة انتقــل إ النظر تمــام من النظر ، والــدليــل ع ذلــك " أن مركز اال

ـا و  قـة ال نـدركـه  تمـامنـا بـالطر ـا الفيلم بقـدر ا قـة ال يصـــــــــــــنع  ن بـالطر تم د م عـُ مـا  اإلدراكيـة، إننـا لم 

و،   و التأث الذي يمارسه ع حياتنا".   )391، صفحة 2016(مونا

 
ّ
ــ صـــــوص أحد أبرز محاور الدراســـــات  شـــ ا ع وجه ا لت عملية التلقي لدى الطفل  وقتنا ا

ات بناء الذات وما   م أوجه ف أحد أ إ ذلك من أنماط املعرفة  املعاصــــــــرة، ذلك بوصــــــــف مرحلة الطفولة 

ـــــيم   ــــــ ـــــوس و املوجود،  حيث يمكن تقسـ ــــ ــ سـ ل ما له عالقة با ا إ اســــــــــــتقبال اآلخر و  ـــــعة  جوان اضـــــــ ا

ذا   نه، و ديدة ع ذ تلفة وا ــــــتقبال املعلومة إ ثالثة أوجه  تلقي املعلومة ا ــ ــاليب الطفل  اسـ ـــ ــ أســ

ا، ســـوا نادا إ مراحل التعلم ال يخضـــع ل ي:  اســـ اآل مية ( املدرســـة)  أو   
ّ
عل ء معلومات أو منا أم 

، املعارف البصري. ّسية، املعارف السم   املعارف ا
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ة ال تؤثر  عملية  وانب الفطر ن ا ا من ب صــية الطفل الســطحية إ حد كب  بداي ــ إن 

ســب جملة من   ، فالطفل بطبيعته يك ن حياته االجتماعية و االســتقبال كمرحلة أو و املعارف املتعلقة بت

مالية ال   ــــــق املســـــــافة ا سـ ا إ  ــــــعة  األخرى بطبيع اضـ ما إ ذلك من عمليات تواصـــــــلية أخرى، و ا

ر   كم ع الظوا ا ا ائز  ال يقوم عل ن الر ــــق آخر من ب ـــــ ا  شـ نما نجد ع بتقنيات تلقي املعارف، ب
ُ

تلفة    ؛ا
ُ
.و ال  ــــــــية الطفل خالل مراحل حياته األو صــ ــــــــــ ا لنمط بناء  ســــــــــبات  حال مواكب  عد مك

  )58، صفحة 2021(بلقندوز،  

ن وأعراف  إن   ـا قوان تـه و ال نحكم تلفـة  بي تج عن التفـاعالت ا يطـة بـالطفـل ت ر ا الظوا

اضــيا ُيبقي الطفل  تخي ما  تختلف من مجتمع إ آخر، و املوا ل واقعا اف شــ نا إنما  ســاســة  ضــيع  ا

ان فردا من   ــــواء أ ـــــ ــــفاته ســ ــــ ــ نا ع اختالف صـ علم 
ُ
نا دور امل نما يتج  و خاطئ، ب يح و ما  ــــ ـــــــ و  ن  ب

ــــــا، أم فردا آخر خار (أقارب  ؛العائلة البيولوجية ـــ ــ ــــــئة    -ديران-أم معلما، أو مدرســ ـــ ــ شــ )  ت أصـــــــــــــدقاء ...إ

علق بالســـلوك الوا   عكســـه الطفل  معامالته مع اآلخر  خاصـــة ما  و ما  ن، و  ه مع اآلخر ه و ســـ تجار

ه القادمة. ع بتجار ُ   الذي 

ــاليـــب اال  ــــــ ــــ ــ ن ذاتـــه و تحـــديـــد أسـ و ون بـــدايـــات الطفـــل  ت ـــا  كـــذا ت ون ُموج ــــــتقبـــال ال ي ســـــــ

، حيـث   يط االجتمـا بـدرجـة أو ـا طبيعـة ا ــــــيـات معينـة تحكم ــــــ ــــــوصـ ات مـا و  خصـــــــ ـا خالل ف تحـديـد

ــــر  الوازع اإلعالمي الذي يخلف  ـــــ شــ ته و منه  ن الطفل و بي ــلية فيما ب ــ ـــ ــ ا بدرجة أو التواصــ دف م يبدو ال

ساب   ادة الو لديه وما إ ذلك من اك   .للمعرفةبدوره ز

ا األخ  بتغي مواقفه اتجاه مختلف    ع ع باإلضـــافة إ غرس ملكة اإلقناع لدى الطفل و ال 

ســـــــتقبالت و كذا توجيه ســـــــلوكياته
ُ
ا امل و ــــــر ع  عد تقتصـ يل املثال لم  نما ع ســـــــ ، " إذ يالحظ أن الســـــــ

نما واملنازل) وق ــ ور  مواقع العرض (دور الســ م ســــلية ا عت أداة أداة ل ــاء أوقات فراغ فحســــب، بل  ضــ

ا   ــــياســــــــــا ـــ ــ ومية وسـ دمة املؤســــــــــســــــــــات ا بية والتعليم والدعاية واإلعالن و ى  عالم ال مية ك ذات أ

 : ل واحد أو أك مما ي شــــــــــ ي ل نما عّددت وظائف الفيلم الســــــــــ اص حيث  ات القطاع ا داف شــــــــــر وأ

 عن  
ّ
الكية وأمنية، إضــــــافة إ إعطاء  الدعوة للممارســــــات الســــــلوكية أو التخ ســــــلوكيات اجتماعية واســــــ

،   .دروس  العالقات العامة" ا   )183، صفحة  2016(

م  ن أ صـــــــــــــوص من ب ن أقرانـــه ع وجـــه ا نـــه و مـــا ب ز العمـــل ا عز ن أن التعبئـــة أو   ح

تابه   ساؤل ال ت ساب ملكة ال و اآلخر إ تحقيق عملية تلق نوعية، تمكنه من اك أوجه التواصل املؤدي 

ورة عملية التلقي   ــــ ــــــ ا خالل سـ ــــكالت ال يواك ـــــ وك أو املشــ ــــ ــــــ ن مراودته للشـ ال تختلف حســـــــــــب  الف  ح

ــــــعيـات   ـــ ــ يـال  وضــ ـاا ــــــتقبل ـــ ــ ســ نـه  ال  يـال فصـــــــــــــور "  ،  ذ ي  يك تصـــــــــــــور   ع  تحتوي   ا  و  وذاكرة  دينـامي



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 77   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

ــــــتقبـل، بع  كمـا  مســـــــ ط  ي ي  الر ـات، للصـــــــــــــور   الشـــــــــــــب ر يـال،  اإليقـاعيـة  و  الـديـالكتيكيـة  ا س  ل    فقط  ل

ياة ــــب  ال خزان ع  تحتوي   الة  األدائي  الفنون  و الفن  و  باألدب بل  اليومية  ا ــــور،  من  ينضـــــــ ــــــ  يبدو  إذ  الصـ

ا ،  قابل وغ  مســـــــتقرا  عضـــــــ يال ،الثقا و  التار للتغي  يخضـــــــع  اآلخر  والبعض للتغي   ديناميكية   ول

ـــــــتخدم جديدة  معاٍن  إ دائًما  ترمز ــ ـــــــــور   سـ ل الصـ ـــــــــور  و دائم،  شــــــــــ يال  واســــــــــطة    املنتجة الصـ  عطي ا

  للعالم
ً
ا اته  ، )137، صفحة 2018(فولف،   "حولنا  ملا تفس ومنه فالطفل يالحظ و قارن و يناقش و يحلل 

علق األم نــه خــاصــــــــــــــة إذا مــا  ــديــدة ع ذ ر  ا ــا الــذي يرتبط   رالظوا ــدفــة و نوع ــ ســـــــــــ
ُ
بكم املعلومــات امل

نـا أن للتمحيص األثر   تحـديـد تفـاعلـه مع   ــــــك فيـه  ــــ ــ تمـامـاتـه، و ممـا ال شـ قـة أو بـأخرى مع مجـاالت ا بطر

ر من عدمه.   الظوا

ة جمالية التلقي ي ســـــوســـــات تنطوي ع نظر اته اآللية  اســـــتقبال املوجودات و ا نا أن  بدو 

ل من ياوسال دعا  إل (مدرســــة  Wolfgang Iser 1929-2007و آيزر   Hans Robert Jauss 1921-1997ا 

اته العملية جملة من التفاعال  س األملانية)، حيث ُيالحظ خالل  ستا ال تنعكس خاصة  مجموع    تو

ا حسـب العمل باختالف أنماطه سـبق عملية التلقي لدى الطفل و ال تختلف بدور االت ال  ، لتؤول  ا

م املراحل ال تتم عد إ أحد أ ــــتقبال العمل أو املنتج ومفيما  ـــــ ا و ثل  اســ ــــوص و غ ـــــ ا إ ذلك من نصــ

اس مختلف النصـــــوص  ع ا، مما يخلف  األخ االنطباعات و ا ا الصـــــغ حســـــب ســـــياق ال يتفاعل مع

ن ناتج التلقي الذي  و ا ت ن الطفل خالل عملية التلقي و م ه مع  ع ذ ات تجاو ع عنه حســــــب مســــــتو

،  .النص املقدم، و  نموذج من مراحل التلقي حسب الرائدان ياوس و آيزر   )162، صفحة 2007(مو

نما   -4 ئة من خالل الس  الطفل واالستجابة للوقاية من األو

ورونا  ّ جائحة  شه  ظّل تف ع ي الواقع الذي 
ّ
مية املوضوع تكمن  أن الفن ُيحا  covidإن أ

عـة  أفعـال  ردود، والـذي خلق 19 ـة  من  ابتـداءً   متبـاينـة  و  ســـــــــــــر ن   تطبيق  صـــــــــــــعو مـايـة ومـا ب نظـام الوقـايـة وا

تم كث من الناس عدم اســـــــــتعداد الط ــــــاءل ملاذا  ــ سـ ، "وقد ن ذا التحول املفا اته اإلجراءات و فل ملثل 

ســـانية لعّدة أســـباب، فالفن يوجد  تقاطع ثالث   بالفن  الوقت الذي يصـــعب وصـــفه؟ ألنه يمثل قّمة اإل

ة)، وتتمثل  : اللغات والتقن ــــر ــــ شــ شــــــــــرنة (ال ) و ال ــــ ـــــ ـ ا ـــــــان (االف ــ ضـ ة لالف يات واألخالق، أو تيارات كب

ــــــيطــة أو التقنيــة العــاديــة  ـــ ــ ســ يــة ال ا ع حــدود اللغــة التعب ي من وجوده دومــً فــه تــأ عر ــة  األديــان، وصـــــــــــــعو

ددة بوضوح". ة) أو الوظيفة االجتماعية ا رفية واليدو   )95-94، الصفحات  2018(ليفي،   (ا

ــــه    ــــ ند  مرجعيته إ نفســ ــــ ـــــ سـ و  ــــــــر   معظمه ف و"يمكننا نجازف بإجراء مقارنة مع الفن املعاصــ

ته...،  و كمات واختالفات وأبحاث  حدود الفن و ء آخر، مقوالت و ــــــــ اص أك من أّي  خه ا و تار

ن ـــــــر كما  املال ع رأي اآلخر ســــــــية  الفن املعاصـ ، وترتكز  العمليات الرئ ون العمل الف بمثابة    ا و
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" ما م ا ة للتقو ، ال من  )64-63، الصــفحات  2018(ليفي،   ناقل أو مؤشــر أو بّدالة  الدينامية التكرار

يك عن اعتماده   ب أولياء الطفل أو اســـــــــــــتعداد الطفل للتقلبات وتفاعله مع حمالت التوعية، نا حيث تدر

ة،  ر  تلفة الســـــمعية والبصـــــر ون ووســـــائل االتصـــــال ا ية ع التلفز ومية العر ســـــميا من املؤســـــســـــات ا

نما ع أرض الواقع.   وكيفية االستفادة من الس

ا عن  ــــــواء أخذت قصـــــــ ا اقتباس سـ ل نما  الواقع  ن أن الســـــــ ن املؤلف رج عض ا ذا "ما يراه 

ــاله أو الرواية أو عن املسرح أو من خ  ج ـــ ــ ـــ اّصة، أو بحث  خيــ اته ا ست ذكر نار دة، أو اعتمد الس ر

س  ي، وأنـه ل نمـا وثـة إ فيلم ســـــــــــــ دُّ ـَ مـة أو ا ـل الكتـاب أو الفكرة امل و تحو نـا   ذاكرتـه، ألن املطلوب 

قيقي وامل عده العل ا ال، وال يأخذ بذلك االقتباس  ذا ا ة تضـــــبط  ن خاصـــــّ عر  ناك قواعد وقوان

و يرســو ع ســلطة املؤلف   ان بصــدد عمل إبدا عظيم، مثل الذي أشــار إليه نموذج بروســت، و  إذا 
ّ
إال

ور". م   )17-16، الصفحات  1996(الصورة،   وسلطة ا

دة واالستمتاع واملمارسة والتفك لدى  األطفال، يؤدي إ ذا ع اعتبار أن " إتاحة فرص املشا

ة  ألطول   به  االحتفاظ و  ترســـــيخه و التعلم  ســـــرعة   إشـــــراك   ع يتوقف التعلم عملية  نجاح إّن   ممكنة، و  ف

واس أك  و  الواحد، التعلي املوقف  الطفل من حواس  أك عدد   ا
ً
ــاب   قيمة ســ   املعرفة  و العلم  اك

ما   نايوفر   حاسـتا الـسمع والبصـر، ف
ً
   أسـاسـا

ً
يا سـب  حسـّ ما  من  األطفال  يك ال  ااإدر  خالل سـر   ال،  لألشـ   يت

م سابه ل قة  اك   )16، صفحة  2016(عباس،   ".اللفظية  بالطر

ورونا   ان ال  19إن األمراض املعدية ال ســيما جائحة  ي،  ا
ّ
ديده للتوازن الســ ب  ســ املســتجد، و

ا دون مقدمات منطقيةبد من فرض   ، واالســـــتجابة الطوعية ل ر الصـــــ رعب  ، و ا
ُ
ذا املســـــتوى امل ع 

وفيد وس   جائحة ف
ّ
ـــــــــ ، لم 19من تف ديده بإطاحة التقدم الط ة، و شـــــــــر ياة ال يله مجرى ا

ّ
عط ، و

ــــــوى ضـــــــرورة تو درجة  ، سـ  بالدرجة األو
ً
ـــــئة للدول حال شــ ــــســـــــات الت ــ ابر العاملية ومؤسـ يجد األطباء وا

از والتقيد بالتداب ال ونات العمل عالية من الوقاية واالح ية، ع وســــــائل اإلعالم وم ي   اإلبداــــــ املر

ديد، الذي يمكن  تمع ا غم ا اد ا ل ســً اح ضــروري وتأســ ل انز عد الفنون متأخرة عن  واملســموع، ولم 

ع اللقاح ع  عد توز ب إنتاج املصـــل، قبل أو  ســـ اء عاملًيا، أو  ــار الو شـ يجة ان ــان، ن سـ أن يتحول إليه اإل

ما وسيط ،  ، نحو فعل يرّوج لفكرة تبدل العقلياتا ي دور األفالم املعروضة ع شاشات التلفزة،  يأ

ائحة عاطي األطفال مع ا ي يطرح سبل    .إعالمي وقا

ُته ال تجعل
َ
، وِقّبــــــــــــــــل أداة تأث تراك ر تفادًيا  الطفل   نفس الوقت  أك قناعة بالبقاء  ا

مــة ــاء، و م ــــــر الو ــــــ شـ ــة مع الطفــل  ل و    أك صـــــــــــــعو ــان، و الــذي يرفض البقــاء لوقــت أطول  نفس امل

ــلية، و ســــــ وى اللعب وال ركة و ة الطفل إ  املعروف عنه أنه كث ا ذا الوصــــــــف الفينومينولو لرؤ
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ب أن ُيِقيــــــــــــــــــَم اإلعالم دّعائم املعر  م ملاذا ي ر(متحركة أو ثابتة)، نف ذا العالم من حوله ع التصــــو فة  

ي األشياء من حول الطفل كشف لنا عن معا ي الكب و سا   .الوسط اإل

ية الطفل   ات املعاصــــرة  تر ن األجســــام املرئية، إذ " تؤكد االتجا نه و ــي ب ســ ناك تواصــــل  ف

ذ اق  ســـــاعده ع ال يم املناســـــبة بما  كســـــابه املفا تلفة و ســـــية ا ات ا ضـــــه للمث عر مية  ا ع أ

ـــدر من قـــدراتـــه  ـــائـــل من التطور التكنولو والعل املعـــاصـــــــــــــر، ح ال نضـــــــــــــيع عليـــه الوقـــت و الركـــب ال

تــه  ي ـــــــة و ـــــ ـــــــائــل اإلعالم وجمــاعــة األقران واملــدرســ ـــــ ــا من وســ ســـــــــــــتمــد ات ال  العقليــة، وح ال نفقــده ا

ــاه حيـــاتـــه ــديـــدة، اتجـ ـ ا ــات  ـ يم والتوج ــا عـــدد من املفـ خرج من ذلـــك  ــة بـــه، و يطـ ــا   ا ـ بلور من خالل و

،   .سلوكه وتصرفاته"   )41، صفحة 2012(الدلي

 
ً
، "رغم أن طفالاأل  عليم   املتحركة  الرســـوم أفالم  اســـتخدام  إن القول  يمكن  ســـبق،  ما ع  عالوة

ـــــوم  أفالم ــــ ــ دين نفوس  األثر  بالغ  لتحدثلم تكن   املتحركة  الرسـ ــا ـــ ـــــ ــية عي  تحتو  لم  ما  املشــ   ثبات   خاصــــــــــ

ة اليا تقوم  إذ  Persistence of Vision  الرؤ لة ا ـــبكية  املشــــــــــ ن  لشـــــــ ت الع ب ــــــورة (  اإلطار وحفظ بت ــ   الصــ

ده  الذي   )املرســــــومة ة  شــــــا ثما  الثانية  من)  1/ 12 ( تقارب  محدودة  زمنية  لف عرض  ر   مما  الالحق،  اإلطار  ُ

ركة  إيحاء الطفل عطي سـ  با م( ُ ركة  و  عن تقل أال  يجب  املتحركة  الرسـوم  سـرعة  فإن بذلك و  ،)ا

  و  الثانية، ا  إطارً )  12(
ً
ــــــتخدم  ما  عادة نما  شــــــــاشــــــــة  ســ   املتحرك   الرســــــــم  إلعطاء  الثانية   اإطارً )  24( الســــــــ

ن  أفضــــل،  بصــــورة  طبيعية و  واقعية  حركة نا  م  التلفاز  ســــتخدم  ح (عباس،   "الثانية   اإطارً   30و25 ب

  ،)41، صفحة  2016

الطفل   مخيالاد متداملعروضة ع الشاشة  إثارة الشعور والرغبة  الذلك قد تن العمليات  

قول، شــــــ  ـــــطورة  وبداية بالعلم  ا اة و التقليد و  و  األسـ ا بية،   النفس علوما ش،    وفلســــــفةو ال الع

ة   ــــــــ تمع،وال يال  عد  فلم  وا س  ا ــــــــ حب ي ال م و  األد ون من الوســــــــائل  الســــــــردي   ال ، " فالتلفز

ات   غض النظر عن مســــــتو ا قدرة ع اإلقناع والتأث  مة وأك شــــــر الرســــــائل امل ة الســــــمعية   البصــــــر

تمعات وخيال اق حياة ا و القادر ع اخ دين التعليمية ف الصوت  املشا املة و ا بصورة  م ال يدخل

ــــــلوك االجتمــــا ال  ـــــ عض أنواع الســ تمــــامــــات والتــــأث   ــــات وتوجيــــه اال عض االتجــــا عــــديــــل  ، و 
ً
معــــا

ب الواقع   انه تقر ة لعالم اليوم، فبإم ة التحديات امل ساء  مواج ــــــال وال ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ــما عند األطفــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ سيـــ

ــــــتغناء عن الك ــــ ــ قوي التعليم  عقل واالسـ ــــــرا لعقل غ املتعلم و ــــ ــ الم بالصـــــــــــــورة املرئية مما يولد دخال مباشـ

،   املتعلم"   )60، صفحة 2012(الدلي

ا   ا واســتغالل قدرا ال افة أشــ ام  رفع الو ب نما واملؤســســات اإلعالمية تلعب دور  إن الســ

ـا، "فـاملؤســـــــــــــســـــــــــــات اإلعالميـة ال تقوم  ـة إل ـاجـة امل ـة ال تل ا بو ـات ال تمع وتلبيـة األولو خـدمـة ا
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ــــــ  ـــــ ـانـة شـــــــــــــبـه مقـّدســ د م
ّ
ة، تتقلـ ـان وا ـب الزمن وامل يـل إعـادة ترت ســـــــــــــ ســـــــــــــاطـة بـإنتـاج  ب ة ف ال تقوم ب

ــــارات   تج جــــداول زمنيــــة ومعــــاي وم ــا ت ــ ــــا، لك م ف حــــاول  ور و م ــا ا ــ ــا امج ال يتلقــ املطبوعــــات أو ال

ن واألمن"  ة الذاتية والروت و ُ ور بال م ـــــاس ا ــــ ــ ُم  إحسـ ِ ـــــ ـــــ ســ
ُ
ات نظر عاملية  ـــــاليب ومحظورات ووج ــــــ   وأسـ

يف ن،  (ســـــ ار ، والذي يندرج )81-80، الصـــــفحات  2012ن و  ّ أو بي ذا األمن قومي أو صـــــ ان  ، ســـــواء أ

خلق بذلك  تمع، و ا بتوحيد املتلقي ع ثقافة ا ما من خالل قيام اســتمداد  ضــمن عملية الضــبط ا

ات التلقي عند اململلمخيال الف و ل ــــتو ــــ ــ د (السـ ــا ــ ــــــ ــات  من خالل )،طفلشـ ــ ـــ ــ ــســ ــ ــــــ نما واملؤسـ ــ ــ ــه الســـــــ ــ ـــــ عرضــ ما 

مــايــة من األمراض و أفالم  اإلعالميــة من   ئــةــا بع  األو ــبــه العرف الــذي يقبــل و شـــــــــــ ، فيخلق ذلــك لــديــه مــا 

حذر من مخالفته.   و

عرض جزء صـــــــــــــغ من حقيقـة   ـذا البـاب  بمع " صـــــــــــــيـاغـة الواقع ع قيـام وســـــــــــــائـل اإلعالم من 

ور ع أن م ان ا ـــــياغة الواقع حســــــــب  الواقع ليبقى  أذ ــ عمل ع صـ ذلك  امل، و قيقي ال ه الواقع ا

ا لتقدمه للناس ع أنه الواقع املثا   ـــــنع ــ ياة من صـ ـــــــياغة نمط ا عمل أيضــــــــا ع صـ ا و د ة ال تر الرؤ

ذا  قيقة   ــــــيل ا ل تفاصــ ل  ميلة فقط، فتخ ـــــورته اإليجابية ا ــ ــــــر صـ شــ ور بتقليده ع  م وتو ل

زء الصـــغ ،    الذي تم عرضـــه فقط" ا ا إحدى  )68، صـــفحة  2012(الدلي نما باعتبار ع شـــاشـــة الســـ

ا   ون إ بيوت العائالت وســــــــل ا التلفز ا للصــــــــور، قبل دخول منافســــــــ الوســــــــائل اإلعالمية األقدم  عرضــــــــ

  عقول األطفال.

م    ـــــة وك  ــ امة الشـــــــــاشــ ـــــــ ــ ة  م رؤ ــــــــتقطاب األطفال الذين  نما ع اسـ ـــــــ ـــــــت الســ " حرصــ

د  ا، ف تز ّ ون من ب ــــماح لقنوات التلفز ــــــ عرض أفالم الكرتون قبل السـ ا  ــــ ــــ ــ ن، ع االحتفاظ لنفسـ املمثل

 بإيصـــال املعلومة  
ً
صـــيا ـــ و  م  ه، بخاصـــة وأنه قد ســـا إ نفســـه من قابليته املعرفية وتوســـع نطاق تفك

ــــات   ة من الدراســـــــ ــــيلة كب ـــ ــ ناك حصــ ــاه أبًدا، إذ  ــ ـــ ــ ســ ــــه ال ي ــــ ــ   نفسـ
ً
ك انطباعا ه إ دور العرض، في بتوج

ة النمـذجة أو  ســـــــــــــ بنظر ذا ما  اة و ـا ــــــغـار يتم من خالل التقليـد وا ـــــ علم الصــ ز أن  ــيـة ال ت النفســـــــــــ

ة التعليم والتقليد " ،   .نظر   )65-83، الصفحات 2012(الدلي

ا عن  ــ ســـــــ ــية الطفل ال يك ـــــ صــ ـــــــــ ل  ــ شـــــــ ة ال  ات التعليمية والعملية والنظر إن مرحلة ا

ــــــئــة   شـــــــ ــة والتعليميــة والت بو نيــة ال تــدخــل  إطــار العمليــات ال ــــــيــة والصـــــــــــــور الــذ ســـــــ ــة ا ق التجر طر

ن   و قيقــة إال ت ــــــيــا االجتمــاعيــة، مــا   ا ــــــ سـ يــال دورا رئ ــا ا ــــــيــل لثقــافــة الطفــل وال يلعــب ف ــــــ وتحصـ

ــــــيات، يجعل   ــــــ صـ ــــــ ـــ ــ ــ روج عن الواقع الذي يحوله إ  ــــــ والدرامي وا ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ يال القصــ ا " فا ا ف ومتم

 ال يحمل أية قيمة، 
ً
ــلبيا  سـ

ً
ون مغرقا شـــرط أال ي ــية من حاجات الطفل،  ــاسـ يال حاجة أسـ قيقة من ا ا

غرس فضيلة.   وال 



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 81   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

ة البعيدة املدى،  فا عطي الطفل الرؤ و الذي  ــــــــوم املتحركة،  ــــــــادفه  أفالم الرسـ يال الذي نصـ

االستدالل   فعل عمليات التفك العليا لديه  ل ما يدور حوله من أحداث ومواقف، و
ّ
و الذي يجعله بحل و

ب أنن ســـ  ،
ً
كيب، مما نفتقده  املدارس غالبا تاج والتحليل وال ارة  واملقارنة واالســـت له م بدل ذلك  ســـ ا 

ر"
ّ

ارة التذك الببغاء و م ،    واحدة فقط تجعله  نمائية  )92، صفحة 2012(الدلي ن الس ذه املضام ، و

ا األطفال،   ــتقبل سـ م أي نوع من الثقافة ال  نا  ف عي ونية  طبيعة الثقافة ال  ــاعدنا  والتلفز سـ و

ا، افح م بضـــــــرورة  كيفية التأث عليه للوقاية من األمراض املعدية وم
ّ
ســـــــل ّ و ادة الو الصـــــــ والنظافة  ز

ئة.العامة  الوقاية من األ    و

عرض   ـــــــائل التعليمية فاعلية، ف  ــ كذلك فإن" األفالم التعليمية املتحركة الناطقة من أك الوسـ

ركـة  نف ــــــوت وا ـــ ــ ســـــــــــــتطيع  الصـــــــــــــورة والصــ ،  نفس الوقـت الـذي  ـا تقـدم الواقع ال س الوقـت، كمـا أ

ســــيطه بحيث   م؛ باإلضــــافة   يالءمت ث شــــغف م و با ذا يتم  إطار يجذب ان ل  ن، و ات املتعلم مســــتو

لـــة، وذلـــك   ة طو نـــه ف ا بـــذ ــً ، يبقى عـــالقـ علي ت الـــدراســـــــــــــــات ع أن مـــا يراه املتعلم  فيلم 
ّ

إ ذلـــك دلـــ

ا ـــــــمع   الشــــــــــ ــ ــــر مع السـ ـــــ ا ".  إدراكك البصـ جاع ا واســــــــــ ســــــــــر تذكر ، 2013(الطناوي،    مادة الفيلم، مما ي

 )96صفحة  

نا أن نما،  إذ اعت ــيا ومسليا للطفلالس ا  ، فإنه يِصُل شاطا ترفــيــ تمام  إ أموٍر، ع جديرة باال

، بع باِلنا،   واإلشــادة ال تخطر ي ســعيد شــي نما ٍر،  فكما يقول املؤلف واملصــور الســ ســْ قة تلقائية وُ طر

عد ســـــــــــــنوات، مثل غزو القمر  رت  نما بأشـــــــــــــياء ظ بأت الســـــــــــــ ا ما ت ــًيا، فإنه كث وم املعروف قاموســـــــــــ للمف

ســــــان وغم ضــــــاري لإل اث ا شــــــار العدوى، وخيال مرتبط بال يوانات وان ســــــاخ ا ـــــت وضــــــه  والفضــــــاء واسـ

ا  نما  نوعية األفالم ضـــــرورة فنية أل ــ يل الســـ ان وجود  التا  ا، و ــّعة وغ ــام املشـــ وطالســـــمه واألجســـ

يالية، وحاليا   نما ا ــــ ـــــ ذه  عظمة الســ ا املتلقي و ــــدق ــــ ــ ــــداقية، يصـ ــــ ــ ا مصـ عط ة جديدة و ر لنا رؤ ــــ ـــــ ــ

ودة واإلقناع. ن وصلت إ آفاق من اإلتقان وا   بالذات ح

ذه ا  ل  دا ف ـــــــة للفيلم رو اصــ ته ا ة، ورؤ لت ثقافة الطفل البصـــــــــر لروافد مع مرور الوقت شـــــــــ

ع إثارة   ياة، " بما  ء  ا ــــــــ ــ ل  ته ل مالية  نفس الوقت من رؤ ة املعرفية وا ــــب ا ــــ ســ دا، فيك رو

ادة ع ية املعرفية للطفل ز التا توســــــــيع آفاق اإلدراك والب ه و با تمام الطفل وجذب ان يلة ا  إثراء ا

ذه الصـــــــناعة   جعل  ــــــتوى الثقا والعل و ذا ما يؤدي إ رفع مسـ عليم الطفل، و ا ع  العلمية ومقدر

ـا"  م ف عضـــــــــــــ اعـة ومن ثم انخراط  ــنـّ ــــ ــــــ ـذه الصـ م ل ِ
ّ ون عن ُح عر م  ة عنـد كث من األطفـال، إذ نرا   ُمَحّببـَ

  .)39، صفحة 2019(أحمد، 
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ء فعل أو صــــف و أو  ســــرد املمثل يقوم" عندما    شــــكيل  محاولة إ الطفل  يدفع ذلك  فإن،  ما ــــ

ـــورة نية صـــــــ ـــب  فعل  لرد  تصــــــــــور  أو  ذ ناســـــــ ـــتواه و  ي ــــ ــ  أو  خطأ عن  النظر غض املعر  رصــــــــــيده و العق  مسـ

م  التصـور   ذا  صـواب ذه الطفل  اسـتغالل  و و  امل ...، الوقت  مع لتتطور   أولية  كمرحلة العقلية  الوظيفة  ل

نـاول   األفالم  من  فـالعـديـد ز  و  التعـاون   موضـــــــــــــوع  ت  لصـــــــــــــد  مجموعـة  تتعـاون  ـأن  والنـافعـة؛  املفيـدة  نتـائجـه ُت

عـــاد  متوحش  اعتـــداء طر  و ــا،  ا ـ ـــا  فيمـــا  تتعـــاون   أو  ع بـــه   و  ُمحـــدق  خطر  من  مـــا  مخلوق   إلنقـــاذ  بي   تجن

الك توم،  ال ميــة  إبراز  أو  ا يط  يئــة  و  تنظيف    التعــاون   أ فــاظ  و  ا ئــة،  نظــافــة  ع  ا  "إ ....الب

  .)22-21، الصفحات  2020(بولفخاذ،  

اتمة   ا

يـة ملكـة التلقي وتـذوق   يـال الف  تر ميـة ا اءى لنـا مـدى أ ــابقـا ي من خالل مـا تطرقنـا إليـه ســـــــــــ

ـــة  العمـــل الف لـــدى الطفـــل،   بو وانـــب ال ــافـــة إ واقع ا ـــا  وكيفبـــاإلضـــــــــــــ الصـــــــــــــور   تتعلق،  الطفـــل  يتلقـــا

ته ذاكرته  املعروضة  ه وكيانه  من جزءعندئذ    وتصبح، ونفس نا  تفك سوم املتحركة واألفالم  الر   تلعب، و

 دورا  
ً
ــا ته تحديد  اقيًم أيضـــ ــ صـــ ا  و ـــــ ر ا  و  تطو ــقل ــلوك و  باملعارف  صـــ ــليمة  اتيالســـ ة الســـ بو   و  ، وال

ك  جزء  و التعليم،  من املرحلة األو   األطفال  يناســــب  الذي   األمرالصــــغار،  فئة  و  الكبار  من ل  فيه شــــ

ناول  أن يمكن ــيةاالدر   املنا  من  املوضــــــوعات  من نوع  ت ـــ ا بصــــــورة  و سـ ــ م  محببة  و  مشــــــوقة عرضــــ ذا  ل ، و

ــ  ســــ ــابة باألمراض، علينا أن  ــة للتأث واإلصــــ ــنا ثم ألطفالنا األك عرضــــ ماية ألنفســــ ان علينا أن نوفر ا

م اإليجـابيـة   ــــــة املرئيـة والزرقـاء،  مـدارا ـــ ــ ــاشــ ــــ ق الشـــــــ ـانيـات معرفيـة وعلميـة عن طر ــــــنـا وأطفـالنـا بـإم أنفســـــــ

ا علينا،والسلب   ية وعوامل تأث
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Abstract:  

 Despite the restrictions of the pandemic, it had been the opportunity for amateur moviemakers to express their creativity 

through their problem-solving skills. The quarantine became an opportunity to display such creativity via short movies, either 

fictions or documentaries.  

However, this situation created a paradox that intrigued us: the pandemic is associated with imposing limits, becoming a 

stifling “prison”. However, such circumstances seemed to “liberate” the creativity of amateur moviemakers, offering a 

“limitless” environment for said creativity to thrive. Thus, our main questioning: How did the  pair image-space express this 

paradox between imprisonment and creativity? Our problematic focuses on the opportunities and limits of amateur 

moviemakers’ cinematic tools in expressing and representing the concept of this “prison”. 

In this paper, we will examine the relationship between the imprisonment resulting from COVID and its cinematic 

representation through the work of amateur moviemakers. We will try to study this image-space embodiment with a semiotic 

analysis of the visual signs of the tunisian short movie, "Prison of Numbers". Our aim is to distinguish this transformation of 

digital prison into a spatial-imagery prison as a result of the COVID quarantine. 

Key words: 

 Imprisonment, image-space, amateur moviemakers, short movies, COVID  
ص  : امل

اء مقيًدا، بقدر ما أتاح الفرصة لصا األفالم  ان الو واة للتعب ع بقدر ما  م ال ارا م من خالل م ر   ن إبداعا ل؛ ليصبح ا حل املشا

ّ بذلك فرصة ّ انت روائية أو وثائقية. لعرض  الص ة سواء  ذا اإلبداع من خالل األفالم القص   مثل 

تمامنا:  ومع ذلك ذا الوضع تناقًضا أثار ا اء بفرض  ارتبط  ، فقد خلق  دودالو ًنا" خانًقا. لكن  ،ا ذه الظروف    ليصبح " يبدو أن مثل 

كيف  حرر"  "ت و:  الرئ  فسؤالنا  واة.  ال األفالم  صا  ي   عإبداع  ذ  الفضاء-ةالصور ثنا التناقضعن  واإلبداع  ا  ن  ال ن  تتمثل ؟  ب

نا  دراسة ايجابيات الي ية  إش نماتوغرافيةوحدود الطرق التعب واة الس ن لصا االفالم ال ذا ال وم   . تجسيد مف

ذه البحث ن ، سوف    وفيد ندرس العالقة ب غالق الناتج عن ال واة. سنحاول   تجسيده طرق و   اال ي من خالل عمل صا األفالم ال نما   الس

ي للعالمات املرئيةب  الفضاء-ةالصور ع    تجسيدذا ال  دراسة  ن األرقامالتو  الفيلم  لل  التحليل السيميا " ، و تمي  قص دف  ذا  ". ال

ن  يالتحول لل ن فضا وفيد-الرق ا  ر الص لل   . صوري كناتج عن ا

لمات املفتاحية:  ال

واة، الفضاء-ةالصور ، ن  ة، صا األفالم ال  19وفيد، أفالم قص
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Introduction 

The covid-19 pandemic led to a worldwide unprecedented situation: lockdown, 

restriction of travel, cancelation of events and festivals, the entire world faced those new 

measures in order to strategize against the propagation of this new virus. Such measures were 

taken worldwide to face the pandemic and ensure the safety of the populace. However, these 

same measures led to multiple sectors facing a crisis: economic crashes and a drop in revenues 

resulting from the worldwide quarantine. Indeed, “The coronavirus 2019 (COVID-19) 

pandemic triggered a domino effect that challenged all activities from the simplest (e.g., 

supermarket shopping) to the more complex (e.g., macro-economy)”(Tuccori et al., 2020). 

One of those sectors that suffered from this lockdown was the cinema industry: how 

to make new movies without actors, sets and different locations? “Global entertainment 

companies such as Walt Disney World and Box Office suffered massive losses, which forced 

several companies to furlough employees and executives in the battle for survival and to 

protect capital”(Nhamo et al., 2020) . Filmmakers were faced with an unprecedented situation: 

how to satisfy the rising demand of cinephiles while it was physically impossible to create 

movies? “The pandemic disrupted both the demand side and the supply side of business in the 

entertainment sector” (Nhamo et al., 2020), at the time when the global populace was in dire 

need of entertainment. The necessity to find alternatives to “traditional” filmmaking became 

an important question.  

On the other hand, this pandemic led to the rise of different sectors, such as the gaming 

industry with the rise of gamers proportionally to the quarantine. This shown further by this 

citation: 

In 2020, the global number of gaming video content viewers surpassed 1.2 

billion, up from 944 million 2019. The most popular streaming platform to watch 

gaming livestreams is Twitch, followed by YouTube Gaming and Facebook Gaming. 

Gaming livestreams are inherently social as the ability interact with streamers and 

other viewers via chat enhances the shared feeling of experiencing a game together 

(Clement, 2021).  

Such a feat prompted streaming platforms to use the opportunity created by the 

general lockdown in order to seek new users. Platforms such as Netflix found their revenues 
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rising exceptionally higher as the quarantine stretched across the globe: “Ofcom (2020) has 

reported that, amidst cinema hall closures and lockdowns, adults are spending a total of 1 h 

and 11 min on streaming services per day. That is double what they consumed before the 

pandemic”(Rahman & Arif, 2021), showing that the pandemic became an opportunity for 

cinephiles to seek entertainment via a new medium other than movie theatres. Virtual “movie 

theatres” became a trend during the pandemic, making way for a new dynamic between 

cinephiles and cinema.  

Within this context, another type of platform found its revenues and use increasing: 

social media, via several websites such as Facebook, Instagram, Twitter, ect. Said platforms had 

their number of users rising ever since the start of the pandemic and the global lockdown. With 

social distancing becoming a necessity, “virtual socializing” became the new norm, particularly 

with the frequent standardization of “remote communications”. Thus, a new social norm was 

created, through the virtual world of social media. However, the increasing use of social media 

during the quarantine led to an excessive attachment to this “escape route”, creating an 

isolation between individuals. We observed the increase of the information flux on social 

media, leading to the rise of the term “infodemic”, “defined as “an overabundance of 

information—some accurate and some not—that makes it hard for people to find 

trustworthy sources and reliable guidance when they need it,” (World Health Organization 

(WHO), 2020.). In this situation, a paradox was created between the “escapism” to the virtual 

world of social media, and the “imprisonment” towards this same virtuality. And while the 

Covid-19 affected the cinema industry drastically, amateur movie makers found the occasion 

to thrive and to portray the new social phenomenon of the global quarantine.  

In accordance with such circumstances, we question the ways amateur moviemakers 

used the image-space to materialize this paradox between liberation and imprisonment. Our 

problematic is the pros and limits of the cinematic tools that said amateur moviemakers used 

to express their intake on the concept of covid prison. We will first examine the concept of 

prison-freedom and their embodiment in cinema, trying to discern the relationship between 

the pandemic and cinematic representation of said concepts, particularly through amateur 

movies. We will try to clarify the notion of image-space and its embodiment in cinematic 

creations, through a semiotic analysis of a Tunisian short movie “Prison of numbers”. We aim 

to analyze the method used by the director to materialize the covid prison through his intake 
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on the new social phenomenon during the pandemic. Our objective in this paper is to 

understand the metamorphosis of this virtual digital prison into a spatial-imagery embodying 

this prison because of the Covid-19 global quarantine. 

1-The Covid-19 quarantine: a paradoxical space 

While it was clear that the quarantine was a necessity to limit the contamination rate, 

it also deeply affected the global populace, psychologically and socially. Indeed, a drastic 

change in the populace’s behavior led to important changes, such as the economic damage: 

“[it] is largely driven by a fall in demand, meaning that there are less consumers willing to 

purchase the goods and services available in the global economy” (Szmigiera, 2021). This 

behavioral change is a palpable transformation of the user’s “habits” and way of life, indicating 

a new social norm, a direct consequence of the pandemic. Perhaps the most noticeable social 

change was linked deeply to the global quarantine: with the imperative of staying indoors, 

daily routines were disrupted, which led to the “search” for a new “structure” of habits.  

One of the most noticeable “quests” during quarantine was entertainment: ““People 

are at home, they have nothing to do, they are not commuting,” says Michael Pachter, an 

analyst at Wedbush Securities (...)“You have more time and you’re bored.” (Smith, 2020). 

However, faced with the imposed lockdown, people turned to indoor entertainment, mostly 

under the form of online activities. This would explain the surge in various online 

entertainment sectors such as gaming and streaming platforms. 

Faced with such a situation, we observed that the quarantine was often described with 

the term “confinement”, a word often associated with a pejorative sense. Such a term is often 

synonymous to imprisonment, custody, detention, incarceration (Collins English Dictionary, 

n.d.), more often in a forceful manner implying restrictions or limitations on a subject’s state. 

Looking closely to those synonyms, the term “confinement” is linked to the term “prison” in 

the sense that it imposes a spatial limit as well as a restriction on one’s mobility and 

movements. Confronting this comparison to the state of things during the Covid quarantine, 

we couldn’t help but think of this definition as an allegory to the populace’s daily life during 

lockdown. Indeed, “in the confinement imposed on us by these days of isolation, we are 

confronted with ourselves. Our lives, usually overflowing with activity, froze. “(Neveux, 2020, 
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free translation10). Such a saying portrays the quarantine as a sort of prison, restricting our 

daily lives in various degrees “from checkpoints at building entrances to hard limits on going 

outdoors” (Wu et al., 2021).  

This prison was embodied not only on the mobility levels of the individual; it applies to 

a certain spatial dimension. Looking at daily life during the quarantine, one could not help but 

look at their homes under a different perspective. We use the term “home” to describe a space 

that reflects a positive emotional attachment sprung from a feeling of safety and warmth, 

when “one participates in this first warmth (...). It is in this atmosphere that the protective 

beings live” (Bachelard, 1992, free translation) . This home is, as Bachelard said, “our corner of 

the world. It is -as we have often said- our first universe (1992, free translation), and this 

universe is often a refuge, a “private perimeter” of one’s own free will. However, the 

quarantine made us consider this “home” as a “limited space”, changing our perspective from 

seeing our homes as an entire free universe to a “restricted prison”. Indeed, as quarantine 

stretched on, people started “loathing” their homes for the restrictions it represented on their 

mobility. It became limited by its spatial and physical measures, implying “difficulties” and 

representing “restrictions”. Thus, the “home” became a “prison”. 

On the same wavelength, Claudel describes such an intake on one’s home as “a kind of 

geometrical place, a conventional hole that we furnish with pictures, knick-knacks and 

cupboards in a cupboard” (Claudel, 1930, p.144, free translation). This intake on what was our 

“refuge” showcases the state of mind of the majority of the populace during the Covid 

quarantine: our homes became simply “cupboards” because of their physical restrictions on 

our mobility and freedom of movement, since it became a barrier between us and the outside 

world. While this “barrier” was a necessity to contain the virus, it had deep psychological 

impacts on individuals. A study based on psycho-linguistic features from Weibo messages of 

active Chinese users during the pandemic showed that “Home confinement caused a decline 

in the use of positive emotion words. This indicates that home confinement can increase the 

frequency of negative emotions” (Wu et al., 2021), indicating a negative impact on the 

populace’s emotional and psychological state.  

 
10  All references with « free translation » is our own translation of the original mentioned reference 
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Considering these factors, we could deduce that the quarantine led individuals to 

consider their houses as a “prison” because it restricted them and changed their daily routine 

structure. The duration of the lockdown played a major role in this change in perspective since 

it implied an unknown “imprisonment” in this “limited” space. Perhaps this is the most logical 

explanation of why the populace sought out entertainment actively, explaining the rise in 

demand compared to the dwindling “supply”. With the physical impossibility of seeking 

entertainment outside of this “prison”, individuals sought out the virtual world with its nearly 

unlimited doors. That is indeed the consensus that was observed during the lockdown period: 

“Due to the widespread use of the Internet and rapid growth of virtual environments, 

individuals spend increasingly more time online, especially on social media” (Wu et al., 2021).  

In light of this increased use of the virtual world, one couldn’t help but think about the 

paradox of the situation: on one hand, the quarantine made us view our homes as “prisons” 

due to the restriction and the spatial limitations; on another though, the escapism to the 

virtuality of the internet opened the doors of an unlimited spatiality. As we consider this 

paradox, we are thinking of what it entitles: as we are “confined”, we are “free” to explore the 

virtual world; and as we are “limited”, are we not “liberated” through virtual socializing and 

entertainment? This is even more concrete with social medias becoming a mediator between 

these “confined” individuals: “If [they] are separated, walled in, they nevertheless continue to 

be connected: this connection is made possible by the news channels, of course, which 

centralize and redistribute information, but essentially by social networks, Facebook, 

Instagram, Whatsapp, etc.” (Pingeot, n.d.). Thus, we find ourselves tethered between two 

worlds: a physical prison and a virtual freedom, linked by social media.  

Considering the quarantine from this perspective explains the rise in use of “virtual 

socializing” and “virtual entertainment”. Examining the reasons behind the increase in gaming 

during Covid-19, as an example out of many, we found out that “playing video games during 

lockdown made players feel less isolated and happier overall. Especially online multiplayer 

players felt positive about their gaming experiences during lockdown periods” (Clement, 

2021). A positive psychological impact is something the global populace was seeking during 

such a crisis. This is more accurate considering the infodemic, “that makes it hard for people 

to find trustworthy sources and reliable guidance when they need it” (Islam et al., 2020), that 

rose with the spread of the virus, leading to general panic and fear. This is where virtual 
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entertainment contributes the most: by helping the confined populace feel positive emotions 

and reduce the fear of the virus.  

While virtual entertainment included gaming, virtual socializing and streaming 

platforms, we observed a rise in amateur movie making as well, with multiple short movies 

uploaded on streaming websites such as YouTube. The cinema industry has always been a 

medium to portray major situations through movies, with diverse genres. So it was to be 

expected to see moviemakers tackling the Covid-19 pandemic and the issues that rose with 

the global lockdown and spread of the virus. From scriptwriters and writers, to producers and 

directors, the cinema industry is developing new movies that would incorporate the new 

dynamics of the pandemic’s way of life. Babette Buster explains that “People always hunger 

for context. They want to understand the issues of our times.” (Sarwari, 2020), in explanation 

to what would be described as “a golden era of storytelling” for the cinema industry after the 

Covid crisis would pass.  

While amateur moviemakers do not have access to the same level of production 

budget of renowned and professional directors, we did see a rise in their creations and even 

witnessed a certain change in their creation process as a direct consequence of the new 

dynamics imposed by the pandemic and the quarantine. During the third season of the 

content creation competition Sadeem that was held in Jordan, Middle East, contestants found 

themselves stranded in the competition headquarters as the quarantine was announced 

march 2020. They had to adapt in order to continue their content creation while confronted 

with the new restrictions of the pandemic. However, we witnessed the creativity of certain 

contestants while trying to come up with ways to film their videos during this confinement 

when the judges announced a restriction: to not leave their hotel rooms and use that 

environment as the location of their shooting (Official Sadeem, 2020.). Our attention was 

particularly on one Tunisian contestant who is an amateur moviemaker and whose content 

on YouTube is a variation of short movies and small series. He resorted to a clever method of 

asking his followers to send him short videos and clips that he included into the episode he 

was creating during that time in the competition, showing the judges the alternative process 

of movie making during the Covid crisis.  
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Such an exemple showcases not only the creative problem-solving skills of the young 

amateur director, who earned an award for “Best Director in the Arab World” during the finale 

of Sadeem competition in April 2020,  but demonstrates the paradox of the quarantine: while 

physically restricted in a tangible spatial “prison”, he explored the virtual possibilities of the 

immaterial “liberation” of the internet. 

As we are mentioning the skills of amateur moviemakers that used the social media 

platforms to reach this state of “liberation”, we are faced with a question: are we not imposing 

another type of restriction on ourselves? If social media is an “escape” from the Covid prison, 

is it not in some ways another “virtual” prison, restricting another facet of our lives during the 

quarantine? Such questions are the problematic tackled by Sami Chaffai, the young amateur 

director and moviemaker that we mentioned previously that he showcased in another short 

movie of his creation post his participation in Sadeem. This short movie is called “Prison of 

Numbers” and will be our case study in this paper. 

2-Prison of Numbers: portraying the Covid spatial prison through the image-space of a 

virtual prison 

Our case study is a Tunisian short movie that was aired in a Tunisian movie theatre the 

28th February 2021. The director, Sami Chaffai, became the first youtuber to ever project one 

of his creations at a popular movie theatre, Pathé Tunis City. The movie is eight minutes, 

twenty six seconds in length, available on Youtube on the director’s channel under the 

pseudonym “SAMY”. 

Our first reason behind this choice of case study is the fact that the movie was made 

during the pandemic by an amateur director that had already proved his problem-solving skills 

and adaptation capacity during Sadeem competition. However, the second reason lies in the 

movie content itself: we see a reflection of the new social dynamics born from the Covid 

quarantine, and the director’s personal intake on the paradoxical space of the pandemic. Thus, 

we will try to analyze some scenes from the movie, using a semiotic approach, to demonstrate 

the spatial dimension of the cinematic imagery in showcasing and demonstrating the Covid 

prison.  
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As we were viewing the movie, it occurred to us that decomposing it into “pictures to 

be analyzed” would result in losing some depth to the spatial dimension. Antoine Gaudin 

precises that : 

It is indeed at the level of the film in operation that we must situate ourselves, and 

not at the level of its images stopped to be decomposed (as for a pictorial study). The 

image-space thus constitutes an invitation to adopt a conception of the film "in the process 

of being made", i.e. generating at each moment its own "spatial rhythm of the visible 

(Gaudin, 2014, free translation).  

For that reason, we chose to select screenshots from the short movie but to analyze the 

“sequence in motion” from which said screenshot was taken, in order to understand the spatial 

dimension of the image and to understand the representation of the “prison”.  

The movie starts with a “fighting scene” in which the main Subject (Greimas, 1983) is 

being overpowered by another actant. We observe the quick successions of images during this 

short but intense sequence, leading to the Subject losing the fight while hearing the infamous 

anime “Digimon” Arabic opening. We have selected three categories of images based on 

spatiality and we will proceed to analyze the difference between each. We will start with the 

“fighting space”, where the Subject, the young director acting out his real identity in life as the 

influencer Samy, is debating with “social media” represented as a young woman. Here are 

some screenshots of this space as following:  

 

                                

Image 1 to 5 : the « red room »,(« Prison of numbers » by Sami Chaffai, 2021) 

The first thing that grabbed our attention is the light quality during the sequences when 

this space appeared. We start the movie with a quick scene of a fight between the Subject and 

the Opponent, with a close-up shot of the Subject down on the floor (image.1), throwing the 
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viewer into a confusion: what is happening? Why are they fighting? Who is he fighting? Indeed, 

the identity of the “Opponent” isn’t clear yet since the intense yellow-orange light is creating 

a backlight effect, “blinding” the viewer (image.2). We see in this effect a simulation to the 

Subject’s state of mind: utter confusion, hesitation, overwhelming actions while being “blind” 

to the surroundings. The surroundings are somewhat blurred with what looks to be smoke, 

masking the real proportions of the space, creating a dizzying effect: the viewer isn’t sure if this 

place is real despite the Subject discussing things with the Opponent. The dominant color 

palette is reddish and brownish with the yellow-orange of the light, inducing the viewer to 

question the existence of this place.  

We see in this space a sort of warmth, induced by the color palette in comparison to 

the other spaces introduced through the movie. The director deliberately “erased” the 

proportions of the space, resorting to close up shots and medium close-ups in order to divert 

the attention on the characters instead. We see two explanations to this choice: the first is 

related to the circumstances of filming, with Covid-19 imposing restrictions on travel and 

social gatherings. The director chose to limit the shooting locations in accordance with the 

sanitary guidelines, and used the lights to “create” a space inside the limited physical space he 

was given for shooting. This demonstrates the skills of amateur moviemakers, using the 

materials at hand to create movies instead of being limited.  

The second reason is related to the deeper meanings behind the movie itself: Sami 

Chaffai used the color red to induce a sort of “warmth” and a feeling of being sheltered within 

this spatial dimension. The Opponent feels more like a Helper (Greimas, 1983), with a sort of 

closeness between the two as shown in the medium close-ups shots of image.4 and 5. 

Personifying social media into the character of the woman leads the viewer into “trusting” this 

person, especially after witnessing her speech to the Subject. However, this “warmth” hides 

the reality of things: this space isn’t a shelter, because the “social media” character is 

imprisoning the Subject within that spatial dimension. She controls the space, transitioning 

from the “red room” with its false warmth into the “blue space”, with the change in light quality 

from yellow-orange to white-blue (image.3), shown through the following images:  
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Image 1 to 6 : the blue room, (« Prison of Numbers » by Sami Chaffai, 2021) 

Through these images, we see a different type of ambiance, mainly through the light 

quality. Opposite to the “red room”, this space is of a cold theme palette, with mainly white 

lights and a blue hue, accentuating the backlight effect with the purpose of blinding the viewer 

and the Subject at the same time. This space, that we designate as “audience room” is an 

allegory of the space shared between the influencer, our Subject, and his followers and 

fanbase. Here, the space is divided into two distinct segments: the “blue side” for Samy 

(image.5 and 6) and the “white side” for his audience (image.1 and 2), with a clear separation 

in between, from the audience’s point of view (image.3) and from the Subject’s (image.4). Our 

attention goes to the imagery used to portray this relationship between an influencer and his 

fanbase: while the fans are comfortably seated in high seats, looking at the influencer and 

having their faces hidden by the backlight effect (image.1 and 4), Samy is scrutinized while 

standing on a stage, blue led projectors focused on him, with his face clearly seen (image.5). 

We see an allegory of the anonymity of the followers and the exposition of the 

influencer. While the former is “hidden”, protected behind the light that symbolizes their 

screens, the latter is “under the radar” and being judged. Perhaps that was the intention of the 

director behind this spatial configuration: the space isn’t absent in this case, it is represented 

to portray the “judging” like a courtroom in session, with a clear division between sub-stations, 

one for the “jury” and one for the “judged”. The director manipulates the viewer’s perception 

of the space in order to induce false proportions to the limited space.  

Another allegory that comes to mind is in relation to the depth of the message behind 

the movie: this space, as advantageous as it is to the audience, is a restriction since it forces 

said audience to look in one direction, that of the influencer. And the stage is a hard limit on 
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said influencer’s movements, forcing him to stand and face the audience. While the director 

manipulates space proportions in order to induce the viewer’s into seeing the space bigger 

than it is in reality, it also restricts their perceptions in order to induce a feeling of restriction 

when the camera is directed at the Subject. We see a symbolism of the lockdown that forced 

us to seek our screens in order to distract ourselves and to escape, making us resort to “actively 

judging” content creators for a highly demanded “quality” from the bored populace.  

In contrast to the “red room”, this “blue room” is cold and austere, forcing the viewer 

to sympathize with the Subject. The director focuses the attention on the actants, portraying 

the audience as an ambiguous entity, not yet Helpers and not sure if they are Opponents. This 

was achieved thanks to the spatial ambiance relayed by the imagery. The viewer is aware that 

this space isn’t “real”: it’s a metaphor of the liaison between the influencer and their fanbase. 

And yet the space is “real” because it’s “familiar” in the austere characteristic: didn’t we 

consider our own homes “prisons” because they became austere as well? This “aspatiality” 

forces us to see this space as unreal, immaterial and non-tangible despite the presence of a 

“real” person inside it. This perception mimics our perceptions of our homes: despite the 

tangible quality to it, we did consider ourselves “cut off” from the world in an unreal bubble, 

the longer the quarantine stretched. 

While the “red room” and the “blue room” are virtual since they symbolize respectively 

the attachment to social media and the relationship between influencers and their fanbase, 

the director represented reality as well through the selection of two spaces as following: 

We chose to showcase the space through two images at a time. The first two are the 

“real space” where the Subject is currently, having a date with his partner in a cosy café. The 

second two are at the same location, the café, yet with some modifications related to the 

Subject’s state of mind. And the last two are an example of how social media controls our lives.  
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Image 1 to 6 : the real space (« Prison of Numbers » by Sami Chaffai, 2021) 

While our choice of the first four images is clear since it’s related to the paradox of social 

media, the last two are a bit confusing. We see in the last two a live example of the paradox 

created by the “screen”. We see Samy taking the picture of a young woman with a dog, but the 

background is blurry and the focus is on the phone screen from an over the shoulder angle 

shot (image.5). The image showcases a temporality, displaying a certain “timing” as if it wasn’t 

an unmoving imagery. This is further concretized by the second image (image.6) when the 

woman quickly pushes the dog away, portraying the duality of the screen: the phone screen 

becomes a timing tool, separating a pre-filming temporality from a post-filming moment. The 

screen is the hinge of the paradox action, through time and through an image-space if we 

consider the image pre-filming and the image post-filming to possess their own spatiality. The 

pre-filming phase has a spatial dimension through the camera lens, displayed on the phone 

screen, with the “shutter sound” as the time hinge between the two temporalities. And the 

post-filming phase forces us to “finally see” the real spatiality of the world surrounding us 

when taking a photo or filming a video. 

Having said that, the first two pictures portray the “in-between”: while the Subject is 

engrossed in his phone, his lover is trying to get his attention in vain (image.1). We see a total 

disconnection between the Subject and his real world, his entire focus is on the screen as is 

shown through image.2 from the over the shoulder angle shot and the background blur. And 

while the spatial dimension is wide, we are under the impression of being “suffocated” by the 

walls closing in. We think it’s a deliberate choice by the director to enhance the feeling of being 

imprisoned despite being free in a big space. This is further confirmed by the second set of 

images (image.3 and 4) when the Subject is finally looking away from his phone, seeing the 
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light filtering from the open ceiling. This shot is inspired by the movie Inception, further 

underlying the “dreamlike” state of social media contents, and a clear warning to the viewer: 

“do not let the dream of social media disconnect you from reality”. 

While the “reality” shots are rarer during the movie, their impact is significant since it 

represents the detachment from reality that social media addiction induces. The spatial 

paradox is reinforced when we see how the Subject is living in reality, completely oblivious to 

his tangible surroundings in the pursuit of an immaterial world. Perhaps this is a 

representation of our realities during the Covid quarantine, when we sought a sort of escapism 

through virtual socializing at the detriment of our real world. 

This is further showcased with the final spatiality in the movie, through a 

representation of the very popular social media platform Instagram. Here is the selection of 

images from that sequence: 

 

 

Image 1 to 6 : the Instagram Prison, (“Prison of Numbers” by Sami Chaffai, 2021) 

This sequence starts with the Subject being locked up in a small space (image.1 and 2) 

that turns out to be none other than an instagram “publication”. While physically free he seeks 

to jump away from this “cell” (image.3 and 4) but finds himself jumping into another 

“publication”, in a sort of vicious cycle that he can no longer break. That’s when he realizes that 

this space is a prison, impossible to break (image.5) as he became a “notorious figure” followed 

by many. The Subject’s resolve is broken as he visibly gives up, becoming a simple part of a 

chain of publications on social media (image.6).  

The metaphor of being trapped within social media is represented in the literal sense 

through a 3D conception. The director used the spatial restriction of the lockdown to his 
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advantage, resorting to virtual mapping and 3D modelling in order to “create” a space that 

further showcases the concept of prison. Here, the imagery used is portraying the double 

prison: the Covid induced imprisonment through quarantine, and the social media 

imprisonment through escapism caused by the aforementioned quarantine imprisonment. To 

the amateur director, social media escapism is only reinforcing the prison around one’s self, 

and he displays such a prison through the cinematic imagery. Using the image-space, he 

translates the digital prison of social media through a spatial prison under the form of an 

instagram publication in order to warn the viewer against the excessive use of social media.  

Furthermore, he used certain visual signs to further represent this Covid induced prison 

through escapism to virtual socializing. For this, he used three additional factors apart from 

space in order to portray his intake on the case. The first category is what we call “artefacts”, 

objects that accentuates the concept of imprisonment as follows: 

 

 

Image 1 to 4 : artefacts, (« Prison of Numbers » by Sami Chaffai, 2021) 

The first artefact shown through image.1 is a visual allegory: the director used 

smartphones as drugs through the gesture of “inhaling” likes, making the phone screen the 

first tool to this virtual prison. It is shown clearly with the second artefact which is the 

“publication”: a photo he snapped at the café, displaying the caption “couple goals” while 

we’ve seen that he hadn’t paid a single attention to his lover. This artefact is a criticism of social 

media addiction: the “fake publication” that seeks approval without paying mind to being 

truthful. Such a phenomenon isn’t only induced by the quarantine, but it had increased as 

lockdown stretched further, prompting people to showcase a “happiness” that they didn’t 

have just to feel better by being approved with likes and shares. It shows through image.3 with 

Samy becoming just an ensemble of statistics: number of likes, rate of interaction, evolution of 
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number of subscribers etc. Those numbers became a criterion of “approval” in order to achieve 

“happiness” and such a consensus became a norm as the quarantine stretched on. This series 

of numbers is for many a sign of success and a sign of the success of their escapism from the 

Covid prison. However, it is only an additional limit to restrain them within the virtual prison 

of social media. This restriction is materialized through the movie by the handcuffs (image.4), 

a metaphor to how virtual socializing is only an additional prison and not a way to escape the 

Covid quarantine. 

As artefacts became a visual symbol of the social media prison, we’ve seen a further 

representation of this concept through the actors’ expressions. Through various types of shots, 

the director further induced the concept of imprisonment and restriction through facial 

expressions and body gestures as follows:  

 

 

Image 1 to 5 : facial expressions, (« Prison of Numbers » by Sami Chaffai, 2021) 

Through the Subject, who is in fact the director himself, close-ups (image.1) and 

extreme close-ups (image.3) were used to convey feelings to the viewers. We’ve seen the 

Subject alternating between an expression of silent astonishment and lethargy (image.1) to an 

expression of relief and reinforcement through body posture (image.2), as well as fear and 

anxiety (image.3). With those close-ups shots, the spatial dimension is reduced to nothingness 

and the viewer becomes empathic to the character, going through his emotional state and 

living “in his shoes”. We see the evolution of social media users through those facial 

expressions: from a silent lethargy and surprise of a “naïve newcomer” to social medias 

(image.1), passing by the state of “the active seeker” who finds euphoria in the number of likes 

and shares (image.2), to the anxiety and fear of the weight of social media’s control on the 
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user’s life (image.3). These images displays the slow process of imprisonment to social medias, 

born from excessive use and attachment to this false “liberation”. 

The prison is not represented spatially, but the imagery helps inducing the state of 

“restriction”, making the viewer feel the suffocation the Subject is going through, conscious of 

the chains wrapped social media wraps around us.  

This is further confirmed through the close-ups on the other characters, with 

expressions of scorn (image.4) that puts the viewer under the impression of being targeted 

with the harsh criticism, and the cold satisfaction of the “social media personification” 

(image.5). These shots are POV shots, addressing the viewer in the Subject’s shoes, putting 

them under the scrutiny of those characters, putting a strain on them born from feeling 

restricted. We see the personification of the two actants of social media imprisonment: the 

audience personified through the male character scolding the Subject (image.4), and social 

media personified through the female character with her cold satisfaction (image.5). 

Through the movie, we see the intake of the director on the concept of prison and 

freedom, the medium being social media, a big part of our lives during the covid quarantine.  

How did this virtual intake become a conceptualization of the covid prison? 

3-From spatial prison to digital prison: spatial-imagery of the quarantine 

While our case study represents the intake of one amateur moviemaker on one of the 

social dynamics resulting from the Covid-19 quarantine, it remains one through many and 

represents the personal opinion and intake of the director himself. That being said, we see in 

his representation many points that furthers our problematic. 

The rapid succession of shots focuses the attention of the viewer on the Subject and on 

the “object” of the movie: social media addiction that led to the objectifying of humanity 

through numbers. In most sequences, the director deviates the attention from the space: no 

questions are asked about the place of the narrative action because the viewer doesn’t “see” 

the space. We think the director deliberately forced such omission from the viewer in order to 

create confusion: instead of asking “where” is this happening, we ask “what” is happening, 

focusing on the narrative action, an allegory to the quarantine where the populace were forced 

to rethink their daily action instead of seeking “spatial escape”. In this case, we can think that 
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the director created an aspatiality in order to solve the problem of the concrete spatiality: with 

the restriction on movements, it was difficult to include different locations for shooting. The 

director resorted to create “a space that doesn’t exist in space’ in order to further his intake on 

Covid prison and social media restrictions.  

During the movie, the focus was alternating between the actants, using different 

angles: from a normal angle to an over the shoulder angle, for a cowboy shot to close-ups, and 

from extreme close-ups to POV angles. Such techniques were used to induce the viewer into 

empathy and to further his warning about social media addiction: escapism into virtual 

socializing isn’t a door to freedom but a further restriction that leads to another kind of prison. 

“In a strongly connected and integrated world, the impacts of the disease go way beyond 

mortality” (Fernandes, 2020), and we see the manifestation of this saying everyday in a post-

covid-like-state nowadays. When asked about the impact of the screen during the quarantine, 

Roger Pol-Droit said that:  

Screens are very useful to us because they allow us to inform ourselves, to talk, 

to meet. These ubiquitous screens are absolutely useful but they also have two sides. 

They also have a clear side which is the link, the communication, the mutual aid, the 

information... and a dark side in the sense that they inflict us a kind of permanent 

capture of the attention. (Neveux, 2020, free translation).  

The impact of the screen became even more defined during the quarantine since the 

populace didn’t realise that their first preoccupation had been social in nature: “ we were 

prisoners of the social time” (RTBF La Première, 2020), and we weren’t even conscious of it. 

When the global lockdown was imposed, we found ourselves escaping to the virtual world in 

order to return to this preoccupation. And while social media had always been part of our lives 

ever since their appearance, we found ourselves learning to “explore” this medium all over in 

order to find an escape from the spatial prison of Covid-19. It became a new social dynamic 

that made itself a place in our routine structure.  

In the same context, the cinema industry had always taken upon itself to showcase 

social dynamics and criticize said dynamics. With the pandemic restricting the usual process 

of filmmaking, it was up to the amateur moviemakers and directors-to-be to display such 

criticism and represent their intake on it. “The prison of Covid affected the entire global 



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

102 
  المانيا  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

  المؤتمر العلمي الدولي 

 

populace, and placed a strain on health systems” (Tuccori et al., 2020), but it offered an 

opportunity for these creative moviemakers to thrive and to display their own creative process 

of film creation. And while these amateurs represent their own intake on the “prison” of Covid-

19 through their own imagery, we cannot deny that this representation was made possible 

through the double dimension of said imagery: it isn’t a static image but an image-in-motion 

with its own spatial dimension in it. Thus the image-space concept that materialized the 

“spatial prison” of the quarantine, through the cinematographic techniques and angle shots. 

This intake on the concept of “prison” goes in depth, using the image-space in order to not just 

materialize this prison but conceptualize it through the cinematographic image and its in-

depth pace. Through our case study, we analyzed the intake of one amateur moviemaker in 

order to understand how he reflected the covid prison. We saw his creative conceptualization 

of the covid prison through the social media imprisonment, using the cinematographic 

imagery in order to convey a spatial dimension of this prison. Thus, he used the image-space 

to showcase how the physical prison becomes a “digital prison”, transforming our new social 

dynamics of the freedom born from virtual socializing into a portrait of restrictive prison born 

from the virtual escapism. 

Conclusion 

This paper is an attempt at exploring the new dynamics born from the global pandemic 

of the Covid-19 virus as well as its impacts on behavioral changes. Thus, we studied the 

concept of prison through the change in perception of our living space during the quarantine 

and how it affected our behavior, leading to seeking freedom through the virtual world of the 

internet. Social media platforms offered such an escape through virtual socializing, giving the 

global populace a chance to keep contact with their families and friends during the quarantine. 

However, such a behavior led to excessive use of the virtual “liberation” offered by the 

internet, and led to escapism, further installing a new kind of imprisonment on top of the 

restrictions imposed by the pandemic.  

As this new social situation rose, amateur moviemakers thrived in this environment, 

using their own personal filmmaking process with their creativity and skills. “Prison of 

Numbers” is one of many examples of the creativity of amateur moviemakers, as well as one 

of many examples criticizing the imprisonment born from virtual escapism. It showcases 
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digital imprisonment through spatial restrictions born not only from the Covid-19 pandemic, 

but as a clever means of inducing empathy into viewers. We tried analyzing the spatial 

selection of the short movie in order to understand the conceptualization of this concept of 

“prison”. In addition, we tried to analyze some facial expressions, mainly during extreme close-

ups, in order to understand the embodiment of the state of “imprisonment” and the fake 

“liberation” felt through use of social media. We explored some symbolic objects that the 

young director focused on through close-up shots that we named artefacts in order to 

understand the representation of the “prison” concept through imprisonment, displayed and 

symbolized through said artefacts. However, we didn’t tackle gestures and their role in 

portraying the concept of “prison” and the paradox of imprisonment-liberation. This could be 

a point to further the discussion about the problematic we tackled in this paper, perhaps even 

furthering our current results. 

And while the future of filmmaking will be uncertain for a brief period (Akser, 2020, 

p.4), amateur moviemakers proved that this global crisis was in no way an “imprisonment” but 

an opportunity to “liberate” their creativity. It is certain that while this global crisis affected the 

cinema industry, we are on the verge of a new golden age of cinema storytelling, with amateur 

moviemakers ready to share how this experience influenced their view on filmmaking and 

creative storytelling. 
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The cinematic creator and his role in promoting the Algerian film sector after the 

Corona pandemic (Challenges and prospects) 
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Abstract:  
Our research paper aims to identify the transformations that have occurred in the international and Algerian film industry due to the Corona epidemic 

crisis and to highlight the role of the Algerian cinematographer in advancing the Algerian film sector by taking advantage of the transformations that 

the global film industry has known in light of the spread of the Corona pandemic due to the imposed quarantine procedures. And taking advantage of 

modern technologies in the film industry, which provided opportunities for many interested in the possibility of producing and manufacturing 

cinematic content according to the creative visions of young people who are always looking for opportunities to emerge and appear in the world of 

cinema. Influenced by the Corona pandemic, which gave a strong impetus to some young Algerian film creators, they took digital platforms and 

technology as means to show their products and art, which found a place for them among the masses, especially in light of the quarantine measures 

imposed by the Corona pandemic. Our study comes as an analytical descriptive study of the reality of Algerian cinema, and the extent to which the 

Algerian cinematographer benefits from exploiting the current situation as a catalyst for renewal and creativity during the Corona pandemic, which 

gives an impetus to the sector to advance it in the post-pandemic period, as a forward looking view to improve the image of the Algerian film sector 

and create His international standing in light of the global race for excellence and prominence in this art. The study reached some important results, 

most notably: the emergence of creative Algerian cinematic works that were produced by young people that won international prizes, such as the 

movie “Mangesh”, the movie “Stay in your home” and the movie “Mimti, I killed her with my own hands”, as well as some social pages concerned with 

Algerian cinema. Film criticism is an attempt to scrutinize the reality of Algerian cinema and find solutions to advance the sector and the film industry, 

but the latter remains subject to a clear national strategy adopted by the Algerian state to give the seventh art its necessary status in the country and 

even the world, and this can only be achieved by involving all actors, interested people and creative youth in the film industry. 

 Key Words:  

Cinema, the film industry, cinematic creativity, the Corona pandemic, digital viewing platforms. 

ص  : امل

سليط   ورونا و اء  ب أزمة و س ة  زائر نمائية العاملية وا ي   دف ورقتنا البحثية إ التعرف ع التحوالت ال طرأت ع الصناعة الس نما الضوء ع دور املبدع الس

زائري   و ا شار جائحة  نمائية العاملية  ظل ان ا الصناعة الس زائري من خالل االستفادة من التحوالت ال عرف ي ا نما وض بالقطاع الس ب إجراءات  ال س رونا 

ن ب  تم نمائية وال أتاحت الفرص للكث من امل ديثة  الصناعة الس ر الص املفروضة، واالستفادة من التقنيات ا ي  ا نما توى الس انية إنتاج وصناعة ا إم

ورونا الوجه املشرق  الصورة، فقد    ائحة  انت  نما، ولقد  ور  عالم الس وز والظ عض مالمح مجال  وفق رؤى إبداعية لشباب طاملا يبحث عن فرص لل ت  ّ غ

ا لبعض ا ورونا ال أعطت دافعا قو ن من الشباب، و اتخذوا املنصات الرقمية والتكنولوجيا وسائل  اإلنتاج والعرض لألفالم تأثرا بجائحة  زائر ن ا نمائي ن الس ملبدع

ورونا.  ا جائحة  ر الص ال فرض ما سيما  ظل إجراءات ا انا لدى ا ا م م وال وجدت ل م وف ار منتوجا   إلظ

نما ا ذه كدراسة توصيفيه تحليلية لواقع الس نا  ي دراس ن كمحّفز للتجديد واإلبداع وتأ زائري من استغالل الوضع الّرا ي ا نما ة، ومدى استفادة املبدع الس زائر

ن صورة القط  شرافية لتحس ائحة، كنظرة اس عد ا ة ما  وض به  ف عطي دافعا للقطاع من أجل ال و األمر الذي  ورونا، و زائري خالل جائحة  ي ا نما اع الس

ان يجاد م ذا الفن. و وز    ة دولية له  ظل السباق العاملي للتم وال

انت من إنتاج شباب حازت ع جوائز دول  ة  نمائية جزائر ا: بروز أعمال إبداعية س امة من أبرز عض النتائج ال ش" وفيلم وقد توصلت الدراسة إ  ية مثل فيلم "مانج

ا بيدي"، كما " ميم قتل نما    "ابق  دارك" وفيلم  ا تمحيص واقع الس ي محاولة م نما النقد الس ة و زائر نما ا ع بالس عض الصفحات االجتماعية ال  برزت 

الدولة ا  نا ة تت اتيجية وطنية وا ونة بإس ة مر ذه األخ نمائية، لكن تبقى  الصناعة الس وض بالقطاع و يجاد حلول لل ة و زائر ة ملنح الفن الس  ا زائر ع ا ا

نمائية.  ن  الصناعة الس ن والشباب املبدع تم ن وامل افة الفاعل ى إال بإشراك  ذا ال يتأ انته الالزمة بالبالد وح العالم، و    م

لمات املفتاحية:  دة الرقمية ال ورونا، منصات املشا ي، جائحة  نما نمائية، اإلبداع الس نما، الصناعة الس   . الس
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  مقدمة:

عتمد        ي األك إدرارا لألموال، ف مجال تجاري ر  ما نما من وسائل االتصال ا عت الس

ن مجرد   نمائي ن الس نما  نظر املنتج ع فالعرض، فالس ع فن صناعة األفالم، بداية من اإلنتاج إ التوز

السوق  لقواعد  تخضع  اقتصادية  صناعة  أو  وامل  ،سلعة  والطلب  ال، والعرض  ا ذا  ل واملالحظ  نافسة. 

كية   وليوود األمر ر مثل:  ات األش ات العاملية  صناعة األفالم ع غرار الشر ن الشر التنافس الشديد ب

وسوق   نما  الس قاعات  األفالم   ا  ف نافس  ت ال  ات  الشر ذه  ية،  النيج ونوليوود  ندية  ال وليوود  و

رجانات نما العاملي وح امل اح العالية والسمعة العاملية.  الس وائز األو وتحقيق األر   الدولية للظفر با

ا من الصناعات،        العالم كغ ا  عرف ال  باألزمات االقتصادية  ف تتأثر  نما صناعة،  وألن الس

ا األزمة   ل مراحل نمائية   ا بالغا ع الصناعة الس ا تأث انت ل ا  ولعّل أك األزمات ال  ب الية ال س ا

افة أنحاء العالم، حيث تكبدت الصناعة   ا  ر ال عرف جراءات ا ورونا، جراء الغلق الص و جائحة 

ا كمورد اقتصادي، وكمصدر من مصادر   عتمد عل نمائية خسائر  فادحة، سيما  تلك الدول ال  الس

ا القومي.    دخل

ور      الذي خلفته جائحة  الوضع  ذا  إ  إن  أون  ي نما  الس بمجال  ن  والعامل ن  تم بامل ونا، جعل 

واملنصات   ديثة  ا التقنيات  واستغلوا  والعرض،  ع  والتوز اإلنتاج  مجال  خاصة   نائية  است حلول 

ا   ان من شأ لول ال  عض ا نما، كما ابتكروا  يجة غلق دور الس سائر ن عض ا ض  ونية لتعو االلك

ر ال نما والتقنية دور  تخفيف وطأة ا ن الشباب  مجال الس ان للمبدع ص والعزلة االجتماعية، و

انت من و   ة  ورونا، حيث برزت عدة أعمال ألفالم قص وس  ي  ظل تف ف نا  خلق وضع است

نم ية، ولم يكن املبدع الس ن الشباب  ش أنحاء العالم، ع غرار الدول العر نمائي ي  إبداعات الس ا

رجانات دولية   وز  وح املشاركة  م ذه الفرص، ليجد ألعماله اإلبداعية منفذا لل زائري بمنأى عن  ا

  والظفر بجوائز. 

طوال، ن  ا لسن ال عرف ود  الر ة من حالة  زائر نما ا س إلخراج الس زائري  ي ا نما الس   إن 

م  عد  ما  ة  زائر ا نما  للس واعدا  شرف مستقبال  س بد من  و تحديات ال  أمامه  تبقى  لكن  ورونا.  رحلة 

ع ود القطاعية لتحقيق آفاقه بالفن السا اتف ا ا بت   . تجاوز

      : نا  السؤال الرئ التا الية دراس وعليه تتمحور إش  

زائر؟           ي با نما وض بالقطاع الس زائري  ال ي ا نما و دور املبدع الس ما   

ساؤالت التالية: ولإلجابة     الية، ال بد من اإلجابة ع ال ذه اإلش عن   

نمائية العاملية؟  -   ورونا ع الصناعة الس ما مدى تأث جائحة   
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ورونا ؟ - نمائية أثناء جائحة  ا الصناعة الس ما  التحديات ال واج  

نما - و الدور الذي لعبته منصات العرض الرقمية لتخفيف خسائر الس العاملية  ظل جائحة   ما 

ورونا؟  

زائري؟  - ي ا نما وض بالقطاع الس ورونا منفذا لل زائري  أزمة  ي ا نما كيف وجد الس  

اور التالية:   نا متمحورة حول ا ون دراس ساؤالت، ارتأينا أن ت ذه ال ولإلجابة عن   

نمائية  العالم.  ورونا ع اقتصاديات الصناعة الس  ور األول : تأث أزمة   - ا

ورونا.  نما  زمن  نائية وتحديات صناعة الس لول االست ي: ا ور الثا  - ا

ع  ظل   ة التحديات وتحقيق آماله  الفن السا ن مواج زائري ب ي ا نما ور الثالث: املبدع الس - ا

ورونا.  أزمة 

مية الدراسة  أ

تأثر        ملدى  ة  الرؤ إيضاح  خالل  من  ذاته،  حد  املوضوع   مية  أ من  ا  مي أ الدراسة  ستمد 

شل   با   س انت  وال  الغلق  إجراءات  من  ا  ع انجر  وما  ورونا  بجائحة  نما  الس صناعة  اقتصاديات 

مية الدراس ع والعرض. كما تكمن أ ا من اإلنتاج إ التوز ل مراحل نما ب ة  معرفة دور  صناعة قطاع الس

م  بروز العديد من األعمال الفنية   انت العامل األ نمائية وال  دة  عرض األفالم الس منصات املشا

ورونا محطة واعدة   زائري الذي رأى  أزمة  ل أنحاء العالم، ع غرار الشاب ا نمائية   اإلبداعية الس

وض بالفن ال ي وال نما زائر. لالنطالق بالقطاع الس ع  ا   سا

داف الدراسة  أ

دف الدراسة إ إبراز النقاط التالية:   

ورونا.  - نما العاملية  ظل أزمة  سليط الضوء ع واقع الس  

لول ال  - ورونا وا ع والعرض  ظل أزمة  نمائية  مجال اإلنتاج والتوز معرفة تحديات الصناعة الس

نما  الع ا صناع الس الم.أ إل  

نما. - دة ال حلت محل قاعات الس ورونا دور منصات املشا معرفة كيف عززت أزمة   

ن    - نمائي ة و األعمال الفنية اإلبداعية لبعض الشباب الس زائر نما ا سليط الضوء ع واقع الس

ورونا.   ظل أزمة 
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ن - ة نظر املبدع الس ي من وج نما زائري.  سليط الضوء ع آفاق القطاع الس ي ا ما  

  من البحث 

الدراسات        من  لعينة  ي  و االلك الوثائقي  التحلي  الوصفي  املن  ع  الدراسة  ذه  عتمد 

ة جائحة  ة املنتجة خالل ف نمائية القص فية واألفالم الس العلمية والوثائق الرسمية واملقاالت ال

(مارس   املمتدة من  ا2021إ غاية مارس    2020كورونا   تأثر  ملوضوع  املتناولة  نمائية  )  الس لصناعة 

نائية لتخفيف   لول االست علق با ل ما  وس كورونا، وكذا  ر الص تحسبا لتف ف بإجراءات ا

عض ألفالم املتحصل   نمائية، باإلضافة إ  نما جراء الغلق وتوقف الصناعة الس أضرار خسائر الس

ي .  نما ال الس ا واملنتجة من قبل الشباب املبدع  ا   عل

  دود الدراسة ح

دود  ذه الدراسة  ا :  الوثائقية والزمنيةتتمثل حدود  التا   و 

نمائية   -1 فية واألفالم الس دود الوثائقية: تمثلت  مختلف الدراسات العلمية واملقاالت ال ا

ورونا.   ة جائحة  ة املنتجة خالل ف   القص

ة املم -2 دود الزمنية: تمت الدراسة خالل الف جراءات   2020تدة من مارس ا ورونا و بداية جائحة 

ي، غاية إ   نما ا القطاع الس ر والغلق ع مستوى العاملي والذي شمل معظم القطاعات من بي ا

  بداية انفراج األزمة.   2021مارس 

 الدراسات السابقة

س اإلبدا لدى املبدع ا   -1 عة  دراسة ط بوعزة (تأث جائحة كورونا  ا زائري قراءة ومتا

سبوكية   شورات فا مختارة-مل سبوكية  -نماذج  الفا شورات  عض امل بع  ت إ  الدراسة  ذه  دف  ) و

كورونا   جائحة  واملتمثل   العالم  ده  ش الذي  السياق  وفق  ا  وتحليل ن  زائر ا األدباء  عض  لدى 

عض األدب ي  كتابات  سليط الضوء ع اإلبداع الف واألد سبوك.و م  موقع الفا   اء ع صفحا

نمائية  ظل جائحة   -2 ا ع الصناعة الس دة وآثار ن (منصات املشا دراسة أعمر محمد األم

سائر ال   دة الرقمية  التخفيف من أضرار ا دف الدراسة إ إبراز دور منصات املشا كورونا، و

سب أزمة كورونا، إ نمائية  ا الصناعة الس ا  ظل العزلة املفروضة كوسيلة آمنة  تكبد ضافة إ دور

سب للفرجة.    وأ

نمائية  العالم    -3 في (تأث األزمات ع اقتصاديات الصناعة الس يبة بوز أزمة جائحو -دراسة و

سليط الضوء  -"2020إ جوان    2020نموذجا "من جانفي    2020كورونا لعام   دف الدراسة إ  ) و
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وس كوفيدع اآلثار السل ية العاملية املتمثلة  جائحة كورونا (ف ا األزمة ال )  19-بية ال خلف

التأث    2020لعام   ذا  ر  نمائية  العالم، من حيث استعراض مظا ع اقتصاديات الصناعة الس

الفيلم  ايرادات  اجع  ي اية  و نما،  الس بقاعات  مرورا  ي،  نما الس اإلنتاج  عمليات  بتوقف    بداية 

ة املمتدة من جانفي إ جوان  ي من شباك التذاكر، وذلك خالل الف نما   .2020الس

دف الدراسة  ECESدراسة للمركز املصري للدراسات االقتصادية (  -4 نما) و ) (رأي  أزمة الس

ة وتأثر مختلف مراحل الصناعة   نمائية املصر اء كورونا ع الصناعة الس إ تحليل تداعيات أزمة و

ا  ا ر والغلق ومدى تأثر نما بمختلف إجراءات ا ع إ عرض  دور الس نمائية من إنتاج إ توز لس

ا ع خمس مراحل منذ بداية أزمة كورونا.  ذه تداعيا بع    وت

ات الدراسة:  مصط

نما:   - الس  

أي        يلية بحتة،  أي الصور املتحركة، والدة  نماتوغرافيا،  النقل من  ولدت الس ع  معتمدة 

ا تتحرك يمينا أو شماال، ولم   ام ور. ولم تكن ال اري مباشرة دون نص مكتوب أو تمثيل أو دي الواقع ا

انت   ا  ل نوع، ولك اطر من  عد، سنوات الطفولة األو حافلة باملشاق وا ت  اء قد قو ر تكن الك

ية. اية سنوات بطولة وجرأة وت   . )2021(شلش،  ال

ا   طبيع ر  جو نمائية    الس فالصورة  املتحركة،  الصور  فن   " ا:  أ ع  نما  الس عرفت  وقد 

نما ذاته،  وم الس شكالن جزءا أصيال من مف نمائية  ركة واالستمرار  الصورة الس حقيقة متحركة، فا

والتعب   ا،  ل العليا  والسمة  نما  الس وجود  ب  س و  ا  واالستمرار  ركة  ا ا  فعرض  إبداع عن  م  األ

ما مرحلة التقاط الصورة   ن  تم ذلك بمرحلت م الصورة املتحركة، و نما عملية إيجاد و ا، فالس وعبقر

ي."  از عرض ضو ذه الصورة بواسطة ج ،  ومرحلة عرض    )2020(الزغ

ي:    - نما ي عبارة عن سلسلة من  الفيلم الس نما ع عن  الفيلم الس عة أو املتوالية،  الصور املتتا

ط   ط ملفوف ع بكرة (شر ذه السلسة من الصور مطبوعة ع شر لة ما، و رة أو مش موضوع أو ظا

، بحسب موضوعه وظروف   ما أك ن ور اوح مدة عرضه من دقائق إ ساعت د) تقاس باألمتار وت السليلو

مة ج ي وسيلة م نما عد الفيلم الس ا  صنعه. و دا من وسائل االتصال السم البصري ال يمكن توظيف

ا  مجاالت وأغراض   ة، واستخدام سانية املتنوعة واملتغ شاطات والعالقات اإل لتقديم وشرح وتفس ال

ي  التفك وتجسيده امللموس   و مبدأ حر . فالفيلم  فيه والتثقيف والتعليم واإلعالم...إ ال متعددة 

و وسيط ص ا  و جمة النصوص بصر نما وسيلة إما ل اع الس ذه الوساطة أصبحت منذ اخ ور متحركة، و

ا. تلفة بصر ياتية ا ر ا يل الظوا   .)2009(رامونه،   أو ل



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 111   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

نمائية:    - ا تنطوي ع    الصناعة الس اعا بقدر ما  حالة تطور معقد، إ ست اخ نما ل إن الس

عة سوف تضع دائما   العناصر األر ذه  ور، و م ا إ عنصر  عنصر جما وعنصر اقتصادي باإلضافة 

ا إ   و تحول ن  نما عن سائر الف ان. ما يم الس ر ع الشاشة  أي زمان وم شروط للصورة ال تظ

ل مقومات  صناعة ق ش حية والفنية، وت ة والر ا االقتصادية والتجار ا ومعاي ا معطيا ا، ل ائمة بحد ذا

 : مة واملتمثلة  نمائية من ثالثة عناصر م   الصناعة الس

نمائية،    -أ ات الس و عبارة عن سلسلة من العمليات تقام عادة  االستوديو ي: و نما اإلنتاج الس

اإلنتاج   نة  م عت  ع  و القائمة  املتخصصة  نمائية  الس ن  امل افة  ل ركة  ا القاطرة  بمثابة  ي  نما الس

لة، بل   ست عملية س ي ل نما ي، لكن عملية اإلنتاج الس ما تنفيذ الفيلم ح يصبح قابال للعرض ا

ون ما نقول عنه صناعة شبكة من العالقات تمر ع آالت ومواد ومؤسسات،  ال ت ومة  نما.    مح   س

نما، وأي    -ب ة لنجاح أي س نما): إن وجود صاالت العرض مسألة ضرور وسائل العرض (قاعات الس

ة، من شأنه   ي بك نما ق، حيث وجود صاالت العرض الس سو ع وال ا من سوق للتوز لة إنتاج، ال بد ل

يالية.  اح ا ي باألر ف الفيلم، بل وتأ غطي مصار   أن 

نما: و   -ج ور الس ور  جم ور دور العرض (صاالت العرض)، وجم ن: جم ذا األخ إ نوع نقسم 

ابل والقنوات الفضائية. زة الفيديو وال دة األفالم من خالل أج   )2007(ن،  املنازل أين يتم مشا

تتاثر  نما    وقد  الس صناعة  عرضت  فمثال  ية،  وال االقتصادية  باألزمات  نمائية  الس الصناعة 

سبة  2008خالل أزمة عام  ة وانخفضت معدالت التوظيف ب ة قو ح ما   % 16إ ضر سر ، وأدى ذلك إ 

من   تمتلك    900يقرب  ال  ات  الشر م  أس أسعار  وانخفضت  القطاع،  ذا  مرتبط  موظف  ألف 

ات أ با.استوديو وم ، وتايم  وارنر إ النصف تقر ي ، وفيا سية  مثل: ديز في،  فالم رئ   .)2021(بوز

اإلنتاج     عملية  وقف  إ  أدت  حيث  ورونا،  وس  ف تف  املتمثلة   الية  ا باألزمة  تأثرت  كما 

افة دو  نمائية   نمائية وغلق دور العرض الس رجانات العاملية  لألفالم الس ل العالم، وتأجيل تنظيم امل

 . ان الدو رجان    ع غرار م

ي  - نما وم اإلبداع الس   مف

ست   ا ولكن ل ياة نفس و ا س الفنان بل  شه: " إن من يبدع  الفن ل ي ني يقول الفيلسوف األملا

ة.."   ياة القو قرة بل ا ياة املنحطة املتق   ا

ا واقعيا كفن بإعتبار   سبق وجود نيا  نما ذ وقال الفيلسوف الفر جيل دولوز أن: " وجود الس

يال" نما نوعا من أنواع ا يم ال بد من إعادة    الس سية: مفا نما التو ة واإلبداع  الس ر (د،ن، مسألة ا

ا،    ) 2011النظر ف
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ال ي  نما الس يرتبط    فاإلبداع  ولكن  زة،  جا وصفة  بواسطة  تحديده  يمكن  ملموس  بواقع  يرتبط 

ة واملعرفية   الفكر ا  باين مرجعيا الفنية و ا  تتم بتعدد مصادر ال  تملة  ا القراءات  بمجموعة من 

ة، تتولد   ة فكر ي فعال فنيا وملمحا جماليا ورؤ نما واإليديولوجية، وع الرغم من ذلك يظل اإلبداع الس

د املتذوق، لذلك يمكن   يد واملشا ي والفيلم ا نما ن املبدع الس اتي ب عن عملية انفتاح دينامي واس

بداع ع   ا عبارة عن فكر و ر ا  جو وانب فإ نما عبارة عن صناعة متعددة ا انت الس القول أنه إذا 

و إنتاج إبدا ي  نما و مسألة تأملية. والفيلم الس و  أساس أن الفكر  ي  عب  مادي يتوسل بوسيط 

نمائية. ) الصورة الس   (موع

ات   ع فيلمية تحيل ع مستو ج لوقا ق وترو سو اصة تتمثل   ا ا نما وشعر إن إبداعية الس

ة   ية وفكر ة وأسلو عاد جمالية ورمز خية وتراثية، من خالل أ ي،   وجودية.حياتية يومية وتار (ع الفرجا

1986(  

دة الرقمية -   منصات املشا

ّبه  1997عام         نغز ت اس د  دةإ فكرة    ر ي للمشا و ط "دي  موقع إلك ئجاره شر   ، إثر اس

ا اسم ا،  حي ورة  مش شركة  من  ما  لفيلٍم  القرص   Blockbuster ""بلوكباس   دي"  إعادة  ره  
ّ

وتأخ  ،

ا   ّدد، ما أّدى إ فرض غرامة عليه، قيم .    40الوقت ا ، تتجاوز أضعاف البدل املا للتأج
ً
كيا  أم

ً
دوالرا

 
ً
أقراصا ر  يؤّجِ ي،  و إلك موقع  فكرة  باله  خطرت   ا،  ا    حي يصال و نت،  اإلن ع  فيديو  وشرائط 

ئجار عدد غ محدود من األفالم.   سمح باس ري  اك ش عد ذلك، تطّور األمر إ اش يد.  للمستخدم بال

ذا   ا، عام    10واستمّر  املة، قبل أن يّتخذ مجلس إدار ل ببدء2007أعوام 
ّ
 تمث

ً
ا  ثور

ً
  .خدمة البّث الرقمي  ، قرارا

السرعة   سُيفّضل  ديد  ا يل  ا أّن  و نت،  اإلن لسرعة  ايد  امل باالرتفاع  ق 
ّ
عل ا  حي الشركة  منظور 

و ذا   نجاحه: 
ً
عا ت سر اٍن أث ئجار، مع ر  من العملية املعّقدة لالس

ً
دة واإلتاحة بدال شا

ُ
 .مستقبل امل

  ) 2020(جابر، 

ة  طفرة   الرقمية  العرض  منصات  حققت ا،   عدد    كب ك   املاضية،   القليلة  السنوات  خالل  مش

،  العام  خاصة وس  تف  عد  املا ي  اإلنتاج  وتوقف  العالم،    ورونا  ف نما غالق  الس   العرض   صاالت  و

 .للتجمعات منًعا   القيود فرض عد العالم، أنحاء  جميع 

ايد،  العرض  منصات  ع  اإلقبال  ان  ،2020  عام  وقبل ب  ي ا   املنصات  تلك   تمنحه  ما  س ك   ملش

ا   مزايا،  من م دة  أ   واألفالم  واملسلسالت  األفالم  من  ومتنوعة  واسعة  مكتبة  إ  إضافة   إعالنات،  دون   املشا

ا الوثائقية ال من  وغ  .اإلنتاج  أش

ا  أتت  محاولة   ل ن  عدد  تزايد  املنصات،  تلك  مؤس  من  أ ك  وجد  إذ  املدفوعة،  املنصات    املش

م الطرفان ا. ضال ور   يرغب ف م املة خدمة  دائًما ا   املتناقضة، اختياراته تل ومتنوعة، متجددة مت
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ذا  األسعار.  بأرخص  ومختلف،  جديد  و  ما  ل  ع  إطالع  ع  لهوتجع   زادت   العرض.  منصات  قدمته  ما  و

دمات  وتنوعت العروض، ن  فجنت ا ن مالي ك  .مًعا واألموال املش

ن   أعداد  املا  العام   وزادت  ك ن  اضطرار   مع  خاصة   املدفوعة،  املنصات     املش ن   املنتج  واملوزع

ا  االتجاه  إ ج  األفالم  نتاجإل   إل و ا،  وال اح  نقص  عن  كبديل  ل نما  دور   إغالق  عن  الناتج  األر ب   الس   س

وس.   الف
ً

دال اب  من  و نما  إ  الذ ز  الس بت   التذاكر، و نما  ذ انت املنازل، إ الس   ع  دائًما  ضيًفا  و

دين، ن إذن املنصات وفرت  ،يذكر عناء بال املشا ك ود الطاقة للمش ا وال واألم وا  . وغ

يل ع كية، املتحدة  الواليات  املثال س عرض األفالم انت األمر
ُ

  يوًما، 75 ملدة العرض صاالت  

نت.  ع  متوفرة  تصبح  أن  قبل وس  تف  عد   غ  األمر   لكن  اإلن   32  من  أك  أصاب  الذي   ورونا،   ف

ات  واضطرت  ناك،  ص  مليون  ا إنتاج  عرض  إ  اإلغالق  مع   الشر و  الرقمية،  املنصات  ع  ا   ما   و

يل ع يونيفرسال شركة فعلته صر ال املثال س  .ا

ب   كما توى   رواج   س ن  استغناء    املدفوعة  املنصات   ع  ا ونات   عن   املالي ا   التليفز ل   ش

ر   التقليدي، ن  عدد  تزايد  ،2018  عام    أنه  االستطالعات  وتظ كي   بث ال  خدمة   عن  استغنوا  الذين  األمر

ي، و   ) 2021 د.، (ن .شخص  مليون 33 إلى  ليصل ٪33  بنحو ارتفع إذ  التليفز

  نذكر:  عالميا المشاهدة  منصات أفضل ومن
 
عد  لم" (Netflix) "نتفليكس   شبكة  -

ُ
ا   سابق    انت  كما   د   بتقديم   تقوم  سيطة  شركة  مجرد  ع

 ال  البث  خدمة  إطالق    نتفليكس   بدأت  2007  عام  ففي  املدمجة،  األقراص  وتأج  بيع  خدمات

 (streaming)ر  ال ا املقدر  من   ان وال اآلن،  ا  ش نت  سرعات لوال  سابقة   أعوام منذ  ُتطلق  أن  ل   اإلن

دة  الس    الشركة  بدأت  2013  عام  ومنذ   الوقت.  ذلك    البطيئة امج  األفالم  إلنتاج  جا   واملسلسالت   وال

ونية اصة   األصلية  التلفز ا  وال  ا  ا ت  الش  السيا  الدراما  بمسلسل  افتتح " House) ورق  من   "ب

Cards) of، ة  سمة  غدت ح ن مئات جذب ع قادرة  للشبكة مم دد املستخدم اش ا   . ر

ولو  - امج  2006تأسست  عام     (Hulu) "شبكة " ا لبث ال ن  تقديم خدما عام ا  عد ، لتبدأ 

ن شركة "فوكس   ك ب لة مشروع مش عت بم
ُ
ولو"  نت. شبكة " نمائية ع اإلن ونية واألفالم الس التلفز

ن" (  ادي والعشر ي(21st Century Foxللقرن ا ، (The Walt Disney Company) "، وشركة "والت ديز

ي  الوطنية "إن  يئة اإلذاعة  "تايم وارنر(NBC Universal) "و إذ تمتلك   .(Time Warner) "، وشركة 

ات الثالث األو إجما   ة  90الشر ن تمتلك األخ م،  ح ساوي بي م الشبكة توّزع بال % من  10% من أس

م الشبك   . أس

يع ا  عمالق  - ونية "أمازون" ال بدأت ب جيا ح التجارة اإللك دأت تتطور تدر نت و لكتب ع اإلن

ابية.  عام   وسبة ال ع الرق وا نت واإلنتاج والتوز سوق ع اإلن أطلقت    2006شملت خدمات ال

دأت   (Amazon Video Prime) "شركة أمازون خدمة "أمازون فيديو برايم  لبث الفيديو حسب الطلب، و
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جيا بتوف مكتبة ك ا تدر ر ونية زادت ع   تطو نمائية واملسلسالت التلفز ة من األفالم الس آالف    5ب

دمة خالل عام  ي ا ي ملش و رنامج تلفز ش،   .2011فيلم و او   ) 2018(ا

  جائحة كورونا:  -

وفيد  -1 ورونا ( اء  وسات  19و ب به ساللة جديدة من الف س و مرض  ورونا) االسم  ):  الّتاجية (

" : التا ي للمرض مشتق  ورونا (COاالنجل لمة  ن من  ما أّول حرف  "CORONA"و (VI ن ما أّول حرف  "

وس " لمة ف لمة   D" و " Virusمن  و أّول حرف من  ذا املرض سابقا اسم    Disease" و    novelوأطلق ع 

وسا2019 عائلة الف وس جديد يرتبط  و ف ب بمرض  ، و س وس الذي ي ا الف ت إل ا ال ي ت نفس

ام العادي.
ّ
عض أنواع الز اّدة الوخيمة (سارز) و ندير،  املتالزمة التنفسّية ا   )2020(ب

  جائحة كورونا:   -2 

ف    - فتنة،  أو  َسَنة  من  املال  تجتاح  ال  العظيمة  النازلة  ائحة:   ع ا وح:  وا شّدة، 

الك.  ائحة تدور  فلك ال ي ا ل معا ئصال، ف   االس

راد   ديد، وا
ّ

ر الش د القارس، وا ديدة، وال
ّ

ح الش الر ا  ائحة اصطالحا آفة ال صنع لآلدمي ف وا

ا   ة، ولم يختلف  اعتبار ائحات الّسماوّ ئة، ونحو ذلك من ا جائحة ع  وانقطاع املطر والقحط واألو

ائحة   ا بقّوة  ون  ة قد ت شر ائحة ال سان، فا الّزروع بفعل اإل ب  ال تص ة  شر ائحات ال ا عكس 

ا. ا والّتحّرز م ة  أثر ميد االفتيحات،  الّسماوّ   )2020ه، 1441(عبد ا

اء ح   الواسع للو شار  ورونا ف االن ا  أما جائحة  ارثة ع أ مكن وصف ال ارثة، و عُت أنه 
ُ
أ

ّية واسعة   ة أو مادّية أو اقتصادّية أو بي شرّ ات وخسائر  تمعات ينطوي ع تأث ل خط لعمل ا
ّ
عط

ا. اّصة  ا مع األزمة باستخدام املوارد  الّتعامل  تمعات املتضّررة ع  و ما يتجاوز قدرة ا   الّنطاق، و

ل جائحة 
ّ
ش ائال ع مجتمعات واقتصاديات الدول  جميع أنحاء العالم، وقد   و ورونا العاملّية ضغطا 

ة ع القطاعات االقتصادّية واالجتماعّية الزاديال سارمنتو و آخرون،  .لوحظ اختالالت كب )2020(  

    " ا:  أ ع  ي  إجرا ف  كتعر ورونا  "  وقد عرفنا جائحة  ا:  أ ع  إجرائيا  ا  ورونا: عرفنا جائحة 

ادة عدد الوفيات   شر، وال أّدت إ ز ن من ال ورونا إ عدة بلدان ما أدى إ إصابة املالي اء  موجة تف و

ذه األسطر وره إ غاية كتابة  ل كب من بداية ظ ود أو شلل شبه  ، وقد أدش ائحة إ حالة ر ذه ا ت 

نمائية تأثرا بالغا".  ي وتأثرت الصناعة الس نما   تام للقطاع الس

نمائية  العالم.  - ورونا ع اقتصاديات الصناعة الس ور األول: تأث أزمة    ا
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عدد األفالم املنتجة واإل          ا  أي دولة  نما ووز م صناعة الس ا وعدد  يتم تقييم  يرادات سنو

ند   نما، تحتل ال ناك خمس عشرة دولة  صناعة الس ان، حيث  عدد الس دور وشاشات العرض مقارنة 

ند   موعة األو من (ال ون ا املركز األول بأك عدد من إنتاج األفالم (يصل إ ألفي فيلم  السنة)، وتت

اليابان، الواليات املتحدة ا ن،  يا، الص موعة الثانية بنصف عدد أفالم منتجة  ، نيج ا ا كية)، تل ألمر

موعة األو حوا   ن)، ثم    300مقارنة با ا، اسبانيا، أملانيا واألرجنت سا، إنجل ية، فر نو ا ا ور فيلم (

بمتوسط   ل، وتركيا)  از ال إيطاليا،  (املكسيك،  الثالثة  موعة  السنة.  150ا رأي  أزمة    فيلم   (د،ن، 

نما،     )2020صناعة الس

 

 

التام   بالغلق  أّدى  الذي  ورونا  وس  ف تف  جراء  مسبوقا  غ  ودا  ر بالعالم  نما  الس قطاع  عرف 

ذا الغلق، وأّدى إ توقيف أو تأجيل   ا  ي تأثرا كب نما ي، فتأثر اإلنتاج الس نما ال الس تلف مرافق ا

ذا الوضع اجر عنه خسائر   ع والعرض،  ر، كما تأثرت تباعا عملية التوز نمائية عديدة ملدة أش أعمال س

ا   دخل مصادر  من  وكمصدر  اقتصادي  كمورد  ي  نما الس القطاع  ع  عتمد  ال  بالبلدان  سيما  فادحة 

  القومي.
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نمائ    ورونا ع قطاع الصناعة الس ر تداعيات جائحة  عددت مظا ية، وفيما ي استعراض  ولقد 

ي: نما ذه األزمة ع القطاع الس م ما خلفته    أل

ي:  -1 نما التوقف املفا عن اإلنتاج الس  

اك           ي واالحت سا التواصل اإل ال تتطلب  الصناعات اإلعالمية  أك  نمائية من  الس الصناعة  عت 

ة ال تقدر باآلالف وامل شر شر مع الطاقات ال ل مباشر أو غ مباشر  العملية اإلنتاجية املا ش مة  سا

تف  ألزمه  الذي  االجتما  والتباعد  الوقائية  اإلجراءات  جراء  العمل  عن  املفا  التوقف  و لألفالم، 

ي إيقاف إنتاج العديد من األفالم ،  نما ات العاملية  اإلنتاج الس ورونا، قررت العديد من الشر وس  ف

ونيا    فشركة "وارنر ن عمال تلفز ي قررت إيقاف أك من سبع و ي والتلفز نما ع الس براذرز" لإلنتاج والتوز

ر أو ع وشك البدء. ن التصو   ) 2020(عادل،  تراوحت ب

ا: (ايطاليا، اسبانيا،        ية عديدة م نمائية  دول أورو عض األفالم الس ر  كما توقفت عن التصو

 ، ي  ي  ا: سلسلة  الية م ية ا ب األزمة ال س سا...)   Peaky Blinders ،Missionايرالندا، فر

Impossible 7 ،The Crown ،The Last Duel ،Envole-moi ،Les Tuches ،La Casa ،El Internado ،La 

que se avecina.  ،في   )2021(بوز

نمائية: -2   إغالق دور العرض الس

ألفالم         التذاكر  مبيعات  من  احا  أر تحقق  ال  املالية  العائدات  أك  من  نما  الس عائدات  عد 

نما حول العالم بنحو   ا  2016مليار دوالر وفقا إلحصائية    40الس كية وحد   11، إذ حققت األفالم األمر

ا وكندا، فضال عن ما حققته  بقية بلدان العالم. ،  مليار دوالر  أمر   )2020(س

وقدرت             ي،  نما س دار عرض  ألف  ن  أك من سبع غلق  ب   س ورونا ب وس  شار ف بان و 

وس (ح   7خسارة شباك التذاكر املادية بما ال يقل عن   ر األو من تف الف مليارات دوالر  الثالثة أش

ر ماي  17 ) ، وارتفع العدد إ2020مارس    ) 2020(عادل،   .2020مليار دوالر باستمرار األزمة إ ش

اح عالية -3 ى ومنتظرة لتحقيق أر   تأجيل عرض أفالم ك

ن وصناع األفالم   ى -اتخذ العديد من املوزع اب األفالم الك م    -خاصة أ قرارا بتأجيل طرح أفالم

و   ن بأن ذك  ى ومنتظرة، مقتنع يرادات أفضل، وشمل قرار التأجيل أفالما ك اح و األفضل لتحقيق أر

ا: فيلم "ال وقت للموت" (  وس" (No Time To Dieومن بي )،  The Fast and Furious)، و"فاست آند فور

ادئ" ( ان  ي من فيلم الرعب "م زء الثا ي قرارا بتأجيل عA Quiet Placeوا ن اتخذت ديز رض  )،  ح

دد" ( يال العل "املتحولون ا ا وا ية من "موالن" وفيلم الفانتاز ة ا ) وفيلم  The New Mutantال

  ) 2020(عادل،  ).Antlersالغموض (
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ا       ج لعرض و لة وال ا ملدة طو ، ومن  2020و مصر تم تأجيل العديد من األفالم تم التج ل

ن"، "العارف"،   ب للمأذون مرت ن" فيلم "العنكبوت"، " البعض ال يذ ة وا ذه األفالم نذكر: فيلم "ك ن  ب

ا"، "الصندوق األسود". ، "أشباح أورو   ) 2020 (نا

سبة البطالة، خاصة ع أولئك             نمائية ارتفاع  عطل الصناعة الس و سياق آخر نتج عن 

كية، إذ أبلغت   وليوود األمر ات العاملية كشركة  م الوحيد سيما  الشر نما مصدر دخل الذين تمثل الس

عن   كية  األمر العمل  ا   6.6وزارة  بأكمل الصناعة  عطل  يجة  ن بطالة  حالة  أزمة   ,د،ن) مليون  تؤثر  كيف 

ي ومستقبله؟ نما ورونا املستجد ع واقع اإلنتاج الس وس      (2020 ,ف

يا ومن أك املوارد    ند ونيج ل من ال نمائية من أك الصناعات الرائجة   عت الصناعة الس و

ادة الدخل القومي، ف ا  ز ورونا  االقتصادية املعول عل ن من العمال،وقد أثرت جائحة   توظف املالي

م. ا بالغا مم أدى إ إحالة الكث إ البطالة وفقد مصدر رزق ال تأث ذا ا اري،    ع  وراخ و شاود )

2021(  

نمائية الدولية: -4        رجانات الدولية الس لغاء امل   تأجيل و

الفن        رجات  قية  سو و تنافسية  كفعاليات  األفالم  وأسابيع  نمائية  الس رجانات  امل عد 

ن  ن القائم امة ال تحقق االتصال التفاع ب شطة ال ي من األ ي وال ي ع املستوى الروا نما الس

ق لإل  سو ج وال و ال م   سا ا  أ العالم، كما  أنحاء  نما من  الس األفالم ع صناعة  ديث من  ا   نتاج 

ديدي و امام،    ) 2010(ا

عت      الدو الذي  ان"  رجان " ا م م رجانات دولية ومن أ بإرجاء م ورونا  ت جائحة  سب وقد 

تضم   الئحة  شر  ب املنظمون  واكتفى  العالم،  ي   نما س رجان  م م  ال    56أ األعمال  روائيا   فيلما 

ك مية  أ ي  نما الس ان"  رجان " ك م الرسمية، و املسابقة  للمشاركة   ت  الصعيدين  اخت ع  ى 

ا حوا   ستقطب  العادة سنو نما ومئ ألف متفرج   40الثقا واالقتصادي، إذ  .  أالف م  قطاع الس

س    .)2021، 24(فرا

ي     نما رجان "البحر األحمر" الس ية ع غرار م رجانات الدولية والعر   كما تم تأجيل العديد من امل

قية  املغرب   نما اإلفر بكة" للس رجان "خر نما فن"  دورته الثانية، وم س س رجان "قا  السعودية، وم

ة  دورته ال22 دورته ال يلية والقص رجان "اإلسماعيلية" الدو لألفالم ال   ) 2020(ثابت،    .22، وم

م   -5 نمائية انخفاض أس ات الس   الشر

شار       بان واملسارح  نما  الس دور  األفالم   عرض  وتمول  تمتلك  ال  نمائية  الس ات  الشر تأثرت 

العمل، ففي منتصف األسبوع   يجة   ن ا  االنخفاض  بدأ عمل ورونا، حيث  وس    2020مارس    4ف
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الشركة   م  أس سبة    Cinemarkانخفضت  و     %0.53ب  ،AMC    سبة م    ،  %3.5ب أس انخفضت  نما  ب

Cineworld    سبة من    %20ب نما مختارة  س دور  دمج  ب  س االنخفاض  نتج  كما AMC، وقد  ايطاليا،   

نمائية الوطنية   سبة     Cinemediaاعلنت شركة اإلعالنات الس م ب حلول  %1.25عن انخفاض األس   12، و

م  2020مارس     Cineworld، وحذرت شركة     %35أك من    Cinemediaو    AMCو    Cinemark، تراجعت اس

العالم،    نمائية   أك سلسلة س ي  ثا إ وقت    12و  ا  أفالم متعددة إصدارا أجلت  مارس، عندما 

يار الشركة. ب  ا س م يمكن أن ي عطيل ممتد واستمرار انخفاض األس يديا،   الحق، مما أدى إ  كي (و

2020(.  

تأثرا        باألزمات  يتأثر  بالدرجة األو  نما قطاع اقتصادي  ن من خالل ما سبق، أن قطاع الس ب ي

ا   نما موردا اقتصاديا ومصدرا لدخل ل صناعة الس ش بالغا ومنه يتأثر االقتصاد العام سيما  الدول ال 

شار   ة  ظل ان ي بصورة كب نما و األمر الذي أثر  القومي،كما تراجع معدل اإلنتاج الس ورونا، و وس  ف

ة   نمائية عاملية بصورة كب ات س م شر ع والعرض تباعا، ونتج عنه انخفاض أس بالتا ع عملية التوز

ن إ  حالة اآلالف بل املالي ذا الوضع حالة بطالة غ مسبوقة و ا االقتصادي، كما خلق  أثر ع وضع

 البطالة.  

ي:   - ور الثا نما  زمن كورونا. ا نائية وتحديات صناعة الس لول االست   ا

ورونا، وضعت القطاع        نما  العالم جراء جائحة  ا صناعة الس سائر الفادحة ال تكبد إن ا

أون إ حلول   و األمر الذي أدى برواد القطاع ي نائية، و ار حلول است ا وابت  تحديات ال بد من مواج

و  الثقافية،  لتخفيف  (االقتصادية،  ا  عاد أ ل  ب نما  الس ا  مرت  ال  لألزمة  الوخيمة  اآلثار  طأة 

وح   العاملية  نمائية  الس ات  والشر ن  واملوزع ن  املنتج رؤى  حسب  لول  ا ت  تباي لذا  االجتماعية..)، 

ئة الرقم لول ما أفرزته الب م ا ن أ رجانات الدولية، ومن ب ن للم ن واملنظم انت  املشرف ية من منصات 

ذا الوضع. ي   نا  است
ّ
ا أصبحت حال ورونا، ولك   عت منافسة لدور العرض قبل جائحة 

دة تحّل محّل دور العرض:  -1    املنصات الرقمية للمشا

أك       أنتاج  أفالما من  تقدم  إذ  نما،  الس الفاعلة   ديدة  ا األدوات  دة من  عد منصات املشا

نما الس ات  ع  الشر عاملية  ات  شر ا  عل شرف  وال  املنصات  ذه  عد  تزايد  وقد  ا،  إنتاج من  أو  ئية 

د إ  "نتفليكس" و"آبل" وأحيانا تنفرد  عملية العرض، كما تحقق إيرادات عالية سيما مع توجه املشا

ذه املنصات لتحقيق متعة العرض ألفالم جديدة.    مثل 

دة ومس  1.1        ية منصات املشا نمائيةما ا  الصناعة الس م   ا
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ت،          ن دة أي فيلم أو مسلسل أو أعمال فنية ع اإلن ،  أماكن طرح ومشا منصات البث الرق

دة حسب الطلب (   س خدمة املشا توى مقابل مبالغ مالية  Steamingو شراء ا )، و منصات تقوم 

ات املنتجة واملصنعة للمحتوى، أو م وعمل    معينة من الشر ا من إنتاج اص ف ا ا تقوم بصناعة محتوا

) ت  ن اإلن ع  البث  وخدمات  الرق  البث  منصات  ل  أ ومن  م،  منصا ع  ا  عرض ،  Netfilexع 

+Disney  ،Hbo Max  ،Apple tv +  ،Hulu  ،Amazon prime( (  ورونا عد  نما ما  نما-الس  ,-مص الس

2021)  

نافذة إصدار         س  نمائية ع ما  الس ن  ات اإلنتاج  صناعة املضام اتيجية شر عتمد إس

عرض الفيلم  قاعات العرض ع شاشات   اح مداخيل شباك التذاكر، حيث  األفالم من أجل تحصيل أر

اب دور   ن وأ ن واملوزع ر مما يضمن دخال للمنتج ة ملدة ثالثة أش :(  كب نما، ع النظام التا   %35الس

ومية،    %15للصالة،   اح إضافية من خالل     %50ضرائب ح التوجه إ تحقيق أر للشركة املنتجة) قبل 

الرقمية ( يع األقراص  اك و القنوات الفضائية املشفرة ال تحتاج إ اش ) blue-rayأو   DVDعرضه  

ت.  ن دة ع اإلن ا منصات املشا ن، وأخ   )2021(محمد األم

دة   ة  مجال التقنية وتزايد عدد املشا ات التكنولوجية الكب ا التغ دة فرض أن منصات املشا

ا للمستخدم من خالل خاصية اإلتاحة والسرعة بدل انتظار مرور الفيلم   ات ال تمنح ا من خالل امل ع

ح  ود. ع خط الر   املع

نمائية  ظل جائحة كورونا: 2.1 دة  إنقاذ الصناعة الس  دور منصات املشا

نما، إ أن منصات البث التدفقي           ورونا  عالم صناعة الس ا جائحة  ات ال فرض ش التغ

و ما تؤكده   ل، و ور  امل م ناسب مع ا ذه الصناعة تماما بما ي ة  شكيل وج ن  عيد  مة ب العقود امل

ر   ر أكتو وليوود العمالقة وعمالقة منصات الفيديو الرقمية. ففي خالل ش ات  ت شركة    2020شر جر

بقيمة   "موالن"  فيلم  إنتاج  ي"  ديز ي    200"والت  "ديز ا  اصة  ا املباشر  البث  خدمة  ع  دوالر  مليون 

سم   ر د ت مؤسسة "وارنر ميديا" فيلم "وندر وومن  ، كما ب2020بالس"، كما تم عرض فيلم "سول"  ش

ر نوفم 1984 ي.او.ماكس" خالل ش ش.   .  2020" ع شبكة البث "ا

نما  مجال العرض، جعل ببعض       ورونا ع صناعة الس ا جائحة  ات ال فرض ذه التغ إن 

ر" مدير شركة  ي "بي غو نما ال ع غرار املنتج الس ذا ا ن ل ت" إ القول: (ال أعتقد  املنتم نمي ت "إن

مثل:   ات  شر بدال  اس تم  س جديد،  أستوديو  نظام  ل  ش سي أبدا،  الزجاجة  إ  سيعود  ا  أن 

و   و"نتفليكس"  وآبل"  وأمازون"  بالس"  ي  و"ديز ي"  "ديز مثل:  بث  بمنصات  "فوكس"  و  ،أم"  "أم،

ي) ي.او.ماكس" و" ش.   ) 2020(العرب، ميديا،  "إ
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يا من خالل عرض الفيلم املصري "صاحب املقام" ع منصة       ر أثر التحول للمنصات عر كما يظ

ارث" وفيلم "خط الدم"   عده تم إنتاج فيلم "ا ا،  ا ع عرض حصر ي  و أول فيلم مصري عر د"، و "شا

و  يتج ن  املنتج من  الكث  جعل  الذي  األمر  ونية،  االلك املنصات  ع  للعرض  اإلنتاج  خصيصا  نحن  ن 

ية  مجال البث الرق حديثة نوعا   ة العر عت التجر ورونا، و للمنصات الرقمية  ظل استمرار جائحة 

منصات   التعاقد مع  من  افية  إيرادات  تحقيق  يثقون   ال  ن  املنتج أن  بدو  و ورونا،  جائحة  ب  س ما 

ذ  ا، و لفة إنتاج الفيلم كب ان ت دة خاصة إذا  ة البث الرق لم تت املشا م أن "تجر ب البعض م

" ل وا ش ة    )2020(الردايدة،   الرؤ

نمائية الدولية ع       رجانات الس عدى إ تنظيم امل ولم يقتصر البث الرق ع األفالم فقط، بل 

عد  رجانات ال  صوصية امل ة نظرا  التجر ذه  التوجه إ  نما رفض البعض  ونية، ب املنصات االلك

ورة الفيلم وعرضه.    آخر محطة لس

تن   ار  أف إ  رجانات  امل عض  أ  رجان  وقد  امل دة  املشا ا ع منصات  كتنظيم أخرى،  ظيمية 

ة ال ال تتجاوز ال زائر،  تم تنظيمه ع منصة رقمية ومنح األفالم القص   30الدو للفيلم القص با

  )2020(جزايري، دقيقة املشاركة، 

ي  العاملي ل نما غ الس رجان جوتن نما أقيم م ذا العام  ب ، حيث  2021ص واحد فقط خالل 

اآلخر. تلو  فيلم  دة  ملشا النائية  نوس  باتر  رة  جز أسبوعا   لقضاء  دية  سو ممرضة  ت  خت
ُ
ز،    أ (رو

2021(.  

نما  زمن كورونا 2 نما السيارات كحل لوضع الس   . عودة س

نما العاملية لألخذ بخطوة جادة ومغايرة بأسلوب جديد من فكرة      ات صناعة الس تمام شر ان ا

ا   نات القرن املا عندما دش ا إ ثالث خ عود تار نما السيارات ال  ورونا، و س ا زمن  قديمة أحيا

يد ولينجس شارد  ي (ر اص غ  كنوع م  1933)  عام  Richard Hollingsheadاألمر لول لأل ن ا

االت   ذه ا انت والدته إحدى  حة وقد  ة وغ مر ا صغ نما أل الس لوس  مقاعد  ن ع ا القادر

ائلة   شعبية  ة  ذه التجر ا  عد ورك لألفالم)، وحظيت  اديمية نيو وفق ما أشار إليه املوقع الرس (األ

نات القرن املا  الواليات املتحدة   ا   خمس نما ذور ذه الس دت  كية، أما  السبعينات فش األمر

كية أك من  ا  الواليات املتحدة األمر نما.  4000ح عدد ندي،  س   ) 2020(امل

نما السيارات     أت العديد من الدول إ اعتماد س ا أليام قرطاج    وقد  س  تنظيم ع غرار تو

نما سع نحو  الس تيحت    300ئية، من خالل تركيب شاشة عمالقة  مرآب مدينة الثقافة، حيث ت
ُ
سيارة، أ

ونيا. م الك عد اقتطاع تذاكر ا،  دة أفالم من داخل ا مشا ا   )2020(معمري،  أل
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ساحة مقر      ي  الفيلم األورو رجان  ادية عشرة مل ة ا كما نظمت دولة السودان فعاليات ال

ورونا. نما السيارات، وذلك تماشيا مع جائحة  ة س ،  املعارض الدولية من خالل تجر   ) 2021(من

ن     س املتحدة عروضا  ية  العر اإلمارات  دولة  وأقرت  كما نظمت  السيارات"  نما  بواسطة "س مائية 

روج من   الواحدة، عدم ا ن  السيارة  ص ا: (عدم جلوس أك من  بي مجموعة من اإلجراءات من 

انية   إم عدم  العرض،  ة  ف خالل  مطفأة  األمامية  السيارة  أضواء  ع  فاظ  ا العرض،  خالل  السيارة 

م عن  د عمر   ) 2020(أبو السعود و أبو العطا،  سنة...) 60حضور األطفال أو ما يز

عيدون        نمائية  الس الصناعة  ع  ن  القائم جعلت  ورونا  جائحة  ا  فرض ال  ات  التغ إن 

وء إ العديد   ار وال سائر من خالل ابت د من ا ود وتفادي املز م إلخراج القطاع من حالة الر حسابا

نما العاملية من خسائر، ولكن ق انت قد خففت من وطأة ما تكبدت الس لول  د عززت  نفس الوقت  من ا

أغلب   فح  ة،  الواج إ  ورونا  جائحة  ا  دفع ال  الرق  البث  ومنصات  ونية  االلك املنصات  دور 

عض   وتحقيق  نما  الس دور  لغلق  مؤقت  كحل  دة  املشا منصات  إ  أوا  ن  واملنتج العاملية  ات  الشر

ع املشرفة  العاملية  ات  للشر البيع  عمليات  خالل  من  اح  كشركة  األر دة  للمشا الرقمية  املنصات   

نمائية مستقبال  ات  الصناعة الس ذه التطورات التقنية أيضا ستصعد من التغ "نتفليكس" و"آبل"، 

ن أصبحوا   ورونا، فالعديد من املنتج سائر  حالة املرور بأزمات ع غرار أزمة  قوة سيما لتفادي ا و

تجون أفالما وأعماال فنية خصيصا ل ائحة ستعيد  ي ذه ا دة الرقمية، كما أن  لبث ع منصات املشا

ي. نما ت الس ب  الب ت   حسابات وعمليات التنظيم وال

   

ور الثالث  - ع  ا ة التحديات وتحقيق آماله  الفن السا ن مواج زائري ب ي ا نما : املبدع الس

   ظل أزمة كورونا.

ا منذ عقود، حيث ظلت         ش ع زائر قطاعا حساس ملا تمثله من تحديات  نما  ا ل الس ش

اتيجيات لم تجسد منذ البدايات األو للقطاع الذي   انات واس سة ر زائر حب نمائية  ا الصناعة الس

تن ولم  ة،  زائر ا الثورة  و  من  إبداعية  وفنية  نمائية  س بأعمال  منتعشا  العديدة    ان  اوالت  ا

ن يبحثون عن بروز دو وعاملي    زائر نما ا زائر، وأصبح صناع الس ي  ا نما عاش القطاع الس إل

نما   زائري وعن قاعات الس د ا عيدا عن املشا رجانات من خالل أعمال عديدة حققت جوائز قيمة  م

ذا الوض ع اليد. إن  عد ع أصا ة ال أصبحت  زائر عاده  ا ل أ ي ب نما ع رسم صورة قاتمة للقطاع الس

ل عام، وأصبح من   ش قافية 
ّ
ي العاملي، وح عن الّساحة الث نما د الس زائري عن املش د ا لدى املشا

نما إال  حاالت شاذة وجدت   بة تمثيلية من العس عليه أن يفكر اقتحام مجال التمثيل والس يمتلك مو

ا متنفسا  أعما    ل خارج الوطن.  لنفس
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نمائية      ل كب ع الصناعة الس ش االت وأثر  ورونا الذي سيطر ع جميع ا اء  اجس و إن 

ذا    ، د الثقا زائري الغائب أصال عن املش نما ا ذه الوضعية  قطاع الس ية، لم تؤثر  العاملية والعر

ا ة  زائر ا الشبابية  لإلبداعات  منفذ  من  نوعا  خلق  الفنية  الوضع  ا  أعمال إلبراز  انات  اإلم تجد  لم  ل 

الرق   البث  خالل  من  رات  التظا وتنظيم  ونية  االلك للمنصات  الواسع  شار  االن خالل  من  اإلبداعية 

رجانات.     للعديد من امل

ة 1     زائر نما ا اقع الس   . و

دف واملسار عن جميع        زائر من حيث الوالدة وال نما  ا نما  الوطن    تتم الس تجارب الس

يا من   س ا بدأت متأخرة  انة القدوة ع الرغم من أ انت تتخذ دائما م ذا التم  ي، ومن خالل  العر

زائر   نما  ا ة ولبنان والعراق. فقد ولدت الس ل من مصر وسور نما   خ عن تجارب الس حيث التار

ة مدروسة، و ية إ املستوى  والدة سليمة وسارت بخطوات تطور نما العر ذا استطاعت أن تخرج بالس

ا ولدت  قلب اإلعصار  قلب معركة   انت صعبة، إذ أ ا  العاملي وأن تقدم أفالما ع الرغم من أن والد

زائر.   ا

ر وح عام       ة فوتوغرافية واحدة، و عام   1946قبل حرب التحر زائر سوى مص لم يكن  ا

شأ ا  1947 ا  أ ة عرضت وترجمت  أغلبي نمائية أنتجت عددا من األشرطة القص ة س سيون مص لفر

ن.   ) 1982(الكسان،  إ لغت

السوسيوثقافية       للتطورات  مواكبا  ظل  زائري  ا الفيلم  أن  يالحظ  ع،  السا الفن  ملسار  بع  واملت

ا وفقا   ة إ معا زائر نما ا ت الس مكن تحديد القضايا ال اتج ا البالد، و واالقتصادية ال مرت 

: ي ع النحو التا نما ا اإلنتاج الس   للمراحل الزمنية ال مر 

ن واإلرث الثوري.  - نمائي عد االستقالل: املوجة األو من الس   أفالم ما 

- . ن ومالمسة الواقع االجتما نمائي ي من الس يل الثا   أفالم ا

يات: األزمة األمنية والتحوالت االجتماعية واالقتصادية. - سعي نما ال   س

يل الثالث وواقعية املضمون.  - نما ا   س

خ الس      ش تار ن سنة املاضية إ عدد من السمات ال منحت  و مس ة ع مدار ا زائر نما ا

ا ع   م ذه السمات ال يمكن تحديد أ ه  البلدان األخرى،  ته عن غ ع عندنا خصوصية م الفن السا

 : ل التا   الش

ة.  - زائر نما ا   حضور املرأة  الس
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اليات الطرح. - ش ر و نما امل   س

رب  أفالم - ة -ا زائر يمن. -الثورة ا ي) كموضوع م   (رحمو

إعالن عن صعود     ة، كمرجعية ثقافية للدولة، و زائر ات الدولة ا نما إحدى أولو انت الس لقد 

األفالم ل  ل الرئ  املصدر  و  ومي  ا ل  التمو ان  و  ، الدو املسرح  ع  االستقالل  حديثة    دولة 

، فباإلضافة إ التذك بالثورة    فزات ألي إنتاج إبدا م ا عت األيديولوجيا إحدى أ ة، كما  زائر ا

نما   الس كب   دور  الصناعية)  والثورة  الزراعية  الثورة  ) اكية  االش ع  مشار انت  ة،  زائر ا األفالم 

.  الثما ة، خاصة  السبعينات من القرن املا زائر ل  ا روز املشا ات السياسية و نات ومع التغ ن

انت    ية ال  ي، وتالشت معه الدفعة األيديو نما ومي لإلنتاج الس ل ا االقتصادية، انخفض التمو

نات والسبعينات.   )2021(خليل،  الست

ة بروز وزوال العديد        ذه الف دت  نات)، ش ة (الثمان اس مباشر للوضع العام  تلك الف ع ا و

انت سائدة، بحيث تم    و ما يو حالة الالستقرار  ال  نمائية  وقت قص و من املؤسسات الس

شأ عام    1984 الذي أ نما  زائري لصناعة وتجارة الس ان  1967حل املكتب ا األفالم    و ل  مسؤوال عن 

لإلنتاج   القومية  املؤسسة  ما:  ن،  منفصلت ن  ت ي ع  ام  امل ع  توز وتم  زائر،  ا لة   الطو الروائية 

ار، كما بيع العديد من   ع ودور العرض، وتم التخ عن سياسة االحت ي، واملؤسسة القومية للتوز نما الس

اص، عة للدولة إ القطاع ا التا ات    دور العرض  شاء شر نمائيون بإ وأصبح من املمكن أن يقوم الس

و نوفم   م  اصة  زائري لفنون وصناعة    1987اإلنتاج ا املركز ا و  ي آخر  نما شاء كيان س تم إ

لصناعة   زائري  ا املكتب  به  يقوم  ان  الذي  بالدور  قوم  و ن،  السابقت ن  املؤسست محل  ليحل  نما  الس

نما.   ) 2003(مالكموس و ارمز،  وتجارة الس

روج      ل ة  زائر ا نما  الس لة  ي ة   جذر وأك  جديدا  ا  غي حملت  فقد  سعينات،  ال أما 

اإلنتاج   جديا  ددت  سياسية  ات  غي مع  التغي  ذا  تزامن  لقد  التنفيذ،  ح  إ  واعدة  بمشروعات 

زائري، ومع ذلك فقد عر  ي ا نما سعينات ميالد جيل جديد، تصدره ابن األخضر حامينا،، كما  الس فت ال

من   العديد  استمر  عالل،وقد  بن  ورشيد  مختار،  بن  يع  ر مثل:  جدد  ن  مخرج ميالد  ة  الف تلك  دت  ش

رجانات الدولية. ن  إنتاج أفالم حققت جوائز  امل ضرم ن ا رج نما  ا خ الس ة)  (د،ن، تار زائر   ا

سعينات إألى     قبة املمتدة من أواخر ال ك     ا نتجت العديد من األفالم ذات اإلنتاج املش
ُ
اليوم، أ

مثل:   رجانات  امل جا   وتتو ا  تجار نجاحا  لقيت  ا  أ كما  ة،  زائر ا نمائية  الس الساحة  عشت  أ وال 

ان"   رجان " رة" اللياس سالم ورشيد بوشارب "أنديجان" الفائز بجائزة التمثيل ألبطاله الثالث  م "م

عن   ة  و"خارجون  املث علواش  مرزاق  أفالم  إ  إضافة  رجان،  م بدوره   حضورا  ل  الذي  القانون" 

م النور. ى إبداعا ؤالء الدعم األجن والفر خاصة، ل دل، إذ وجد    )2013-2012(منصور،  ل
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ة قدمت ال      زائر نما ا عديد من األعمال الفنية، تمكنت  من خالل ما سبق، يمكن القول أن الس

اجس   و مرتبط بال ا ما  ا العديد من القضايا املتعددة م انة محلية ودولية لطرح اع م ا من ان من خالل

. انب االجتما ة، ثم ارتبطت املواضيع با داف القومية والتنمو و مرتبط باأل ا ما    الثوري وم

ي با          نما ونا  كما أن  اإلنتاج الس ان مر ة،  زائر نما ا خ الس ة أخرى وع مر تار زائر من ج

ئة جيدة   ب يجد  لم  الذي  األخ  ذا  خاصا،  ان  ثم  ومي  ان ح الذي  ل  التمو نوع  و باأليديولوجيات 

د   شا
ُ
امل وُتمّتع  بالبالد،  ع  السا الفن  ط 

ّ
ش ت نمائية  س أعمال  إلنتاج  زائر  با والثقافية  الفنية  الساحة 

د  ا املشا عن  عيدا  لكن  وعاملية  دولية  وز  وتحقيق جوائز  لل املنفذ  األجن  ل  التمو ليجد   زائري، 

خالل  إال من  عاملية  رة  ش ا  لنفس وجدت  أفالم  عدة  عرف  ال  األحيان  الكث من  ظل   الذي  زائري  ا

ع  ة  زائر ا نمائية  الس الصناعة  أن  القول  يمكن  كما  فنية،  وأخبار  ن  مجال  عناو ا   كب تذبذبا  رفت 

نما الضعيفة. اتيجية الس سا إلس ا ضعيفا وحب شاط نما ال ال يزال    العرض  دور الس

ة بجائحة كورونا2      زائر نمائية ا   . مدى تأثر الصناعة الس

ان               ل القطاعات واملؤسسات ال  ر غلب ع  زائر من ت ي  ا نما ي القطاع الس عا

ري منذ   ي من موت سر عا نماتوغرافية ال  ياة  الصناعة الس عث ا ره، و ع بتطو ض أن  من املف

اال  ورونا ع جميع ا اجس  اء الذي سيطر فيه  لة، و زمن الو ة طو ذه الوضعية   ف ت، لم تؤثر 

من   إال  ا  عروش ع  خالية  املؤسسات  تلك  تزال  ما  إذ   ، الثقا د  املش عن  أصال  الغائب  نما  الس قطاع 

ا  در،  موظف   ) 2020(قو

وس       تف ف مرده  الذي  ي  نما الس القطاع  ومعاناة  الصعب  الوضع  أن  زائري  ا الفنان  رى  و

ي   نما الس القطاع  أن  عموما،بل  والقطاع  زائري  ا الفنان  تضرر  الوحيد   ب  الس يكن  لم  ورونا، 

زائر حاليا ال تملك صناعة   ال، فا ذا ا ن وضوابط   ي  جميع األوقات، نظرا لغياب قوان عا زائر  ا

ورونا إال مجرد ظرف. نمائية، ولم تكن جائحة    ) 2020(محدان،  درامية أو س

ا        تظر عرض ورونا ت ا قبل جائحة  القليلة وال تم إنتاج نمائية  الس عض األعمال  لكن تبقى 

زائري   س" للمخرج جعفر قاسم ومن إنتاج املركز ا ول يليو رجانات دولية ع غرار فيلم " ا  م وتقديم

الثقا لوزارة  ع  التا نما  الس ر  عسول  لتطو وفضيل  ي  رمضا دي  وم ي  بوكرو ز  عز طولة  و والفنون،  فة 

ار أفضل فيلم أجن   ذا الفيلم ر للمنافسة ع جائزة اوس ن،  سي ن الفر بمشاركة عدد من املمثل

شارك    93الدورة   نما ولم  عرض  دور الس نما بالواليات املتحدة ، الفيلم لم  اديمية فنون وعلوم الس أل

ورونا. أي  وس  ب ف س نمائية  رجانات س   )2020(حسن،  م



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 125   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

يئات املشرفة ع القطاع و ظل       عض املبادرات من طرف ال ناك  ذا الوضع، تبقى   ظل 

موعة   اضية  نما عروضا اف ر الس زائري لتطو شاطات الثقافية، نظم املركز ا عليق ال ورونا و أزمة 

سبوك، ومن ن األفالم ال عرضت،   من األفالم الوثائقية والروائية، وأخرى لألطفال ع صفحته ع الفا ب

ه  نو س بن شاوش" الذي حظي ب وجزائري "فابر " ، فيلم "تيمقاد" للمخرج الفران فيلم "العشيق"، "الب

ال الطبعة  عمل    12خاص   أول  و  و لألطفال   " "تي فيلم  بجنيف،  الشر  للفيلم  الدو  رجان  للم

رة ا ذا العمل ظا رصد  ات، و ي للمخرج خالد بر نما ألطفال املشردين، الفيلم الوثائقي "خدة، الرمز  س

ش الساحر" املنتج من طرف   شكي "محمد خدة"، فيلم "الك و فيلم إلعادة االعتبار للفنان ال تونة" و والز

مع   شراكة  نما  الس ر  وتطو دعم  وصندوق  الثقافة  وزارة  من  دعم  و الثقا  لإلشعاع  ة  زائر ا الة  الو

اصة "الالم ن".الشركة ا   ) 2021(مالك،  والت

ع       وذلك  معاش"  "ع  ة  ور م ا س  رئ بجائزة  املتوجة  لألفالم  اضية  اف عروض  تمت  كما 

حة األفالم الثالث   شمل قائمة العروض املق نما أيضا، و ر الس زائري لتطو الصفحة الرسمية للمركز ا

األمر بفيلم "رحيم  2020املتوجة بجوائز دورة   تعلق  نما والسم البصري، و الس "، "جميلة  زمن  فئة 

ش"  ا اين وال ما راك"، " ة،  ا زائر الة األنباء ا   )2021(و

ورونا كبقية الصناعات          ة لم تتأثر بجائحة  زائر نمائية ا يالحظ مما سبق، أن الصناعة الس

نما والذي  شه الس ع نمائية  العالم، نظرا للوضع الذي  عض األفالم ال الس ود إال  ي من حالة ر عا

عن   عيدة  داف  أ و خار  ل  بتمو املاضية  السنوات  ا   إنتاج تم  وال  ع  األصا ع  ا  عد يمكن 

الصفحات االجتماعية   ع  ا  ال تم عرض األعمال  عض  تبقى  ال، لكن  ا ذا  ة   اتيجية وا إس

نما والتا التنظيمية للس يئات  لل عة  دة املعروفة  التا عيدة ع العرض  منصات املشا ومة،  عة ل

ورونا.  ا  ظل أزمة    ع غرار با األفالم العاملية ال عرضت ع

زائر 3 نمائية إبداعية  ا   . دور جائحة كورونا  بروز أعمال س

ة و ظل جائحة         زائر نما ا ا الس ش ع زائري الذي   ظل األزمة ال  ورونا، وجد الشاب ا

وز وإلخراج أعماله إ النور، مستغال املنصات الرقمية ال برزت بقوة   نمائية نافذة لل بة س يمتلك مو

ات ال طرأـ ع   ى النور لو ال الظروف والتغ ائحة وعرض أعمال لم تكن ل ي خالل ا نما د الس املش

نمائية العاملية ا  الصناعة الس عت حالة خاصة لقلة الفرص ال يمكن أن يحصل عل زائري  ، فالشاب ا

األعمال   عض  خالل  من  املشرق  العملة  وجه  ورونا  ائحة  انت  لكن  زائر،  با ي  نما الس ال  ا  

ذا األعمال نذكر:  ن    الفنية، ومن ب

ا  - ثمار  "االس إنتاج  من  فيلم  بيدي"  ا  قتل "ميم  القص  ي"  الفيلم  سا اإل والعطاء  لفكري 

وفيد ب س  ن  19-للتحس مبدع شباب  تضم  وال  الواعدة  معية  ل ف  عمل  اول  الفيلم  ذا  عد  و  ،
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عه ع مدار   بة التمثيل، وتدور وقا ون مو ا غ مبا بإجراءات الوقاية    15يمتل دقيقة حول أّم، أحد ابن

ب  نقل العدوى لوالدته   س ورونا، و وس  وفيدمن ف ا متأثرة ب ، وقد  19-املصابة بمرض مزمن ووفا

الفيلم   دة  اب العمل.(يمكن مشا ة ألر زائر ي للكنفدرالية ا العمل الف من الفرع الوال ذا  ل  تم تمو

 ) https://www.youtube.com/watch?v=LUZ3IkbwXb0ع الرابط 

ش" للشاب مصطفى بن غرنوط، وتدور أح  - ي حول    10داثه  دقيقة والفيلم القص "مانج ثوا

و   و اكتئاب  حالة  من  ي  عا ما  احد اتف،  ال ع  يتحدثان  ن  شاب قصة  روي  و رقة"  "ا موضوع 

ا، وقد شارك الفيلم    انب اآلخر من أورو لصديقه قراره ببور البحر األبيض املتوسط سرا للوصول إ ا

قيا"   إلفر فيلم  ايل  "مو رجان  م الرابط:    )2021(غرنوط،  فعاليات  ع  الفيلم  دة  مشا (يمكن 

https://www.youtube.com/watch?v=asMvBgGnDUM  (  

وى صناعة    - زائري "جلول رزوق زغالش" الذي  نتاج الشاب ا زائر" من صنع و ورونا  ا فيلم "

قدم الفيلم تقييما ألحوال  ة، و ورونا جاثما ع  الدراما القص عد أن أض  زائري،  الناس  الشراع ا

مقاومة   أبدوا  ملن  رصده  و مملة  ح  أو  عادية  أو  ية  بد سابقا  غدت  أشياء  يفتقدون  وصاروا  م  قلو

و يتفق مع الطرح الذي   اية محددة، و ات، ولم يرد جلول أن يصل بقصته ل يطة وللمتغ للضغوط ا

نما ونية.   يفيد بأن توقف الس   منح التفاتا لعمله املعروض ع قناته االلك

ب        س ا،  ان تحديا كب ر، فإن العمل  الشارع  ورونا أثناء التصو ب  س وعن تحديات العمل 

يق ع وجود الناس فيه  ظل األزمة. ستغر   )2021(عباس،    التض عة الفيلم ع ا ام جلول  ( ينمكن متا

  رزوق زغالش) 

س وتوعوي بخطورة عدم    - و فيلم تحس زائري ي مزوز ، و فيلم "أبق  دارك" للمخرج الشاب ا

علق ببعض التصرفات اليومية ال تطبع   وس، خاصة ما  ذا الف ام بإجراءات السالمة والوقاية من  االل

عض األغراض ال املصافحة واستعمال  ن ،  زائر عقيم. حياة ا كة ودون  قة مش (حمزو،   صية بطر

2020(  

عروض فنية من داخل وخارج الوطن بأفالم      ع  اضية  مجال الفن السا رات اف كما أقيمت تظا

لتبادل   ن  املبدع الشباب  واة  ال مع  ن  الفنان اللتقاء  فرصة  اضية  االف الفضاءات  ذه  انت  و ة،  قص

نمائية  ا الس بالصناعة  وض  لل حلول  إيجاد  ومحاولة  زائر،  با ع  السا الفن  وضع  حول  واآلراء  ات 

عيد. شه منذ أمد  ع ود والتذبذب ال  ا من حالة الر خراج   و
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يفيليا      رت ع مواقع التواصل االجتما ، نجد صفحة "سي اضية ال ظ ن املبادرات االف ومن ب

فنيا    سوساي متنفسا  أصبح  الذي  الفضاء  ذا  ي،  نما الس النقد  و نما  بالس ع  ف  مشروع  و   "

در،  وسياسيا وثقافيا وح اجتماعيا.   ) 2020(قو

ورونا ستخلف انفجارا غ      رج الشاب ي مزوز أن جائحة  ن الشباب مثل ا رج عض ا رى  و

اإل  إلخراج  مسبوق   مناسبا  وسطا  وجد  الذي  زائري  ا ي  نما الس املبدع  غرار  ع  ي،  نما الس نتاج 

 .   إبداعاته إ النور ع املنصات الرقمية ومواقع التواصل االجتما

  نتائج الدراسة:       

ي لعينة من       و الوثائقي االلك التحليل الوصفي  ال اعتمدت ع  البحثية    لقد توصلت ورقتنا 

لعام   ورونا  املتناولة ألوجه تأث جائحة  فية  ال الرسمية واملقاالت  العلمية والوثائق    2020الدراسات 

زائر خاصة، إ النتائج التالية:  نما  العالم عامة و ا   ع صناعة الس

الوقف    -1 حالة  فادحة   خسائر  إ  الدول  ن  ب متفاوتة  سب  و نمائية  الس الصناعة  تتعرض 

ع  امل عتمد  ال  نمائية  الس واملنتجات  شطة  األ لطبيعة  نظرا  طبيعية،  وارث  و أزمات  ب  س فا 

ور. م ن  العملية اإلنتاجية) وع ا ن والفاعل شر (املمثل ن ال   التعامالت ب

ل    2- القطاع   انة  ن الدول، حسب م ورونا ب نمائية بجائحة  الس الصناعة  تأثر  سب  ت  تباي

نمائية كمورد اقتصادي ومصدر من مصادر الدخل القومي  دولة، ف عتمد ع الصناعة الس البلدان ال 

زائر. ا ا بالغا مقارنة بدول أخرى  ان تأثر يا  ند ونيج   مثل ال

دفع     -3 ورونا،  وس  ف ب  س الفنية  لألعمال  العرض  عملية  وتأثر  نما  الس لدور  الغلق  سياسة 

دة   ا  بمنصات املشا عرض ة بقوة، وقد أتاحت الفرصة للعديد من األعمال الفنية  والبث الرق إ الواج

ية.  نما العاملية والعر ا الس سائر ال تكبد اح والتخفيف من وطأة ا عض األر ا وتحقيق    من خالل

ال  -4 دورته  ي   نما الس ان"  " رجان  م غرار  ع  ية  وعر دولية  رجانات  م كما   73تأجيل  ان    ، 

الدورة   س)    93لتأجيل  ول ليو ) زائري  ا الفيلم  مشاركة  ا ع  تأث كية  نما األمر للس الفنون  اديمية  أل

ورونا. ب جائحة  س نما    والذي لم يتم عرضه  دور الس

ن القوى    -5 غي مواز نمائية العاملية، مما يؤدي إ  ات ع الساحة الس غ ورونا فرض  وس  ف

ورة خط عمل الفيلم. القطاع  غي لس ي و نما   الس
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ال،    -6 ذا ا ورونا ع غرار الدول الرائدة   ة بجائحة  زائر نمائية ا لم تتأثر الصناعة الس

األعمال   عض  من  إال  الدولية،  الساحة  عن  عزلة  وشبه  ود  ر حالة  ش  ع ة  زائر ا نما  الس ون  ل نظرا 

ات ا إس غيب ع نمائية ال  ة. الس   يجية وطنية وا

انت    -7 ال  العرض  وعمليات  املواضيع  خالل  من  للشباب  إبداعية  ارا  أف ورونا  جائحة  منحت 

انت عامة   ذه األعمال اإلبداعية  نمائية إبداعية،  ا ألعمال فنية س مواقع التواصل االجتما متنفسا كب

عت حالة خاصة. زائري الذي  ي وا ن العاملي والعر   ب

ش"   -8 ة ع جوائز دولية ع غرار فيلم "مانج زائر حازت العديد من األعمال الفنية اإلبداعية ا

دة   سب مشا قا" وفيلم "ابق  دارك" الذي حقق أع  ايل فيلم الفر رجان "مو ائزة الدولية مل الفائز با

سبوك".    ع واقع التواصل االجتما "فا

التواص9 ي، ع  . بروز صفحات ع مواقع  نما النقد الس ة و زائر نما ا ع بالس ل االجتما 

ن  وفنان شباب  من  نما  الس ن   الفاعل مختلف  ا  ف شارك  وال   " سوساي  يفيليا  "سي صفحة  غرار 

عت   ا  ل القطاع، وتحاول ايجاد حلول، كما أ عا وتحلل مشا ذه الصفحات  ن،  نمائي ن وس ومخرج

ع. منفذا ومتنفسا ل تم بالفن السا   لم

  توصيات الدراسة 

زائر مع إشراك    -1 ع با وض بالفن السا ة لل اتيجية وطنية وا ب ووضع إس ضرورة إعادة ترت

 . ن  العملية ووضع اعتبار آلراء الشباب املبدع ع مواقع التواصل االجتما   افة الفاعل

إن   -2 يع  ي و نما الس للقطاع  انية عالية  إبداعات  رصد م بع من  ت ال  نمائية  الس أفالم  تاج 

زائري .    الشباب ا

ن من الشباب الذي يحتاج    -3 نمائي واة الس مات اإلبداعية لل ار واملسا ن االعتبار األف ع األخذ 

ي. نما وز  العالم الس ور وال يع للظ   لدعم مادي و

ي    -4 نما الس باملبدع  يئة خاصة  م ومحاولة  استحداث  تماما م وا شغاال بمختلف ا والتكفل 

رجانات دولية.  م إ املشاركة  م   الدفع 

  خاتمة:

وس         شار ف ان القول أن  ا، يمكن  إل ال توصلنا  النتائج  البحثية وانطالقا من   ختام ورقتنا 

ن اسات سلبية ع الصناعة الس ع ان له ا مائية خاصة ع الدول ال تمثل ورونا ع املستوى العاملي 
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ط االقتصادي للصناعة   ب ا قة ترت ذا الوضع سيؤثر  طر ام، كما أن  نما مورد اقتصادي  ا الس ل

دة الرقمية. ة ملنصات املشا نمائية العاملية بإعطاء أولو   الس

ور إبداعات فنية     ورونا الوجه املشرق من خالل ظ ائحة  ان  انت    وع جانب آخر،  نمائية  س

دا  ظل إجراءات   ا متنفسا ومشا ذه اإلبداعات ال وجدت ل ا،  وز العامل األقوى ل التقنية  الثورة 

. ر امل   الغلق وا

ة من خالل أعمال فنية بارزة شاركت وحازت ع      زائري بصمته الوا ي ا نما وضع املبدع الس

ا  انت دافعا قو زائر. جوائز وطنية ودولية، و ع با   للتفك بإعادة االعتبار للفن السا

ي      نما ن  القطاع الس اتيجية وطنية بإشراك الفاعل ة أن تضع خطة إس زائر يبقى ع الدولة ا

ذا ما قررته وزارة الثقافة والفنون   ي، و نما وض بالقطاع الس وب والفنان املبدع لل وح الشباب املو

يدي  ر مبادرات    بصياغة مشروع تم ذا املشروع الذي يحمل  طياته تحر نمائية،  لقانون الصناعة الس

ر   للتصو ة مفضلة  وج زائر  ا وجعل  نمائية  الس شاطات  ال و مختلف  ثمار  االس اص   ا القطاع 

ة" السيما فيما يخص منح الرخص القانونية.   سيط اإلجراءات اإلدار ي وذلك ع "ت نما   الس
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Abstract:  

Statistics from all over the world have detected, because of COVID, an imbalance in the field of cinema in general, and in the teaching of 

art and cinema. In all artistic sectors, creators spend their emotional charges through various creativities. Moreover, researchers have found 

psychological traces inherent to filmic or photographic works, showing pictorial signs of anxiety or depression. (Metz, Le signifiant imaginaire, 1975) , 

(A, Le fantastique: de l'écrit à l'écran, 2021).  

Our study aims, through an analytical experiment on the photographic works of students, to identify the psychological imprint intrinsic to 

a photography project in Tunisian higher education, during the period of confinement in 2021.  

Our problematic revolves around the factors and impacts of COVID, first, on the teaching of photography as a language tool, second, on 

the performance and creativity of students. Our hypothesis assumes that the conditions of COVID could affect student performance and creativity. 

In this regard, we will first show the relationship between teaching and creativity in general and then the creative teaching methods via 

photography, adapted to COVID conditions. Secondly, we will explain, through the study of the results of the photographic projects of the students of 

the Higher School of Sciences and Technology of Design, specialty image, the psychic influence caused by the COVID. Thirdly, we will synthesize the 

factors and impacts of COVID on the performance and creativity, justifying the results by the answers, of these same students, to the questionnaire 

concerning their socio-psychological conditions during the confinement. 

Key words: 

 Student creativity, Audiovisual education, Socio-psychological conditions, The COVID, Confinement. 

 

  

ص  : امل

ب  العالم،من جميع أنحاء   صرحت اإلحصائياتقد ل س وروناجائحة   ب ل  لألفالم االنتاجية  ةاملردودي توازن اختالل    ال ل خاص.  عام،ش ش نما  عليم الفن والس و 

م العاطفية    يجسد  الفنية،و جميع القطاعات   االتمختلف   عاملبدعون أعبا ل ا شفلقد    ذلك،. باإلضافة إ  التصاميم الفنية    النفسيةاآلثار  الباحثون   اك

 القلق أو االكتئاب.صورة عالمات من   الفوتوغرافية، هأعمالأو  هاملتأصلة  أفالم للمبدع

, (A, Le fantastique: de l'écrit à l'écran, 2021). (Metz, Le signifiant imaginaire, 1975)  

نا دف    ة تحليلية    ع  ،دراس الفوتوغرافية    املنجزة ع مجموعإجراء تجر الفوتوغرا    إ  ة،بللطلاألعمال  ر  التعرف ع األثر النف املتأصل  مشروع التصو

،التعليم العا  ر الص  عام  التو ة ا لتنا حول عوامل وآثار 2021خالل ف ائحة،. وتدور مش أداة  أوال،  ا ر الفوتوغرا  عليم التصو ة،ع  ع   ثانيا، لغو

و أن    ةبطلأداء ال  اضنا  م. اف بداع ائحةظروف  و ذا    ا ي واإلبداع. و  بحث    الصدد،يمكن أن تؤثر ع األداء الطال ن التعليم واإلبداع     أوالس   عموما، العالقة ب

ر   س اإلبدا من خالل التصو ،ثم أساليب التدر ائحةال تتكيف مع ظروف    الفوتوغرا ع صور الفوتوغرافية   شرح،سوف    ثانيا،.  ا من خالل دراسة نتائج مشار

ائحةعن    ةالناجم   ع األثار النفسية  ،صورة  اختصاص   التصميم املدرسة العليا لتكنولوجيات    ةبللطل ،.  ا
ً
تج  ثالثا ست ائحةعوامل وآثار    س ر   واإلبداع،ع األداء    ا ون

ؤالء ال ذه يان ع   ةبطلالنتائج من خالل ردود   االست
ً
ا ر الص عب م االجتماعية والنفسية خالل ا   .عن أوضاع

لمات املفتاحية:  ال
ر  ائحة،ا  النفسية، -الظروف االجتماعية  البصري،التعليم السم  ،ة بطلالإبداع   وفيد  ،الصا  ال
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Introduction 

La généralisation virale de la pandémie sur la totalité des pays mondiaux, s'est 

répercutée sur le toutes les activités et les décisions dans tous les domaines. Cependant malgré 

les décisions politiques dictées par les experts des maladies nouvelles virales, les taux de 

contaminations ont continué à augmenter, qui a causé un danger sur toute la population 

mondiale. Pendant quelques mois dans le monde entier, et par mesure de sécurité pour cesser, 

ralentir ou atténuer ce danger, la politique sanitaire a appliqué un confinement total qui a 

engendré un blocage de toutes activités médiatiques et culturelles, à part quelques exceptions. 

Diverses analyses et statistiques mondiales ont mis en relief l’impact du COVID19, 

partant dès le début de la pandémie jusqu’à nos jours, afin de comprendre l’évolution ou la 

chute des secteurs atteints par les mesures sanitaires appliquées. Nous focalisons notre étude 

sur le secteur culturel et plus précisaient sur l’enseignement du cinéma. Nous citons l’exemple 

de la France. « Les effets de la crise du COVID19 touchant l’activité des 

acteurs des secteurs culturels sont attendus sur plusieurs années. » 
(Ministère, 2020). Cependant, les créations artistiques ont enregistré une baisse de 40%, les 

productions cinématographiques et audiovisuelles baissent de 18%, leurs distributions et 

projections ont baissé de 40%. Les activités photographiques ont enregistré une baisse de 

23%. Finalement, l’enseignement culturel a enregistré une baisse de 15%, concernant la perte 

d’activité en 2019. Tous ces changements sont liés à la période de confinement. (Ministère, 

2020) 

 En dépit de tous ces facteurs, l’enseignement supérieur dans le monde et en Tunisie, a 

continué à exercer leurs fonctions et leurs activités en tenant compte des mesures sanitaires 

exigées par les ministères. Ce qui a mis en jeu les pratiques et les méthodes d’enseignements 

puisque les précautions sanitaires ont engendré des répercussions directes et indirectes sur les 

méthodes d’enseignement, sur le taux d’assimilation des données enseignées et notamment 

sur le rendement des étudiants et leurs états psychologiques.  

Nous nous concentrerons, dans notre cas d’analyse, sur l’enseignement du langage 

cinématographique à travers l’atelier de langage ‘la photographie’ pour les étudiants inscrits 
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en 1ère années spécialité image, dans l’Ecole Supérieure des Sciences et Technologie du 

Design à Denden à l’université de la Manouba, en Tunisie.  

Notre problématique s’articule autour des facteurs et des impacts du COVID, 

premièrement, sur l’enseignement de la photographie comme outil de langage, 

deuxièmement, sur le rendement et sur la créativité des étudiants. Notre hypothèse suppose 

que les conditions du COVID pourraient affecter le rendement et la créativité des étudiants. 

Notre étude vise, à travers une expérience analytique sur les travaux photographiques 

des étudiants, à dégager l’empreinte psychique intrinsèque à un projet de photographie dans 

l’enseignement supérieure tunisien, durant la période du confinement en 2021. Notre 

méthode d’analyse des supports photographiques repose sur la sémiologie et la sémiotique, 

en se basant sur plusieurs recherches antérieures expliquées dans notre socle 

épistémologique, prouvant que les œuvres imagées enveloppent plusieurs traces psychiques 

de leurs créateurs. 

Afin de justifier notre hypothèse et les résultats de nos analyses, nous avons conçu un 

questionnaire qualitatif visée pour une partie des étudiants auteurs des projets 

photographiques. Les réponses des étudiants seront analysées pour extraire leurs conditions 

sociales, leurs démarches conceptuelles et leurs états psychiques durant leurs études du 

second semestre de l’année universitaire 2020/2021. Ces trois derniers paramètres pourraient 

être affectés par la crise sanitaire influant sur le rendement et la créativité des étudiants. 

Ainsi, nous élaborons notre article en commençant, en premier lieu, par un socle 

épistémologique dégageant l’influence du COVID sur l’enseignement en général et sur la 

créativité cinématographique en particulier. 

En second lieu, nous allons, à travers notre partie analytique, dégager les caractéristiques 

et les facteurs de l’enseignement dans la période de la crise sanitaire des deux parties : 

l’enseignant et le récepteur. Cependant, nous déterminerons aussi la nature des messages 

didactiques en expliquant les énoncés du projet photographiques incitant à l’exploration des 

créativités estudiantines. Par ailleurs, nous allons, ensuite, explorer et exploiter les travaux 
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photographiques des étudiants par une analyse sémiologique et sémiotique, pour extraire les 

divers signaux et traces perceptibles psychologiques, en se basant sur nos recherches 

épistémologiques. 

En troisième lieu, dans notre partie synthétique, nous allons collecter les différents 

résultats pour déterminer l’impact du COVID19 sur le rendement et la créativité des étudiants. 

En outre, nous allons déterminer les différents facteurs affectés par le COVID qui s’avèrent être 

les véritables causes de la dégradation ou de l’évolution du rendement estudiantin. 

1-L’enseignement et la créativité 

Nous élaborons cette première partie de la recherche, étant notre socle épistémologique, 

pour aborder, en premier lieu, les conditions de l’enseignement supérieure dans la période du 

COVID1911. Ainsi, les impacts du COVID, ont affecté, non seulement, le niveau de vie, le 

mode de vie et la psychologie des individus. Ces répercussions sont généralisées partout dans 

le monde qui différent d’un pays à un autre, d’une famille à une autre. En outre, nous allons 

présenter ce bouleversement général, en traitant ces diverses conditions universitaires à 

travers quelques exemples dans le monde. 

En second lieu, nous allons présenter diverses approches de recherche scientifiques, 

traitant les aspects psychologiques inhérents aux œuvres visuelles impactées par l’état d’âme 

du créateur. Ces diverses approches vont être la base de notre recherche analytique afin de 

dégager l’impact psychologique du COVID sur les rendements estudiantins. 

1.1. Le bouleversement général : de l’enseignement vers la créativité cinématographique : 

Cette première partie présente les situations générales des établissements publics, dans 

les universités dans le monde, affectées par la crise sanitaire du COVID19, construisant notre 

constat problématique général qui va être le fondement de notre hypothèse. Si les recherches 

et les statistiques dans le monde affirmeraient un déséquilibre au sein de l’enseignement 

 
11  En effet, l’accumulation continue des mesures sanitaires d’urgence, tels que le confinement total et les 
distanciations sociales, a causé un déséquilibre total dans l’environnement universitaire, que ce soit pour les 
enseignants, pour les étudiants, et pour les méthodes didactiques de l’enseignement. Cependant, les nouvelles 
conditions ont touché plusieurs niveaux, mis à part les états initiaux sociaux de base inégaux, variables d’une 
personne à une autre. 
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supérieur, et ce déséquilibre toucherait, spécialement, la psychologie et le rendement des 

étudiants, nous pourrons établir notre analyse sur les étudiants tunisiens de l’école du design. 

Des mesures sanitaires strictes ont été appliquées, partout, dans le monde entier, surtout 

dans les établissements publics, lors de l’augmentation des taux de contamination et de mort 

à cause du COVID19. Notre recherche concerne les répercussions de ces contraintes sanitaires 

sur les établissements publics des universités de l’enseignement supérieur et plus précisément 

sur les étudiants. 

Nous allons présenter, en premier lieu, les conséquences directes et indirectes du 

COVID, sur la vie estudiantine, à partir de quelques exemples dans des universités 

européennes en France. En second lieu, nous nous focaliserons sur des exemples et des 

statistiques enregistrées en Tunisie. 

Des recherches scientifiques, des statistiques, dans plusieurs établissements 

universitaires en France, ont déclaré plusieurs répercussions immédiates causées par les 

mesures sanitaires strictes, tels que les distanciations sociales et les confinements consécutifs.  

Cependant, les étudiants français se sont confrontés à plusieurs changements, à cause 

du COVID qui « a fortement modifié les conditions de vie des étudiants et a nécessité la mise 

en place de nouvelles formes d’enseignement et d’évaluation. » (Belghith, Ferry, Patros, & 

Tenret, 2020). Par mesure préventive, les établissements universitaires ont fermé leur porte 

ainsi que les restaurants universitaires ce qui a continué à « bouleverser des alternances en 

cours, affecter les emplois étudiants et paralyser des projets de stage. » (Belghith, Ferry, Patros, 

& Tenret, 2020). Ces conditions ont engendré une perturbation et un bouleversement sur 

leur quotidien, leur logement, leurs ressources financières, le déroulement de leurs études et 

leurs situations psychologique.  

Cependant, mis à part les difficultés financières présentant « les signes d’une détresse 

psychologique » (Belghith, Ferry, Patros, & Tenret, 2020), 12% des étudiants ont rencontré des 

problèmes de santé causé par cette détresse psychologique fréquente. Ce qui a beaucoup 

influé le bien-être de la totalité des étudiants. (Belghith, Ferry, Patros, & Tenret, 2020). En 
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revanche, les établissements supérieurs ont installé une nouvelle méthode d’enseignement à 

distance afin d’assurer le suivi continu des étudiants. « Pendant la période de confinement, les 

modalités d’enseignement traditionnelles (cours en présentiel) ont été modifiées pour une 

grande majorité d’étudiants (…). 69 % d’entre eux ont également eu l’occasion de suivre des 

cours ou des réunions de travail en visioconférence. » (Belghith, Ferry, Patros, & Tenret, 2020). 

En dépit de ces efforts, les étudiants ont rencontré des problèmes d’ordre technique au niveau 

de la connexion, de l’utilisation des ustensiles technologiques et la diminution de la capacité 

de l’entendement causée par le manque interactionnel des cours. « L’évaluation organisée à 

distance dans un grand nombre d’établissements a pu cristalliser un certain nombre 

d’angoisses parmi les étudiants, liées aux difficultés qu’ils ont pu rencontrer au moment de 

passer leurs examens. » (Belghith, Ferry, Patros, & Tenret, 2020). Ces divers problèmes ont 

continué même lors de l’évaluation et des examens. 

Nous résumons ainsi qu’un grand nombre d’étudiants français présente des symptômes 

de détresse lors de l’année universitaire 2020/2021. « Ainsi, lors du premier confinement en 

avril 2020 près d’un tiers des étudiants présentait des signes de détresse psychologique 

d’après une étude nationale. » (Roux Jonathan, 2021). Cependant, les étudiants à risque, qui 

ont des problèmes financiers, sociaux ayant une mauvaise santé et déclarant l’absence d’aide 

sociale, sont les plus affectés par la dépression, par l’anxiété ou par un état de détresse 

psychologique. (Roux Jonathan, 2021). 

Des recherches en Tunisie, lancées en février 2021 concernant les conséquences 

psychologiques de la pandémie, ont déclaré des résultats alarmants. « Les études rapportaient 

un impact psychologique négatif du confinement qui peut être marqué par un trouble stress 

post traumatique, une confusion mentale ou encore de l’irritabilité. (Redissi, 2020). 

Cependant, les chercheurs ont mentionné d’autres symptômes de stress, d’anxiété tels que les 

troubles de somnolence, le déséquilibre alimentaire ou d’autre pathologies mentales. (Redissi, 

2020) 

Dans toutes ces dures conditions, les universités tunisiennes, dans toutes les spécialités, 

le corps enseignant, ainsi que les étudiants, continuent à lutter pour pouvoir s’accommoder 
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avec les nouvelles mesures sanitaires et surtout assurer la continuité pédagogique en suivant 

les nouvelles méthodes d’apprentissage à distance. « Plusieurs outils peuvent être utilisés dans 

l’enseignement à distance, comme la plateforme de l’UVT (ENT-Moodel) ou la plateforme 

Class Room …, et des applications de visio-conférences pour faciliter les réunions synchrones 

avec les étudiants. » (Arfaoui, 2021). L’usage et la disponibilité des ustensiles technologiques 

n’a pas été tout de suite efficace et cela dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur revient 

à des contraintes techniques puisque les outils informatiques et la connexion internet 

n’étaient pas accessible à tout le monde. Le second facteur, qui est tout à fait logique, est 

l’incapacité de la totalité des enseignants à utiliser les nouveaux matériaux d’enseignement à 

distance, puisque la migration vers ce nouveau mode d’enseignement, a été rapide et 

imprévisible vu l’état d’urgence de la situation sanitaire. « Il s’agit pour elles de basculer de 

manière quasiment inédite dans le monde virtuel. Ni les enseignants, ni les étudiants, ni le 

personnel administratif n’étaient capables de passer à l’enseignement à distance. » (Arfaoui, 

2021). Le troisième facteur est intimement lié à la nature et les caractéristiques d’apprentissage 

qui s’est avéré quasi impossible à transmettre en ligne aux étudiants. En effet, la majorité des 

matières de travaux dirigés pratiques dans plusieurs spécialités sont praticables seulement en 

mode présentiel, telles que les expériences chimiques réalisables aux laboratoires spécifiques 

ou les matières artistiques comme le dessin, la prise de vue et la photographie. Ce dernier 

besoin spécifique a entrainé un mode d’enseignement mixte dans l’enseignement du design 

image, à l’Ecole Supérieure des Sciences et Technologie du Design de l’université de Manouba. 

En outre, les nouvelles méthodes d’enseignement supérieures en design en Tunisie ont 

influencé, d’une façon directe et indirecte, sur la didactique, sur le niveau de l’entendement, 

sur la psychologie des étudiants et sur leurs rendements créatifs et artistiques. 

Cependant, nous allons expliquer les redondances du régime mixte dans l’enseignement 

des matières pratiques artistiques avec l’exemple de l’atelier du langage pour les 1ère année 

spécialité image qui est la photographie. Cette dernière est considérée comme un moyen 
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d’expression idéel et conceptuel à travers lequel nous initions l’étudiant à la matérialisation 

des scénarios via l’outil technique numérique : l’appareil photographique12. 

En conclusion, les conditions estudiantines dans la période du COVID19 émanant de 

plusieurs confinements se sont répercutées sur leur vie, sur leur environnement quotidien, sur 

leurs ressources financières et sur leurs rendements universitaires. « Les conséquences 

psychologiques négatives de cette période reviennent à de multiples facteurs dont certains 

facteurs sont communs à toute la population, d’autres revenant à la spécificité psychologique 

de la tranche d’âge « jeune-adulte », sans oublier les facteurs liés à la disparité du rythme 

universitaire et de la vie étudiante. » (Ezzaier, 2020). Nous allons étudier ces divers facteurs 

dans la partie analytique à travers un questionnaire qualitatif et quelques interviews des 

étudiants et nous allons analyser leurs travaux pour dégager les traces psychologiques de son 

créateur. Pour arriver à prouver cette méthode d’analyse, nous allons renforcer nos théories à 

travers l’étude de plusieurs recherches dans l’axe suivant. 

1.2.L’empreinte émotionnelle : la créativité imagée 

Nous allons expliquer dans cet axe comment et pourquoi l’image cinématographique 

muette pourrait avoir une liaison directe avec la psychologie du créateur afin de pouvoir 

dégager l’impact du COVID19 sur la créativité estudiantine à travers leurs projets 

photographiques. 

En premier lieu, nous allons aborder les définitions de la créativité en général pour 

déterminer l’apport créatif de l’étudiant cinématographe. Cependant, la créativité est la « 

Capacité à imaginer rapidement différentes solutions originales, si l'on est confronté à une 

situation problème. » (Raynal & Rieunier, 2005). Cette définition met en évidence la relation 

entre la créativité, la rapidité de l’exécution et l’originalité de la solution dans la conception de 

l’acte de la création.  La créativité est définie selon le dictionnaire raisonné de la théorie du 

 
12  Cet atelier de langage nécessite quatre phases d’apprentissage. La première phase alterne entre l’initiation à la 
plasticité de l’image englobant la composition, le cadrage, la lumière et la colorimétrie et les théories techniques 
de l’utilisation d’un appareil photographique professionnel…La seconde phase, nous passons à l’exécution des 
prises photographiques dirigée par des thèmes spécifiques. La troisième phase, nous apprenons aux étudiant la 
conceptualisation d’un scénario simple, s’inspirant d’une œuvre visuelle imagée telle qu’une photographie ou une 
affiche publicitaire, afin de le traduire en langage cinématographique tel que le découpage technique pour arriver 
à la quatrième phase qui est l’exécution photographique de ce scénario. Ainsi, suite aux contraintes sanitaire et 
aux successions continues des confinements, nous avons été obligé de prolonger les phases théoriques et 
conceptuelles et réduire tout ce qui est lié à la pratique de la photographie. 
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langage «Sémiotique», affirmant que c’est une notion psychologique.  Cependant la créativité 

est « la faculté de produire et de comprendre des phrases nouvelles, due au caractère récursif 

des constructions syntaxiques » (Greimas & Courtés, 1993). C’est-à-dire, tout sujet parlant ou 

recevant un message quelconque, possède des capacités et des compétences qui arrivent à 

décoder ou à articuler les divers sens du langage. En approchant le sens de la créativité dans le 

domaine artistique et plus précisément dans le cinéma, la créativité est l’essence de l’art en 

général, qui a toujours besoin d’inspiration, de savoir-faire et surtout de vouloir-faire. C’est-à-

dire, l’artiste doit avoir un potentiel et une envie de créer. En l’occurrence, le vouloir-faire nait 

d’un stimulus émotionnel extérieur provocateur de la conscience humaine donnant un ordre 

au cerveau pour l’externaliser sous forme d’énergie façonnant une nouveauté artistique. La 

source d’inspiration est ce stimulus externe qui a provoqué l’acte de la création. En revanche, 

le savoir-faire est relié directement aux aptitudes et aux compétences de l’artiste. Il est 

évidemment lié à cette source énergétique psychologique de la conscience, imaginant à 

chaque fois une image latente de l’œuvre future. Ce savoir-faire contrôle, avec le cerveau, le 

processus et les matériaux d’exécution afin qu’il achève et il matérialise les concepts, les 

innovations idéelles semblables à l’image latente originelle. 

En second lieu, nous allons voir, selon des théories antérieures, les liaisons existantes 

entre l’œuvre cinématographique ou photographique, et la psychologie du créateur. En 

d’autres termes, nous allons découvrir comment détecter les traces psychologiques de l’auteur 

dans ses œuvres. 

Pour redéfinir la créativité cinématographique avec tous ces artefacts façonnant cette 

œuvre nouvelle, il faut savoir son origine idéelle et son processus de création dans la 

conscience et dans l’inconscient. Selon Jean Paul Sartre, c’est la conscience qui est l’unique 

productrice de nouveauté. Plus précisément, c’est la partie fertile appelée « la conscience 

imageante » (Sartre, 1986). En effet, l’imaginaire humain, extériorise par l’intermédiaire de ces 

pouvoir créatifs en se référant à sa culture et à son vécu imprimé par des traces antérieures 

psychologique. « « J’affirme l’existence des idées latentes au rêve, (…), semblables en tout aux 

productions normales de l’intelligence mais qui ne peuvent se manifester à la conscience que 

sous le travestissement du rêve. Ces idées latentes existent chez tous les hommes, puisque 

tous, et même les plus normaux, sont sujets à rêver. » (Sigmund Freud, 1925). En revanche, si 

cette énergie stimulante n’a pas pu être externalisée, elle sera extériorisée sous forme d’images 
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latentes dans l’inconscient et restera en attente jusqu’à son prochain défoulement par les 

rêves, par les fantasmes ou par les cauchemars. « Certains rêves peuvent réaliser des désirs 

anciens disparus de la conscience mais que l’inconscient a retenus.» (Haar, Introduction à la 

psychanalyse, Freud, 1970). Le cinéaste et le photographe, utilisent ses facultés artistiques 

pour l’externalisation volontaire ou involontaire des images imprimées d’empreintes codées, 

affectées par le temps, par les émotions et par la culture. 

Cependant, les artefacts cinématographiques sont des moyens techniques s’articulant 

sur le support imagé, simulant des messages métalinguistiques codés schématisant une 

histoire diégétique par l’intermédiaire du stylo du créateur qui est la caméra. « On a dit très 

souvent, et on a eu raison, que le cinéma est une technique de l'imaginaire. » (Metz, Le 

signifiant imaginaire, 1975). En effet, la technique du cinématographe est un moyen matériel 

qui lui permet de créer une représentation de son imaginaire existant dans sa conscience et 

dans son inconscient. Dans l’acte de l’énonciation du désir, le signifiant imaginaire apparait et 

disparait, dans le champ et dans le hors le champ filmique ou photographique, jouant à une 

simulation variable des composantes codées du réel. « La loi est ce qui permet le désir : 

l'outillage cinématographique est cette instance grâce à laquelle l'imaginaire se retourne en 

symbolique, grâce à laquelle l'objet perdu (l'absence du filmé) devient la loi et le principe d'un 

signifiant spécifique et institué. » (Metz, Le signifiant imaginaire, 1975). Le décodage dans le 

cinéma permet la conceptualisation de sa fonction poétique de l’acte du défoulement. Cet 

instant pénible du dévoilement se fait à travers diverses techniques cinématographiques, 

construisant ce langage implicite du désir. « Le cinéma à sujet directement érotique (et ce n'est 

pas un hasard) joue volontiers sur les limites du cadre et sur les dévoilements progressifs, au 

besoin incomplets, que permet la caméra quand elle bouge. » (Metz, Le signifiant imaginaire, 

1975). Par le cinéma, le créateur contrôle ces libidos, via le va et vient entre le visible et 

l’invisible, se comportant comme un enfant timide balayant entre le désir et le conformisme 

culturel. Ce mécanisme filmique du désir, selon Metz, passe par des moments de retardement 

et de relance par l’outil cinématographique. Ainsi, l’action du défoulement cinématographique 

serait une métaphore psychanalytique du « strip-tease trouée de flash-back », du 

déshabillement. « On peut rapprocher aussi de ces procédures de voilement-dévoilement 

certaines « ponctuations » cinématographiques, (…). » (Metz, Le signifiant imaginaire, 1975). 

Les ponctuations cinématographiques établissent les relations entre le réel et l’imaginaire, le 
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visible filmique et l’invisible inconscient. Cette ponctuation détient, par la fonction poétique 

stimulante de cet imaginaire collectif, le pouvoir séducteur du spectateur déclenchant son 

propre imaginaire individuel subjectif. La psychanalyse cinématographique, à travers les 

études du contenu technique filmique, est intimement liée avec la lecture spécifique 

subjective du spectateur. D’ailleurs, dans la nouvelle approche sémio-pragmatique de Roger 

Odin, la conceptualisation filmique intègre, dès le début du processus de création, les diverses 

formes d’interactivité du spectateur (Odin, 2000). Notre analyse du corpus part de notre 

lecture de l’image photographique. Cependant, nous sommes, dans ce cas, les 

récepteurs/spectateur du message cinématographique. Ensuite, cette analyse du contenu 

portera sur les informations psychologiques qui seront parmi les résultats de nos recherches. 

Mais, le processus de conceptualisation des créateurs étudiants n’est pas, encore parvenu à 

intégrer cette approche sémio-pragmatique vu que leur créativité n’a pas atteint une maturité 

technico-conceptuelle en cinéma. Ainsi, notre étude analytique doit prendre en considération 

les nouveaux facteurs liés aux conditions spécifiques des étudiants créateurs. 

2-La créativité photographique : une empreinte psychique 

 Notre analyse va se baser sur deux méthodes majeures. La première méthode va 

décortiquer et exploiter les signes psychologiques inhérents à notre corpus. La seconde 

méthode va vérifier les résultats, en premier lieu, à l’aide d’un questionnaire qualitatif dirigé 

vers les étudiants qui ont suivi les cours de photographie durant l’année universitaire 

2020/2021. Vingt-quatre étudiants ont répondu au questionnaire.  

 Cette seconde méthode, va aussi conceptualiser une étude spécifique, traitant 

quelques cas, effectuée à travers des interviews ciblant des étudiants choisis. Notre choix est 

une sélection pointue qui a pris en considération le facteur de l’immaturité du contenu créatif. 

En effet, nous avons effectué une interview pour quatre étudiants qui ont répondu, par leurs 

travaux, à plusieurs caractéristiques, suivant les consignes du projet : 

- Les consignes et la démarche du projet photographique demandés. 

- La profondeur du thème fondée sur une problématique particulière sociale. 

-La pertinence des procédés techniques photographiques et cinématographiques 

matérialisant le sujet, le synopsis et les concepts 
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- La disponibilité de l’étudiant pouvant répondre à l’interview de la recherche, avec l’obtention 

de son accord pour publier ses travaux signés par ses initiales. 

Dans notre premier sous axe, nous allons expliquer la démarche et les énoncés du projet 

demandé et nous allons expliquer le contenu du questionnaire qualitatif. En second lieu, nous 

allons exposer et analyser quatre projets photographiques des étudiants.  

2.1. L’enseignement de la photographie : une démarche de projet cinématographique 

D’après notre socle épistémologique, la créativité est un processus déclenché suite à 

un stimulus provoquant des images latentes dans la conscience. Dans notre démarche, le 

projet doit se baser sur une source d’inspiration imagée.  

La première étape du projet, consiste à choisir une affiche se basant sur une 

photographie (le choix de l’étudiant est libre mais le contenu du support doit être pertinent 

dans la mesure où il présente une problématique intéressante). Ce contenu imagé va stimuler 

leur imagination.  

Ensuite, les étudiants doivent dégager de l’affiche choisie, les concepts clés, pour les 

articuler afin de concevoir un nouveau synopsis, d’un court métrage, d’une sensibilisation ou 

d’une nouvelle conception publicitaire. Ainsi, la nouvelle création audiovisuelle doit être 

conçue à base d’une idée originale différente des idées promotionnelles originelles du support 

d’inspiration, en évitant de reproduire ce contexte publicitaire. 

La seconde étape, consiste à transformer le synopsis scriptural en langage audiovisuel 

dans un tableau purement technique appelé « Le découpage technique », montrant, à chaque 

numéro de plan, une description esthétique détaillée du cadre, la nature du plan, l’angle de 

prise de vue, le mouvement de la caméra et des personnages dans le champ, et les conditions 

lumineuses, en précisant la nature, la température de couleur et les directions des rayons 

lumineux. 

La troisième étape consiste à matérialiser le synopsis et son découpage, à travers la 

mise en valeur des concepts, des émotions des personnages, du choix esthétique et technique, 

formant un discours diégétique homogène et perceptible dans les prises photographiques 

réalisées. 
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L’énonciation et l’explication du projet, accompagnées, en parallèle, de plusieurs cours 

théoriques concernant la lumière et le langage cinématographique, se sont déroulées sur 

plusieurs séances. Cependant, vu les conditions du cloisonnement et des confinements 

successifs, la réalisation du travail demandé a été effectué par les étudiants dans leurs propres 

habitations sans assistance ni aide technique de l’enseignant. En revanche, ce dernier a essayé 

de corriger et de suivre, chaque séance, les progressions du projet. 

En contrepartie, nous avons établi un questionnaire qualitatif présenté dans l’annexe, 

visé pour ces étudiants, afin de dégager, en premier lieu, les conditions sociales, matérielles et 

psychologique dans cette période du COVID19. En effet, chaque étudiant a vécu des 

conditions spécifiques dans la crise sanitaire et cela dépend de plusieurs facteurs. Nous avons 

voulu dégager les différents paramètres vitaux de la vie estudiantine, pendant cette période, 

qui pourraient être les facteurs influençant leur rendement et leur créativité.  

En second lieu, nous avons voulu dégager, à travers cinq questions consécutives, le 

rapport de leur choix conceptuel (dégagé à travers la source d’inspiration), avec leur état d’âme 

et leur personnalité, sachant qu’il est permis aux étudiants de changer ou d’ajouter d’autres 

concepts contingents, pour ouvrir un peu le champ de l’imagination. Le but de ces questions 

est de comprendre la relation émotionnelle, entre ces concepts et l’étudiant qui sont, à la base, 

les sources motivantes de la créativité. 

  En troisième lieu, nous avons voulu évaluer le degré de leur satisfaction de leur projet 

et les raisons de l’insatisfaction. Les réponses à ses questions pourraient annoncer les facteurs 

de l’échec ou de la réussite du résultat photographique.  

En effet, en cas d’échec, l’étudiant pourrait indiquer les raisons de l’insatisfaction soit 

par rapport à l’évaluation des jurys, soit par rapport aux conditions vécu pendant l’élaboration 

de ce travail, soit par rapport à son autoévaluation, en comparant les résultats visibles et ses 

attentes, déclenchées sous formes d’images latentes dans sa « conscience imageante », au 

cours du processus conceptuel. Cette dernière supposition présente la différence entre 

l’imaginaire du créateur et la matérialisation palpable et perceptible des travaux réalisés. 

En quatrième lieu, nous avons essayé de comprendre leur relation affective avec la 

pratique de la photographie et leurs opinons sur sa relation psychologique avec son créateur.  
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Ces questions ont pour but, de déterminer si la pratique photographique est un 

ustensile motivateur de la créativité facilitant l’extraction des indices et des codes 

psychologiques du créateur. La pratique de la photographie serait-elle un moyen déclencheur 

du défoulement ? Est-ce que ce défoulement pourrait-il enregistrer une trace psychologique 

imagée sur les prises photographiques ? 

En dernier lieu, nous avons essayé de questionner les étudiants sur leur état psychique 

pendant le confinement. Cette partie du questionnaire cherche à savoir l’état d’âme des 

étudiants pendant les études pour savoir si les conditions sanitaires seraient l’un des facteurs 

de l’échec estudiantin et pourraient avoir des conséquences sur le rendement et la créativité 

des auteurs de ce projet. 

2.2.La matérialisation estudiantine: une polysémie psychologique 

Nous allons exposer et analyser les photographies des étudiants sélectionnés, ayant 

répondu au questionnaire et à l’interview en ligne, à travers les approches sémiotiques et 

sémiologiques, appliquées sur les supports photographiques du projet d’étude des étudiants 

de l’E.S.S.T.E.D., en Tunisie.  

Ce projet exposé en détail, dans l’axe précédent, est un stimulus de créativité dans 

l’initiation aux langage cinématographiques, par le biais de l’atelier de langage dans le 

domaine du design image. 

 Cette analyse sera effectuée sur quatre étudiants, abordant en premier lieu, le rapport 

entre le concept et le langage cinématographique, en second lieu, le choix esthétique et spatial 

de l’image, en troisième lieu, le personnage et le récit diégétiques, sachant que les 

photographies des étudiants seront mises dans l’annexe indiquant le numéro de plan et les 

initiales du créateur. 

Concept et langage imagé :  

Dans le projet de MG, les concepts sont le cloisonnement, la solitude, le trouble et 

l’anxiété. Ces concepts sont parfaitement perceptibles de différents points de vue dans les 

photographies. Ces diverses expressivités symbolisent la souffrance et la fragilité de l’état 

psychologique du personnage perdu combattant le silence, avec la fumée dense cachant son 
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visage. Les ombres et le miroir représente le dédoublement du personnage en train de s’auto-

identifier.  

Dans le projet de MM, les concepts sont la métamorphose, la schizophrénie, l’émotion 

et l’angoisse. L’émotion et l’angoisse sont visibles par les codes kinésiques dans les images à 

travers les grimaces et les comportements des personnages. En revanche, la schizophrénie ou 

plus précisément le dédoublement n’est visible qu’au dernier plan numéro 6. La 

métamorphose est présente dans le discours de l’étudiant mais elle n’est pas perceptible dans 

les photographies. 

Dans le projet de SD, les concepts sont la mémorisation, l’obscurité, le mystère, 

l’amour, la solidarité et puis le choc. La succession des concepts sont en relation avec le temps 

diégétique des plans partant du concept majeur et allant dans un sens hiérarchique vers les 

concepts contingents de l’histoire. Tous les concepts sont perceptibles dans les photographies 

matérialisées par un langage cinématographique cohérant. 

Dans le projet de IA, les concepts sont le racisme, la guerre, le pouvoir, le démasquage, 

la violence et la mort. L’étudiant a réussi le processus de la matérialisation de ces concepts clés 

du scénario avec beaucoup de précision à travers le choix des accessoires et de l’espace. 

L’esthétique et l’espace :  

MG affirme que la majorité des techniques cinématographiques concernant les codes 

photographiques (composition cadrage et lumière) et les codes kinésiques (geste, grimace et 

floue de mouvement), sont bien construits pour dégager un discours cohérent. Son choix des 

accessoires, de lumière contrastée et du rendu en noir et blanc accentue l’effet dramatique 

pour mettre en valeur la psychologie perturbée du personnage. L’espace restreint et cloisonné, 

valorisé via la perspective et la profondeur de champ, est le facteur majeur de cet état 

psychologique du personnage diégétique. (MG, 2021) 

MM a établi une liaison satisfaisante entre son discours et le langage 

cinématographique mettant en valeur la composition et le cadrage. Seulement, l’insuffisance 

des plans explicatifs de la problématique exposée dans son discours et l’esthétique de la 

lumière persistante dans tous les plans, n’ont pas valorisé les codes kinésiques des 

personnages. L’espace cloisonnée, selon son discours, est l’un des facteurs qui a accentué l’état 
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de la schizophrénie et de la métamorphose. En revanche, ces deux concepts sont quasi-absents 

dans les photographies. (MM, 2021)  

SD insiste sur la présence voulue de la sous-exposition dans la totalité des plans ainsi 

que les intentions justifiées des codes chromatiques, comme la présence du rouge terne 

annonçant un danger silencieux mélangé par la valeur de l’amour et de la solidarité familiale. 

Il y a un contraste entre l’espace cloisonnée dans toutes les premières séquences, et la 

libération spatiale dans la ruelle extérieure (plan 10), indiquant la fuite du personnage dans 

l’espace caractérisé par une perspective accentuée via les deux murs allant vers un avenir 

inconnu. La persistance du cloisonnement étroit et accentué, même à l’extérieur, signifie que 

la problématique de l’histoire devient plus complexe. L’insert objet présenté dans le 1er plan 

(le balancement de la chaise grinçante) stimule dans la conscience de SD le danger et la 

perturbation émotionnelle, faisant référence aux films d’horreur. (SD, 2021) 

Selon IA, les connotations lumineuses des couchés du soleil, représentent l’espoir 

illusoire pour les personnages, car cet espoir se métamorphosera, plus tard, en condamnation 

terroriste. Le code kinésique est le plus accentué dans le jeu d’acteur montrant la peur, le 

danger, la violence, le combat, le débat et le crime injuste. IA exprime son envie de lutter contre 

le terrorisme islamique en sensibilisant, à travers ce court-métrage, les personnes naïves et 

victimes. Les espaces décloisonnés expriment l’ubiquité de circulation de l’étudiant dans les 

conditions sanitaires. Les accessoires de combat se rapproche de l’image réaliste des objets. 

(IA, 2021)  

Le personnage et le récit diégétiques:  

MG montre l’expressivité du personnage graduellement jouant entre la visibilité et 

l’invisibilité du visage pour alimenter le suspense, en le cachant par différents moyens 

(cadrage, fumée, profondeur de champ). Les expressions visibles dans quelques plans varient 

entre l’éperdument, le trouble et les cris de détresse (plan 9 et 10), accentuant les troubles par 

les floues de mouvement. Le récit ne présente pas un élément déclencheur ni un dénouement, 

se fixant sur la dégradation du comportement et de l’état d’âme du personnage. (MG, 2021)   

MM : Le point fort du travail est le jeu d’acteurs exprimant à travers les comportements 

les grimaces de la joie hystérique, de la folie, de la dépression et de la colère qui sont parmi les 
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concepts de l’histoire. Selon MM, la schizophrénie de l’homme s’est manifestée après le 

mariage et elle s’est accentuée par le cloisonnement conjugal. Ainsi, nous comprenons que le 

récit annonce le déclanchement de la problématique après le mariage, et ne présente pas de 

dénouement. (MM, 2021) 

SD montre un contexte terne, persistant dans le temps diégétique, dans lequel les 

gestes et les comportements des personnages semblent exprimer une lenteur dérangeante, 

émotive et étirée. L’exagération dans la monstration de cette lenteur montre une dure 

souffrance continue sans limite, matérialisée par les douleurs morphologiques des deux 

visages. La relation entre les deux personnages connote l’endurance, la patience et la solidarité 

éternelle. Les éléments déclencheurs sont les symptômes de la maladie d’Alzheimer qui 

montrent la perte graduelle de la mémoire à travers des détails du quotidien. Le dénouement 

présente une fin tragique montrant la perte du personnage principal. (SD, 2021)    

IA établie les relations entre l’individu, le duel et la foule pour montrer en premier lieu, 

le besoin humain solitaire de l’appartenance, en second lieu, le complot et l’amitié, en 

troisième lieu, la violence et le pouvoir de la foule. Cependant, le concept du masquage est 

matérialisé par la dominance des plans de demi-ensemble évitant les gros plans. Ensuite, les 

personnages sont généralement masqués par des accessoires ou par le flou de la profondeur 

de champ. Ainsi les expressions de visage sont rarement visibles cachant les intentions 

maléfiques au début du scénario et dissimulant les émotions des jeunes victimes à la fin 

tragique : la mort. En revanche, le code kinésique est mis en exergue par les actions et les gestes 

violents et agressifs des terroristes, portant des armes à feu ou des armes blanches. En 

l’occurrence, l’élément déclencheur du récit n’est pas clair à part quelques signes tel que l’appel 

à la prière qui pourrait signifier l’appel à la guerre. Cette métaphore pose la problématique 

majeure du scénario, tournant autour d’un conflit religieux, incitant les jeunes immatures à 

combattre au nom de l’islam. Ce détournement de sens, manipule la psychologie par le 

concept de l’appartenance sacrée qui, soi-disant, mène vers l’espoir et vers le paradis (plan 

3,7,8). Le dénouement est représenté par des scènes de crime terroristes tragiques afin de 

sensibiliser le spectateur et de le mettre en garde contre la stratégie de manipulation (IA, 2021).  



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 149   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

3-Les retombés du COVID sur le rendement et la créativité des étudiants : 

 Dans le premier sous-axe, nous allons synthétiser les résultats de l’analyse des supports 

photographiques pour déterminer les traces psychologiques des étudiants, justifiées par les 

interviews effectuées. Dans le second sous-axe, en mentionnant les conditions de 

l’enseignement dans cette période de la crise sanitaire à travers les réponses estudiantines 

dans les questionnaires, nous allons synthétiser les conditions majeures des étudiants lors de 

l’élaboration du projet, afin de déterminer les facteurs et les impacts du COVID19 sur le 

rendement et la créativité des étudiants. 

3.1. Le décodage imagé : perceptibilité des états psychologiques de l’étudiant 

L’analyse sémiotique a prouvé que les photographies des étudiants interviewés 

enveloppent des états psychologiques diverses. Ce qui reste à prouver est, si ces symptômes 

sémiotiques des états psychologiques, seraient liés à leurs propres conditions psychologiques. 

En revanche, à travers les interviews de ces étudiants, nous allons justifier ou infirmer leurs 

degrés d’identification aux problématiques perceptibles dans les images cinématographiques. 

 Indépendamment de leur âge et leur genre, les quatre étudiants montrent, à travers 

leurs réponses à l’interview en ligne via Google-Meet, un état d’esprit conscient, plus ou moins 

mature, qui peut indiquer, affirmer ou infirmer leur degré d’identification au discours 

cinématographique de leur projet photographique. Nous allons donner les synthèses des 

réponses, cas par cas, affirmant ou infirmant notre hypothèse. Ensuite, nous allons interpréter 

ces résultats pour dégager, dans notre prochain sous-axe, l’impact des conditions de la crise 

sanitaire sur leur rendement et leur créativité. 

MG: L’idée du synopsis s’est déclenchée à partir du cloisonnement et de 

l’emprisonnement dans la période du COVID. Le développement de cette situation s’est 

alimenté à partir des concepts dégagés de l’affiche choisi. MG a mis en évidence l’état 

psychique du personnage, à travers l’exagération des codes kinésiques. Ce qui perceptible 

dans les photographies, sont le fruit de l’imaginaire de l’étudiant, inventant parfois des 

réactions de détresse ou s’inspirant de l’état psychique et comportemental de quelques amis 

n’ayant pas supporté ces nouvelles mesures sanitaires. Contrairement à ce qui est visible dans 

le projet, MG a décrit son état stable, serein et équilibré, qui n’a pas été influencé par le 

cloisonnement, insistant sur sa bonne relation avec la solitude qui lui permet de se réconcilier 
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avec lui-même. Cette solitude est un apaisement, une recherche de soi, de ce qu’il désir 

véritablement. Ainsi, il déclare que son accommodation avec les conditions du COVID, était 

facile sans répercussion mentale, menant parfois vers l’ennuie. En revanche, selon MG, ces 

nouvelles conditions ont affecté positivement sa créativité et son rendement, car il affirme que 

le système, les messages et les nouvelles informations enseignées, sont pour lui très simples et 

facilement gérables. Donc ces nouvelles conditions ont, peut-être, été des facteurs positifs, 

offrant plus de temps, plus de calme pour une meilleure vision et une plus grande réflexion 

sur le travail photographique et sur les autres projets universitaires (MG, 2021).   

MM : L’étudiant s’est servi de sa source d’inspiration uniquement, dégageant les 

concepts, en effectuant une recherche sur la psychologie et la schizophrénie. Puis il a choisi 

l’impact de cette maladie dans l’espace cloisonnée conjugale après le mariage. D’après son 

témoignage, cette histoire n’a rien en commun avec sa vie sociale et privée sauf les émotions 

perceptibles par les codes kinésiques des personnages. En revanche, il a exprimé ses difficultés 

rencontrées dans la période du COVID affectant, en premier lieu, sa santé et celle de sa famille 

puisqu’ils étaient tous atteint du virus pendant les examens. Il a aussi décrit son état de stress 

et de solitude diminuant son énergie créative et son rendement universitaire puisqu’il a 

affirmé son mécontentement envers son projet (MM, 2021).  

SD : L’étudiant annonce que l’ambiance générale sous-exposée est une matérialisation 

d’une période de dépression aigu dans sa vie, lorsqu’il voyait que du noir. Cet état dépressif 

(selon ses propre mots) revenait périodiquement et il s’est accentué pendant le COVID. SD a 

vécu, jusqu’ au mois de juin, une longue expérience, durant huit ans, avec sa grand-mère 

atteinte d’Alzheimer, prenant soin d’elle et répondant à tous ses besoins. Les détails décrivant 

les symptômes et le comportement du malade sont une reproduction presque fidèle de sa vie 

privée et son expérience familiale chargée d’amour, de solidarité, de patience, de peur et de 

souffrance continue. L’état du dénouement tragique reflète peut-être la persistance de ses 

douleurs influençant son état psychique non rétablit (selon ses propre mots). Le COVID a 

affecté négativement la vie privé et sociale et l’état psychologique de l’étudiant mais il a 

produit l’effet inverse sur son rendement universitaire. En effet, l’étudiant s’est extériorisé par 

son travail, il a dépensé toute son énergie sur les rendus, surtout dans la photographie et dans 

l’expression plastique qui ont été, selon lui, un apaisement. (SD, 2021) 
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IA : L’étudiant a choisi une affiche qui représente une bonne partie de son passé étant 

très jeune. Il annonce que la majorité des concepts dégagés sont inhérente à sa personnalité. 

Voulant s’en débarrasser, l’étudiant les externalise dans l’histoire tragique des islamistes 

terroristes radicaux car son esprit craint les agressions, et refuse tout racisme et toute violence.   

(IA, 2021). 

En conclusion, deux étudiants affirment l’existence d’une forte liaison quasi-

autobiographique, entre ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils ont matérialisé dans leur projet 

photographique. Les deux autres étudiants montrent une identification partielle à leurs 

créations photographiques. Ainsi, nous affirmons notre hypothèse par la présence perceptive 

des signes, des codes et des traces, liés à la psychologie du créateur relevant une empreinte 

créative pouvant divulguer des instants d’anxiété ou de bonheur dans son inconscient. Cette 

dernière recherche nous a permis de fonder notre méthode d’analyse qui servira à dégager les 

traces du COVID19 sur l’état psychologique, sur le rendement et la créativité des étudiants, 

perceptibles sur leurs projets et travaux photographiques. 

3.2-L’impact du COVID sur la créativité et le rendement 

Selon nos recherches analytiques, en se référant aux interviews et aux questionnaires 

proposés aux étudiants inscrits en 1ère année image, nous avons synthétisé plusieurs impacts 

du COVID sur la vie estudiantine. En effet, nous avons catégorisé ses divers impacts directs et 

indirects, causés par les conditions sanitaires selon la nature des conditions vécu. 

En premier lieu, nous avons déduit les répercussions des conditions sanitaires sur 

l’enseignement supérieur en général et sur l’école supérieure du design en particulier. En effet, 

nous avons annoncé, dès le début de l’analyse, que la majorité des matières enseignées passe 

au régime mixte vu leurs natures et leur didactique dans toutes les spécialités en design.  

Les matières théoriques sont enseignées seulement à distance à travers la plateforme 

Google-Classroom. En revanche, par rapport à la photographique, suivant ces conditions, la 

partie pratique s’est déroulé hors établissement et sans assistance. 

95,83% des étudiants croient que la photographie est un défoulement après leurs 

expériences, en fin d’année 2021. 87% des étudiants croient que la photographie reflète l’âme 

du créateur. 
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Parmi les impacts directs sur les étudiants, est les conditions d’habitations instables et 

le cloisonnement continue durant toutes les périodes de confinement. En effet, il y a 62,5% 

des étudiants habitant chez leurs parents pendant et en dehors de leurs études. En revanche, 

d’autre étudiants habitant dans un appartement ou dans un foyer universitaire privé ou public. 

Donc ces derniers sont obligés de retourner vers leur demeure initiale pendant le confinement, 

ce qui a créé une perturbation.  

En parallèle, la grandeur des espaces agit sur la créativité des étudiants dont 33,4% 

habitent dans des petits espaces pendants tous les confinements. Ces conditions de l’espace 

restreint, causent par les confinements successifs, une réduction de liberté de circulation et par 

la suite elle impose des alternatives spatiales cloisonnées affectant les réalisations des 

scénarios existants ou affectant le scénario lui-même. Donc peut-être les bonnes idées n’ont 

pas été réalisé à cause de ses contraintes. 

Les conditions matérielles permettant l’élaboration des travaux, diffèrent. En effet, 

41,66% des étudiants ont emprunté ou acheté des matériaux chers, tels les appareils 

photographiques ou autres.33,33% des étudiants ont utilisé leur smartphone qui, a plus ou 

moins, influencé leurs rendus photographiques. Tandis qu’il y a ceux qui n’ont pas réalisé de 

shooting. 

 Les conditions sanitaires ont perturbé globalement l’état psychologique des étudiants 

à part quelques exceptions. En effet, 41.66% des étudiants affirment leur état d’anxiété, de 

stress continu ou d’étouffement sans moyens de distraction décloisonnée, ni défoulement.  

Quelques-uns expriment le besoin de contact social causé par le manque d’appartenance et 

l’excès de solitude. Tandis que d’autres ont trouvé un remède tels que le sport ou les pratiques 

artistiques.  

Ces conditions mettent l’étudiant dans un état d’auto-sanction en lui permettant une 

remise en question qui pourrait être bénéfique, comme pour le cas de MG, ou bien elle pourrait 

aggraver son état dépressif comme SD, stimulant un retour amer au passé douloureux.   

Conclusion 

 Nous avons présenté une recherche combinant cinq spécialités plus ou moins 

contingentes. En effet, à travers une proposition de méthode didactique dans l’enseignement 
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du design, enseignant le langage cinématographique par le design, utilisant des approches 

sémiotiques et sémiologiques, nous avons établi une expérience analytique à l’aide des 

interviews pour dégager des traces psychologiques des étudiants, imprimées sur leurs 

créations. Notre problématique de recherche s’articule autour des facteurs et des impacts du 

Covid19 sur l’enseignement dans les domaines cinématographiques. L’objectif de cette étude 

serait de dégager l’impact du COVID19 sur le rendement et la créativité estudiantines.  

En premier lieu, à partir d’un constat problématique extrait des résultats mondiaux sur 

l’impact du COVID19 sur l’enseignement supérieur et sur la vie estudiantine, nous avons 

focalisé notre recherche sur l’enseignement du design et du cinéma en Tunisie, pour dégager 

les redondances des conditions sanitaires sur le rendement et créativité estudiantine. En 

occurrence, nous avons établi, à travers notre socle épistémologique, une liaison étroite d’une 

part entre le stimulus extérieur qui agit directement sur le cerveau pour donner l’ordre à la 

conscience et à l’inconscient, avec l’externalisation de la créativité à l’aide des diverses 

compétences. D’autre part, nous avons expliqué que le processus de création ne sera 

déclenché qu’à partir d’une source d’inspiration, d’un vouloir faire et via un savoir-faire. Cette 

étude a suivi plusieurs méthodes et approches issues de plusieurs recherches scientifiques 

reliant la psychologie et la pratique de la créativité cinématographique. 

En second lieu, nous avons présenté dans notre analyse les conditions dans 

l’enseignement supérieur durant les périodes de confinement, c’est-à-dire les conditions de 

l’émetteur, du récepteur et le contenu des messages enseignés. Cependant, nous avons 

expliqué l’accommodation de l’émetteur (l’enseignant), à travers des nouvelles méthodes 

didactiques, avec la nouvelle situation sanitaire. La seconde partie, présente l’analyse des 

travaux de plusieurs récepteurs des messages didactiques, ayant des conditions sociales et 

psychologiques multiples. 

En troisième lieu, d’après notre questionnaire, visant des étudiants de la spécialité 

image, nous avons établi des statistiques relevant des informations sur leur vie estudiantine, 

sociale, matérielle, psychologique pour pouvoir dégager les diverses redondances du 

COVID19 sur l’enseignement supérieur en général et sur les étudiants en design de la 

spécialité image en particulier. 
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Cependant, à travers une proposition didactique dans l’enseignement du design, nous 

avons pu synthétiser les divers impacts du COVID à travers la détection de symptôme 

psychologique, confirmé par le témoignage des étudiants, en affirmant notre hypothèse et en 

dégageant les diverses répercutions des conditions sanitaires sur leur créativité et leur 

rendement universitaire. 

Cette pratique, dans l’enseignement supérieur du Design et du cinéma, pourrait être 

adoptée en psychologie ou en psychiatrie. En effet, cette étude ouvrerait l’horizon, donnant 

naissance à une nouvelle spécialité, comme l’hypnose ou les séances de fou-rire. Nous 

proposons le nom de la psycho-sémiotique qui serait une discipline combinant la 

psychopathologie et la sémiotique.  

La psycho-sémiotique servirait comme pratique innovante, avec les interventions 

d’autres compétences des spécialités dans ce domaine, qui détecterait les symptômes 

d’anomalie psychologique, psychiatrique ou/et psychopathologique. Cette recherche pourrait 

aboutir à externaliser les anxiétés, les troubles dépressifs ou autre, et pourquoi pas elle 

donnerait des solutions de remède thérapeutique pour les patients malades. 

Résultats 

 Le premier impact direct du COVID se situe dans les méthodes d’enseignement qui 

passe du présentiel vers les méthodes mixtes ou à distance. 

 Le second impact direct bouleverse la vie estudiantine, sur le plan social, le lieu 

d’habitation, les conditions matérielles, les conditions psychologiques et autres. 

 Ces conditions multiples affectent, en majorité, leur créativité et leurs rendement 

universitaire. 

 Nous avons prouvé, à travers une nouvelle méthode didactique, « la psycho-

sémiotique », dans l’enseignement du design, que nous pouvons détecter via les 

symptômes psychologiques enregistrés dans les œuvres photographiques des 

étudiants. 

 La photographie dévoile l’état d’âme et la psychologie de son créateur. 
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Questionnaire 

 Notre recherche vise à étudier l’impact du COVID sur le rendement et la créativité des 

étudiants de la 1ère année image à L’ESSTED, pendant le second semestre de l’année 

universitaire 2020/2021. 

Ps : Votre nom, prénom et coordonnées sont très importants dans notre recherche, pour 

pouvoir identifier vos travaux de photographie, les analyser et les insérer dans un article 

scientifique publié avec seulement vos initiales sans annoncer votre identité. 

E-mail et âge 

1/Habitez-vous chez vos parents pendant les études? 

2/Où est votre lieu d’habitation pendant les études, (Précisez la ville)? 

3/Où est votre lieu d’habitation pendant le Confinement, (Précisez la ville)? 

4/Où habitez-vous pendant vos études ? 

a/ Un foyer universitaire, b/ Un appartement, c/ Une grande résidence d/Autre :… 

5/Où habitez-vous pendant le confinement ? 

a/ Un foyer universitaire, b/ Un appartement, c/ Une grande résidence d/Autre :… 

6/Pouvons-nous utiliser dans nos recherches les initiales de votre nom et prénom et vos 

rendus photographiques dans l’élaboration d’une étude analytique, sémiotique et 

psychologique de votre personne ? 

7/Avez-vous utilisé, l’année dernière, des matériaux photographiques ? (Appareil, lumière, 

trépied…) 

8/Si oui précisez lesquels ? Si non, comment avez-vous réalisé votre rendu photographique ? 

9/Comment avez-vous obtenu ces matériaux ?  

10/Pendant le confinement, comment vous vous êtes débrouillés pour réaliser votre travail 

demandé en photographie ? 
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11/Avez-vous complété tout votre travail en photographie et pourquoi ? 

12/Quels sont les concepts choisis dans votre travail ? 

13/Pourquoi avez-vous choisi ces concepts ? 

14/Quels est votre synopsis choisi ? Pourquoi ? 

15/Pensez-vous que ces choix reflètent votre personnalité ? 

16/Si non, quelles sont les causes de ce choix ? Si oui, quelle est la relation entre ces choix et 

votre personnalité ? 

17/a/ Etes-vous satisfaits du résultat de votre travail photographique ? 

17/b/ Pourquoi ? Si non dites les raisons de votre échec. 

18/ Pensez-vous que la photographie est un défoulement ? 

19/Pensez-vous que la photographie reflète l’état psychique de son créateur ? 

20/ Quel était votre état psychique pendant le confinement ? Pour quelles raisons ? 

Interview 

Répondez librement avec aisance et sincérité, aucune de ces informations ne sera divulguer 

au public.  

Comment avez-vous eu l'idée de votre synopsis à partir des concepts dégagés de votre source 

d'inspiration? Quels sont vos concepts clés?  

Que signifie pour vous le concept de l'emprisonnement? Décrivez les images, qui vous passent 

par la tête, que vous voyez dans votre imagination, si je prononce le mot "espoir".  

Quelles sont les relations des concepts de votre travail photographique avec votre vie privée? 

Avez-vous utilisé une partie de votre vie privée, culturelle et/ou sociale, visible dans vos 

photographies, afin de montrer vos concepts dans votre projet photographique? Avez-vous 

vécu des instants similaires avec ce que vous avez photographié? Quels sont les points 

communs entre ce que vous avez vécu et ce qui est photographié? Pouvez-vous raconter ces 

instants communs?  
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 Avez-vous pensé chaque technique photographique, cinématographique, pour passer 

certains concepts ou certaines émotions? Parlez-nous des techniques utilisées et décrivez-

nous la photographie, le numéro de plan et l'émotion/Concept matérialisé. 

Dans vos photographies, Y-a t-il une relation avec votre vie sociale? privée? Financière? Et/ou 

estudiantine? Les photographies expriment-ils vos émotions vos sentiments et vos problèmes 

ou ceux de votre entourage?  

Quels sont les problèmes (la problématique de l'histoire) exemple: (suicide, drogue, mort, 

dépression...) exposés dans votre projet?  

 Pouvez-vous vous comporter comme le personnage de votre histoire? Pourquoi ? Le 

personnage de votre histoire, vous ressemble-t-il? Pouvez-vous vous identifier à ce 

personnage? Pouvez-vous considérer que ce personnage est votre double? 



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

160 
  المانيا  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

  المؤتمر العلمي الدولي 

 

 

 



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 161   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

 



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

162 
  المانيا  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

  المؤتمر العلمي الدولي 

 

 

 

 



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 163   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

 

  

 



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

164 
  المانيا  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

  المؤتمر العلمي الدولي 
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Abstract:  

Kurdish cinema has taken its spot in the world of the cinema industry in Iraq and the world in general, after the 

production of feature films, as well as documentaries has become advanced and active in recent years, and accordingly, many 

Kurdish films have participated in well-known Arab and international festivals, and were nominated for various awards and 

won many of them. One of the manifestations of the activity of this cinema in the city of Duhok, for example, in the last year 

four or more feature films were produced, and for this reason we chose to study the cinematic situation facing the pandemic, 

which was greatly affected by the epidemic, as is the case with other film festivals in the world, in addition to the effectiveness 

of the cinematic activity made by Iraqi Kurdish or non-Kurdish hands, the city has taken its place, and the issues of the city 

and the region as its subjects, according to this, this research paper attempts to review these headlines and answer a set of 

questions related to the difficulties faced by the produced films under the pandemic, and did the experiences that were 

conducted led to difficulties that differed if the production was from outside the city? Or did things turn out this way? As well 

as the most important question about the film festival and how the organizers faced the general situation of the world and 

the city’s specifically during the pandemic. 

 

Key words: 

 The Kurdish cinema, Duhok, Duhok international fill fistival, pandemic. 

ص  : امل

وردية ال نما  الس لة    اتخذت  الروائية الطو إنتاج األفالم  عد أن صار  العراق والعالم عموما،  نما   الس ا  عالم صناعة  ان م

الع رجانات  امل وردية   ال األفالم  العديد من  ناء ع ذلك شاركت  و ة،  األخ السنوات    
ً
شطا  و

ً
الوثائقية متقدما  عن األخرى 

ً
ية  فضال ر

ت ل يل املثال  والعاملية املعروفة، وُر وك ع س نما  مدينة د ذه الس شاط  ر  ا، ومن مظا وائز وحازت ع العديد م لعديد من ا

ا تح ائحة، بوصف ة ا ي  مواج نما ا اختيارنا لدراسة الوضع الس ذا وقع عل ، ول لة أو أك عة أفالم طو ة أر تضن أحد أنتج  السنة األخ

نمائية  رجانات الس العالم، فضال عن    أبرز امل نمائية األخرى   رجانات الس ال مع امل و ا  كما 
ً
ا اء تأثرا كب  املنطقة، والذي تأثر بالو

ا، ووفقا ا، وقضايا املدينة واملنطقة موضوعا ل وردية اتخذت املدينة موقعا ل وردية أو غ  ي املصنوع بأيٍد  نما شاط الس ذا    فاعلية ال ل

الورقة الب ا األفالم املنتجة  ظل  تحاول  ات ال واج ساؤالت املتعلقة بالصعو اور واإلجابة عن مجموعة من ال ذه ا حثية استعراض 

ذه الناحية؟   ان الصناع من خارج املدينة؟ أو أن األمور استوت من  ات تختلف  حال  ت إ صعو عرضت التجارب ال أجر ل  ائحة، و ا

م ائحة  فضال عن السؤال األ اص للمدينة أثناء ا ي وكيف واجه القائمون عليه الوضع العام للعالم وا نما رجان الس  .حول امل

   

لمات املفتاحية:  ال
وك.  ، د نمائ الدو وك الس رجان د ل، م ي الطو ورونا، الفيلم الروا اء  وردية، و نما ال   الس
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  قدمة:امل

وردية نما ال عد أن صــــــار    اتخذت الســــــ نما  العراق والعالم عموما  ا  عالم صــــــناعة الســــــ ان م

ة، وشـــــــاركت   شـــــــطا  الســـــــنوات األخ لة فضـــــــال عن األخرى الوثائقية متقدما و إنتاج األفالم الروائية الطو

ا وائز وحازت عل ت للعديد من ا ـــ ية والعاملية املعروفة ور رجانات العر ، ومن  العديد من األفالم  امل

ن األخ  ت ـــــ ــــ ــ ت  السـ ـــــ ــــ ــ يل املثال احتضـ ـــــ ــــ ــ وك ع سـ نما أن مدينة د ـــــ ــــ ــ ذه السـ ـــــاط  ــــ ــ شـ ر  نمظا نتاج  إ ت

ا  ــــف ــــــ ا بوصـ ي ف نما ــــ ــــ ــ ــــع السـ ــــــ ــــة الوضـ ـــــ ا اختيارنا لدراســ ذا وقع عل ، ول لة أو أك عة أفالم طو ر أر ــــو ــــ ــ وتصـ

شــــا نمائية  املنطقة، فضــــال عن فعالية ال رجانات الســــ ا املصــــنوع  تحتضــــن أحد أبرز امل ي ف نما ط الســــ

ـذا  ـا، ووفقـا ل ـــــــايـا املـدينـة واملنطقـة موضـــــــــــــوع ل ـــــ ـا وقضــ ـا اتخـذت املـدينـة موقعـا ل ـا لك ورديـة أو غ بـأيـد 

ات   ســـــاؤالت املتعلقة بالصـــــعو اور  واإلجابة عن مجموعة من ال ذه ا تحاول الورقة البحثية اســـــتعراض 

ـائحـ  ـا األفالم املنتجـة  ظـل ا ـات تختلف  ال واج ـت إ صـــــــــــــعو عرضـــــــــــــت التجـارب ال أجر ـل  ة، و

ـذه النـاحيـة؟ فضـــــــــــــال عن الســـــــــــــؤال حول  ــنـاع من خـارج املـدينـة؟ أو أن األمور اســـــــــــــتوت من  ـان الصـــــــــــ حـال 

ائحة.  اص للمدينة أثناء ا ي وكيف واجه القائمون عليه الوضع العام للعالم وا نما رجان الس   امل

ون الورقــة البحثيــة من   ــاء ومــا    :نحور متت وك  ظــل الو ي  مــدينــة د نمــا األول: االنتــاج الســـــــــــــ

اء، او  ة الو نمائية ال أنتجت  املدينة أثناء ف و اســتعراض للتجارب الســ ات وعقبات، و ه من صــعو ج

عــــد اإل مختلفــــة، من مراحــــل اإل   ل مراحــــ  ي:   أمــــا  نتــــاج.  نتــــاج ومــــا ور الثــــا وك  فيــــدور حول  ا رجــــان د م

ــتعراضــــــ  ور اســــ ذا ا تضــــــمن  اء، و ة الو ي الدو  مواج نما ــ خي االســــ رجان    اتار ع مدى عشــــــرة  للم

ونـــه فكرة  العـــام  أعوام   ـــا يوم  إ دورتـــه الثـــامنـــة    2011انطالقـــا من   2021  نوفم  15ال بـــدأت أعمـــال

ا  العام عقاد ان البد من ا ائحة 2019 و ا قد يبقى معلقا  لوال ا عض م ، خلص البحث إ عدة نتائج 

رجــــان ليتم االطالع ع اإلجراءات والنتــــائج ع   ــــاء امل عــــد ان رض الواقع والســـــــــــــيمــــا  مــــا يخص  أإ مــــا 

عد عودة   ـــوره وتأثره  ور حضـــــــ م ـــال عن ا ـــابقة فضـــــــ ـــــ ـــتوى األفالم املشــــــــــاركة بالقياس مع الدورات الســ ــــ ــ مسـ

ر    جان من جديد.امل

ائحة: شار ا وك  وقت ان نمائية  مدينة د ور األول: التجارب الس   ا

وفيد  شـــار فايروس  دت ان ة ال شـــ وك  الف نمائية  مدينة د ــ ، ومن  19عددت التجارب السـ

ــذه ال عــد اإلنتــاج، وجميع  ــان  مرحلــة مــا  ــا مــا  ــان  مرحلــة اإلنتــاج وم ــانــت  ــذه التجــارب مــا  تجــارب 

ر   شار الفايروس  مرحلة التصو دت ان غالية، فمن األفالم ال ش ة واحدة بر ن أكراد ماعدا تجر رج

ســـــان  بيكا بارانعروس املطر،  فيلم ( ن اذار ون ن حســـــن الذي صـــــور ب ســـــ شـــــار    2019)  انت ذروة ان و
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فوت، الذي صـــور  The Brideالعروس  وكذلك فيلم ( الفايروس، جيو تر غا ســـ انون  ال) لل ن  ة ب ف

ــــــبـاط   ــــــ ي وشـ عـد 2020الثـا ـدت مراحـل مـا ـا، أمـا األفالم ال شـــــــــــــ وك ومحيط ــــــورا  مـدينـة د مـا صـــــــ ، وكال

شــــــــــــــار الفـايروس ف فيلم ( نـدي  اإلنتـاج  وقـت ان ـا ا ـــــاًء أ ـــ ـ ــ ـ ونر  )   Good night Soldierعمـت مسـ ل

ي، وأيضــــــا فيلم (The Examاالمتحان  ســــــليم، و ( ور ن  ان) لشــــــوكت أم ) ملانو خليل الذي صــــــور قبل   ج

شـاره، والفيلم األخ الذي   عد اإلنتاج  وقت ان د عمليات ما وس وشـ شـار الف شـار  أان انتج  مرحلة ان

و فيلم ( غــدادالفــايروس ف ــــــــــــ  ــة مختلفــة فيمــا يتعلق  م عــد تجر يم عمر خليفــة، الــذي  بظروف ) لســـــــــــــ

ر ش الناس ، إالتصو عا عد أن  الة شبه الطبيعية  ا إ ا ر  الوقت الذي عادت األمور ف ذ بدأ التصو

وس ن الناس.و  ،مع الف عاطي اللقاح ب سبة        تزايدت  الوقت نفسه 

د     ـــــــ و فيلم (عروس املطر) الذي صــــــــور  الوقت الذي شـ ائحة  ذه األفالم تأثرا بوضــــــــع ا وأك 

ركــة داخــل املــدينــة كــذلــك إال  م ن املــدن والتجمعــات وا ـــــــامال للتنقــل ب ــــ ــ نعــا للتجوال  املــدينــة ومنعــا شـ

ذا ما اضــــــطر   االت الطارئة،  قا ا    فر ناف ـــــت ر  منتصــــــف العمل واسـ الفيلم إ إيقاف عمليات التصــــــو

عد أيام، ما أدى إ خسائر إنتاجية للفيلم.  من جديد 

ن ع ـذه  واملمثـل (بنك ي، وعن  ور ــــــوكـت  ـــــ ـا مـاعـدا فيلم شــ ـذه األفالم جميع ن  ك ب و العـامـل املشـــــــــــــ  (

ــا فيلم (عروس املطر) مع  2021ح عــام    2019التجــارب يقول: "من عــام   كــت بتجــارب متعــددة م ، اشـــــــــــــ

يم   غداد) لـــــــــــــــ(ســ ــ  فوت) وكذلك فيلم (م جيو تر غا (ســ ن حســن)، وفيلم (العروس) لل رج (حســ ا

ـائحـة لكن   عمر نـدي) الـذي مثلـت فيـه قبـل ا ـا ا ـــــاًء أ ــ ــــــ ــــــليم) (عمـت مسـ ــــــ ونر سـ خليفـة) وكـذلـك فيلم (

ــــــا ما حصــــــــل مع فيلم (مانو خليل) الذي   ذا أيضــ شــــــــار الفايروس. و عد ان ت  عد اإلنتاج له أجر مراحل ما 

ة األسوأ ال مر  ا. والتجر عد اإلنتاج جرت خالل ائحة لكن مراحل ما انب صورناه قبل ا ذا ا ا   رت 

ر   ر بدأ  شــــــ ـــــو شــــــار الفايروس، فالتصـ انت مع بدايات ان ر  ـــــو انت فيلم (عروس املطر) ألن بداية التصـ

ذه  آ وردستان، و شر  العالم وانتقل منه إ العراق و شر منذ شباط، وان ان قد ان نما الفايروس  ذار ب

ات للفيلم قبل ا التحضـــ ة  ال جرت ف ان   الف ل م ن  الفيلم من  ر، وحضـــر كذلك العامل التصـــو

ر   ر  ش ان أن يبدأ التصو طط  شنات العمل، ألن ا وك ال ضمت لوك ة آإ د ذه الف انت  ذار، و

ض   ات ألن املف ــــــعـــب الف ـــــ س  أمن أصــ ـــا ل ل ــاة  يـ ــدا  الوقـــت الـــذي توقفـــت ا ــديـ ــاشـــــــــــــر عمال جـ ن نبـ

، وردســتان فقط أو العراق ب ر الصــ امل  ا ر  له، وحينذاك بقينا ملدة شــ ذا  (...)ل  العالم  ، و

ـان لزامـا علينـا أن  عـد مـدة من ابتـداء العمـل  يـل العمـل، و ســـــــــــــ وميـة ل مـا فرض علينـا أخـذ املوافقـات ا

ذا الوضــع الذي   انت تمر به املدينة، و ا  ظل الوضــع الذي  ذا الفيلم تحديا كب ان  كنا فيه نتوقف، ف

ذا   ســــــــــيا  الفيلم أيضــــــــــا، و ـــــــــفي ممثال رئ اية له، للمخرج و بوصـ ــــعنا  قلق ال  ــــ ـــياتنا ووضــ أثر ع نفســـــــ
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انت التنقالت صـــــعبة آنذاك كما أشـــــرت، إذ خلت  ــا. ف ادر تاثرت به أنا أيضـــ رج وال التأث ع اإلنتاج وا

ــاالت الطــارئــة ال ــــــنــات العمــل  الشـــــــــــــوارع إال من املفــارز األمنيــة وكــذلــك ا شـــــــ ــة فقط، بــل وح لوك ــــــرور ــــ ــ ضـ

ا، من ناحية ارتداء الكمامات والتعقيم   منا  عليمات ال ومة من شــــــروط، و ا وفقا ملا فرضــــــته ا حددنا

ــا   ــادر الفيلم، ال يــدخل مأفضـــــــــــــال عن عــدم اختالطنــا بــالنــاس إذ أغلقــت مواقعنــا علينــا، فقط ل  ،حــد غ

ـب ـا ال نـذ غــادر م    فضـــــــــــــال عن أننــا عنــدمـا  ـذا مـا ســــــــــــــا إ أمـاكن غ بيوتنــا ح ال نختلط بـالنــاس، و

ـة   ـافظـة ع اســـــــــــــتمرار قـة فقط اســـــــــــــتطعنـا ا ـذه الطر ــابـة، و تنـا وحمـانـا من اإلصـــــــــــ ـــــــــــــ ـافظـة ع  ا

ـذه  ــــــت  ضـــــــ ــة ال اف ــــ ــــ ــ تصـ ـات ا م بـه، لكن ا ـان البـد لنـا أن نل ر. وعنـدمـا بـدأ منع التجوال  التصـــــــــــــو

ل عملنا، والالشــروط أيضــا وفرت   ســ ن إســيما    لنا ما  عدد كب من املمثل ر  ننا كنا نجتمع  موقع التصــو

ب من   ن، يق ـــــــ   40إ  30والعامل صــ لة  اـــــــــ ــ نا مشـــــــ انية ج، وكذلك واج ل عدم إم ومبارس، ألن  لب ال

، فاملدينة
ً
با ذا الوضــــــــــع غر ان  ميع.  ان مختلف، وحظر التجوال مفروض ع ا م  م خالية    واحد م

ـــــــيارة    من تماما إال انت ترافقنا سـ ا،  ل أنحا ــــــرة   شــ ا من نجدة،   راتســــــــعاف، وســــــــياإالقوات األمنية ترا

شـــــــــــــبـه املوكـب إ مواقع   ـب  مـا  مـا ونـذ يـل) بي يمو ـادر الفيلم واملعـدات (ســـــــــــــي والســـــــــــــيـارات ال تنقـل 

ذا  نجاز العمل   ذا التحدي و ــــتطعنا خوض  ــــ ــ ر، واسـ ــــو ـــ ــ ر  التصــ ــو ــ ـــ ــ ــــعب. أما مواقع التصــ ــــــ ــع الصـ ــ ــــــ الوضـ

روج   ــان البــد لنــا من ا ــان ممنوعــا، ف ـــــــا  ــــ ــ روج من املــدينــة أيضـ لــة مختلفــة، فــا ــانــت مشـــــــــــــ ــارجيــة ف ا

ا   ـذا تحـديـا كب ـان  ـان  العمـاديـة، و ر  والـدخول برفقـة ذلـك الرتـل العســـــــــــــكري، ألن أحـد مواقع التصـــــــــــــو

ــــــل الفيلم اآل  ــــــ ــــــتطعنا خوضـــــــــــــه، ووصـ ـــ ــ عاســ ته لتكتمل ن ملراحل ما  ان د اإلنتاج، ونحن بانتظار أن تكتمل م

األيـــــام  العمـــــل ونـــــأمـــــل أن يكتمـــــل   بـــــاســـــــــــــتكمـــــال  القرار  ـــــدر  ــ ظ صــــــــــ ســـــــــــــن ا ـــــائيـــــة، واآلن  ال مراحلـــــه 

ن  القـادمـة" ، بنك اجع    .)2021(ع ع خـاص ف الت م ن ــــــــــــــ ـل اـل واجـه م ج الع ه م ـ ا مـا ي وهـ

ل ل ع أداء الع اء  ع العامل في الف ـــ وع إج حلة ال ء م ل ب وس، إذ ق ـــار الف ـــ ان

رها م   ــــــ ــــ ع ح ور، و ة لل ــــــ اســــ لة ال ر على ال ل والع ــــــــــة للع ئ لة ال اد ال ارب األداء إل ت

ــ في  حلة ال ء م وس، مع ب ــار الف ال وان ع ال ول وم ــف ب ال ع ال حلة م أت م ل ب إســ

ــــــ ، و ل ) إلى الف ــــــ ــــــ اإلإ (ح ل م ق  ــــــ  أنارة  نه "في ذل ال ا  له في ت د إلى م ع ن 

رنا إلرســاله  قاء فاضــ ال ض ه  ونه، ول ي ــ ب ع ال ــ ا ل ن ها  معارضــا ألن ضــع وع ال

قإ ة سا ان له ت لة و ن ال اذ في معه الف و) وه أس ــ(كاوه ع ــــ عانة بــ ا، واالس ن  لى ت ة في تلف

ة )War tvوار( ــــــ ل ، واســــ ــــــ ــــ أنا ال ة، وتعاون    25، و ي ا في ال ــــــ ــــ ض م ان ال ما، و ي

ا في  ة مع هات اإلدارة واألم ــــع  إال ضــــــ ا ال ات الالزمة، ففي ه ــــ ـــ ـــ ع ال اء ج ــــ  أج ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ن أح

ة واإل ي ا في ال ا، ألال ــ ـ ن ال ل  ــدار  ـ ان  ع  ي  ما ن ال از مه ني إلن اع
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ـ  قاف ال رنا إل ة، فاضـ ي وس في ال ـار الف ة على ان ـ ت ال ع ُفِق ا  ن، و ع ـ ا  كان

ة  ــــاكل ب    25ل د م ال ا ما ســــ ع ، وه ــــ له ــــ ال د العامل في مق ال ما، مع وج ي

ا، وأد  ام ل وراء ال الف ل والعامل  قة  ال ة، وال ان ـــاعف ال اج، ف ـــائ في اإلن ل إلى خ

ره   ــ ، فل ل ن ل د نق في الف ج ــ ب ــ ل أح ة األولى م الف ــ ة ال ــ ورؤ هاء ال ع ان ي  إن

ان األ ه ل رناه  ق ال صــ ا في في ال ة، والســ ــ ج الت الل ــ ي م ال ا للع ضــ لفا، إذ تع م م

ه ات، أل  ما  ت ـ ـاره إلى الل ارس وح م دا م  ال اج  ن ع ـاه ت د  م  إال لى ع

لة  ـــــــــه ارس، ول  م ال م ه  أال ـــــــــ ة ون ي دة في ال ع عه م أماك م "إن ن ان واح  لى م

 ،  .)2021(ح
غا فقد اختلفت من ناحية    ة الفيلم ال دأ أأما بخصـوص تجر ا، و عود لطبيع ياة بدأت  ن ا

) أن  رى (ع دت الفيلم األول، و ــــــل بكث من البداية ال شــــــــــ ــ ـــع أفضــ ـــــ الناس بتعاطي اللقاح فصــــــــــار الوضــ

ــدأ ـــــارت أفضــــــــــــــل و ــ ــــــ يــاة صـ ــت أن ا ــادر األجن من دول مختلفــة إ املــدينــة يث ش  "قــدوم ال مع  نــا بــالتعــا

، الفـايروس،   حـة أك ـانـت مر غـا  ـا الفيلم ال ـة. فـاأليـام ال صـــــــــــــورنـا ف طر والصـــــــــــــعو وعبور مرحلـة ا

ــار،   ــار الفايروس بدأ باالنحسـ شـ ياة أك اســـتقرارا وتنقالتنا طبيعية، فان نا مســـتقرة أك وا انت نفســـي و

دأنا بالتعا رى املدينة  و وك و ي إ د ع فيلم أجن يأ د أن أشـــــــــــــ إ نقطة، إن أي صـــــــــــــا نا أر ش معه. و

نا، و ع أرض ال ي، الفضـل   واقع، يقرر أن يصـور فيلما  نما وك السـ رجان د عود إ م غا  ذا  فال

نا   ن، واطلع ع األماكن  ت ــــــ وك قبل أك من ســـــــ رجان د جيو) مثال قدم إ م ــــــ ناء ع (ســـــــ ا، و وتأثر 

ون  دور فيــه"  ح ع أن أ ر الفيلم، واق نــا قرر تصـــــــــــــو   محبتــه للمــدينــة  واطالعــه ع األجواء والواقع 

  ، فوت)2021(ع جيو تر غــا ســـــــــــــ رج ال وك بــالتحــديــد موقعــا   ، وقــد علــل ا ــب اختيــار مــدينــة د ســـــــــــــ

ــة تـ  ون القصـــــــــــ ر فيلمـه انطالقـا من  غـداد ، وركزت ع مـا حـدث  2017دور  عـام  لتصـــــــــــــو ــــــل و ــــــ ن املوصـ ب

ـــــقوط داعش.   ــــ ــ عد سـ ن األجانب  ادي ذا ما دفع به إ ألرامل ا وك وحول  ن أو ر الفيلم  د قرر تصــــــــــــو

وك   ب املد ـ مع القصـةال  واقع  سـ ن و فضـال عن امل، تتما صـيات،    نبقاملتطاومبارس  المثل ـ مع ال

وفيد ون و  ــــة للغاية من  ــــ ــ ــــاسـ ســـــــ ة ا ر  تلك الف ــــو ــــ ــ ــــمان التصـ   بدأ اإلعداد  ، إذ19اإلنتاج قادرا ع ضـــــــ

)   للفيلم ــم سـ انون األول (د ر  ــباط  2020 بداية شـــ ر شـ اية شـــ عد ثالثة أســـابيع ح  ر  دأ التصـــو   و

فوت،   فوت: "  )2021(تر عده يضـــيف تر اء أثناء مراحل اإلنتاج وما  فيما يتعلق ، وعن الوضـــع املتعلق بالو

ــــــتان  العراق  الب انت منطقة كردســـــــ ايد)   االت ت انت ا ا (حيث  ان يحدث  أورو اء، ع عكس ما  و

صـــــول ع ، وعآمنة  ذلك الوقت ون ا ات الدخول والعمل  العراق صـــــعًبا للغاية، لكن ادة ما ي تأشـــــ

ــيطا إ حد م ســــــ ء  ــ ــــــ ل  قة جعلت  ــاعدنا بطر ــف  لشــــــــبونة ســــــ ر  ف ا،الســــــ ــــــو وك  تمكنا من التصــ  د
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ــــل، و  ـــــ ل  نذاك آواملوصــ ــــا ــــ ــ نا مشـ ن   دخول واج م ع العراق، ح مع   إعض املمثل ــــول ــــــ ات  حصـ ــــ ــــ ــ تأشـ

ة للغايةأصـــبحت القيود الدولية  ية، إذعراق ة قو و ان ، لكن  ع الرحالت ا وك،  بمجرد وصـــولنا إ د

ورونا. لم تكن لدينا أي  لدينا وس  رة خالية من ف ش  جز ع م بأننا  وس  ةنوع من الو ــــــــابة بف حالة إصــ

ر  19وفيـد   ق التمثيـل أثنـاء التصـــــــــــــو م بـدأ جميع األجـانـب الـذين جـاءوا للعمـل  الفيل  . الطـاقم أو  فر

ن وطــاقم العمــل)  ارتــداء   ــــــعرنــا أننــا  فقــاعــة محميــة    الكمــامــات(املمثل ـــ ــ ة شــ عــد ف ، لكن   األيــام األو

ش وفًقا لذلك ع بعوصرنا  وك  ذلك  ، ولكننا بقينا ن ا  د بع ميع ي ان ا ا ال  القواعد العامة نفس

عد اإل الوقت ذا  مراحل اإلنتاج، أما  مرحلة ما  ان  عد ،  وك فأنتاج و ظ  ن غادرنا مدينة د لسوء ا

ن س    )مــاكينــا ديوب(  أحــد املمثل ش  بــار ع ــــــنغــا  ـــــ و ســ عــد    عــادو ــاء    4إ الســـــــــــــنغــال  أســـــــــــــــابيع من ان

ر،  ار وتو و التصو شفى  دا اتم نقله إ املس وفيد  عد ب  فوت،   "19 س   .)2021(تر

ا إ   ـ ف ب األسـا ندي) نوعا آخر من املشـكالت ال يرجع السـ ا ا وواجه فيلم (عمت مسـاًء أ

وك  أيلول   عد اإلنتاج  2019منع الســـفر، إذ صـــور الفيلم  د شـــار الفايروس، أما مرحلة ما ة ان قبل ف

ــار الفايروس، ولذلك تأثرت ـــ شـــــــ ذه املرحلة مع بدء ان دأت  س، و انت  بار ذه املرحلة من عدة نواح،   ف

ن  ســـة للعمل (دل انت املمثلة الرئ س، و ا  االســـتوديو  بار يل ـــ ان البد من  عض األصـــوات  ا: أن  م

س ( ات  طةليار نيروةيدوغر)  أنقرة  واملمثل الرئ ـــ ــــــيل تأشـــــــ ــ د وجرت عدة محاوالت لتحصــ ـــو ـــ ــ )  الســ

س،   ــتوديو  بار اب إ االســـ ما للذ ــار الفايروس ومنع الســـــفر، الدخول ل شـــ ب ان ســـــ ذا ما لم يتحقق  و

ما بأن  ا ما، فاســــتعيض عن ذ ة الدخول ل ية املشــــددة، ال أخرت اســــتحصــــال تأشــــ ــــ واإلجراءات ال

عد  ذا  س،وتم  ــتوديو  بار ــ ــــ ــ ا إ االسـ ــال ــ ــــــ ــــوات وتم إرسـ ــــــ لت األصـ ــ ــ ــــوت من  أـــــــ ــــ ــ ــــمم الصـ ـــــ ــــل مصــ ـــ ــ ن  أرســ

يل ـــ قة  ســـة األصـــوات   االســـتوديو صـــورة توضـــيحية لطر لت املمثلة الرئ ـــ الصـــوت وموضـــع الالقط ف

س، أما الناحية   ـــــــل كذلك مع املمثل الرئ ذا ما حصــ س، و ـــــــلت لالســـــــــتوديو  بار ة وأرســ وارات املطلو وا

صـــوص  ذا ا ) نقال عن مخرج العمل  ا مدير اإلنتاج واملنتج املنفذ للعمل (عمر تو ــ إل شـ الثانية ال 

نـــاك،  ف "أن مونت ا من عمليـــات املونتـــاج  ــــــمـــا كب ـــــ ـــا وأجرت قســ ـــا ولزمـــت بي ز ة العمـــل أخـــذت أج

انت األجزاء ال  س، ف ســــية أخرى غ بار ا تمدينة فر عط رج الذي بدوره  ا إ ا ا ترســــل تم العمل عل

ـــــا  تأخ عمل ــــــ سـ  رئ
ً
با ـــــ ـــــ ذا ســ ان  عد، و ذا عن  ل  ا و د تنفيذ ية املونتاج، لكن اآلن التعليمات ال ير

عد" عرض  ع ولم  ز للعرض لكنه  مرحلة التوز ،  الفيلم منته وجا ، أما فيلم (عروس املطر)  )2021(تو

عد ـــــــ مشــــــــكالت مرحلة ما ـ ـــــــن، فلم تت ن حسـ ـــــــ ذه املرحلة، وقد   سـ اإلنتاج ال تتعلق به، إذ اليزال  

ا. د ا طبيعية كسابق ع و ياة من  بت ا  اق

ي ور الثا اء: ا ة الو ي الدو  مواج نما وك الس رجان د   : م

رجان :  أوال: م ي استعراض تار نما وك الس   د
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ي    نما ــــــــ وك الســ رجان د بدأت فكرة م

ــــــاركة عدد من صــــــــناع   2006العام  عد مشــ با،  تقر

ي الدو  نما ن الس رجان برل ورد   م نما ال الس

ن   ل من مســـــــعود عارف وحســـــــ م   ذلك العام و

جس/   مــا (وأينع ال ــا بفيلم ــ حســـــــــــــن اللــذان اشـــــــــــ

رجان ، نرجس بـشطظين )  قسـم بانوارما  امل

ــة ميتوس فيلم لإلنتــــاج  واثنــــا ــــانــــت شـــــــــــــركــ ذلــــك  ء 

ن،  وردي  برل رجان الفيلم ال ي تقيم م نما الســ

وك، إذ لم  ـــا إ د نـــاك نقل ـــاء أعمـــالـــه  عـــد ان و

نما عدد من   ، و ي دو نما ــ رجان سـ ــتان أي م وردسـ ــبق أن وجد   سـ

ا  مدن  ــ عرض األفالم نفســـــــ انت  لية ال  نمائية ا ــ امللتقيات الســـــــ

ي آنـــذاك، فـــانطلقـــت  م نمـــا ـــة اإلنتـــاج الســـــــــــــ ــ ـــــــــــ بـــالتوازي مع  ختلفـــة، 

اكتـــــاش   ــد  م (عمر تو و محمـــ ـــــاص  ــ ـــــــــــ أ ــة  ثالثـــ آنـــــذاك من  الفكرة 

ى  العـــالم،  ــات الك ــانـ رجـ ــد امل بـــدأت الفكرة بتقليـ ــارف)  ومســـــــــــــعود عـ

ن    نمائي س اتحاد الس شغل منصب رئ ان (مسعود عارف) آنذاك  و

وردســـــتا ن   بناء ع طلبه فكرة تخصـــــيص    تن، ونوقشـــــ نقابة الفنان

وك   نما  د ــــــــ رجان الســ ون م رجان ملدينة، في ل م رجانات الفن  م

شــــكيل  الســــليمانية،   يل واملوســــيقي وال رجان املســــر  أر نما امل ب

ـــــذا لس  ا ــاقتنع  تخصـــــــــــــيص   ،فـــ ــة  ـــــان حول كيفيـــ ســــــــــــــــــاؤل  ال لكن 

ـذا ـانـات املـاديـة لتحقيق  ـذا قـد تحقق   )2021(عـارف،    اإلم ـان  .  و

يــة  2011العــام   ــة األو التجر ــ ـــــــــــ ـــــه بــدأت ال ــ ــــــ ــذا العــام نفسـ ، و 

ــا لم تــأخــذ الرقم   وك، لك رجــان د يــة    1مل ــة تجر ــ ـــــــــــ ــا  و نمــا ل و

الرقم ـــــا  ــــــفر أطلق عل ــــــ ن  0  صـ رجـــــان برل تحـــــت عنوان (م  -، وأقيمـــــت 

ـــــــت     ا ال عرضـ ــ انت  نفســــــ ا  ــــــت ف وك) ألن األفالم ال عرضــ د

ذه الدورة  وردية، وانطلقت فعاليات  ن لألفالم ال رجان برل ن  م برل

لـــــة 2011/ 11/ 11 يوم   الطو لألفالم  يـــــة  التجر ـــــة  ــ ـــــــــــ ال ــانـــــت  ـــ و  ،

ة والوثائقية، والفرق الوحي ــ ــ ة ال أقيمت  والقصـــــــ ــ ــ ـــــــ ن وال رجان ال أقيمت  برل ة امل ــ ــ ـــــــ ن  د ب
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وك  عرض فقط،   ود انت األفالم  انت بال مســابقة  ن  ة برل ــ أن 

نــة تحكيم،  ــــــميــة  ـــ ــ ســ ـــــــابقــة لألفالم، و ــــــ وك فقــد تم إجراء مسـ أمــا  د

ورديـة  ــاركـة  أفالم  نـة واحـدة ألن جميع األفالم املشـــــــــــ ـانـت  ، و (تو

2021(.  

رجــان،   ر امل يــة بــدأ العمــل ع تطو ــة التجر ــ ـــــــــــ ــذه ال عــد 

ر أن وضــــــــــعت  الســــــــــنة الالحقة  انت أو خطوات التطو عدد   2012و

ــاركة  الدورات الالحقة  ن والشـــروط لألفالم ال ترغب باملشـ من القوان

رجـان، أي أن  ون العرض األول للفيلم  امل ـا: البـد أن ي م منـه، ومن أ

ون  ون  الي ذا أن ي الفيلم عرض ســــــــــابقا  العراق واملنطقة، وال يمنع 

الفيلم قد دخل إحدى املســـــــابقات العاملية والســـــــيما  ما يخص األفالم  

وك أو  داخل وردية، لكن عرضــــــــــه  د ـــة    العراق ال ـــــ يحرمه من فرصــ

ــام   رجــان، وكــذلــك افتتــاح عــدد من األقســــــــــــ ــابقــة امل التواجــد  مســــــــــــ

رجــان توزعــت ع : األفالم  امل ــذه األقســـــــــــــــام  ــا األفالم املشـــــــــــــــاركــة، و ل

ــا  الســـــــــــــنوات   ـ ق ة، لت ــائقيـــة، األفالم القصـــــــــــــ لـــة، األفالم الوثـ الطو

ـــــــم  ــام أخرى كقسـ نما العاملية،  الالحقة أقســــــ ــ ـــــــتضــــــــاف،    والبلدالســــــ املسـ

ن الشـباب،   نمائي ات للسـ الندوات والسـمنارات  يك عن انومـشروع نو

ــذ الـــدورة األ  ــانـــت منـ ـ ــــة  افعـــاليـــات اى الحـــدأو  ال  ــ ــ ــــ ــ سـ ــان لرئ رجـ   مل

 ،    .)2021(تو

ومة اإلقليم   ته من ح ان رجان م اســـــتحصـــــل القائمون ع امل

ـــــة األو والثـــــانيـــــة   ــ ـــــــــــ ال الثقـــــافـــــة، وانطلقـــــت  من دون  متمثلـــــة بوزارة 

ل ن    مشـــــــا ل املادية مع الدورة  2013-2012 العام ــا ، لكن بدأت املشـــــ

عقد  العام   ض ان  ب دخول داعش   2014الثالثة  ال يف ســـــــــــــ لكن 

االت املاديةفضـــــــال عن م  املنطقة ارتباك الوضـــــــع األ و  توقف   ،اإلشـــــــ

شـــــــــــــاطـه من جـديـد  العـام  رجـان ليعـاود  بـدورتـه الثـالثـة. وأثر    2015امل

ــــــادي ع العمل عموما وال ســـــــــــــيما  ما يخص األفالم   ـــ ــ الوضـــــــــــــع االقتصــ

وردية.     ال
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وك   رجان قاعة املؤتمرات  جامعة د نمائية، فقد رافقت امل ــ ـــــــاالت العرض الســــــ وفيما يخص صـ

ية   ة التجر ـــــــ ن ال ا ب ، لكن عدد األفالم اختلف كث ا ـــــــ األخرى،   0منذ االنطالقة و يومنا ا وال

ــة   ــ ـــــــــــ ــت األفالم  تلــك ال ــان االعتمــاد آنــذاك ع قــاعــة ا  55-  50إذ قــار ــامعــة فيلمــا، و ملؤتمرات  ا

ة رقم   ــــــــ ـ ميلة القديم، و الدورات الالحقة منذ ال د الفنون ا رجان بدأت  1فضـــــــــال عن قاعة مع للم

عــد الــدورة رقم   ري)، وأمــا  نمــائيــة    3العروض  قــاعــة (محمــد عــارف جز ـــــــاالت ســـــــــــــ ــــ ــ فقــد افتتحــت ثالث صـ

نمائية  ا ا  العروض الس وك، اعتمد عل فة  مول د رجان.  مح   مل

ي الدو الثامن وجائحة كورونا:  نما وك الس رجان د  ثانيا: م

عـة  عـام   ــــــا ــــ ــ ـاء الـدورة السـ ، بـدأ الفـايروس   2019عـد ان تم ـا املعتـاد  ســـــــــــــ وال أقيمـت  وق

ذا   رجانات ولم يكن  ء  العالم، وكذلك امل ل  شار، فتوقف  باالن

رجـــا عض امل وك، لكن  ــــــرا ع د ــــ ــ ــاعـــات أن تحول  مقتصـ نـــات اســـــــــــــتطـ

عــد   ــا إ العمــل عن  ــان صـــــــــــــعبــا جــدا ع    On lineشــــــــــــــاط ــذا  لكن 

وك رجان د ــــباب فنية  ،م ــــ ــــباب أمنية وكذلك ألســ ـــــ ألن األفالم ال  ،ألسـ

نما ال لتعرض ع   ل لتعرض  صــــاالت الســــ ــــ رجان ت ل للم ــــ ت

ون   ــــــاشـــــــــــــات التلفز ــــ ــ ـب عن  أشـ واســـــــــــــ ــبـاب  عـدو ا ، فضـــــــــــــال عن األســـــــــــ

ف  االقتص ف قد تتعدى املصار عد تتطلب مصار ادية، فالعروض عن 

وردية ونائب املدير الف  نما ال رى مســــــــؤول قســــــــم الســــــــ االعتيادية، و

الثــــــامنــــــة من   ــــــة  ــ ـــــــــــ ال إقــــــامــــــة  الرغبــــــة   ) أن  ع ن  (بنك ـــــان  رجـ للم

تم   عقـــــد  ســـــــــــــ ض أن  ـــــان من املف رجـــــان وال  ـــــانـــــت 2020امل  ،

ـذه   ـا قائمـة، لكن اإلعداد ل ـة  وق ــ ـــــــــــ ـل  و ما لم يتحقق  ال بالشـــــــــــــ

ــ    ،املطلوب شـــــــــــ أنـــــه " االجتمـــــاع األو    )ع(و ـــــادرإ  ــ    لل ـــــــــــ الرئ

رجان، واجتماعات أخرى تأثرت بالوضــــع العام ومنع التجوال الذي   للم

ـــــا   ـ مفــــــاد ـــــة  يجـ ن إ  ــلنــــــا  ــــ ــــ ــ املــــــدينــــــة، فتوصـ الفــــــايروس إطبق   ــــــذا  ن 

ســــــتمر، وغ خاضــــــع للســــــيطرة، و وق ا لم يكن اللقاح مطروحا،  ســــــ

ووفقـا ملـا كنـا نطلع عليـه من وســــــــــــــائـل اإلعالم والتواصــــــــــــــل االجتمـا أن 
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ذا من  ننا لن نتمكن وفقا ل رجان  الفايروس مســــــتمر و اإلعداد للم

رجـان  عـام  ــــــدر قرار عـدم إقـامـة امل ــــــ ـة، لـذلـك صـ قـة املطلو بـالطر

ل ســـنة  2020 ة، ف ان خســـارة كب ذا ما حصـــل فعال و عقد ، و ال 

ن وفقا   نمائي باه الســــــ غيب عن ان ـــــر رقما، وقد  رجان يخسـ ا امل ف

رجـان، ففي العـام  ة ســـــــــــــابقـة  عـدم إقـامـة امل ـذا. ونحن لـدينـا خ ل

ب دخول تنظيم داعش إ املنطقة،  2014 ــــ ــــــ سـ رجان  عقد امل لم 

نـا بـالعمـل  ــتمر ــــ ـا أننـا أتممنـا إعـداد تلـك الـدورة، واســـــــ وأتـذكر  وق

ر ر    إ شـ شـ رجان  عقاد امل آب أي قبل املوعد السـنوي املعتاد ال

ن من مناطق ســنجار   رب وقدوم النازح ب وضــع ا ســ واحد لكن 

ان  وك، و األخص مدينة د وردســـــتان و ا تنظيمات داعش إ إقليم  واملوصـــــل واملناطق ال ســـــيطرت عل

ـل البنـايـا يـا ـــــــاجـد و ــــ ــ نـاك، فصــــــــــــــارت  ـذا غ منتظر، إذ امتألت املـدارس واملسـ ن من  ـار ن ال ت بـالنـازح

ـا  بق لنـا خيـار وق م  مخيمـات بـالتعـاون مع املنظمـات العـامليـة، فلم ي ومـة أن توفر ســـــــــــــكنـا ل ـات ا أولو

ذا تكرر   رجان  تلك السنة، و رجان، لكننا   2019إال أن نوقف امل ستطع إقامة امل ظ لم  إذ لسوء ا

ــ للـ  ، لكن  2020منـذ العـام  8دورة بدأنا من جديد بالتحضـــــــــــ ـا نا مراحل جيـدة  العمـل، إ يومنـا ا وع

ام باملوعد   ــــــتطع االل ــــ ــ سـ الفعل لم  رجان  وقته، و ــــــ أن ال يقام امل ـــــــ قب الزال يرافقنا، إذ نخ القلق وال

ــــــنوي املعروف   ــــــ ون غـالبيـة11/ 15فـأجلنـاه ملوعـد جـديـد   9/ 9السـ النـاس قـد   ، ألننـا نـأمـل أنـه  ذلـك الوقـت ت

عقــاد االنتخــابــات النيــابيــة   ــــــال عن عوامــل أخرى، مثــل ا ـــ ــ ــــــع أك أمــانــا، فضــ ـــــ ون  وضــ ــا، فن تلقــت لقــاحــا

نما األجانب   ــ ــناع الســـ ذا ما لم نرد أن يراه صـــ ا، و ــار اإلعالنات  املدينة ما أثر ع جمالي شـــ العراقية وان

زب الديموقرا عقاد مؤتمر ا ــــال عن ا ـــ ــ رجان، فضــ ــــيوف امل ذه األيام وضـــــــ ي   ــــتا وردســـــــ ر  طي ال ــــ ـــــ من شــ

. واآل أيلول   ر نوفم رجـــان إ شـــــــــــــ ـــذه العوامـــل دعتنـــا إ تـــأجيـــل امل ـــل  وك كـــذلـــك،  ن نحن  مـــدينـــة د

قــة اليمكننــا  ر بطر ظ ـــــــه من جــديــد، و ــــ ــ ـــــــــــــ أن يطور الفــايروس نفسـ ات لكننــا نخ مســـــــــــــتمرون بــالتحضـــــــــــــ

ر  عقاد امل سـتمر بالعمل إ وقت ا ا، وسـ ة القادمة، فإن  مواج جان، ولكننا ال ندري ماذا سـيجري  الف

رجان إ  س أمامنا إال أن نؤجل امل ــــــر فل ــ شــ االت وتطور الفايروس وان ـــــــــع وازدادت ا ـــــــــل وتطور الوضـ حصـ

م   رجان م يح أن امل ــــــــ ذا الفايروس اليمكننا تحديه، فاملســــــــألة مســــــــألة حياة أو موت،  موعد آخر، ألن 

م أن نبقى أ ءلكن األ ــ ل  مية من  مية  .  حياء ونقوم به نحن، وأقصــد نحن كشــعب، فالروح أك أ مع أ

ذا  عمل   مية، كمجموعة  ل املدينة ولنا كذلك أك أ رجان لكن أن نحافظ ع الســالمة العامة أل امل

رجان فلن نتحمل أن يصاب أحد منا بأذى أو ال سمح هللا أن نفقد أحدا" ،  امل  .)2021(ع
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ـــايـــات العـــام   ـــديـــث عن اختيـــار  ــ    2021و ا ـــــــــــ رجـــان من جـــديـــد، مع اســـــــــــــتمرار تف إلقـــامـــة امل

عد دراسة املعطيات   ا  انت قد اختارت املوعد ا رجان  الفايروس واستمرار الوفيات وجدنا أن إدارة امل

شــــ  ــة بخضــــوع الناس للتلقيح، إذ  اصــ ــبة    ا ســ عة اإلحصــــاءات العاملية ال تقول أن  ) إ أنه "بمتا (ع

ــلت إ   ن للتلقيح إن وصـــ اضـــــع اية  90ا ذا إ  ما يتحقق  ياة ســـــتعود طبيعية، ور % من الناس فإن ا

ذا عامال مســـاعدا   ، ذا العام ان  ذا الفايروس، و م  تخليص الناس من خطر املوت  فاللقاح عامل م

ية واالجتماعاتقرَ رجان، فإن اســـــتَ إلعادة امل ارات الوفود األجن ،  الرســـــمية  نا الوضـــــع وخاصـــــة من خالل ز

ــابق، ألن الكث من الناس خضـــــــــعت للتلقيح واقتنعت أنه  ــار أقل من الســـــــ ــــــ ـــــتعمال الكمامات صـ ــ نرى أن اســ

ـل اإلحصـــــــــــــاءات ال عـة  ـذا الفـايروس القـاتـل، ولـذلـك قررنـا وفقـا ملتـا ـة  ـل الوحيـد ملواج ــع ا ــــ عـامليـة والوضـــــــ

ا العمل بال  دأنا من وق با، و سـان تقر ر ن ذا القرار صـدر  شـ ، و ر نوفم رجان  شـ العام أن يقام امل

ـــــــل أتوقف. فإن  رأينا   ن حصــ طتنا، و نا وفقا  ــتمر ذه األيام اســـــــ ال  و ا ــــــتمر جيدا كما  ــ ــــــــع اسـ ن الوضـ

ـــــنقع   ــــــ ـــــوص فسـ صـــــــ ذا ا ـــــل تطور  ـــــابات أو حصـــــــ طة وازدادت اإلصـــــــ نا ع التحول إ ا لة تج ـــــ ــــ ــ مشـ

ســـــــــــــم فبـالتـأكيــد   ـايـة د رجـان، أو نؤخره إ الســـــــــــــنـة القـادمـة، فـإن وصـــــــــــــلنـا  غ موعـد امل ـأن  البـديلـة، 

ــــــنـة القـادمـة" ــــــ رجـان إ السـ تحول امل ،    ســـــــــــــ ، وقـد وضـــــــــــــعـت اإلدارة خططـا لتفـادي اإلصــــــــــــــابـات  )2021(ع

ا رجان    والوقاية م س العاملية،  مســــاب أيام امل ل ارتداء الكمامات وأيضــــا التباعد، ئما يتوافق مع املقاي

عد، لذلك قد ينقص   رجان لم يقم  ذه اإلجراءات طاملا أن امل كم ع مدى فاعلية  ســـــــــــــتطيع ا لكن لن 

ا  حال   ــــــا النتائج ال ســـــــــــــتؤدي إل رجان وأيضـــــــ ا إدارة امل تخذ ور مناقشـــــــــــــة اإلجراءات ال ســـــــــــــ ذا ا

ــا ام التبـــاعـــد االجتمـ ــال ــا، فـ ـ ام  يـــة الصــــــــــــــــارمـــة قـــد يؤدي إ فقـــدان عـــدد من  االل ــ ـــــــــــ ال ــــــروط  ــــ ــ  والشـ

ذه   ال  ســـع وا د ســـت ــا ــع ملئة مشـ سـ نمائية ال ت ــ ــالة السـ ــألة التباعد، فالصـ دين، خاصـــة  مسـ ــا املشـ

بقى مجموعة من األسئلة معلقة إ  ذه األسئلة:ألنصف العدد، فس رجان، ومن  عقاد امل   ن يتم ا

طط ال وضـــــــــــــعـــت   - ـــارج، مـــا  ا ن من ا رجـــان؟  مـــا يخص الضـــــــــــــيوف القـــادم ونفـــذت  أيـــام امل

ضور  الصاالت من داخل املدينة؟  وكذلك ا

ية ع أكيف  - ـــــــ دين؟أثر اتباع الشـــــــروط ال ادة   عداد املشـــــــا ذا  نظر االعتبار، مثال  ز ل أخذ 

ادة عدد القاع دين، أو ز  ات أو أي حل آخر؟إعادات األفالم لتحقيق عدد أك من املشا

ضور؟ - ر الص أو إبراز بطاقات اللقاح أو فحص سابق ليوم ا رجان ا  ل ستفرض إدارة امل

اك األ ث ي الدو : الثا: شروط اش نما وك الس رجان د   فالم  م

ن  0 الــدورة رقم   نــامج، إذ اعتمــدت األفالم  -برل زة مســـــــــــــبقــا وأيضـــــــــــــــا ال ــانــت األفالم مج وك  د

ن  و  عرض  برل ــان  نــامج ذاتــه الــذي  ورديــة  أوال ــا بــاألفالم ال ــا خــاصــــــــــــ رجــان وق ــان امل وك، و عيــد  د
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ر أن  انت أو خطوات التطو ر، و ية بدأ التطو ة التجر ـــــــــ ذه ال عد  ة والوثائقية،  لة والقصـــــــــ الطو

ــــنة الالحقة  ـــ ــ ــــعت   الســ ـــــ ــــروط لألفالم ال  2012ُوضــ ــــ ــ ن والشـ ــــاركة  الدورات  عدد من القوان ــــ ــ  ترغب باملشـ

ون الفيلم عرض سابقا   رجان، أي أن الي ون العرض األول للفيلم  امل ا: البد أن ي م الالحقة منه، ومن أ

ــيما  ما يخص   ــابقات العاملية والســــ ون الفيلم قد دخل إحدى املســــ ذا أن ي  العراق واملنطقة، وال يمنع 

ــه  د وردية، لكن عرضـ رجان، لكن األفالم ال وك أو  الداخل يحرمه من فرصـــة التواجد  مســـابقة امل

وائز   ع ا التنـــــافس  عرض دون  ــارف،  من املمكن أن  ،    و)2021(عـــ األفالم  )2021(تو ــا يخص  ، وفيمـــ

ط   شــــــ ون الفيلم قد ســــــبق وعرض  الأالوثائقية،  ونقنوات الن ال ي و  يةتلفز ذا النوع   ال تم عادة 

ون فيخسر فرصة املشاركة  املسابق ان قد عرض ع شاشات التلفز نما يبقى   ةمن األفالم، و حال  ب

صـول ع فرصـة  ا، والشـرط  لعرض فقط، دون املشـالمن حقه ا ركة  املـسابقة أو التنافس ع جوائز

رجـان عقـاد امل ن قبـل ا ت خ إنتـاج الفيلم الـذي البـد أن اليتجـاوز ســـــــــــــ ـان يتعلق بتـار ، )2021(عـارف،    اآلخر 

ذه   ناء ع  ا، و م  رجان يل ذا وال زال امل ذه الشـــــــــروط إ يومنا  ـــــــــ واســـــــــتمرت  ت ال الشـــــــــروط تباي

دول رقم ا، وفقا ملا يت  ا رجان  عدد أفالم ضافة العديد من  1املتتالية من امل ، فضال عن تطور و

ـ كذلك   ذا يت ان التحكيم املشـاركة فيه، و عدد  ة الثالثة، و ـ رجان ابتداًء من ال األقـسام  امل

دول رقم   ا تو 2ا داول أ ذه ا مية  رجان منذ البدء ح  ، وأ ــــ أك عدد من البيانات املتعلقة بامل ـــــ ـ

الية ال تقام  نوفم    .202113دورته ا

  
ٔ

        ٔ        ،  
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برلين   0الدورة 

2011 /دهوك  
قسام في هذه  أاليوجد 

 النسخة من المهرجان

 رئيسا  كاتب ومنتج  محمد أكتاش 

 بيراند بودير 
صحفي سينمائي ومحاضر  

 الماني
 عضوا 

الدين أريك نظم   عضوا  مغني ومخرج ومحرر تركي  

 عضوا  مخرج عراقي كوردي  شوكت أمين كوركي

 عضوا  مخرجة أفالم بولندية  الينا شكرزيزواسكا 

2012/ 1الدورة   
قسام في هذه  أاليوجد 

 النسخة من المهرجان

 رئيسا  مخرج كوردي عراقي  شوكت أمين كوركي

 عضوا  مخرج أفغاني صديق برماك

 برغيتا مانثاي
أستاذة في االدب األمريكي 
 ونظريات األفالم في برلين

 عضوا 

 عضوا  ناقدة سينمائية فيرا النغيروفا 

 كامبوزيا باراتوفي 
صانع أفالم وكاتب سيناريو  

 إيراني
 عضوا 

2013/ 2الدورة   

  السينما العالمية

 رئيسا   مخرج سينمائي مجري  بيالتار 

ديميركوبوز زكي   عضوا  مخرج سينمائي تركي  

 إبراهيم سعيدي
مخرج ومونتير ومصور 

 فوتوغرافي إيراني 
 عضوا 

 عضوا  مخرج وكاتب فرنسي اوليفير مايرو 

تيريزا هوفيرت دي 
 تورغانو 

 عضوا  أستاذة في السينما في السويد 

السينما الكوردية 
  األفالم الطويلة 

 مارثا اوت 
مديرة مهرجان ترومسو 

 TIFF السينمائي الدولي
 رئيسا 

 عضوا   انا بيدرويل 

 عضوا   صحفي وناقد سينمائي سوري  إبراهيم محمود

 عضوا  صحفي وموزع سينمائي الماني  دونات ف كيوتش 

 عضوا  مصور سينمائي نمساوي  لوكاس كناغر

السينما الكوردية 
  األفالم  القصيرة 

بيرغمانماريانا   رئيسا  منتجة وموزعة سينمائية  

 عضوا  محررة وناقدة سينمائية  الين تاسكين

 هينريك سوبوتكا 
مستشرق الماني ومدير معهد  

2011غوتة في العراق عام   
 عضوا 

 عضوا  منتج سينمائي تركي ريزان ياشلباش

 عضوا  مصور ومخرج سينمائي إيراني  توراج اصالني
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2015/ 3الدورة   

السينما العالمية 
 األفالم الطويلة 

 وارنر روزسكا
مدير مهرجان ديسبورغ  

 السينمائي 
 رئيسا 

 عضوا  منتج ومبرمج سويدي  فريدي أولسون 

 عضوا  مدير المعهد الفرنسي في أربيل جاني بوردايس

 سوبوم شون
محرجة ومحاضرة من كوريا 

 الجنوبية
 عضوا 

تركية كاتبة ومخرجة  عائشة بوالت   عضوا  

السينما الكوردية 
 األفالم الطويلة 

 أنا ديمي جيرجو 
مديرة مهرجان و محرره في 
 مهرجان اسيا والمحيط الهادئ

 رئيسا 

 مارينا كابا رال
مخرجة وصحفية وكاتبة 

 سيناريو اسبانية 
 عضوا 

 عضوا  مخرج مصري علي بدرخان 

 جوليا دوبري
ناقدة سينمائية ومحاضرة 

 رومانية 
 عضوا 

 عضوا  كاتب  عطا نيهاي 

 األفالم القصيرة 

 رئيسا  مخرج وكاتب الماني  بيتر اوت 

 بيتر بوي
منتج وبروفيسور في مجال 

 السينما 
 عضوا 

 عضوا  مخرجة تركية بينيفسا بيريفان 

 سهيم عمر خليفة
كاتب ومخرج سينمائي عراقي  

 كوردي
 عضوا 

سينمائي الماني منتج  ديمتري كولبانجي  عضوا  

  2016/ 4الدورة 
  
  

 السينما العالمية

 رئيسا  مخرج وكاتب ومنتج استرالي رولف دي هير 

 عضوا  ممثلة وكاتبة ومنتجة أمريكية سونا تاتويان

 عضوا  كاتب ومخرج كوردي عراقي  شوكت أمين كوركي

 عضوا  صحفي ومحاضر ألماني  أمين فارزانيفار

 عضوا  منتجة وموزعة فرنسية ماتيلدا ديدي

 السينما الكوردية

 رئيسا  ناقد سينمائي امريكي  جاي ويسبرغ 

 عضوا  مخرج إيطالي ماريو  ريزي

 عضوا  موزعة ألمانية  انا رامسكولغير ويت 



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

178 
  المانيا  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

  المؤتمر العلمي الدولي 

 

 عضوا  مخرجة ومحاضرة سويدية انا بيرسون

 عضوا  كاتب نرويجي  جيل أوال دال 

 األفالم القصيرة 

زمان هشام   رئيسا  مخرج وكاتب ومنتج نرويجي  

 عضوا  صحفية ومخرجة تركية ايليم كافتان

 عضوا  منتج ايرلندي باتريك كامب بيل

 عضوا  ممثل تركي  نظمي كريك 

 مولي رينولدس
مخرجة وممثلة وإعالمية 

 استرالية 
 عضوا 

2017/ 5الدورة   

 السينما العالمية

 كيكي فونغ 
رئيسة مبرمجين جائزة اسيا 

هونغ كونغ  -والمحيط الهادئ   
 رئيسا 

 عضوا  كاتب سيناريو إيراني  محمد رضا غوهاري 

 عضوا  مخرجة وصحفية فرنسية  باسكال بورغاوخ 

 عضوا  مخرج وممثل كوردي عراقي  حسين حسن

 عضوا  مخرج ومنتج تركي  اوزجان البير 

 السينما الكوردية

 كريستوف دريهير 
بروفيسور في االعالم المرئي  
 المسموع وصانع أفالم الماني

 رئيسا 

 عضوا  مخرج ومونتير عراقي قيس الزبيدي

 عضوا  مخرجة ومنتجة يونانية  دافني جاريزاين 

 عضوا  أستاذ في مجال السينما تركي  يلماز اوزدل 

 جالك كيدزيرسيك 
مانهايم المملكة  منسق ملتقا

 المتحدة
 عضوا 

 السينما الوثائقية

 نينو كيرتادز 
صحفية وممثلة ومخرجة 

 جورجية
 رئيسا 

 عضوا  مخرج ومنتج سويدي مانو حليل 

 توماس كويسلر 
منتج ومدير معهد غوتة في 

الماني  -العراق   
 عضوا 

 األفالم القصيرة 

 رئيسا  كاتب وناقد سينمائي فرنسي  فنسنت ماالوسا 

 عضوا  مخرج وممثل كوردي عراقي  شوان عطوف 

 عضوا  مخرجة كورية داجي ما 

2018/ 6الدورة   كرستيان فيغيلسون  السينما العالمية 
بروفيسور في علم اجتماع 
السينما والفنون المرئية في 

 السوربون فرنسا
 رئيسا 
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 عضوا  منتج الماني  توبياس بوجنر 

 اندرياس دالسجارد 
منتج ومخرج أفالم وثائقية 

 دنماركي 
 عضوا 

 عضوا  ممثلة المانية كارين كيفاريل 

 عضوا  صحفية وكاتبة وشاعرة المانية رونيا عثمان 

 السينما الكوردية

 رئيسا  ممثلة ومخرج امريكية  كانان غيريد

 باولين توكولت 
أستاذة مختصة في السينما 

 الكوردية في فرنسا
 عضوا 

زيركأحمد   عضوا  ممثل وكاتب ومخرج تركي  

 عضوا  كاتب سيناريو ايراني  خسرو سينا 

 عضوا  منتجة وموتنيرة إيرانية  ماستانه مهاجر 

 السينما الوثائقية

 رئيسا  مدير مهرجان الكرامة بيروت  هيثم شماس 

 عضوا  منتجة ومصورة سينمائية سورية جيفارا نمر 

عراقي كوردي -هولنديمخرج  ريبر دوسكي   عضوا  

 األفالم القصيرة 

 اوت هول
جماليات االعالم بروفيسور في 

 المانيا 
 رئيسا 

 عضوا  ممثل ومخرج عراقي كوردي مسعود عارف

 عضوا  مبرمج أفالم سويدي كيروز كيكوس 

لجنة جائزة اتحاد   
النقاد العالمي  

 FIPRESCIفيبرسكي 

وشاعر ايسلندي صحفي  اصغر هـ انجولفسون   رئيسا  

 عضوا  صحفي الماني مايكل بيركاتي 

 عضوا  ناقد سينمائي ومسرحي إيطالي ماشيمو ليتشي 

2019/ 7الدورة   

 السينما العالمية

 جاستين باردا
مؤسسة مهرجان تلسكوب  

 السينمائي 
 رئيسا 

 عضوا  ناقد سينمائي لبناني  هوفيك حبشيان 

ايرانيةمخرجة  عايدة بناهندة   عضوا  

 عضوا  مخرج تركي  محمد فاضل كوجكون

 عضوا  منتجة دنماركية ماري شميديت اولسين 

 السينما الكوردية
 رئيسا  مخرج برتغالي  سيرجيو تريفوت 

 عضوا  منتج بلجيكي هندريك فيرثي 
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 عضوا  ناقدة سينمائية سورية فرنسية ندى أزهري جيلون 

كوردي عراقي مخرج وممثل  ناصر حسن   عضوا  

 عضوا  منتجة نرويجية فيرونا ميير 

 األفالم الوثائقية

 توماس كويسرل 
منتج ومدير معهد غوتة في 

 العراق
 رئيسا 

 عضوا  مخرجة رومانية انا الونجو 

 عضوا  مخرج وممثل عراقي كوردي   بيري ابراهيم

 األفالم القصيرة 

 رئيسا  مبرمجة  انا دايفد

اكريي بروج   عضوا  مؤلف كوردي عراقي  

الماني -كاتب ومنتج تركي  سنان يوسفغول   عضوا  

لجنة جائزة اتحاد   
النقاد العالمي  

 FIPRESCIفيبرسكي 

  ناقدة سينمائية  ايجا نشكينان

  ناقد سينمائي ايطالي  باولو روسو 

 رادوفان هولوب 
ناقد سينمائي وصحفي ومبرمج 

 سلوفاكي
 

2021/ 8الدورة   

 السينما العالمية

 رئيسا  مخرج أفغاني  صديق برماك

 عضوا  مخرج عراقي  مهند حيال 

 عضوا  بروفيسور في مجال السينما هافين السندي 

 عضوا  ممثل سينمائي  فيضي دومان 

 عضوا  مخرج كوردي عراقي  حسن علي 

 السينما الكوردية

 حسين تاباك 
- تركيكاتب ومخرج ومنتج 

لمانيا  
 رئيسا 

 عضوا  ممثلة سينمائية  زبيدة بولوت 

 عضوا  مخرج ومدير تصوير سينمائي  سليم صالواتي

 عضوا  موزعة ومنتجة اليز فان مارك 

 عضوا  مخرج ومونتير  ديرك شيفر 

 األفالم القصيرة 

 كاميليا الريسون 
مديرة صندوق  ناقدة سينمائية و

للدعم السينمائي  غوتبرغ  
 رئيسا 

 عضوا  ممثلة عراقية  زهراء غندور 

 عضوا  مخرج سينمائي  أبو بازيدي
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 األفالم الوثائقية

 طالل ديركي
مخرج ومنتج وكاتب سيناريو 

 سوري
 رئيسا 

 عضوا  معهد غوته  شمال صبري

 عضوا  منتج سينمائي  بافي ياسين

لجنة جائزة اتحاد   
النقاد العالمي  

 FIPRESCI فيبرسكي

صحفي وناقد سينمائيمخرج و د. يلماز اوزدل    

  محرر في مجلة سينمائية اكسل تيمو 

  صحفي  وناقد سينمائي  هنك بوفكر 

د  ول ع ولي  : 2ج ائي ال ك ال جان ده ان ت دورات مه   ل

  

 خاتمة:

ائحة،   وك إزاء ا ي  مدينة د نما توصل البحث إ مجموعة من النتائج املتعلقة بوضع اإلنتاج الس

  : ص    تت

شار الفايروس، بل   .1 ب ان س ي  املدينة رغم الوضع العام املرتبك  نما نتجت  ألم ينعدم اإلنتاج الس

ا  ذه املدة، ثالثة م عد اإلنتاج  ستة أفالم   ا  مرحلة ما  .مرحلة اإلنتاج، الثالثة األخرى م

الف .2 شار  ا ذروة ان ر د تصو ال ش الثالثة  وادر عمل األفالم  ام  ن  ال العام  2020-2019وس  

أمام   ن  العامل ن  ب باملرض  إصابة  أية  التجارب  ذه  من  أي  د  ش لم  إذ  ضة،  املف ية  ال بالتعليمات 

ا. ا أو خلف ام  ال

نما    .3 رجانات الس عرضت له جميع م ي الدو الثامن للوضع الذي  نما وك الس رجان د عرض م

عليمات   اض  دين.العالم من التأجيل واف ن والضيوف واملشا جراءات محددة لسالمة العامل  و

عقاده.  .4 عد ا رجان، يؤخر إ   تقييم ملستوى امل
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Abstract:  

        The Corona Covid-19 epidemic has cast a shadow over various aspects, especially social ones, and cultural activities have 

not been spared by these effects, in particular the establishment of festivals in their various forms, including film festivals. 

which we are used to periodically. and annually. . The film festival is an event that calls for the meeting of art creators, the 

seventh with the public and the presentation of the latest film productions, the epidemic has had an impact on the place and 

time that was to take place, due to quarantine measures and social distancing obligations, but this situation prompted the 

organizers of the festival to find alternative solutions It is adapting to the crisis caused by the Covid-19. In this intervention, 

we try to describe and study the practical measures taken by certain festivals to preserve their presence and sustainability in 

the face of the Corona Covid-19 pandemic. 

Key Words: 

Film festivals, digital space, public space, corona, cinema, crisis. 

 

ص  : امل

وفيد           ورونا  األخص   19-ألقت جائحة  شاطات الثقافية من تلك األثار  و سلم ال ا ولم  ا ع مختلف املنا ،ال سيما االجتما م بظالل

اع ل دوري وسنوي .و ش ا  ال اعتدنا عل نمائية  الس رجانات األفالم  ا م بي ا ومن  ال رجانات ع مختلف أش رجان  إقامة امل تبار أن م

ان) وع   الفضاء(امل أثر ع  ائحة  ل ان  إنتاجات األفالم ، ور وعرض آخر  م ع مع ا الفن السا التقاء صناع  ستد  و حدث  الفيلم 

ن  بالقائم دفع  الوضع  ذا  أن  ،إال  االجتما  التباعد  امات  وال الص  ر  ا إلجراءات  يجة  ن  ، فيه  يلتئم  أن  ض  يف الذي  ع    املوعد 

وفيد   ا  ال خلق إ إيجاد حلول بديلة تتأقلم مع  األزمة  رجانات  ال   19- امل العملية  طوات  ذه املداخلة توصيف ودراسة ا .نحاول  

وفيد ورونا  ا  ظل جائحة  ا وديموم افظة ع كينون يل ا رجانات  س عض امل ا    .19-أقدمت عل

لمات املفتاحية   :  ال

نما ،األزمة . ورونا ،الس ، الفضاء العام ، رجانات األفالم ،الفضاء الرق  م
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 قدمة: امل

عن             موجود  و   ما  مع  باملقارنة  يلة  ض األفالم  رجانات  م حول  العلمية  والبحوث  الدراسات  عد 

ل عرض  نما ، رغم  ماالس ا  إال أن   ما إ أزمات وعوائق أثرت عل رجانات األفالم رك التأث يختلف، فم

رجان عبارة عن تنظيم يخضع   رجانات، إذ أن امل ناك م انت  نما ملا  ي، لوال الس نما األساسية املنتوج الس

ة    ذان البعدان يحمالن رمز ان  ان والزمان، وملا  عدي امل إ منطق ف ،جما و تجاري باإلضافة إ 

اعتا فقد  ن،  دت  الذ .ش املناسبات  ذه  وجوده   ع  رص  وا املواكبة  و  عة  املتا ع  ور  م ا د 

وس   شار ف ية عاملية غ مسبوقة تمثلت  ان ب أزمة  س التخبط واالرتباك  رجانات حالة من  امل

ية  العالم 19-وفيد   ز املنظومات ال اص  ظرف وج أمام  ن من األ عن    ، أدى إ وفاة املالي

ر بموجات أقوى   نما بدأت تظ ائحة لم تكن مرحلية و ذه ا ن مع مرور الوقت أن  د منه. وتب ته وا مجا

د من   ظورات أك وفرض املز شديد ا عقيد األمور و وسات متحورة مما زاد من  ل ف ا  ش من سابق

ياة إ   عودة ا شطة. و ظل غياب ضمانات  رجانات  القيود ع مختلف األ ا السابقة بقيت امل طبيع

ة   سان من ج ة وتحافظ ع حياة اإل ا من ج شاط الة تبحث عن آليات مختلفة إلبقاء ع  ع تلك ا

رجانات دورا   عقاد دورات امل سد بدون روح ،ولقد لعب زمن ا ا ور  رجانات األفالم بدون جم أخرى، فم

ت تأجيل أو إلغاء م مية فلم يث اء ال  بالغ األ ان الو ا  عقد ف ون أن الدورة ال ا ي  نما ن الس رجان برل

قامة   ان و رجان  إلغاء م دنا  نما ش ب إ أوجه  ل أك ولم يصل  ش يزال  بدايته و منحصرا  آسيا 

ا   منظوم يار  ا من  إيطاليا  عشته  ما  ظل  البقاء   صراع  تحد  صارمة   بإجراءات  البندقية  رجان  م

ا  ال رجانات  العالم بأسره أمام واقع فرض عل ية و وصول عدد الوفيات إ أرقام قياسية ،باتت امل

رجانات   عض امل ل عند  ذا ا وء إ الفضاء الرق ، لول ال ن تلك ا وء إ حلول مؤقتة ، من ب بال

س من باب التخي  لعدم ال رجانات أمرا حتميا ول سبة لبعض امل قدرة ع االتصال االجتما  ان بال

رجانات   سبة للم ائحة إال أنه طرح جدال واسعا بال ان مناسبا لتعدي مرحلة ا ن  ل و ذا ا سدي) ، (ا

سغ   س لم  الكالسيكية  ا  ق طر عيد  زمن  منذ  ا  عراق ع  تحافظ  ال  ف  قة  العر نمائية  الس

الرق الفضاء  نحو  والتوجه  ديدة  ا والت  وتو ذه     ال حتمية  عن  ساءل  ن االختيارات  عدد  ظل  و 

ائحة   ا سطوة ا ذه الدعائم الرقمية  حتمية تكنولوجية فرض انت  النقلة إ الفضاء الرق وما إذا 

ا مجرد أداة مرحلية متعلقة باألزمة ؟  ؟ أم أ

ذه الدراسة  لإلجابة ب لنا توضيح املن املستخدم   ال ي ذا اإلش ، طبيعة املوضوع فرضت علينا    ع 

وناته   براز م رجان وآلية عمله دون وصفه و استخدام املن الوصفي التحلي ،ال يمكننا التعرف ع امل

ل عل منظم من أجل الوصول ا أغراض محددة   ش قة من طرق التحليل والتفس  و طر فالوصف 
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. البيانات  ق جمع  رة املدروسة عن طر ر الظا وسيلة ملعرفة    باإلضافة  وتصو ا ذلك اعتمدنا التحليل 

العلمية   املالحظة  خاصية  بتطبيق  ذا  و الدولية  رجانات  امل من  نماذج  ثالثة  اعتماد  خالل  من  تفاصيل 

ائحة . رجانات مع ا ذه امل عاطت   ومحاولة معرفة كيف 

ومه وآلية عمله -1 رجان الفيلم  ،مف  م

ة    لغة :  1-1 ي ف من الناحية اللغو م العر ي فحسب امل رجان تأخذ عدة معا لمة م نجد أن ل

ياة   ا ا  معان ومن  جان  ي  الثا والشق  الشمس  ا  معان ومن  ر  ِم األول  جزأين  من  مركبة  فارسية  لمة 

م الوسيط)    .(م

لمة   ف ية  الالتي باللغة  الالتي      festivalأما  ذر  ا من   festivus   ف ا اقامة  ان  م ع  لة  و

)Christel, 2009, p .11 .( 

1-  2   : حول  اصطالحا  عامة  قراءة  تقديم  يمكن  أننا  إال  الفيلم  رجان  للم محدد  ف  عر يوجد  ال 

فات.   مجموعة من التعر

ومة محلية أو وطنية أو منظمات خدماتية أو   رجان الفيلم ع أنه حدث ير من قبل ح عرف م ُ

ات خاصة   نما أو ج ن والنقاد  جمعيات االقالم والس و عبارة عن تقديم فرصة لصناع األفالم واملوزع

آخر   بمناقشة  دث  ا ذا  سمح  إذ  م  منتوجا عرض  ع  السا الفن  عالم  ن  تم امل ل  و ن  واملنتج

 مستجدات فن صناعة األفالم. 

ف وفق   ان    تحديدكما نجد من يقدم التعر رة ثقافية معلومة امل و تظا رجان  ي بمع أن امل ا ي م زما

رجان   نما واحدة أو أك وتختلف العروض من م ناك    آلخرومحددة  زمنيا ، يتم عرض األفالم  قاعة س ف

حسب   األفالم  رجانات  م نوع  وت ي  نما الس العرض  قاعات  بدل  الطلق  واء  العروض   يقدم  من 

داف ا وأ نما  موضوعا ي ، س رجان الفيلم العر تم بمواضيع مثل م رجانات نجد تلك ال  ا من جملة امل

رجان   رجان األفالم الوثائقية ،م رجانات تختص بأنواع أفالم معينة كم . أو م ...ا املرأة ، افالم الرعب 

حية وأخرى غ ذلك.  داف ر رجانات ذات أ ناك م ة   األفالم القص

رجانات: آلية عمل ا 3 -1  مل

شاء   ل مؤسسة وراء إ داف  عود إ أ ن ر وغ ر وذلك  رجانات األفالم إ نوع تنقسم م

ات   الته إ شر عود تمو رجانات  العالم تتخذ النموذج غ الر الذي  رجان  ،لكن أغلب امل ذا امل

ور امل  م ة  ج العالمات التجار و رجان ب سمح إدارة امل ات ومن  شباك تذاكر  بحيث  رجان لتلك الشر
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س رسوم   رسوم  أخرى  رجانات  م تفرض  ن  ومة فح ا قبل  ال من  تمو رجانات  امل عض  تتلقى  كما 

رجانات   عض امل ذا الرسم   م ونجد  س نظر  أعمال دف صا أفالم جدد ح ي س الدخول و 

ن تو مثال  ح ان أو تور رجان  رجان روتردام    الدولية كم ا م رجانات أخرى رسوم دخول وم ال تفرض م

مومباي.  رجان  غرض   وم املشاركة  األفالم  فحص  و  و املنافسة  أو  املسابقة  و  رجان  امل إقامة  أساس 

س املنافسة .  رجانات غايته العرض فقط ول نما نجد نوع من امل ا ب  تقييم

رجان :  -2 ق العمل  امل  فر

أو فشل نجاح  العمل    يقوم  ق  عدد أعضاء فر ختلف  و عليه  شرف  الذي  العمل  ق  رجان ع فر أي م

ي :  اال شابه و  سميات فإن األدوار ت رجان ومع اختالف ال ل م  حسب طبيعة 

امه أيضا جمع   شمل م رجان والناطق الرس باسمه و ة امل ون واج و  الغالب ي س)  : و املدير (الرئ

رجان وتم ل للم  ثيله  محافل أخرى.  التمو

دة. نة املشا س أحيانا  اص  و ص أو مجموعة أ مج:  يقومون بانتقاء األفالم املشاركة    امل

رجان.   امل

اب حقوق   ص الذي يتواصل مع جميع أ و ال نامج و عد املوافقة ع ال ي دوره  أ نامج :و سق ال م

م ع ال األ  صول م رجان. األفالم من أجل ا  صلية للعرض  امل

ية.   كمن دوره  التحقق من العمل من الناحية الفنية واللوجس سق الف : و  امل

ا من   سيق مع ) والت ، االدارة ...ا ذه القسم بالعمل مع األقسام األخرى(القسم الف قسم االنتاج: يقوم 

صدار  ز القاعات العرض و ام ك .أجل العديد امل  التذاكر ...ا

ص املسؤول   و ال م و رجان وجميع الضيوف وخاصة األجانب م ن امل و الوسيط ب سق الضيوف: و م

م (رقم الرحلة   بات سفر م ترت و الذي يزود ات و  صول ع التأش م واملساعدة  ا م وتنقل عن إقام

،الن العرض  (توقيت  ال  الزم  م  )،جدول ...ا الفندق  ،املناقشات  اسم  فية  ال دوات 

ية،   ترحي رسالة  الضيف،  شاط  ) امللف  شمل  و ضيف  ل  ل ملف  بإعداد  لف  امل و  و  ( واللقاءات....ا

، بطاقات دخول إن وجدت ،معلومات عن املدينة أو البلد   رجان وجدوله الزم طة املدينة ،دليل امل خر

 وشارة االعتماد .). 

ارة  التواصل  املسؤول اإلعالمي أو العالقات الع ص الذي له صلة بوسائل اإلعالم ولديه م و ال امة :و

رجان .  ق للم سو مته تقت ال  ف
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ن    دد والتأكد من الضيوف واملشرف امه ع التأكد من بدء العرض  الوقت ا مدير املوقع: تقتصر م

ددة وسالمة آلة العرض . م ا  أماك

م خاصة  ب توفر جمون: ي رجانات الدولية .  امل   امل

من    ، النقاش  وادارة  ور  م ا مع  والتعامل  املقابالت  بإجراء  يقوم  الذي  ص  ال و  و النقاش:  مشرف 

نمائية .  ون مطلعا بالقضايا الس  صفاته أن ي

ة   م بف تم انتدا رجان و شؤون امل م أخذ أدوار أقل دراية  اص الذين يمك م األ ة  املتطوعون :و قص

وفا تر : م الصادق،  ان  ول انا  رجان أو اثنائه . (  ) 2017قبل امل

رجان :  -3 داف امل  أ

مح  ملتفرج  ي  نما س إنتاج  أفضل  تقديم   ، ولة  مج نمات  س ف  التعر إ  العموم  رجان   امل دف 

ور إ م ا ،جذب ا ز عز نمائية و شر ثقافة س نمائية واعدة ، ب س نما  ،الكشف عن موا  قاعات الس

لية أو الوطنية  نما ا ،ب ص ). والدفاع عن الس  (صالح السرمي

رجان:  -4 ونات محيط امل  م

رجان من   ور امل ون جم طط : 10يت ي  ا اال ة   عناصر و مو

 

 

رجان  يط امل ونة   رسم تخطيطي يو العناصر امل
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محيط   طط  ا ذا  خالل  من  وره  يت  وجم ع  السا الفن  صناع  ع  رجان  امل يقتصر  ،فال  رجان  امل

للبلد   والوطنية  لية  ا الثقافة  شمل  وال  ن  أخر ن  متفاعل إ  ذلك  يتعدى  نما  و اإلعالم  ووسائل 

رجان وأثره ذلك ع   ن ومختلف الب التحتية واملرافق املستعملة إلقامة امل لي املستضيف و الساسة ا

ل  االقتصاد   ش ما للفنون  ل رافدا م ش لية والوطنية  غرا .فالثقافة ا يط ا ا باإلضافة إ ا

العادات والتقاليد والقيم و تدخل  تفاعل تأث  ل املركبات من  نما ،تحمل الثقافة   عام والسيما الس

ج ف رجانات من خالل خلق فضاء تفاعل ثقا تم ذا ما تجسده امل دث  وتأثر و ا مختلف الثقافات ع ا

. ور مح م نما وما تقدمه من ثقافة متعددة  رجان وع مضمونه أي الس وسنالحظ كيف   نفسه أي امل

ونات األخرى .  ونات السيما فضاء العرض وتأث ذلك ع با امل ذه امل ائحة  ت ا   غ

رجانات األفالم  -5 ا ع م ائحة ووقع  أزمة ا

ازي وذلك لتخفيف انتقال العدوى وأطلقت حمالت واسعة   فرضت         ائحة عزلة اجتماعية كنوع اح ا

ثما يجدون بديل تلك اإلجراءات   شر ر ن ال ل أنواع االتصال ب للتوعية بالتباعد االجتما و االبتعاد عن 

ن   دود ومنع تنقل املواطن ناك من البلدان من اتخذت قيود أك صرامة بإغالق ا ال  و وتوقيف جميع أش

ات اليوم   ياة العادي   و ا تأث قوي ومباشر ع نمط ير ا ان ل ذه األزمة  ية للمواطن ، ياة الروتي ا

ن ع اإلجراءات السابقة ملدة زمنية أطول، عود املواطن  التفك بالرجوع إ ذلك النمط أصعب  ظل 

ذه اإلجراءات تأثرت األحداث الثقافي  رجانات من تأجيل و إلغاء أو استخدام بدائل و خضم  ا امل ة بما ف

يبة، فيفري  أخرى.   ر    )2021(و نما ودور العرض ووقف تصو ي إغالق قاعات الس نما عرف القطاع الس

ا مع األزمة ، عاط ى   نمائية الك رجانات الس  األفالم  أرجاء مختلفة من العالم وقد اختلفت امل

ي دورته ال      نما ان الس رجان  شط   73أل م ميع األ سية حظر ا  عد إعالن الرئاسة الفر ة  ، خصوصا 

رجان   ا أن التفك بإقامة امل رجان حي اء، وذكر القائمون  امل ب تف الو س ا  ورا كب ال تضم جم

سا .  رجانات عدة بفر ون صعبا وذلك وسط حملة واسعة إللغاء م قة التقليدية سي  بطر

شكيلة الرسم رجان باالكتفاء إ  عرض ال أ القائمون ع امل ذه األزمة    56ية واملؤلفة من  و خضم 

ملوقع   وسمح  ي     France.tvفيلما  ا ا العرض  خالل  ن من  للمخرج الضوء ع قسم األسبو  سليط  ب

ا ستة أفالم من سنة ، عرض من خالل ان  نما تقوم قناة كنال بلوس بتقديم ليلة    2019لعشرات األفالم ب

و  ونية   االلك الدعائم  ع  ي  جز ل  ش دث  ا نقل  تم  أي  انخرط  ،  ،كما  ي  ما ا االتصال  قنوات 

نمائية عاملية  مبادرة   رجانات س ان مع عدة م رجان  اضية ع    we are oneم نظيم فعالية اف وذلك ب
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) اليوتيوب  الطبية  AFP  ,2021موقع  الطواقم  فيه  شكر  ملصق  امللغاة  للدورة  الرس  امللصق  د  )وش

وس و ة الف يل مواج م  س ودا  )01التا أصبحوا نجوم الساعة . (صورة رقم  ومج

 

ان دورة  01صورة رقم  رجان   AFPامللغاة املصدر  2020تو ملصق م

ن عليه       ة  ظل اعتقاد القائم اضية  و األخرى حضور ن واحدة اف ن إ إقامة دورت رجان برل عمد م

ي و دورته ال نما رجان البندقية الس ائحة وع خالف البقية فإن م ثما يتم كبح ا   77كسب الوقت ر

ية صارمة. رأى القائمون ع الدورة أن إقامة امل ا وسط إجراءات  م  نظم رجان من شأنه أن يخفف 

دة بمنصات البث   عدما تم حصر املشا ة  الكب عيد األفالم إ الشاشة  عيه و متع متا ورونا و وس  ف

ا :"   تو باب رجان السيد أل نما حيث صرح مدير امل عد إغالق قاعات الس لم  التدفقي أو املنصات الرقمية 

رجان ستطيع عدم اقامة امل ا إقامة حواجز  )  AFP) "نكن  ة ومن بي از افة التداب االح ا إ إتخاذ  مش

ة .( صورة رقم  ات حرار ام اد األحمر ووضع  ساط ال ور  عن ال م ة ا ب رؤ  )02ت

 

رجان البندقية دورة رقم ال  02صورة رقم  واجز  م  AFPاملصدر  77تو ا
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" ان  رجان  امل مدير  رجان  وقال  امل إقامة  ع  إن  األفالم   دة  مشا من  مللنا  عدما  ة  م ضرورة  انت 

نما   . (reuters، 2021) "املنصات الرقمية  وأننا نتجه اليوم نحو خطر تراجع مطرد للس

قة   عر رجانات  م رؤساء  قبل  من  البندقية  رجان  م مع  كب  تضامن  ناك  ان  الوضع  ذا  خضم  و 

يا س ن وروتردام وسان سي رل ان و رجان  دث الدو منذ بداية األزمة  كم ذا ا ارنو  للمشاركة   ن ولو

م مع صا األفالم الذين   ؤالء الرؤساء عن عميق تضام وا  نما وقد ع عالم الس ية وال أضرت  ال

رجانات من خالل   امل ؤالء رؤساء  عض  أبدى  وقد  ظروف صعبة  م   م الستكمال أعمال عض اضطر 

م تزايد اس حا ي وما تلقيه من نتائج سلبية ع  تصر نما ج الس و الرقمية  عملية ال تخدام منصات 

نما .   قاعات الس

ديثة : -6 شار  املبتكرات ا تمية التكنولوجية وان رجانات األفالم والفضاء الرق : ا  م

أو االتصالية ( الوسيلة االعالمية  إ أن الوسيلة  التكنولوجية  تمية  ا ة  نما)    ش نظر ا الس ف بما 

ان ( لو كذا يقدم الباحث مارشال ما ة فقد  Marshall Mcluhanالرسالة ، ذه النظر ) أطروحته حول 

ة ع مجموعة من الفرضيات :  ذه النظر تمع وقد قامت  اما لوسائل االتصال خاصة  ا  أعطى دورا 

سان:  الفرضية األو واس اإل  :وسائل االتصال  امتداد 

األسا   تمعات، فالتحول  ا ع  ال تؤثر  تكنولوجيا   ا  أفرز ال  اعات  ان أن االخ لو يرى ما

ة زمنية معينة    ون  ف تمع. فطبيعة وسائل االتصال ال ت تقنيات االتصال يؤثر ع التحوالت  ا

الوسيل تلك  الرسالة   عليه  ون  ت مما  أك  تمع  ا ون 
ّ
ت ترتبط  ال  معينة  ة زمنية  ف ل  أن  بمع  ة، 

عة مراحل: ي إ أر سا و يقسم االتصال اإل ا و  بالوسيلة اإلعالمية املتوفرة  زم

ة.   .1  مرحلة املشاف

 مرحلة الكتابة.  .2

 مرحلة الطباعة.  .3

ونية .  .4  مرحلة الوسائل االلك

ان حول استخدام تكنولوجيا   لو شر فكرة م ونية  ال ساعدت ع  ة  شار إ أن فكرة العالم قر

 ) 36، صفحة 2003االتصال.(دليو، 

 : الوسيلة  الرسالة : الفرضية الثانية
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تمعات   ا شكيل  تقدمه  و ذلك   الذي  توى  ا أو  املضمون  س  ول ل وسيلة  األساس  بمع أن 

تمامه ع املضمون الذي  ،فاملض ن يتفوق ا ور مع ل وسيلة جم م بل الوسيلة ، فل مون حسبه غ م

 ) 36، صفحة 2003تقدمه. (دليو، 

ة أحسن من الوسيلة األخرى   ناك وسيلة أفضل من أخرى  تقديم مضمون آو تجر ان أن  لو عتقد م

دة آو   ون مثال أفضل من جر ل وسيلة خصائص أفضل من  كنقل مباراة كرة قدم ع التلفز اإلذاعة  فل

دث وعرض   األخرى. ور العديد من املنصات الرقمية  نقل ا رجانات األفالم بظ ذا ما انطبق ع امل و

ال مع نتفليكس و أمازون .  و ا  األفالم كما 

 :وسائل االتصال الساخنة  والباردة:  الفرضية الثالثة

ن، الساخن وا ان مصط لو قصد بالوسائل الباردة تلك  االتصاللبارد لتوصيف وسائل  لقد قدم م . و

د كب   ون ف تحتاج إ ج نما أو التلفز سبة للس ال بال و ا دا إيجابيا  املستقبل كما  ال تتطلب ج

ور أما الوسائل الساخنة ف ال   م ة من ا مة كب و بذلك يحتاج إ مسا ور للتخيل و م من قبل ا

و الشأن  تقيم ا واس كما  ص املتلقي ف ال تحافظ ع توازن ا اد ال ز مما يقلل من اج ا ملع ا

  الوسائل الباردة مثل االذاعة .

ة   وم القر ا حول مف تمية التكنولوجية فانه لقي انتقادات أبرز ة ا ان حول نظر الو ل ما قدمه م ومع 

عد مجدية  خضم الفر  ونية  ال لم  ا ع  ال ا تكنولوجيا االتصال، و العزلة ال فرض دانية ال عزز

من   قق  ا اإلشباع  و  االستخدام  البحث   أي  الوسائل  من  األفراد  متطلبات  تزايد  إ  باإلضافة  الفرد 

ك ع الوسيلة كرسالة .  ناقض مع ال و ما ي  الوسيلة اإلعالمية و

ت تكنولوجيا االعالم واالتصال   ل وقد  لقد أ ا ضرورة غ قابلة للتجا وامل الرقمية م و السيما ا

ج الفيل ع الوسائط  و عاد إ ال ا من صور متعددة األ ال نما بمختلف أش دخلت  عالم صناعة الس

شار   ة ان ديثة  مجال تكنولوجيات االعالم واالتصال فنظر شار املبتكرات ا عزو ذلك إ ان املتعددة و

ن مع توسيع املراحل التدفق ووسائطه  املب ب من نموذج انتقال املعلومات ع مرحلت ديثة تق تكرات ا

ة بفرضية تدفق االتصال ع مراحل   ذه املقار صية ،تأخذ  عميق العالقات ال ذا  إطار تمديد  و و

قادة   خاصة  املستحدثة  ار  األف شر  التأث   يلعبه   الذي  والدور  أفراد  رجانات  وع  امل (رؤساء  الرأي 

شار املبتكرات وع   ك ع ان ق ال ار أي عن طر التا تحليل  مجموع عملية االبت ن باالتصال ) و والقائم

ن روجرز وشوميكر   ل من الباحث عت  ة، إذ يرى     rogers &shoamakerمراحل ،و ذه النظر من مؤس 

عتمد ع أساس ات ة  ذه النظر ن األفراد يتم من خالل  روجرز أن  ار والتكنولوجيا ب شار األف صا فان
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ذه املستحدثات ( شر  و األخر   م  س مالت اإلعالمية إضافة إ االتصال ال الذي   Thomasا

& Johns, 1993, p .30 : ي اآل ار  ن نموذجا لعناصر تدفق املعلومات املتعلق باالبت ل من الباحث قدم   ) و

عون والعلماء وعوامل التغي االجتما وقادة الرأي. املص -1  در: ا

ديد. -2 ار ا نا املنصات الرقمية الرسالة: االبت  ونقصد 

-  .  الوسيلة: قنوات وسائل اإلعالم وقنوات االتصال ال

4- . ور  النظام االجتما م  املستقبل: أعضاء ا

ات والسلوك   -5 ار واالتجا غي  األف  األثر: 

تمية   ا حول  أطروحته  عرض  الرسالة   الوسيلة   بأن  القائلة  ل  زو ال  ارولد  بفرضية  سلمنا  إذا 

س ما تتضمنه     technological Determinismالتكنولوجية   فسنقول بالضرورة أن العنصر املستحدث ل

ديدة من رسائل   ، وقد خص    وسائل اإلعالم ا إ رسالة  ا  شوميكر    وروجرز  بقدر ما تتحول  بنفس

: شار املبتكرات فيما ي صائص ال  تحدد وان ددات وا  ا

ية : -1 س ة ال م   امل ء آخر موجود مسبقا ، لكن  امل ء مشابه ل ون  املستحدث أو املبتكر قد ي

ية للفكرة   س قصد  و مدى إدراك الفرد  للمزايا ال ديدة سواء من الناحية االقتصادية أو االجتماعية و ا

األسلوب   أو  الفكرة  ب  ي الذي  ص  ال ع  عود  ال  االقتصادية  الفائدة  مدى  عادة  ية  س ال ة  بامل

. ديد  رجانات ع الفضاء  ا ل امل م تحو الرقمية وقبول ن ع املنصات  وقد تج ذلك من قبل القائم

ر بمنطق  سبة  الرق  ب بيع    50-50  ا  باإلضافة  ن  واملوزع الرقمية   املنصات  ن  ب االيرادات  لتقاسم 

اضية.  )Hanzlík(  تذاكر اف

واالستخدام   -2 م  الف ل  س انه  ع  املستحدث  أو  للمبتكر  الفرد  إدراك  مدى  أي  التعقيد:  درجة 

ا سر استعماال من أف ار املستحدثة أك وضوحا وأ عض األف الحظ أن  ر أخرى (اختالف آليات وأدوات  و

 )  ( األخرى  عن  ا  تم خاصية  ا  م ل  فل ديد  ا املستخدمات  Rissoan, 2011, p  .30اإلعالم  )وتختلف 

م زادت   لة التعامل والف ديدة س انت الفكرة ا لما  ا  ف ا والتعامل مع م ولة ف (الوسائل )  مدى س

ا، شار نا املن   سرعة ان رجان صات الرقمية اونقصد  عض    لبديلة  امل ا  عض التطبيقات ال أوجد و

ا   وامل الرقمية الفتقار ا ع ا الناشئة ال اعتمدت  بداي رجانات  عض امل ة  ات أو ح خ الشر

ى.  انيات املادية الك  لإلم
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ا  أي   املالئمة:-3 نو شرة لدى من يت نا توافق الفكرة مع القيم املن لما أدرك الفرد أن  واملقصود 

ذا التوافق   ا. بمع أن  شار اته السابقة زادت سرعة ان ذه املبتكرات تتفق مع قيمه واجتماعاته وخ

ا الفرد  عملية تب املستحدث د تحقيق اجات ال ير ا ل ل ومدى مالئم  .من شأنه أن يجعل الفكرة أس

ع مدى قدرة الفرد ع  -4  ب: و ور) ع نطاق محدد ع  القابلية للتجر م ة املستخدم (ا  تجر

ة املستحدث زادت فرصة   ان الفرد ع تجر لما  ذا ف شأنه ، ل ي  ا ة  وقبل أن يتخذ القرار ال يل التجر س

يهت ذه املعاينة.  ب ية للمستحدث / املبتكر من خالل  س التا    له بحيث يمكن أن يتعرف ع املزايا ال و

نا عن ورونا    نتحدث  وس  شار ف ان قبل  انت موجودة  الرقمية  ،فاملنصات  النقلة  ذه  وعيوب  مزايا 

التقنيات    19وفيد   تلك  ستطع  لم  أنه  إال  النت  ع  دة  واملشا الطلب  عند  الفيديو  منصات  سيما  ال 

ا كخيار من   وء إل ائحة بال لت ا نما  رجانات، ب ة  كالسيكيات تنظيم امل زة قو قبل إدارة  إحداث 

ا .  ا  الواقع االف ع مجة مشار ا للطوارئ ودفعت ب رجانات ضمن خطط  عض امل

ماعة    -5 الفرد وا ولة مالحظة  املستحدث فس تب  أو  وضوح استخدام  مدى  أي  يجة:  الن قبول 

اصية للفرد أن يتحدث عن املست ذه ا يح  شاره وت انية ان د من إم حدث مع  لنتائج تب املستحدث تز

اوي و حسن السيد،   اصة بفوائده (م م ا د من قناعا ن مما قد يز ذا ما  )  255، صفحة  1998اآلخر و

ائحة فقد وصل عدد   هنالحظ ة ا م  ف م ن  املنصات الرقمية فقد تضاعف  اد عدد املشارك  از

ي نتفليكس إ  ي مليون   150مليون ومنصة برايم فيديو إ  193مش ن، فيف  ) 2021(األم

ا:  شر املبتكر نذكر م م   سا ا عوامل أخرى  ددات يضاف إل ذه ا  مع 

تمع والنمط اإليديولو  املسيطر عليه. -  طبيعة ونوعية ا

ار.   -  نوع الفكرة واالبت

 القيمة املادية للمستحدث.  -

تمع.املستوى االجتما   -  والتعلي الغالب ع أفراد ا

و جديد ).  - ل ما  ا ع  عرف إقباال كب تمع املتمدن املتحضر  تمع (فا  نوع ا

اوي و حسن السيد،  - تمع. (م   ).157-256، ص 1998العادات والتقاليد السائدة  ا

س مما  واملبتكرات  دمات  ا من  مجموعة  عن  الرقمية  التكنولوجيا  التباعد  كشفت  أزمة  بتجاوز  مح  

اصة بامللتقيات مثل تطبيقي    التطبيقات ا مت     google meetو    zoomاالجتما  يل املثال ، سا ع س
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ور   ن جم ب األفالم وح  النقاد ومنت  ن  ب رجانات  امل عض  النقاشية   لقات  ا إثراء  ا   البعض م

دين .   املشا

رجانات  لعبت املنصات الرقمية دورا    علق بامل ي سواء من ناحية اإلنتاج أو العرض أما ما  نما ج الس و ال

مجة األفالم القديمة   رجانات ب عض امل ا الرق كحل بديل فقامت  وء إ العالم االف فقد تم ال

رجان  صورته الرقمية ي عض النقاد أن امل رى  س و نمائية بتو جعله  مثل ما حدث  أيام قرطاج الس

و موجود   و الذي يخالف ما  و ا مول  و اتف ا اسوب أو ال دة الفيلم وراء شاشة ا ال  مشا مخ

اته   الة  وا تصور  يمكننا  فال  ان  امل ببعد  يتعلقان  خ  وتار ذاكرة  رجان  فللم نمائية  الس القاعة  داخل 

ا ف ا خصوصي رجانات ع املنصات الرقمية مما يفقد ل جميع امل ستحضر  تحو رجان  عندما نقول م

النقاشية   لسات  ا مثل  ة  املواز شاطات  ال تلك  أو  العرض  قاعة  تصفيق   أو  اد األحمر  ال مخيلتنا 

الرغم من التوجسات واالنتقادات ال  ن و في ور وال م ن النقاد وصا األفالم وتفاعل ا ة ب وار وا

رجان ح عطي للم ونه ال  له وأساساته فإنه ال يمكننا التغا عن  تطال الفضاء الرق  ل ش قه بل يخ

نما .  لة الكساد الذي عرفه قطاع الس ا مستقبال كحل لتجنب مش  التفك ف

نقل   عمليات  يل  س خالل  من  ائحة  ا آثار  من  التخفيف  من  العرض  ات  شر ساعدت  عام  ل  ش و

ضور ل يل اختفاء ا اضية مع  رجانات الرقمية واالف ضور  امل عليق ا رجان و ة للم يو لتجمعات ا

العروض   ذه النقلة  عض النقاط اإليجابية   يل  الرغم من  رجان  و الفع واملادي إلجراءات امل

يك الوصول إ جما جديدة خاصة من خارج   نامج الرس نا عض األفالم خارج ال عة  انية و متا ا

رجان  صفته الطبيعية إال أنه طرح  البلد املنظم أو إ أولئك ال عة امل م الظروف  العادة من متا  تمنع

ره  حال ما إذا بقي   ا وجو رجان االف ذا امل دث حول كينونته  ذا ا ن ع  توجس لدى القائم

ن االتفاقيات التأج وخدمات البث.    )Armstrong ،2021(ر

 اتمةا

وفيد      ورونا  ل أوسع من    19ختاما نقول أن جائحة   ش لت باستعمال التقنيات التواصل االجتما 

رجانات نحو البحث عن خطط بديلة   ذه امل رجانات األفالم ودفعت  ا  م ذي قبل  مجاالت عديدة بمن ف

عاملنا سيما   ال  االت  اإلش عض  طرح  عيد  ما  و  و األزمات  وقت  ا  إل أ  الفيلم    ت تلقي  حول  ي  العر

عض النقاد من   ضرورة   حات نجد ما يراه  ن تلك املق ا ومن ب ن الواق واالف ن العامل ي ب نما الس

ا  مجال إقامة   دل الذي أحدثه العالم االف تفليكس .و بالرغم من ا ة ب ية شب ات عر خلق شر
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ن مرحب به ومعارض ل نمائية ب رجانات الس ة  امل ه إال أننا ال يمكننا غض الطرف عن البحث عن حلول جذر

ل عام. ش رجانات  نما وامل ا بما يخدم قطاع الس ز الطرح الرق كحتمية البد م عز  و

تمعات وما صاحبه من تقدم  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،ألقى ذلك التطور بظالله    ونظرا لتطور ا

ا ا   ع مختلف القطاعات بما ف ذه التكنولوجيا بتوف فضاء اف مت  نمائية وقد سا الصناعة الس

ع   التكنولوجية  تمية  ا ة  نظر أكدته  ما  ذا  و ثقافية   رات  تظا إلقامة  الواق  الفضاء  عن  بديل 

ن  ب اختالفات  نجد  ذا  ل ا  جود حسب  ألخرى  وسيلة  من  تختلف  قيمة  للتقنية  أصبح  ،حيث  ا  فرضيا

رايم فيديو أو يوتوب . املنصات الرقمي    ة كنتفليكس و
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Comparison of cinematographic consumption values of traditional and virtual media 

اضية  ي للوسائط التقليدية واالف نما الك الس  مقارنة مدى االس

L’impact de la pandémie covid-19 sur la valeur perçue de la consommation 

cinématographique 

Dr Hend KARRAY 

ند كّراي   د. 

Higher School of Audio-visual and Cinema ESAC Gammarth-Carthage University-Tunisia 

نما والسم الب س-جامعة قرطاج-صري يقمرتاملدرسة العليا لعلوم الس تو  

karrayhind@gmail.com 
Abstract:  
 Since its appearance, the Covid-19 pandemic, has upset the film industry and affected all its branches. Production has been suspended, film releases 

delayed and cinemas closed. Also, the health crisis has contributed to change the habits of cinema consumption. With the repeated closure of theaters, 

online consumption has become popular. A consumption that in addition to providing flexibility in time and space, it has increasingly provided a 

diversity of new offers. Through a qualitative interview survey, we studied and compared the perceived value of the cinema consumption experience 

in theaters and online, in this pandemic context. The results obtained don not only indicate a certain convergence between the two modes of 

consumption, but also show an apprehension of the perceived value of the cinematographic experience different from before Covid 19. A value which 

brings together new components both in terms of the benefits received and of the sacrifices made. 

 

Keywords: 
 cinematographic experience, perceived value, benefits, sacrifices, cinema, online consumption 

ص:    امل
وفيد  ي بجميع فروعه.   19-لقد أحدثت جائحة  نما ا  القطاع الس

ً
وظ ا، اضطراًبا م ور  منذ ظ

ر ص متواصل إضافة إ تأجيل العروض و  غي حيث توقف إنتاج األفالم بحكم ما تم فرضه من  ّية نذكر أيضا  ذه األزمة ال نما.من تداعيات  غلق دور الّس

لك نحو آلوسائط البديلة نما، توجه آملس يجة للغلق املتكرر لقاعات الس ي، إذ ن نما الك املنتوج الس  عن ما     نمط اس
ً
نات. فضال الك االفالم ع االن وتزايد وراج آس

ذه الوسيلة من مرونة من حي يحه  ر باقة متنوعة من األفالم املستجدة ت
ّ
ان، ف توف ة اختيار الزمن وامل ديثة . ث حرّ   . و ا

ذ ن  سياق  لك نمائّية لدى عّينة من املس ة الس امال من خالل تقنّية "استطالع الّرأي" قمنا بدراسة ومقارنة القيمة املنتظرة من التجر ذه الّدراسة ت ائحة. أفرزت  ه ا

ن ال نمائّية ع مستوى الفوائد املب ة الس ّونات القيمة املنتظرة من التجر ا ، إ جانب تطّور م ه اإلف ي التقليدي ونظ ال يات املقّدمة.نمط اإلس   رتقبة والت

لمات املفتاحية:   ال
الك ع ا نما ، االس يات ، الس نمائية ، القيمة املنتظرة ، الفوائد ، الت ة الس نت التجر   إلن

 

Résumé : 
 La pandémie covid -19, depuis son apparition, a bouleversé le secteur cinématographique et a touché toutes ses branches. Des productions 

suspendues, des sorties de films retardées et des salles de cinéma fermées. Egalement, la crise sanitaire a participé à muter les habitudes de 

consommation cinématographique. Avec la fermeture répétée des salles, la consommation en ligne est devenue populaire. Une consommation qui en 

plus de fournir la flexibilité en matière de temps et d’espace, procure de plus en plus une diversité d’offres inédites. Via une étude qualitative par les 

entretiens, nous avons étudié et comparé la valeur perçue de l’expérience de consommation cinématographique en salle et en ligne, dans ce contexte 

de pandémie. Les résultats obtenus indiquent une certaine convergence entre les deux modes de consommation mais aussi montrent une 

appréhension de la valeur perçue de l’expérience cinématographique différente d’avant covid 19. Une valeur qui regroupe de nouveaux composants 

aussi bien au niveau des bénéfices reçus que des sacrifices consentis. 

 

Mots clés :  

expérience cinématographique, valeur perçue, bénéfices, sacrifices, salle, consommation en ligne. 
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Introduction 

Avec l’innovation technologique le consommateur actuel est désormais multi-canal. Il cherche 

via les supports physiques et virtuels à optimiser sa valeur de consommation (Antéblian, Filser, 

& Roederer, 2013) et considère les nouveaux médias comme des canaux qui lui permettent de 

contourner les contraintes du contexte physique (telles que la fermeture de salles de cinéma 

en conséquences des restrictions sanitaires due à la pandémie). Une tendance qui s’est 

accentuée dernièrement suite aux situations exceptionnelles telles que la période de 

confinement causée par la pandémie COVID 1914. Pour le cinéma, la migration des habitudes 

de consommation en faveur du streaming est constatée par l’accroissement rapide des 

abonnements aux services de vidéo à la demande.’ Pendant le confinement du printemps 

2020, Netflix a attiré près de 36 millions de nouveaux abonnés au premier semestre, tandis 

que le nombre d’abonnés à Disney+ est passé de 28,6 millions à 50 millions entre février et 

avril 2020. Dans un tel contexte, la compréhension du lien entre expériences réelle et virtuelle 

s’avère primordial pour garantir la pérennité économique des structures physique.  

Dans cet article, nous proposons d’étudier et de comparer la valeur perçue de l’expérience de 

cinématographique dans la sphère réelle et dans la sphère virtuelle et de relever les sources de 

valorisation respectives de chaque support.  Soit étudier comment ces deux processus  de 

consommation, sont appréhendés et perçues par les consommateurs. Est ce que les 

dimensions retenues pour la sphère physique sont les  même que la sphère virtuelle ? Quelles 

sont les valeurs les plus recherchées dans l’appréhension de la valeur globale perçue ? Est ce 

qu’il existe un lien de complémentarité entre ces deux processus ? 

Ainsi, nous adopterons une démarche qualitative exploratoire, suivie d’une étude quantitative 

afin de répondre à ces interrogations. Nous présenterons tout d’abord le cadre théorique puis 

la méthodologie employée, les résultats obtenus et leur discussion, avant de nous pencher sur 

les limites de nos travaux et de suggérer des voies de recherche. 

 
14 En effet, pendant le confinement du printemps 2020, les abonnements aux services de vidéo à la demande ont fléché. 

(Netflix par exemple a attiré près de 26 millions de nouveaux abonnés pour le premier semestre de 2020, tandis que le 

nombre d’abonnés à Disney+ est passé de 28,6 millions à 50 millions entre février et avril 2020) 
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1-Cadre théorique : 

1-1-Le concept de l’expérience : 

Le concept « d’expérience » trouve origine dans les travaux de (Hirschman & Holbrook, 1982), 

dans lequel les auteurs affirment que le comportement du consommateur suit les aspects 

expérientiels (les 3F « Fantasies, Feeling and Fun ») et pas seulement à un processus de 

décision rationnel. Ce qui a induit à la considérer comme une fin en elle –même (intrinsèque) 

et non seulement un moyen pour servir une fin qui lui soit extérieure (extrinsèque). Ainsi, 

l’expérience de consommation regroupe aussi bien des éléments instrumentaux (utilitaire et 

connaissance) que les éléments hédoniques (affective et symbolique) (Cohen & Areni, 1991) 

. Dans le contexte virtuel, cette notion a été généralement traitée (empiriquement) via des 

variables empruntés de la littérature de la consommation physique et qui peuvent parfois 

s’avérer inadéquate. Ce qui nous induit à nous interroger sur la fiabilité et la concordance des 

dimensions de la valeur perçue de l’expérience d’un contexte expérientiel réel à un contexte 

virtuel.  

1-2-La valeur de consommation : 

Pour appréhender l’expérience de consommation cinématographique les chercheurs se sont 

fiés au concept de la valeur (Aurier, Evrard, & N’Goala, 2004) (Marteaux & Mencarelli, 2005) . 

Une notion qui depuis quelques années, a pris une place prépondérante dans la recherche en 

marketing. De nombreuses définitions ont été proposées et la plupart d’entre elles s’inscrivent 

dans le cadre de la recherche sur le comportement du consommateur. Au début, la définition 

de ce concept a connu certains balbutiements. Des études qui l’approchent sous différents 

axes oscillant entre la valeur utilité et la valeur d’usage tels que celles de (Zeithaml, 1988) ou 

(Gale, 1994). Holbrook, (Holbrook, 1999) (Holbrook, 1994) considère la valeur comme la 

résultante de l’acte de consommation, une réflexion qui a servi de base pour plusieurs 

recherches.  

Soit une approche factorielle de la valeur où cette dernière se définit à partir d’un croisement 

de dimensions fondamentale (Aurier, Evrard, & N’Goala, 2000). Soit le résultat d’un ensemble 

de qualités positives, perçues par un client.  
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-1-3Les composants de la valeur de consommation : 

Les typologies de la valeur de consommation ont connu différentes évolutions et  

modifications. Cependant, nous choisissons dans cet article de nous référer aux travaux de 

(Aurier, Evrard, & N’Goala, 2004) qui composent la valeur en six dimensions à savoir : la valeur 

utilitaire, connaissance, stimulation expérientielle, lien social, expression de soi et valeur 

spirituelle et les approuvent empiriquement pour le cas du cinéma.  Un choix qui est expliqué 

principalement au fait que cette typologie a été vérifiée et approuvée empiriquement pour le 

secteur cinématographique. 

Tableau 1 : Composants de la valeur de consommation (Aurier, Evrard, & N’Goala, 2004)15 

Orienté vers soi 

Intrinsèque Valeur hédonique 

Extrinsèque Valeur instrumentale : Utilitaire +Connaissance 

(recherche d'information, expertise 

Orienté vers les autres 
Intrinsèque Valeur spirituelle 

Extrinsèque Valeur sociale 

 

 La valeur instrumentale : correspond à une famille de valeur de type "orienté vers soi" 

et "extrinsèque". Dans cette rubrique, nous retiendrions  deux dimensions : la valeur 

utilitaire et la valeur de connaissance.  

 La fonction hédonique : correspond à une famille de valeur de type "orienté vers soi" 

et "intrinsèque". Une valeur qui se rapporte aux plaisirs et aux émotions perçues lors 

de la consommation. (Aurier, Evrard, & N’Goala, 2004) en s’inspirant des travaux de 

(Morin, 1978) ont retenu la stimulation expérientielle comme mesure pour cette 

valeur. 

 
15 Toutes ces dimensions ont été validées empiriquement comme composantes de la valeur de 
consommation cinématographique en salle. 
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 La fonction d'expression de soi : correspond à une famille de valeur de type "orienté 

vers les autres" et "extrinsèque". Dans cette rubrique, nous retiendrons deux 

dimensions : la fonction d'expression des valeurs (parfois appelée signe) et la fonction 

de lien social. La première mesure la capacité du produit à projeter l'expression de soi, 

à jouer un rôle dans la communication sociale en tant que reflet de la personnalité. 

Quant à la deuxième, renvoie  au rôle du produit comme aide à l'interaction sociale et 

à l'échange interindividuel. 

 La valeur spirituelle permet d'appréhender le rôle du cinéma comme un moyen de 

remise en cause et de questionnement de l'individu face aux autres. 

2-Méthode 

Les informations collectées ont été recueillies auprès 53 étudiants de l’école de cinéma (ESAC). 

Le recueil de ces données est réparti en deux phases. Une démarche qualitative à travers des 

entretiens de groupes, suivie d’une étude quantitative effectuée à l’aide d’un questionnaire, 

sur Google forms, envoyé par email. Le choix d’étudiants comme sujets pour cette recherche 

est justifiée par le fait qu’ils sont d’importants consommateurs cinématographiques bi canaux. 

Egalement, cet échantillon nous a permis de retrouver les différentes catégories de 

comportements de consommateurs (« occasionnels », « réguliers », « assidus ») habituellement 

utilisées dans les études sur la fréquentation cinématographique telles que (Aurier, Evrard, & 

N’Goala, 2004).  

3-Résultats: 

3-1-Approche qualitative : La concordance entre les sources de valorisation de 

l’expérience cinématographique des deux sphères réel et virtuel. 

Avant de présenter les résultats il faudrait signaler au préalable que nous nous sommes référés 

dans l’élaboration du guide d'entretien à l’étude de (Aurier, Evrard, & N’Goala, 2004) et ainsi,  

nous avons proposé six sources de valeurs à savoir : la valeur utilitaire, la valeur social, la 

stimulation expérientielle, la valeur connaissance, expression de soi et spiritualité à notre 

échantillon. Nous avons choisi de mener notre étude qualitative à travers des entretiens de 
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groupe (en moyenne une dizaine de personnes). (Carù & Cova, 2003) soulignent à partir de 

cette méthode que « les voix des consommateurs sont souvent de meilleurs véhicules du vécu 

d’un aspect de l’expérience. » 

Notre étude qualitative nous a permis d’affirmer des points de convergence entre les deux 

modalités de consommation synthétisés dans le tableau suivant. Bien que, ces deux processus 

sont complètement distincts (Evrard & Aurier, 1995) ,(Benghozi & Paris, 2003) , (Antéblian, 

Filser, & Roederer, 2013)) nous avons relevé des points de concordance pour les valeurs 

instrumentales, hédonique, sociale. 16En outre, cette étude nous a permis de remarquer des 

degrés d’importances différentes de l’impact de certaines dimensions sur la valeur perçue de 

consommation. Un résultat constaté par le niveau d’interaction lors des entretiens de groupe 

entre les interrogés que nous tenterons de préciser dans la partie quantitative.  

 Valeurs En salle En ligne 

Valeur 

instrumentale 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur 

Utilitaire 

Les spectateurs accordent de l'importance à la qualité 

technique des films (image, son, doublage et au sous-

titrage). 

les spectateurs 

valorisent la qualité 

technique des salles 

comparée à celle à 

domicile. 

Les spectateurs accordent de 

l'importance à la variété 

quantitative et qualitative de 

l'offre en ligne/ Ils valorisent aussi 

la facilité et la flexibilité de ce 

mode de diffusion en termes 

d'organisation et de temps, ils 

soulignent aussi que ce mode leur 

a  permis de contourner les 

contraintes du contexte physique 

comme la fermeture des salles en 

période de confinement/ ce mode 

 
16 Pour la valeur spirituelle, nous avons constaté le désintéressement des interrogés et ce pour les deux modalités de consommation.  
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leur permet de visionner des films 

avec un coût relativement faible. 

Valeur 

Connaissance 

La consommation cinématographique en générale permet 

aux spectateurs de d’enrichir et de s’ouvrir sur des 

réflexions et des civilisations variées 

Ce mode encourage 

le spectateur à 

chercher en 

permanence des 

informations sur les 

films 

Les spectateurs soulignent 

l’abondance et la disponibilité de 

l’information sur Internet qui 

permet de réduire le risque perçu 

de la consommation d’un film. Le 

consommateur obtient des 

informations avant le visionnage 

soit à travers des sites spécialisés 

(exp bande annonce) ou bien via 

les forums. 

Valeur 

hédonique 

Valeur 

Stimulation 

expérientielle 

La consommation cinématographique est un moyen de 

détente et d’évasion, qui leur permet de se projeter dans 

un autre monde en plus de ressentir du plaisir et des 

émotions. 

Les spectateurs en 

plus de la valeur 

affective pour les 

films soulignent la 

magie ou le charme 

de la salle dans leurs 

expériences 

cinématographiques. 

Les spectateurs accordent moins 

d’importance pour le lieu et notent 

la flexibilité de l’expérience en 

termes de temps et d’espace. 

 

Valeur 

sociale 

La consommation cinématographique est une activité qui 

permet d’établir des relations et de partager des émotions. 

Les spectateurs 

accordent de 

Etablir des discussions durant le 

visionnage en mode « chat » 
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La fonction 

d'expression 

de soi 

l’importance aux 

échanges établis  

avec des personnes, 

connues ou pas, 

présentes dans la 

salle. 

Une sortie de cinéma 

leur permet de 

rencontrer leurs 

amis. 

Une sortie de cinéma 

leur permet de 

discuter avec leurs 

amis. 

 

En parler après le visionnage dans 

les forums 

 

Signe   

La valeur 

spirituelle 
   

Pour une meilleure présentation des résultats, nous choisissons d’argumenter notre travail par 

des extraits des entretiens de groupe classés par valeur et par support. 

3-2-Valeur Utilitaire : 

 La qualité technique : 

 

 

 

 

 

Extraits des entretiens de groupe : 

La qualité technique est un composant important de l’expérience en salle, qui m’aide à me 
projeter dans le film….Je ne comprends pas pourquoi les exploitants n’investissent pas dans la 
qualité technique de leurs écrans… il y’a toujours un élément qui manque …. Pour bénéficier 
d’une bonne qualité technique, il faut aller dans les salles des multiplexes … ce qui n’est pas 
toujours permis pour tout le monde vu le prix élevé des tickets ... 

 



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 205   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

 

 

 

 Sous-titrages et doublages  

 

 

 La variété des films  

 

 

 

 

 

 

  

 

3-3-Valeur connaissance : 

 

 

 

 

 

 

Extraits des entretiens de groupe : 

Via internet je peux regarder un film sur différents écrans ….C’est moi qui décide de la qualité 
technique ….. Comme si les salles nous proposent une qualité irréprochable…. 

Dans les salles de cinéma les films sont généralement doublés en français….Pourquoi nous 
l’imposer… je veux visionner le film en version originale … Si tu trouves un film en langue originale le 
sous-titrage est toujours français….Je trouve que via internet ce problème est résolu. 

 

Le nombre des salles de cinéma en Tunisie ne permet pas de proposer une grande variété de films, 
généralement nous retrouvons les films commerciaux…. 

Est-ce que les exploitants tunisiens proposent des films « inderground » ou de genre… bien sûr que 
non, ça ne coïncide pas avec leurs objectifs commerciaux…  

Je trouve que l’offre des salles me convient parfaitement.. J’ai une grande appétence pour les films 
tunisiens que je ne peux trouver que dans les salles de cinéma.. 

Via internet personne ne t’impose son choix, tu peux accéder à n’importe quel genre de films, en 
version originale ou doublée..  

On peut trouver une offre inédite … les grands studios diffusent de plus en plus leurs produits en 
exclusivité sur les plateformes… c’est la nouvelle stratégie des majors.  

A cause de la crise sanitaire, cet outil nous a bien servi ….en cette période nous n’avons pas une 
grande variété de films dans les salles…  

Je ne trouve pas que la salle me fournit suffisamment de données sur les films.. Il faut que je cherche 
moi-même des informations sur les films via internet…Les affiches ou les bandes annonces sont des 
outils parmi d’autres …ça dépend des films..Non je me contente du synopsis c’est tout ce qui 
m’importe… 

Je peux accéder facilement à n’importe quelle information sur le film … pendant le confinement je 
consultais la page face book on a regardé pour vous  « films et séries » pour m’informer ….ça ne demande 
pas beaucoup d’efforts pour avoir l’information..Ça me permet d’avoir une idée générale sur le film… à 
partir des forums je peux savoir si ce film va me plaire ou pas… les sites professionnels, les magazines 
électroniques me fournissent tous ce dont j’ai besoin de connaitre…a travers ces informations je suis plus 
sûre sur la qualité du film   
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3-4-Valeur Stimulation expérientielle : 

 

 

3-5-Valeur sociale : 

Salle : Les spectateurs accordent de l’importance aux échanges établis avec d’autres 

personnes. 

 

 

 

Internet : cet outil pe 

La salle permet d’établir des discussions à la fois durant et après le visionnage  

4- Etude quantitative : 

Afin de mieux cerner l’impact de chacune de ces dimensions sur la valeur perçue de 

consommation cinématographique. Nous avons procédé dans une deuxième étape à une 

étude quantitative, via la méthode de questionnaire (formulé sur google forms et envoyé par 

email). 

Il ressort de cette étude les résultats suivants : 

4-1-La salle : source de valeur hédonique 

En ce qui concerne la salle,  la stimulation expérientielle figure comme l’élément le plus 

important dans l’appréhension de la valeur de consommation. En effet, 94,33% des individus 

interrogés soit (50/53) mentionnent qu’ils sont « assez d'accord, d'accord ou parfaitement 

d'accord » pour affirmer qu'ils fréquentent la salle pour se déconnecter et retrouver un 

moment de détente et d’évasion (la moyenne est de 4,08 sur une échelle de 1 à 5) suivie de la 

dimension sociale. Environ 90.56% des interrogés indiquent avec une moyenne de 4 qu’ils 

Rien ne peut remplacer l’ambiance d’une salle obscure… dans une salle de cinéma je suis emporté dans un 
autre monde, Quand je regarde un film au cinéma, j’oublie tout ce qui m’entoure… j’éprouve une 
sensation de bien-être… 

Ça me permet rencontrer leurs amis… ça me donne l’occasion d’en parler ensuite avec des amis, aller au 
cinéma c’est conviviale … ça me permet de passer de bons moments avec mes amis.. c’est bien de partager 
des émotions avec des personnes que tu ne connais pas …  

Je peux discuter avec mes amis durant le visionnage en mode « chat »…ça me permet d’échanger avec 
mes amis des émotions en temps réel … ça me permet d’en discuter ensuite dans des forums ….je peux 
participer à des  cinéclubs virtuels … pendant le confinement, ça représentait pour moi un moyen de 
rencontrer les autres même virtuellement..  
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sont « assez d'accord, d'accord ou parfaitement d'accord » qu’une sortie de cinéma est source 

de convivialité et d’interaction sociale. En suivant, le même critère de classement à savoir la 

moyenne de réponses, nous retrouvons la valeur utilitaire à la 3ème  place avec un taux de 3.94 

suivie de la connaissance avec un taux de 3.01 pour 75% de l’échantillon. 

4-2-Internet : support à valeur instrumentale. 

En ce qui concerne internet, nous constatons que les interrogés accordent beaucoup 

d’importance à la valeur instrumentale comparé aux autres valeurs. En effet, nous retrouvons 

que 96.2% des individus interrogés (avec une  moyenne = 4,84) affirment leurs attachements 

à la connaissance et 94.33% (avec une moyenne de 4.76) pour la variété de l’offre ; contre une 

moyenne de 3.5 pour la valeur sociale (75.47%)  et 3.45 pour la stimulation expérientielle 

(73.58%). 

5-Discussion et Conclusion : 

Notre recherche a permis de dégager les composants de la valeur perçue de l’expérience de 

consommation cinématographique, en salle et en ligne. Les résultats indiquent une 

convergence entre certaines dimensions et notamment au niveau de la valeur instrumentale 

et la valeur sociale. Egalement notre étude nous a permis de déduire de la primauté de la valeur 

hédonique dans la conception de la valeur de consommation cinématographique en salle et 

l’importance de la valeur instrumentale dans celle du support virtuel. Un résultat qui a été 

observé auparavant dans les travaux de (Ouazzani, 2020) pour le cas de l’Opéra. 

Egalement cette recherche nous permet de valider la complémentarité entre les deux sphères 

tels que affirmer dans les études de (Benghozi & Paris, 2003) , (Antéblian, Filser, & Roederer, 

2013) . 

Sur un plan théorique, notre recherche et via les dimensions identifiées peut servir de source 

pour l’élaboration d’une échelle de mesure de la valeur perçue de l’expérience 

cinématographique en ligne. 
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D’un point de vue managérial, la connaissance des sources de valorisation de l’expérience 

cinématographique permet aux exploitants (salles et plateformes) de mieux connaitre leurs 

cibles et d’adapter leurs actions en fonction des besoins des spectateurs.  

  



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 209   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

6-Limites et voies de recherche 

En dépit des aboutissements, notre travail ne manque pas de limites qui constituent autant de 

pistes de recherches futures. La première limite est relative aux problèmes de représentativité 

et de généralisation des résultats. En effet, la taille réduite de notre échantillon de 53 étudiants 

ne nous permet pas d’affirmer la validité de nos résultats  ni de les généraliser d’autant plus 

que c’est une population exclusivement issue d’école de cinéma. 

Ainsi, la première voie qui se présente est de compléter cette recherche par une étude 

empirique qui permet de vérifier la validité des dimensions identifiés via un échantillon 

représentatif de la population tunisienne. 

Une autre voie de recherche qui peut être citée se rapporte à la relation entre la valeur de 

consommation et la valeur globale perçue ou bien avec les intentions comportementales tels 

que les travaux de (Zaoui, Ben Ammar Mamlouk, & Trahand, 2008) ou (Charfi & Volle, 2011)  
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Cinematic Creativity in the Time of Corona: Between Reality and Hope   

(The Carthage Film Festival as an example) 
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Abstract:  

This research seeks to reveal the reality of creativity in Tunisian cinema in the time of Corona, as it is one of the prominent cognitive and 

aesthetic activities. One of the components of cinematic artistic creativity is novelty, uniqueness, originality and the use of a 

contemporary visual language in artistic presentation, which distinguishes the cinematographer by discovering a pioneering aesthetic 

trend and by clarifying in an artistic language the stages of development of his society and its political, social and economic conditions. 

This research also shows the extent of the impact of the Corona pandemic on creative thinking and its role in analyzing problems, making 

and making decisions, and the Carthage Film Festival is a model. The cinema sector, like all sectors, hopes for a better tomorrow to get 

out of this crisis with the least damage, as well as trying to urge the importance of coordination between cinematic work and the recipient, 

and to come up with the best solutions from this pandemic. Just as the Corona virus changed the world and became trans-geographical, 

defying the arrogance and tyranny of countries, forcing the world to retreat, isolating and closing its borders, and restricting public and 

personal freedoms. The Carthage Film Festival has changed the pattern of its ideas and modified its discourse in the wake of Covid 19 

and is looking for solutions to problems. Cinema is one of the audiovisual arts that is characterized by special artistic and creative skills, 

as it is not limited to covering the material and creative aspects, through research on innovation in the technical and artistic fields, because 

what is also required is that the creative cinematic product represents a link between the production process and what the audience 

expects and anticipates receiver. 

Keywords: 

Creativity- Cinema- Pandemic- Reality- Hope 

ص   : امل

ذا البحث إ الكشف عن   سيةس  نما التو ورونا    واقع اإلبداع  الس مالية البارزة. فمن  زمن ال شطة املعرفية وا ، باعتباره من األ

ي   نما الف الس شافه مقومات اإلبداع  ي باك نما ، وال تم الس الف ة معاصرة  الطرح  دة والفرادة واألصالة واستخدام لغة بصر ا

إيضاحه بلغة فنية ملراحل تطور مجتمعه وأوضاعه السياسية واالجتماعية واالقتصادية  ذا البحث  .                          اتجاه جما رائد و ن  ّ ب وُ

رجان أيام قرطاج                       ورونا ع التفك اإلبدا ودوره  تحليل املشكالت وصناعة واتخاذ القرارات،  أيضا مدى تأث جائحة   مثل م وُ

نمائية نموذجا ث ع مدى    .الس ذه األزمة بأقل األضرار وكذا محاولة ا روج من  نما مثل جميع القطاعات، غًدا أفضل ل أمل قطاع الس و

مية الت ائحةأ ذه ا لول من  روج بأحسن ا ي واملتلقي، ول نما ن العمل الس ورونا العالم وأصبح عابرا       .سيق ب وس  ّ ف فمثلما غ

صية. ف ات العامة وال ر غالق حدوده، وتقييد ا عزال و ا، وُمرغما العالم ع التقوقع واال و غرافيا، متحديا لغطرسة الدول وج إّن  ل

رجان   وفيد  م اره وعدل خطابه ع وقع  ّ نمط أف نمائية قد غ نما من   للمشكالت.    وأصبح يبحث عن حلول    19أيام قرطاج الس فالس

وانب اإلبداعية، من   وانب املادية وا غطية ا بداعية خاصة،  ف ال تقتصر ع  ارات فنية و ة ال تتم بم خالل  الفنون السمعية البصر

ن عملية اإلنتاج وما  البحث ع التج مزة وصل ب ي  نما و أن يمثل املنتج اإلبدا الس االت التقنية والفنية، ألن املطلوب أيضا  ديد  ا

ور املتلقي.   م قبه ا تظره و  ي

 

لمات املفتاحية:   ال

نما - اإلبداع  ائحة -الس  املأمول  -الواقع -ا
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  قدمةامل

الطاعون   فبعد  أرواح،  عّدة  حصدت  ئة  أو قرون  منذ  سانية  اإل ت  ا               م)750–(541واج ول وال

إيبوال1919-1918) واإلنفلونزا اإلسبانية (1817-1823( وس  قيا    ،) وكذلك ف افر شر   غرب  الذي ان

ر    )2003(  وانفلونزا الطيور  ناز ئة. ا العالم برّج   )2009(وانفلونزا ا ا من األو ة جديدة و أزمة وغ

ّيأ ل  ل ولم ت ومات.  اورونا ال فاجأت ال   الدول وا

ت غضب عاّمة الناس واألطباء ّ ا العميق وأ س" من سبا ورونا "تو ن    لقد أيقظت جائحة  والبيولوجي

ن الذين استخلصوا ضعف الدولة  إدارة أزمة جائحة  ور    والسياسي ورونا، وأيضا كشفت عن مدى تد

ية ن األطراف السياسية  املنظومة ال  ف  . وسط صراع محتدم ب
ّ
وس ول ع للف د ضغطا  ذا التف السر

ا،  ظل النقص الكب  أسرة   ية التحتية املتداعية  معظم شفيات العمومية ذات الب ا ع املس كب

ن  عاش واألوك ات الطبية األخرى اإل   .والتج

ذه األزمة،   تجاوز  ا البالد، حاول الفنان التو أن ُيبدع و ذه الظروف الصعبة ال تمر  وما  و ظل 

م من االستمرار  تقديم أعمال   سيون إليجاد بدائل تمك ة، إذ اضطر الفنانون التو از ا من قيود اح رافق

وء إ العالم   ا ال افنية، أبرز ر الص العام والذي بمقتضاه ُيج املواطن    .االف فبعد قرار ا

ات فنيّ   ،عند الضرورة    ع مالزمة مقر ُسكناه وعدم مغادرته إال ذه العزلة  َبرزت حر عمل ع فك  ة 

مة   ُ ز ال عز نما مثل  .  االجتمامن خالل عروض فنية مباشرة ع مواقع التواصل    االجتماعيةو والس

نما  غ ائحة والتأقلم مع األزمة، وع الرغم من اغالق دور الس ذه ا ش مع  ا من الفنون حاولت التعا

ع انطفاء شعلة اإلبداع، فمن املعاناة يولد اإلبداع، وحسب قول   ذا ال  وس، فإّن  شار الف ة ا خالل ف

اسو " ال يمكن لعمل جاد أن ينجز  دون    . 17عزلة عظيمة" الرسام التكعي بابلو بي

وس  تأجيل   نما العاملية، حيث ن الف رجانات الس شمل أيضا م ورونا"، ل وس  ات "ف امتدت تأث

ونة   وا رة  والقا  ، اإليطا ي  نما الس سيا  في رجان  م ن  ن  ح ي،   نما الس ان  رجان  م دورة 

د   وس، ع عقد دورات طبيعية، كما ش ن،  تحدي الف ن املصر نمائي ن    2020الس رجانا    21اتفاقا ب م

وعشاق   األفالم  صناع  أمام  الفرصة  وأتاحت  حديثة،  أفالما  عرضت  اضية،  اف دورة  تنظيم  ع  عامليا، 

نما، إ التواصل مجّد    دا.الس

س الـ  و تو ا  نمائية  دور الس أيام قرطاج  نعادت  نائية، ظروف    واحد والثالث عدة  مّم   است طرح  ا 

ب س وس  ساؤالت ومخاوف  شار الف ة.   ان  لقد     تلك الف
ً
 جديدا

ً
ورونا شكال  فرضت ظروف جائحة 

 
17https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/2020/5/23-ما-ال- يقتلك- يجعلك- مبدعا-فسحة-من-األمل  
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لسنة   رجان  امل لغطرسة  .  2020ع  غرافيا، متحديا  ل عابرا  وأصبح  العالم  ورونا  وس  ف  ّ غ فمثلما 

ات العامة وال ر غالق حدوده، وتقييد ا عزال و ا، وُمرغما العالم ع التقوقع واال و صية.  الدول وج

وفيد   وقع  اره وعدل خطابه ع  أف نمط   ّ غ قد  نمائية  الس أيام قرطاج  رجان  م ذا  أمل  و   .19فإّن 

نماال الس بأقل األضرار وكذا محاولة    يقطاع  ذه األزمة  روج من  مثل جميع القطاعات، غًدا أفضل ل

روج   ي واملتلقي، ول نما ن العمل الس سيق ب مية الت ث ع مدى أ ائحةا ذه ا لول من     .بأحسن ا

ا واصطالحيا فا لغو عر وم اإلبداع  ف مف عر ذا البحث  من خالل ما ورد  معاجم    سُنحاول  بداية 

ي    اللغة. نما ف اإلبداع الس عر عد  ميته.وسُنحاول فيما  ن مدى أ ّ ب ف   لن عر تطّرق إ  عد، س فيما 

ذه الدراسة.   ما من املواضيع البارزة   نمائية باعتبار رجان أيام قرطاج الس ورونا وم وس  س  ف كما 

وروناذا البحث إ الكشف عن   سية  زمن ال نما التو ذهواقع اإلبداع  الس ن أيضا مدى تأث  ّ ب  ، وُ

اإلبدا التفك  ع  ائحة  أيام    ا رجان  مثل م وُ القرارات،  واتخاذ  وصناعة  املشكالت  تحليل  ودوره  

نمائية لسنة  ي ؟نموذجا.  2020قرطاج الس نما و اإلبداع الس ان واقع العملية اإلبداعية     فما  وكيف 

و املأمول  املستقبل؟  ورونا؟ وما  نمائية  زمن جائحة  رجان أيام قرطاج الس   م

يم تحديد -1  املفا

  

يم اإلبداع وتداوله  العديد من الدراسات والبحوث العلمية، إال أّن  ة استخدام مفا ع الرغم من ك

، إذ  وم موّحد للتفك  اإلبدا ن ع تب مف ن الباحث ا ب ا اختالفا وا يم يلمس ف ذه املفا ّبع ل املت

د من البحث   تّمت بدراسة  . فاملراجعة الدقيقة للدراسات والواالستقصاءقد ُيف إ املز بحوث ال ا

وقد فات،  التعر من  كب  عدد  وجود  عن  أفضت  قد  اإلبدا  رة   اإلبداع  أّن   إ  ذلك  يرجع  التفك    ظا

وانب،  متعّددة ات  اختالف  إ  وكذلك   ا ن  نظر   وج م  باختالف  لإلبداع  الباحث ة   مدارس   الفكر

م ة  ومنطلقا وم  شرح  سُنحاول   البداية    ولكن.  النظر ميته  ابراز  ثم  واصطالحا،  لغة  اإلبداع  مف    أ

ال ي  ا نما رجان أيام قرطاج    .الس فا موجزا مل عر ورونا وسُنقّدم أيضا  وس  تطّرق إ موضوع ف كما س

نمائية.     الس

  إلبداع لغة واصطالحاا -1-1

َء   ْفر. بَدع ال َ  ا
ُ
ٌع: َحِديثة يٌّ َبِد ِ ا. وَر حَد

َ
ا وأ

َ
َبط

ْ
ِكّية: اْسَت َدع الرَّ ه. و

َ
دأ ه و

َ
شأ

َ
 واْبَتَدَعه: أ

ً
  َيْبَدُعه َبْدعا

ْرِسَل،  
ُ
ّوَل من أ

َ
ي ما كنت أ

َ
ُسل؛ أ  من الرُّ

ً
ل ما كنُت ِبْدعا

ُ
يل: ق . و الت

ً
ّوال

َ
ون أ ء الذي ي ُع والِبْدُع: ال والَبِد

ر 
ُ
حد (...)قد أ

َ
ْسِبْقه أ َ ّول لم 

َ
ي أ

َ
مر أ

َ
ذا األ ى   سل قب ُرُسٌل كث (...) وفالن ِبْدٍع  

َ
ع: أ َبدَّ

َ
ْبَدَع واْبَتَدَع وت

َ
وأ
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ء ال بدْعُت 
َ
وأ ْبِدُع. 

ُ
امل ُع:  والَبِد يب.  َ ال  

ُ
َدث ْ ُ

ا ُع:  والَبِد ع: من    :ِببْدعٍة.(...)  والَبد ِمثال.  ْعته ألع  َ َ ْ
اخ

سماء 
َ
ء. أ ل  ّول قبل 

َ
ع األ و البد ا و ا ْحداِثه ِإيَّ عا ِإلْبداِعه اِألشياء وِ       18هللا 

فقد  لإلبداع  االصطال  املع  أّما  لق  وا والبدء  شاء  واإل اع  االخ حول  يدور  لإلبداع  اللغوي  فاملع 

ن  العلوم املتنوعة. فقد عرفه   تص فات لدى ا يه وليك عّددت فيه التعر بأّنه "التم  العمل   19ر

ن" ّ دود املعروضة  ميدان ُمع ل إضافة إ ا ش عّد من رواد     20واإلنجاز بصورة  د الذي  نما ُيفّسر فرو ب

سامي أو اإلعالء، أي أّن الدافع ا يتم إعالؤه عند   وم ال وعظماء التحليل النف اإلبداع "وفق مف

إ دافعية مقبولة  كبته وصراعه مع جملة   بالتا  الدافع  ذا  وجه  الضوابط والضغوط االجتماعية ، و

داف ومواضع ذات قيمة ايجابية"  سامى نحو أ   . 21اجتماعيا، ثم ي

ىولقد عّرفه   ، إذ    عالم النفس األمر ا قدرات التفك شط من خالل جيلفورد بأّنه العملية العقلية ال ت

شاطات اإلدراكية    "ترجع دراسة جيلفورد اإلبداع ال ال العقل (...) وترى  اإلبداع شكال من أش ية  إ ب

س  22الراقية"  م لقياس   الذي يمثل  23Torrance. أّما تورا د ن الذين كرسوا ج أحد الرواد األوائل من الباحث

ب اإلبداع بأنه " شتمل ع اإلحساس بالثغرات أو العناصر املفقودة   وتدر ن  عملّية  و لة ما وع ت مش

ذه الفروض"  ا وع القيام باختبار  اصة          .24الفروض ا

ف. "فاإلبداع   عار م اإلعالمي لإلبداع عّما أوردناه من  ار تتصف    Créationوال يختلف تفس امل و أف

للم جديدة  بحلول  اإلتيان  ع  القدرة  أو  ُمعينة  مشكالت  بحل  ومتصلة  ومفيدة  جديدة  ا  شكالت  بأ

ّدة   شاط أو عملية تقود إ انتاج يتصف با عرف اإلبداع أيضا بأّنه  لة ما. وُ واملواقف أو حل جديد ملش

تمع"    . 25واألصالة والقيمة من أجل ا

 
وت،  18 لد األول، ب ، ا شر، الطبعة األو   .  176-175، ص 1997لسان العرب البن منظور، صادر للطباعة وال
يه (  19 ليك ر ديث والدراسات األدبية عموًما، السيما  1995  - م1903و ي ا ي، ترك أثًرا عميًقا  تطور النقد األد ي أمر م). ناقد ومؤرخ أد

ة من العالمالدراسات املقارنة  الوال     .يات املتحدة و أجزاء كث
ت،  20 و يم نقدية، ترجمة محمد عصفور، عالم املعرفة، ال يه)، مفا   .470، ص 1987وليك (ر
ا ألكسندرو، غسان عبد ال أبو فخر، سلسلة كتب ثقافية،  21   . 21، ص 1989، عالم املعرفة، 144روش
  . 15نفس املرجع السابق، ص 22
و عالم 23 س  ي  تورا للتفك    أمر اختباراته  س  تورا . وضع  ية اإلبداع  شاف ما ا ع اك ل عتمد دراساته وأبحاثه  نف عاملي،  ومحلل 

شارا واستخداما ،1962اإلبدا عام   ذه االختبارات من أك اختبارات العالم ان عد  ا الكشف عن الطلبة  و ة من بي واستخدمت ألغراض كث

شر العديد من األبحاث والكتب.  س ب م. وقام تورا ة خاصة مالئمة ل و امج تر م لاللتحاق ب ن واختيار و   املو
ة،  24 ع، ا شر والتوز ية لل بة النيل العر ي للطفولة،  ط (أحمد)، اإلبداع األد   . 27، ص2009ر
رة،  غضاب (محمد م 25 ، القا ع، الطبعة األو شر والتوز م اإلعالمي، دار الفجر لل ) ، امل   . 7، ص 2004ن
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وم اإلبداع إال من خالل اإلحاطة   ر أساسية لإلبداع حيث أّنه ال يمكن توضيح مف ناك جوانب أو مظا

وانب اآلتية:الشاملة   ص املبدع    با  Uneفاملبدع               العملية اإلبداعية.  -اإلنتاجية اإلبداعية    -ال

personne créative     ا من ي أو العل وغ و أساس اإلبداع الف أو األد بتكر أو 
ُ
ّدد امل

ُ
سان ا و اإل ف

ياة. فال   ا شطة  ون بمستوى نوعية اإلبداع الذي إبداع بدون مبدع والقياس ع  إأ بداعية املبدع مر

اإلبداعية اإلنتاجية  وتمثل  والتجديد.  لإلضافة  واستعداده  بته  مو بؤرة  عنده   Productivité تتمحور 

créative     .ئة  أحد جوانبه بكمّية اإلنتاج وصوره سان مع الب   أّما العملية اإلبداعية أحد جوانب تفاعل اإل

Le processus de création   .ركة لإلبداع
ُ

وانب األساسية ا   . ف أحد ا

ي   -1-2 نما   اإلبداع الس

ة   نما من الفنون السمعية البصر ء الذي يتطلب  عّد الس بداعية خاصة، ال ارات فنية و ال تتم بم

نمائية. الس اللغة  ي وملقومات  نما الس العمل  ن ألساليب  امل ما  ي استعدادا وتف نما الس املبدع    من 

سانية من عمارة وموسيقى ورسم وشعر و رقص.                         ومن  نما فن جميل وجامع للفنون اإل فالس

سان.  نا  ا من دور  طرح معاناة وقضايا اإل تمع ملا ل ا  ا مّي ي أ   تأ

ار   األف ر  لتمر واسعا  ميدانا  حقا  ون  لت والتوعية  والتثقيف  بية  ال ام  م ا  عاتق ع  نما  الس حملت 

متعّددة   صناعة  ا  و رغم  بداع،  و فكر  عن  عبارة  ا  ر جو ف   وفعالة.  ة  ّ ُمع قة  بطر واألحداث 

ع  ا بالقدرة  ة منه  أجزاء كب ي غالبا ما يرتبط   نما الس اإلبداع  إن  إ  الدراسات  ش 
ُ
"و وانب. 

و الذي يوفر حافز اإلبداع،   القيود  ذه  التخلص من  القيود اإلنتاجية، وذلك ع أساس أن  تجاوز 

كب عددا  يضم  ك  مش شاط  عن  عبارة  و  ي  نما الس اإلبدا  اإلنتاج  وأن  الناس  خصوصا  من  ا 

م  مجال اختصاصه"  ل م ن الذين يبدعون  "  .26املبدع نما ذلك "الفن الشع ا،  ، منذ  27فالس شأ

شيوتو   ّ أطلقه الناقد الفر (اإليطا األصل) ر قيقة أّنه ُمس ع" وا ا أيضا "الفن السا يطلق عل

عام    Ricciotto Canudoانودو   ن1923منذ  الس أّن  اعت  أّن  .  يرى  أّنه  إذ  متحرك".  شكي  "فن  ما 

ل من طبيعة   ن  ا تجمع ب ا  الزمن، باعتبار نما تضّم الفنون السته العاملية املعروفة السابقة عل الس

شكيلية وطبيعة الفنون اإليقاعية  وقت واحد   .              الفنون ال

جمع ا  ّ أل شري،  ال خ  التار دث   ا صنعت  قد  نما  والفن فالس اآللة  ن  ب وسيلة    28ت  حيث   من 

ك بمثابة  لإلبداع الف   عت فن التحر
ٌ
ة لألشياء املتحّركة، حيث ا ؤ ة الرُّ ة استمرار عتمد ع نظرّ وال 

 
26 Wolff Janet - the Social Production of Art- communication & culture-Palgarve-London-(1993), p 24. 

ع، ال  27 شر والتوز ب للطباعة وال ي، نا فوزي، دار غر نما رة، آفاق الفن الس  . 5، ص 2003قا
رة،  28 امل، مكتبة مصر الفجالة، القا نما آلة وفن، ترجمة صالح عز الدين وفؤاد  ت فولتون، الس  . 34، ص1958أل
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ستقبل العديد من الّصور  ن  : "إّن الع م بوجود حركّية بمع تج لنا ذلك الو مجموعة من الّصور، ال ُت

افية من الّضوء،  الّساكنة  آن واح ع وُمتواصل و وجود درجة  ع  وُمتتا ل سر ش عرض  
ُ
د، عندما 

ركة"  عطي اإلحساس  با ُ   . 29مّما 

و   ف وا ومحّدد  عر م ع  م املقصود باإلبداع وعدم اتفاق ن  ف إّن اختالف العلماء والباحث

عّقد املوضوع شّعبه،  حّد ذاته مؤشر ع  يفما بالك    و نما ديث عن اإلبداع الس   رجفا             :ا

شرع  صناعة الفيلم، األو التفك  تقنية اإلخراج   ن قبل أن  ي التفك  و عليه أن يفكر مرت الثا

يّ  ا رج  وا وسيلة  االبداع،  التقنية  ستخدم  الذي  و  ف املبدع  رج  ا أما  معا،  ما  يدمج و من  د 

ته االبداعيةلتحقيق ر    .ؤ

نمائيةفي  ف ات الس م املصط يز جورنو"  ذكرت  م س)  ستاذة  (أ  "ماري ت رج  ا  أّن  جامعة بار

ةل األشياء  حوّ و الذي يُ  ار املكتو د بالعإ أشياء و  واألف شا ار  ألن صناعة الفيلم برمته ناتج    ن،أف

ص  تلك  عن عملية تفك صرفة، مّم  ي للفيلم يت ا ل ال ذه عملية   .الفكرةا يجعل الصورة أو الش و

إ  ار    تحتاج  االبت و  أو رصيد    Originalité. "فاألصالة  االبداعو املعرفة  ست مجرد وصف محّدد  ل

غدوه، بل  اإلرادة والقدرة الذاتي ّ املضاد للتقليد  مخزون ال  ع املوقف املتم ة ع اإلبداع، ف 

افر  30والتكرار"  زون الثقا  العملية اإلبداعية، ألّن وجود مخزون و مية ا نا ال ننكر  أ . ونحن 

لة،  و أساس اإلبداع "والقدرة ع خلق سلسلة إلعادة تركيب املش عت  ُ من املعرفة  مجال ما، 

ا فجائية"وذلك  ن رؤ قة جديدة، مّما ُيؤدي إ تكو ة األمور بطر   .31لرؤ

وس كورونا (كوفيد -1-3   )؟ 19-ما جائحة ف

وفيد ورونا ( وس  ورونا،  19-مرض ف وس  به ف ِ
ّ س ُمعٍد  و مرض  عد أن تّم )  شافه  التعرف    تّم اك

ان سنة   ن وتحديدا  مدينة و شار أحد األمراض ال بدأت  الص ب الن ولقد أوقع    .2019عليه كُمّس

ة مئات اآلالف من الناس  مختلف أنحاء العالم،  ائلة ب ، أضراًرا  اء  ظرف زم قيا حيث    ذا الو

إ ا  ودفع البلدان  ن  ب ة  والبحر ة  و وا ية  ال دود  ا ارثية  أغلق  آثاًرا  ق  أ كما  ا.  ذا ع  غالق  اال  

امعات   ا، وأغلق املدارس وا ة بمختلف أنواع أسواق املال والطاقة واملبادالت التجار باالقتصاد العاملي و

ماعات ن األفراد وا ش والعمل والتواصل ب ا من أنماط الع ً َّ كث   .واألسواق، وغ

 
29 ANDREW (Chong), Animation Numérique, Paris, Edition Pyramide, 2008, p 25 . 

ة العامة للكتاب،  30 يئة املصر ور ثابت، ال ي، مد نما خراج الفيلم الس و و نار ة واإلبداع  س رة، ص1993النظر  .72، القا
، ط   31 يم وتطبيقات، محمد بكر نوفل، مركز ديبونو لتعليم التفك اد: مفا  . 57- 56، ص 2014، األردن 2اإلبداع ا
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ورونا  مجموعة من   وسات  اب التنف فف ام واالل ب أمراًضا مثل الز س ا أن  وسات ال يمك الف

) الوخيم  اد  التنفسية  SARSا األوسط  الشرق  ومتالزمة   ((MERS)  إذ الذين .  اص  األ معظم  ي  عا

وفيد وس  بف عالج    19-يصابون  إ  حاجة  دون  تعافون  و متوسطة،  إ  خفيفة  تنفسية  اعتالالت  من 

َعّد ك   خاص. ل طبية مثل األمراض القلبية والسكري وضغط  وُ عانون من مشا بار السن وأولئك الذين 

ة.   از التنف املزمنة، األك عرضة لإلصابة باعتالالت خط   الدم وأمراض ا

وفيد وس  ف شر  آلخر   19  -ين ص  إفرازات   من  أو  اللعاب  ات  قط خالل  سعل     من  عندما  األنف 

عطس  ص املصاب أو  مكن أن تحدث العدوى ال ص مصاب و أو التنفس أثناء االتصال الوثيق مع 

ص املصاب   ذه القطرات ع األشياء واألسطح حول ال سقط   كذلك من دون اتصال مباشر أي عندما 

ذه األشياء أو األسطح، ثم  ص اآلخر  المس ال ن أو األنف أو الفم.  يو   لمس الع

ان العالم ورونا س وس  م    أوقع ف ول، فسيل األخبار املتدفق أصا وف من ا لع وا  حالة من ال

فمع العقلية.  م  ع   
ً
سلبا أثر  قد  مّما  املستمر،  غرافية    بالقلق  ُ ا دود  ُ ا وتجاوزه  املرض  شار  ان

الدول   ع  الّصارمة  ب  ات
َّ
ال من  مجموعة  فرض  ورغم  لع.  ال ازداد  العالم،  أنحاء  جميع  شمل  َ ل ن  للص

شر   ال ن  ب القاتل  وس  الف تف  البلدان  ،  لوقف  اقتصاد  ع  العميق  األثر  ا  ل ان  تداِعياته  أن  إال 

ارج ا من الداخل وا ن البلدان بل  .وِسياسا ارجية فقط ب ا من حيث العالقات ا ائحة تأث ولم يكن ل

  حّد ذاته.
َ

تمع ا   ّددت تماُسك ا

أ إ جميع   وس ولقد حاولت أن ت تضررة من الف
ُ
س" مثل جميع البلدان  العام من الدول امل انت "تو

ن بخطورته، فاعتمد  مكنة لتوعية املواطن
ُ
اء ثم  األساليب امل ف بالو وعية والتعر وا  البداية أساليب التَّ

الوقائية   للنصائح  ن  للمخالف والِعقاب  والّزجري  ي  الُوجو الّص  ِر  ا َصرامة  أك  أساليب  إ  أوا 

وف ب حالة من الفزع وا ذا ما س عَتَمدة، و
ُ
  .امل

وفيد ورونا ( وس  اء ف س  19-أدى و  ع عقب، إذ تم إغالق املدارس  ) إ قلب حياة األسر  تو
ً
رأسا

ر الص الشامل.   عد أن تم فرض ا م الناس بالتباعد االجتما  عد، وال أصبح  وتحّول العمل عن 

ورونا وس  شار ف لع مع ان ش حالة من الرعب وال ع ياة صعبة وال تطاق.  املواطن التو  ، وأصبحت ا

 طوعا
َ
م    فاملطلوب من السلطات أن تتخ تك، وُتبدل طقوس حياتك، وتنعزل تحسبا من خطر دا عن حر

ان ال بّد االستجابة لتلك التعاليم الصارمة.  .قد يفاجئك ميع ولكن  ات صعبة ع ا غي ا  ل   ذه 
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ة األساسية  و  ام بقواعد ال م بضرورة االل س ن وتحس ة دور كب   توعية املواطن ار ان للمادة اإلش

قيقي يقع ع عاتق  وطرق الوقا ان ا ية فان الّرِ يار املنظومة ال . وأمام ا ط اء ا ذا الو ية من 

ماية نفسه أوال واإلحاطة   ام التداب الوقائية  امه بتداعيات األزمة، وضرورة اح املواطن، ع وعيه وال

تمع ونات ا    .ببقية م

نمائية  -1-4 رجان أيام قرطاج الس   م

سّية بالتداول   ة التو ورّ م ّمة ال تقام با
ُ
رجانات الثقافّية امل نمائّية من امل تمثل أيام قرطاج الس

انتظام منذ   رجان أيام قرطاج املسرحية و عة   1966سنة    انبعاثهمع م ر شر ا
ّ
. "  32ببادرة من السيد الط

رات فني2015ومنذ سنة   ا مع ثالث تظا عقد سنو رجان  ا، إذ نجد كذلك أيام  ، أصبح امل عض ستكمل  ة 

ة.   م    قرطاج املسرحية، أيام قرطاج املوسيقية وأيام قرطاج الشعر
ّ
رة الثقافّية من قبل وزارة  تنظ ذه التظا

القطاع   ن   ُمختّص من  ا  أعضاؤ ن  ّ ع ُ كما  الثقافة،  ر  وز ا  عل شرف  وُ اث  ال ع  افظة  وا الثقافة 

ي، و ال ُتؤّم  نما عت  الس ّل سنة.   و ا  نمائية  ن تنظيم رة س نمائّية " أعرق تظا أّيام قرطاج الس

 " الثالث  ا    33العالم  انبعا ا منذ  عقاد دور ادّيا  تركو ُمواظبة ع ا ا دورا ر يت    الذي لعب ف وتث

ّ  العالم  نمائّية.. فأصبحت من أبرز منابر التحّرر الثقا ع وزارة الثقافة  34الّنامي.."تقاليد س و ما  ، و

س أّيام قرطاج  املسرحّية سنة  عث حلقة جديدة من حلقات اإلبداع الف وتأس   .               1983ع 

ا الكب ع التقدم واالرتقاء   نمائّية حرص رة الس سّية ع ُمختلف دورات التظا وقد أكدت البالد التو

نما والوسائل السم قّدمة  بالّس
ُ
ذا التطّور جلّيا من خالل اإلنتاجات امل رز  ة بصفة عاّمة،  و عّية البصرّ

نما   ن  مجال الّس تّص
ُ

ا من قبل وزارة الثقافة وا تماما كب أساسا ع تتا الّدورات، حيث الحظنا ا

نتا و رجان  امل ذا  شغف  تظر  ي الذي  ور  م ا أك من قبل  تماما  رة وا التظا ضعف  ذه  جاته رغم 

رجانات العاملية.   انياته، ُمقارنة بامل   إم

فنيا   االرتقاء  ع  رجان  امل إدارة  ع  قد  نمائية  الس قرطاج  أيام  رجان  م ع  ور  م ا إقبال  إّن 

لإلنتاج   ان  سواء   ، أك مادّية  انّيات  إم توف  خالل  من  التجدد  عن   والبحث  رة،  التظا ذه  نتاجّيا  و

 
عة باعث ورا   32 ر شــر نمائية الطا نما  أيام قرطاج الســ ة الســ س مصــ مثل رئ نة التحكيم  أك من دورة، و ا وشــارك   منذ انطالق

 بكتابة الدولة للشؤون الثقافية واألخبار. 

33www.jccarthage.org/AR  
ــــ   34 رجان املنصــــف الســــو ،)،  1983أيام قرطاج املســــرحية    (مدير م ــــ   -7، الدورة األو  قرطاج املســــرحيةمجلة  أيام  املســــرح الوط التو

س، 1983نوفم  15  .9، ص 1983، تو
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ي أو   نما ملة اإل الس ارل ة ال عرفت عناية  ش الّدورات األخ ذا التطّور أساسا من خالل  ة، وقد برز 

ّيا.  قباال جما ن و ى من قبل املسؤول  ك

ي   العر ا  عد خالل  ومن  ا  س تأس منذ  مت  سا قد  نمائّية  الس قرطاج  أّيام  إّن  القول،  ُيمكن  نا  ومن 

الع نما  الّس ا ع  قي وانفتاح ور  واإلفر م الفنون املرئّية وا ن  مجال  بدع
ُ
امل للقاء   ّ املية  توف ح

ع، وذلك سعيا إ   شاف الكب من أحّباء الفّن والّسا ما أن    اك نما ، باعتبار إنتاجات جديدة  عالم الّس

شر املعارف والق القادرة ع  ة  ّ تم
ُ
الفنون امل نما من  ن الشعوب. فالّس وار ب ار وع  آليات ا يم واألف

الذي   الفن  ذلك    " ا  دعم إ  رجان  امل س  ال  نما  الّس أّن  كما  م،  عا
ّ
الشعوب وتطل ر حياة  تصو

ْ واإلقصاء."  ال املَ سبقة وسائر أش
ُ
ار امل ب  وقد فرض    35يتجاوز األف سّية القر غرا للبالد التو املوقع ا

ي ، حيث   نما ون ُملتقى للتعاون الس ا أن ت رجانمن أورو ي    تمكن امل نما افظة ع نجاعته  الس
ُ

من ا

ع  قّية  واإلفر ّية  العر الّدول   نما من  للس وعشاق  ونقاد  ن  وُمنتج ن  ُمخرج من  ن  نمائّي الس جمع  ع 

قول األستاذ   ذا الّصددالّسواء و نمائية  الشاذ القلي   ذه األيام الس : " لم يكن قصدنا من تنظيم 

سب إ وضعنا   و نفس الوقت أ سط و و أ تقليدا لعادة شاعت  الكث من بلدان العالم.. الذي قصدناه 

سابق بل مجاال للتعارف والتآ ذه األّيام ال حلبة تنافس و ون  انّياتنا.. فع أن ت م   . 36" و

نمائية نموذجا) -2 اقع واملأمول (أيام قرطاج الس ن الو ي زمن الكورونا ب نما  اإلبداع الس

ي اإلبداع  موضوع يحظى نما س  الس تمام تو انيات ضعف رغم واسع با ي            . املادّية اإلم نما  فالس

ار  عن  البحث  دائما   ُيحاول   املبدع فة   األف لول   الطر سان،  تواجه  ال  التحديات  من  للعديد  الذكية  وا   اإل

نما    اإلبداع  ألّن  وانب  غطية  ع  يقتصر  ال  الس وانب  التقنية  ا  أن  و  فاملطلوب  فقط،  الفنية  وا

ي  اإلبدا  العمل  يمثل نما ن  وصل  مزة  الس تظره  وما  اإلنتاج  عملية  ب ور   ي م ار  من  ا   ملموسة   أف

ش ا يتعا   .مع

نمائية -2-1 رجان أيام قرطاج الس   أثر جائحة كورونا ع م

عض   إلغاء  التأث إ  نما، ووصل  إنتاج األفالم إ عمل دور الس ء، من  ل  ورونا  طال تأث جائحة 

ا.   رجانات أو تأجيل ورونا،  رّ تض و امل وس  شدة من جائحة ف نما  أظلمت  و رت دور العرض وصناعة الس

مارس أواخر  تّم 2020سنة    الشاشات   عندما  الحتواء    ،  االجتما  للتباعد  صارمة  إجراءات  تنفيذ 

 
اث،  35 افظة ع ال اث)، وزارة الثقافة وا افظة ع ال ر الثقافة وا ز بن عاشـــور (وز نمائية، محمد العز رجان أيام قرطاج الســـ دليل م

س،   .5، ص2006تو

ـاتـب الـدولـة    36 ــاذ القلي (  ـــ ـ ــ ـــ ـ س )، كتـابـة الـدولـة للشـــــــــــــؤون الثقـافيـة واألخبـارالشـ ـب الـدورة األو أليـام للشـــــــــــــؤون الثقـافيـة واألخبـار بتو ،  كت

س،  نمائية، تو  .7، ص1966قرطاج الس
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وس إ    ،الف األفالم  ات  استوديو واضطرت  ا،  ا و عشية  ن  ب  
ً
عمليا التذاكر  شباك  اح  أر واختفت 

ا بحلول ذلك الوقتتأجيل إصدارات األ  عود األمور إ طبيع   .فالم إ وقت الحق من العام، ع أمل أن 

ب  س لغَيت 
ُ
رجانات  العديد من  19-وفيد  جائحة   كما أ رجان    امل ان م ا، ولقد  عض نمائية وتأّجل  الس

لكن استط ة،  الف تلك  ورونا   شار  جائحة  ان ا. فرغم  بي نمائية من  الس أن  أيام قرطاج  رجان  امل اع 

سم    وتخ عن فكرة إلغائه.  2020ُيؤجل موعده  إ د

منطقة البحر األبيض املتوسط، حيث  تمثل  سّية و ى بالبالد التو قرطاج قطبا من األقطاب الثقافّية الك

اثيّ  ال ا  اتيجي سّية  سياق اس التو للبالد  العاّمة  ة  السياسة  ّ ُمتم انة  ا م ُتمثل  يحتّل موقع ة. كما 

ي  العر نما  للّس ة  ضرورة حيوّ قي   ةقرطاج  ذ  ةواإلفر ن  تّم
ُ
امل ّل  العالم،    او أنحاء  ّل  امليدان عموما  

ي نما العر قي   ةففضل قرطاج كب ع الس   .  ةواإلفر

القاد رجانات  امل من  باعتباره  واملمارسة،  النظري  للتفك  ناسب 
ُ
امل اإلطار  رجان،  امل ذا  ل  ش ع  وُ رة 

ة   سّية من ج نمائّية التو ة الس ف بالتجر مة  التعر سا
ُ
ركة الثقافّية وامل اكإضاءة ا بالتجارب    واالحت

أخرى، ة  والعاملّية من ج قّية  واإلفر ّية  ة    العر يوّ ا املرتكزات  ُيمثل إحدى  أّنه  ةكما  وتفعيل    الستمرار

قّية. ّية واإلفر نمائّية العر ركة الس     ا

نائية لسنة   نمائية والدورة االست عتنا للدورات السابقة أليام قرطاج الس ن لنا  2020فمن خالل متا ّ ، تب

رجان.   للم والتنظيمية  اإلبداعية  العملية  ع  ائحة  ا تأث  فية،  ف مدى  ندوة  ة  في  املندو أفادت 

نمائية لسنة    رجان العامة الفنية مل  فيلم    674"ملياء قيقة" أّن "األيام استقبلت    2019أيام قرطاج الس

ن سن  قي أنتجت ب ي و افر   إ أّن  كما اشارت  .لغاية املشاركة  املسابقات الرسمية  2019و   2018عر

املوقع   ع  لة  امل سواء  الدورة  ذه  اقسام  مختلف  مجة   امل األفالم  قرطاج  عدد  أليام  الرس 

ا  مختلف األقسام بلغ   ا لعرض نمائية وال تم اقتنا سبة            .فيلما   170الس ا املسابقات  أّما بال

عة الرسمية  م    44  ت شمل   ، فقد األر نمائيا م طا س لة و   12شر ا لألفالم الروائية الطو   12فيلما مر

ل و  ا  مسابقة الوثائقي الطو ي القص و   12فيلما مر أفالم  قسم الوثائقي   8فيلما  قسم الروا

      .37" القص 

ن،   والثالث الواحدة  الدورة  التخ عن  و  ية  العر قيا واملنطقة  افر ي األعرق   نما الس رجان  اختار امل

عيد إحياء محطات   ن  ا املسابقات الرسمية، واالكتفاء بمضام ّمةالكث من مالمحه األساسية وأبرز    ُم

سنة   منذ  املمتد  خه  وعرب  .  1966تار أفارقة  ن  نمائي س من  الضيوف  عدد  الدورة  ذه  تقلص   ولقد 

 
37https://www.alchourouk.com/article/ -املسابقات- ة- لة-والقص سية-الطو نمائية-2019-األفالم-الوثائقية-التو   أيام-قرطاج-الس

لرسمية ا  
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يعاب محدودة، وتّم استغالل   ائحة طاقة اس ن، حيث فرضت ا ي باملائة من املقاعد فقط. كما    50وأررو

سية.   ن  الدولة التو رجان وحضر عدد قليل من املسؤول انب الرس  افتتاح امل وخالل أيام  غاب ا

استخد مثل  ورونا  وس  بف عدوى  أي  ة  ملواج مشددة  إجراءات  اتخذت  رجان  ة  امل حرار ات  ما ام 

ار الدعوات.    لقياس حرارة األجسام، وفرض وضع الكمامات، مع إلزامية إظ

  

  -2019 -  -2020 -  

  

  عدد األفالم املشاركة

  

مختلف   - ا   لعرض رجان  امل املشاركة   األفالم  عدد 

  فيلما. 170األقسام بلغ 

  

  

نما،   16فيلم     120عرض أك من   - قاعة س

جانب   بمأوى ا  السيارات  نما  وس ون  ال

  مدينة الثقافة.

  

  

عدد األفالم املشاركة   

املسابقة الرسمية  

ا    بمختلف أقسام

  

لة 12  -  ا لألفالم الروائية الطو   فيلما مر

و   12و  ل  الطو الوثائقي  مسابقة  ا   مر   12فيلما 

و   القص  ي  الروا قسم  قسم    8فيلما   أفالم  

. الوثائقي     القص

 

  إلغاء املسابقة الرسمية  -

رجان   - امل ع  القائمون  فيلما    34اختار 

ال وحوا  ا   66طو ا، تّم عرض فيلما قص

ا   س تأس منذ  نمائية  الس قرطاج  أيام   

 .2019إ   1966سنة 

-   

  

  

  

  

سية    املشاركة التو

 

س ممثلة بـ   - فيلما  مختلف مسابقات أيام   12تو

لسنة  قرطاج   نمائية  أفالم 2019الس ثالثة  ا  م  ،

ا    ومثل لة  الطو الروائية  األفالم  مسابقة 

عة أشرطة   لة وأر مسابقة األفالم الوثائقية الطو

ن    ْ واثن ة  القص الروائية  األفالم  مسابقة   

ة   .مسابقة األفالم الوثائقية القص

  

ره"   - ظ باع  الذي  "الرجل  فيلم   : أو عروض 

ي  مزة العو  " نية و"املدسط وثر بن  ل

ي.   ة" لغازي زغبا ر  و"ال

ُعرضت   - ال  األفالم  من  مجموعة  عرض 

 سابقا. 

  

  

  

ن العرب   للمخرج كّرسة 
ُ
امل إلغاء املسابقة الرسمية  نائية، فقد تم  رجان  دورته االست ومن فعاليات امل

عرض   رجان  . كما افتتح امل ت الذ نافس للفوز بجائزة التان واألفارقة وال تضّم أفالما روائية ووثائقية ت

ع لة،  طو قية  فر و سية  تو أفالم  من  مستوحاة  أفالم  الدورات    سّتة  العادة   عليه  جرت  ما  عكس 

  السابقة.  

  اإلبداع وحل املشكالت -2-2

ي ض ول ت ي: 1رق  ج ة ب س ار د األفالم ال اي ع  2020و  2019ت
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منعه من تحقيق التوافق أو تحقيق   لة" تمثل عائقا ُيواجه الفرد و ش الدراسات النفسية إ أّن "املش
ُ

ة مّما يدفع الفرد إ   ذا العائق ع خلق حالة من التوتر وا عمل وجود  دافه، و البحث عن آليات  أ

ي   نما ل" الذي قد يدفع بالس ورونا قد يمثل "املش وس  الة.  ولعل ف ذه ا وطرق مختلفة للتخلص من 

نمائية   رجان أيام قرطاج الس ب    2020إ اإلبداع. ولقد جاءت دورة م س ا  مختلفة عن الدورات ال سبق

ة املنظمة سوى اب ان من ا ورونا، فما  وس  ّ  تف ف ُ
رجان  ذا امل ار حلول خالقة الستمرار  ت

ا بتطبيق اإلجراءات   تمام اضية وأخرى ع أرض الواقع، مع ا شطة اف ا، حيث قدمت أ نما وُعشاق الس

ضور.  ة والوقائية لضمان سالمة ا از   االح

رجان  نمائية" ت ولقد اختار امل زامنا مع الوضع الص  شعار "اح روحك وخ البا ع أيام قرطاج الس

تظم الية لت العالم والذي أّجل الدورة ا شه دول  ع سم    23إ    18من   الذي  انت  ولقد        .2020د

رجان رضا   ا املدير العام للم نمائية  دورة "التحدي" كما وصف ادية والثالثون أليام قرطاج الس الدورة ا

العامل ية  ال األزمة  مع  ا  ام ل  ، ذلك  البا ورغم  س.  تو الثقافية   شطة  األ وتوقف  ورونا  اء  لو ية 

ي   العر الصعيدْين  ع  ى  الك نمائية  الس رة  التظا ذه  إلنجاح  الية  ا للدورة  املديرة  يئة  ال استعّدت 

قي.     واإلفر

ةرغم  و  وس  تلك الف شار الف و مدينة الثقافة  ان ن  ، حيث تزّ عه االحتفا رجان عن طا ، لم يتخّل امل

را، باإلضافة إ ترك   لفي ملدينة الثقافة وصوال إ مسرح األو اد األحمر الذي امتّد من املدخل ا بال

ت”  نوا مختلفة من مدينة الثقافة، فضال عن ترك شاش و “التان رجان و بات لرمز امل ات لبث  تنص

رجان نائية    .صور توثق للم ذه الدورة  است " أّن  نمائية "رضا البا وأكد املدير العام أليام قرطاج الس

نما، الس صناع  ذاكرة  من  تم  لن  إيجابية  دورة  ون  يئة    وست ال أّن  رجان  امل افتتاحية  أيضا   وصّرح 

ات  تحت الضغط” من أجل تنظيم   املديرة عملت  ظروف صعبة و” ا. ومن الصعو نجاح ة و ذه ال

ا   ى ع ذكر غي وزراء    "رضا البا"ال أ رات الثقافية و لغاء التظا ورونا  العالم و وس  تف ف

ات الطارئة ع برنامج   عض التغي ل مرة، رغم  ا   يئة املديرة إ الدفاع عن برنامج الثقافة، “ما دفع بال

رجان وال فرض ورونا” امل ه38ا جائحة  عب  .، وفق 

ورونا   التباعد االجتما    ايجادفرضت جائحة  ار مع مراعاة  ا العرض ا من أجل و حلول مختلفة م

التواصل   تحقيق  الثقا   بدوره  رجان  للم ن  الداعم إيمان  لوال  ليتحقق  ذا  يكن  ولم  املتعة،  تحقيق 

ة   ل حاجة م ش ي والثقا الذي  سا ذه الظروفاإل وتفاديا لالكتظاظ ع القاعات وتخفيفا    . مثل 

 
38 https://ar.webmanagercenter.com 2020/12/18/306626// /نمائية-2020-افتتاح-دورة-اس  أيام-قرطاج-الس
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ا،   ال قد تطرأ عل نما السيارات”   نظمتمن وطأة االزدحام  نمائية “س الس بمأوى مدينة    39أيام قرطاج 

لـ   سع  ي الذي  اليوم  300الثقافة  واحد   فيلم  معدل  و رجان  امل ة  ف طيلة  وذلك  فكرة    .سيارة،  عود  و

السي نما  ثم  “س كية،  األمر املتحدة  الواليات  املا   القرن  من  نات  والست نات  مس ا ة  ف إ  ارات” 

ورونا ا جائحة  عد أن فرض الية   .اندثرت وعادت خالل السنة ا

  

سية ال رأت النور  م األفالم التو ط    2020  سنة  ومن أ نمائية شر رجان أيام قرطاج الس وعرضت  م

ية والدولية. إذ   رجانات العر ذا الفيلم  امل  ّ نية. وتم وثر بن  ره" للمخرجة    جوّ تُّ "الرجل الذي باع ظ

العاملية ي  نما الس التبادل  رجان   "  "world cinema exchange award"بجائزة  م مسابقة  ضمن 

دام الدو باع نة التحكيم. امس   تباره أك األفالم إثارة للتفك  املسابقة حسب 

  

  

  

  

  

  

  

  

الفيلم   تحصل   كما البندقية    ذا  رجان  م جوائز  ا  بي من  والدولية  اإلقليمية  وائز  ا من  العديد  ع 

سية الفر يا  باس بمدينة  املتوسطية  نما  الس رجان  وم ي  نما ائزة   .  الس تر  أن  للفيلم  سبق  كما 

سية مثلما تحصل ع جائز  نما التو خ الس كية و سابقة  تار ار بالواليات املتحدة األمر ة أفضل  األوس

ة   ية  إطار فعاليات ال و ضمن جوائز النقاد لألفالم العر نار ي  74س نما ان" الس رجان " ناول    .مل و

ية البلدان األورو عدد من  ن  ن السور سانية تتمثل  معاناة الالجئ انطالقا من نقطة    ،الفيلم قضية إ

األص م  موط من  م  الشاقة  ،خروج م  رحل بتفاصيل  وء   مرورا  ال بلدان  إ  ووصوال  الغرب  اتجاه   

ة ر العنصر سدي واملادي والنف والعديد من مظا م ألنواع ش من االستغالل ا لت    .ومواج كما 

 
نما السيارات    1933يونيو    06    39 ا  تم افتتاح أول دار عرض لـ س ان الصوت يصدر من ثالث  األو من نوع امدن، نيوج و ا   بأمر

بجانب   ة  كب داخل  سماعات  السماعات  ا استخدام  م العرض،  دور  ع  نات  تحس تمت  عينات  األر و عرض   .السيارةالشاشة،  فكرة دور 

يد ولينجش شارد  ا من قبل ر ار لوس   1933 سنة       dHollingsheaRichardالسيارة تم ابت ن ع ا اص غ القادر ، كحل لأل

حة.  ة وغ مر ا صغ نما أل  مقاعد الس

رة رق  ه"1ص ه اع  جل ال  ل "ال ة م ف ة    : لق ث ب ه ة  ن جة ال لل
2020 



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 225   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

سية خالل سنة   التو نتفليكس  2020األفالم  العالم  املعروفة   كية  التدفقي األمر البث  ا ملنصة   دخول

Netflix 40 ."ش" و"نورا تحلم ع ا "دشرة" و"بيك     من خالل عدة أفالم من بي

رجان -2-3 نمائية  قرطاج أيام  م     واملأمول  املستقبل  الس

ا   ام عل نما لألو نمائيا أساسّيا "فبدال  تلفيق الس ا س غدو اإلبداع  التلقي الفيل مطلبا يمثل توّج

د يتعّمق تحت   شا
ُ
ا" أن تدع امل لق نفس ورونا  ف  .41الصور والقصة إ عملّية ا وس  ية  قد فتح  ف ش

ا العالم سرد األزمة ال يمر  نما والدراما لتقديم أعمال  ن وصناع الس ذه األزمة ستكشف                  .املؤلف

و والنصوص ال باتت مفقودة و  نار ب املتخصصة  صناعة الس ذا وجدت  النقاب عن الكث من املوا

شر ناسب مع الن العق لل ة بحتة ال ت   .ف تجار

م ع ف ر املبدعون قدرا
ّ

العالم، حيث  الكث من األزمات ال مّرت ع  ت  تجسيد  نما ن الس

ائية أو    تتحدث عن أزمة سواء و
ً
م ليقدموا أفالما التخيل، واستعانوا ببعض العلماء  مجاالت تخصص

ةارثة   شر ن عناصر  ولقد    .طبيعية، وجسدوا كفاح العلماء من أجل بقاء ال ذه األعمال ب دمجت غالبية 

ت لنا عالم يال واإلثارة، و ئة   ا ناكبدقة  األو  من األفالم توقعت وقوع أزمة    . وال ننكر أّن 
ً
ا  كب

ً
عددا

ا فيلم   ر ورونا لعل أش وس  عتقد العديد من املفكر   ".عدوى "مثل ف حة  ن أّن  و ث قر ذه األزمة س

ذه األزمةو صناع الدراما،   من رحم 
ً
امنة وال ستقدم أعماال ب ال   .ستخرج الكث من املوا

روج    يكمن  "فاإلبداع ذا  املألوف  عن  ا ب،  جميل  ل: "بودل  نظر    ول   يبقى   أن  و   املألوف   ألّن   غر

سان ن  نفسه  ن  اإل جم    ".العالم  و ُي ما  ا  كث روب،  وا ئة  األو واجتياح  األزمات  أوقات  ففي 

ا ملارك أو   ول ب  زمن ال شر األمل. فا م ل م الذين نذرو حيا م و ذا األلم  أعمال الفنانون وقع 

امي ن إّنما  أعمال أدبية،  Albert Camusالطاعون أللب  ه ساراماجو واأليام لطه حس وز   أو الع 

ئة كموضوع أسا  العملية اإلبداعية.    اعتمدت ع األو

يقول  الفيل كما  وح  املعاصر   الفيلسوف  "فالنظام االجتما واالقتصادي  الفر    وعالم االجتماع 

ن  ستمع لنداءات الباحث جّدد ليعود أك شراسة، ولم  ستعيد توازنه وُ ّنح ولكّنه  ان ي "ادغار موران" 

ي  واملدافع ر ا يع  التص نفقات  وارتفاع  والصنا  التق  التقدم  سق  سارع  ل والناقدين  ئة  الب عن  ن 

 
دة العروض التلفز   Netflixنتفليكس   40 يح لألعضاء مشا اك وت عتمد ع االش  

ّ
ة  واألفالم دون أّي   ة خدمة بث ار از    مادة اش ع ج

مكن أيًضا  أل متصل با نت. و يل العروض التلفزن شغيل  ةت عمل بأحد أنظمة ال زة ال    Windows 10أو  Androidأو  iOSواألفالم ع األج

دة دون اتصال با نتأل واالستمتاع باملشا  .ن
 .85، القاهرة، ص1993النظرية واإلبداع في سيناريو وإخراج الفيلم السينمائي، مدكور ثابت، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  41
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ور املدن العمالقة"  ي وظ ن لآلثار االجتماعية للتوسع العمرا رجان رغم أّنه  42وكذلك ألصوات املن . فامل

مخالفة   ظة  من  بدأ  قد  نا  اإلبداع  لكن  ات،  الصعو من  العديد  وجد  عتادة.  قد 
ُ
امل ن  القوان ونقض 

ص الذي يتمكن من حل املسائل دائما"  و ال ي املبدع " نما فمن خصائصه القدرة ع إدراك    43فالس

ة واملرونة  التفك واالستقاللية  انجاز األعمال.  ن األشياء والغزارة الفكر   العالقات ب

ع أّن  سية  نات وال  نما التو عتقد البعض، بل  أزمة اإلبداع  الس و فقط كما  نار جة عن أزمة  الس

ل محطات اإلبداع األخرى من الفكرة   تمام ب سة للفيلميجب اال ا   إ الصورة    الرئ ل ا وكيفية  و ش مضمو

ا   ا والتقاط ا . فتأط ووتركي نار ان جيّ   الس صياته  وموضوعه وحواراته  ب دا  و لو  ه ال  فإنّ   ،أحداثه و

ونة للفيلم.  دا إذا ما تّم يلما جيّ عطي حتما ف ل العناصر األخرى امل مال  نما     إ فالعمل اإلبدا  الس

امل تقنّيا وفنّيا و عمل    . مت

العزلة"، ولكن   يوجب  اء  الو زن  "ا نجيب محفوظ  املصري  األديب  الواحدة  يقول  الدورة  تنظيم  "قرار 

ا نحن اليوم   ياة.  و و حبا  ا ، إنما  س من باب العناد أو الالو نمائية، ل ن أليام قرطاج الس والثالث

من   ب  أل نق جديدة  نمائيةدورة  الس قرطاج  عود  يام  ا    و ا وأر ا  أقسام بمختلف  العام  ذا  ا  ور م

نائي عد دورة است ا السابقة،  تظم  وفقرا ورونا. وت اء  ب تف و س ا املسابقة السنة املاضية  ة غابت ع

ن  إ    30من   ذه الدورة الثانية والثالث ر  ق    ."تحت شعار "نحلم... لنحيا   2021نوفم    6أكتو
ّ
و ما يتعل

د
ّ

وانب التنظيمية، أك ادة تل املدير العام لأليام رضا البا ع با ش ور  م ار ا قيح ضّد  ضرورة استظ

ية   ال باإلجراءات  التقيد  إ  باإلضافة  األفالم،  عروض  مختلف  مواكبة  من  نوا 
ّ

يتمك ح  ورونا  اء  و

ا من تباعد اجتما وارتداء للكمامات    .املعمول 

ن  اإلنتاج   نمائي ن دافع كب للس ان إللغاء املسابقة الرسمية  الدورة الواحدة والثالث ي.  ولقد  نما الس

بـ   ن  والثالث الثانية  الدورة  جوائز  ع  سية  التو نما  الس نافست  الرسمية  14ولقد  املسابقة    .فيلما  

لة، و « وض غمار مسابقة األفالم الروائية الطو ت ثالثة أفالم 
ّ
ب  وتر ميد   فرططو الذ » لعبد ا

د و مجنون فرح  بوشناق، « ي  »عصيان » للي بوز يال     .السعدي » ل

  

  

 
 .12تونس، ص 2020سوسيولوجيا الهامش في زمن الكورونا، ماهر حنين، المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية،  42
، ط  43 يم وتطبيقات، محمد بكر نوفل، مركز ديبونو لتعليم التفك اد: مفا  . 31، ص 2014، األردن 2اإلبداع ا
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  اتمةا

ن أّن   ّ ب م   مجمل القول، يمكن أن ن سا ديدة واملفيدة ال  ار والرؤى ا و مجموعة من األف اإلبداع 

داف موجودة. و  ر أمر ما أو تجديد أساليب معينة وأ ار اإلبداعية   حل املشكالت أو تطو م األف سا

ين   مس أصبحنا  ورونا  ال زمن  ففي  األفراد.  خدمة  ا   وتوظيف تمعات  ا وتنمية  ر  تطو نمائية   الس

ود   ديد الص القائم واملش ذا ال ة  ل ما من شأنه مواج ل ما يفرض علينا، ف ن ل ع ين، طا ولسنا مخ

يا ا أسلوب  فتغي  ن،  مضطر به  القيام  نا  علينا  تجن ال  العوامل  م  أ من  القديمة  ياة  ا ونمط  ة 

ذه   مع  التكيف  ن  مجبور فعلينا  افحته،  مل العملية  اإلجراءات  أن  ومن  وس،  الف فك  السقوط  

ا.   ش مع ديدة والتعا الية ا د  األنماط ا رجان ع ثبات اختياره وأسسه منذ ما يز فمثلما حافظ امل

رة  ع نصف قرن باالنفتاح ع ذه التظا ع، فإّن    التجديد ومواكبة التطّور الذي يطرأ ع الفن السا

ورونا ورغم   بقى فضاء للفن والتفك رغم أزمة جائحة  قيا س ي و افر ا  العالم العر دة من نوع الفر

ا. ات ال ُتواج   الصعو
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Abstract:  

It is undeniable that Covid- 19 pandemic has largely affected Cinematographic production. Many countries all over the World 

are currently looking for strategic ways and solutions to go beyond this ongoing crisis. 

Research Works can form a suitable platform to study the relationship between Cinema and Covid-19 pandemic. 

How can the current situation of Cinematic production be evaluated?,    what are the major solutions used by developed 

countries in this field?,   how did the United States and Egypt react? 

Can we start talking about successful take aways to be generalized  in dealing with the pandemic? 

This study seeks to shed light on the negative effects of the pandemic.  It also studies the effectiveness of certain solutions in 

terms of creating a positive environment for transcending the dilemma. 
Key words: 
Cinema-United States-Egypt-Covid 19-the stable-the variable. 

 

ص  : امل

ورونا ع اإلنتاج    عواقبلقد أصبحت        روج من األزمة بالطرق املتاحة  و جائحة  ل بلدان العالم اليوم تبحث  أساليب ا ا . و ي حقيقة ال مفر م نما ع الس التوز

اتيجيات و  وفيد و عض اإلس نما بجائحة  ا ع عالقة الس تمام لول الظرفية. لقد حان الوقت للشروع  بحوث علمية تركز ا   .  19ا

ا   يص الوضع ا اتيجيات  و فكيف يمكن  ي ؟ وما  أبرز اإلس نما ائحة ع قطاع اإلنتاج الس ذا و رصد تأث ا عض البلدان الرائدة   ا  لول ال اعتمد ا

ال؟ ف كيةا نما األمر ة رائدة البلدان كيفو  ما حلول الس نما املصر ية  واجه صناع الس وروناالعر   ؟ جائحة 

ائحة؟  ديث عن محدثات النجاح  التعاطي مع ا ا؟ و ل يمكن ا عميم   ل من حلول منطقية يمكن 

ا   نما، ثم طرق التعاطي مع ائحة ع الس ر التأث السل ل عض مظا ذه الدراسة إ رصد  س   ية ع ما يمكن مدى فاعليو س ة مستقبلية مب ا لنؤسس رؤ

ال "التفاعل ائحة أ- تجميعه من أش ي" مع ا   ". ما يمكن اعتباره "محدثات النجاحو اإليجا
لمات املفتاحية:  ال

نما   املتحول. -الثابت  -19وفيد  -مصر -الواليات املتحدة -الس
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  مقدمة:

ساب   سائر املادية واح عداد وقراءة ألرقام ا نما العاملية مجرد  ورونا ع الس س رصد تأث  جائحة  ل

لة  السنوات   ا امل ا ا بنظ نة ومقارن اء إ الساعة الرا شار الو سب تراجع عائدات القطاع منذ ان ل

ي من   الثا النصف  ة  ف لنضع حصيلة  اية    2019السابقة  أرقام سنة    2020إ  بل علينا  2018قبالة   ،

وفيد  ر التأث السل ل ع ع حد السواء.    19الغوص  عمق املسألة لندرس مظا   ع اإلنتاج والتوز

وفيد   ر تأث  تمام البحث   مظا يص محاور ا ونات    19و ما ي نحاول ت نما باتباع م ع قطاع الس

:   الرسم التوضي التا

   

ي عدد ص تأث كوفيد 1رسم بيا نما و ع إنتاج  19: ي ع الس   توز

ة   تأليف رؤ دف  ائحة، وذلك  ا ة  نما ملواج الس الرائدة   البلدان  عض  عامل  أيضا بكيفية  تم  س

األزمات   أمام  والصمود  اضر  ا أزمات  تبعات  تجاوز  القطاع   ذا  تفيد  قد  مستقبلية  اتيجية   إس

  ملمكنة.  املستقبلية ا

ائحة رادع لإلبداع  1   . ا

كية 1.1 نما األمر ر تأزم أوضاع الس عميق    كوروناتأث  :مظا كية (  اقع قاعات العرض األمر ع و

  : األزمة)

  

  

إنتاج 
األفالم

الطاقة البشرية•
الطاقة المادية•

تأثير كوفيد 
منذ النصف 19

الثاني من 
إلى  2019

2020نهاية 

التوزيع
العرض •
التسويق•
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ي عدد ص تأث كوفيد 2رسم بيا او ع إنتاج  19: ي نما  أمر ع الس يبة، توز   )2021(و

عود إ عوامل   ن ولعل تفس ذلك  ة تراجعا  عدد توافد املتفرج نما  السنوات األخ عرفت قاعات الس

ي التفرج  األفالم   نما د الس لت ع املشا ديدة ال س ا تأث وسائط العرض ا م عديدة لعل من أ

ان.   ان و أي وقت  ل م    

التحوالت   ع  أيضا  نؤكد  ،  كما  بأسره  العالم  تمعية   ا رمية  ال استقرار  عدم  تبعات  من  اصلة  ا

ل   ات  أولو إ  تتحول  املادة  جعل  للمعارف  ع  السر التبادل  وتأث  االقتصادية  ياة  ا سق  سارع  ف

سابات املالية ع عديد القيم االجتماعية.  تمعات ح طغت األرقام وا   ا

ا، وقد سعت عديد الدول إ دعم قا ة من مجتمع نما لتواجه عزوف الشباب الذي يمثل فئة كب عات الس

غيب  ارتياد دور العرض.   اتيجيات ال   فتعددت بذلك إس

ورونا لتعمق األزمة   ل  و ولكن جاءت جائحة  العرض   القطاع. لقد أغلقت جميع دور  د من معاناة  تز

ر جانفي من سنة   با، ففي ش شر فيه  أ  2020أقطار العالم تقر ان  العالم ان ن ( أول م غلقت  الص

إنتاج األفالم

من وظائف العاملين % 66فقدان •
 450الذي يشغل أكثر من  بالقطاع

2020ألف عامل حتى بداية فيفري 
من الشركات المشغلة لدور % 93•

%  75السينما تكبدت خسائر تزيد عن 
2020في الربع الثاني فقط من عام 

تأثير كوفيد   
على 19

السينما 
األمريكية

التوزيع

من شركات % 69إمكانيةإعالن •
دور العرض إفالسها و اإلغالق 

.نهائيا
تأجيل إصدار بعض األفالم•
أفالم  5تاجيل ثم إلغاء عرض •

 73مختارة للمشاركة في الدورة 
"كان"لمهرجان 
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اء)، قرابة    ن إ    70,000الو نما. أما بلغة األرقام املالية، فقد  انخفض شباك التذاكر  الص  3.9دار للس

ة من سنة   اجع  نفس الف ذا ال ن قدر مستوى  ذا العام،  ح ن من  ر ي  أول ش مليون دوالر أمر

ي 2.148ب 2019     (Ivana, 2020) مليار دوالر أمر

كية  املتحدة  الواليات  لت سبة  التذاكر مبيعات  انخفاض  األمر   006 بلغ ز يمثل ما و و  %25 ب

ي  دوالر  مليون  ع   أم يبة،   .2020عام من األول  الر  )2021(و

سبة   كية،إذ تكبدت  نما األمر ة مالية مدمرة لدور الس اء ضر الو ان  ات املشغلة    93لقد  % من الشر

د عن  نما خسائر تز ي فقط من عام 75لدور الس ع الثا   . 2020%  الر

ر ش ملانية البحوث دائرة تقر ية ال ر(EPRS)  األورو عرض   قاعة  2500يقارب    ما إ غلق 2020 ماي  لش

ر مارس. املتحدة الوالياتب كية، منذ ش يبة،  األمر  )2021(و

  

دول  نما قاعات واقع يمثل   ) 1رقم( ا كية املتحدة بالواليات الس شار  عد األمر ورونا ان وس    : ف

  (Ivana, 2020) :املصدر

ات اإلنتاج و توقف اإلنتاج  2 .1 م شر   دور العرض :و انخفاض أس

كية     قررت نمائية األمر ات  الس ن أك الشر عت من ب جال" ال  نما ر الشركة األم لشركة "دور الس

ن  خ يوم اإلثن ر   15تار ورونا.  536عليق عمل  2020أكتو ب  س نما  يبة،  س   )2021(و
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م   اتذا وقد عرفت اس ي  االنتاج شر نما االنتعاش الذي   بوطا مستمرا ع الرغم من    العرض ودور  الس

ل وماي وجوان من سنة   ر أفر م العاملي خالل أش ده سوق األس ذا السياق   2020ش نذكر مثال    . و 

م    نمارك  "و)  ( AMC آم " شركة انخفاض أس نما سالسل أك من  ان عت اللتان)  Cinemark( "س  الس

ما  املتحدة الواليات  نما موقع ألف  من يقرب  ما مجموع بامتالك .  البالد مستوى  ع شاشة ألف 13و س

نمائية  االعالن وشركة سبة  (CineMedia )  " ميديا سي " الوطنية الس يبة،  .17% تتجاوز  ب  ) 2021(و

ي  73تأجيل ثم إلغاء الدورة  3 .1 نما ان" الس رجان "   : مل

ان من  ن ال  نمائية   العالم دورته الثالثة والسبع رة  س عد أك تظا ان" الذي  رجان " أجلت إدارة م

ض أن تنعقد من  سية بمنع  التجمعات  إ مطلع جوان. إال أن قرار الدولة  2020ماي   23إ  12املف الفر

له ق بإلغاء الدورة.    الثقافية ع مدار الصيف 

ة قاسية لنحو ذه الدورة  ضر وفيك،    فيلم  100لقد مثل  إلغاء  رجان    )2020( العودة إ موقع امل ، و

ا   تارة وال بلغ عدد عد اإلطالع ع قائمة األفالم ا ل لعدد    56و فيلم من جملة الرقم القيا امل

ذه الدورة والذي بلغ   عنوان  ا    2067األفالم املرسلة  كية ال وقع اختيار فيلم، قمت بجدولة األفالم األمر

دول ال  )   للمشاركة .( أنظر ا   تا

رج   عنوان الفيلم  ع    شركة اإلنتاج   ا التوز شركة 

كية   األمر

ع    التوز شركة 

سا    بفر

ش  سبا ش د  ذي فر
 THE  FRENCH 

DISPATCH  

Wes Anderson  I PB P / A E P F SLP THE WALT DISNEY 

COMPANY 

   الست وردز
 LAST WORDS  

Jonathan Nossiter STEMAL THE PARTY FILMS JOUR2FÊTE 

  

 FALLING        Viggo Mortensen  PERCEVAL فالنج 

PICTURES 

HANWAY FILMS METROPOLITAN 

FILMEXPORT 

ز ن افل   ذي تر
 THE TRUFFLE HUNTERS  

Michael Dweck / 

Gregory Kershaw  
GO GIGI GO 

PRODUCTIONS 

LLC 

  SONY PICTURES 

RELEASING 

  

 

 SOUL Pete Docter  PIXAR ANIMATION  صاول 

STUDIOS 
  THE WALT DISNEY 

COMPANY 

الدورة  ي  )  2رقم(  الجدول في  للمشاركة  المختارة  األمريكية  األفالم  :  73جمع  كان  لمهرجان   الملغاة 
(Festival de Cannes, 2020)  

ا :  4. 1 ل إف ان" إ ش رجان " ة األصلية مل   تحول ال
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ا   رجان ال تجمع عرض األفالم وتنافس ة األصلية للم افظة ع ال رجان ع ا رغم إصرار إدارة امل

ة   ف وتجاوز  املتتا  التأجيل  فإن  ا،  ار إش وكذلك  ا  ج وترو ا  ونقد ا  وتحليل ار،  واألوس وائز  ا ع 

ماية األفالم من خسائر  التدارك امل ا منطق العقالنية  نائية غلبت ف ا  تضطر إقامة دورة است مكنة جعل

ان "سوق األفالم" " جوان عبارة عن دورة    26إ    22الذي امتد من    "Marché du filmمادية متوقعة. وقد 

نت.  ا إ فضاء األن وء ف يبةتدارك تم ال   )2021، (و

ة 2 كية  مواج نما األمر   :  كورونا .الس

2 .1  :   مبادرة املشا

وليود   نما ماليا، مؤكدين ع  دعا مشا  ات الرسمية لدعم الس ار  ا ن ع األوس اصل من ا

م   ن فيه والذين فاق عدد ماية القطاع وخاصة العامل ألف عامل إ حدود   450التدخل العاجل 

ر فيفري من سنة  س،  .  2020ش   )2020(أن

شرته شبكة   ر  العودة إ تقر غو كية (Bloomberg) ""بلومب ن  األم %  69، قد يج استمرار الوضع الرا

ا إفالس م ع إعالن  ة ومتوسطة ا الصغ نما  الس ات دور  % من وظائف  66فقدان قرابة  و   من شر

ن بالقطاع   )2020(أنيس،  .العامل

نما :  2. 2   مبادرة  اإلتحاد الدو للس

) نما  للس الدو  االتحاد  ية  باعتباره  )،  UNICدعا  األورو نما  للس ة  التجار االتحادات  تمثل  ال  يئة  ال

ن،   سي ن الرئ وماته لتقديم مساعدات مادية  والعارض ية وكذلك  جل ح عفاءات ضر يالت و قد تصل    س

عليق   ن    إ حد  عض املنتج ددة باإلفالس  و دور العرض   و سديد ديون  ات الصغرى ال صارت م ل الشر

ا  الغلق الدائم  خاصو  عد استجاب شار  ة  د من ان دف إ ا وث  املنازل، وال  ظر وامل إلجراءات ا

وس.     الف

عت   ل األمثل  أناالتحاد  و ية، بما    دعمو   ،  ا م ع قيام العديد من البلدان األورو ميع لبعض ا

سا وأملانيا، باملساعدة  سد القروض وسداد مدفوعات الضرائب املعلقة ع دور العرض، حيث   ذلك فر

ا.  نما املستقلة ودور يئات دعم األفالم األملانية بتقديم دعم ما مباشر للس  بدأت 

ثمار ما يصل إ  كما دعت جمعية املسرح األ  ومي اتحادي، عبارة عن خطط الس ي إ برنامج ح   18.5ملا

ز الصناعة.   مليون دوالر لتعز

  مبادرة الدولة: 3. 2
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كية فقط بدور املنقذ املا مليار    15 واملتدخل باملساعدات املادية ال بلغت قرابة  لم تكتفي الدولة األمر

ح    ،)2020(شيماء،    دوالر ي  فقد جاء تصر س األم عن رغبته  عودة العمل الذي ع    "دونالد ترامب"الرئ

االقتصاد األزمة  بمختلف قطاعات  لتجاوز  القطاع  ن   العامل ل  و ن  رج وا ن  للمنتج محفزا  ون  لي  ،

ك القطاع.  عادة تحر     واألخذ بزمام األمور و

ن  4. 2 لل لول املمكنة: و استطالع آراء ا   تصور ا

كية   األمر دة األسبوعية  ر "(  طرحت ا النقاد  VARIETY"فاراي عض  ن إليجاد  ) استطالعا آلراء  لل وا

ا  النقاط  التالية: يص لول املمكنة ألزمة القطاع، وقد حددت بذلك مسارات متعددة يمكن ت   ا

لية من سنة    - ر ماي وجوان وجو عد أش إذا ما خفت ذروة    2020محاولة طرح األفالم بدور العرض خالل أو

وس.    تف الف

سبة ل - د املتبقية بال اء املشا امن مع عودة دور العرض. محاولة إ ا وذلك بال ر   ألفالم ال توقف تصو

ات اإلنتاج مع منصات العرض مثل "ناتفليكس" (  - )، مقابل  NETFLIXاعتماد التوسع الرق بتعاون شر

ة لتذاكر الشباك. ة مشا الص الرق  تجر   تذاكر مدفوعة بواسطة ا

ن    - نما والعارض ن صناع الس ن ح تصفية الديون ب ناسب الطرف ا كحل يمكن أن ير و م أوتقليل 

ال   ن  ا ن والعامل ات شبح اإلفالس، وعدم القدرة ع دفع رواتب املمثل ذه الشر ال تواجه أي من 

 .   الف

ا، تخفيض الرواتب واألجور واإليجارات والضغط ع النفقات . - س،  وأخ   )2020(أن

ائحة حافز لإلشعاع: 3   . ا

لول  1. 3 اتيجياتو تنوع ا نما السياراتمثال -عدد اإلس   :تكثيف عروض س

نما السيارات خاصة      ى إ تطبيق حلول ميدانية مثل االعتماد ع س ع الك ات التوز عض شر بت  ذ

صيف   ة  تواجد    2020ف ا  ف يمكن  مال  واألصدقاء  واألزواج  بطرق  العائالت  إرشادات  عا  واتباع  آمنة، 

اتي  التباعد االجتما ل اإلس ذا ا عد  نما امن أبرز    . و ي،حلول الس ات  ححيث تخصص سا  ألمر

مع   االختالط  ودون  السيارات  داخل  من  األفالم  أحداث  عة  ملتا مة  عرض  شاشات  زة  مج مة 

ن از املذياع . األخر   ، مع اعتماد تقنية التقاط الصوت ع  ج
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شر  نما السيارات واملن زة لس ى ا بفضل توفر الساحات واملسارح الك ل متاحا  ذا ا ان  ة  لقد 

" و  البارزة  مس مسارح  نذكر ا ا  بي كية. ومن  األمر الواليات  ورى أغلب  (م س  نما ،  و")سانت لو   س

دابفميامى  ي "  "، وكذلكلور زفيل بـكنتا ارولينا الشمالية "، وأيضا "لو ا شارلوت بـ "، وأخ  

سب" س أو نما سيارات  الواليات املتحدة،    5عرف ع أك  (سمر س.،  .  "اليفورنيا ـ  و سان لو قاعات س

2020(  

  :نيةو ع املنصات اإللك و تزامن العروض  القاعات  2. 3

ي"   ية من فيلم "م"DISNEYقررت شركة "ديز ا ة  ال كية عرض  ع املنصة    "Mulan"الن"  و " األمر

س"  و اإللك ي بل نما     DISNEY PLUS"نية "ديز امن مع قاعات الس نية فقط باعتبار أن الفيلم  بال الص

نية شعبية   . األساس قصة ص

اتيجية  الت ذه اإلس ع و كما برزت  ات اإلنتاج و ز ن شر عة من  و مجمو اإلشعاع   ثالث اتفاقيات أخرى ب

  :و ع النحو املنصات الرقمية 

ا مجم  - عاقدت ف ات"و اتفاقية  ي  لإل   MGM"عة شر نما نية  و اإللك   AMAZON"مع منصة "نتاج الس

نما.  ات ع املنصة مع قاعات الس ذه الشر   نصت ع تزامن عرض أفالم 

-   " اتفاقية  دل    WARNER BORS"كذلك،  ل ة  أفالم  و املث قائمة  إصدار  ع  نصت  ع    2021ال 

""HOBMAX  ر العرض.و قت إصداره  دو  نفس  

كية مع " و    AMC"اتفاقية  " أيضا،  و   - ا  و لتتمكن بم   UNIVERSAL PICTURES" أك شركة إنتاج أمر ج

ا ع  و ي  17عد م  و ضع أفالم جديدة ع منصات الفيديو " من خيار  UNIVERSALشركة " ما من عرض

ن " ة مقابل تمك اح الرقمية.AMCالشاشات الكب سبة من األر   )2020(شيماء،   " من 

كية.  4 نما األمر ر نجاح الس ة تبعات أزمة و  م مظا   : كورونااج

واملقياس ورونا    يبقى مستوى إيرادات عرض األفالم  ة أزمة  كية  مواج نما األمر األول ملدى نجاح الس

ا منذ أواخر   ال عرف نائية  األول من سنة     2019عد الظروف االست . لقد ترقب  2020وطيلة النصف 

ية   عض الشروط ال شاط الفع مع وجود  ناف ال ا عودة فتح دور العرض واست نما  أمر صناع الس

يعاب منخفضة  التباعد والعرض د ا    %25اخل القاعات بطاقة اس ديدة وال م م ا فقط لعرض أفالم

  أك من مرة.    ما تم تأجيل عرضه

ا.  عد تأجيل عروض البعض م عة أفالم حققت إيرادات عالية   و ما ي  جدول يحتوي قائمة أر
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يرادات العرض   معطيات اإلخراج   عنوان الفيلم    املرتبة   معطيات و

 "Tenet نات ستوفر نوالن   " ت   كر

CRISTUFER  

NOULAN  

 

وحقق   /مليون دوالر  53حقق الفيلم  أول أيام عرضه  

ن  150الفيلم  مع   /مليون دوالر من عرضه  الص

اية األسبوع، لكن   د من اإليرادات ح  توقعات بمز

  صناعه بالتأكيد يأملون  تجاوزه نصف مليار دوالر 

الفيلم، الذي حصل ع تقديرات نقدية جيدة، وصلت  

املتخصص، عرض   "روتن توماتوز "% ع موقع 82إ 

 26ثم  12يوليو  31تأجيالت ملوعد عرضه من  3عد 

  .أغسطس

  األو

  "ذي نيوميتان" 

    The New Mutants 

    جوش بون 

Josh Boone 

  الثانية   31/08/2020مليون دوالر إ حدود  7حقق 

Unhinged "نجد ك بورت  "آ   در

Derrick Borte 

كرومحققا راسل  إجما    2.6  بطولة  لتصل  دوالر،  مليون 

ي 8.8إيراداته إ    مليون دوالر  أسبوع عرضه الثا

  الثالثة 

  The"سبونج بوب " 

 SpongeBob Movie:  

 Sponge on the Run 

ي   يدوموس   توم ك و

TOM Kenny et IDO 

Mosseri 

جما    614محققا   و الثالث  عرضه  أسبوع  دوالر   ألف 

مليون دوالر، والفيلم مأخوذ عن حلقات الرسوم    2.1إيراداته  

صية   ال بوب»  «سبونج  ا  بطول يلعب  ال  املتحركة 

ة   .الكرتونية الش

عة   الرا

سونال   ب ذي 

دافيد   أوف  ستوري 

رفيلد     كو

 The Personal 

History of David 

Copperfield 

  آرمندوآلن  

ARMANDO 

Lannucci 

جما إيرادات  أسبوعه األول ألف دوالر،   250 مليون   1.8و

ي.   دوالر  أسبوعه الثا

  

امسة    ا

  "وردز أون باثروم وال" 

Words on 

Bathroom Walls 

  ثور فرودنذال 

THOR Freudenthal 

  السادسة   ألف دوالر  453محققا 

دول رقم   ب  إيرادات  األفالم ال تجاوزت األزمة إ  1ا لية 31 دودح يمثل ترت ام،  2020   جو    )2020(ر

ة جراء 5 نما املصر ر  تأزم األوضاع  الس  : كورونا.مظا

ا مشابه ملا عرفته  ورونا ، فحال ة  منأى من تبعات جائحة  نما املصر كية من  لم تكن الس نما األمر الس

ر.  م تلك املظا ع. و ما ي عرض أل ات القطاع من إنتاج وعرض وتوز ل مستو   تأزم لألوضاع ع 

  تراجع اإلنتاج  و . خسائر مادية 1. 5
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فية   م ال حا ة  تصر نما املصر لية من سنة  و أكد صناع الس ر جو    2020اإلعالمية الصادرة  ش

نما  ن    ع تكبد الس ات ( ما ب ن ن ا ا بمالي م خسائر مالية قدرو مليون جنيه مصري)    40و  30بالد

نما  سنة  يبة، . 2019مقارنة مع أرقام عائدات سوق الس     )2021(و

ا رجل األعمال السعودي "الوليد بن طالل" وال تمول   من اإلنتاج    %  75اضطرت شركة "روتانا " ال يملك

نمائية.  ع اإلنتاجية الس وما عاد سلبا ع املشار ا و اني ي املصري إ تقليص م نما يبة، الس     )2021(و

ال  التالية  الصورة  لنا  " وتقدم  ونية  اإللك ف  ال إحدى  يةصادرة   عر نيوز  اي  م  س عن  فكرة   "

ا   ص م نما لليد العاملة الذي بلغ قرابة نصف مليون  ة.     %  60ثابتة و   %40شغيل قطاع الس متغ

 ) 2021(صابر، 

 

ع   ورونا" مصورة عدد : من مقال "باألرقام...الفن السا زم "  ) 2021(صابر،  صر 

وفيد   يص تأث  مكن ت ي التا الذي يحتوي جملة من   19و ة  الرسم البيا نما املصر ع الس

ا  ر األزمة ال عرف ة عن مظا  . 2020القطاع إ حدود النصف األول من املعطيات واألرقام املع
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ي عدد ص تأث كوفيد 3رسم بيا نما  و ع إنتاج  19: ي ع الس يبة، مصر توز   )2021(و

ان" الفر2. 5 رجان " ى (م نمائية الك رجانات الس   :  ). إلغاء امل

ع   املشار ل  تمو اإلنتاج   ات  شر دد  ب تم  قد  ائحة  ا ة  ف ة   املصر نما  للس العام  الوضع  أن  بما 

ا رجا األعمال السعودي "الوليد بن طالل وال تمول   ا شركة "روتانا" ال يملك ديدة، وال نذكر م   75ا

املصري    % ي  نما الس اإلنتاج  فالفيلم    )2021يبة،  (و من  ما،  نوعا  انت غائبة  ة  املصر املشاركة  فإن   ،

س. إنه فيلم    73املصري الوحيد الذي وقع اختياره  الدورة   ن مصر وتو ي ب ومن اإلنتاج الثنا امللغاة ، 

ن". ن أم ة "آي     (Festival de Cannes, 2020) "سعاد" للمخرجة املصر

نما املصر6 ة  ة. الس     عدم الرضوخ):و :( املقاومة كورونا مواج

ة  نما املصري  مواج اتيجيات الس ت اس ى و ع النح وروناتم ات ك ع توج :و بأر   التا

ر   1. 6   اإلنتاج: و املغامرة ومواصلة التصو

إنتاج األفالم

من وظائف العاملين % 60فقدان •
  الذي يشغل أكثر من نصف بالقطاع

مليون عامل 
طاع وقف أنشطة التصوير و تكبد الق•

مليون جنيه  270خسائر قدرت بنحو 
 ، كما خسرت الحصيلة الضريبية

مليون جنيه متوسط  288للدولة 
اية العائدات على التذاكر إلى حدود بد

2020عام  جوان من
عزوف المنتجين عن اإلنتاج في  •

بسبب ) 2020أوت (الوقت الحالي
  "روتانا"تخوفهم من الخسائر مثال 

ت التي قلصت ميزانيتها بعدما كان
من اإلنتاج  %75تمول  تأثير كوفيد   

على 19
السينما 
المصرية

التوزيع

يقضي  2020مارس  17إصدار بيان حكومي في  •
بإغالق كامل دور العرض السينمائي بجميع 

.محافظات مصر
من شركات دور العرض  إمكانيةإعالن عدد كبير •

إفالسها و اإلغالق نهائيا رغم قرار الدولة عودة 
صة فتحها و ذلك بسبب غياب األفالم الجديدة و خا

.المصرية منها
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ة   مواج ن  املنتج عض  ة  و   ورونااختار  "ف العمل   عب    )2021(صابر،    صعبة"مواصلة  حد  ع 

الفيلم   ق عمل  م  عزل فر اتيجي إس تمثلت  م.لقد  املادية   و أحد انيات  اإلم ل  بالتح و توف  ذلك 

ما بروح اإلصرار    املغامرة .    و ا

نوترد "أحمد  مؤلف  علق  ية"،  عر نيوز  اي  "س ملوقع  خاصة،  حات  تصر نجاح  و  ع  السيد  لؤي  ام"، 

ق العمل  اإلصرار ع عرض الفيلم بموسم   ت مغامرة فر الفيلم وتصدره لقائمة اإليرادات، وكيف ن

  ) 2021(صابر،  .العيد

  العودة إ عرض األفالم داخل القاعات:  2. 6

نما ع عرض أفالم  دور    ا خفض  ع صناع الس نما مع األخذ باالعتبار اإلجراءات الوقائية، وم الس

ور إ نح م    املئة.  25وسبة ا

ر املاضية ة عودة عروض    2020من صيف    خالل األش نما املصر عض قاعات الس دت  مجموعة من  ش

وميدي    األفالم ي ال نما "  وال نذكر    ،ال جمعت ثلة من نجوم التمثيل الس ا "توأم رو سن الرداد    م

الرحمن،   عبد  ومحمد  يع  ر وع  عادل  لغادة  العايمة"  طة  و"ا أحمد،  بن  شة  وعا خليل  وأمينة 

"زنزانة   ي ومحمد فراج ومصطفى خاطر، وكذلك  مل ز ر  7و"الصندوق األسود"  ومايا نصري  " ألحمد زا

مد ثروت.  ت"  ت ترانز ، و"عفر   ونضال الشاف

نما السيارات: 3. 6   عودة س

من عت   مصر  السيارات   نما  س ة  تجر ة    إعادة  املصر نما  الس صناع  قرر  ال  البديلة  لول  ا ن  ب

ا ذا النوع من قاعات العرض  ،إيجاد ة   مصر  انت موجودة    علما وأن  ياسابقا  ف سعي حيث     ت،ال

أوائل    تم السيارات  نما  س لية  افتتاح  ى    2020  جو د أول    ا  ية    باعتبار عر ة    قامت دولة  التجر ذه 

ورونا ة جائجة    )2020(أحمد، . ملواج

  التوجه إ منصات العرض البديلة: 4. 6

اء   شار و ا ان نائية ال خلف ا  ورونا أمام  الظروف االست ز ت  نما ال ث ، تقلص إيرادات قاعات الس

ذا   م أن  ن إ منصات العرض البديلة، ظنا م عض املنتج اح املالية املنتظرة، فالتجأ  ع تحقيق األر

ممكن. ح  ر أك  تحقيق  م  ألفالم سيكفل  منص  التوجه  نذكر  ا  بي إت"  ومن  ش  "وا د"وكذلك  "شا ة 

WATCH IT"  "    " ية ال تحاول أن تنافس املنصات العاملية     "VIU"و"ف و مجموعة من املنصات العر

ا.  و  " AMAZONو"أمازون"" "NETFLIKمثل "نات فليكس"  "    ) 2021(مصطفى، غ

ذا التوجه:  1.  4.  6 نما من   عض صناع الس   موقف 
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ما حدث... نما م ض قاعات الس عو ا  دة    يرى املؤلف املصري لؤي السيد أن :" تلك املنصات ال يمك مشا

اب إ قاعات العرض   تك، ألن الذ ة  ب لوس أمام شاشة صغ ضه با عو نما، ال يمكن  الفيلم  الس

ور   م ل املفضلة  ة  ال املنازل،  عاملياو   محلياعد  ا   توف يمكن  ال  العرض  قاعة  انيات  إم أن  كما   ،

دين ال   سم من حولك، ومشاركة مشا والصوت ا ة  الكب يمكن  الشاشة  اء، ال  والب ك  ال م  عرف

لك دة فيلم  م ضه بمشا ع    ...عو طرحه  ل  الس ون من  ي إنتاجًيا لن  م   حالة صناعة فيلم 

ح أك لشركة اإلنتاج ا تحقيق ر نما يمك  . )2020(أحمد،   "منصة عرض بديلة، ألن دور الس

 

ا:إقامة   5. 6 ة  مواعيد نمائية املصر رجانات الس   امل

ورونا و42عت إقامة الدورة ( ائحة  ي الدو بمثابة تحدي كب  نما رة الس رجان القا  نفس  و) مل

ا السنوي املعتاد.  رجان ع إنجاح الدورة  موعد ا حرص إدارة امل ت ف   الوقت نوع من املغامرة ال ث

 ،   )2020(ع

ن إيرادات قاعات العرض  :  6. 6   توجيه اإلنتاج لتحس

بتحصيل   العرض  دور  فتح  نحوعودة  التوجه  فالعامل  م  اإلقبال  استقرار  عدم  يجة  ن لة  ز إيرادات 

ا  و النف   عة ال حقق سبة اإلقبال امل سيطرة تخوف املتفرج املصري أمر ال يمكن نفيه ، فبالرغم من 

سمت بالتخبط   ذا التوجه قابلته مرحلة ا عرض فيلم "الغسالة" الذي عرض  أيام عيد الفطر ، فإن 

  اإلحباط .  و 

مجة و  ون  مقاومة الوضع بالتفك  نوعية األفالم امل نما واصل املصر لعل  و  العروض  قاعات الس

صناع  ا  وضع ال  اتيجية  اإلس يارات  ل ة  م م  أ ان  ة  الف ذه  ي   نما الس ور  م ا حاجة  م  ف

نما   رون ع برمجة العروض و الس ع اإلنتاج. و السا   توز

ت ع  القادرة  وميدية  ال نما  الس إ  أكيدة  حاجة  املصري   املتفرج  أن  ؤالء  م  ف حدة  لقد  خفيف 

اء   شار الو وف من ان   ديداته .  و اإلحساس با

ة تبعات أزمة  7 ة  مواج نما املصر ر نجاح الس   :كورونا. مظا

ي   نا ة الوضع االست اتيجيات و رغم صعو عض اإلس نما  و فضل  ا صناع الس لول الظرفية ال أوجد ا

اما يمكن البناء   عد إنجازا  سارة  اء من ا ة تف الو عض األفالم ال أنتجت  ف ة، فإن إفالت  املصر

التأث   التغلب ع  ا   ت نجاح ال ث اتيجيات  ذه اإلس ة مستقبلية تجمع مختلف  عليه لصياغة رؤ

ائحة  نما العاملية وروناالسل العميق  بات الس ل ترت ت  ع   . ال 



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

242 
  المانيا  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

  المؤتمر العلمي الدولي 

 

ي ما ي جدول  و اء    ناحاول  ثا شار الو ة ان ة ال أنتجت  ف م األفالم املصر ال تخطت  و فيه جمع أ

ل كب إ حدود  و أزمة اإليرادات   ش سائر  سم    16ا عض املعطيات    2020    د معتمدا  ذلك ع 

يفة  يةالواردة    ":" املستقلة العر

خ اإلنتاج  عنوان الفيلم  رج   تار حدود    ا إ  الفيلم  سم  16إيرادات  د

2020  

  املرتبة  

عبد   07/2020/  30  الغسالة   عصام 
  الحميد 

مصري    16 جنيه  مليون 
  (نحومليون دوالر أميركي) 

  األولى 

و   13نحو   عثمان أبولبن   08/2020/  19  توأم رو  جنيه    700مليون  ألف 
  ألف دوالر)  930(نحو 

  الثانية 

الصندوق 
  األسود

امل   2020/ 28/11 (نحو   100نحو   محمد  جنيه   6800ألف 
  دوالر أميركي) 

  الثالثة

ي   2020/ 06/10  الخطة العايمة اقترب من المليون التاسع بصعوبة   مع التو
  أميركي).ألف دوالر  600(نحو 

عة  ا   الر

شأت   2020  7زنزانة  تتجاوز    ابرام  لم  جنيه    8إيراداته  مليون 

ي). 535(نحو   ألف دوالر أم

امسة    ا

عفريت  
  ترانزيت 

دي   2020/ 11/ 11 و ألف جنيه    200حقق قرابة مليون و  ياسر 
(نحو دوالر    80مصري  ألف 

  أميركي). 

  السادسة 

دول رقم  ب  إيرادات  األفالم ال تجاوزت األزمة إ  2ا سم 16دود ح يمثل ترت   2020د

نيوز  و  ي  "س اليومية  ونية  اإللك ف  ال إحدى  شورة   امل واألرقام  املعطيات  عض  ع  االعتماد 

ية"تمكن ة املعروض إ حدود    اعر عض األفالم املصر دول التا الذي يؤكد بوادر تخطي  من صياغة ا

لية من سنة  ب ر جو ا إيرادات طيبة عموما. و  وروناأزمة  2021داية ش   تحقيق

خ اإلنتاج  عنوان الفيلم  رج   تار حدود    ا إ  الفيلم    12إيرادات 

لية    2021جو

  املرتبة 

م  2021  أحمد نوتردام  ا   محمود كر
ً

ا  13محقق ا مصرً ً   األو   مليون جن

ا  10  عمروصالح  2021ماي  13  ديدو ن جن   الثانية  مالي

د   2021ماي  13  ثانية واحدة  ا 3حوا   أكرم فر ً ن جن   الثالثة  مالي

ا 100  خالد الصاوي   2021فيفري 28  لإليجار عة   ألف جن ا   الر

دول رقم  ب  إيرادات  األفالم ال تجاوزت األزمة إ جدود  3ا لية 12يمثل ترت   2021جو
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  :. نتائج الدراسة 8

العلمية   الدراسات  لبعض  تحليلية  ل قراءة  ا ش اتخذت  من ال  البحثية  الورقة  ذه  لقد تمكنا  

ل   ف ال احتوت معطيات متنوعة تخص واقع   ي  والوثائق الرسمية واملقاالت وال نما األمر من الس

نما املصري خاصة  مطلع سنة   ر تأثر قطاع    2020والس ورونا ، من رصد مظا وس   ظل جائحة  ف

ي.  ذين البلدين الرائدين ع الصعيدين العاملي والعر نما     صناعة الس

نما  ا صناع الس لول الظرفية ال اعتمد اتيجيات وا ما.   كما أمكننا ذلك، تحديد اإلس ل بلد م    

ذا البحث: م نتائج    و ما ي عرض أل

كية  -أ نما األمر ل من الس دت  ا :و ش م ى لعل أ ة خسائر مادية ك   املصر

نما: - ن  قطاع الس ات دور العرض والعامل   الضرر املباشر لشر

سبةفقد   • نما    93  تكبدت  ات املشغلة لدور الس كية  % من الشر د عن  األمر %   75خسائر تز

عام  من  فقط  ي  الثا ع   املتحدة الوالياتب  عرض قاعة  2500  يقارب   ماأغلقت  و ،  2020  الر

كية ر مارس حسب  األمر ر، منذ ش ملانية  البحوث دائرة تقر ية ال ر(EPRS)  األورو  2020 ماي لش

ل   . ن بالقطاع66فقدان  ذا إضافة  العامل شغل أك من    % من وظائف  ألف عامل   450الذي 

   2020ح بداية فيفري 

تم   • فقد  مصر  ومي   أما   ح بيان  العرض    2020مارس    17إصدار  دور  امل  بإغالق  يق 

ي بجميع   نما ن  60 القطاع قرابة    فقد. كما   افظاتاالس يفوق  الذي  و فيه  % من وظائف العامل

م     .أك من نصف  مليون عاملعدد

ع:و خسائر مادية  -ب   سب تراجع التوز

ل  • ات  في س ال ة ال ة ال فاض  األم عات  في ان اك م ة ال  ل ما هو  %25 ب
ن  006 بلغ ع ي دوالر  مل ع في أم  . 2020عام  م  األول ال

لية من سنة   • ر جو اء إ حدود ش ة منذ تف الو نما املصر خسائر مالية     2020تكبدت الس

ن   ات ( ما ب ن ن ا نما بمالي ا صناع الس مليون جنيه مصري) مقارنة مع أرقام   40و 30قدر

نما  سنة   . 2019عائدات سوق الس
  

ات اإلنتاج و توقف اإلنتاج  -ج م شر   دور العرض :و انخفاض أس
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نمائية   • الس ات   الشر أك  ن  ب من  عت  ال  جال"  ر نما  الس "دور  لشركة  األم  الشركة  قررت 

ن  خ يوم اإلثن كية  تار ر  15األمر ب  536عليق عمل  2020أكتو س نما   .وروناس

ة ال تمول   • انية املرصودة لإلنتاج    %75اضطرت شركة "روتانا" املصر من اإلنتاج إ تقليص امل

  . 2020لسنة 

ان) -د رجان  ي  العالم (م نما رجان س   : تأث إلغاء أك م

ة قاسية لنحو 73لقد مثل  إلغاء الدورة  ان" ضر رجان " انت   100من م كية  ا خمس أفالم أمر فيلم. م

ن ال سبة لل 57من ب تارة . أما بال عنوان  فيلم ا ة فقد وقع االختيار ع فيلم وحيد  نما املصر س

س.   ن مصر وتو ك ب نتاج مش و ن" و ن أم ة "أي   "سعاد" للمخرجة املصر

اتيجيات  -ــ ة و اإلس ا لول الظرفية    : كوروناا

(دعا   • نما  للس الدو  ة  باعتباره  )،  UNICاالتحاد  التجار االتحادات  تمثل  ال  يئة  نما  ال للس

ن، سي ن الرئ ية والعارض وماته لتقديم مساعدات مادية    األورو ية وكذلك  و جل ح عفاءات ضر

ن   عض املنتج سديد ديون  عليق   يالت قد تصل إ حد  ات الصغرى  و دور العرض   و س ل الشر

باإلفالس   ددة  م صارت  ا  و ال  استجاب عد  خاصة  الدائم   واملالغلق  ظر  ا وث  إلجراءات 

وس شار الف د من ان دف إ ا  .املنازل، وال 

كية ال    • الدولة األمر املتدخل باملساعدات املادية ال بلغت و لم تكتفي بدور املنقذ املا  بادرت 

نما،  مليار دوالر،    15قرابة   ات صناع الس ح  بالرفع من معنو ي  فقد جاء تصر س األم دونالد  "الرئ

ن  ترامب ون محفزا للمنتج " الذي ع عن رغبته  عودة العمل بمختلف قطاعات االقتصاد، لي

ن و  رج ن  القطاع لتجاوز األزمة  و ا ك القطاع.   و األخذ بزمام األمور و ل العامل  إعادة تحر

افظا • نما  جل ا ة ال اكتفت بإعالن قرار غلق قاعات الس ت   ظل غياب تدخل الدولة املصر

نما   ة تح صناع الس ن بروح املغامرة  و املصر د املتبقية  و عض املنتج اإلصرار ع مواصلة املشا

ق عمل الفيلم  اتيجيته  عزل فر ق فيلم "أحمد نوتردام" الذي تمثلت إس م. مثال فر من أفالم

انيات املادية   و  ل اإلم ما بروح اإلصرار واملغامرة.  و توف  حات خاصة،  وذلك بالتح ا  تصر

الفيلم وتصدره   نجاح  السيد ع  لؤي  "أحمد نوتردام"،  علق مؤلف  ية"،  نيوز عر اي  ملوقع "س

ق العمل  اإلصرار ع عرض الفيلم بموسم العيد ت مغامرة فر  .لقائمة اإليرادات، وكيف ن

نما   • مجة  العروض  قاعات الس ون  مقاومة الوضع بالتفك  نوعية األفالم امل واصل املصر

ا  و  اتيجية ال وضع يارات اإلس ة ل م م ان أ ة  ذه الف ي   نما ور الس م م حاجة ا لعل ف

نما   رون ع برمجة العروض  و صناع الس ؤالء أنو السا م  ع اإلنتاج. لقد ف املتفرج املصري    توز
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شار   ان وف من  تخفيف حدة اإلحساس با القادرة ع  وميدية  ال نما  الس إ  أكيدة   حاجة 

اء     ديداته .  و الو

ورونا و42عت إقامة الدورة ( • ائحة  ي الدو بمثابة تحدي كب  نما رة الس رجان القا   و) مل

حر  ا  ف ت  ث ال  املغامرة  من  نوع  الوقت  ا  نفس  موعد الدورة   إنجاح  ع  رجان  امل إدارة  ص 

 السنوي املعتاد. 

نما السيارات   • ى إ تطبيق حلول ميدانية مثل االعتماد ع س ع الك ات التوز عض شر بت  ذ

ة صيف   ا تواجد    2020خاصة  ف آمنة،  عا بطرق  العائالت واألزواج واألصدقاء مال يمكن ف

اتي  جتماواتباع إرشادات التباعد اال  ل اإلس ذا ا عد  ي،من أبرز    . و نما األمر   حلول الس

عة أحداث األفالم من داخل  ححيث تخصص سا مة ملتا شاشات عرض  زة  مة مج ات 

ن از املذياع . السيارات ودون االختالط مع األخر  ، مع اعتماد تقنية التقاط الصوت ع  ج

نما السيارات عت   • ة س ة     مصر من   إعادة تجر نما املصر لول البديلة ال قرر صناع الس ن ا ب

ا ذا النوع من قاعات العرض  ،إيجاد يا مصر  انت موجودة    علما وأن  سعي ة ال   ت،سابقا  ف

نما السيارات أوائل    تمحيث   لية  افتتاح س ى    2020  جو ا أول   د ية    باعتبار ذه    قامتدولة عر

ورونا ة جائجة  ة ملواج  .  التجر

ي"   • ية من فيلم "موالن"  "DISNEYقررت شركة "ديز ة ا كية عرض ال ع   "Mulan"" األمر

س"   بل ي  "ديز ونية  اإللك نما     DISNEY PLUS"املنصة  الس قاعات  مع  امن  فقط  بال نية  الص

نية شعبية   . باعتبار أن الفيلم  األساس قصة ص

ع  اتيجية  التوز ذه اإلس ات اإلنتاج ومجموعة من  و كما برزت  ن شر اإلشعاع   ثالث اتفاقيات أخرى ب

  املنصات الرقمية و ع النحو:

ات"  - ا مجموعة شر عاقدت ف ي    MGM"اتفاقية  نما ونية     AMAZON"مع منصة "لإلنتاج الس اإللك

نما.  ات ع املنصة مع قاعات الس ذه الشر   نصت ع تزامن عرض أفالم 

-   " اتفاقية  دل    WARNER BORS"كذلك،  ل ة  أفالم  و املث قائمة  إصدار  ع  نصت  ع    2021ال 

""HOBMAX .نفس وقت إصداره  دور العرض   

كي    AMC"أيضا، اتفاقية  " و   - • لتتمكن    UNIVERSAL PICTURES"ة مع "و أك شركة إنتاج أمر

ا شركة " يوما    17عد م  و " من خيار وضع أفالم جديدة ع منصات الفيديUNIVERSALبموج

ن " ة مقابل تمك ا ع الشاشات الكب اح الرقمية.AMCمن عرض سبة من األر  " من 

اء  • شار و ا ان نائية ال خلف ت ورونا أمام  الظروف االست نما ال ث ، تقلص إيرادات قاعات الس

ن إ منصات العرض البديلة، ظنا   عض املنتج اح املالية املنتظرة، فالتجأ  ا ع تحقيق األر ز
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منص نذكر  ا  بي ومن  ممكن.  ح  ر أك  تحقيق  م  ألفالم سيكفل  التوجه  ذا  أن  م  ة  م

د"  ش إت"  و "شا "  و   "  "WATCH ITكذلك "وا ية ال  و    "VIU""ف  مجموعة من املنصات العر

"نات فليكس"  " مثل  العاملية  تنافس املنصات   و "   AMAZONو"أمازون"" "NETFLIKتحاول أن 

ا.    غ

  :خاتمة

نما  عالقة   تنا ع مستقبل الس ذا البحث يمكننا القول بأن ح الية   خاتمة  له الوظيفية ا بمشا

اإلنتاج   ات  شر ذات  كية  األمر املتحدة  الواليات  ح   للقطاع  شاشة  من  ورونا  جائحة  ته  بي وما 

:   العمالقة تدفعنا إ

ا.  - ع ن إنتاج األفالم وتوز تمعات إ إعادة النظر  قوان ل ا   دعوة 

باملتفرج    - نما  الس توطيد عالقة  العمل ع  الثقا محاولة  السياق  األفالم   دة  إدراج مشا من خالل 

ون يومية . فلماذا   اد ت شية ت نما عادة مع عل الس ة  ل اآلليات الضرور في والتعلي بتوف  وال

ون مادة للتفك والتحليل.   نما  املدارس االبتدائية  وال ت   مثال ال ندرس مادة الس

نما     - ديث عن س منا الوحيد؟ كيف يمكن ا ح املادي  ل سيضل الر ا؟    غياب تحليل األفالم ومناقش

ى؟  - ة الك   وملاذا ال ندرج وجود قاعات العرض  كراس شروط الفنادق السياحية واملراكز التجار

ل بلدان العالم مع تخصيص عروض أفالم    - ا   عمم نما السيارات وال  ع عودة فعلية لس ملاذا ال 

ا  محامل أخرى  للعرض  ؟ خاصة ال ي د   مكن مشا

ا  دعم    - م من موقع سا ا  ا ع أرض الواقع لعل ا وتطبيق عميم اتيجية  يمكن  ة  إس علينا صياغة  رؤ

ا من التقلبات  املمكنة مستقبال. نما وتحصي   الس
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Abstract 
             Jean Luc Godard used to say: “You bend down to watch TV, and you lift your head when you see a movie in the cinema. At different times ,in the 

history of cinema and for many reasons, Cinemas around the world stopped showing, production companies collapsed, and the direction was on 

vacation. For example, after the 1979 revolution in Iran cinemas were closed and some of them were set on fire; Film production was banned  and set 

under political and social control. All these restrictions, which represent the pandemic that befell the filmmakers Artists, have been forced them into 

the tide of realism following  the Rossellini way This current, although it depicts a simple reality devoid of politics,  however fights the pandemic of 

authoritarian ideas that put cinemas back  under censorship, It sweeps the world in a poetic image and a vision of kiarastamia. Such pandemics were 

visible But today Pandemic is wielding its invisible power,  it is not subject to criticism and opposition There is no way to adopt "out of scope"cover-up 

and censorship A pandemic has closed most theaters around the world thus disrupting film production But the truth is that these obstacles represented 

an important motive for moving away from this revolutionary routine. This has invaded Tunisian cinema in particular, and has become a repetition by 

treating subjects with the same breath. Especially since everything we live in this time is an obstacle But it's also a catalyst and motivator for innovation 

and creativity and for staying away from the pandemic of routine. Then delivered to the dictates of the pandemic, which is no longer the same as its 

predecessors in the modern era Where he became targeting human existence and his being, It is a suicide of the ideology representation that humanity 

has inherited Who has not succumbed or succumbed to such pandemics for ages. Here many questions can be asked, the most important of which 

are: What are the possible solutions to coexist with such invisible power? 

Key Words:  
 Visible, Invisible, Poetic  ،Pandemic 

 

ص:   امل

 يقول َج 
ُ
 ان ل

ُ
 وك 

َ
 نْ ودار"ت

ُ
 ح ل

َ
د التلفاز وت  رْ شا

ُ
ن  د ففع رأسك ح  44"نماا  قاعة الّس لمً يشا

  ِحْق                     
َ
خ الّس بات ُمختلفة من ت فت قاعات الّس نما وألسبَ ار

ّ
 اب عديدة توق

َ
رج  عطلة ق ات اإلنتاج وأصبح ا ارت شر     ةرّ صْ نما عن العرض  العالم وا

ائّية ائحة إيديولوجية أو و انت  ا وائح سواء  نما ا ،صراع مع ا رت الس
ّ
عد ثورةإليرانيّ مثال تأث ا وُحّرِم إخراج األفالم 1979ة  عض نما وُحرق  غلقت قاعات الس

ُ
ا أ خالل

ن أ نَمائي زلت ع الّسِ
َ
ائحة ال ن ل ا

ّ
ذه القيود وال تمث ل  َياسّية واالجتماعّية،  قابة الّسِ ل  تيّ وظّل إنتاج األفالم تحت الرَّ

ّ
ن ع التوغ نمائي ن والّسِ ت الفّنان ار  ج

ار ا
َ
افح جائحة األف سيطا يخلو من السياسة إال انه ي ذا الَتّيار رغم انه يصّور واقعا  وِسيلي ف ا الرُّ ق اج طر ة،الواقعّية وان طوّ

ْ
حت الّرقابة    لّسل

َ
نما ت لتعود قاعات الّس

.
ْ
ة ِكَياُرْسَتاِمية ة وُرؤ ائحات  َمْرئِ مِ   وتجتاح العالم بصورة شعرّ ذه ا يل العتماد  ثل  ا الالَمْرِئية والغ قابلة للنقد واملعارضة والس ّية ولكن اليوم  جائحة تمارس سلط

قل "  عطيل إنتاج األفالم،  " والّتخّفي وتفادي السنصرة،البصري   خارج ا التا  ت  غلق ُجّل قاعات العالم و سب لت دافعا   جائحة 
ّ
ذه العراقيل َمث قيقة أن  لكن ا

ن  عيًدا عن ذلك الّروِت َ أي  ا  النَّ و امَّ نار ة مواضيع تحمل نفس الّنفس. كتابة الس سّية وصار التكرار  معا نما التو    الذي اجتاح الس

ل معرقال ولكن
ّ
ة ُيمث ذه الف شه   ع ل ما  ار واإلبداع  و محّفِ    اآلن نفسه  السيما أن   ف  زا ودافعا لالبت

ّ
ا  العصر  لِ ْس ال عد كسابقا ائحة وال لم  يم إذا إلمالءات ا

وكينونته، ي  سا اإل الوجود  دف  س أصبحت  حيث  ديث  مثابة    ا    انتحارو 
ّ
ذه  للتمث ملثل  يذعن  وال  سلم  س ال  والذي  ود  ع منذ  سانّية  اإل ورثته  الذي  الفكري  ل 

ائحات ا:نا يم .ا م ذه السلطة الالمرئّية كن صياغة العديد من األسئلة ولعّل أ ش مع مثل  ْمِكنة للتعا
ُ
لول امل   ؟  ما  ا

 

لمات املفتاحية:  ال
ي ي ، الالمر ائحة، املر رجانات...ا  ، املنصات، امل
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  قدمة:امل

ْنح
َ
ودار"ت

ُ
وك 

ُ
رج الفر َجان ل د فيلًما    يقول ا شا

ُ
ن  ْرفع رأسك ح

َ
د التلفاز وت شا

ُ
ل

 45نما" قاعة الّس 

وائح   مساوئ من   يجة لذلك توصد دور     ا لك ون قا إ الوصول إ القارئ أو املس
ّ
شاط الث ا تمنع ال أ

ون   ائحة ت يجة واحدة، فا الن ا ولكن  ائحة وتنوع ا نما رغم اختالف أسباب  العرض من مسرح وس

وارث طبيعة أو   ال عقائدي اجتما أو إيديولو سيا  أو  ا  حصيلة فو أو إش ي،    و ء غ مر

ة  آخر املطاف  شا ا ولكن م  فيَ  .. ظروف مختلفة  أسبا
ْ

لم االجتما   ل اإلحساس باألمن والّسِ تَ خ

 ُ  عرقل الفنّ البالد مما 
َ

 ان إلنتاج مش
ّ
عه الث التّ قافيّ ار ذا  ا يُ ة و ور غ قادر ع الوصول إ  م صبح ا

  الزاد.  

 فالّس 
ُ
ل ء   ل  ونات التّ   غةنما قبل  ل م ل  تحمل  وائح  ْس إ  حّد يخاطب، ف ا      تفحال ا من  بأنواع

يدج  ا أم  غ قادرة ع كبح ِجماح ماي ع ا وتوز   ؟    Eadweard Muybridge46إنتاج

   

بل    ائحة الالمرئية إنما البحث  السُّ ائحة املرئية وا ن ا ة ب ست فقط املقار ذا البحث ل دف من  ال

رج واملنتج واملوزّ  ا ا ور.  ال انت م م ل ا لتقديم أعمال   ع حي

وائح ال مّر   فعناصر خ وأنواع ا ا ع   بحثنا تتمحور  البداية حول تار  القطاع  ا العالم ومدى تأث

ع. ي من الكتابة إ اإلخراج إ اإلنتاج إ التوز نما   الس

انت  وائح سواء  ا طرح للمنافذ املمكنة للمخرج واملوزع لإلفالت من سلطة ا ائيّ  ةإيديولوجييل   ة. أو و

نقدم   ل  النتائجثم  ن  السلبّية وااليجابّية  ب األفالم  ع  اإلنتاج وتوز ع  ائّية  الو شار  ائحة  رجانات وان امل

ة لنوعيّ  نما. مع  ض قاعة الس ونية  محاولة لتعو عد املنصات االلك رج  ا ا عا ة األفالم ال 

وائح عموما  .ا

  

  

 
شق  -  45 يات  2 -، غودار يكتب عن غودار جان لوك غودار،  )2007؛(عبد هللا عو ة ح أعوام الثماني ة السلسلة: ،(من السنوات املاو الفن   وزارة الثقافة الّسور

  141ع، ص السا

ك الصور.   46 -    يدج  تحر عة الدوارد ماي ة حصان يركض باستخدام صور متتا   تجر

 



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

250 
  المانيا  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

  المؤتمر العلمي الدولي 

 

وائح ع الّس   -1   47نما تأث ا
ّ
خع الت ع  ار  ع مستوى اإلنتاج والتوز

  

التطرّ  أوال  نا  إرتئ البحث  ذا  اإلنتاج    ع  ا  ونتائج ا  با مس والبحث   ا  بأنواع وائح  ا خ  تار إ  ق 

نما عن   فت قاعات الس
ّ
نما وألسباب عديدة توق خ الس ع، ففي ِحقبات ُمختلفة من تار ي والتوز نما الس

ة، فمثال رج  عطلة قصرّ ات اإلنتاج وأصبح ا ارت شر نما األ العرض  العالم، ا خ الس ملانّية   تار

ن  رج العديد من ا اجر  روب والتقسيم لعقود،  ن ا َمّرت به من أحداث ُمختلفة تنوعت ب ا 
َ
ِمل  

ً
ونظرا

إ   النّ الاألملان  النظام  رساء  و كم  ا تلر  أدولف  و 
َ
ت إثر  كّية  األمر املتحدة  ذه  واليات  ته  ت ولم  ازي 

وسقو  الثانية  العاملية  رب  ا اء  ان عند  إال  رة  النّ الظا كم  ا أغرق  ط  روب  ا جائحة  ورغم  الذي  ازي 

شعارات النّ  نما  رج  الس ون أن ا د واعت الناز دف مباشرة غرائز وعواطف املشا س انت  ة ال  از

ا يجب أن يقوم  اغندا ( الذي بقى  أملانيا حي و   لصا السلطة.   )Propagandaب

لّية  اسبان رب األ فت مراحل ا
ّ
سان  كما خل سدي لإل ديد ا ة  االستقرار النف وال يا تداعيات كب

صاالت   عدد  أن  كر 
ْ

يذ الصامتة،  نما  الس إنتاجات  فمنذ  نما،   الس قاعات  من  ور  م ا نفور  تِبَعه  مما 

سنة   بلغ  والعروض    1914العرض  اإلنتاج  بقي  لكن  عرض،  قاعة  سعمائة  حوا  االسبانية  املدن   

نمائية مرتبطا ة الس ا بحالة البالد السياسّية املضطر ات ما ،ومواز ا تداعت  ف   . رغم أ

نما   خ الس حت تار
َ
  ن

ً
ما نما اإلسبانّية لعبت دورا ُم ّمت الّداخ إال أن الّس

ّ
ورغم جائحة قيود الرقابة وال

   العالم.

نما  الشرق   عت فتية  أيضا  الس ية لم تنجو  و بلدان العالم الثالث و ال  نما الغر مقارنة بالس

ي   نما ع الس ا السياسية واالجتماعية واالقتصادية حيث تأثر اإلنتاج والتوز عاد ائحة  أ  أيضا من ا

عد ثورة  ي  و  اعتقاد 1979اإليرا غلقت قاعات   يو 
ُ
ة  أ ذه الف اد به ، خالل  ش م مثال يمكن االس أ

وُحرِّ  ا  عض وُحِرق  نما  األفالم  الس عرض  َحظر  ّم 
َ
ت كما   

ً
ليا ي  نما الس اإلنتاج  ف 

ّ
وتوق األفالم  ر  صو

َ
ت م 

نمائّية، وذلك ألسباب   عرض األفالم دون  ...)،  سياسية  ،اجتماعية(  إيديولوجية الّس نما  انت الس عد أن 

الّسلطة احرّ قيود وحذف، صارت الصورة ُم  ت  ا اعت ن. حي افظ ن وا ّمت امل اكمة أن  مة  معتقد 

 
ّ

للش منافع  ا  ل س  ول األخال  والفساد  الفجور  أسباب  من  ب  س نما  محسن  الس ي  اإليرا رج  فا عب،  

ن    ان  مخمالباف ح
ُ
مل الّس يتجه  قاعة  فيلم   دة   شا

َ
ت لمات  ْ نما  ْب   أمهبه  "إذ الّس   قائلة  نما  إ 

نم"   ك ج   .48فمص

 
ع  - 47 نما ، كفكرة ولغة وخطاب ، من مرحلة الكتابة إ مرحلة التوز   *الس
ي    - 48 رج اإليرا س  مخمالباف محسنحوار  مع ا      2014تو
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قرارا عبّية 
ّ

الش املعتقدات  ذه  دّعمت  ا  مراجعة حي وفرضت   واإلنتاج  العروض  بإيقاف  السلطة  ت 

ي وللعالم عن إيران مما دفع   ور اإليرا م م ل ّية الصورة ال ُتقدَّ ات ووضعت بنودا ُتحدد ما و نار الس

م   ن كجعفر بنا وعباس كيارستامي ظّل إنتاج رج رة، أما من بقَي من ا ن إ ال نمائي الكث من الّس

قا َياسّية واالجتماعّية والذاتيّ تحت الرَّ   ة . بة الّسِ

   :ائحة اإليديولوجية ي  ظل ا نما   ُسبل اإلخراج واإلنتاج الس

السياسيّ  ائحة  ا أن  واإليديولوجيّ ورغم  نمائيّ ة  الس م  رؤ نحت  استمروا   م   أ إال  انقة  ا ألّن ة    ة 

و ال يدافع عن معتقد دي وال    كيارستامي نما معارضة ف ع الدعاية وال س نما  ال تحمل طا س مثال  يؤمن 

 
ّ
ال وعمق  الفارسّية  ة  وّ ال ائز  ر تبحث   أعماله  الن  معه  العتيق   يتعارض  والفكر  والروحانيات  اث 

ياة.   سان وا   عالقته مع اإل

ز ة جعفر بنا  قصة ع   كما ت ا  ت  رؤ ل الكتاب األحمر" عل جم لنا   49 "أ ا أن ُت قّصة يمك

ائيّ  ائحة الو ذه ا ش  ع ة  ما نبحث عنه ونحن  ه أدق ِمثال يدّعم املقار
ّ
ر الص الشامل و لعل ة وا

الّس  ع  ا  تأث وائح   ن ا ع  ب التوز إ مرحلة  ر الص واإلقامة  نما من اإلخراج  ن ا ة ب  مقار

ّية   . ا

ي   رج اإليرا ته. فقد منعته السلطة    جعفر بنا فا اء ضرب محيط ب أن و ن وُعزل عن العالم و ُ الذي 

ن سنة وان ال   ر أي جزء من أرض إيران وخاصة الناس ملدة عشر ي من تصو مة املساس باألمن اإليرا ب

ن، و ال عقود رسمّية، ال م  ف ن مح ية   بدون ممثل قي تحت اإلقامة ا وافقات  يوّزع أي فيلم خارج إيران و

االت ساخرا ا قال له أحد ا ر االحتجاجات ضّد النظام القائم  حي عد أن قام بتصو ح، وذلك   :وال تصار

يوانات  - ار أو ا ار أو األ ر األ  .يمكنك تصو

ر الغيوم ال، فقّرر أن يقوم بتصو ة ا ر ّية من   .لكن جعفر بنا وجد فكرة أك عب

ز ال
ّ

قوم  ظّل أياما يرك شر، و ال  ز ع الغيوم ال تأخذ أش
ّ

ان يرك ا.  ا راقب تحّر ا ع الغيوم، و ام

ا إيقاع طبول،   ب عل
ّ

ال جبابرة تتقاتل، فرك ا. صّور غيوما تأخذ أش ا ّ عن حر ع
ُ
كيب املوسيقى ال  ب

ل شيخ ملتح ي  ة. وصّور ذات مساء غيمة تأخذ ش آل ن  أنه حرب ب ُد  ضع عمامة، ثّم تالشت  فبدا املش

ا   تا شعرّ ا ب خ بالّدم، وكتب عل
ّ
اف ملط ا  أ ب من الغروب، واصطبغت بالشفق، فبدت  الغيمة و تق

ال   ساب أمامي زالال؟. وصّور غيوما تأخذ أش ذا الظمأ، واملاء ي ا: يا رب يرضيك  يام، يقول ف لعمر ا

ا صوت ب عل
ّ

صرخن، ورك ّن و عن ثيا ر فيلمه الذي    ساء ي ن. انت من تصو ز ان ا ر محمد رضا 

ران  ".وضع له عنوان: "سماء ط

 
ل 2020سفيان رجب؛ ( - 49 س.، ص ) أ ع، تو شر و التوز

ّ
ب لل ، ز  25،26الكتاب األحمر، الطبعة األو
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عد خوفا، وقال له   ال الساخر فيلم جعفر بنا املصّور بالغيوم، ار د ا ن شا  :ح

نحو   - اتك  ام توجيه  عدم  عليك  يحكم  أن  الناس،  ر  تصو عدم  عليك  حكم  الذي  القا  ع  ان 

 .السماء

اإليرانيّ اتفق السلطات  أفالمه  ت  ب  سر ب له  والسماح  ران،  ط سماء  فيلم  ب  ع  بنا  جعفر  مع  ة 

نما ا  املسابقات الّدولية للس ران، بل واملشاركة   .املصّورة عن الناس  شوارع ط

ته إ جّدية مفرطة ر ال الذي تحّولت   :قال له ا

خفي  - ران  ط شوارع  الناس   ر  تصو وال.  يمكنك  بالشو فة 
ّ
مغل ذاكرة  بطاقات  ع  أفالمك  ب  سر و ة، 

رتك  العالم. فقط ال تصّور الغيوم د من ش ز ر، و  .سيخدمك قرار منعنا لك بالتصو

س فيلًما" متحدًيا قرار منعه من صناعة األفالم،    ذا ل ن من اإلفراج عنه صنع بنا فيلمه " ت عد س و 

الفيلم  صور بنا فيلمه داخل شقته حيث ان زواره عاديون؛ ثم أطلق ع  ية، و ا   تواصلت اإلقامة 

به خارج   عنوانا  ر س فيلًما تم  ذا الذي ل ايته مازًحا جملة تقول إن  س فيلًما"، وأضاف ل ذا ل ساخًرا "

رج يل غياب ا وائز رغم      .إيران  قرص مخبأ داخل كعكة عيد ميالد وفاز بالعديد من ا

  

ياله العنان ليبحث  السماء ليواجه قيود األرض.   رج  لما أطلق ا انت القيود أوسع  لما    إذا ف

الفرد تتأثر بالعوامل الطبيعيّ  وائح تبقى  ذه العوائق وا نما رغم  ة  ة والسياسيّ ة واالجتماعيّ نرى أن الّس

ا عن القيواالقتصاديّ  ذه القيود ال تختلف كث ائية. ة... والسيما أن  ائحة الو ا ا   ود ال رسم

 فالّس 
ّ
ا (املتمث ام ال ا  أول ائز  عتمد ثالث ر إ اإلخراج)  نما  فكرة  رج (من فكرة  ثانيا ا املنتج)  لة  

 
ّ
ا تداعت إ التوق ب أحد نما ...) فإذا أص ور (من الفرد إ قاعة س م ا ا   ف واملرض . وثال

ا األسا ياة.  سيّ فضْرب عنصر من عناصر عود ل تعا و
َ
ا ت ا إال أ   ة ُيْن ِبَزواِل

وائح املرئيّ   ا تبقى ق ة  عبارة عن رّجة ألسس الّس فا وار أو اإلصالحنما كفكرة ولك .  ابلة للنقاش وا

ي   املر ن  ب وائح  ا أنواع  وارث  تنقسم  ال  ، رب  ا لية،  األ روب  ا االجتماعية،  أو  السياسية  (السلطة 

ئة  الطبيعية...)   شر األو ائنات حّية دقيقة تؤدي إ  ا  ردة أ ن ا ائحة الالمرئية ال ال ُترى بالع . وا

اء إال   ذا الو و غياب دواء ل ا  يوانات والنباتات وأخطر شر وا ن ال واالنزواء داخل   التباعد االجتماب ب

ي   نما ائحة السياسية واإليديولوجية ع الس الذي تفرضه ا غالق بالضبط  ت،  عزلة وتقشف وا الب

ية باإلقامة  م   ،ا ور فالعناصر الثالثة ينطبق عل م قناعة ا رج واملنتج و ذا الفرض بإرادة ا ولكن 

اء يد  ذا الو ّية كما أن  نما  نفس مبادئ اإلقامة ا ة األساسّية للس لةّمر الّرك
ّ
شري ..     املتمث   الكيان ال

ي ةجائحة الّسلطة الالمرئيّ  -2 نما ع الس ا ع اإلنتاج والتوز ا   :وتأث
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قل   سكن خارج ا ركة ال  ة بالصوت أو ا شرّ اجم ال ي الذي  وس الالمر   البصري يمكن مقارنة الف

)  off-screen  يه يدل ع أن الواقع ال ينحصر ش ة أو ال ذه املقار نمائية أو اإلخراج و )  الكتابة الّس

سوس بل ينعكس  ثنايا الوجود.  أو  ا
ّ

ر ا    الظا

يل العتماد "اليو  ا الالَمْرِئية والغ قابلة للنقد واملعارضة وال س قل م  جائحة تمارس سلط  خارج ا

عطيل  البصري  التا  العالم و نما  ُجّل قاعات س ت  غلق  سب " والّتخّفي وتفادي السنصرة، جائحة 

  إنتاج األفالم.

ع  قة توز اما  طر انب االقتصادي يلعب دورا  نتج. فا
ُ
ا املوّزع وامل حّية ال ُيَحّبذ   الفيلم والّصبغة الّر

ا فقد   ئة باختالف أنواع االت ومعوقات األو ات عن إش عض التفس ان من الّضُروِري من تقديم  ذا  و

 
ّ

ي الذي ُي دول الّتْفس ذا ا ع الوط  ارتأينا تصميم  ائحات ع  الّتوز ص لنا أثر أو باألحرى آثار ا

نمائيّ وا     .ةلّدو لألفالم الس

اإليديولوجية    لنقرأ ائحة  ا ن  ب واملفارقات  عه  وتوز ي  نما الس اإلنتاج  ع  وائح  ا تداعيات  شابه 

ائيّ  الو ائحة  ا ن  و روب  ة    ،ةوا وج وتقديم  رجانات  امل وتنظيم  نما  الس قاعات  ع  ا  تأث ومدى 

ة اإلخراجّية...النظر من  تقييم ونقد وتحليل إ نمط الكت  ابة والّرؤ

ي  نما ع الّس ّ الّسل ع اإلنتاج والتوز   التأث

ائية  جائحة السلطة االيديولوجية   ائحة السلطة الو   ا

،   نماقاعات الّس    ا  بيع  + ا  غلق  + نما  الس قاعات  حرق 

ا    50تحطيم

الّس  قاعات  ن  غلق  املسؤول يع  نما+ 

مش استكمال  قاعات ارع  دم  م   ع

نما األطلس  ا (مثال قاعة س يع نما و الس

ن...)   –باملغرب  نما باملكن   قاعة س

ع ع    األفالم   اإلنتاج وتوز عث شراكة  اإلنتاج   منع اإلنتاج والتوز دود و   غلق ا

نمائية ا رجانات الس حسب    مل تنظيم  أو  رجانات  امل تنظيم  إيقاف 

س سياسية معينة    مقاي

لتفقد  عد  عن  رجانات  م تنظيم 

ا األص   دف ا و ا رجانات م   امل

انب    النقد والتحليل      النقد والتحليل   ور ل م فقدان العروض املباشرة ل

  النقدي والتحليل  

ع  نجّرة ع اإلنتاج والتوز
ُ
ائح اآلثار امل و عد ا ي  نما   الس

ائية  جائحة السلطة االيديولوجية   ائحة السلطة الو   ا

نمائية    ع   نمط الكتابة الّس ك  وال و  نار الس كتابة  ة   الرمز اعتماد 

ي   عب وسيط  وار والصمت    ا

كتابة  ن   والروت النمطية  عن  االبتعاد 

ائحة  و وتكرار مواضيع ماقبل ا نار   الس

ة اإلخراجية نمائية لتقديم فيلم ال يخضع    الرؤ التالعب باللغة الس

قل  ا اعتماد خارج  ة، مثال  السلطو امات  لالل

ي   انب الالمر   وا

لفة  م غ  إخراجية  أساليب  اعتماد 

تفاديا  صغ  عمل  ق  فر ع  ومقتصر 

  للعدوى 

سبة لعروض األفالم  ور بال م ر أك من ثالث   ا ود ثقا + منع تجم عطش + ر

اص   أ

 . ود ثقا +تباعد اجتما   عطش +ر

ات السلبّية وااليجابّية  1جدول عدد ن:    التأث ائية ةجائحة السلطة اإليديولوجية والسلط ب   الو

 
دول عدد - 50 ق (ا   )  3أنظر امل
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من  نالحظه     العديد  ك   ش ا  أ ائّية  والو ائحة  وا اإليديولوجّية  ن  ّ ائحت ا ن  ب ة  املقار ذه   

ر  مباشرة   الكتابة  
ّ
ا تأث ور  كما أ م ّ والثقا لوصوله  إ ا صائص ف تجيد إعاقة العمل الف ا

تو    ة  ذه املقار للفنان، كما ان  ة اإلخراجّية  نمائية والرؤ الّس اكالس   متجددة  مواضيع  نما  ساح 

 
ُ
ذا امل د أن ل

ّ
ن.عرقِ ُتأك ار واإلبداع واالبتعاد عن جائحة الروت ِزة لالبت   ل دوافع ُمحّفِ

ائحة  كما أن   ي ا دف الرّ   ال تمثلفكرة إنتاج أفالم تحا ت مواضيع    فالم الكث من األ ئ فال حول    عا

ا   بق س ما  وائح ال تضرب العالم ور اوتطا  بطرق ش كفيلم   رح

ا، ، 1995سنة    Outbreak«51«فيلم «تفش   كية فيلم  « انتجتو السنة ذا نما األمر  MONKEYS    52 12قردا»   12الس

ا، عرض فيلم «أنا أسطورة    2002سنة  DAYS LATER28   «53 «يوما الحقا»  28فيلم «و      «I AM A LEGEND»و السنة ذا

ر الص    2008و سنة  ي «ا  كذلك   QUARANTINE54»عرض الفيلم األمر
ُ
  «DOOMSDAY»55خرج   فيلم «يوم القيامة   أ

  

نتج    
ُ
الذي أ روب        خاللتماما  عد ا روب اإليديولوجيةو لية وا ائحة الو األ ذا  ائّية و ، أفالما عن ا

ي   القاتل الالمر وس  أننا  الف يكما  الُقوى املاورائية من أشباح أو فكرة اإلله املرتبطة    ال نقصد بالالمر

 " العل يال  ّ خاصة  أفالم "الّرعب" و"ا سبل ش ذه املواضيع و ت  نما قد عا باالعتقاد، فالس

ة والصورة الفيلمّية   ا الفكرّ نمائّية بحمول ة الّس ن بالّرؤ ي املق د اإلشارة إ الالمر يقي، إنما نر امليتاف

تحْت   
َ
ياة ...، وال ف صيات واملوت وفكرة ا س الباطنية لل قل البصري، واألحاس الزمن، خارج ا

كيفيّ  للتفك   نماتوغرافيا.مجاال  س ا  صياغ املفكر  ة  املنجرة  يرى  دي  يرون    م الذين  "اولئك  بأن 

 
ً
نما ال تقيم وزنا م أن يقوموا باملستحيل" وأن "الس ي فقط باستطاع قيقي    الالمر ي ا نما ي والس للمر

ع   ي  املر إ  لنا  ي  الالمر ذا  يحّول  الذي  و  و خيال  وله  ة  رؤ له  الذي  و  و ي  الالمر يرى  الذي  و 

قة خالّية من املصا حيث استطاعوا  56الشاشة"  افحون بطر م ي ي بأ . كما اعت أن من يرون الالمر

 
قية  ، 1967عود أحداثه لعام  - 51 س » موتابا«، تحديدا  إحدى الغابات اإلفر وس مميت،  ف ف

َ
ش ش  ، حيث ُيك أ ضابط با يل إبقاء األمر سرا ي ب بح مميتة، و س يص

عد مرور  ور من جديد  وس للظ عود الف نود به، قبل أن  عد إصابة ا يم  ي لتدم ا ن يتعاملون  سنة  23األمر وس لن   إال أن املسئول م بأن الف مع األمر باستخفاف اعتقاًدا م

م   يصل إ أراض
شرّ يتحّد  - 52 محو معظم ال وس قاتل نا تتعرض له األرض و وء للسفر ع الزمن  محاولة إلحباط ف شون تحت األرض  ث عن مؤامرة  إطار خيال عل حول ال ع م  ة، مما يجعل

قا من   ا  لتجنبه، وذلك يدفع فر س نفس ابية، ال  ماعة اإلر ن للما ملعرفة خطط ا سابق مع الزمن  محاولة إلنقاذ البلد، فيتفقون ع إرسال  ش الـ  األطباء لل قردا«،   12»ج

وس لعمل عقار مضاد له مض النووى للف عينة من ا ي    .ليأ
وس فتاك  - 53 عد تف ف شرى  تمع ال يار ا وس عندما  ليعرض ا ي انطالق الف أ »، و لوق «زوم حوله  سان و م جلد اإل و مرض يل طانيا، و وس الغضب»  بر يطلق عليه «ف

ات الطبي ت تجزة با يوان بإطالق سراح مجموعة من الشمبانزى ا معيات املعنية بحقوق ا م ليخطئ العلماء  إحدى التجارب، وتطالب ا م فيصاب ة ثم يتعرض أحد عضة م

ة، فتبدو عليه عالمات املوت الوشيك ب  كسل وغيبو س وس، الذي ي   .بالف
ن العاميتمحور حول    - 54 لب ب شبه داء ال وس  شر به ف م الليلية  مب ان ا عة نو ن بالبقاء  محطة لوس انجلوس لإلطفاء ملتا لف عدما فية ومصور م ن به وأصبح املب معزوال    ل

ورونا من خ وس  وس، األمر الذي تم تجسيده  الواقع مؤخرا عقب تف ف ان بالف ل من  املب ح ال يصاب الس ش مغادرة  وقد فرض    بانيةل السفينة السياحية  الياالرفض ا

وس ب شار الف ن من اإلصابة، ولكن أدى ذلك الن ماية اآلخر ا  ر الص وع من  ا ا م داخل مساحة ضيقةعل ا لوجود م ع مت   .ن من 
ر الص بص- 55 يطانية ع أثر ذلك باتخاذ إجراءات ا ومة ال ن لتقوم ا ب املالي وس قاتل يص ا ف شر  رامة شديدة للسيطرة ع الواقع إال أنه  أحداثه  أسكتلندا، حيث ين

ق ط   لف فر ن املر وُ شر الفو ب   . بالبحث عن عالج لهي

دي منجرة  56- شورات شراعحوار التواصل)، 2004، (م ديدةطنجة ،، م  56اء، ص البيض  الدار - ؛ مطبعة النجاح ا
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نما عا م أن يحققوا ذلك املستحيل. "الس ل لم حّس لوحد
ّ
قيقة ين لك   أواس يتمث يخطو خطى نحو ا

ادة التأمل"  دي لك تأمال مغايرا للعالم يقدم لك ش ق نحو املستقبل    .57الطر

 ّ تتم ل  التمو وغياب  االقتصادي  العائق  مع  وخاصة  ائحة  ا عد  ما  ألفالم  بأّن  زم  ا يمكن 

است اإلفراط   وعدم  ال  واالخ التقشف  ع  ا  العامة  باعتماد اللقطات  إ  االنحياز  بل  املونتاج  خدام 

ساطة     وار، اعتماد ال دود للموسيقى وا ستمر دقائق دونما مقاطعة، االستخدام ا لة ال  والطو

واة.   ن  وء إ ممثل الت متعددة، ال يص مع قابلّية املادة لتأو     السرد وال

تهعراقيل تجعل                     سبة  ،  املبدع يبحث عن نوافذ ومخارج لتقديم رؤ ال بال و ا لكن مثل ما 

لول املمكنة إليجاد ُسبل   و البحث عن ا ان  ا يبقى الر نما مغايرة ملا سبق ال  البحث عن س لإلش

ائيّ  ور  ظل جائحة و م ذا املنتوج ل عود خاصة مع ارتباط اإل لتقديم  علم م تضمحل وم  نتاج  ة ال 

انب االقتصادي العاملي ي با نما عض الدول صار،  الس ا،    ا نما وزنلّس ل    انّية البالد و ُمَقّدرا   و  م

ن الّدول ودعم فيلم واحد ألك من بلد. ي ب نما راكة  اإلنتاج الّس ور فكرة الشَّ   مع ظ

أن    ال  كما  مغايرة  نما  س عن  يبحث  ور  م باملا بتعلق  ببل    فحسبضمون  فيما  يتعلق   فما 
ّ

ل  الش

أيضا مالّية  مع   وا ناغم  ت أو  رب  ا أو  الثورة  بأحداث  تم  ال  اإليرانّية  نما  س مثال   التجديد  الن 

كما   سان  اإل واقع  غوص   و والزمان،  ان  امل ة  شعرّ تّم  رج  ا فقط  ا.  عارض ال  أو  اإليديولوجية 

شه ور ح يجتمع ا  .ع م  م م  أمام شاشة  م ون من بضع  فقطارا،    ظلة يدا د مت ب املش س ي

لعه  ور و م ذا ا ق  ي من تفر   .    58ثوا

ونية -3 ن القاعة واملنصات االلك نما ب ور الس  جم

قيت     ركة و سان واختفاء ا شاف العالم بدون إ ي من اك نما ال أمام الس ائحة من فتح ا نت ا
ّ

مك

 
ّ
الث الصورةالصورة  كتابه  ديلوز   جيل  ا  يصف كما  ببعض  ا  ارتباط رغم  تُ   -ابتة  "ال  ا  بأ ركة  قدم  ا

نضاف  نما لنا صور  الّس  ا تقدم لنا مباشرة صورة  س ركة ولك ا ا ة من    59ركة" ح   -إل ذه الف لكن  

ودخ سان  اإل حركة  دنة  ول احتباس  والشارع   رأة  ،  الطبيعة  ا امتالك  ي  نما الس ع  وجب  نا 

ار   م ابت س ل ذا الفراغ  العالم، إ الطبيعة، إ األشياء، ع نحو مختلف، لي اعة للنظر إ  وال

ا. وال يل م وعرض قة جديدة  سرد أفالم   م بالسرد التقليدي املألوف.  طر

 
57- Nancy (JEAN-LUC), The Creation of the World or Globalization, Galileo, 2002, p . 86 

نا بأحداث عرض  - 58 د  ش ، دعما الفكر الالحقة  فيلمس نما لإلخوة لوم طة" الذي به بدأت الس   "وصول القطار إ ا

نما- الصورة) 1997(جيل دولوز؛ -59 شورات وزارة الثقافة املؤسسة العامة للس ركة أو فلسفة الصورة،  حسن عودة، م   دمشق. .ا
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ور، قدر يقول كيارستامي   م ر ا
ّ

ري.. علينا أن نذك سيط املتواري خلف الواقع الظا شد الواقع ال أنا " أ

عيد بناء الواقع"   .60املستطاع، أننا 

ذ ع  ظل  ا فإّن البحث عن سبل التوز انا محورّ عت ر امة  ار  و البحث عن سبل إنتاج أف ا  فكما 

ة   ات اإلنتاج الصغ تمام مجمل شر عد ا ة  ذه الف عقيدا. ففي  ان اك  و أيضا ر ي  اء الالمر الو

يّ  ال انت  وان  ح  ا.  عائدا سبة  د   تز ال  ّية  ما ا والقاعدة  دة  املشا سب  ب مة  ّ ة  وال

ور  نما.    جم   قاعة الس

نما،   اسمة  الس ا ح  "ما  العوامل ا ا وصور ا، وما  معان امن ف ا ؟ ما ال ثق م وماذا ين

رج؟ عمل ا أي مادة  ور ؟ و م   تقوم بذلك التأث ع ا

و نتاج عبقري، والذي عرض    سيط فال يمكننا أن ن ذلك العمل الذي  توى من الواقع و رغم أن ا

طة" " أواخر القرن التاسع عشر، الفيلم الذي به بدأت الس  ي أفالم  61نما. "وصول القطار إ ا و ثا  .

ن لومي الذي ُعرض    سم    25األخو ا والفيلم  ،    1895  سنةد ام اع ال ساطة ثمرة اخ ان ب ذا الفيلم 

از العرض د، الذي يدوم نصف دقيقة  ف  وج مة. فاملش ّ رة وال
ّ
اشة العمالقة املؤث

ّ
نما  تلك الش الّس

جا ر  يظ الرجال  فقط،  من  وعدد  الشمس،  بضوء  مغمور  ديدية،  ا للسكة  محطة  رصيف   من  نبا 

ي منطلقا من أعماق   ناك، والقطار يأ نا و ساء يتمشون  ا. وفيما  ، متوّج االطاروال ام ا مباشرة نحو ال

   القطار يدنو، يدّب 
ّ

مالّس   قاعةعر   الذ ن وم ار م  غادرون مقاعد من اختبأ    نما: املتفرجون يجفلون و

وف. وقد بدا أنه سيحوّ  لع با ج ال امتحت الكرا وام ا إ ر مع أنه مجرد    -ل «القاعة ال نجلس ف

ظالل»  من  يورد    62قطار  ي كما  غور شره    مكسيم   « لومي نماتوغراف  «س عنوان  له  مقال    سنة 

لم  ": .1896 ا  إ نما.  الّس ا  ف ُوِلدت  ال  ظة 
ّ
ال انت  قتلك  طر مجرد  أو  تقنّية  مسألة  ساطة  ب ة  تكن 

 63" ان مبدأ جماليا جديدا. ، جديدة إلعادة إنتاج العالم

  

 
60   
ه؛ (  - 61 ي أندر ِ س

ْ
وف

ُ
اْر

َ
وت، ص 2006ت شر، ب ية للدراسات وال ، املؤسسة العر ن، الطبعة األو   . 27)النحت  الزمن، صا أم

ي؛ نفس املرجع، ص  - 62 وفس ه تار   28أندر
ي؛ نفس املرجع، ص  - 63 وفس ه تار  28أندر
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ن لومي  فوتوغرام : 1صورة عدد  طة"، األخو   1895من فيلم "وصول القطار إ ا

 

ع الوقوف   مة وأنت ترى العالم من عدة زاو  أمام ماذا  ة وأصوات  ان؟،    ا نافذة كب جالسا  نفس امل

نما تُ  نما  معبد من معابد الصورة ، فقاعة الس ان، فعالقة  للفي ع الفيلم نوعا من القدسّية  ض الس م

ور  م روحانيّ   ا عالقة  جسديّ بالقاعة  نّية  ذ م  ة  يل األسود  الصندوق  ذلك  إ  الدخول  بمجرد  ة. 

نه ساؤالتو دخل  صمت  و بقوان الذات وطرح  مع  وجودّية  حوار  ون  ت د  قد  شا ل يرفع رأسه  ، فقط 

 
ّ

ّ الش ور متالسقاشة ال أنه فرد واحد.  مة. جم د. و از املش ظة ترك  با   وملتحم  

ل   ش  أعماقه وتطلب منه ب د، ف تن يدل معبد الصورة ع مدى تأث تلك الشاشة ع مخّيلة املشا

دث وان يفتح جميع حواسه من سمع ونظر وشم وملس.   اية وأن يصدق ا ون جزءا من ا لطف أن ي

يحوم   يقرأ ما  قة أخرى  ح  بطر البصري  قل  ا ذا  ض  عو يمكن  ل  البصري. ف قل  ا وخارج  داخل 

سبق. ان األمر    للعرض؟ ولو 

ان   نت ولو  د الفيلم ع منصات ع االن شا تظر العرض  القاعة ع أن  ور ي م ة من ا سبة كب ف

مجاني ف ... ااألمر  ّية،  ما ا الثقافة  وسائل  من  عت 
ُ
نما  وُعقول  فالس وجدان  ُتؤثر   دين    املشا

ن الّرأي العام.   و   ت
َ
اما  

َ
  وتلعب دورا

ابن   تحدث  فكما  للثقافة  األسا  الرافد  و  االجتماع  يبقى  ح  ة  ّ م رغبة  ناك  ائحة  ا اء  بان

شري   64خلدون  ٌي بالطبع وال ُبد له من االجتماع لتلبية حاجياته  عن العمران ال سان مد فالعودة  ،  أن اإل

و   كب  رافدا  له  ون  ي أنجع عندما  ون  ي الثقافة  الك  واس سان  اجتماعّية اإل عن   ّ ع القاعات  إ 

  .الفضاء العام

 
شورات شركة دار مكتبة املعارف ناشرون، لبنان، ص.   -64 ضرمي؛  مقدمة ابن خلدون، الباب األول، م  .   32عبد الرحمان بن محمد بن خلدون ا
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  نوع العرض                    

صوصية   ا

نما  ونّية  عرض الفيلم  قاعات الس   العرض ع املنصات االلك

م  الصيغة أو 

 ) Formaالصورة(

  

  
  تفاصل دقيقة –أك وضوح  –م كب 

  أقل وضوح  –م صغ 

المس الصوت الواق مثال  صوت أك وضوحا  الصوت   و

د  ا  املش بع صوت محرك الطائرة  القاعة حسب وج   ي

انيات ولكن ال يضا صوت فضاء  حسب اإلم

ور تأث ع الصوت م دران و   القاعة الن ل

عض   الرائحة ا  األفالممحاوالت   ل ل عتمد الرائحة ولكن لم  ال 

  ا نجاح

  غ متاحة 

ور (العدد) م ك واالستمتاع    ا د درجة من ال ور يمنح للمشا م تفاعل ا

ضور  الذاكرة ل ا ّ   .وُ

ش / شو   ال

 
ّ

عك ا / ال يوجد من  ور اف  صفوةر جم

  الفرجة

عد   النقاش اضية   العرض نقاش مباشر    نقاش ع مواقع التواصل االف

  ال يختلف الطرح   املواضيع

وزات واألماكن املتوفرة  املقعد ة واإلضاءة  ز املقعد حسب ا ان والزاو ة اختيار امل   حر

انيات  ا...طبعوالتوقيت   حسب اإلم

 
ّ

دةالتحك عادة اللقطات   ةال تقديم وال تأخ وال توقيف إال ألسباب تقنيّ   م  املشا دة و ا
َ

ش
ُ
ان إيقاف امل باإلم

عض املواضيع   للتمعن  

فال يختلف إال إذا أضفنا   سعر التذكرة روقات  ومأوى السيارات مصار   التنقل أو ا

دة( َ ا
َ

ش
ُ
 number ofعدد امل

views (  

دة نقل إ قاعة أخرى إلعادة املشا د أن ي عيد  يمكن للمشا دة يمكن أن  د  املشا د وأينما ير   م ير

د للسنصرة حسب توجيه   الرقابة عض املشا يمكن أن تخضع 

  الدولة واملعتقدات  إيديولوجية

ل العالم    متاحة ل

رج ور يلمس  ا م رج مع ا التفاعل والقلق مباشرة   حضور ا

 
ّ

مك تهو ر رؤ   . نه من تطو

  ال يوجد

يل قرصنة الفيلم   احتمال كب   احتمال ض

  

ونية  2جدول عدد نما والعرض ع املنصات االلك ن خصوصيات العرض  قاعات الس ة ب   :  مقار

ذا  ما نالحظه           س  ع والعرض لكن ل ائحة لعبت دورا  البحث عن سبل التوز ة  أن ا ذه املقار  

نمائية   الس الكتابة  مباشرة    رت 
ّ
أث انما  ففقط  للفنان،  اإلخراجّية  ة  الّس والرؤ ساح  بمواضيعاك   نما 

  متجددة
ُ
ذا امل د أن ل

ّ
ن. عرقِ ُتأك ار واإلبداع واالبتعاد عن جائحة الروت ِزة لالبت   ل دوافع ُمحّفِ

 
ّ
ائيّ فبالرغم مما نتج عن مخل الو ائحة  ة من تباعد اجتما وتفرقة ال يمكن أن ننفي أن املبدع فات ا

انه اال  س بإم ر به . ل
َّ
َتأث ر فيه وَ

ّ
ذا الواقع يؤث و  عالقة جدلّية مع    بتعاد عن محيطه وواقعه ف



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 259   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

اإلنتاجف ع  رت 
ّ
أث ما  بقدر  ائّية  الو ائحة  يا   ا الّرقمّية  س املنّصات  غّول  مت   سا ما  ما    فبقدر  ور

نما الكالسيكّية مرتبط بالتطور ا ّون  املستقبل عاملا مخالفا لعوالم الس ات   قد  و   65لتكنولوست

لك، ن البلدان املتقدمة والبلدان العالم املس ال الفرق ب ور. ذا ا م ل ا ست  متناول  فقد    ف ل

ما   م ر سا ر الص العام  مما  ة ا ع األفالم خالل ف لول لتوز م الّتطور الّتكنولو  إيجاد ا سا

شر األفالم ع أوسع    نطاق.  

ات اإلنتاج إ عض شر وء  افة عن  االت األخبار وال ب    الفيلمخدمة   فقد تحدثت و س عند الطلب 

القاعات أفإغالق  طرح  خالل  من  كية  ،  األمر األفالم  شركة  فقامت  ا.  مسار ائّية  الو األزمة  أعاقت  الم 

عون ساعة مقابل عشرون     sUniversal Picture"يونيفرسال دة فيلم واحد ملدة ثمانّية وأر يح مشا " ال ُت

 
ً
  .دوالرا

مكتبة ور  م ل سمحت  إيطاليا،  نما و  ع   الس اك  االش شرط   
ً
مجانا املة  ال ا  مجموع ميالنو   

يع  لل
ً
ن فيلما دين خمس نت، كما أتاحت العديد من املنصات للمشا ل.    اإلن   ع البقاء  امل

ونية "ارتيفاي   شرت املنصة االلك س  ة تقّدر ثالث دنان للفيلم    »   Artifyو تو سع سّية ب أفالما تو

سبة للفيلم القص بدينار واحد بنفس   ال ل و سبة للفيلم الطو ذا بال ع وعشرون ساعة  الواحد ملدة أر

  املدة.  

شركة     انت   أن  فبعد  أخرى  ة  أيضا من ج اإلنتاج  دّعمت  التجارب  ذه  ل  قيقة  تقوم      Netflixا

ن من   رج ا بمقابل صارت تدعم ا بتقديم خدمة بيع وتأج األقراص املدمجة وعرض أفالم ع منص

تج أفالما وسلسالت.     جميع أنحاء العالم وت

تمام أ  يلفت وما   ة يضا  اال ن  إقدام  و    اآلونة األخ رج ن   عض ا سي ع تقديم العرض األول    التو

نما ي ونيّ للفيلم  قاعات الس سم من    22يوم  ة، ففي نفس  وازي نزوله ع منصات األفالم االلك    2021د

س العاصمة   ولوزي بتو ي  قاعة ال ب املست ب ون" للمخرج التو ا ُ ِ ا
َ

ش
ُ
عرض   كما  ُعرض فيلم "امل ُ

ونية  ور العالم ع املنّصة االلك   .Artifyم

 الّسل ع كما أن 
ّ
نما  التأث ور من الوصول إ قاعات الس م ائحة منع ا ي جّراء ا نما ع الس التوز

ن   عض املنظم أ  ذا  رجانات محلية ووطنية وعاملية، ل وا حلقات النقاش ال ت العروض وتنظيم م

رجانات  نمائّية  إ تقديم م ونيّ   س ا ع املع املنصات االلك ن ونقاش رج نصات  ة وتقديم أفالم ا

اضية كحل بديل.    .االف

 
ق (النص عدد  - 65 نما و التطور التكنولو  )   1أنظر امل   الس
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نما فن" سنة  فقد   س س رجان "قا يئة م ر الص الشامل بإقامة    2019قامت  ائحة وا  ظل ا

ونيّ  رجان ع املنصات االلك االستعانة بـ منصة ( م ا   Artifyة و عرض قبل تقديم ) ال أتاحت أفالما 

نما   الّس ذه  ومجانا  قاعات  قا  املبادرةورغم 
ّ
الث العمل  له  ت  د وقّر للمشا ّدمت 

َ
ق عض    ،ال  إال أن 

ن    66األفالم يمكن أن تتّعرض إ القرصنة  رج عض ا ذا ما دفع  م    إو اجع ع تقديم أفالم ال

الّرسمّية، ف رجانات  نما وامل الّس ا  قاعات  املنصات قبل صدور ذه  بأن  مثل  القرصنة  يبدو  انية  إم

  . تاحةم

اتمة:   ا

خيّ   انطلقنا من لفتة ا ع القطاع الّس تار ا العالم ومدى تأث وائح ال مر  ية عن ا من الكتابة إ    نما

ائحات املرئية والالمرئية ن ا ة ب ع وطرح مقار ية، كما تطرقنا إ الّتغ الذي يطرأ    التوز ع جداول تفس

ذه الدراسة حول مدى   ل جائحة، كما تمحور جانبا من  عد  ة اإلخراجّية خالل و ائحة  الرؤ ات ا تأث

ائيّ  ع األفالم  ع  ة  الو رجانات و  وتنظيم  توز نمائّية و   امل ن ما تقدمه القاعة الس ة ب املنصات  قدمنا مقار

رجانات والقاعات.  ةونيّ االلك ض امل ت العالم  محاولة لتعو   ال اك

تاج   ا تقدم لنا است ذه العناصر ال تطرقنا إل    هأنل 
ُ
قافة وق

ّ
مّية الث  وّ بقدر أ

ّ
ا حّساسة وتتأث ر  ا إال أ

ل العوامل ا الّس   ،ب ل م ة املستقبل ف روايات وكتابات ي ا من زاو ي ليقدموا  ي والرّ نماإذا نظرنا إل وا

الضّ  ذا  غتنم من  و م،  م وأفالم إنْ رؤ  عف 
َ
ف مع    فـ  نّية.تاجات  الّتعامل  ُيتِقن  و من  يد  ا ي  نما "الس

وائح"  لز  67ا ي جورج أورسن و رج األمر     Orson Wellesكما يقول ا

أن   أيضا  املو نالحظ  ففي  والعراقيل  وارث  ال انت  ما  م ياة  ا ساوي  ذه  العالم  و  ياة،  ا نرى  ت 

شفنا أن   قيقة اك ائحة ا سان ا ي ُيقّد   اإل ،  بصفة عامة ل ب من املوت أك ياة يجب عليه أن يق ر ا

ائحة لم نر ياة"   ونحن  سنوات ا شفنا ا   ...   68املوت بقدر ما اك

املنا  ف من  العديد  ا   ل
ّ
ش عدد  و ا  تلّو رغم  ائحة  اإلبدا  إالا الفعل  من  ن  الفنان تمنع  ال  ا  ،  أ

 فالعمل اإلبدا ال  
َّ
ييتج اتب األرجن ع كما يقول ال س  إال تحت الضغوط املادية واملوا س   لو   بورخ

 "حبة الزّ 
ُ
ا إال تحت الضّ عْ تون ال  ل ن انت  غط" وقد  طي أ رج نا تحمل العديد من الّتجارب مع ا  دراس

ع. واءً ات َس مت نجاَح ال قّد     اإلنتاج أو  التوز
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67-  "The real filmmaker is the man who knows how to master disasters  " Orson Welles.  
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وامش واإلحاالت:   ال

نما و  - 1نص عدد   -التطور التكنولوالس
ور تقنية التقدم التكنولو مع  س   ظ بأ  Metaverseميتاف ا أك عمق وأك وحشيّ  ي ما عالم اف رب من قاعة  اآلنة ..فر ستغرب من الذي  نحن 

نما خوفا من القطار ع الشاشة   ا نافذة قطار     أنالس ّيئة له أ ناك من قفز من شباك شّقته م علم أن  ن  ون محل استغراب األجيال القادمة ح ن

ا أحداث مشاركة  فيلم    .اف

ب حسب تطلعات فالسفة التكنولوجيا أن ي د  ففي املستقبل القر ة ليدقق     أحداث  إسلل املشا ختار الزاو تدخل   أمر  الفيلم و شارك و ما  ما ور

 
َ
ف

ُ
تاحة وامل

ُ
رج .. فضَ َ غي األحداث امل انّية.    نا  اتكنولوجيَ الة من ا ة م ل استمرارّ ِ

ّ
ش

ُ
يك الضروري واملواد  كما   اء االصطنا الدعم ال سيوفر الذ

ا إ تم من خالل .ال س ة إ مدخالت رقمية   شاء التمثيل الرق شرّ ركة    -ترجمة األفعال ال يماءات اليد ، وا ن ، و ا إجراءات    -لغة ، وحركة الع ل ذه 

 
ً
ائال تقدًما  ا  ف والباحثون  اء االصطنا  الذ ات  بالفعل شر ب  .حققت  ء املادي من أجل تمثيله رقمًيا  ال ية  م ما يحتيبدأ ف ال فه  فحسب   ...عر

 َ ع الذي   التطور السر
ْ

ل  ُد ش ش امل  الّتفاعل  اتف، حيث تنخرط أجسادنا بال د من التجارب خارج نطاق ال ى املز ة س شرّ ه العالم الّرق فإن ال

ما مشاركة أحداث الفيلم من "الشعور" ، "الصوت" ، "الرائحة" ، "التذوق  ون من املمكن ر غماس     ل يمكن استخدام    ."امل،  سي ادة اال واس لز ا

ما  اضّية من خالل عكس الواقع ؛ ور ون التجارب االف .   ذلك خلق ي ا اوح من املادي إ االف ون الواقع موجوًدا ع طيف ي   69واس جديدة سي

 
ي 69 ومبا موعة من املداخالت من صفحة فاست خ  fastcompanyاقتباس    2021-10-29بتار

 - www.fastcompany.com/90691367/facebook-meta-name-change-metaverse  



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 263   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

  ات:قـــــامل

أو   إما اجتماعية أو سياسية  نما معضلة  الس ا تواجه قاعات  س ائية و ما ي صور لقاعات  منذ تأس أو و اقتصادية 

دم أ ب أو لل عرضت إما للتخر نما ال  يجة واحدة. و للبيع من إيران إ املغرب الس س ، فاألسباب عديدة والن  إ تو

حرقت خالل أحداث ثورة 
ُ
ران  1979صورة القاعة ال أ ة     ط شر سائر ال   واملادية اسم القاعة واألضرار وا

 

  

  

نما ركس  -    قاعة س

  حرق جميع املعدات واملقاعد  

  + حرق أفالم . 

نما  إيران، 3عدد  جدول  نما اإليرانيّ  صور : حرق قاعات الس ات السياسة و حضور األيديولوجيامن كتاب الس   70  ة تأث

  

  

  

 

 
نما اإليرانيّ ، )1998الصمادي فاطمة؛ (  -70 ات السياسة و حضور األيديولوجياالس ران ،ة تأث   .ط
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نما 4عدد  جدول                                ية   األطلس: قاعة س نما املغر ركة ا السكون ، موقع الس   من ا

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نما األطلس سنة   صورة   1991لقاعة س

 

نما األطلس سنة   2018صورة لقاعة س

نما األطلس سنة  ية عرض بيع قاعة س دة املغر ر شر بلدية مكناس  ا   2021املغرب: ت
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تار  في وسام ا دة الشروق حوار  مع ال   2018مقال جر

  

  

  

  

  

  

ن بات تجاري أو   مدينة املكن
ّ

ا إ مرك ل دف تحو لّية وذلك  دم من قبل الّسلط ا ديدا بال نما  سّية تواجه قاعات الس وعدة مدن تو

ا  لبيع

ة" :  5جدول عدد  نمكنة لألفالم الشعر ر  "أيام  س س تصو ة 2020من كوال ر س بن    " يو
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The pandemic and Tunisian cinema: from the affliction of the epidemic 

to innovation and growth 

سية:  نما التو ائحة والس اء  منا ار و  إاالبتالء بالو النماء  االبت  

La pandémie et le cinéma tunisien : de l’affliction de l'épidémie à l’innovation et la croissance 
  R.Abir BEN WAHADA  بن وحادةبعبــ. 

PhD Student and Contracted lecturer 

سية ة التو ور م نما والسم البصري/ا  املدرسة العليا لعلوم الس

Higher School of Audio-visual and cinema-Carthage University-Tunisia 

abirbenwahada@gmail.com 
Abstract:     

"I just want to talk about movies, why am I talking about anything else? With the movies, we talk about everything, we get to everything." (Jean-Luc 

Godard )  Cinema in relation to the pandemic, the corona period emerged from the constraints of time and space and the voices of isolation, leaving 

the dark desolate halls, to flourish and illuminate the crowded electronic platforms, and generate artistic initiatives for amateurs as professionals. 

What does it mean to give, radiation and innovation in the plight of swallowing corona and dependence on its repercussions? This paper seeks to 

monitor Tunisian film production in a time of challenge, an art that finds itself faced with many obstacles that limit the permanence of its radiation. 

But by reflecting on the new wave of corona-era filmmakers, we note that they are moving at a steady pace towards changing the existing consequences 

of the pandemic and epidemic, challenging reality, and creating new ways to build foundations that have contributed and contributed to the 

manufacture of a different cinematic scene, in which a renewal of the cinematic culture and modernization of its means of spread. The study deals with 

the challenge of filmmakers for the lack of financial resources in financing their long works of art and their departure from the usual in their subjects 

and the structure of their work and form and style, especially places. The importance of the study lies in its focus on how the renewal and challenge of 

epidemiological reality has manifested itself in certain cinematographic works and deals with film. It also highlights the role of young people in the 

philosophy of virtual participatory artistic life and tries to answer the question of the possibility of talking about a human, psychological and intellectual 

affinity resulting from an imposed sensory physical spacing? And how has the pandemic accelerated our entry into the virtual digital world? 

Keywords :Pandemic, Tunisian Cinema, Challenge, Digital 

ص        :امل

د فقط أن أتحدث عن  "      ء  األفالم،أر ل  ء ، نصل إ  ل  نما نتحدث عن  ء آخر؟ مع الس   71"ملاذا أتحدث عن أي 

ائحة، خرجت  )(1999ودارغ  ج. نما  عالقة  با ة    الس ورونا من قيود الزمان    ف ان  و ال عزالو أصوات التباعد    عاو امل  املظلمة،القاعات املقفرة    ت األفالمغادر ،ف  اال

ر   د ونية  و ل واة كما  و   املكتظة،تن املنصات االلك ن.تولد املبادرات الفنية لل ف ورونا  و اإلشعاع   و أي مع للمنحة   ا ار  محنة  االبتالء بال ا؟و االبت ان لتداعيا  االر

ي نما ذه الورقة إ رصد اإلنتاج الس ديدة  بلكن    إشعاعه.جد نفسه أمام عديد املعرقالت ال تحد من ديمومة  فن  يالتو  زمن التحدي، س  التمعن  املوجة ا

ورونا ،   ن زمن ال نمائي ممن الس ثابتة نح  نالحظ أ اء  و يمشون بخطى  والو ائحة  ا تبعات  الواقع  و غي املوجود من  مت   تبخلق سبل جديدة   و تحدي  دعائم سا

ي مختلف و  نما د س م  صناعة مش نمائية   ،سا شار فيه تجديد للثقافة الس   . اوتحديث لوسائل ان

ناول الدراسة   نما  ت لة    قلة املوارد املالية  ل  تحدي صا الس م الفنية الطو ل أعمال م  و تمو ود  و عن املألوف    خروج م املطروحة    املع م  و موضوعا ل  و ية أعمال الش

  أماكن العرض . خاصةو النمط  و 

ا ع كيفية  و  الدراسة  ترك مية  التجدد  تكمن أ الواقو تج  ي   تحدي  ا الو الفيلم التو املر  مسابقة ع  صوص  ناول با نمائية وت عض األعمال الس  

تلقي الضوء ع ره"كما  " الرجل الذي باع ظ العاملية  ار  شاركية اإل   األوس الفنية ال ياة   ا اضيةدورالشباب  فلسفة  انية و   ف إم ساؤل حول  تحاول اإلجابة  عن ال

ديث عن تقارب إ ي، نف ا   فكري متمخض عن تباعد جسدي ح مفروض؟ و سا

ائحة دخولنا  و   ا ؟ و كيف سرعت ا نما إ العالم الرق االف   الس

لمات املفتاحية:  ال

سية، التحدي، الرق نما التو ائحة، الس   ا
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  املقّدمة:  

انطالقا              ة سياق من  سية خالل   التجر ورونا، زمن التو ديد الوجود و جائحة ال يمع  سا   اإل

ان البد من  ك،  ه ع ا ولوجيةأنظرة  إلقاءووضع مص و ن ف الذي   -تمكننا   فنية و    حسب التعر

دف  و من  دراسة عامة مقارنة  -يقدمه إنقولد  م  إنقدية،  سانف العالم الذي  و   اإل

شه72،(( ع Tim ... ، و خاصة الف ، الثقا ، االجتما ي، البيولو سا ل ما يخص سلوكه اإل  )، 2008) أي 

قيقيو الفع   فاألثر وفيد ا ر  إبان 19 لل سية من   الص ا التو ومة  احتياطات   وما اتخذته ا

الفقر   نظرا    باألساس واجتما اقتصادي أثرو  ، تدابو  شار  صاصة  و الن شاشة  و ا ال ة  عر

شاف البؤر اإل  . فباك تمع التو ا ا ي م عا قيقية العاكسة   جتماعية ال  شفت البؤر ا ائية اك الو

اء    وطأة  أكلواقع   اء.PNUD.org  ،2020(73(   من واقع الو  مّما بكث أك جتماعياو  اقتصاديا أمات فالو

يا و أمات سية  محاولة للكشف عن اآلثار  و ما تناولته العديد من املقاالت  و بيولوجيا و الدراسات التو

ائحة  قيقية ل ،   .74ا اص   ) 2020(ال

شديدات  رغم  امات و املمنوعات  و ل ال يفاتو االل   متنفسات   األفقاالجتماعية ، تراءت   التض

الذكية  و  واتف  ال شاشات  أمل   ب  و وابات  واس ونية  و ا االلك فقدوا  و املنصات  ملن      األملتراءى 

غالق  و التواصل  بة املكرسة لال ياة الرت غ مجرى ا ش ، بصيص نور   العزلة. و الع

ائحة  -1 س قبيل ا ي   تو نما  اإلنتاج الس

ياة            ا بتفاصيل  مفعمة  ي، فجاءت  نما والس ي  العر د  املش شكيل  الثورة  عد  نما  س أعادت 

 ، ت ع الصعيدين الف والتجر ة للمشكالت االجتماعية، وتم سية، ومث صية التو اليومية لل

ب للواقع  النقدية  م  وقراء ّبان، 
ُ

للش االجتماعية  التجارب  عصارة  ن  ب تراوحت  شعباته، ثم  مختلف 

للعالم واألشياء   سانية  ة اإل و...  و الدولة  و والرؤ كم  الكث من  ا ع  ن  رج ا غلب عدد من  كما 

نار َ كتابة الس م  مرحل انت تواج ل ال  ادة اإلنتاج وفتح الباب  و املشا ر، إضافة إ ز والتصو

تمة  ارجية من دول م الت ا نماأمام املنح والتمو   .. مما خلق أثرا ع جودة الصناعة أيضابالس

يع اإلنتاج  تجكيف 1-1 ل و التجديد  مستوى    العرض؟ و التمو
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نما           الس تواجه  ال  ل  املشا األول  و إن  ور  ا  : ن  أساسي ن  محور ص   تت  ، ا  ف ثمار  االس

إ   تف  ال  األفالم  ع  الية توز اريتمثل  إش ,    احت ا  ل املنافسة  و كبي  عدام  نتاج  و و التا  ا

نما  ار.  و غياب دور اإلدارة الوطنية للس ي الذي يفتح الباب لالحت   شاشة النص القانو

ي ف ور الثا ادة ثمن اآلالت و أما ا نما ، فمع ز ثمار  الس لفة االس حاله   قاء الدعم عو خص ت

عيد   ية، فو من أمد  بوط قيمة الدينار مقارنة بالعمالت األجن ي مع  ل البن له  إغياب التمو ذا  ن 

نمائي ذا باإلضافة إ العدد القليل من القاعات الس نما ،  ثمار البناء  الس ال و ة  يحول دون االس

خمس إ  ارتفعت  ثم  قاعات  عشر   إ  مائة  من  ش  ةعشر   انحدرت  ا  عض ولكن  قلة  و حاليا  من 

ا للتطور التكنولو  تقنيات العرض..و الصيانة    عدم مواكب

ناء   است س  تو اإلنتاج   ع  يع  سن  و ال خالل  الدولة  دعمت  إذ  قاعدة،  س    2010و  2009ل

إ  ت  2011سنة  و فلما    11حوا   ار  و لما  يف  22ضاعف العدد ليصل  بقى ذلك قليال أمام طفرة األف

  الشبابية املتجددة. 

نمائية؟و فما  الطرق   -1-2 ل األعمال الس ديدة لتمو ال  ا   األش

ية          العر نما  الس دت  ، ش األخ العقد  أزمة  و خالل  ذا، تتواصل  ة. مع  كب إبداعية  طفرة  قية  اإلفر

رقاب   ع  مسلط  كسيف  األزلية،  ل  نالتمو نوب.  املنتج ا دول  ن   رج   وا

نما ضمن   ة، ال تضع الس ذه األخ نمائية باألساس بمساعدات الدولة، غ أن  ذه الصناعات الس ترتبط 

الت العمومية، خاصة  ظ  ا من التمو ا ام الذي  أولو ذا، رغم الدور ال ل  ل األزمة االقتصادية العامة. 

من   العديد  أيضا  توفر  بل  العاملية،  نمائية  الس النجاحات  ع  تقتصر  ال  ف  كصناعة،  نما  الس تلعبه 

ذه الصناعة حوا   شغل  س   بلدنا تو ، ففي   قة مباشرة    5000مواطن الشغل    25000وص بطر

مباشرة.   غ  قة  بطر   ص 

ة.   ا ملداخيل كب تحقيق التنمية من خالل  مة   املسا إ  الدولة، بفضل مساعدات  و باإلضافة  تتوصل 

سبة ال تتجاوز ال   ل األفالم ب ن    35مختلفة، لتمو ة والقادر ة وتجر ن األك خ ن أن املنتج باملائة،  ح

ل   ن أجانب أ أل ع إيجاد تمو ان ذلك من قبل ممول م إن  م أيضا معرضون  منظو فالم ومية،  مات غ ح

الصعبة.   ر  التصو ايات  ة  مجا   إ 

وجب   نوب،  ا نما  لس جديدة  موارد  ضمان  أجل  م  اشر إمن  م ليون  ا واص،  ا ن  ثمر املس ك 

  مستوى أول، واألجانب إذا استوجب األمر. 
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واف ن،  ا ثمر يع الوحيدة ال يمكن أن تقنع املس قة ال انت طر بائية اإلبداعية، ال  ف ز ا

ن   ثمر إنما كمس ع  س فقط كرعاة مشار ي، ل نما الس اإلنتاج  ثمار   م ع االس تح أن  ا  من شأ

التمتع   م  احيمك م.    بأر ثمارا اس ا  املتعلقة  وتدڑ ة  النا األمثلة  من  العديد  توجد  اإلطار،  ذا   

ا املالية اإلي ا ال بالضرائب التصاعدية، بتداعيا ن والدول نفس ثمر ن، املس سبة للمنتج جابية بال

نمائية.   الس اإلنتاجات  عدد  زاد  طاملا  ية،  الضر املداخيل  ادة   بز تمتع    س

نح  رو وللم  ظ ي  نما الس ل  للتمو جديدة  ال  سنة  أش قرطاج    2015خالل  "منصة  ب  س  ما 

ن"   ف نمائية ، ندوا و للمح ا  ال تنظم أيام قرطاج الس ف  ية ال تمنح  و ت دولية للتعر اآلليات الضر

نما.   ثمر  الس س ات ال  نائية للشر   امتيازات است

العمل   ن صا األفالم األفارقة والعرب من خالل ورشات  ذه املنصة أيضا إقامة عالقة ب من شأن 

ن"  مساحة مخصصة لإل  ف تلفة واالجتماعات. "قرطاج ا شطة ا ب  واأل شاف موا بداع واك

أقسام  املنصة من خمسة  ذه  ون  تت " و "شبكة"  و "تكميل"    جديدة.  ا  و"اللقاءات  "الندوات" وأخ

س آخرا "محادثات قرطاج".و  شاء ورشة العمل    75ل كخطوة أو  مرحلة صناعة الفيلم،    "شبكة" تم إ

م الفرصة للقاء   ر وتوفر ل ع ال ما زالت  مرحلة التطو ا استضافة أصاحب املشار حيث تتم خالل

عمل   ورشة  يح  ت ن.  ف ا من  يئة  ا  تمنح ال  ر  التطو مساعدات  منح  ع  للتنافس  ن  ف ا

يئة من  "تكميل" لصا األفالم األفارقة والعرب، فرص  عد اإلنتاج إ  م  مرحلة ما  ة تقديم أفالم

الواعدة.   األفالم  ألفضل  ائية  ال املراحل  ع  للمساعدة  منحا  التحكيم  نة  وتقدم  ن،  ف   ا

سية   رئ مجاالت  و لقاءات  ن   مبدع ن  مختص مع  ا  ذكر سبق  ال  امج  ال إ  تضاف  محادثات، 

ل و االخراج  و املوسيقى   ش نما    عام.  الس

ورونا   ل ما سبق ذكره قد توقف جراء جائحة ال ر  الص  و الدعوة املتكررة للتباعد  و لكن  ام با االل

ي . و مما ولد خموال  نما ل مفاصل اإلنتاج الس ا   ودا كب   ر

 
، تسمح ورشة تكميل، لصناع السينما األفريقية والعربية بتقديم أفالمهم في مرحلة ما بعد اإلنتاج، للجنة تحكيم دولية متكونة من  2014منذ  75

  متخصصين في قطاع السينما.  
لتطوير إلى مرحلة ما بعد  يتم تنظيم ورشة تكميل كجزء من برنامج "قرطاج المحترفين"، الذي يصاحب المخرجين األفارقة والعرب منذ مرحلة ا

  اإلنتاج ليشاركوا فيما بعد في المسابقة الرسمية أليام قرطاج السينمائية. 
"تأتون  من بين األفالم المشاركة، نجد فيلم "شارع حيفاء" للمخرج العراقي مهند حيال الذي شارك في ورشة "شبكة". كما نجد في المسابقة الرسمية

الجويل كاريكيزي، الحائز  The Mercy Of The Jungleو) 2017)، "لعزيزة" لمحسن بصري (تكميل 2016من بعيد" ألمل رمسيس (تكميل 
  ). 2017على منحة المنظمة الدولية للفرانكوفونية (تكميل 
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ان   فبعد       س   أن  نما  تو ياة    عد  قطاع الس ة واملنعشة  يو من القطاعات الثقافية الصناعية ا

لسنة   لإلنتاج  صصة  ا انية  امل قّدرت  وقد  ن  سي دينار    2020التو ن  مالي مت  بثمانية    ورونا ال  ،دا

انية ا املوسم امل  امل . وأرجأت جزًءا م  وا

ار  محنة  االبتالء بالكورونا و اإلشعاع  و أي مع للمنحة  -2 ا؟و االبت ان لتداعيا   االر

سبق  و  الوقت الذي تفرض فيه األزمة                سدي، لم  ن بتطبيق  التباعد ا ائحة ضرورة البقاء آمن ا

تم ود ا نة؛ إذ تتضافر ج ذه ا ه من اآلخر أك من زمن  ة أن شعر الفرد بقر شر خ ال ع  قط  تار

سبق أن    مباشرة  تماسك لم 
ً
ة ذا التحدي مواج ة  دته العل ع مستوى العالم من أجل مواج   ش

سانية ا    اإل فرق واءال  دود  و   األ ة  و ا االستعمار ات  و املآرب  املقر غ  املفرقات  املباعدات  من  ا  غ

امعات.. االجتما  أما    ا املستوى  التواصلو ع  مواقع  مستخدم  فقد    ع  ر  انتو تجم حول    االن

ارو الشراء و صفحات البيع    جتماعية الثقافية. املواقع اإل و املعلومات الطبية.... و  اإلش

سبة   أّما امعات   بال   فقد  التعليم،و   ل
َّ
ل     الكب  التغ  تج س  تحو ضوري   التدر م   منصات  إ   ا

ُّ
  التعل

ورونا ال اكما      عد،  عن سية  منحا متعددةو جتاحت العالم  ان  محنة ال   ت انكشف  فقد    البالد التو

سانلدى   امنح ظن  و عم    اإل ا    أ ة التنّقل فعرف  قدر ة، واألمن، وحرّ ّ الم  و من املسلمات كمنحة ال

ا رمان م م ،ا سان أّن كما ف ثمار اإل ون و الفع   االس قيقي ي . أساسا  العلم والبحث  ا   العل

ن   س  و الاليق سان  تو ظات ال مرت باإل ل ال انا عنوانا  ول  وف من ا ان لزاما   و ا العالم لذا 

ي الذي  اإل  طاب العقال ة األقدار باألمل   و نور باطنه يستفاقة إ احتياجه ل ن إيمانه بضرورة مواج ح

د  و ه،  غد أفضل بارتباط أقوى بخالق سة كما امل يمانا  و رجاء  و الدير  تضرع  و نا علت األصوات  الكن

  البالء. و غيب يكشف الضر  

ائحة   ن مواطن القّوة  أيضا  منحتنا ا ن حيث تثم سي س وللتو ام جماعيا  "والدة جديدة لتو الو باإلس

وكمة والسياسة    االختيارات واملناعة ومراجعة كث من   واإلعالم والتعليم والثقافة والشأن   اعواالجتم ا

  76" .الدي وغ ذلك

اضية -3 شاركية إف   دورالشباب التو  إرساء حياة فنية 

دورالشباب تقارب    حول  ديث عن  ا يمكن  ل  ساءلنا  اضية  االف شاركية  ال الفنية  ياة   ا فلسفة   

ي، نف  سا   فلسفي متمخض عن تباعد جسدي ح مفروض؟و إ
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اء االصطنا  الشباب و   3-1- ائحة.و تطور الذ ة ا ا عه    تطو

وفيد ور مرض ال ل أقطاب العالم، سارع األطباء  و   19منذ ظ شاره   محاولة السيطرة عليه    إ العلماء  و ان

ل  و  ومات باتخاذ  اء املستع    اإلجراءاتن ا ذا الو اع اللقاح املناسب ل ة اخ الوقائية لطول ف

  املتحور. و 

ائحة   ا للتطبيق  وأثناء  س  بالقانو    العارف  الشباب  من  املبادرة  جاءت  ا،  العدل  عد وزارة  ن  

مبادرة   فانطلقت  سية،  "  إقامة التو س  و يوكنف الف تقنية  باعتماد   عد  عن  اكمة  ا  laجلسات 

visioconférence "  اكم  و ا من حد من االكتظاظ  ا ف نقل  و ما ف ح  مصار اكمات ور ع  ا سر

ن   ذا  و املساج ن... ام .قد مكنت محنة  و تنقل ا ا ع دخول مجاالت عدة العالم االف سر ائحة من    ا

سية     -3-2- نما التو ائحة دخول الس ؟ و كيف سرعت ا ا الرق   الفنون إ العالم االف

نا   ن  و الفن مرآة عاكسة ملا يخا ا الاليق س تبلور ف ينا من أحاس ب  و ع عدام الثقة  املستقبل القر ا

سية    نمائية التو سمت بالصعبة . و كما البعيد،  األعمال الفنية الس قبة زمنية ا  أرخت 

نما   ا    من أو املؤسسات ال أسدلتانت دور الس ا توقيا من شبح العدوى  و ستار املوت  و أغلقت أبوا

سية كما العالم.مما   ن    أصواتجعل  الذي خيم ع البالد التو ني نيات  و امل ت عن   تطلقامل صيحة فزع ع

م    قلة ذات اليد.و منت بؤس

ر الص    رغم ة ا الفنية وقع ع    اإلبداعية  فاألعمال لم ينعدم تماما    فإنه  تراجع املنتج الثقا خالل ف

يالفعل الثقا الفكري فعل و حياتنا   سا تمعات  ظل  إ   السلم. و  االنفراجكما  األزماتتمارسه ا

االثقافة   ك    بأنواع ش املش تصعيد  و   إلعالء بمثابة املتنفس    الصدور،تبادل ملا يخا  و عب عن الع

امن   في.و امل مية توازنات حسية معنية بالغة    اإلبداعو الفن  و الثقافة    ا  تخفيف العزلة املفروضة    األ

ر الص   ساناإلع  ات ا   عده.و ف

تمع التو   ار  و لم يخف ا ائحة فنجد ازد تصاعد  و خاصة فئة الشباب ، حرصه ع التكيف مع ا

ر الص   ة ا نما العاملية كما  و استعمال منصة "الناتفليكس"ف مت  ولوج عالم الس عده، إذ سا

سية عالم الرقمنة  اء االصطناو التو روج من اإلطار املكتظ الضيق املمنوع للقاعات. و  مقومات الذ   ا

اقد  و  لنفس وخلقت  ي  الشب العالم  إ  التوجه  القطاعات  عض  من      اختارت  ا  مكن اضية  إف حياة 

عد   العر    أناالستمرار  من  عطلت  العديد  وتضررت  املائة  ن   سع إ  تصل  سبة  ب ق  سو وال وض 

ة للطفل.  نما وصناعة الكتاب واملوسيقى والفنون املوج   القطاعات الثقافية مثل املسرح والس
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ى وأغلقت املتاحف و رات الدولية الك ما خلق العديد من األزمات املادية داخل  و ذا وتأجلت أيًضا التظا

مامجتمع  م بفضل العروض واللقاءات مع ا ن خاصة أولئك الذين يؤّمنون حيا ن الثقافي  .الفاعل

جات وجوائز عاملية  ظل الكورونا  -3-3 سية تتو نما التو  الس

يا        نا  و شابات  عامليا...و مخرجون شباب يتألقون وطنيا، عر ن ائحة لست من سي شبان يقولون ل

ي  نما د الس غي املش ي عنصرا معرقال لطموحاتنا الالمحدودة  و عن    أحالمنا  و لن تكو

  تحدياتنا للمستقبل الغامض. و 

املنصات   خالل  من  اضية  االف العوالم  دخل  عصره،  ملتطلبات  التو  الشباب  تجاوب  م  و لقد  ال

نمائية   ل ثقة  النفس بدا و عرض أعماله الس عه و عاته الفنية ب ان البد من تطو ن  مستقبل  ق

  لتحقيق أحالم الشباب. 

ان   ة الكوفيدو خرج اإلبداع التو من قوالب امل ي فالعاملي لتكون ف خا   19الزمان إ األفق العر تار

د ع   ديث عن  ش نا من  ا ال مكن اضية  شاركية االف ياة  الفنية ال دور الشباب  فلسفة ا

ي، نف  سا ائحة .و تقارب إ   فلسفي متمخض عن تباعد جسدي ح فرضته ا

من   اتو تداعيات  البالرغم  إال   األعمالع    ة السلبي  التأث نمائية  عة  أن     الس قد  أر سية   تو أفالم 

ت،   وروناخالل  حض ال ة  يمثل  ب  ،ف “نتفليكس” مما  كية  األم التدفقي  البث  العرض ع منصة  فرصة 

ن   مالي ا  يزور منصة  ع  جديدة  جما  لكسب  سية  التو نما  الس الشباب   يل  بية  ذ فرصة 

دين ند  أفالم “دشرة  .املشا صاوي، و”نورا تحلم” ل دي ال ش” مل ع ميد بوشناق، و”بيك  ” للمخرج عبد ا

ا االجتماعية والسياسية   ا  موضوعا ل ك  ش نية  وثر بن  ت” للمخرجة  بوجمعه، و”ع كف عفر

ا ئة، وتجسيد ر الفردية لقضايا  ا ات  ر أنتجت  ،  ا  ، التو الواقع  ا قصصا محلية من  أغل وتروي 

ةج ا  الثالث سنوات األخ  .ميع

أكدت  و  ب  قد  ند  تحلم”   “نورة  الفيلم لشركة   جمعةو مخرجة فيلم  باعت  ا  إ ية”  نيوز عر اي  ملوقع “س

وفق   للمخرج،  ا  مل إنجازه  عد  الفيلم  عد  لم  حيث  نتفليكس،  ملنصة  بيعه  ا  بدور تتو  دولية  ع  توز

ديدة خاصة   نما ا ات اإلنتاج     عد مسموحا أنه لم و مقتضيات سوق الس ة بتدخل شر  السنوات األخ

انت صناديق الدعم   ان يحدث  املا غ البعيد، إذ  ل  محتوى األفالم، عكس ما  وصناديق التمو

و نار والس املوضوعات  وشروطا   ات  غي تفرض  ية  من  .الغر ا  تخوف تبدي  سية  التو رجة  ا ،لكن 
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كية   ار املنصة األم ة لقاعات العرض، مما قد  احت نما ومنافسة قو ديدا ملستقبل الس ه  عت لألفالم، و

ر الشاشة الفضية، و يو يقتل  نما ورونا ال أغلقت قاعات العرض الس اء   .ما عمقته أزمة و

ته صاوي     ومن ج دي ال ات    يصف م ر ش”، الذي يتحدث عن ا ع ل “بيك  ي الطو طه الروا عرض شر

ا الناس ا نما ل رج “يصنع الس يدة، إذ أن ا كية باإلضافة ا عد الثورة ع املنصة األم س   .” تو

م   سا ية أن تفتح للفيلم التو أبواب السوق الفنية العاملية، كما  ما ومن شأن منصات العرض ا

و  إ   ن  والتقني ن  واملمثل ن  رج ا نفاذ  فرص  بذلك  ل  س ل ي  العر العالم  إ  سية  التو ة  الل صول 

ن الشباب  رج يل ا ية، وتخلق ديناميكية جديدة    الساحة العر

ائحة،          ا سن  خالل  ار،  أوس وائز  ائية  ال القائمة  إ  وصلت  قد  سية  التو نما  الس أن  كما 

ن   ْ ت الدورة  مناس األو خالل  ن،  ْ (  92متتاليت ائزة  "إخوان"  2020ل القص  ي  الروا الفيلم  )، من خالل 

ار وائز األوس ي  ا ا املستوى ال سية ال تبلغ ف نما التو خ الس ار. و املرة األو  تار م جو  .ملر

"الرجل ل  ي الطو الروا الفيلم  انت من خالل  الثانية، ف املناسبة  وثر بن   أما  للمخرجة  ره"  الذي باع ظ

و للدورة  و نية،  ائية  ال القائمة  اختياره   تّم  السنة    93عمل  من  ل  أفر أقيمت   ال  ائزة  ل

الية ب"(و .دون أن ن اختيار الفيلم التو "فرطط  )2021(ا ميد 2021الذ   ) للمخرج عبد ا

ار  و ب ادمية األوس نة معتمدة من أ ار  و شناق من قبل  ائزة األوس س  السباق  ترشيحه لتمثيل تو

  . 2022ألفضل فيلم عاملي 

ية) واحدة من   ا سابقا مسابقة أفضل فيلم بلغة أجن ار ألفضل فيلم عاملي (يطلق عل عت جائزة األوس و

وائز املرموقة عامليا. وقد قامت   ا األفضل تمثيل  أك ا شيح األفالم ال ارتأت ف العديد من البلدان ب

ار اديمية األوس ددة من قبل أ ذه املناسبة العاملية وذلك وفقا لإلجراءات واملعاي ا ا     .ل

ن الشباب     رج ن  حياة جديدة وآفاق أرحب ألفالم ا سي م   التو عرض أفالم ذا ما يطمح له جميع من 

نمائية قليلة اإلنتاجع “نت م املغامرون  ساحة س  .فليكس”، و

ا باتت تبد  ا قفز من    أكو غ أ   12إ     أفالم  3تطورا من قبل، ح أن عدد األفالم الروائية املنتجة سنو

ية والعاملية رجانات العر م امل ساط األحمر  أ ا ع ال ا ا، كما زاد حضور أ   . سنو

ن  املنصات الرقمية ؟ -4 نمائي يل القديم من الس   ماذا عن رأي ا
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نما          الس أراء  اختلفت  رأي  لقد  ان  ،ف الرقمية  املنصات  ع  األفالم  عرض  حول  ن  سي التو ن  ئي

رج التو مه  الثامن    الذي صرح به خالل  عبد اللطيف بن عمار،  ا تم  و ندوة تكر العشرون من س

عة    2021سنة   الـسا دورته  املتوسط"   البحر  لدول  ي  نما الس ة  "اإلسكندر رجان  م فعاليات  ضمن 

عمل،   الثالثون،الذي و  صناعة  ندخل   أن  قبل  ية  العر نا  و و نظرتنا  م  نح أن  "علينا  إنه:  فيه  قال 

ة    أالوالسوق بضاعة، فعلينا   و ا  نما ثقافة ول عت الس جب أن نبدع، مؤكدا أنه  ة و ننحاز لألمور التاف

خ  والتار فيه،  لل ست  ول واآلنو ودور،  والروايات،  الكتب  مثل  األفالم  عن  ي  يح التجاري    من  ع  الطا

ة اختلفت"  ر   ) 2021(عمار،  .77لألعمال غلب ع الثقا ومساحة ا

ونصنع    ة،  حر أك  ون  ن أن  "علينا  فقال  اإلنتاج،  يخص  فيما  ي  زغبا غازي  التو  رج  ا وافقه  كما 

رى أن وج ونية و لة مع املنصات اإللك ا أنه لديه مش ية، مو شبه مجتمعاتنا العر اق  أعماال  ا اخ ود

نما"   )gate.ahram.org ،2021( 78للفن والس

ونية الرقمية، والعديد   ناك مزايا ومساوئ للمنصات االلك كما يرى مدير اإلنتاج التو ع الزعيم إن 

س نجاحات   سا، وحققت تلك التجارب  تو ك مع فر انت باإلنتاج املش من األفالم ال أنتجت  املا 

س ع الرغم  ناك العديد من األعمال  تو ا، و ادة خ سية وز نما التو ة وشاركت  صناعة الس كب

عد نما فيما  ات طورت الس سبوا خ ن واك سي انوا  تو ق العمل  ل أفراد فر ك إال أن   .من اإلنتاج املش

ق األفال  سو ة  األفالم ولدت مشكال   ن أن  قضية الل ل جيد، وأن اإلنتاج الضعيف  كما ب ش م  

ور مختلف،   األعمال مع جم تقل مشاركة  لذلك  ا،  ترجم ساعد ع  ال األعمال  مية  و لتلك  أ تكمن  نا 

ونية  سية عامليا. و املنصات االلك شر األعمال التو ا     دور

ره"  التعب عن محنة  الكينونة    -5   إبداعا  فيلم " الرجل الذي باع ظ

وض           ت"  ا ي األول "ع كف عفر ا الروا عد نجاح فيلم سية ، تقرر  نية، مخرجة شابة تو وثر بن 

ة   السور الوضعية  غيابات  عقيدات  و   من  ا  ف تخرج  و سياسية...فتبدع  و اجتماعية  و   إيديولوجيةما 

ر    الذي  ا  فيلم خالل  من  الشائك  املوضوع  ذا  ملثل  ذكية  ة  ل بمعا سنة    أفر ائزة    2021من 

ار ره". األوس   ." الرجل الذي باع ظ
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رب الداخلية للفرار   ناك يلتقي عب فتاة    إتناول الفيلم قصة ال سوري يد "سام" تدفعه ا لبنان و

ما  الظروف حالت دون ز   أن  إال .أحالمه قا بزواج املعشوقة من سف غ    أن  إال   أبت و واج   إسافر  و يف

ا.  ي   ب

  " اق ب"عب د "سام" السفر ل ةم تمكينه من  دال ين لعو ير ، فتخطر بباله فكرة مجنونة و  التأش

ره.   يعه ظ شكي في ر فنان    عقد صفقة مع أش

ر "سام" ا السفر    فيقوم الفنان برسم لوحة فنية متنقلة ع ظ شاء، و حال تو    أينستطيع من خالل

س جلده  ا .و "سام" يقوم الفنان  ا   منح اللوحة ملن اش

ورونا   ة ال ر  و  الفيلم املنتج ف رجة قضايا عدة متعلقة  و ا غالق طرحت ا ساناال ته ، و   باإل شي

رب، االستعباد   ب ، ا سانالقيود املفروضة ع و ا    السلع...  ال ع اإل

ن  -5-1 ة ب ر رب ا   الفنو ا

نية   دخلت  ا من خالل الفيلم بن  رب  سور رة الناجمة عن ا ل   من خالل رسم عالم ال ش اضر  ا

سان  و وسائل اإلعالم ،    تحليالت و   يومي  أخبار  سانية اإل ك ع إ اكو ال ت  نقل   ثم  ،  ما تتعرض له من ان

مال و و  يناقضهمن عالم املعاناة واأللم إ عالم  املتفرج اءعالم الفن وا   . ال

ي و قاتم ظالم  األول    عاملان متناقضان: ة، والثا ر ن با امل ن من القمع وا ار ن ال اجر ء    عالم امل م

ر، اية نجد    با ة. لكننا  ال ر ة  اأن  "عالم الفن املعاصر الذي عماده ا ن معا؛    ا  موجودةر لعامل

ي  حقيقاألول بت رة و الثا لم وال . ا سليع الفنان لعمله الف   ب

سان  يص تهمجرد وقود يديم  الفيلم   اإل ة السلع ال حر   .كينونة حر

نية  بن  ت  ن كذا  ة    و السور األزمة  ة  معا أزمات  و   عن  الكشف  خالل  من  العاملي  البعد  ا  عطا

ي امل سا روب ،فأزاحت النقاب عن ما تبطنه الصور ووسائل اإلعالم  و عاصر  مجتمعنا اإل منصات  و مآ ا

ى و التواصل االجتما  ات الك   .  الشر

امل  م  سا و الستوى  كما  املتاحف    ماملما  اف  ستوفر    وملسات وفضاءات  كر  ، الفيلم  ر  تصو مدير 

  صدر ال فنية.ال بمثابة التحف عون،  استخالص صور 
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مشاركة   ع  رجة  ا نت  العاملية    را إلضفاء  ي  نما الس ا  عمل القضايا  و املشا   ع  الشمولية 

العالم.فاعتمدت ع  و املطروحة   ا  ركن وحيد من  انزوا بيلوعدم  ا   لدعم النجمة اإليطالية موني

ق الفيلم   أيضا.  سو

نوغرافيا   نية ع الس شكي ذي  و اعتمدت بن  سانية الفنان ال ركزت ع املاكياج لبيان مدى غرابة وال إ

لة   ا، حيث    "سام" عرض ع  الذي  و النظرة الثاقبة  و األضافر الطو ي ته السابقة    تقيمأن ينقله إ ب حبي

ا   ا ع أن يحصل ع  ،عد زواج ره لنقش لوحة عليه، وجلوسه  املتاحف لعرض مقابل بيعه جلد ظ

اح املبيعات.   ئة  و ثلث أر ش ن  ب ة السلع  و نا ت سان ، ال بل طغيان حر ته  و سليع اإل ر سان  فقدان اإل

   التنقل.

ر ي  م""سافيقوم الفنان بنقش لوحته بالوشم ع ظ ة الدخول إ دول االتحاد األورو ، و صورة تأش

ا  فندق فخم مقابل جلوسه عارضا   ّ ش ُمرف ا ليع ي نقله إ ب يغن" ال تطبع ع جواز السفر، و "شي

ره ضمن لوحات معرضه.    ظ

  

ي الفنان لوحة79 ي   ديلفوي  فيم الب

ته وتحول إ مجرد سلعة.  "سام" فقد ة   ظلت  و حر ته عب أس ي.حبي ا ال   مال زوج
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ر "سام"و  اتفه من تحت    باع ظ ن  مزاد األعمال الفنية ساحبا سماعة  اضر صرخ بوجه ا نا يثور و و

عتقله الشرطة يتدخل  عد أن  ن من القاعة، و ون مرعو ر ا حزام ناسف و   سرواله الداخ فيعتقدون أ

نا إلنقاذه   " كوتالفنان  ا   "عب ش وتقرر زوج   مع "سام". الع

نية  اية سعيدة، فبعد أن ينقل الفنان  الفيلموتن بن  صول ع  ا التمثيل بالواقع ل اية يختلط ف ب

ر   ما، يظ ذبح ع أيدي مسل تنظيم الدولة  و وو الحقا  مقطع فيدي"سام"بنفسه عب وسام إ بالد ُ

د البداية حيث ا عود ملش ا   علقإلسالمية  بلدته الرقة. و ر سام.الفنان  اللوحة ال رسم   ع جلد ظ

ته؛ لنعرف أن الفنان نفسه  دوء مع حبي في  ان ر ش  م ع اية مفاجئة، نرى سام حيا و من  و و 

ت ليحصل ع  ا  ا عد أن أخذ عينة من خالياه وزرع ه  عيد نقش لوحته عليه! ّر   سيج من جلده 

نمائية  -5-2 ن الصورة الس   الرسم الف  و ب

للفنان   نمائية من الرسم الف  رجة الصورة الس مت ا ي ديلفوي ؛ بل  استل ي تفاصيل    صورت  و الب

ا  ضة والباروك وحرصت ع أن تصور بطل ا أعمال أساتذة الرسم القدامى  عصري ال   كث من لقطا

ا   مة م رت شكال  و لونا   أوضاع جسدية مستل عد من  و . واستعانت بأعمال الفنان اإليطا رو ُ ي الذي  ف

ن  إعادة  ر الفنان   أعمال أساتذة الرسم القدامى،  إنتاجأش

موسيقى   أفضل  ار  س جائزة  ع  اصل  (ا بوحافة،  ن  أم  ، التو ة  ر التصو املوسيقى  واضع  وجعل 

ة عن فيلم تومبكت ر واستعان بمقطوعات    العروضو ت املتاحف  ) موسيقاه متناغمة مع فضاء 2014و تصو

رالية معروفة   . موسيقية كالسيكية وأو

مع فيلم   ال  ا ا؛ كما   عض إ  ش  ُيمكن أن  أفالم أخرى  ة مع  تناصات وا الفيلم من  ولم يخل 

دي أوستلند الذي تدور أحداثه  ع" للسو صية بطله مدير املتحف، "املر  الوسط الف وتقلباته ع 

د صراخ البطل و  أشرنا والذي   شابه مش د تجوال املمثل/القرد  و إ  عاري الصدر  املزاد الف مع مش

  عاري الصدر  املأدبة. 

ان كما أشارت   ا  داف ا إ أن أحد أ رجة نفس ع  الس لكسر الصورة النمطية ال اعتدنا  و ا

ي  تجسيد متطلبات طموحه  عا مشا  صا معذبا م ا  كث من األفالم للفنان بوصفه  د مشا

ص فاعل  السوق   ، فقدمته  صورة  ، والشيطان    ،الفنيةالف ثمر القا أقرب إ املس بل و
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ل الذي قدمه  اية فاوست، لكنه بدا شيطانا طيبا مع ا سان ع روحه كما قدمته ح الذي يراود اإل

اية.  للبطل  ال

سانية واجتماعية   ا و   ةعامليكشف الفيلم الستار عن جوانب إ المس العديد من خالل املواضيع ال تناول

ا. عددت قراءا    من القضايا ال 

انت   كة     أنهفيلم  إحدى قراءات الو ة املن ر ة وا ر وم ا اس ملف ع ولكن أيًضا  البلدان   ،الداخلا

وديمقراطية. حرة  ا  إ يقال  الفيلم    ال  ن  ب والغرب  كما  الشرق  ن  ب اكالعالقة  سان    وان اإل حقوق 

رةالضعيف  ب املواقف  وخاصة املضطر لل  الفروقات. و التقسيمات  و الدولية س

ء.  تحٍد  قصة الفيلمة يمكن قراء  ل  يع  ء ، و ل  اس لفكرة شراء  ع ا ا  لألخالق. أيًضا ع أ

أيًضا قصة   عب ، ومن    حب،الفيلم  بال ألن سام ع لدينا مغرم  ب الذي يجعلك ترفع ا ذا ا عن 

ا ع البحار شرته ح يتمكن من االنضمام إل يع  ا سي دو   أجل  ا. اداس

ظية الفيلم  ال   قراءة ا مع ذلك ازدراء للنظام الذي نلعب  ف مستوى آخر    ن اية سعيدة ، فإ ا  و غم 

بأنفسنا   اليوم  .به  سان  اإل حالة  ع  وفلسفية  سياسية  آثار  له  فيلم  جلده"  باع  الذي  "الرجل  فيلم 

قلقل. و و  تحرك و

ن من الفيلم.: متالطمة تلك  املشاعر ال روج سامل ستطيع ا دته.ال  ك عند مشا  ،     تخا
ً
نخرج ساملا

ع. اء الرا رة من الذ دة فيلم جو شعور لطيف ولطيف أتيحت لنا الفرصة ملشا  ولكن 

اتمة                ا

تجاذبات            الكورونا،  زمن    ، كماالتو ي  العر ي  نما الس د  املش رادع  و مدا  و عرف  ن  ب جزرا، 

غالق  و لإلبداع   اإلنتاج،و ا عن  لإلشعاع  و عزوف  مت  و التألق  و حافز  سا .فقد  العاملية  إ  الولوج 

ل  و اإلنتاجات الشابة   تجديد   عيدا عن  و الطرح  و تجدد صناعة األفالم من حيث الش طرق العرض. 

واة   ال أمام  ا  أبوا أوصدت  ال  نما  الس املال و قاعات  ان  ن،  ف فتحت  ا إذ  صرفا،  تكنلوجيا  ذ 

ونية   اإللك ن  و املنصات  املتفرج ستقبل  ح  النتفليكس  ا  م ن  و خاصة  رج سية  و ا التو األفالم 

البصري   السم  د  باملش إضرار  من  ائحة  ا ته  سب ما  ورغم  العاملية.    رجانات  امل م  أ املتألقة  

انت محفزا النطالقة جديدة  و  ا  ي، إال أ نما ال الف الذي  نو الس ذا ا عت ال يمكن أن ظرة أرحب ل
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ب   الس ورونا   أ جائحة  ع   الوحيد  و األسا  ثقاك  ه   غياب    ،قطاع  ش،  م ال ي  عا ال  ا ذا  ف

عات   شر وفيد"و املالية منذ عقود    اإلعتماداتضعف  و ال سوى ظرفا طارئا للوقوف مجددا    19لم يكن "

به  و   نقائصهو ع مشاغل القطاع   غي ة واقع طال  ه ع العموم.و عر عيد   أنومن امل اليوم    س عيو

الثقافية السياسات  ع  س    واإلنتاجية،  القائمون  تو يو   العر م    ،العالم  البحث عن  و مراجعة تصورا

الو بدائل رقمية   انة الفنون    أكية  عب  أش ئةاأل و   األزمات الثقافة  زمن  و حداثة تدعم م ون دافعا  و   و ت

ة و  للمقاومة  ل حر   .اإلبداع ب

س جراء تف جائحة كورونا لكن  لم تكن    2020  بالرغم من أن سنة   ّينة ع الفنون واآلداب  تو

بالفرح والسعادة،  األوقات   سانية  نمائية دور كب  رفد اإل الس للموسيقى والفنون  القول،أن  يبقى 

ة   شر عصف بال بة خاصة تلك ال  ن غرة العص فيه والتعب وأيضا  ع ح ، ليصبحا وسيلة للتواصل وال

صاراملشار  ره")،  و الظلم  و   كة، وكسر الشعور بالوحدة وا سانية (حالة "سام"  "الرجل الذي باع ظ الالإ

ياة ب  دائما الفن إذ أن  ا ال زمان و  ال قيود مساحة ل   ن .م

عو  ديث عما  انية االستغناء الك عن ارتياد    دبقى السؤال الذي يطرح نفسه  ا ائحة حول إم ا

نما   الس لكو قاعات  الرقمية.  باملنصات  "أيام    ن االكتفاء  رجان  م نا  فيجي ل،  ع  ي  تأ اإلجابة 

ز التذاكر  يل أرقام قياسية   نمائية" ب دة  و قرطاج الس اص أمام القاعات  محاولة ملشا ال

سية املتوجة   ور الو األفالم التو م ا ا د ن     سبق أن شا ذه املرة بحن ع منصة النتفليكس، لكن 

ا  العالم والتزال  و ستة  و شوق إ الشاشة الفضية ال تجاوزت املائة و  ور ل ن عاما منذ أول ظ عشر

ا   ا.  و محافظة ع رونق   جاذبي
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Pandemic signs on film production and receiving patterns:  

A socio-cultural study 
ائحة ع  اصات ا ي: اإلنتاج والتلقي أنماط ار نما  الس

  دراسة سوسيوـــ ثقافية  
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  سارة قطاف  ة   .د 
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 الجزائر  -1جامعة باتنة 

batna.dz-sara.guetaf@univ  

Abstract : 

The Covid 19 pandemic has led to a global economic decline that has affected all areas, and has not spared the film sector, 

one of the most important industrial cultural and commercial fields in the world, particularly in the countries that adopt it as 

an economic resource, the revitalization of society has discouraged the fact that cinema is the most important creative cultural 

and artistic area. 

Accordingly, this scientific presentation was based on the socio-cultural approach to diagnosing the dimension of world 

cinema during the Corona crisis (2020-2021) and its implications for the production of films.  In this context, the pandemic 

has affected cinema as an economic and cultural sector, but the trend towards new digital means and the introduction of 

technological developments in film production have made it easy, to access any film product through the Internet and free 

film sites or payment.  

Based on the foregoing, the development and recovery of the global film economy under the pandemic depends on 

technological developments, the adoption of an innovative technical and strategy for the producing films and installing new 

outlets in line with the changes and requirements, especially after the pandemic . 

Keywords:  
pandemic, Covid 19, film production, distribution, cinematic reception, the cinematic economy.  

ص:      امل

ورونا أدت جائحة وس     )19فيد  و (  ف
ّ
ور اقتصادي عاملي أث االت،  إ تد عت  حيث  ر  جميع ا ي الذي  نما سلم منه القطاع الس لم 

االت الصناعّية  م ا ةالثقافية  أحد أ ا كمو  ،العاملية والتجارّ عتمد شاط اقتصاديرد خاصة  الدول ال  تمعثقا ترفي   و   . ا

ذا ا ة السوسيوــ ثقافية للطرح العل  وعليه، جاء  نما  يص البُ وفقا للمقار ورونا   العالم  عد الذي آلت إليه الس   - 2020(خالل أزمة 

اسا2021 ع ع  إنتاج اتع عملي ا)، وا اوتوز ائحة األفالم ع مختلف مراحل ن  تقلب، فا دة التلقي و و  اإلنتاج أنماطمواز يرادات املشا

صصة لعرض األفالم ونية ا رجانات ،ع املواقع اإللك نما وامل ب ب عيدا عن قاعات الس س رر ال ألغيت  والت ا   .وتو

   
ّ
نما اقتصاديذا السياق، أث ائحة ع الس تمام،  اوثقافي  ارت ا قحام التطورات التكنولوجيّ ارقمّية  الوسائل  بال  مما زاد اال ة   ديدة و

جه  ي وترو نما نت تلقي  ليس ل، اإلنتاج الس ي ع مواقع األن نما د ومنصات أي ُمنتج س ّ  طبيعة املشا    املتلقي.األفالم، ليغ

ون بالتطورات التكنولوجيّ   بناء ع ما سبق، فإن  ائحة مر نما العاملي  ظل ا عاش اقتصاد الس اتيجّية ابداعيةتنمية و   ة، واعتماد اس

اتمع التتما  ف منافذ جديدةيتوظ إلنتاج األفالم و فنية وتقنية  ائحة. السوسيو ثقافية تغ عد ا ن ما    ومتطلبات املتلق

لمات املفتاحية:  ال
ائحة،    ي، 19وفيد الا نما ع، ، اإلنتاج الس يالتوز نما ي، االقتصاد الس نما  ، الثقافة. التلقي الس
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  قدمة:م

وفيد  واجه ا نية و ، ال انطلقت من  2020سنة    19لعالم جائحة ال ان الص شر مدينة وو عمورة   جميع أنحاء امل  ت ان

بذلك    
ً
لة

ّ
ا  مش ً كب واديًدا  سانّية  اإل ياة  ا العامة،  ع  ة  ّزت  ل مسبوقة  غ  أزمة  لت 

ّ
ش ائحة  ياة  فا ا

فو   ات الثقافّيةصناعوالاالجتماعية واالقتصادية   ا   ّيةال  ف  ؛بأكمل
ُ
ا  محاولة لوقف أ نما واملسارح أبوا غلقت دور الس

شار املرض،   ات العزلة الذاتيّ اعتماد  أ الكث إ  و ان فيه امل خالل ف ،    ةال ب إغالق أك من  والتباعد االجتما س

ن دولة  العالم   مائة وست

نمائية العاملية وا مة ع أغلب املؤسسات الس ائحة صّعبت امل نما  التعامل مع الظرف، مما أج أك  فا ن بالس تم مل

ور أنماط إنتاج متنوعة ا، مما سمح بظ ات اإلنتاج العاملية ع ايقاف أو تأجيل أعمال  ظل التحوالت التكنولوجية   شر

ات التواصل االجتما و و   ع مستوى الوسائط اإلعالمية دة    منصاتشب اضيةاملشا وكمحاولة لتدارك    ،الرقمية االف

ور املتلقي من خالل   م وليوود ع جذب ا ات  ة، عملت أك شر انية الكب سائر  عائدات األفالم ذات امل عض ا

رجانات.  لغاء امل عد غلق قاعات العرض و ونية  دة اإللك   منصات املشا

ظّل   ا  و  غي    ائحةظروف  مت   سا ياة  ال  ا وأساليب  تمعاتأنماط  ا العالقات    تحوالت  و   داخل  ية  ب

جيا عن التواصل   ال ما  ،التواصل واالتصال  وثقافة  )40،  1997:  سون وآخرون(توم  االجتماعية ستغ تدر فتأت 

ي   سا باالتصالاملباشر  اإل بدله  س العاملية التكنولو   ل نمائية  الس الصناعة  ع  ائحة  ا اصات  ار ولتقييم   .  

تمع،   يعاب خطورة األزمة ع ا مّية  جاءتواس م أ ، ال تم  ثقافيةــ  السوسيوالتحوالت    ذه الدراسة كمحاولة لف

ر   نمااإلنتاج والتلقي  مجمل ظوا ُ   يالس ضاري   يهعد  أك انفتاحا ع أنماط  أصبحا    نالذي   الثقا واالجتما ا

 
ً
 ذا ما يث   ،لالنفتاح التكنولو واالتصا  جديدة نظرا

ً
م  ساؤال الية اآلتّية: م بع من اإلش  ي

ً
 ا

ائحة عإ ما   اصات ا ي و   أنماط اإلنتاج  ر نما الكه   الس عه ومنافذ اس   ؟ 2021-2020العالم خالل سن  طرق توز

دف  سياق    عن   كشفلل  فالدراسة  الفن"   إنتاج  ات  "نظر خالل  من  إنتاجه  ومراحل  ي  نما الس العمل  ن  ب العالقة 

اصات  إ ائحةتف  ر مية املوضوع تكمن   باإلضافة إ،  ا ور املتلقي  أّن أ م ن الفيلم وا عد  يص البُ ب  ،العالقة ب

نما   الس إليه  آلت  العالم  الذي   ) ورونا  أزمة  اسا) وا2021  -2020خالل  مختلف    اع األفالم ع  إنتاج  ع عملية 

ا انطالقا من التحض إ العرض   .مراحل

ذه الدراسة  االعتماد ع املن الوصفيتم  وعليه،   عض االحصائيات      ة النظري  اإلطار تبو من خالل إدراج   ملقار

تمية  ان  مارشال للباحث  التكنولوجية  ا لو ة    ؛)Marshall McLuhan   )1964ما النظر املداخل  م  أ ن  ب من  ا  و

ن، فحسب  ان والزمان ليصبح العالم عصر التكنولوجيا اإلعالميّ  رأيه أل واملعرفية لدراسة الوضع الرا ة  ة حدود امل قر

ة العاملية"  ال" ته ع  ف  ،Global Villageقر ات الدراسة؛  إذا ما أسقطنا نظر ائحة  متغ نمائيةا   ، نجد أن والصناعة الس

مت  األخرى  منح األفراد القدرة   ائحة سا ن؛ حيث نرى أن ا "خدمات اتصال جديدة" أصبحت تل حاجيات املتلق

ر، من خالل   ع ايجاد ول ا روتو ناسب مع حتمية عزلة األفراد و ئة اتصال ت تمام بب ادة اال دة  ز وتوّجه    األفالممشا

دة ن نحو منصات املشا انية    املتلق ابل املدفوعة  وأا ون ال نت أو تلفز ر.  ع األن ة ا   خالل ف



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

284 
  المانيا  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

  المؤتمر العلمي الدولي 

 

ي:  -1 نما   اقتصاديات اإلنتاج الس

نا ة، إذا اعت شر ا املادية املؤسساتية وال انيا نما بإم العصب األسا    عملية إنتاج األفالم  أّن   ترتبط اقتصاديات الس

نما و إ غاية  ،  لقطاع الس نار رك االقتصادي الذي يقوم عليه بناء الفيلم؛ من فكرة الس ا املتخصصة  ا نّيا فإّن م

ة الفيلم ا،  ف،  صدور  ا وتقنيا ل يا ا التنظيمية ال من  ا وأسالي داف وممارس تقنيات اإلنتاج تختلف من حيث األ

ائحة ا أّن ا النظر حول تقنيات اإلنتاج، وتنظيم املراحل اإلنتاجية واالختالف  غ  مت  إعادة  ا العالم سا ل مّر 

عقيد املستحقات املالية أثناء إنتاج الفيلم وعرضه   .  يكمن  درجة 

ذا السياق ن املوّحد (  ،   ي" إ 2007ش الباحث عبد املع نما نتاج عملية اقتصادية  أن اإل   )  كتابه "إدارة اإلنتاج الس

عة  تقوم ع   : رأس املال، األرض، النظام والعملأر ية    ،عناصر تتمثل  رامج تحض ططات و  
ً
ل عملية ومرحلة  لوفقا

التنفيذ     ؛سابقة 
ً
ا التجارّ إذا ال نما تتطلب  أش العصر الرق إ اختصار  "وقد أدى    واليد العاملة،ال  املة رأس  الس

ذين  و:  كب   ميتا" (مونا ن  عملية صنع األفالم، لكنه لم يقلل من أ مت  )، فالتكنولوجيّ 36، 2016العنصر ات سا

اسوب   ا زة  أج ع  العمل  ق  وفر اإلنتاج  لشركة  املدفوعة  املالية  املستحقات  تبقى  لكن  اإلنتاج  عمليات  ع  سر  

لفة التأمي فة. وال يمكن إغفال ت
ّ
ل مجيات املتطورة م وفيد وال ية والوقائية من "ال  ". 19نات ال

ال أّن  فالوا  نما،  الس صناعة  اقتصاد  ونمو  بقاء  ديث عن  ا العملية  عامال و أساس  شكالن  والتق  االقتصادي  ن 

دود االقتصادية، فال مناص أّن  ع،    اإلنتاجية املرتبطة با ي متوقفة ع عملية اإلنتاج والتوز نما ة القطاع الس استمرار

أّن   ي،إذ  ما ا للعرض  الفيلم  واستغالل  ع  توز مرحلة  تبدأ  عندما  ت  ت اإلنتاج  تتطلب  ف  مرحلة  اإلنتاج  عملية 

مات ونفقات مالية   ان ية مي ا املنتج املسؤول األول   ولوجس انية    للعناصر الفنية والتقنية، يتصرف ف عن تنفيذ وصرف م

ططات اإلنفاق األولية  
ً
تلفة  ،  الفيلم وفقا ام واملسئوليات ا نة اإلنتاج تختلف حسب حدود م وتجدر اإلشارة أّن م

ن)  و إلدارة املنِتج (أو املنتج ائحةو اصات ا   . املتضرر األول من ار

ي: مراحل إنتاج الفيلم   -2 نما   الس

و(  يرى  العوامل االقتصادية والسياسية ال تميل إ السيطرة ع  ب  مرتبطةمحددات عالقات اإلنتاج    أّن )  2016،مونا

دول رقم  ه ا ذا ما يو شاطات األخرى، النفسية والتقنية"، و   .01معظم ال

دول رقم  ا النقدية 01ا ا ونظم ددات، ووظائف   : عالقات اإلنتاج حسب جيمس موناكو: ا

ددات   االقتصادية  التقنية   النفسية   سياسية-السوسيو  ا

ية   النفعية   الوظيفة   منتج م   الغاية الفنية   التعب

ا النقدي  / سيا   نظام / تحلي   أخال / شك   نف ية التحتية   جما   الب

و: املصدر:    ) 675، 2016(مونا



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 285   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

يبالنظر إ محددات ووظائف عالقات اإلنتاج   نما دين قد طّورت ألغراض  اتأث ع ل، نجد أن قدرة االس نفعالت املشا

د األحداث تجري  خاصة التقنية  متعددة سبة للمشا م م أو كيف ُصنع الفيلم، فالب ن دا فإنه "ال ، غ أّنه حسب ك

ن" (دا دون أصبحوا مندمج انت ال10، 1987: اآلن، فاملشا ما  ا  عوامل )، غ أّن خطة اإلنتاج م ف  حاجة  ووظائف

ون  ة، غ    دقيقة   ألن ت خ ومراحل تطور سري وفق توار سية  ا اعتبارات رئ ة املراحل، تتحكم ف ية متعددة ومحسو ترات

ورة العمل،   ائحة أصبحت  املتحكم الرئ  س ذا السياقأن ا ع نرى أّن   ، و  ي والتوز نما  أنماط اإلنتاج الس

ا  مرتبطة باملراحل املتعارف ص ا ن ي: عل   اآل

2-1 :   مرحلة التحض

ية  أطول مرحلة من عمر عملية "   تم " املخط اإلنتاجباعتبار أن املرحلة التحض
ّ
س وفقه العملية  ث ب الذي  ت ل  ال

م   ل أ
ّ
ي:اإلنتاجية، ف  الواقع تمث اآل ّمة   عّدة عمليات م ا مرتبطة  و ي،  نما   مراحل إنتاج الفيلم الس

ن أو طاقم التمثيل- ق العمل سواء التقني ة: تتمثل  اختيار فر شر   .العمليات ال

ل  - ا حسب طبيعة  املالعمليات الفنّية: و متعلقة ب عقيد رتبط  و، و نار الفيلم  تطلبات الالزمة حسب ماورد  نص الس

ي نما   .الس

إ -  باإلضافة  ضروري،  أمر  واإلضاءة  ر  التصو ومعدات  زة  أج فاختيار  العمليات،  م  أ من  عت  التقنية:  العمليات 

ز أماكن التص  ورة العمل من خالل  دولة الزمنية لس ن.  االشتغال ع ا ن األساسي ر، وتفرغ املمثل   و

ح  - صول ع تصار ق الف والتق ع حّدٍ سواء، وا ل االتفاقيات والتعاقدات مع الفر ّية: ترتبط ب العمليات اللوجس

ن   وزات إقامة الفنان اصة بالتكفل باإلطعام و الت وتوثيق املستحقات ا فظ ال ولة،  ات ا ر من ا التصو

ن ا من أمور التنقالت.    والفني ائحة  حالة عدم    كماوغ ية وعمليات الوقاية من ا ال يمكن أن ندرج اإلجراءات 

  إلغاء عملية اإلنتاج. 

ر): 2 -2   مرحلة تنفيذ اإلنتاج (التصو

د، ف عد تنفيذ أو اللقطات واملشا و "تنفيذ  اإلنتاج املرحلة الثانية من  تبدأ دورة حياة الفيلم الفعلية،  تنظيم العمل، 

ور" م ل املتاح  العمل  إ  األص  العمل  االنتقال من  رك    (Ménard: 2004, 90)  عملية  ا و  اإلنتاج  مينارد،  حسب 

ل العملية اإلنتاجية،  الرئ للصناعات الثقافية،  
ّ
ر تمث ة، والسيطرة  من أجل التحكم بالعملية اإلنتاجيّ فمرحلة التصو

املة ملنع   اطرال در وضياع للوقت وتقليل ا رت ع العامل الزم من خالل  حدوث أي خطأ أو 
ّ
ائحة أث ، غ أّن ا

  . غي أو تأجيل جدولة التنفيذ

كيب" 2-3 ر "ال عد التصو   :مرحلة ما 

رج واملركـب وأ ـــــوى ا ــ ــ ــ ـ ـا سـ ون ف ي مرحلـة جـديـدة، ال ي ـد واللقطـات، تـأ ــا ـــ ــ ــ ــ ـ ـل املشـ ر  ـــــــــو ــ ـاء من تصــ ـاتـبة  عنـد االن حيـانـا 

ت" وذلك من أجل اعدا رج "الســكر ائية    دا ة ال ــ تجال ائية للعمل القابل للعرض  للفيلم، لي ة ال ــ ،  األخ ال

 
ً
ــــوتا ــــورة وصـ ة الفيلم صـ  معا

ً
ا ل كث ّ ــ ــ اســـــوب سـ ديثة، والتطور  برمجيات ا ه أن التكنولوجيات ا  يجب فقط التنو

ان عليه   عما 
ً
 .سابقا
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ع" 2-4 عد اإلنتاج "العرض والتوز   :مرحلة ما 

ذا األمر مسبًقا قبل   ون التحض ل ع الفيلم ع عاتق املنتج أو مدير اإلنتاج،  الغالب ي تقع مرحلة عرض وتوز

ر،   اء من التصو ت بصيغة مرئية (شرائط، أقراص ممغنطة)، و  االن و) وت نار الصيغة  " تبدأ بالنص املكتوب (الس

افل   ا من  ا  غ إ  باإلضافة  والفضائيات،  البث  العرض،  قاعات  ة،  التجار ج  و ال ومجاالت  أسواق  املتداولة  

ك  إطار تجاري أو غ تجاري" (جالل:   التعاون املش ذا  ا  م  توف سا ال  ارجية  لية وا ، 2006والعروض ا

عد العر ، ف)175 ي مباشرة  ع يأ ع من  التوز ات التوز ع   أجلض األو من خالل اختيار شر بيع مستحقات االستغالل، وتوز

 
ً
دين خارج    الفيلم ع قاعات العرض محليا عه للعرض ع املشا رجانات الدولية أو توز  من خالل املشاركة  امل

ً
ودوليا

ل   يد يضمن إيرادات الفيلم، و ع ا ). حيث أن التوز ار ا   البلد (السوق ا عات املعمول  شر ذه األمور مرتبطة بال

ن ن واملوزع ن املنتج عاقدات ب  باتفاقيات و
ّ

م  ،  ل بلد وال تتم إال ي م نما ون تلقي العمل أو املنتج الس الة ي ذه ا و 

ة أخرى ع ال ة، ومن ج ن العمل والعالم  عمومه من ج ونه يركز ع العالقة ب مية اإلنتاج،  ن العمل  من أ روابط ب

  ، ل املو أدناه  املثلث الف االنتقال إ الش رج، والعمل واملتلقي، و و  املقام األول  العمل  فالوالفنان أو ا ف 

ات النفسية   عض التأث ذا االستخدام  تج عن  الكه، و ــ  والثقافية منتج اقتصادي يجب اس شار تأث الفيلم ـ ، ومع ان

ون سياسيً  وي  ) 35، 2016: ا.( مونا

ل رقم ة الفنية، وعالقات اإلنتاج1الش ي : رسم التوضي ملثلث التجر نما  الس

 

و   بتصرف الباحثة  )35، 2016 ،املصدر: (مونا

ائحة: -3 نما  ظل ا   الس

ا ال   ور، نجد أن دائر م و إ ا نار رج إذا انطلقنا من عناصر العملية اإلنتاجية من الس ما ا ن    تكتمل إال ع ناقل

ع   داملوّجه ل  الفيلم، والفيلمصا ي  ،  ينلمشا نما ا البعض وال يمكن أن يصل املنتج الس ذه العناصر مكملة لبعض عت 

ور  م   إ ا
ّ

تلفة  إال دة   ،  قاعات العرض أو ع الوسائط ا انت أقراص مضغوطة أو  منصات املشا مواقع    أو   سواء 

ون..األن     نت وح  التلفز

ي واملتلقي خالل    إ  تجدر اإلشارة نما الس املنتج  الفنية وسلسلة عالقات اإلنتاج ع  ة  التجر سقط مثلث  أنه عندما 

بادر  2021و  2020سن   ي ما  أول  فإن  ن؛    إ،  و الذ نمائية  الس املؤسسات  ا  م عانت  ال  ل  املشا جملة  صا  و 

ياألفالم،   نما نمائية ع حٍد    باإلضافة إ  من ناحية توقف أو تأجيل اإلنتاج الس ع ووضعية القاعات الس لة التوز مش

ي:سواء، فإذا ما أردنا وصف  اآل ا  نما العاملية اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا، فإننا نورد ائحة ع الس  ا
ّ
  تأث
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ي:  التغ االقتصادي  3-1 نما   أنماط اإلنتاج الس

 ّ ع األفالمت ا غ انوا م، فائحة أنماط إنتاج وتوز اء  ذا الو رغم    العمل   واصلةم  إ ن  ضطرالذين قاموا بالعمل خالل 

م و العالمان  ما   كية ع غرار (  .يحدث من حول نمائية األمر ت أغلب املؤسسات الس يل املثال، توّج   AMCع س

ذه األزمةCinemarkو  Cineworldو صول ع الدعم املا خالل  ن ل ن  الحتواء األضرار   ) إ البنوك أو املقرض ّ ع ، مما 

ة. ل للشاشة الكب ون ع املدى الطو خ اإلصدار حول التأث الذي سي ات التفك ملًيا  توار  : pearce) ع االستوديو

2020)  

اصات  محاولة  وك ائحة  احتواء ار ا لعام  Warner Bros Pictures أعلنت شركة  األضرار،د من  واا أن جميع إصدارا

ون متاحة  وقت واحد    2021 ة بدت غ متوقعة قبل عام  و   HBO Maxلبث  ع منصة است ، حيث  خطوة جذر

موعة   Anne Sarnoff  آن سارنوف   صّرحت التنفيذي  س  سة مجلس اإلدارة والرئ  Warner Media Studios and رئ

Networks Group  ة أك مما نرغب فيهأّن توى  ..  "ال أحد يرغب  إعادة عرض األفالم ع الشاشة الكب علم أن ا نحن 

ياة للعرض، ولكن علينا موازنة ذلك مع حقيقة أن معظم   ان ا و شر ديد   الواليات املتحدة ستعمل    دور العرضا

  ".(Richter: 2021)2021رة منخفضة طوال عام ع األر بقد

ديد بالنظر إ   اء العاملي  نجدرجانات الدولية، املألفالم ال ُعرضت  لاإلنتاج ا تأث ع القصص   لم يكن لهأن الو

ا واألشرطة ال يرغب ص ا  ّناع ات إنتاج ا وتوج عد التعرض   ،  سرد ع ومسايرة    خاصة  ر والتوز ل والتصو ل التمو ملشا

ية وتوكالت ال اتإذ   ،قاعات العرض لل ناك عّدة توج ي: نجد  اآل    

رالتوجه نحو  -  نما البديلة"  اإلنتاج ا س "بالس واة و فردية من جيل جديد من  من خالل مبادرات    ،أو ما  ن، ال رج   ا

ة   عيدة عن معا بة أو  انت قر ن  ة و ور أفالم وثائقية وأفالم قص ائحة،  بظ نمائي فا بعض الوقت  بحاجة ل  ن و الس

ا ي،  لتجاوز الصدمة والتفك ف رج األملا ذا االطار يقول ا يل      ا  "أ   Daniel Bruhl   برول دان ارً الحظ أن أصبحت 

 
ً
..  فيل القادم  األفالم ال أميل .. فقليال ا خية، حيث لست مضطًرا للتفك  الوضع ا ا  أفالم خيالية أو تار إل

و  د التعامل مع ال  (Roxborough : 2021) . "ل الغوص  عالم مختلفأفضّ ، 19فيد [كمخرج] ال أر

ك  التوجه نحو-  كة،   ،اإلنتاج املش ن األطراف املش ا ب سائر وتقاسم ل والدعم خاصة؛ للتخفيف من ا   من أجل التمو

ل كب ع   ش ر 
ّ
شروط مثقلة أث نمائية العاملية وتوقف عملية اإلنتاج أو مواصلته  رجانات واالحتفاءات الس فتأجيل امل

الط ا  م سلم  لم  الدوالر،  بمليارات  خسائر  لتتكبد  نما  الس شري اقتصاديات  ال رقم    اقم  دول  ا ب    )02(أمظر  س

ر وتوقف أمور   ل عملية تصو انت تخيم ع  ال  ائحة  ديدات املستمرة باإلغالق وتف ا اإلجراءات الصارمة وال

ع.   اإلنتاج والتوز

نما  العالم  إعادة  إ    ارضطر ال ا  - اتقليل  و فتح أك قاعات الس ور ب التباعد اال   جم س ل كب    الذي فرضه جتما  ش

اء،   دة الرقمية،  الو تاحة بث األفالم ع منصات املشا   مصور، انت الواليات املتحدة أك سوق ترفي    ،2020 عام  و

ا أك من   ن واليابان بإيرادات بلغت    25.9حيث بلغت إيرادا ا الص ي. وتبع مليار    4.1ومليار دوالر    12.7مليار دوالر أمر

شمل أيًضا إيرادات اإلعالنات   ا  فيه املصور فقط إ إيرادات شباك التذاكر ولك ش عائدات ال . ال  دوالر ع التوا
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ا الفيديو  عائدات  من  ع  وكال  عالوة   . امل والفيديو  رج    ذلك،لرق  ا عت  الصدد  ذا  نوالن   ستوفر    كر

Christopher Nolan   بمثابة    ائحةا  أّن فيلم  "عت  إطالق  بالرغم من  ة.  املتع نما  الس صناعة  شعل  أن  يمكن  زة 

Warner Bros    ا دولًيا، فقد ن  جذب
ً
ن سوق ن وست مليون دوالر (بما  ذلك ثالثون مليون دوالر  منصة    323.3 إثن

IMAX انية تقدر بـ ذا مقابل م   (Pearce : 2020) مليون دوالر. 205)، 

دول رقم  ع األفالم العاملية  عام : 02ا  2021بيانات أساسية عن صناعة إنتاج وتوز

كية)  ة (بمليارات الدوالرات األمر   115.9  اإليرادات السنو

ن (باآلالف)    478.8  عدد العامل

ات (باآلالف)    61.73  عدد الشر

   (Navarro: 2021 )املصدر: 

البطالة   اإلفالس،  اإلنتاج،  ة 
ّ
قل أزمة  إ  أدى  مما  العالم،  دول  مة  جل  اقتصادية  كيانات  اقتصاد  ّزت  ائحة  ا

ب تبعات نفسية، اجتماعية وثقافّية ح العمال مما س سر اصات ، فو غي  ائحةا  إر ت   يب  ظرف    سب اجتما ر

رت   اء أظ ر األو من الو ،  عّدة دراساتزم قص جدا، فخالل األش ل كب ش حيث    أن استخدام الوسائط الرقمية زاد 

ب اإلغال  س ل  ادات  معدالت  قيق الناس وقتا أطول  امل ذه الز انت  ، و ر الص ل    وا ش االستخدام سائدة 

دة األفالم وألعاب الفيديوو  خاص، لوسائل التواصل    .منصات مشا

  :ثقا -ويالتغ السوس 3-2

س   ر لوم
ّ
شمل التكنولوجيا    ،أوسع  معناه من التغ االجتما  (Loomis : 1980)إّن التغ الثقا حسب املنظ ونه 

م   ن قوم لم يكن لد ة امليكروب  حالة املرض ب ور نظر والفلسفة واملعتقدات والفن وأنظمة القّيم، حيث بقول: "إّن ظ

مقاومته اصة باملرض و ات  األنظمة االجتماعية ا غ ال  وم الثقا تجلب بطبيعة ا ذا املف تية:  علم مسبق  "(است

مكننا أن نذكر    )،110،  2010 غالق الذيو دت  اال ا منذ    هش ل األفراد  بقاع    ،2020دول العالم ع نفس فرض ع 

ا، مما خلق   م االقتصادية االجتماعية والثقافية أو تأجيل شط شة الصدمة وايقاف أغلب أ م ومعا العالم البقاء  بيو

ان املتضرر    .واألفراد ع حٍد سواء  ا املؤسساتمأزمات ع مختلف األصعدة، 

م     سا نما،  الس دور  غلق  عد  ية خاصة  ف ال والعادات  الثقافية  ياة  ا الفكري فاالنفصال عن  ي  التغ  ؛  والسلو

نا أن  ا  خاصة إذا اعت شعر  ة ال  ا التعب عن املشاعر القو "صناعة األفالم  القناة اإلبداعية ال يمكننا من خالل

ت    ،(Roxborough: 2021)"أو التوق إ التواصل (..)  ل يوم   ذا السياق، أجر ن  دراسة استقصائية    من طرف الشركت

Maoyan Entertainment  وChina Film Association،   العادية االجتماعية  م  يا ن  املبحوث األفراد  ناف  است حول 

ي:  اآل انت النتائج   ف

حوا    بمن   %61استأنف  ن  من    70  سبةاملشارك أك  أو  واالجتماعية  شطة  األ%  عد  وفيد  املعتادة  ال أما    ،19اء 

ية ف شطة ال ناف أقل ، األ ا معدل است سبة  ان ل فالتأث   ،(Thomala, 2020)ن و % فقط من املستج 27، حيث أن 

ّ عادات التجمعات   غ م   شه العالم سا ولو والضغط الذي عا قة التواصل و السي ديد    البحث عحث  وطر ا
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ي.  نما الس العرض  قاعات  ع  دة  املشا منصات  تأث  إ  يحيلنا  ما  ذا  و  والبدائل،  األفالم  الك  اس ان  دارة  لطاملا 

نت.   عة ع اإلن شطة الشا ذا الصدد،  املناقشات من األ ات  عملت او  ة ع  لشر ا  سليط الضوء ع  التجار منتجا

ن ا للمستخدم ق سو ا و نت فيما يتعلق بإصدارات   وسائل التواصل االجتما    ع  وخدما ة ع اإلن أداة لبناء 

ا، غ أن    ةاألفالم القادم  د ة لألفالمومشا قية التجار شو ًما لإلعالنات ال ا م
ً
ون ال يزال وسيط قة األك  ف  ،التلفز الطر

ا   شف  ة أو اإلعالنات ال يتم  شيوًعا ال يك ونية جديدة  اإلعالنات التجار رامج تلفز كيون والكنديون أفالًما و األمر

ا خالل    وسائط متعددة.عرض

ديث عن متلقي نمائية    األفالم  با نتالس ت  الواليات املتحدة     ،ع اإلن بداية  كشفت نتائج دراسة استقصائية أجر

ن  فراد  من األ   %  25أن  إ    2020  سنة م ب اوح أعمار دون األفالم    29و  18الذين ت ن    يومًيا،شا مما يجعل املشارك

م األك   ة  العمر الفئة  عد سنوات مو فالم  األ شغًفا بذه  نت ح  ا ع اإلن ر  ن  التحدث ع ا، ففي ش يونيو  عرض

ب ع  53ومليون    77و "تايتانيك" حوا    "اري بوترفيلم "ان لدى    ،2021 سبوك     مليون م ،  Facebookصفحات الفا

املقارنة دة األفالم و ل يوميو ٪ فقط من إجما املستج17أفاد  ،ع منصات مشا ش دوا األفالم  م شا  .ن أ

ذا السياق،   ي أن   ا   + Disney منصة خدمة البث   ذكرت شركة والت ديز ك  جميع أنحاء    116ان لد مليون مش

ع الثالث من عام   دمة بحوا    ،2021العالم اعتباًرا من الر ي ا ذا يمثل نمًوا  قاعدة مش ك منذ    90و مليون مش

املالية لعام   السنة  أنه  2020بداية  دمة  نوفم  تم إ، حيث  حلول   2019طالق ا ع املا األول من عام    و  ،2020الر

كمليون   26.5جمعت الشركة أك من    (Stoll : 2021) .مش

ائحة:  -4 ي  ظل ا نما ع الس افذ التوز   أنماط التلقي ونو

الشاشات   ذات  نمائية  الس معات  وا ديثة  ا العرض  دور  ور  ظ مت   سا ال  التكنولوجية  التقنيات  تطور  رغم 

ي  Multiplex Cinemaاملتعددة   نما الس والعرض  ع  للتوز صصة  ا نت  االن مواقع  تطور  ورغم  ور،  م ا ذب   ،

كز العالم، تبقى " ل عام ت ش نما   ثالثة مصادر أساسية:  مبيعات التذاكر من دور العرض  مصادر دخل صناعة الس

ون  س ملداخيل األفالم  )، إذا  226" (عمر:  والفيديو والتلفز نمائية، تتمثل  "فاملصدر الرئ ا  الس العرض وال ع ضو

رت  أمر م،  فال لإلطالق األ   "سياسة النوافذ"، إّن اتباع "يتحدد مستقبل الفلم ونجاحه ا وذلك لتحقيق   سياسة ظ

داف (عمر:    ):227عّدة أ

ل ع حدة.   -1 ون  ل من دور العرض والفيديو والتلفز   تحقيق أع العائدات وضمان االستفادة  

ا -2 اتيجية تضمن عدم تأث النافذة التالية ع سابق  وفق خطة واس
ّ

 .ال يتم إطالق الفيلم إال

 .امللكية لتقليل مخاطر تراجع العائداتتجنب القرصنة وضمان حقوق  -3
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ل رقم  ع األفالم 20ش افذ توز سلسل التقليدي لنو   : ال

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  (Dolye: 2004, 104)املصدر: 

  شباك التذاكر: 4-1

نمائية   شارات الس سبة    (BBC: 2020)وفقا إلحصائيات مؤسسة "أوميديا" لالس نما ب   70انخفضت عائدات تذاكر الس

سنة    2020% عام   العالم،  2019مقارنة  ي   نما التأث جميع األسواق عرض س ذا  رحيث  . وطال 
ّ
أك من    غالقإ  أث

ا، سلبا  رجانات أو تأجيل لغاء امل ن ألف دار عرض، و اية    خسائرع شباك التذاكر ب  سبع ال يقل عن سبع مليار دوالر  

جما خسارة    2020ماي   دت    ،سبعة عشر مليار دوالر أو أك  يقّدر و ا من بيع التذاكر  د  وليوو حيث ش تراجع عائدا

سبة  نما، خاصة عندما ف ،% 65ب نما   Cineworld  أعلنت شركةان التأث صعًبا ع دور الس ، ال تدير قاعات الس

ا   ا البالغ عدد ا ستعلق قاعا وفًقا مل  ،  (Pearce : 2020)  الواليات املتحدة واململكة املتحدة "   536عشرة دول، أ

كية  أجري  دة  رفتع  ، 2021يونيو    الواليات املتحدة األمر ادة املشا   منصات املشا نز عادل  الثلث    بمقار  رك  19أي بما 

إغالق  2020يوليو  منذ    % ب  س العرض.  ن  أي   ، دور  لك الفيديو عند الطلب  أن املس دة أفالم    ، يدفعون مقابل مشا

ا ف شر محتوا ات األفالم إ   من دور   اضطرت استوديو
ً
نماع خدمات البث ألول مرة بدال   (Stoll : 2021) ".الس

ذا   ة آمنة  Phil Clapp  كالبيرى فيل    طار، اإل   نما افتتحت  يوليو وتمكنت من تقديم تجر : "ع الرغم من أن دور الس

ل   اص من امل ن ع إخراج أك عدد ممكن من األ م أننا غ قادر سية، فإننا نف ن جديدة رئ وممتعة، بدون عناو

كية كمثال، نجد أن  (Pearce: 2020) نرغب"كما   أخذ الواليات املتحدة األمر نما ارتفع  ، و ن ع دور الس لك إنفاق املس

سبة   ا من العام السابق. عند مقارنة أرقام عام    2021يوليو    18%     81،187ب ة نفس ، 2019عام    2021مقارنة بالف

ن  الواليات امل لك سبة  نالحظ أن إنفاق املس نما انخفض ب من   Universal بلغت حصة  ثحي  ، %  55تحدة ع دور الس

ا الشمالية ما يقرب من   وس    ذلك،. ومع  %  22سوق شباك التذاكر  أمر اء الف ب و س ،و لم تحقق إصدارات    التا

ا    487استوديو األفالم سوى   ي  أمر دت    الشمالية،مليون دوالر أمر   تم تحقيقه  العام السابق عما  انخفاًضا  إذ ش

ن بلغ     )Navarro : 2021(. مليار دوالر 1.3 ح
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سون  شال جو مة مل وليوود   "حول  Michel Jonson   (2021)  دراسة م اتيجيات بقاء  وفيد  اس عد عصر  ة ما  ف

ا ل  "19 وليوودلتطرق ف ات البث   ناكمستقبل الرق وشب   اقتصاديات خدمات البث دراسات     ، حيث يرى أن 

بأت   ع ال جعلت منتجا بت س فقط  آلية التوز ات جديدة ل م  اتغي ع الرغم من  ،  متاحة وال ح  أساليب إنتاج

ما.  الواقع،   ل ا ة  ائلة ال تقدم اح ال صية  الن ع  ايؤثر   فإن شعبية خدمات البث واألر   وممارسات قرارات ال

ي التوظيف  نما س  القطاع الس ذا ل  مفاج ، 
ً
دة خاصة بالنظر إ تأث  أ ع العمليات الداخلية    Netflixمنصة املشا

انت مثل   نما  ان، ولكن من أجل صناعة الس ل م ات غ  دمات البث     ات شر   أنظمة   فتحوالت   متوقعة،ذه التغي

ع العاملية  اإلنتاج   ات اإلنتاج والتوز اء. كما أن أك شر ب الو س سارع  ش إ أن التحول التكنولو  ة   األيام األخ

كة ع غرار "األخوات ال مة وملكيات مش يمنة واالندماج  كيانات  س ال ذه  إذ    "ستعملت ع تكر استحوذت 

ات       العالم. % من حصة السوق  81ع ما يقرب من "الستة الكبار" الشر

ن عانت من انخفاض  عائدات ، نجد أن 2020أما عن بقية دول العالم  سنة  سبة شباك التذاكر الص نما   66ب %، ب

سبة   ن    فتحمعدل  بلغ  ،  2021و سنة  %،    75عرفت "بوليوود" تراجعا  املبيعات ب نما  الص فتح    تمو %،    45دور الس

ل    5.4أك من   ر أبر ش و نمو كب مقارنة  نما  روسيا، و ن يناير ومايو  2020ألف شاشة س ، بلغ اإلنفاق ع  2021، ب

نمائية الرقمية  إيطاليا  ادة  182.13اإلعالنات الس ا من الع 27.2مليون يورو، بز ة نفس ان  % مقارنة بالف ام السابق و

ي  إيطاليا  كال   عيد أقوى وسيط إعال ون إ حد  نالتلفز   .(Statista: 2021) العام

دة األفالم:  4-2   منصات مشا

فليكس" "نات  غرار  ع  نما،  الس قاعات  املباشر   التلقي  لنمط  البديل  دة   املشا منصات  انت   ال Netflixإن 

اية    حصدت ي وعشرون مليون مشارك  اية سنة    192ليصبح    2019ما يقارب ثما وحسب نتائج    ،2020مليون مشارك 

إ   نت وصل  األن ع  البث  ي خدمات  كية فإن مش األمر األفالم  العالم   613احصائيات جمعية  ك حول    مليون مش

(Johnson : 2020) دة ع األن مية منصات املشا عض مبادرات عرض  ، مما يفّسر أ ذا لم يمنع من  نت  العالم، لكن 

عت األردن الدولة   ية، و ا والدول األورو ل من أمر ا   ورا معت ا ع السيارات، ولقد استقطبت جم د األفالم ومشا

ت ع قناة  نما البديلة" ال ب ية الوحيدة السباقة لذلك حسب ما ورد  حصة "الس   . BBCالعر

ات   و أن تطلق االستوديو ست جديدة، لكن البديل  نما" ل ر أّن فكرة "البث مقابل الس  Premiumع  األفالم  الظا

Video on Demand (PVoD)  تمكن العديد يات حيث س يار ينطوي ع مخاطر تقليل إجما املش ، بالرغم من أن ا

ش ذا الصدد  دة أي فيلم،   دين من مشا س التنفيذي  ،  Ramiz Tassi ام تا ر من املشا ك املؤسس والرئ الشر

زرفر  Antennaلشركة    قديًما  لألو
ً

دة وكيال سبة املشا عد  ي..  وا سه ال و ما يق و الشراء، و نا  : "املقياس الرئ 

ن الذين ينفقون أمو  لك عتمد ع املس ايد لسلوك الشراء. إن قياس النجاح  أي صناعة  ل م ل مباشر  ش ش م  ال

" مختلًفا  ون  ي لن  اإلعالم  مستقبل وسائل  عتقد أن  و الشراء،  سلوك  يتمحور حول  دمات  السلع وا ذا  ،  ع  ولكن 

امن مع إطالق العديد من منصات ة ي دة حسب الطلب  التحدي األخ للشاشة الكب ات    VOD املشا جديدة ألك شر

  Disney  ،NBCUniversal  ،Warner Media. (Pearce : 2020)اإلعالم  العالم مثل
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 اتمة:ا

شدة   نما  ائحة، تضررت صناعة الس اصات ا ب ار  معظم أنحاء العالم أواخر  قاعات العرض  أظلمت شاشات  ف  س

ت  ،2020مارس ع   وتباي التذاكر  اح شباك  سبة  ف  ، اامليً أر نما ب الس مقارنة    2020  سنة%    70انخفضت عائدات تذاكر 

ذا التأث جميع أسواق    ،2019سنة   ي  العالم،  العرض  الوطال  نما رحيث  س
ّ
ن ألف دار عرض،    غالقإ  أث أك من سبع

ا، سلبا  رجانات أو تأجيل لغاء امل اية  اتال يقل عن سبع مليار  خسائر ع شباك التذاكر ب و جما   2020 سنةدوالر   و

ات األفالم إ تأجيل إصدارات األفالم  ف  ،2021خالل سنة    سبعة عشر مليار دوالر أو أك  يقّدر خسارة   اضطرت استوديو

  أك من مّرة. 

ية،  و  ائحة  الدول الغر ة احتواء ا ى التوّجه نحو  من خالل تجر نمائية الك  ع املؤسسات الس
ً
الوسائل  أصبح لزاما

نت وم ديثة مع تطور خدمات اإلن التكنولوجيات ا ا  أتاح ال  األفالم،    نصات التفاعلية للتواصل  فتح مجال  و عرض 

دة  البحث و  ع األفالم، سواء من خالل منصات املشا دارة إنتاج وتوز ر معاي االتصال والتواصل من خالل رقمنة و تطو

نما و  ندسة قاعات الس ر  دين.  شاءأو البحث  تطو   فضاءات آمنة للمشا

ن االقتصادي والسوسيو  ائحة واألزمة ع املستو ا وسيلة إعالمية  -فاالستفادة من تداعيات صدمة  نما  ثقا للس

املتلقي،   ور  م ا تمامات  وا تتما  بمواصفات  نت  اإلن ع  رقميا  بمدمجة  ن  للمتلق و سمح  دة  م  املشا آرا عرض 

م ف غ مسبوق،   وانتقادا
ّ
مكث ل  ا  تغ فت  ش ن عادات  ز  و   ملتلق عز ذلك  اتم  بما   االت  ا امل  جميع  فيه  ل

دة ومواقع التواصل االجتمامنصات امل وسيلة بديلة  شا ن أن تب البث  ون املدفوع،  ح ي والتلفز و ، والبث التلفز

أنه خطوة   اصة يبدو و ذه األوقات ا ع خالل  ر ع  ذكية،للتوز
ّ
اح  ولكنه أث  2021  -2020مع ذلك، فإن سن  و .  ج األر

دة عددمقارنة تذاكر  شباك  املتعلقةاإليرادات    عرفتا انخفاض ن ع منصات املشا   .املشارك

الفيل   اإلنتاج  سب  انخفاض  خالل  من  ج  ل  ش رت  ظ ائحة  ا اصات  القطاع  فإر العاملة   ة  شر ال والقوى 

ي نما ون  الس نا سي اسب مع رفع القيود أثناء  ، االختبار  ذه امل فاظ ع  ات قادرة ع ا ذه الشر انت  ملعرفة ما إذا 

أما جديدة  تحديات  بذلك  لتفتح  ائحة.  ا من  التكنولوجية    مالتعا  ديثة  التطورات  و وتوظيف ا إنتاجية  سائط  ا 

  . رقمية يةترفو 

انت   سانية،  فإذا  ة اإل عية واملعا شر يجب تخصيص صناديق    فإنهأنماط اإلنتاج متعلقة بالسيولة املادية والليونة ال

ن ع حٍد سواء. ن والفني نمائية خاصة بإدارة وتقديم مساعدات خالل األزمات للتقني ور أنماط    س تلقي  الوعليه، فإن ظ

ن لم تكن جديدة- ت ثقافة التعامل مع  -ح و ّ ا،  ر ارات س عمل جديدة، لدعم  ا و ا إ ابت ع اف من إنتاج وتوز

ع  و   اإلنتاج  إعادة فتح القاعات وحدود ل  التوز وليود  ش وليو آمن ومستدام ملعظم دول العالم ع غرار  ديد  رغم  د.  و

وس الذي ال يزال     الف
ً
وًرا  خطرا ستغرق التطعيم ش ا ومن املتوقع أن 

ً
ّد من خطورته  لمن أجوشي اية    ،ا إذ ال تزال 

نما املتض ة مليئ 2021 سنة سبة لصناعة الس   .ررةبالتحديات بال
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The film production bets in Algeria considering the Covid-19 pandemic: 

Reading in the light of Law N° 11-03 related to cinema 

ي   نما ن اإلنتاج الس زائر را     :19ضوء جائحة كوفيد    با

نما  املتعلق  03- 11  رقم  قانون ال ضوء  قراءة     بالس
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Abstract:  

The aim of this study stems from exploratory vision and a reading of the legal contents and controls stipulated by the 

Algerian legislator, the extent to which it affects the real time and the impact of the coronavirus pandemic on Algeria’s film 

industry, a situation that remains trapped in laws that have not been basically embodied, applied and taken into account. And 

then, the creation of the post ‘The secretary of state to the minister of Culture and Arts, for Movie Industry and Cultural 

Production’ will stimulate cultural activity, film production and film production in Algeria, in order to review the provisions of 

Law No. 03-11 on cinema, audiovisual and applied texts, which may change the direction of film production in Algeria to 

some extent, with the aim of supporting film projects that meet the technical and technical standards of the film industry, in 

light of the impact of the Corona pandemic on the film industrial sector in the film industry.  The world is general and Algeria 

in particular. 

Keywords: Algerian Cinema, Covid Pandemic 19, Film Production, Law n ° 11-03, Legal Controls. 

ص  : امل

ن والضوابط القانونية ال نص  ة استطالعية وقراءة  املضام ع من رؤ ذه الدراسة نا دف من  ا    إن ال زائري، ومدى  عل املشرع ا

س   يبقى حب الذي  ال  ا و  زائر، و ا نمائية   الس الصناعة  ع  ورنا  تخلفه جائحة  ي وما  اآل الزمن  ا   ن التأث   تجسد لم    ال   قوان

ن االعتبار. و باألساس  ع   تطبق وتأخذ 

' منصب  استحداث  اإن  بالصناعة  لف  امل والفنون  الثقافة  رة  وز لدى  الدولة  الثقااتب  واإلنتاج  نماتوغرافية  ببعث  لس كفيل   '

ذا زائر، و ي  ا نما عانيه اإلنتاج الس ي وما  نما شاط الثقا واإلنتاج الس ام القانون رقم    ال نما والسم   11-03ملراجعة أح املتعلق بالس

غ  من  مما  ،  البصري والنصوص التطبيقية املتعلقة به ي  قد  نما زائر إ حد ما،   اإلنتاج الس نمائية ال دف  با ع الس دعم املشار

نما اصة بمجال الس زائر خاصة. ، ستجيب للمعاي الفنية والتقنية ا ي  العالم عامة وا نما ورونا ع القطاع الصنا الس    ضوء ما تخلفه جائحة 

لمات  نمااملفتاحية: ال ة، الس زائر وفيد  ا ي، قانون رقم ، 19جائحة  نما  ، الضوابط القانونية. 03-11اإلنتاج الس
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  :قدمةامل

ي نما شاط الس ش   عت ال ه من ال ، ا كغ عه الف والثقا ة إضافة إ طا  طات الصناعية والتجار

التالية:   العناصر  بوحدة  يكفل  ع  شاط  والتوز حفظ    واالستغاللاإلنتاج  وكذا    األفالم أرشيف  والبث، 

املادة   عليه  نصت  ما  ذا  و عليه،  افظة  القانون    04وا اير    17املؤرخ     11-03من  املتعلق    2011ف

نماب الرجوع إ العناصر  .  الس نمائية،  و م عنصر من  ال تؤسس لركب الصناعة الس يت لنا جليا أن أ

نما الس اإلنتاج  و  العناصر  ذه  ن  عت  يب إذ  نما،    منطلقا،  الس عليه  جليا  تقوم  يت  ما  ذا  و

ام العامة،  03-11نصوص املواد القانونية املتعلقة بقانون  األح نما،  شاط  و الذي يتعلق بالس ممارسة ال

ع،   والتوز واالستغالل  اإلنتاج  خالل  من  ي  نما ن و الس م ن   و الت ثم  ومن  وترقيته،  نما  الس ل  تمو

نما.    الس

أم نمانون  قاال  وعليه،  بالس ة  كما جاء  03-11املتعلق  زائر ة ا ور م الرسمية ل دة  ر ،   ا

عية والت شر ة املدروسة والتأث الذي أحدثته ع نظوعدد من النصوص ال   يمية ال صدرت خالل الف

نما الس ما   ،ياإلنتاج  إ حد  مته  مسا عدم  القطا  نجاح  شاط    ع  ال ق ممارسة  ع تطو بل عمل 

ي والتحكم  عملية اإلنتاج نما   . الس

ا  واقع و  شاط ف ثقا فقط، إال أ ا  نما ع أ ين لصناعة الس يف الكث األمر   الرغم من تص

ا مثل أ ان مثل لية  ّية صناعة مكتملة األر خراج    حيث تجتمع مفردات الفيلم من نص   ، صناعة تحو وتمثيل و

ع   نتاج وتوز ر و تلفة لتخرج عمالوتصو ا ا   .يقدم ع شاشات العرض منظومة واحدة بمراحل

ك العالم  ش نما  ا  لتداعيات االقتصادية ا    أجمع  ب وفيد    ال خلف ا    بقى ي، حيث  19جائحة  تأث

ذه التداعيات امرتبطو دول الل  منحصرا  ا ع تحمل  ا، ومدى قدر ، بطبيعة املنظومة االقتصادية 

تشأ ال  ى  الك الصناعات  العديد من  شأن  العالم حيث  االقتصاد،  ب  ضا  نما   الس صناعة  ت  من

ة جراء بخسائر  غالق لدور العرض. توقف اإلنتاج من ثم ، و وروناجائحة كب   و

شبول 'يقول   نما كرزون  اململكة املتحدة(  'فيليب كنا موعة سالسل دور س س التنفيذي  )  الرئ

ذا    " ات  الصدد:  التغ من  ومجموعة  وجائحات  حروب  ع  قبل  من  نما  الس غلبت  لقد  بالطبع! 

ن أن  ن ع يق ع. و را دة فيلم  بالتجمع معا  غرفة مظلمة ملشا ء ما يتعلق  ناك  التكنولوجية، ف

ر  دة ل س جا ما و  مة، وسوف نرى ا نما سوف تلقى احتفاالت  وج من  إعادة فتح دور الس

ة معا  دة األفالم ع الشاشة الكب ل والتجمع ملشا   . (Philip Knatchbull, 2020) "امل
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  : التا النحو  ي ع  يأ الدراسة  ذه  ري الذي يطرح نفسه   و الفالسؤال ا   عن بحث  أال يجب 

زائر كفيلة   نمائية با ا ضمن قانون  بسبل إنتاجية س النقائص السلبية الذي تم طرح ض    03-11تعو

ورونا؟ و  نما و ضوء ما تخلفه جائحة  ا وجود صناعة  املتعلق بالس نماتوغرافية  و ل بات ضرور تجارة س

ن؟ ضوء الظرف    . الرا

س:  عة من تأس ذه الدراسة نا مية    إن أ

القانونية،      ةقراء _ املواد  ما  نصوص  ضوء  ي   نما الس اإلنتاج  عيق  ال  ل  املشا م  أ ع  والوقوف 

ورونا.    تخلفه جائحة 

يلنجاح  القاطرة  بدفع  _ نما زائر، وفق مراجعة نصوص املواد من    عملية اإلنتاج الس   03-11قانون   ا

نما   . املتعلق بالس

يالنظر  متطلبات _ نما ا. دا السوق الس زائر وخارج  خل ا

تفعيل   خالل  من  زائر،  ا داخل  نمائية  الس للصناعة  التحدي  بقاطرة  الرقمية  _الدفع  التطورات 

نة   وما يفرض العصر.  والتكنولوجية الرا

ليةإعادة النظر _ انب املغيب والنظر    الصناعة ا نما منا   .القانون املتعلق بالس

ي:  .1 نما ائحة ومنظومة اإلنتاج الس   ا

وفيد   ورونا أو  وس  ائحة أو ف ذه املفردات تن19ا اء الذي ال يزال    تحتوي  ض ، ثلة  طائفة الو

العالم وع  يزال    ،يجول  ر العاموال  ا والدو وعند  املستوى  ع  الساعة  العصر وحديث   موضوع 

ا واوا وم  ائحةص،  وفيد  باملف مرض  عن  ناتجة  جائحة  سيط   شر Covid-19ال   سرعة   فان

سم من  االعالم بدء ني ب 2019د ان الص  ة.مدينة وو

اب   19-وفيد سمأما ا  ب ملرض االل وس املس ة العاملية للف و االسم الذي أطلقته منظمة ال

ورونا) اد واملعروف باسم ( وسات  "ف  ة العاملية جائحة عاملية.والذي أعلنته منظمة ال  ،الرئوي ا ف

عة إ االعتالالت   الشا د  اوح من نزالت ال  ت
ً
ب أمراضا س ا  شار معروفة بأ ورونا فصيلة واسعة االن

 ) التنفسية  األوسط  الشرق  متالزمة  مثل  وطأة  الوخيم  MERSاألشد  اد  ا الرئوي  اب  االل ومتالزمة   (

العاملية،  "  (السارس) ة  ال و )2020(منظمة  العالم  اجتاح  املعدي  املرض  ذا  ف من    ا كب   ا عدد  شمل، 

ائحة أك من    .دولة 216الدول، حيث مست ا
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ت    وعليه، ائحة تم ا من    ا ئةعن غ خ بمجموعة من   األو صائص  ال مست العالم ع التار   ا

ا:    ان من أبرز

ائحة أك من    العاملية:_" ذه ا ذا من النتائج السلب  190إذ مست  جعلت   ة للعوملة اليدولة ع العالم و

ة واحدة  .العالم قر

شار_ األفرادسرعة االن ن  أك ب التقارب  أو  اللمس  آخر بمجرد  إ  ص  تقل من  ي إذ  تقل من  ،:  ي   أو 

ء امللوث إ الفرد ح دون انتقال الفرد ا  .آلخرال

عد مدة، حيث التخفي_ ر أعراضه ع املصاب به ح  ت : حيث ال تظ ة حضانة  بي وس   دراسة أن ف   ف

ديد قد تتجاوز  ن قد ال تكفي 14ورونا ا ر الص ألسبوع ة ا ع أن ف ذا    للتأكد من   يوما، و

شار اإلصابات. ع االن ذا ما جعله سر امي محمد رضا، عامر عبد اللطيف، ." و   ) 107، صفحة 2020(تو

ائحة عن   ة أخرى، كشفت ا ية للدول المن ج   التقدم  تتما مع ركب  ضعف األنظمة ال

،  التكنولو والتطور  طورة  تدرك  فلم    العل والتق ا ا عحي زت  التدخل السر ا  و ذا  الحتوا ، و

 انطالقا من: 

املن"_ من  ي  سا إ تدخل  أي  دون  اء،  الو ة  ملواج ا  خطط بوضع  دولة  ل  انفراد  الذاتية:  ة  مات  ظاملواج

ذا  أاملتخصصة   ا متضررة أيضا، و ي، باعتبار االتحاد األور ا  و الدول العظ أو ح دول االتحاد فيما بي

وم سيادة  سبانيا، مما عزز مف ا فيما حصل  إيطاليا و ان وا  .لدولةاما 

و   غي_ يم  واتخذت  املفا القومي،  األمن  أمام  الدو  األمن  وم  مف تراجع  حيث  ات:  األولو ب  ترت عادت 

وار واإلسراع  جلب   ا مع دول ا ا القومي من خالل غلق حدود دف إ حماية أم جميع الدول تداب 

ة وا ية وكذلك شل حركة املالحة البحر ا من الدول األجن ةرعايا  .و

ظر  شلل_ يجة ل يار معظم االقتصاديات ن يار السوق االقتصادي الدو وا ر    اقتصادي عاملي وا وا

ون نتائجه ذا ست ل   ، ا الداخ رة ع    الص اإللزامي، باإلضافة إ انفراد الدول بدعم اقتصاد ظا

اء   عد ان ن الدول أجمع ح  التأث متباينا ب ان  ن  ائحة العالم و امي محمد رضا، عامر عبد  "  ا (تو

التا فإن)107، صفحة  2020اللطيف،   عد    ، و ائحةاالقتصاد العاملي  و    ا ون تنافسيا أك مما  سي

ي ية واالقتصادية واالجتماعية  باألساس،  عاو االت ال ل ا ائحة  ذه ا   . والسياسيةحيث شملت 

و أيضا   ال الثقا قد تأثر  ائحة، نجد ا االت األك تضررا جراء مخلفات ا ن ا ل  ومن ب ش

ائحة، نظرا    شاطات الثقافية بما   للتأثأو بآخر من تداعيات ا   اإلنتاجقطاع    ذلك   الذي الزم جل ال
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ي نما ديث عن    ،الس ي  وعليه فا نما نة اإلنتاج الس نة ال يحمل القائمديث عن  و ام ا  و امل ن عل

أموال ع  فاظ  ا ن    أمانة  نمااملمول الس مجال  وخاصالتوظيف     ،  األفالم  إنتاج  مجال    ة األمثل  

ا"  الروائية ثمار ن باس نمائي ن الس فاظ ع رؤوس أموال املنتج نة املسؤولة عن ا عبارة أخرى  امل   و

نمائية ألنرار بما يكفل استم ، مجال إنتاج األفالماالقتصادي والف السليم  ن   م  السوق الس القائم

ال املتخصص  ذا ا م   ثمار أموال ن  اس ؤالء املمول ون عن  ا ينو ،  "  عل ، صفحة  2020(لؤي الزع

و إدارة  )37 نمائية.   إنتاج األفالم و   الس

'ذا   العرض  دار  ون  ت وقد  ا،  إنتاج ونظم  العالية  نمائية  الس الصناعات  ع  ائحة  ا تأث  طال 

ائحة   سلم من مخلفات ا نمائية لم  أقدم دار عرض س يل املثال  ت ثياتر'  مدينة واشنطن ع س ست

اء، حيث "وصل التأث إ املناط  فية  الواليات املتحدة. وأعلنت  ولم تتجنب اآلثار االقتصادية للو ق الر

ن   شر ر/ ع من أكتو نما  العالم،  الرا يات دور الس نوورلد'، و واحدة من ك   تإغالق مؤق   عن'س

عد أخبار تأجيل جديد لعرض فيلم جيمس بوند   ا  الواليات املتحدة. وجاء القرار  عة ل لدور العرض التا

ديد   اء بإسدال     الواليات املتحدة واململكة املتحدة"  ' ال وقت للموت'ا دد الو ورونا: كيف  وس  (ف

نما  العالم؟   .)2020، الستار ع أقدم دار س

يس العاملون  نما ن االعتباذلك العمل ع تحقيق  إ  حقل اإلنتاج الس الفنية  رات التوازن ب

دوى االقتصادية  رامرحلة د" من  بدءا  اإلنتاج  راحل  القتصادية، وذلك ع مستوى م رات اواالعتبا سة ا

ي للفيلم بصاالت   ما غليب ألي  املسبقة إ مرحلة العرض ا ون ذلك دون  ي ع أن ي نما العرض الس

تمام مثال باالعتبا غليب اال ن ع اآلخر. وذلك ألنه  حالة  ذين االعتبار ة(ت االقتصادية رامن    ) التجار

نعكس أيضا ع املستوى   ة لألفالم مما س ودة الفنية والفكر تب ع ذلك تأث سل ع مستوى ا سي

ا ع املدى البعيد. ومن ناحية  العام لصناعة   التا ع اقتصاديا ا، و ا ومستقبل نما وع سمع الس

غليب  ية الفيلمارا االعتب  أخرى فإنه  حالة  ،   "ت الفنية بالقدر الذي يمكن أن يؤثر ع جما (لؤي الزع

صفحة  2020 س،  )37،  ذا  اقتصاديات  ل  ع  سلبا  اليؤثر  و نتاجه،  و اقتصاديات  الفيلم  ع  تا 

نمائية عامة.     الصناعة الس

اضية وأفالم قديمة،   شاطات ر يا استخدمت شاشات العرض لبث  ة جما غياب األفالم النا و

مؤسسة   لبيانات  "ووفقا  خاصة،  فعاليات  عائ  'أوميديا'وكذلك  انخفضت  نمائية  الس شارات  دات  لالس

سبة   نما ب ى.    2020 املئة عام    70تذاكر الس ذا التأث جميع األسواق الك . وطال  مقارنة بالعام املا

ي  العالم،   نما أك سوق عرض س انت ع وشك أن تتجاوز الواليات املتحدة  ن ال  وقد عانت الص
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سبة   ند،  66من انخفاض  العائدات ب لت ال نما  شار،     املئة، ب بلد إنتاج أفالم "بوليوود" واسعة االن

سبة   ا من بيع التذاكر    75تراجعا  املبيعات ب د انكماشا  عائدا ش وليوود فيتوقع أن   املئة. أما 

سبة   رز'"   65ب و اوس  س ووتر  وس     املئة، ع األقل، حسب تقديرات مؤسسة 'برا ورونا: كيف  (ف

نما  العالم؟،  اء بإسدال الستار ع أقدم دار س   .)2020دد الو

انت عض تطرح وقد  ساؤالت حول ما إذا  بحث التقنيات ال عن أساليب وطرق   القديمة للفرجة س

ا    ،جديدة للمنافسة س ظ رق يضمن ل ى من خالل تأس عض املؤسسات اإلعالمية الك مثلما فعلت 

ن املنصات الرقمية، واألرقام تتحدث عن تنافس  ،  املنافسة  ساحة مختلفة وأصبح الصراع ع أشده ب

ش إ احتدامه   ن   شديد و ك ات املقبلة، فقد ارتفع عدد املش مليون    200، ليتجاوز  Netflix الف

نما حققت   ، ب دمنصة 'مستخدم للمرة األو د بلس'شو'  شا ر رمضان املا    ' ا اية ش مليون    27مع 

دير حمزة،  مستخدما  )2021(.  

دين لقاعات   ر املشا ون من  شت ا  نما اإليطالية أصبح مخرجو نما العاملية مثل الس إن الس

نما مما   ا معظم الدول  الس سلم م رة لم  ذه الظا ذا البلد، "إن  سبة ارتياد القاعات   أثر سلبا ع 

ع األفالم   التوز ون فنا، أي أن  نما تجارة قبل أن ت ون الس ي، وذلك ل نما ال الس ية الرائدة  ا الغر

ي ا تأثر مجاالت  ب بخلل س نماتوغرافية، فإذا أص الس الصناعة  ان  ل شر نمائية"ش الس غداد    اة  )

 .)12، صفحة 2010أحمد بلية، 

ي النظرة الشموليةوتمثل   نما نة اإلنتاج الس ادفة إ مر   م ي، وال نما للعمل الس ل  االعامة  عاة 

عاد ل متوازن   اأ ش ق العمل  العام للفيلم    ملا فيه الصا  ،الفنية واالقتصادية  نما ولفر ولصناعة الس

ذه امل  ،الف القائم ع صناعة الفيلم ن أعضاء  عميق العالقة فيما ب ق  من خالل القدرة ع  ن كفر

امل نما ال يمثل اقتصاد    ،عمل مت نماب ر االقتصادية  يما  نمعروفا، و   كيانا  الس وانب والظوا رتبط با

ي ذه االرتباطات و رى، األخ واالجتماعية والعلمية والقانونية   :النحو التا عتأ

نما بمستوى التطور االقتصادي،_ لية: يرتبط قطاع صناعة الس نما    ارتباطات  نما  ب ترتبط صناعة الس

الدخل ، مثل مستوى  الك االقتصاد  ات  شاط األسواق، وتوافر    بمستو دمات، و ا ع  املال،  رأوتوز س 

ا ة، إضافة لذلك،  راوامل شر ئة طبيعية، اجتماعية غنية بالتنوع والتعدد، بحيث  ت ال ب ال بد من توافر 

نما الس صناعة  احتياجات  تلبية  ع  قادرة  ون  باملوارد    ت املتعلقة  وأيضا  االقتصادية،  باملوارد  املتعلقة 

ة والطبيعية شر  .ال
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ترتبط_ جزئية:  من    ارتباطات  ا  وغ واملصارف  بالبنوك  نمائية  الس األعمال  شآت  املانحة  م ات  ا

صول  ة ا ل، و ات    للتمو دمية مثل شر شآت ا نمائية بامل شآت األعمال الس دمات ترتبط م ع ا

اء  ر ااواالتصاالت و  ومؤسسات الك  .لنقل وغ

أك  _ االرتباطات  ذه  ونجد  نوعية:  ذه   يداس تج ارتباطات  وتتمثل  نمائية،  الس األعمال  شآت  م   داخل 

ا التطو االرتباطات   من  شآت  امل ذه  وأساليب راستفادة  ثمار  واالس اإلدارة  مجاالت  العلمية     ت 

ا  مجال العمل عميم  .التكنولوجيا املتطورة و

السائدة _ا الرسمية  عات  شر ال ن  قوان ل  بتطبيق  نمائية  الس األعمال  شآت  م م تل عية:  شر   رتباطات 

ا،   ية العمل وانفاذ عمل والنافذة  ب ن البلد الذي  عات وقوان شر م بتطبيق  شأة تل ل م   وحاليا نجد 

افآت والعطالت ن األجور واملعاشات وامل ا، مثل قوان ا وفعالي شط يتعلق بأ ل ما  الرسمية    ضمنه،  

 . والنظم واآلداب العامة

ات الطبية  األفالم الوثائقية الطبية، ال بد من اال إنتاج     حال  ارتباطات معلوماتية:_ ستعانة بمعلومات ا

املواد واستخدام  األخرى،    املتخصصة  نمائية  الس األفالم  ذلك  ع  نطبق  و ا،  لد املتاحة  األرشيفية 

خية وغ ذلك مثال أوان  املتعلقة بالط ية والتار ر االت ا ، . ا   ) 46-45، الصفحات 2020(لؤي الزع

سلم من   زائر لم  نمائية  ا العالم، فإن الصناعة الس ي   نما ، ع غرار اإلنتاج الس التا و

ا   ي وكذا املصا الثقافية وفروع نما ا اإلنتاج الس ذه التبعية االقتصادية والظروف السلبية ال يمر 

ذا   زائر، و عة جابا لفة بمتا ية امل نة ال ورونا   انتظار قرار ال عئحة  أفالم إلعادة    واإلفراج عن أر

نما ة،  ، حيث " فتح قاعات الس زائر نما عن برمجة سلسلة من األفالم ا ر الس زائري لتطو أعلن املركز ا

ورونا ا قبل جائحة  شاط الثقا    .ال تم إنتاج عث ال عادة  نما، و ا إلعادة فتح قاعات الس وذلك تحض

ور، م سبة    والف أمام ا طت بلوغ  ورونا ال اش عة  لفة بمتا ية امل نة ال     70إذا ما سمحت ال

ا   ملة ال أطلق عد ا شاط ال وفتح الفضاءات الثقافية،  ناف ال املائة من التلقيح، كشرط إلعادة است

ي'تحت شعار   ستمر ا ل  . ل)2021(محمود بن شعبان،    اة'"بالتلقيح  زائري الطو الفيلم ا إ  'يتصدر 

ا  '  آخر الزمان نما إطالق ر الس زائري لتطو م املركز ا ع خ، قائمة األفالم ال  ن شو للمخرجة ياسم

نما،   نما فيلم    كما برمج قاعات الس ر الس زائري لتطو إخراج  دم  'املركز ا ، عمار  فوضيلالذئاب' 

ز وعرض   ا لول   'جنية'ائري  الفيلم  م  الكر عبد  ثم  للمخرج  ومن  املالئكة'فيلم  ،  كمال  '  صوت  رجه 

ش،  نما بقاعات العرضأحد ع ر الس ا املركز الوط لتطو  . األعمال ال برمج

ام من قانون . أ2 نما (قراءة  الفصول واألقسام):   03-11ح   الذي يتعلق بالس
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ديث عن قانون  ةالذي  03-11إن ا ور م دة الرسمية ل ر    يندرج  العدد الثالث عشر من ا

ة زائر ي ليعرج إ القواعد العامة والضوابط القانونية ال    ،ا ايأ زائري، خدمة    وضع املشرع ا

ذا ما تضمنته املادة   زائر، و ي با نما انب الس ام العامة، إذ "   األول ذا القانون إ من األح دف 

ي واستغالله وترقيته. نما شاط الس غض    تحديد القواعد العامة املتعلقة بال ي،  نما شاط الس عت ال

ا  شاطا صناعيا وتجار  ، عه الف والثقا   .)15، صفحة 2011، 03-11(القانون رقم " النظر ع طا

ي اإلنتاج تحكم  ال القواعد .21. نما   : اإلنتاج عملية بدء قبل الس

نماالقانون  من    13عرفت املادة  لقد   ي من  املتعلق بالس نما ر عمل س ، ع أنه إبداع وصناعة تصو

تنفيذي اإلنتاج  ان  سواء  والوسائل،  واإلجراءات  شطة  األ مجموع  أو    اخالل  ة  جزائر مؤسسات  ساب 

ن اإلبداع الف والصنا   ونه يجمع ب ي،  نما شاط الس ية، نالحظ أن عملية اإلنتاج  أساس ال أجن

ة،   ج أخرى،من  ة  ج من  جمع  عمليات،    و ثالث  ن  ة  و  ب شر ال شطة  والتقو األ (اإلخراج،  نالفنية  ية 

ر، اإلضاءة   ية) واإل واملونتاج. إالتمثيل، التصو سي ا    جراءات ال ل والسيولة املالية، وأخ يا من خالل ال

املستخدمة  التقنية  زة  واألج مرتبط   الوسائل  األخ أصبح  ذا  ي،  نما الس اإلنتاج  عملية  بالتطورات    ا 

  ) 527، صفحة 2021(سارة قطاف،   التكنولوجية.

ام املواد  إال أن نما، تمنع   03-11من قانون   )5،6،7(أح ي املتعلق بالس نما   وفقا عملية اإلنتاج الس

ذه القواعد  قبل البدء  عملية االنتاج،    :ةتالياالت ال ل ي االنتاج حظر حاالت  باألساس    شملفإن  نما  عن  الس

ء ل ما يتعلق بأعمال  ق  اثورة   ، ومن ثم اإلساءة إلألديان  طر خ ا وتار ر الوطنية رموز ، وأي  التحر

قد ل  و يمجد   ش العاماالستعمار  بالنظام  يمس  نما س إنتاج  أي  أو  ية   ،  والكرا العنف  ع  يحرض 

ة ور، وكذا    ذا األخ يتعلق  .والعنصر م اص ل ة لالستعمال ا ة املوج يالت السمعية البصر بال

ذا اإلنتاج  ساخهشر  عه، فإن   واست و من صالحيات وزارة الثقافةوتوز خيص   . منح ال

خيص   عن  أما  ط املشرع    ،6  املادة     تم  وكما   املسبق  ال زائري  فقد اش صول ع ترخيص باإلنتاج  ا ع املنتج ا

تصة حسب نوعية اإلنتاج ات ا يخضع انتاج األفالم  ، إذ "من القانون   6املادة، كما تنص عليه  تمنحه ا

بث تتعلق  ومة ال  ا من  مسبقة  ملوافقة  ا  ورموز الوطنية  ر  التحر رقم    "ورة  ،  2011،  03-11(القانون 

نمائية .)15صفحة  ذه األنواع الس خيص املسبق ل تصة  منح ال ة ا دين  ا ا ون وزارة ا   . وت

ي اإلنتاج تحكم  ال القواعد .2.2 نما  : اإلنتاج عد ما الس

ي: ال تحكم اإلنتاج العامة القواعد  و  مرحلة التنفيذ  _ نما   الس
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و معلوم، فإن   زائري يحرص  املشرع    كما  ة وكذا ضمان  "ع  ا زائر شغيل اليد العاملة ا ضمان 

ي   نما الس ال  ا ة املتخصصة   زائر ا وادر  ال ا كمكسب  تبقاء  فاظ عل الوط وا للصا  شط 

زائر  حالة ما إذا ضمن  نما با شطون  مجال الس ن ي ن جزائر وء إ متعاون للدولة، ألزم املنتج بال

يةذا املنتج اإلنتاج ا   14  املادة  ش حيث   ،) 903، صفحة  2020(سارة قطاف،  "   لتنفيذي لألفالم األجن

قانون   نما  باملتعلق    03-11من  أنه الس لألفالم    إ  التنفيذي  اإلنتاج  يضمن  الذي  املنتج  ع  "يجب 

زائر، وفق شروط وصيغ   نما با شطون  مجال الس ن ي ن جزائر وء إ متعاون ية ال نمائية األجن الس

سب محددة"   )16، صفحة 2011، 03-11(القانون رقم   و

  :اإلنتاج عد ما  مرحلة _

يعد  ا التفرض الدولة  من الوسائل ال  اإليداع القانو ي داخل   ة رقاببواسط نما ع أي منتج س

ان إنتاجه مش  زائر ولو  ي    ألزم املنتجحيث  مع دولة أخرى،    اا نما ة موجبة    وجوب تقديمبالس

األفالم لفة بحفظ  امل املؤسسة  إ  الفيلم  القسم  حيث    ،من  ي   و  يأ ي  القانو باإليداع  املتعلق  ع  الرا

ناء األفالم  "أن  ع    24مادته   ك، باست زائر أو  إطار إنتاج مش ة لفيلم تم إنتاجه با تخضع ال املوج

لفة بحفظ األفالم  ي من طرف املنتج لدى املؤسسة امل ة، إ اإليداع القانو ار ،  03-11(القانون رقم    "اإلش

ا  كما يتوجب باألساس أن " ،)17، صفحة 2011 ا أو إنتاج ة من األفالم ال سبق إنتاج ة موج تودع 

زائر منذ   ك با لية سنة    5مش ي، وكذا األفالم املنتجة أو 1962جو املنتجة    ، وال لم تكن محل إيداع قانو

خ واملتعلقة ذا التار كة قبل  ر الوط  بصفة مش  . )17، صفحة  2011،  03-11(القانون رقم  "  بحرب التحر

العودة ام  إ  و نما،  املتعلق  03- 11  قانون   من  )2،4(  املواد   نص  و  األول   الفصل    ةالعام  األح وم    يقصد  بالس   إنتاج   إطار    القانون   ذا   مف

ي نما ون عرضه األول  "   عمل الس ان نوعه، ع اختالف مدته وع جميع الدعائم، ع أن ي ل فيلم، أيا 

ي  نما ي بواسطة عرض س نما نما )15، صفحة  2011،  03-11(القانون رقم  "   قاعات العرض الس ب  ،

ي   نما الس شاط  ال والبث  " شمل  واالستغالل  ع  والتوز اداإلنتاج  الفيل واالس األرشيف  حفظ  وكذا   ،

عليه افظة  ر    .وا الوز ا  سلم مسبقة  رخصة  إ  ر  والتصو والبث  واالستغالل  ع  والتوز اإلنتاج  يخضع 

لف    . )15، صفحة 2011، 03-11(القانون رقم  "بالثقافة امل

زائر وأقسامه املتعددة فإن املواد ( ي با نما شاط الس ي املتعلق بممارسة ال ،  13،  10أما  الفصل الثا

18 ،23 ،26: دف إ  (  

ام   إ تحقيق بواسطة مؤسسات عمومية  تو الدولة   :اآلتيةامل

ا ا وترقي ا ودعم نمائية وتنظيم ر الصناعة الس   . _تطو
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ي نما ع واالستغالل الس يو  _االنتاج والتوز ل عمومي ك أو جز تج بتمو سي حقوق األفالم ال ت   . كذا 

    وترميمه وتثمينه. الفيل_حفظ األرشيف 

شطة  أما عن اإلنتاج، ف م  تصو   ءاتواإلجرا شمل اإلنتاج جميع األ سا عمل    روالوسائل ال 

ية ة وأجن ساب مؤسسات جزائر بداعه وصنعه بما  ذلك اإلنتاج التنفيذي  ي و نما (القانون رقم    س

  .)16، صفحة 2011، 11-03

نما   األعمال  ب عرض  املتعلقة  شطة  األ جميع  االستغالل  نمائيةشمل  وفضاءات    الس قاعات   

ث  و ي  نما الس كما  العرض  املعروضة،  نمائية  الس وزار   األفالم  قاعات    ةتتو  واستغالل  ترميم  الثقافة 

ي غ  نما   .املستغلةالعرض الس

التقنية عن  و  والصناعة  األساسية  شآت  امل أقّر   قطاع  زائري  ا املشرع  فإن  زائر،  جملة   با ع 

ذا ما تنص عليه املادةالتداب ال تك - 11من قانون    26 فل نجاح الصناعة التقنية أثناء عملية اإلنتاج، و

نما، إذ "  03 شآت األساسية والصناعة التقنية جميع  املتعلق بالس شطةشمل قطاع امل صنع أو بيع أو    أ

نمائية وتوز  ة إلنتاج األعمال الس اصة املوج ا تأج املعدات التقنية أو اللوازم ا ا واستغالل ع جميع    ع

وب   س الكين استعمال  أو  نمائية  الس األفالم  تحميض  ومخابر  ات  األستوديو تركيب  وكذا  الدعائم، 

     .)17، صفحة 2011، 03-11(القانون رقم  "األعمال املصورة بالرقمنة 

ا  مبادئوعليه، تتج   يعا ي  اس نما ذا إذا   "اإلنتاج الس ح الالمحدود،  لرأس املال الطموح والر

ا ال  ام ر  توظيفات ال ي، أما التأط الداخ فيظ نما ار للعمل الس سبان التأط ا أخذنا با

م و األك أ ك ع ما  رج تقوم بال ن ا رج، لذلك نجد أن ع ن ا ية، ليضع ع العتبة  عد بمثابة ع

دافه. إذا، ال شك أن د يحقق تصوراته وأ ندسة مش رج إنما يروم إ  مية. فا و أقل أ رج   ما  دور ا

األدوار، بقية  ساق  أ التحكم   وظيفة  إ  إنتاجه  يؤول  إنجاح  وقصد  الفيلم  من  دفه  بلوغ    " قصد 

ضري بلوفة   ي،  (ب و ، وح يتطلب نجاح العمل الف وجب باملقابل  )142، صفحة  2019واسعد فايزة زر

ذا  مواده ( نما، و ن الس ن  م و ع املتعلق بالت ) من  36،  35،  34تحقيق ما ينص عليه الفصل الرا

نما، إذ:  03-11قانون    املتعلق بالس

نما.  تتو الدولة ع مؤسسات متخصصة ووسائل أخرى _  ن  مجال الس و   الت

ي،  ليمكن    _كما نما ن الس و شاء مؤسسات  الت اص إ ص طبي أو معنوي خاضع للقانون ا ل 

لف بالثقافة. ر امل عد رأي الوز ع وتنظيم املعمول به،  شر   طبقا لل
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ن،  _كما   و ن من خر مؤسسات الت بص ي م نما ذه الصفة،  ستقبل مؤسسات اإلنتاج الس ستفيد  و

ع والتنظيم املعمول به. شر ا  ال   من مزايا املنصوص عل

ي  وعليه، نما ركةعت اإلنتاج الس لة ا نمائية القائمة ع   ال ن الس افة امل تنفيذ  عملية ل

دوى االقتصادية واالجتماعية بناء  اإلنتاج ي   غاية مرحلة العرضإمن مرحلة دراسة ا ما ذا   ،ا و

يتحقيقا أل  نما سبة للدولة أو مية اإلنتاج الس تمع سواء بال   . ا

ر . 3 ائحة عمظا زائر   اإلنتاج ا تأث ا ة  ضوء قانون  ا نما):   03- 11(مقار   املتعلق الس

ة   زائري  السنوات األخ تمع ا د ا اتمختلف الش جتماعية،  اال قتصادية، و االو   سياسية،ال  تغ

ية االجتماعية تؤثر ع اإلنتاج الف  ال  ات  الب ما أن التغ ياة الثقافية، و ا األثر الكب ع ا ان ل

ل عام، ف ت زائرثر بالضرورة ع ؤ ش نمائية  ا وم الذي يحدد   .الصناعة الس ذا املف وانطالقا من 

ات    يأن التغ نما ية اإلنتاج الس ات ال طرأت  ، فإب زائري، والتغ تمع ا ن األحداث ال مرت ع ا

ا   ل ان  اعليه  ة  البالغ    أثر نمااإلنتاج  ع مس اآلن،    ي الس ا وح  شأ زائر منذ  ا يقول    ذا  و 

زائري   ا رج  ف'ا ماز ع  زائر'  سيد  ا نما   الس نادي  استضافته   نما  إن  ":  أثناء  ة  الس زائر ا

ا مات ل إلنتاج األفالم  ،تتحتضر أو أظن أ ة إيجاد التمو ذا إ تقلص عدد قاعات العرض وصعو   " عود 

 .)2021(يوسف خليل، 

با ي  نما الس اإلنتاج  ركب  عطي  نما  أك  ب ا  ف نما  الس حالة  من  تجعل  أخرى  خصائص  زائر 

ة االستقالل    صعو سياسة  " عد  ديثة  ا الدولة  ت  انت عديدة  واجتماعية  سياسية  لعوامل  ونظرا 

اكية إلدارة شؤون البالد نمائية  ،  االش الرئ ألغلب اإلنتاجات الس ومة  املمول والداعم  انت ا

وار  ة رئاسة " عد االستقالل وخاصة  ف لية منذ االستقالل، و العقود األو  ناك  ا ان  ي بومدين" 

نما بالس الشع  تمام  واال ي  نما الس اإلنتاج  ناحية  من  عام  تمامه    .زخم  ا بومدين  س  الرئ عن  عرف 

منتوج   ل  ل الرئ  فز  ا األيديولوجية  انت  ا  ل خاص، حي ش نما  الس و الثقافية عموما  باملرئيات 

ال الصنا أو الزرا أو ح اإلبدا  .)2021(يوسف خليل،  "جزائري،  ا

ة   إال أن   زائر الك لألفالم ا ور  ةذلك الظ عض ال، يحمل  السنوات األخ ات   طياته  تفس

اعديدة  ال م ي  "  أ نما انب الس ن ع امليدان الثقا با تمام القائم عودة األمن واالستقرار إ البالد، ا

' ا  م أ رجانات  بم ة  زائر ا الثقافية  الساحة  رة وانتعاش  عاصمة    تظا زائر  'ا سا'،  بفر زائر  ا سنة 

رجان ية'، و'م ية االستقالل مما أدى    الثقافة العر ة مع خمسي ي'، أيضا تزامن العشر ران للفيلم العر و

ا. لكن طغت األعمال ا  داء تمام بإنتاج أفالم تخلد الثورة وش نمائية  إ اال يا ع الساحة الس ملدعمة أجن
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وم باملناسباتية  الص مح زائري ا ة، وأصبح اإلنتاج ا زائر مة،  "  ا ، صفحة  2013/ 2012(منصور كر

199( .  

إذن، مناص  القاعات  وال  ثمارات   واالس البنوك  اب  وأ ن  املنتج نظر  تجارة   نما  الس   ، أن 

اعات تقنية مستمرة   يل والتقاط الصوت واالضاءة وشرائط األفالم، و ميدان اخ وصناعة آالت ال

ب األفالم نما أو مت ر اآلالت املستعملة، و تأث  سلوك مرتادي دور الس يصبح  إذن  "،  من حيث تطو

ودات القيمة   زائر صعبا، بالرغم من ا نماتوغرافية  ا قاعات    الستعادةالتفك  إحياء التجارة الس

لة جعلته  زائري قد مر بمرحلة طو د ا ا، غ أن املشا شغيل عادة  ا و ة وترميم نما  املدن الكب الس

نمائية  القاعات، واعتاد ع تعد أك عن العروض الس حة، مع تطور تكنولو  ي لة واملر دة الس  املشا

وذات   نمائية  الس ائطية  ا الشاشة  م  إ  تصل  ام  بأ ونية،  التلفز الصورة  تقنيات  حول  يب  ر

عاد الثالثة غداد أحمد بلية،  "األ     .)21، صفحة 2010(

رج التو ب إليه ا ذا ما يفسر ما ذ د بوغدير'  و ية    ،  مقال له  'فر نما عر بأنه ال وجود لس

نعض  إال عند   رج ن من ا ب ي  املغ ي العر نما يجدون    نالذي"،  الذين يؤسسون لركب اإلنتاج الس

ة   ان علو ة اإلنتاج، وقد ذكر من لبنان بر و املناسب املساعد ع اإلبداع وك ية املستقبلة ا الدول الغر

يم   را زائر مرزاق علواش و س، ومن ا شون  بار ع ال ممن  ن صعب ورندا ش غدادي وجوسل ومارون 

ا من  ي  املعنو وأحمد  السمي  مومن  ثم  أيضا،  س  بار ي   لوح س والطيب  خم  وناصر  ملغرب، 

شون  لندن   ع وك ممن  ن م شون  بروكسل أما محمود وناجية ب ع م  س و يبة من تو وفيتوري بل

آ إ فرانكفورت بأملانيا.   يدي فقد  س ز يل املا وق ان ن وكذلك الفلسطي مشال خليفي، أما السور

انت   وقراطي فإذا  ة ال  ةالب عدام حر عيدا عن تعب  وا ن العرب  رج رة ا ري   ب الظا ما الس

م غداد أحمد بلية،    "ديار ي    ،)22، صفحة  2010( نما سي النظام التجاري الس ب    عدفإن أزمة  الس

م.  ر قيقي     ا

ن النقد  و  ط ب ي، فح إذا سلمنا بتلك العالقة ال تر نما ن  واإلنتاج الس ن تثم يبقى للناقد والباحث

ي جديد وكذلك القديم، بحيث أن األفالم القديمة   نما ل إنتاج س صائص الفيلمية ل يان ا النجاحات و

ديثة،   شرح، ولم تنقد باملنا الفنية النقدية ا نما يتوجبلم  ي  أن يصبح    ب نما ركة  أي عمل س بداية 

ب  نمائية  س تقينقدية  ع  ساعد  فنية  ي   يأسس  نما الس الفن  وتطور  زائر  م  موضوعية  ا قة  بطر

  جادة. و 
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ورونا   زائر  ضوء جائحة  عض نصوص املواد القانونية مع متطلبات اإلنتاج ا با نا  قد ت

قانون   ع  ناء  وترق  03-11و نما  الس ل  تمو حول  الثالث  الفصل  جاء   فما  نما،  بالس من  املتعلق  ا  ي

ن اإلنتاج ا  سياق ما تم تحديده ضمن املواد ( عكس إ حد ما را ، 28،29القانون السالف ذكره، 

لة التالية: 33   ) وال  ع الشا

عه    _ وتوز ي  نما الس اإلنتاج  مجال  ا   شاط تمارس  ال  زائري  ا للقانون  اضعة  ا ات  الشر يمكن 

ا. واستغالله، االستفادة من إع شط   انة الدولة  إطار إنجاز أ

ال  _ املباشرة  املالية  اإلعانات  ون  حساب    ت خالل  من  إما  نمائية  الس األفالم  إنتاج  إ  الدولة  ا  تمنح

اص رقم   ي وتقنياته وصناعته' و/أو    302-014التخصيص ا نما الذي عنوانه 'صندوق تنمية الفن الس

يئات واملؤسسات ال   عمومية. من خالل إعانات ال

ف به  س   _ ي الوط والتعر نما ثه  الوسائل السمعية    بمختلفر الدولة  ترقية اإلنتاج الس الوسائل و

ة.   ) 17، صفحة 2011، 03-11(القانون رقم  البصر

الية املتمثلة    ية ا ر تداعيات األزمة ال عددت مظا ورونا ع قطاع الصناعة    جائحةلقد 

ا،   واقتصاديا نمائية  ا   وقدالس ذاأشار  أن  إ  ائحةء  ا سب  ه  ةخسائر    ت قد  صناعة  لل  كب

نما ع،ع مستوى اإلنتاج ئية الس انت ت اتقدر ح اآلن بخمسة مليار  والتوز م اآلثار السلبية  دوالر، ف أ

األزمة: ذه  األفالم    ل إلنتاج  املؤقت  نمائيةالتوقف  الدولية    والغاءتأجيل  و   ،الس نمائية  الس رجانات  امل

ية في،  والعر يبة بوز   .   )152، صفحة 2021(و

اعتمدت   فقد  ذكره،  سبق  ملا  ناء  االنتاج  و واقع  إ  تحيل  وميدانية  واقعية  تجارب  ع  نا  مقار

ا املشرع   ذا انطالقا من مجموعة املواد القانونية ال اقر ورونا، و زائر  ضوء جائحة  ي با نما الس

زائر.  ي با نما زائري  ضبط أساليب اإلنتاج الس   ا

نماإلنتاج    عرف ائحة  االس ودي خالل ا مديرة اإلنتاج باملركز  ترى  إذ  البلدان األخرى،     غرارع  ار

نما   الس ر  لتطو زائري  عبد'ا ن  "   'سر ا  أن  عض نمائية  الس اإلنتاجات  جائحة    توقفتذه  ب  س

ال   نمائية  الس اإلنتاجات  ح  ست  ول ذه    توقفتورونا،  ا  ف بما  األخرى  الثقافية  شاطات  ال ح 

ما اإلنتاجات،   ال   نيان روائالمفيوجود    من بي ر  توقفا    ن طو نائيةظروف  لأثناء التصو ادة ع ذلك  است ، ز

نما سيعرض .يوجد فيلمان آخران زائر  ب نما ي املركز ا للمؤسسات الثقافية   ذه األفالم ع قاعات الس

اض الفتح،   عة تحت وصاية الثقافة، ر   إنتاج ع  عكف املركز    agriculture cinéma،  cinémathèqueالتا

الن و إنتاج محض  فيلمان روائيان طو ل تحت عنوان  ، و م'من املركز، أحد األفالم فيلم طو للمخرج    'يد مر
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ب الشابة جدي افق املوا ذا الفيلم س ي للمخرج  ي مزاحم،  غ'دة، أما الثا م  و أول فيلم له    'كر   " و

  ، نما تدعيم    .)2020(عبد ر الس الوط لتطو ام املركز  ذ بم لة  ف األ و نمائية الطو الس   واإلنتاجاتالم 

نما  وزارة الثقافة،  ، ف الدرامية ق صندوق الدعم للس ون عن طر ق تواجد  الدعم ي نة القراءة،  عن طر

م ع  . وزارة الثقافة فيقدم املنتجون مشار

زائري    رج ا وقراطية ، أنه  'عادل رمرام'و املقابل، يرى املنتج وا ل الب    موجودة ال تزال املشا

ة    اإلدارة زائر صول  ا ر لغية ا يع "رخصة التصو نما يصادف أي مخرج عراقيل متعددة،   لعمل الس

ا إ ثالث سنوات.  ا أن تطول مدة إنتاج ا ال بإم نمائية و ا الس عيق إنتاج األفالم  مد ذا ما  أما عن  و

دين   ا انيات وزارة الثقافة الب  بحكم ال وجود للمال، نحن نحاول ال تقدم إعانات  فوزارة ا ساعدنا  إم  س

اص ة  القطاع ا ا تجر نا ل ن، فمؤسس اص واملمول ا، باإلضافة إ القطاع ا   . )2021(رمرام، " عل

مع نا  ي قد  الطرح  ذا  قانون    6املادة  نص  و   5املادة  نص  و إذ    03-11من  نما،  بالس يتعلق  الذي 

نتاج   و ل  تمو إ"يحظر  ء  ي  نما س عمل  ل  ا    واستغالل  ورموز الوط  ر  التحر ثورة  أو  األديان 

ية والعنف   ا، أو يمجد االستعمار، أو يمس بالنظام العام أو الوحدة الوطنية، أو يحرض ع الكرا خ وتار

ة" ر  ،  )15، صفحة  2011،  03-11(القانون رقم    والعنصر نما يخضع إنتاج االفالم ال تتعلق بثورة التحر ب

ومة. ا ملوافقة مسبقة من ا   الوط ورموز

ع من الفصول القانونية واملتعلق بمنح   نمائيةإن القسم الرا ر األفالم الس ال سيما     رخصة تصو

ات  276-13) من املرسوم التنفيذي رقم  32،  30مواده ( عكس    الذي يتعلق بالرخص والتأش نمائية،  الس

ر من السلطات املعنية،   ل منتج  استغالل واستخراج رخصة التصو ا  من التجارب الواقعية ال يمر 

و خالفا لنص املادة الذي يحدد:   اب الوط إ حصول املنتج مسبقا  "و ر أي فيلم ع ال يخضع تصو

لفة بالثق الوزارة امل ا  سلم ر ال  ر الذي يتم    افة.ع رخصة التصو ن طلب رخصة التصو يجب أن يب

ي:  صوص، ما يأ لفة بالثقافة ع ا ا الوزارة امل سلم   إعداده  استمارة نموذجية 

  _ اسم املنتج، وعند االقتضاء اسم املنتج التنفيذي

  _ الغرض االجتما وعنوان شركة اإلنتاج 

ي  نما شاط الس   _ رقم رخصة ممارسة ال

  ية للفيلم _ اللغة األصل

رج  اسم_   ا

ر واألمكنة   خ التصو   _توار
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  _ عنوان الفيلم ومقاسه 

. ق الف والتق ص الفيلم وأسماء أعضاء الفر جب أن يرفق الطلب أيضا بم   و

جب ألن يودع الطلب قبل خمسة عشر ( ر15و (مرسوم تنفيذي رقم    .") يوما ع األقل من بداية التصو

  )12، صفحة 2013، 276-13

نما   واةب ال أفالم  ر  تصو عمليات  ع  السابقة  ام  األح تطبق  اص    ،ال  ا لالستعمال  ة  املوج

ة تجار ألغراض  ة  املوج وغ  ن  املعنو أو  ن  الطبيعي اص  ذا   لأل و القانون    32املادة  نص  ،  من 

  السالف ذكره. 

املادة   اإلنتاج    03-11من قانون    4أما عن نص  ي  نما الس شاط  "ال نما، فشمل  بالس يتعلق  الذي 

الفيل األرشيف  حفظ  وكذا  اد،  واالس والبث  واالستغالل  ع  اإلنتاج    والتوز يخضع  عليه.  افظة  وا

لف بالثقافة ر امل ا الوز سلم ر إ رخصة مسبقة  ع واالستغالل والبث والتصو -11(القانون رقم  "والتوز

  .  )15، صفحة 2011، 03

زائري  رج واملنتج ا عيق العملية   أنه " 'عادل رمرام'و سياق مغاير، يصر ا ل قد  ال وجود ملشا

نما   زائر كمخرج و ل  اإلنتاجية  ا ون بوصفه  مش زائر،  ي الرئ والذي  إذ أن  كمنتج  ا ل  املش

إيجاد   يتمثل  ضرورة  ن  املنتج أغلب  لية، وعندم يجده  التمو نا عن  العملية  شاء مؤسس إ إ  تقدمنا  ا 

املق وتنمية  لدعم  الوطنية  الة  الو ق  ملف    ANADEوالتية  اطر بتقديم  سنة  قمنا  الثقافة  لوزارة  الدعم 

ل  الثقافة منحت لنا وزارة إال أن  ،2017 ذا ل املوافقة بالتمو ن: و   شرط

ذا اإلنتاج باعتباره تار ولو بواحد دينار1 شارك   دين  ا   . _ أن وزارة ا

دين  _2 ا نما عطي أن وزارة ا و، ب نار اثاملوافقة ع الس ة ال م واملتمثلة  مدير ،  قمنا باالتصال 

عطي الدعم املا لعدم وجود املال" ا ال  ا أ ان رد   . )2021(رمرام،  ف

نما،  فصله الثالث    03-11آخر قد يخالف ملا يؤول إليه قانون    اباملقابل، قد نجد رأي  املتعلق بالس

املادة   تنص  إذ  ا،  وترقي نما  الس ل  بتمو للقانون    27املتعلق  اضعة  ا ات  الشر "يمكن  القانون:  من 

عه واستغالله، االستفادة من إعانة   ي وتوز نما ا  مجال اإلنتاج الس شاط زائري ال تمارس  الدولة  ا

ا" شط نما تتج "اإلعانات املالية املباشرة  )17، صفحة  2011،  03-11(القانون رقم     إطار انجاز أ . ب

اص رقم   نمائية إما من خالل حساب التخصيص ا ا الدولة إ إنتاج األفالم الس   302-014ال تمنح

'صندوق   عنوانه  يئات  الذي  ال إعانات  خالل  من  و/أو  وصناعته'،  وتقنياته  ي  نما الس الفن  تنمية 

ذا  نص املادة    )17، صفحة  2011،  03-11(القانون رقم    واملؤسسات العمومية" ، ع عاتق  28و التا . و
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اصة باإلضافة  املنتج ومؤسسته اإلنتاجية أن تحدد ا ا اني واص،  م تت  ة  لالعرقأما عن    إ قطاع ا

سليم   ر. رخصةجليا  عدم    التصو

معيار    أفضل  ي  إن  نما الس ي  اإلنتاج  نما الس املنتج  نظر  رمرام'و  و'عادل  "الدخول    ، 

أما   الدولية،  رجانات  و انتوج  امل امل ج  ال  ذلكاو من  أساس  فال  و  ف بالعمل  ،  س  (رمرام،    "ل

2021(.  

نما قبل   نوعن استغالل قاعات العرض ودور الس ائحة و الضوء الرا ي  ا نما ى املنتج الس ، ف

ناك "  'عادل رمرام' نما   أن  نما نجمة  الوحيدة املوجودة، وعند    س  سكيكدة قاعة الس قاعة س

املواد  ل  بهطلتقديم   لبيع  ا  اعتماد ع  البلدية  س  رئ فضل  الورشات،  أحد  ع  العتماد  البلدية،  س  رئ

لم أي أحد ي  مادته  )2021(رمرام،    "الغذائية دون أن يت نما نجد أن النص القانو -11من القانون    23، ب

العرض    03 قاعات  وترميم  سياق استغالل  ا   إل املشار  الوضعية  مع  يتما  ال  نما  بالس يتعلق  الذي 

ي من طرف وزارة الثقافة.   نما   الس

به   يد  ما  مع  أيضا  نا  ي قد  ذا  وز ل  لدى  الدولة  بالاتب  لف  امل الثقافة  صناعة  رة 

نماتوغرافية واإلنتاج الثقا   ي 'الس قاعة    81حوا    وزارة الثقافة والفنون تمتلك حاليا"  أن  'يوسف 

ا حوا   ور) و  25(م م عة للبلديات (تحت وصاية وزارة الداخلية)  251مفتوحة ل لقاءات مع  وأن    أخرى تا

ع ل القاعات املغلقة التا انية تحو ة توصلت إلم ة للبلديات لوزارة الثقافة مع التفك  إشراك  ذه األخ

ذه القاعات" سي  واص   ي،  ا )2020( .  

رت  مخطط  و  ن النقاط ال ظ ومةعمل  من ب ي    ، اتخاذ2020  ا نما يع اإلنتاج الس تداب ل

نما عادة دور الس رج واملنتج    و زائر، يرى ا ، وع غرار التجارب الفنية واإلنتاجية  ا شاط الف إ ال

زائري ' ا) بوعالم حساينا حات    ' (مقيم بأمر ن املق اتب الدولة لدى  ال قدم أن من ب ا  لقائه مع 

لف وز  ي: رة الثقافة امل نماتوغرافية 'يوسف    بالصناعة الس

ل   أن"  _ ون  دوليةي صناعة  و   زائر  باملغرب  نمائية  الس الصناعة  غرار  بناءاإلماراتع  أي  ن    ،  ب ق  طر

ا،   وأورو وليوود  و زائر  شكيلا غرار    جسر   و ع  نمائية،  الس لصناعة  جديد  نموذج  إنتاج  لصياغة 

وغ ات  استوديو بفتح  ية  املغر ة  نمائي   ،اتجر الس للصناعة  س  تأس ة  من    ةووجود  التجر خالل 

كية   . األمر

ية  مخصص  برنامج    _فتح ثمار من أجل دخول األفالم األجن زائر،  واالس ساعد ع فرض فرص     ا مما 

ن.  زائر   عمل ل
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ص  _فتح تر تقديم  إ  دف  املدارس  ذه  و ي،  نما والس الف  ال  ا متخصصة   ية  و ت ات  مدارس 

افإ للدخول ميدانية  التخصص  نما عالم االح   ي.الس

لية يع السياحة ا ف و عر و_  زائر"  ،  ي با نما ثمار االقتصادي واإلنتاج الس   عنصر فعال  االس

  . )2020(حساين، 

سوقه من قراءتنا   ذا ما  جنصوص املواد القانونية، ليبقى  لو و ل ال ل خارج  و   ،مش غياب التمو

دين،   ا ديثة، غياب الشفافية عن  و إطار وزارة الثقافة وا قاعات مغلقة وأخرى ال تواكب التقنيات ا

ا،   سليم األفالم، وتأخر   انيات  األفالم وعن م ع  نمائيةاملدن  عدم وجود  توز العاملة  و ،  الس اليد  قلة 

لة عرقل ممت القطاع    ،املؤ ل  وض مشا ذا  به  و ل  زائر  ستة  ؤسس وفقا ل ي.  ل  ا   قعيقد  مشا

ي اإلنتاج نما   :الس

نمائية  _ عدم وجود مدن    .س

لة الضرائب _   . مش

نمائية. ات الس نمائية واالستوديو ن وصناع األفالم الس ن وقلة التقني و    _ نقص الت

يل  _ ضرورة ال ة أو إذن الدخول من طرفس ارجية منح التـأش   .وزارة ا

يل _ضرورة ال عض املتطلبات املقدمة س   السياحة. كذا وزارة من وزارة الثقافة و  

ع _   .قلة اإلنتاج وغياب القاعات وضعف حلقة التوز

ناك دافع ال طرحت  قانون  الو   اإال أن  عض السلبيات  نما،    03-11وقوف ع  املتعلق بالس

ا   عل يؤكد  ذا  محاولة  لدى وز و الدولة  واإلنتاج  اتب  نماتوغرافية  الس بالصناعة  لف  امل الثقافة  رة 

ي 'الثقا   ج  أن،  'يوسف  نما    رٍ ا"العمل  الس قانون  لتغي  ل    03-11حاليا  مستقبال  سيجعل  ما 

زائري  ي ا نما ي  يد املركز الس نما شاط الس مات املتعلقة بال ان عد   ،املي ذا القانون لم  مضيفا أن 

ة"يتما مع الو  زائر نما ا ن للس ي،   اقع الرا ة و  .)2020(   ضرورة الثقافةزارة أولت و أخرى من ج

لل ا  امللفات معا ما    ،عديد من  بيسلر نماالدفع  الس زائر    يقطاع  بالتعاون مع قطاعات    إ األمام با

اليات املتعلقة  ،  أخرى  ن  وال ستعمل أيضا ع حل اإلش ني مبامل ن وغ ن ومخرج ع غرار   ،من تقني

ل  ن حل مش و ورونا. الت ا جائحة  روج من تداعيات ال خلف نمائية وا ن الس    امل

  :اتمةا
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ذه الدراسة،    تناوله  ختام ما تم   مية قانون    من  رغمو   نما من خالل    03-11أ املتعلق بالس

زائري،   ي ا نما سي واقع اإلنتاج الس ع عن تنظيم و زائر، إال أنه ال  ي با نما شاط الس ممارسة ال

م    فلم يأِت  سا ي، بل عمل إ حد ما  ء جديد للقطاع ولم  نما بدفع قاطرة نجاح عملية اإلنتاج الس

ق ممارسة ال ي من خالل التحكم  عملية اإلنتاج. ع تطو نما   شاط الس

نمائية س مجرد التعامل مع األفالم الس ي ل نما ان يرتبط  ، و فحسب    إن السوق الس ل م نما  

ضمن   عمليات وتندرج  ي،  نما الس الك  االس إ  إضافة  ق،  سو و ي،  نما س إنتاج  من  نما  الس   صناعة 

قي   سو يدائرة التعامل ال نما نماصناعة  ذلك التأث الذي خص بال  الس ت الصناعية  راالتطو و،  ة ئيالس

كث امل  والت بالتخصص  سا  ااملتعلقة  وتأس نما  ل،  الس صناعة  أن  نجد  أنذلك  ا  ا ع  بإم تحصل 

ا األولية، و  زة، من القطاعات الصناعية األخرى   فيما يتعلق  خصوصااحتياجا ال لم ينص    باملعدات واألج

ا قانون  إ نما ضمن نصوصه ومواده القانونية، مما وجب ع   03-11ل نما    املتعلق بالس من  صناعة الس

زائرالصناعات الفرعية    تضم سلسلة منأن   ي با نما ع  إنتاج  ،  العاملة ع إبراز سوق اإلنتاج الس مصا

ات ال تقوم بإعداد املواد الكيميائية الالزمةو ،  األفالم ع الكيماو ة األفالم  مصا معامل التحميض  و ،  ملعا

نمائية  ة األفالم الس ة األفالم املصورة  و ،  ومعا ا  ض املونتاج واملكساج  ألغرامعامل معا والدبالج، وغ

 من املعامل ال تدفع بالقاطرة الصناعية نحو النجاح.

نة،  ة كما يتوجب النظر  مراعا نما    التطورات الرقمية والتكنولوجية الرا فقد زادت تحديات الس

اليوتيوب ونتفليكس وأمازون برايم، أصبح فيه البصري،  لية، فبعد بروز طرق جديدة لل د    تا للمشا

لية دة األفالم ا نما ملشا اب لقاعات الس غنيه عن الذ نما    غلقن  ، وأ العاملي اختيارات عدة  قاعات الس

ي   نما الس االنتاج والعرض  ات  بالعديد من شر ورونا أدى  ب جائحة  نما  ما س حياء  إ   عادةإل س س

السيارة،   Ciné-parc تراالسيا  نمائية من  األفالم الس دة  املالية  ،أي مشا ا  نا   ،للتخفيف من خسائر

نما بالس املتعلق  القانون  املغيب   انب  ا ذا  النظر   إعادة  ي يجب  كما  أيضا،  قنوات    جب  تفعيل 

نمائية  ائية.  تحتضنس ا ال   العروض الشرفية وكذا األفالم  صيغ

ا اقتصادياوعليه،   ار ا وازد ا وكذا نمو نمائية واستمرار ون ببقاء الصناعة الس   أحد املصادر  ، مر

التا   و نمائية،  الس الصناعة  محور  يجعله  ما  و  و القومي،  للدخل  مناألساسية  أك  عناية    ستلزم 

يومة ا نما ة كصناعة فنية إ األمام. إلرجاع اإلنتاج الس زائر نما ا   والس
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Abstract 

The epidemics threatened and are still threatening life in the world. throughout history man has witnessed waves of 

continuous diseases which struck all creatures especially human beings. This gave arts in general the role to inform to make 

epidemics intelligible. Film making the interactive art contributed to explain to people these epidemics toward to make its 

audience conscious of their hazards. Albert Camus depicted in his novel the horrors of the plague Louis Poenzo's film the 

plague shows how the cinema can deal with epidemics in gathering documentary evidence and facts both novels and movies 

are testimonies to enable people to react and show their feelings and enhance them to struggle for life   and collect  opinions. 

Key words: 

epidemics, interaction, cinema, dimensions, graduation. 

ص:  امل

لت   ا  ش بصة  لوقات م د بموجات متعددة مست األنواع وا ش خ عموما  ون والتار ياة فعال  ال دد ا طر الصامت الذي  ئة  ا األو

دي ديث واملعاصر إذ باتت   عود إ تجاوزاته خصوصا  العصر ا ا  شري  خاصة باعتبار الكث م س ال ئة  ا عت موجات األو دا و

ي مما أوجب ع الفنون عموما فحقيقيا ل سا د   الوجود اإل نما أحد الفنون  التفاعلية ال ع ا وفن الس شري إزاء وتوثيق السلوك ال

س  ا و التحس ف  رة بالتعر ذه الظا ذا املوضوع ملا له من جوانب فنية واثر ملموس  التوعية  والتوجيه خصوصا أمام    إليه الولوج  

ا و ت س بمخاطر امي و فيلم الطاعون للو ن رواية الطاعون أللب  ته بدليل ما نجده من أثر ب مة  إيجاد سبل مواج ا و املسا ن أثار ي

و   ذا ما وجدناه تحديد بو م العمل  التوثيقي ،  ا واأل غض النظر لطبيع ي  نا ذا أمر است ائحة و و التعاطي مع ا منا   ا  .  األخ ما 

ي إذ   روا نما ما  عكس  ية الطاعون والفيلم الس ياة  ل م اء إ إطالق املشاعر و املواقف  الكفاح من أجل ا جماع  كيف يؤدي الو و

  األراء ع ذلك  

لمات املفتاحية:  ال

ئة ، ج أو عاد ، تخر نما ، أ   تفاعل ، س

Abstract:  

 

 

  

  

  قدمة:امل
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ان زمن املعلومة أو ا   ظة تفس  إذا  دث إ  ظة ا ن  تقل ع رسم خطي متعدد يصل ب عموما ي

ا إ زمن التفس ومن   ام  تنقل زم ون و ا س عض األحداث قد يحوم حول دث فإن طبيعة  ذا ا

ية  تجمع أحداث امن مثال وما تقدمه من تزامنية سب ة ال ياء ، نظر ة الكمية للف   ذلك تقنيا مثال النظر

باملستطاع أن   ا  إل ا  ا ونقل الر ذه األحداث ع املستوى  ة تفس  صعو مجتمعة  زمن واحد .إن 

وفيد وارتباك العالم    ا العالم مع زمن ال ائحة ال يمر  ا زمن ا ئة م ر طارئة كزمن األو ندرج ظوا

ذه   ش مع  و كيف نتعا د الساعة وأصبح التفس الوحيد  ا  ائحة زمن غ محسوب يواجه  تفس  ا

ل ير املعتاد . سان با والش  مص اإل

و تفس غ   ا  ز فضاء مواز ن ذا نحاول أن  ا  موضوعنا  ال نحن بصدد معا ع املوضوعات 

تمل   ن األسباب ال من ا عمل ع إعطاء ب ون من قبل عبارة عن ممارسة أو رد فعل طبي  عادي قد ي

ية مثال أو من الناحية السوسيولوجية من خالل العدة  أ وائح من الناحية الدي ذه ا ب املباشر ل ا الس

نا   ذا الصعيد وقد اخ ا ع  تمعات والشعوب وغ خية ال تحتوي تجارب خاصة با العرفية والتار

ات باعتباره وثيقة ذه التفس نقل الينا  ي و ر سردي يح سردية تنقل إلينا بدقة وتفصيل    نا الرواية كمظ

نا عمال سرديا عامليا نحاول   ذا الصدد اخ ائحة و  عن العالقة النفسية واالجتماعية للمجتمعات با

ات نظر   ا وج امي .إ زائري من خالل رواية الطاعون أللب  تمع ا ائحة  ا من خالله نقل صدى ا

ا الراوي مال لفراغ ر نائية تحك واما النتماء ..است ياة واألنفاس إما عبثا    يب وصمت زم ا

ياء   و قرن الف اضيات، والقرن الثامن عشر  و قرن الر ع عشر  ان القرن السا امو" إذا  يقول ألب 

وف و قرن ا ن  و قرن البيولوجيا، فإن القرن العشر   ".والقرن التاسع عشر 

أعالم الوجود احد  ي والزمن الذي  كذا يمكن أن يحدثنا  سا ال تجمع السلوك اإل ية  معرفة الصلة 

و من خالل   ذا االختبار وتجاوزه  يل  عتب الوجوديون إن س ا  ته ل سان خت إ سان و دوء اإل ق  يخ

عت   ونات األساسية  تفك واعتقاد الفلسفة الوجودية و و من امل ام و ي يدعونه باالل سا عقد إرادي إ

ة  العمل   ت ام صاحبه بالقناعات الوجودية ا س من حيث ال ذا املسار ل ائز  السردي الطاعون إحدى ر

ة أخرى إضافة إ   عت من ج نما  اتب و ا  قراءة العمل السردي لل عدا كب اتب والذي اخذ  ن ال  را

ا ي  سا ئة واملوقف اإل األو خية عن زمن  تار و وثيقة  أدبيا  اتجاه املسؤوليات  ونه عمال  الصعب  ت 
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ه ن وغ ب ورجل ال صيات الرواية الطب ذه الظروف    امللقاة ع عاتق  سانية  مثل  من املواقف اإل

عت االختبار األمثل  اختبار املواقف  يمر، 80ال   )2021'ا

  .   الوجودية :العقد األخال

1..   .   الوجودية :العقد األخال

ية  ماذ سبق املا ون بول سارتر الوجود  سبة  سان يوجد أوال    ابال ن  " اإل لل ع ذلك يقول أحد ا

شعر أنه يلقي بنفسه  املستقبل، و ذلك االنفعال ال  غ محدد بصفة ثم يلقى بنفسه  املستقبل و 

و أوال: مشروع و   سان  ا  فإن اإل سان  يؤد ذا املشروع ، بل اإل تصميم ي حياة ذاتية ، وال  يوجد قبل 

ستطيع "   ذا التصميم ما  ون  13،ص1979حاقة ،  أبو(81و الذي يصمم مستقبله ، ثم يحقق من  )، ي

سان ن والنتائج  وجوده يرى ذلك  نفسه و عالقته    األسباب متحمال   إرادياو   عليه  ا ع م   اإل   باآلخر

ذا   وع  كذلك   م  يدرك    األساسالذين  سانالتعاقدي  مع    اإل وتفاعله  نفسه  نذلك   الذين    اآلخر

ونه    شار م و  و  الوقت نفسه يختار لسائر الناس ،    أفعالهشارك سان حينما يختار لنفسه ف " فاإل

ذا أو ذاك تأكيد  الوقت نفسه    ذلك ألنه باختياره ون ، إذ أن اختياره ل سان كما يرى أن ي ذا يرسم اإل

،  82لقيمة ما يختاره  ا وصائبا  ،  ) 31، ص    1979(عبد النور  و    أحرى أن نختار فيما يبدو خ شر  نا ك بي

االذي يحق فلسفة الوجود   ذا املعيار أل ئفلسفة عال   إ معت    إدراكن  قية  ذه    أن  دنا أر   إذاذلك  تقوم 

ا    أن   أردنا   و إذاالفلسفة   ون عل سانية ت ا    اإل سق ا   وف الذي     وتأمل ب القلق و ا ون س ر الكث لذا ي

تاب   ني ع فكري    الوجودي غذي أي طا ذا االعتقاد كما  غذي  ن  ق فة واعتقاد و ، فمصدره حساسية مر

اسه  ع سانالسلب ع    أو  ب باإليجا  وأثره يرى ا ي  " يقول سارتر :    اإل ووراء الدوافع و البواعث ع فعل أ

 " ون حرا  أ أن  ع  وم  ،،    83مح ن262ص    1980(دراسات  ة مق ر ا سان  ان اإل إذا  و  بمسؤولية    )  ة 

ذا التيار  تحديد املسؤولية امللقاة ع عاتق   و بوابة  ام  ون االل ذا ي ذر من العواقب ول األفعال وا

عرف     األفراد ذا  ام،ل سان عالقته    بأنهالوجودي    االل نتحديد اإل ع حسب ما يمنحه    بأشياءو    باآلخر

س الفكر الوجودي بأنه ذا  ، ول اتب موقفه    إياه من مع ام أو فكر املواقف ' وفيه يحدد ال فكر االل

ام قيد ال  263،   262( املرجع نفسه ، ص 84من مسائل عصره تحديدا تاما  نا قد يرى البعض  االل ) من 
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شعار   و اس شعار ح يتحقق وجوده اتجاه ذاته    باألخربالعكس  ذا االس التبادل    وجوده ضمن 

ن واتجاه    ه : إن اآلخر

   l’etre pour soi الوجود  ذاته 

   l’etre en soi الوجود لذاته

ات  . ام    ترفض الوجودية السلو غالق " االل ستلزم املشاركة ال اال ام الذي  طا تحمل شعار االل الفردية ول

ذا التحديد تضمه مجموعة من القيود تقلل من   ن مع مالحظة أن  سان باآلخر يقوم ع تحديد عالقة اإل

ا ناك ال ته ، و لكن  سان مثال ال يختار مولده وال أسرته و ال ب ذا االختيار فاإل بعه  مجال  م  موقف ي

و   سانية  القيم اإل لكث من  و    االجتماعيةإدراك وا  إ ما  ه  غي املوقف ليعمل ع  ذا  ثم يتجاوز 

  85)80أفضل.( عبد الرحمان ص

مضمون   اموخالصة  وعالقته    االل  ، ياة  ا أحداث  من  موقفه  بتحديد   ، الفرد  ذاتية  تأكيد   : الوجودي 

ن  م به  عزم و مضاء ح   االختيار، و يتحمل املسؤولية ذلك  يالئمه ، فيختار مشروعه الذي  باآلخر و يل

اميحقق وجوده الفردي ، فمدار  ة و املسؤولية و  االل ر   ام االل الوجودي ع ثالث دعائم : ا

ذا امليثاق   ستحضر  ا    األفعاللنقف عند    األخالملاذا  ا من خالل الوقفات ال نجد ا ونفسر وردود

بأ املستقبل   س له أن يت اضر، فل م  ا الفنان أن يل : " و عليه : أي  ام يقول سارتر  منغمسة  االل

يتعلق ، ولكن عليه أن  بمقتضاه  عد  يحكم عليه  و يمكن أن  ...و    البعيد،  فأوال   ، أوال  ب  القر باملستقبل 

ة و التضامن ." ر اجة إ العدالة و ا بة معه    .)145، ص    1986(عيد ،ليخلق ا ق    أخر  إوذا الطر

ن حسابات تقع مشر  ق عند الع  بالتوقف  وعة و ان البقاء    واألخرض  ر  منتصف الطر ا ظر تحدد ر م

ذا ما يمكن ان نفسر به السلوك   الصة  ان الفردية ا ير سا ل حال  حقه  البقاء    اإل املشروع ع 

امش    أنملن   ون ع  ذا ما يمكن    أخالامش    أوء    ذلكي ة الطوارئ  نقف عنده   أنيحيط بمعا

صيات ر  امي و تحديدا      .  اية الطاعون اللب 

اق والتخيي األفقرواية الطاعون   ..1.1     :الو

نا" الذي حل  العام  . ئة مثل  "طاعون أث سان مع األو ات عديدة توثق حال اإل   430رواية الطاعون مثل رو

ون عيد حرب البيلو ُ ة، طاعون روما (  ق.م  ا وق    190  -165الش م)، الطاعون األسود الذي ضرب أورو

) القارة  ل  أ ثلث  الذي أسقط آالف  1352-1347ع  طاعون مصر  ى،  األد آسيا والشرق  شر   ان ثم   (
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) ايا  كتابه  1349  -1347ال أم   محمد  املصري  اتب  ال قول  و الطاعون  ").  "إن  سية"،  م ايات  ح

ان يخرج من  األسود  ن، و ن، ح أن الطرق امتألت بجثث املصاب  مصر حصد الكث من أرواح املصر

 نحو  
ً
رة يوميا جثة لتدفن خارج العاصمة، ح أن األكفان نفدت من األسواق، وأصبح الدفن    800القا

انت فتاكة مثل الطاعون،   ئة أخرى   أو
ً
ن". وال ت بتاتا دري الذي  من دون غسل أو صالة أو تكف ا

يك عن   غ، نا و غ  و نفلونزا  ي واإلنفلونزا اإلسبانية و يطا اليا  األعوام األو لالستعمار ال ضرب أس

ئة القرن   ا، وأو ا وسوا ول ا والسفلس والسل وال ا التيفوئيد واملالر ئة القرن التاسع عشر و مقدم أو

ما"  ن مثل اإليدز واإليبوال وسوا   )2020وازن ، مارس ( 86العشر

ائحة   ذه ا ددا بفعل  خية تحمل زمنا وصفيا لواقع زم بات م نا أن العمل وثيقة تار عت   يمكن ان 

ياة وتحاول ان تصنع منه   ثاقا ل ياة ع حيوات مختلفة ترى  املوت ان وزمنا متخيال ينقل منظورات ا

ة «الطاع امو روايته الش ياة  "كتب ألب  اتب    1947ون» عام  ا و ال يون. و  محافظة شامبون سورلي

س   ، املشبع بثقافة املالحم. جعله يقت قي الشر واملفكر، ذو الو الثقا الالتي املتجذر من اإلرث اإلغر

روايته   وصف »فكرة  نجد  حيث  أوديب،  امللك  قصة  خاصة  القديم،  ي  اليونا األدب  من  الطاعون» 

طيب  ملدينة  س  ل املشتعل سوفو البخور  عبق  مليئة  ا  بأكمل «املدينة  قائال  األسود.  باملوت  ابتليت  ال  ة، 

علما   والرثاء».  األناشيد  دير  القرن    أن و يات  عي أر أواخر  الطاعون   عرف  لم  ية،  العر ران  و مدينة 

ستوعب الو الثقا مل خ بمئة عام. لم  ا قبل ذلك التار ول اء ال ، بل عرفت و ي/  املا ران العر دينة و

ع"(وازن ، مارس    .87)2020اإلسالمي، كمستوطن عابر بالزمن الضا

ا األزمات والصدمات ال   ستوعب أزمنة فارقة تصنع ا من زمن فلسفي يحاول أن  ستمد منظور ا رواية  إ

روب واألزمات االقتصادية واألمراض الفت  ا تماما مثلما حملت ا سان حائرا أمام ا  تجعل اإل د اكة ال ش

خية   ا تار لت روحا وندو خية املاضية ال ش القرن املا خصوصا النصف األول منه والصدمات التار

عا   ات "  ئة وامليكرو سانية ع املستوى النف خصوصا وع مستوى صراع أخر مع األو  ذاكرة اإل

ن اتجاه ا ي الو سا ا السلوك اإل صيا وائح ومعرفة القدر األخال الذي يحيط به  الرواية من خالل 

د الرواية أن   ذا ما تر اماته مع الطرف األخر  ستدرك فيه األخ مواقفه وال و امتحان  نفسه ومع ذلك 

ذه   يبدو أن  كذا محن  سي  سود   ب أن  ي الذي  و  والتعقل  كمة  ا األخ   تخرج به ألن  

ة مع ا مر ات ومآل ضارات املتحضرة   السلو ورونا اليوم تكشف عن وجه ا ا جائحة  ل جائحة ف

ة مقيتة لألخر ورونا املستجد    " اختالل العدالة وعنصر وس  قة  COVID-19ف الذي صفع العالم بطر
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ن من   ة ع إفناء املالي شر سل ال ن  دف إ تحس ة فتاكة  يا" عصر ون "يوجي ل يمكن أن ي مؤملة، 

اتيجية االنتقاء املوجه؟  نتاجية، وضن اس اء و ر،  88أبناء األعراق األضعف واألقل ذ   ) 2020(ما

ران   و مدينة  الطاعون  اء  و اجتاح  عندما  جرت  ال  واألحداث  الرجال  من  حفنة  حول  القصة  تدور 

ب جان تارو الذي استغرق  ت و، والغر ب برنار ر ة، ولم يكن الراوي سوى الطب زائر أمالته األخالقية،  ا

حماية  املر مما ساعد   عزل  و ثث  ا تنقل  انت  ال  الطوعية  البي  اح  اإل قادا فرق  ما  وكال

ان.  اء من الس  األ

اء الطاعون   ود، فرغم محاوالت تلك الفرق، استجمع و ل تلك ا ا  اء تضاءلت أمام بيد أن فداحة الو

ساء واأل  دأ يصرع الرجال وال ود أبطال الرواية أي تأث يذكر، ومع  قواه و ، ولم يكن  طفال دون تمي

مة واإلصرار وسالمة القصد. ن بالعز   ذلك ظل الرجال مفعم

صيات ومع   اء ومع ال الو ذا  مع  ش  نتعا ال األمر الذي يجعلنا  ا إ واقع  الرواية  صيات  تنقلنا 

س اتجاه ا ل املعاناة واألحاس ت  الفضاء الذي احتوى  صيات ال واج ايا وال صيات ال ن ال آلخر

ته يل الوحيد  مجا انت الس ب ومن خالل املواساة ال  اء من خالل الطب يقول الراوي     "  ذا الو

ن أو ثالث-الرواية "الواقع أن أحدا لم يفكر  أن يتحرك   ب لم يقف إال ع حالت ل طب ولكن    -ما دام 

م أن يفكر   عض ت ..يأخذ الطاعون مساره وفق مقياس ومص مزدوج  بحسب  بجمع األرقام فسيذعر و

ل ما   ل بطو فعل  ش و  الدكتور ر بانيلو عقابا جماعيا مستحقا، حاول  ه األب  ن اعت ًبا. ففي ح تقر

نقاذ األرواح. ة املرض و ار    بوسعه 

الرواية إن "األب بانيلو لم ير ما يك و   الدكتور ر ب يتحدث باسم حقيقة  يقول  ذا الس في من املوت ل

تارو   جان  بذل  كما  الرواية-أخرى".  أبطال  أحد  و  واتخاذ    -و ية  ال الفرق  تنظيم  ده   ج قصارى 

ة املرض."  ا   إجراءات الوقاية 

ما   ب جان تارو الذي استغرق  تأمالته األخالقية، وكال و، والغر ب برنار ر ولم يكن الراوي سوى الطب

اء من   عزل املر مما ساعد  حماية األ ثث و انت تنقل ا اح البي الطوعية ال  قادا فرق اإل

محا فرغم  ود،  ا تلك  ل  ا  أمام تضاءلت  اء  الو فداحة  أن  بيد  ان.  اء  الس و فإن  الفرق،  تلك  والت 

 
  



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 321   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

ود أبطال الرواية أي   استجمع الطاعون  ، ولم يكن  ساء واألطفال دون تمي دأ يصرع الرجال وال قواه و

مة واإلصرار وسالمة القصد  ن بالعز   تأث يذكر، ومع ذلك ظل الرجال مفعم

ئةالصعيد اللغوي   ..1.1.1   :واألو

عب نا للموقف اللغوي  ش  ن  ائحة وما و  ستع عاملوا مع ا ادات الكتاب كيف  اته من خالل ش

ا   نوع عن  النظر  غض  ائحة  ا مع  التفاعل  أو  تدب  أك  منا  و م  واقع ع  ا  اس ع استاللنا  ا ان 

ئة  إومنظورنا   وائح    األو ا الزم وقد وسمنا    إوا ا املنظور    ذلكوقع ظة فارقة زمن صمت زمن    إ

نا   ياة ومن  ان والفضاء فضاء ا م  امل ا الناس وال تالمس حضور ل القرائن ال اعتاد تخلت عنه 

سليم   و الصمت واالنتظار فقط االنتظار وال صبح البديل  ز و ع صعيد اللغة تخال اللغة ع صور ال

ديد وواقعه   ذا الصعيد نجد مقالة عبارة عن بحث يالمس واقع  الدراسات امللف إحدى للوقع ا تة ع 

ائحة   انا ، 89اللغة  ظل ا   ) 2020(مار

اجتاحت   كما  حياتنا  وسات  الف نا اجتاحت  فحلت    وأتاحتكالمنا    وأساليب   ألسن والوجه  سد  ا لغة 

وفيد   ال مع  و  كما  وار  ا ن   الشفت محل  األ  وأصبح الكمامات  اك  الصيغاحت و  ديدة واع  ا ة 

  للمصافحة. 

ذه االستعارة    إذ  عود  تمعات  وسا تصاب به ا ل غ سليم قد تصبح ف ش ي    إاستعملت اللغة  الروا

ي   1986قالة له : عشر سنوات ومليار عام  مو   1962وليم بورو خاصة  روايته التذكرة ال انفجرت    األمر

ز    أين وسا  ات    إمن الكالم وتضطره    ساناإل ان يرى الكتب  اللغة ف ن تتو ج الصمت  ح

وس ا التحكم والتالعب بالعقول من خالل خطاب رس   ذا الف وصية ع تفس والزعم  التحكم  

انا ، 90و     )  2020(مار

م مع   ا  النخب  تفاعل ئةاللغة الوحيدة ال يرا سدي    أوالتباعد" االجتما "    أو العزلة    األو ا ا   إ

ري   ياة الق ب جنوح ا س ا  ر وجود ل العالقات ال ت لغة تواصل وتجاوب تختصر  ساطة  العزلة ب

ت    أن اعتقد    أكنباديو"لم    أالن للعزلة يقول   ء يتوجب ع القيام به غ محاولة عزل نف  الب ناك 

ص   ء يمك  أخر مث مثل أي  ء نفسه  وال  ميع ع القيام بال يع ا ام    أنن قوله غ  االل

و     ط االنضبا بنظام   ل صوص  ا ذا  للغاية    أمر الصارم  ماية    ألنهضروري  وا الدعم    األساسية يوفر 

اص ميع   ونوا    األك  األ ة والذين يجب ان ي الواج م بالطبع   الذين  ن  م الطبي عرضا بمن ف
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اال ع  ن  خاصة  قادر ن  املصاب كذلك  حازم  انضباط  ام  جميع    األكل السن..وكذلك  كبار  مثل  ضعفا 

اب    إالذين يضطرون    أولئك ذه الواجبات تزداد    إالذ طر العدوى .. فعال  تعرضون  احا العمل و   إ

ا ع   ة    أية ال تتطلب    األولية من النظرة    األقلولك ود تحليلية كب قة جديد  أو ج ة للتفك لكن  بناء طر

ا    األشياءواسمع الكث من   اقرأ ره وعدم كفاء  دوائري  املباشرة ال تز من فرط االرتباك الذي تظ

اية الذي نجد  سيط  ال   ) 2021(باديو ، 91فيه  أنفسنااملطلقة للتجاوب مع الوضع ال

ري للعقل    و شاط ا ان يتمثل  تبديد ال ل م جبار  اص  و نة    اآلثارتلك    إع العودة    األ ز ا

، ،الصالة  ف  ،التخر اجتاح    النبوءة:التصوف  عندما  الوسطى  العصور  ودة   مع انت  ال  ،اللعنة 

  )2021(باديو ، األرض الطاعون 

ثم   ل  وتجا ل  بج املرض  و  الدكتور ر واجه  ه  عندما  بطو  بأرضواج ل  ش ة  بوسعه    عار ما  ل  فعل 

نقاذ األرواح. ة املرض و ه     ار ن اعت ًبا. ففي ح يأخذ الطاعون مساره وفق مقياس ومص مزدوج تقر

و   يقف للمرض بقناعاته   أناألب بانيلو عقابا جماعيا مستحقا، حاول الدكتور ر

الرواية إن "األب بانيلو و   الدكتور ر ب يتحدث باسم حقيقة    يقول  ذا الس لم ير ما يكفي من املوت ل

تارو   جان  بذل  كما  الرواية-أخرى".  أبطال  أحد  و  واتخاذ    -و ية  ال الفرق  تنظيم  ده   ج قصارى 

ة املرض. ا   إجراءات الوقاية 

ب جان تارو  و، والغر ب برنار ر ما    ولم يكن الراوي سوى الطب الذي استغرق  تأمالته األخالقية، وكال

اء من   عزل املر مما ساعد  حماية األ ثث و انت تنقل ا اح البي الطوعية ال  قادا فرق اإل

ان.   الس

اء   و فإن  الفرق،  تلك  محاوالت  فرغم  ود،  ا تلك  ل  ا  أمام تضاءلت  اء  الو فداحة  أن  بيد 

دأ يصر  استجمع الطاعون  ود أبطال الرواية أي  قواه و ، ولم يكن  ساء واألطفال دون تمي ع الرجال وال

مة واإلصرار وسالمة القصد."  ن بالعز ذه  2021( (باديو ،92تأث يذكر، ومع ذلك ظل الرجال مفعم )) لكن 

ورون  دنا ذلك مع جائحة  ا املرض مثلما شا ونا  ا قرارات صعبة غ معقولة يواج ا  قناعات قد يكن ف

  ينقل الفيلسوف عالم اللغة  
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شأ    قة ال ي ذه  الطر  . االت ال أخال ب حتًما إ اتخاذ قرار مأساوي، ألنه  جميع ا يضطر الطب

اك مبدأ املساواة الصارمة  املعاملة بقطع النظر عن الوضع االجتما أو األصل أو السن،   ا إغراء ان ع

أن نض   م  وما إ ذلك،  بكبار السن من أجل إنقاذ حياة الشباب. وح لو وافق املسنون ع ذلك يحدو

سمح لنفسه بأن “يقارن”   ب الذي  و الطب اب، فمن   ذلك حس أخال قوامه نكران للذات يث اإل

ص آخر وأن يقرر من يجب أن يحيا ومن يجب أن يموت؟ إن   ص و “قيمة” حياة  ن “قيمة” حياة  ب

“ نظر  خطاب  ة  وج من  يتم  الذي  الك  القياس  ع  ع  االقتصاد،  مجال  من  املستعار  القيمة”، 

ا  االعتبار إال   أخذ ال يمكن  النحو:  ذا  ص ع  ال التعامل مع استقاللية  يمكن  املالحظ. ولكن ال 

األخال ن  ُتب أخرى،  ناحية  ومن  ص.  ال ذا  مع  ا  لوج ا  وج ون  ن ن  ح آخر،  من منظور  قيات  انطالقا 

سان آخر.   سان بدل حياة إ ر “اختيار” حياة إ س ثمة ما ي ا مع الدستور وتل مبدأ ل الطبية عن توافق

ند  س ة، أن  سمح فقط باتخاذ قرارات مأساو االت ال  ب،  ا و الواقع، يم الدستور ع الطب

ري  د فرص نجاح العالج السر ا إ املؤشرات الطبية ال تؤ ة   حصرً سبة كب ابرماس ،  93املع ب )2020 (  

ة  أو   معا الدول   عض  ا  اتخذ ال  القرارات  خالل  حقيقة  األمرمن  درامية  ي  ا ففي   ال  ا .    أمر

عد   وس طبيعيا  شار الف ف ان
ّ
نة  توق ل قائما ع املرا ان ا طانيا  ر ب جزء من الساكنة    أن و يص

ستعيد تواز  ا  جعل لية و و سرعان ما تراجعا عنه لإلقرار بخطورة الوضع والتوّجه  ا ا تلقائيا و ا ومناع

ّد من أعداد املر والوفّيات.  اء و ا شار الو جية للتحكم  مساحة ان   نحو إجراءات حظر جزئية وتدر

يار   و مسايرة  أما ا سبانيا و سا و ي وخاصة إيطاليا وفر وس  الذي  سلكته دول االتحاد األورو تقدم الف

امل   ا وع  ساكن ة ع م وءة وخط ا بؤر مو الثالث  البلدان  ذه  مّما حّول  اطر  با دون و حاد 

ي ) 94إقليم املتّوسط   و ، مقال الك  ( العا

ات رو خطاب    ناك  ا  ع تنقله  ان  الطاعون  رواية  د  تر الذي  طاب  ا ذا  ن  تتك أن  حاولت  عديدة 

ياة  أن أرادتالصمت وخطاب اللغة الوصية ال   لغة اللعنة ولغة السراب إس ا

القرمزي"   "الطاعون  يالية  ا ي جاك لندن  1912ال صدرت عام  -كرواية  األم األديب  ا  حياتنا    -ملؤلف

ورونا، و الرواية املعا ا  زمن جائحة  ا مع واقعنا ا عض أحدا ت  شا صرة قبل أك من مئة عام، و

د بطل الرواية و ا ان النا الوحيد من العدوى  يالية     .ا

ون قد ق ع معظم   ن عاما ي عد ست ائل ال يمكن السيطرة عليه، و اء  شر و و أحداث الرواية، ين

األر  ان  الشبان  س ي سميث ألحفاده  ح ن، و د جيمس سميث مع قالئل آخر نما ينجو ا ب الذين  -ض، 
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مزدحم غ  عالم  ثمار   وجام  ن  بدائي صيادين  "الطاعون    -عملون  عليه  أطلق  الذي  املرض  قصة 

املتطورة م  حضار ع  وق  تماما  شر  ال حياة   ّ وغ األحمر"،  "املوت  أو  في  .القرمزي"  (تحقيق 

رة )(ا   ) 4/2020// 10 ز

و .  س بو رج لو   فيلم الطاعون : ا

تلفة ال انتابت االفراد   عاد ا و فيلم يضاف إ عديد األعمال ال وثقت ع الصورة اال فيلم الطاعون 

وفيد   اء ال الذي خلف    19والشعوب  حاالت النوازل السوسيو نفسية والسوسيو تواصلية خصوصا مع و

و  رة  الظا فع  توصيف  ارتباك  مع  الفئات  ل  ل ع  املشا ا الكث من  ال خلف اك  االعرراض  ار

الذوق   السمع  واس  ا لبعض  معرروق  غ  اختالل  جسدية  اعراض  ور  ظ يا  لفو الفزع  القلق  وف  ا

ذه الفئات   رات وراء  ية من الناحية الفنية اليجاد م باقية توج ة ا اس انت السنما واج ا لقد  وغ

قل و الفنون ال  ذا ا يال العل نذكر ع  ولم يكن ذلك بجديد   ا مثال با شغال خرى ال ارتبط ا

املثال   يل  أنفلونزا  عام  س إنتاج عام    1918فيلم  ال اجتاحت    1986''  باألنفلونزا االسبانية  س  أو ما 

يلية و التوثيقية    50العالم مخلفة   ة من األفالم ال نما مجموعة كب لت الس ية ، كما  مليون 

ئ ن من  حول عدة أو ئة ال تحصد أرواح مالي ا '' األو ا ، الطاعون و املالر ول ا ، ايبوال ،  ة ع غرار '' ز

ذا .  ل أنحاء العالم إ يومنا  شر     ال

          '' ان فيلم  ئة ف التحس من األو العاملي  ي  نما ود الس ذا ا مت   ية أس العر نما  ح الس

ا و سبقه فيلم '' اليوم    1962عرض سنة    صراع األبطال '' الذي  ول اء ال للمخرج " توفيق صا " حول و

ن إنتاج عام  اء ذاته   1986السادس '' للمخرج العاملي يوسف شا   حول الو

ي الطاعون الفيلم   نما و،   la pesteالس س بو نت ع البعد االخال '' للمخرج لو و احد االفالم ال را

سا ساس اين يكمن  ةالق لال ذا الظرف ا ا الخيه وسط  سان مشار ا اال ن  الظرةف ال يجد ف

ون امام   ذا ن ا ول ره العالقات ومستوا تلقي الصدمة االو من قبل سقف التضامن والتالحم الذي تظ

ن وال ون كذلك  زمن ا ع العفوي وردةد االفعال ال ت ع عن الطا ام اخال  يخفي الفيلم    موقف وال

ذه املبادئ انطالقا من استحضار قوي للطابخ الوجودي من خالل العالقات  القيمية االخالقية   ي  نما الس

امي    و بالتاكيد ما تبديه رواية الطاعون ل     و

الطاعون من   و   ي  نما الس العمل  و   إخراجعنوان  بو س  ثالثة    1992سنة    لو اء   الو يصور معالم 

نفضاءات :  ة   األرجنت ة متم سا بموسيقى مواز طانيا فر  بر
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س ة وقد    املوسيقى : فانجيل ة درامية  جنائز ر س   أنتجموسيقى تصو الفيلم من قبل شركة فرا فرا

مر س. أ. بالتعاو  ار كر دودة وأوس س ا ي، شركة بي بر ي يمات نما سي مشاركة قناة +. ئن مع س   يا و

  

امو ( ت  ح ، رواية أل ذا  1947اقتباس الفيلم من رواية الطاعون صر ان الفضاء الذي احتوى  ن  )  ح

ا تدور  أل العمل  ران  و مدينة و ي  (  أحداثد الطاعون  و  1993فيلم  بي ن)  مدينة  من حيث    باألرجنت

ن أن ال ستطيع التخم اء أوال لم يتم القضاء عليه فعليا ثانيا نتحدث عن الزمن الرمزي  املفارقة الزمنية  و

زاو و  ن  العمل يجمع  ن    االذي  ب ما  البلدين  الشع   راك  ا حاسمة  سياسية  قضايا  اتجاه  النظر 

ة  جنوب   ا االستعمار والديكتاتور ما عال     أمر و السؤال الوجودي من خالل القضايا    أخر.كما يجمع و

لية ياستعمار وحكم شمو    ا سا ام    و ع االل زان طا ي ن  العمل و املوقف     أوال  األخالعموما فكال 

رة  أن إش  األخر  األمرالسيا اتجاه العالم  م من خالل التجارب املر شر باستطاع يخرجوا ل   أنال

فضل التنازل    األمان ش و   بفضل النضال  التعا

و رمز الطغي ا، لكن  الطاعون  ظة ال يتوقف العقل  مواج سان  إرادةان وال ل جدار    اإل ق  تخ

يا : ر الصغ  قصيدة    يذكرنا ذلك أحد أبرز أعمال / أعالم الوجودية عر ظة    أبوليا  إا ما  ال

ما   ا التفاف  ا  ف يتم  امللعب    لإلفراجال  ن   املعتقل نعن  تافات     باألرجنت بال الطغيان  ينون 

   املنادية. 
ام  فيلم الطاعون :   االل

ب إ   اء الطاعون. ومع ذلك ، فإن الفيلم يذ عد إعالن و عطيل حياة املدينة  ر الطاعون كيف يتم  يظ

م أفضل للنضال ضد   بة إطالق مشاعر الناس ومواقف وارث واملص عكس كيف يمكن لل ذا و عد من  أ

سية،   صية الرئ ونه غ عادل. ال عت و وضع  ياة و و، ال يزال  الشدائد والبقاء ع قيد ا الدكتور ر

الظروف   ذه  افحة مثل  إ م اجة  با شعر حقا  انه  راء، وقال  ال إ  ون  سي الفرار  املدينة ألن   

الناس   حياة  ع  القضاء  و  اآلمال  نفي  ع  قادرة  الطاعون  و  و  ، الدب الطاعون  عن  الناجمة  املروعة 

وف يطارد الشوارع ولكن فضال عن الدكتور  اء. ا افحة    األبر ناك آخرون ع استعداد للبقاء وم و  ر

  الرعب.  

شأن ما   ميع. ومع ذلك، ال يزال الشك قائما  مة الشر ، حيث يفرح ا ز ا من  كة تمكن أخ ود املش ا

ور  وقت ما.  عود مرة أخرى إ الظ ما  ديد ال يزال قائما ور ان ال  إذا 

  التفاصيل الفنية :  

 العنوان: الطاعون 
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: ا  la pesteلعنوان األص

سا واململكة املتحدة  ن وفر  البلد: األرجنت

 1992السنة: 

و  س بو  إخراج : لو

س ة     املوسيقى : فانجيل ة جنائز ر   موسيقى تصو

امو.  ت  و من رواية الطاعون ألل س بو و : التكيف من قبل لو نار   اتب الس

ا    رت دوفال، راؤول جوليا، خور لوز، فيكتور ن بوناير، جان مارك بار، رو ت، ساندر ليام  املمثلون: و

دوليو   ي،  س و وس  مار ش،  إرل نورمان   ، باملو لورا  وزا،  و و  س س فرا  ، ونيل ف أتيليو  نانت،  ت

وراسيو فونتوفا.  شو إيبان و و، با  مارز

 دقيقة  104وقت العرض : 

 النوع: دراما 

أ.  س.  مر  كر ار  وأوس دودة  ا س  بي بر ي، شركة  ي يمات سي س  فرا فرا شركة  اإلنتاج:  شركة 

مشاركة قناة +. نمانيا و   بالتعاون مع س

 

ي : ن الفيلم ومصدره األد   .مقارنة ب

وا نما  الطاعون(الس راواية  عن  مستقلة  دراسة  الفيلم  ذا  دراسة  بمحاولة  وقمنا  ي  سبق  ،فيفر ئة  ألو

ن  ) والعمل الذي نقوم به اآلن فيه  2021 عينات  لتحي اء  األر ي للفيلم حيث ال يحدث الو نما لزمن الس

شار مرة اخرى   عاود االن و  ائيا، ف ع أن عالج الطاعون لم يكن  ذا  سعينات ، و  كما  الرواية بل  ال

ا قراءة الرواية، فإن الفيلم، ع الرغم    ا   إذا تجاوزنا اإلشارات الزمانية وأخذنا  ح ار ال اق أساس لألف

امو  عمله. ا  ة ال عكس طوط العامة للقصة، يفقد القوة والرمز   من أنه يحافظ ع ا

وارث ،   ة ال شر  مواج اعة ال اف  ام الوجودي اع و االل الفيلم و الرواية  ن  ك ب العامل املش

و ر  ظة ، يمكن أن يصاب بمرض  الطاعون  ل من واحد واآلخر  أي  ا و  ة نفس شر ياة ال ل مز 

شاؤم   سبة لل ال بال و ا فاظ ع جوانب أخرى من الرواية ، كما  ي ، مثل العبث ومع ذلك تم ا مص

ان بوسع بونزو أن ي ا،  ز  مواج ة واملوقف وال و رمز للناز امو ، الطاعون  ذا  الوجودي ل ختار 

ب الناس لالفراج عن   ا بالده للتو، وعندما يذ الة ال خرجت م نما بالنظر إ ا العمل ليتكيف مع الس

تفون   و السلطات  ينون  م  فإ اء،  الو اء  ان رغم  السلطات  عنه  تفرج  لم  الذي  امللعب  ن   تجز ا

ة!...".ّ ر ة، ا ر شار  "ا الطاعون  املدينة، وحالة الفو  الطرق   يصّور الفيلم تفاصيل مرعبة الن
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ما حينما يقتحم الناس   اية إ التمّرد ا ستو ع الناس، مما يؤدي  ال يجة للفزع الذي  شأ ن ال ت

و   تارو، و ا  زميل موت  ناري و ال تصاب بطلق  م مارتان  ايا وم ال طلقون سراح  ا و الر االستاد 

عد ا  إنقاذ عدوى    يحاول  بإصابته  متأثرا  الوفاة  ع  ب  الطب شرف  نما  ب عليه،  النار  وتار  يطلق  أن 

ي ) .الطاعون  و  "( العمري ، مقال الك

ي للرواية :  يما  التكييف الس

ة املرجع مستمرة طوال العمل   سية ، وال صية الرئ و ال ب  و الطاعون ، الطب أن موضوع الفيلم 

  اي الفيلم . 

و   و فحص للدماغ ،   زوجة ر ران، و ب إ العاصمة إلجراء اختبار ط ال يمكن إجراؤه  و يجب أن تذ

ات الضوئية موجودة.  امو، لم تكن املا    زمن 

ب يجري وال حاجة    ء غر ال شك  أن  ية  ال السلطات  امليتة يجعل  ان،  الف وجود عدد كب من 

ط وجود عالق ة الطبية لر اء الطاعون. الفطنة و ا ان و و ن الف ة ب   ة  وا

ة   بات والتحدث عن العقدة اللمفاو ح األول من أجل معرفة املس شر عد ممارسة ال استل،  و و دكتور ر

يل املثال   ثة ع الشاشة، ع س ح ا شر از و  ذا ا د  ر ملراقبة العينات، و قد شو واستخدام ا

ب أبدا أن   ) م1950 الذعر  الشوارع ( ية ، و ذر أمر أسا  السلطات ال ازان.ا ن قبل إيليا 

ونوا ع علم.   ق  أن ي م ا ن لد ون بال داع ، ولكن املواطن ب أن ي طر ال ي   دق ناقوس ا

نة و ن امل ب أن يتم أبدا ، وح أقل من ذلك  العالقات ب و مثال ع ما ال ي ة    موقف مسؤول ال

ست سوى ح التيفوئيد مع اعتالالت الغدة الدرقية والقيء.  االت ل دئة الوضع بالقول إن ا   و يحاول 

ان   ان نقله من الف اغيث ع الف ا نقل الطاعون. ال ن عن الطرق ال يتم  في استل يبلغان ال و و ر

اغيث عن مضيف ج رذ ، تبحث ال ية. عندما يموت ا ديد ليتغذى منه ، والذي يمكن أن  املصابة إ 

ل من   ورة ، يمكن ل بة لألمراض املذ للعوامل املس تملة  به الطفرة ا ساًنا جيًدا تماًما ، و تص ون إ ي

از املنا .  ينوم و بالتا تمكنه من خداع ا ضوع لتعديالت  ا يا ا وسات والبكت   الف

اء من  ناك و ذه التداب  عندما أعلن رسميا أن  ناك العديد من ردود االفعال ، أحد  ، و الطاعون الدب

ر   و وضع سلسلة من التداب الوقائية مثل إغالق املدينة ملنع املرض من االنتقال إ أماكن أخرى ، و يظ

تحمل  ا املصابون  ال عاش ف املنازل   ، للعدوى  تملة  ا للمصادر  م لوضع حد    العاملون  محاولة م

 " ر  xعالمة  ل ملعب  تخصيص  ن  املصاب الناس  مع  اتصال  ع  انوا  الذين  أولئك  وتجمع   ، حمراء   "

ذا القناع  د من السالمة ،   من أجل مز
ً
يون األقنعة والقفازات أحيانا ستخدم العاملون ال . و الص
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ك ون مفيدة لتجنب العدوى من الطاعون الرئوي،  يتم حفر القبور املش سرعة  يمكن أن ت ى  ة لدفن املو

اء الطاعون من   ا إ وجود و با ئ  األك اش ثث من أن تصبح مصدرا للعدوى ، املوا التا منع ا و

ان    –خالل جلبه  القوارب   ق الف ئة ال لوحظت  الفيلم     -عن طر ان    "ذه  الب د عديدة للف مشا

ثث    شار ا ان، والن ل م شر   د أخرى مؤثرة لطفل يحتضر جّراء اإلصابة  ال تن الشوارع، ومشا

ل ولو إشارة واحدة احتجاجا ع ما يحدث  البالد،   ّ ب حياته من أجل أن  س    ( .."باملرض، وقس

ي و   ) مطر ، مقال الك

ور بقع  الفخذ   ة للطاعون: بداية ا والصداع والرعشة والضعف العام وظ ر تنعكس األعراض السر

 وتحت اإلبط والرقبة.  

ور ، حيث ال يتم التعليق ع   و "العالج" الوحيد املذ اء و ة الو ار استل يخلق مصل جديد  الدكتور 

ر  ة ع اإلطالق. كما يظ يو   املصل املضاد للطاعون  أفالم أخرى . استخدام املضادات ا

يد وعالوة ع ذلك، وقال   ب ا ا الطب ب أن يتح  ر العديد من الفضائل ال ي و يظ   إن الدكتور ر

. و عدوه الطبي  املرض 

اء   و ا  أعلن ف قيقي  مدينة  ا الوضع  ون عليه  ما سي نقل  ئة، يحاول  يدة والس ا بجوانبه  الفيلم، 

أساس  الطاعو  عمل  ًبا و تقر د  ل مش ر فيه الطب   و فيلم يظ ، و ة  النظر عن أي رمز صرف  ن. و

ا.    للقصة بأكمل

امو بأي   بدل الطاعون  رواية  س و أن  ن س بو ان لو ان بإم ونظرا للوقت الذي تم فيه إعداد الفيلم، 

ا الطب  السنوات األخ  ديدة ال واج نمن اآلفات القاتلة ا   ة من القرن العشر

    رسالة الطاعون : .

ي "  إ حّد ما. غ أّنه عندما نمّر بزمن    يقول بول فال
ً
ة

ّ
ون دائما ممل ا ت الكينونة عندما تنظر إ نفس

الشعور بامللل، ففيه   ا. يجب أال نخاف من  الكث من األشياء ال يحمل ناك  امللل، سرعان ما يبدو أّن 

ر  وقت الحق، عندما نحاول أن نجد فكرة جديدة  خضم توجد أشياء   خصبة تختمر، و ال ستظ

  " .ذا امللل

دد   ا إال باختبار أو امتحان  ي ف سا و إ ا  كث من األحيان إدراك ما  سانية ال يجعل فعال يبدو أن اإل

شر ا ال علم كذا يبدو  لقد مر الكث من األشياء ال  ا  أو  ياة ال   وجود علم قيمة ا ام الذات و الح

املا   ال جعلت من ذلك أن رسالة  ن  املواثيق والقوان أوال وضمن  أخال  ميثاق  باإلفراد ضمن  ترتبط 
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ا   با ف س الغالب م سان   ون اإل ن ي ا والعدوان  ح غد ال ن  من خالل    رواية الطاعون عنوان تمت

ااألعمال الفنية املقدمة رسالة   احم إ سانيةرسالة    تحمل عنوان السالم والوئام وال ز   إ شر    إلرادة   ا  عز ال

م التضامن والتفاعل الذي يمكن   ياة الطاعون اختبار  ة  ا ياة    أن القو شر من احل ا يبذله ال

ناك حلول وتنازالت وتالؤم من اجل حب ا  ل امتحان  سانية افصل حياة  واألملففي  ة    لإل تجر

سانيةامي   ذا الصراع    اإل و يرى  شده  و و الظرف القا ال الذي عاشه و س  ن التحام 

زائر   ن ا ت ا  امن ج ال ولد ف سا ال     وأح ما من عنف وطغيان    األموفر الطبيعية له وما جرى بي

ز معه املواقف   ا قسمة عادلة صعب جدا  أنظالمي  ون ل ا أنت ون لك موقف م   . ي

ياة  وجه املوت ، املوت الذي أراده    سانية  وجه الطغيان والظلم ا تصر اإل ي أين ت نما  الفيلم الس

م ألن املوت راحة ومص واقتناع بذلك"  شر بطغيا الطاعون الذي يصّوره الفيلم يحاول أن يجعل منه    ال

يمن  ل باألحرى،  أو  السياسية  للفو  األمور   معادال  مقّدرات  ع  اب  واإلر والقمع  ة  الدكتاتور ة 

منحه   امي، و ا  ومه الفلسفي والفكري املعادل للواقع بأكمله حسب رؤ عه من مف ن، أي أنه ين األرجنت

ا السائدة  معظم  ار نفس عد ذلك سوى أن يكّرر األف ستطيع  رج ال  أرضية سياسية مباشرة. إال أن ا

نما ن    أفالم الس ن واملتاجر از صيات االن ف والقمع، 
ّ
ية: صّور الفقر والتخل ا الالتي السياسية  أم

والغش   ن  ا ن  ب والتناقض  فردي،  مستوى  ع  املطلقة  اعة  وال اءة  ال ن  ب التناقض  بالطاعون، 

ل السلطة. والتمّرد األخ الذي يؤدي 
ّ
صيات أخرى تمث ا  ش م ة ال تتع از إ الفو العامة    واالن

ي الالتي الواقع األم التطورات   سفر عنه  تظر أن  ل السيا ملا ي التأو "(مطر ، مقال  .و نوع من 

ي ). و   الك

اية الفيلم يقع" و ما وقع إذ   ة إ ما يجب أن يحدث،    و ا  إشارة وا موع للملعب الر اقتحام ا

ق فكر  سو رج أراد  م ع األوضاع الفاسدةأو لعل ا علنوا تمّرد اء قبل أن  "(  .ة أن الناس  حاجة إ و

ي)  و  مطر ، مقال الك

ة نظر  اش    اء    أكمي  وج عد ان زائر    األمور وضوح  ا معركة ا ت من خالل قة والوسيلة ال  بالطر

سان، و يموت من أجل ش اإل ع ، أن  م في "إن الذي  ح      أخال، ما يحب" العمل عمل   تصر

تصر   شري صعب ع أساس  لكنه ي ب أن    لإلرادة الصميم وموقف  ن القيمة ال ي ة ب شر ال

شر، جميعا، ال سعت  ن ال ون  إرادة ا أو الشر . فضال، عن فكرة، السالم، األمن، واإلتحاد، ب ت

وظل   ميع،  ل باملرصاد  املوت  فضيلة..  األلم،  املشاركة   ألن  التضامن،  إ  يدعو  ب  الطب و"  "ر ا،  إل

ياة..   الصراع الط ضد الطاعون يقابل ا ا   صراعا باطنيا ضد الشر.. إ
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   خاتمة  ..3

ل من    عمل الطاعون   ك    ش ننا يجب أن ننظر إ أنفسنا  :إدرس    إنهجمع ممكنا،  لت ما يجعل ا،النضال املش

اء ع التفك   نا الو ن، إذ يج شون حياة فردية منفصلة عن اآلخر ع اص  أ تمع ال  - أعضاء  ا

ن  -سبال  أنفسنا فح  نما  كيفية تأث أفعالنا ع اآلخر ن  .  و ”، فلتقدير طعم األشياء  يقول أحد املفكر

ضعفنا   امن  م يعاب  باس بل  الالزم،  من  أك  ا  تفاصيل غماس   اال ب  ي ال  أفضل  ل  ش ياة  وا

الكية   االس وانب  با تمام  اال يكفي  ال  لذلك،  يجة  ن ا.  خالل من  نا  شاش ّنما  و و فيه،  املبالغ  فيه  وال

نا فيه ّ وتحّمل مسؤولي ال اضر  ا أنفسنا   ل فلسفًيا  وضع 
ّ
املتمث قيقي  ا ا  ياة قدر ا  .بتقدير 

غ   يقّدرون  ال  م  ترا لذلك  اجيدي،  ال ا  عمق م  ف وعدم  س  ل فيه  م  يا الناس  تقييم  أّن  ر  والظا

ا، كما شر    جوانب الراحة والفرح واملتعة ف ا. فلذلك، ترى ال ناء وموضوع رغبات ال حدود ل ا وعد  ّ لو أ

ا،   د ياة إ سابق ع ذه ا س األمور، وعودة  ون طلًبا لت شت حزنون و ون و با ارثة ي ّل محنة و عند 

ل واحد منا كما يقول أي إ حياة الِنعم واملسّرات  ن ان  ما يتذكرون من خالل ا ؤالء ور   " لكن ي 

" م  سول   .احد وال اض  االق ع  ون  مدر لكننا  عتقد:  مما  ثراًء  صيات أك  أحد  أن  يبدو  ح   "

مالطاعون رددت ذلك "  مع الناس معا  إرسال الطاعون إل قة الوحيدة    .."". "إن الطر
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Abstract:  

The film sector has been very affected, at all stages of the production and distribution chain. This pandemic situation, 

stopped abruptly affecting the entire production chain causes a serious decreases in Worldwide production. The crisis goes 

far beyond the decline in attendance: the whole balance of the sector is weakened. 

The article takes up this issue in order to question the consequences engendered by this crisis on Tunisian film production 

and its changes. We will also interest in the question of the impact on the creative attitude and the solutions that can help 

overcome the pandemic in terms of film production and distribution. 

Key words: 

Film, Pandemic, Coronavirus, Film Production, Covid Help, Streaming 

 
ص  : امل

يقطاع الال  تأثرلقد  نما ع. اإ اإلنتاج من  راحلاملشديدا  جميع  س   انخفاض حاد جدا  اإلنتاج.   نتج عنه  ،ر الصالتوز

ر توقف فجأة  ضور:  سلبا ثر مما أ، العالمفيجميع أنحاء التصو عد بكث من انحدار ا و أ ب األزمة إ ما  ا. وتذ ع سلسلة اإلنتاج بأكمل

ذامل. و فقد أضعف توازن القطاع بال ذه األزمة ع إنتاج األفالم  تو   ا املقالناول  ا. و  ذه املسألة لبحث آثار  ا غي تم أيضا  س و

لول اإلبداعي التأث ع املوقف وا ساعد عة  بمسألة  إ   تجاوز   ال يمكن أن  العملية  ند  س ا. و ع إنتاج األفالم وتوز اء من حيث  الو

  الوصفية,البحوث

لول ال ذه الصناعة ؟ تما  ا نيون  القطاع ملواصلة دعم  ا امل   توصل إل

ور  انتقل عدد كب من،  ر الصأثناء ا م دة األفالم ع إا نت  مشا ا اإلقدام ع ذ ولقد عزز  .العديد من املنصات ع اإلن

يمنك"  ات ، (نتفليكس ، وأمازون ، وأبل) ع ا"الس د من االستوديو و ما منجتذاب املز ن ، و سمح   صا األفالم ، واملنتج شأنه أن 

م ب م ع حساب الصناعة التقليديةل    .دفع م

عد نا للدعم اإلبداوف ، س 19د كوفيو ة بتغي كب  سياس و ياة الطبيعية م ون العودة إ ا  .ت

ذا التأث    .وسوف ندرس 

لمات املفتاحية:  ال

نما ورونا ،الس وس  اء ف ي ، و نما يمنك ،ورونا ةاملساعدة لتخطي أزم ،اإلنتاج الس  الس
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Introduction : 

La pandémie du Covid-19 a mis à mal l’économie mondiale. Et le secteur culturel n’a 

pas été épargné. Tous les événements culturels de la planète ont été reportés, voir annulés. 

Partout dans le monde, des concerts sont annulés, les cinémas désertés de tous spectateurs, 

des œuvres abandonnées dans des musées vides, les parcs d’attraction sont fermés, les 

festivals sont annulés, les jcc sont retardés. Même à la réouverture les salles de spectacle, le 

public est accepté en nombre limité, afin d’éviter la contagion, protocole sanitaire oblige. 

Quand bien même, ceci ne pourra point équilibrer les budgets et pose, à terme la question de 

la pérennité. Car, subventionnées ou pas, les institutions culturelles sont aussi des entreprises, 

des établissements susceptibles de faire faillite. 

En cette période difficile, l'art est la dernière préoccupation de nos dirigeants politiques.  

L’Etat semble insouciant face à la situation désastreuse de la majorité d’artistes. 

Malheureusement, le secteur culturel n’a pas été épargné par le coronavirus. 

L’inconnu et l’imprévisible a poussé certains artistes à faire des initiatives pour continuer à 

s’exprimer comme jouer en plein air, chanter devant une salle vide, danser sur un balcon, jouer 

de la musique en ligne… pour faire face à la Covid19. D’autres ont utilisé l’internet comme 

solution, mais qui se heurte rapidement à ses limites. 

De nombreuses œuvres d’art sont actuellement échangées sur le web avec succès ce 

qui a causé une augmentation substantielle du nombre d’informations, de transactions et 

d'activités concernant l'art sur Internet.  

Le virus a probablement causé l’isolement des personnes et accentuer un sentiment 

d’abandon et d’isolement. C’est pour cela qu’il est plus que jamais imminent de faire appel au 

bon sens collectif et aux arts, et de mettre en garde les tunisiens sur l’importance de voir un 

film, écouter de la musique, faire une visite virtuelle d’un musée. 

Et comme nous n’avons presque plus le choix et que nous devons vivre dans le règne 

de l’imprévisible, il faut développer notre capacité d’anticipation afin d’affronter toutes les 

mauvaises surprises. 
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Quelles sont les conséquences engendrées par cette crise sur la production 

cinématographique ? Quels impacts sur l’attitude créative ? Quelles sont les solutions trouvées 

par les professionnels du secteur pour continuer à faire vivre cette industrie ?  

1. Le secteur culturel n’a pas été épargné par le coronavirus  

Ce que nous avons vécu est une situation inattendue qui touche tous les acteurs 

principaux du secteur. Le secteur culturel souffre d’emblé d’une situation économique dont 

l‘équilibre financier est fragile bien avant le début de la pandémie. La crise sanitaire vient 

d’aggraver lourdement cette situation. 

La fermeture des salles de cinéma pendant les deux mois de confinement en mars 

2020 a été particulièrement difficile, Habib Belhadile directeur du Rio (cinéma-théâtre en 

centre-ville) confirme : 

« Ça été un coup dur de fermer en Mars puisque c’était la haute saison, nous avions 

des films importants à l’affiche et qui marchaient bien,  Certains cinémas ont rouvert cet été 

espérant rattraper leur retard et attirer de nouveau leur public, mais c’est loin d'avoir été le 

cas ». (Rejbi, 2020) 

La deuxième vague a perturbé les réouvertures causant de nouveaux la fermeture 

des salles de cinéma. Alors que la troisième vague pointe du nez. Après  avoir annoncé une 

réouverture des salles de cinéma en respectant le protocole sanitaire, la circulation du Covid-

19, pourrait inciter les autorités à repousser cette reprise d'activité pourtant tant attendue. 

Mohamed Ali El Okbi promoteur de l'espace culturel l'Agora à la Marsa s’inquiète 

de la situation. Sans la projection des films en salle, c’est toute la chaîne de production qui se 

retrouve fortement ralentie. Réalisateurs, techniciens, producteurs, distributeurs, l’ensemble 

du secteur est touché. Habib Belhadi n’est pas le seul à être mécontent de ces mesures, il 

réclame :“ Nous sommes dans le flou total et nous ne voyons pas le bout du tunnel. “(Rejbi, 

2020) 

Dans l’ensemble la situation est précaire ; plusieurs salles sont en péril plus la 

concurrence des plateformes ce qui est inquiétant pour l’avenir des salles de cinéma, d’où 
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l’apparence de la Plateforme « Disney plus » qui est en train « d’assassiner » les salles de 

cinéma. Comme décrirait certain distributeur par « la trahison du Disney », ils vont 

directement en plateforme au lieu de la salle de Cinéma comme solution à l’avenir des films, 

le cinéma de demain. Heureusement il y’a l’attachement des publics à la salle de cinéma et son 

effet d’immersion. 

2. L’impact du COVID 19 sur la production cinématographique : 

Le domaine cinématographique a été très affecté, à tous les stades de la chaîne de 

fabrication et de distribution. Avec le confinement, tous les tournages se sont brusquement 

arrêtés, ce qui pose un énorme problème, car dès lors qu’un tournage de film touche à sa fin, 

son issue demeure incertaine. Quand bien même les financements sont assurés par le biais de 

crédits et subventions, les versements des chaines, des distributeurs, des plateformes et des 

aides, ces derniers ne se débloquent que sous réserve de sortie en salle. Dans le cas contraire, 

l’arrêt d’un film en milieu de chemin devient de l’essor de l’assurance qui en prend le relais. 

(Terrel, 2020) 

Au vu de tous ces éléments, l’inquiétude des producteurs devient palpable lorsque 

leurs films en cours prennent du retard en postproduction mais ceci est tout de même  moins 

grave car le tournage est bouclé, les bobines sont sauvegardés par contre la diffusion reste à 

programmer.Néanmoins  les films d’animation semblent épargnés par ses difficultés. 

Plus d’un an après le début de la crise sanitaire qui a frappé très durement le secteur 

du cinéma, après une interruption inédite en 2020, les tournages de films ont repris dès l’été 

dans des conditions difficiles, compte tenu des surcoûts financiers et des complications 

logistiques qu’ellesont  entrainé. 

Il est toutefois important que nous établissons une distinction de taille. Entre d’une 

part, les protocoles sanitaires liés au COVID  (test, désinfection, loges et cantines adaptés). Et 

d’autre part, leur essor respectif si l’on considère à titre d’exemple la fermeture des salles de 

cinéma contre les abonnements relatifs aux plateformes.  
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Les problématiques sont diamétralement opposées. C’est à ce titre que nous 

traiterons des questionnements liés à la crise sanitaire autour de la pratique des métiers du 

cinéma et des œuvres audiovisuelles. 

Prenons le cas de la France, un fonds de garantie des tournages est mis en 

place.L’année 2020 a été marquée par les mois de fermeture des salles pendant les 

confinements, ou d’ouverture réduite en raison du protocole sanitaire. 

Pour éviter que la chaîne de production de films ne se grippe totalement, le CNC a 

mis sur place un fond de garantie des tournages, permettant de verser des indemnités en cas 

d’interruption due à une contamination par le Covid, à hauteur de 100 millions d’euros, dont 

la moitié d’argent public. 

Un total de cinq cent soixante quatre564  tournages y a eu recours, et environ un 

sur dix a déposé un dossier d’indemnisation après un sinistre lié au Covid, a précisé le CNC. 

Des aides à hauteur devingt quatremillions d’euros ont également été mobilisées et 

ont pu permettre d’éviter la casse économique et sociale dans le secteur. (Ouest-France, 2021). 

La crise sanitaire a eu un fort impact sur le nombre de films produits ou tournés durant l’année  

2020. Selon un bilan publié par le Centre national du cinéma,  la production de films en France 

aurait  reculé de 20 % en 2020. (Ouest-France, 2021). 

Prenons le cas de la Tunisie, d’après les producteurs et les propriétaires d’espaces 

culturels, l’aide à la  Covid offerte par le ministère de la culture est très faible et ne peut pas 

couvrir les frais et les charges mensuelles comme (Steg, masse salariale, charges sociales, loyer, 

impôts…), sachant que les salles de cinéma se sontferméede mars 2019 à mi-septembre(à 

l’exception des quelques semaines où elles ont rouvert avec des conditions sanitaires très 

strictes). La recherche d'une solution durable pour consolider la production 

cinématographique tunisienne en temps normal et particulièrement en cette période de crise. 

L’aide à l’État a mis en place un fond de relance culturel en mars dernier grâce à des 

donateurs privés. Chiraz Latiri, ancienne ministre de la Culture et initiatrice de ce fonds, affirme 

que pendant les deux mois de confinement, les opérateurs culturels auraient perdu quinze 



  على اإلنتاج والتوزيع السينمائي  19بين َراِدعٍ لإلبداع وَحافٍز لإلشعاع تَبعات جائحة الكوفيد: لسينما والجائحةا 

 

  المانيا-برلين  ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 337   

  الدولي المؤتمر العلمي 

 

millions de dinars, Mais huit mois après leur demande, beaucoup de producteurs réclament 

n’avoir jamais reçu cette aide.  

« On nous a dit … qu'on nous verserait l'argent avant la fin du confinement mais 

nous n'avons toujours rien reçu »  constate Habib Belhadi.  (Rejbi, 2020) 

La crise sanitaire a eu un impact pas très fort sur le nombre de films produits ou 

tournés en 2020,  on peut constater que la production de films en Tunisie a reculé de 10 % en 

2020. 

Un total de 211 films (long et court-métrage,  ont  obtenu des  autorisations de 

production ou de tournage de films cinématographiques en Tunisie)  en 2020; contre 238 

films en 2019. MadameIlhemZahzeh, la directrice du département cinéma et audiovisuel au 

ministère des affaires culturelles affirme que « pour septembre/Octobre 2021, il y a eu  44 

autorisations. »   

Le nombre de production de film a  baissé de (-27 films par rapport à 2019), il fallait 

attendre une autorisation pour reprendre le tournage. 

Rappelons que les autorisations de tournage des films obéissent aux décisions de 

diverses parties officielles locales et la suspension de l'octroi des autorisations de 

tournage vise à préserver la sécurité des artistes et techniciens tunisiens et étrangers. 

“Sur un plateau, il ne peut y avoir que 15 personnes maximum. Compliqué lorsque 

l’on sait qu’une équipe technique est parfois composée de 50 personnes”. Confirme le 

réalisateur Abdelhamid Bouchnak. 

Les tournages ont repris très vite et la majorité des films arrêtés pendant le 

confinement sont désormais tous terminés. 

3.Cinéma et plateforme : 

Les producteurs et les réalisateurs ont cessé de tourner parce que les salles de 

cinéma sont fermées. Mais malgré la crise, l’art démontre sa résilience. Certains projets 

reprennent. Leurs producteurs ont décidé de contourner le circuit des salles et de passer 
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directement en streaming, ou bien de faire coïncider sortie en salle et disponibilité sur les 

plateformes de streaming.  

Nombre d’événements et représentations artistiques ont choisi une diffusion via le 

numérique. Et ce, dans le but d’éviter la rupture totale des liens avec le public. Une sorte 

d’assistance respiratoire permettant le maintien en vie d’une culture dont l’agonie est liée au 

COVID. Cette situation est désastreuse aussi bien sur le plan économique que social en 

Tunisie, ou partout ailleurs dans l’hexagone. 

Toutefois, et malgré toutes des multiples offres numériques improvisées dans 

l’urgence que l’on nous a gratuitement offert sur la toile (visites virtuelles de galeries et de 

musées, films en streaming, concerts de musique en live sur les réseaux sociaux …), le secteur 

culturel n’a pas échappé à la crise, car il faut le rappeler que La culture et notamment les arts 

vivants, ne s’apprécient pas à distance, encore moins en solitaire. (Benali, 2020) 

A l’échelle internationale, l’industrie du cinéma se cherche une issue de 

secours.Avec la crise du Covid, les films ont dû choisir entre une sortie en salle ou sur une 

plateforme vidéo. 

La crise va bien au-delà du recul de la fréquentation : c’est tout l’équilibre du secteur 

qui se trouve fragilisé. 

Pendant le confinement, le public s’est massivement reporté sur la télévision ou 

l’ordinateur, notamment pour s’abonner à une offre de vidéo à la demande ou pour visionner 

des films à l’unité sur l’une des nombreuses plates-formes sur Internet. (LeMonde, 2020) 

Ces pratiques, déjà populaires avant la pandémie et bien ancrées chez les plus 

jeunes, ont connu  une accélération qui devrait se poursuivre.En réalité, il s’agit d’une véritable 

aubaine pour les plateformes streaming à l’image de (Apple, Netflix, Amazon). En effet, 

l’enrichissement de leurs catalogues par l’abondance des offres proposées et leurs aptitudes à 

séduire davantage de studios, de cinéastes et de producteurs se fait au désavantage des 

industries traditionnelles. 
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« Pendant le confinement, plusieurs longs-métrages, prévus pour une sortie en salle, 

ont été directement disponibles en VoD, à l’image du Pinocchio, de Matteo Garrone, sur 

Amazon, ou de USS Greyhound, le nouveau film avec Tom Hanks, que Sony Pictures a 

revendu à Apple ». (LeMonde, 2020) 

Les plateformes de streaming ont connu un nombre important de nouveaux 

abonnés. Malgré l’explosion de cette pratique, les spectateurs déclarent que le streaming est 

une alternative complémentaire et non une substitution à la salle de cinéma et  comptent bien 

rattraper activement ces longs mois de fermeture. Les cinéphiles sont impatients de retourner 

dans les salles. 

En concurrence avec Netflix, l’apparition de plateformes de streaming, capables 

d’investir beaucoup d’argent dans des films, comme Disney, Apple et Amazon, permettrait de 

relancer l’industrie cinématographique. 

Le nombre d’internautes ADSL en Tunisie s’élevait à 7,92 millions en janvier 2021 

(66,7% de la population), soit une augmentation de 5% par rapport à 2020. (Kemp, 2021) 

Le nombre d’abonnés à Internet mobile est beaucoup plus important : 17,84 

millions, soit 150,2% de la population totale. 

Les plateformes  de streaming de vidéo à la demande VOD à l’instar de Netflix ou 

Amazon Prime ne sont pas officiellement reconnues en Tunisie. Il existe en revanche deux 

plateformes locales de streaming VOD. Artify est le premier site de streaming légal spécialisé 

dans le cinéma tunisien, opérant dans le respect des droits d’auteur. La plateforme contient un 

catalogue en expansion (en croissance) comptant plus de 70 films de long et court 

métrages.  (Artify.tn)  La seconde est Forja.tn, qui offre au public la possibilité de regarder 

gratuitement des films et séries en haute définition.  (Forja.tn, 2018) 
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Les trois opérateurs de téléphonie mobile, Tunisie Telecom (avec TTStreaming), 

Ooredoo (Starz Play) et Orange Tunisie (MBC Shahid Plus), ont tous lancé leur propre service 

de vidéo mobile. 

«The Boxoffice Company »  et « AlloCiné » viennent de dévoiler les résultats de leur 

étude auprès des spectateurs qui révèle notamment un fort désir de retourner au cinéma, y 

compris auprès de publics ayant développé fortement l’usage du streaming pendant 

plusieursjours de fermeture des salles. 

On note que le développement des usages autour de la VOD (vidéo à la 

demande)par abonnement (Netflix, Amazon Prime, Salto, Disney+, MyCanal…) et à l’acte 

n’affectent pas l’envie des répondants de retourner en salle. 

Le directeur général d'AlloCinéJulien Marcelexplique d'emblée : 

« Nous les avons ciblés car les habitués représentent 75% des entrées au cinéma en 

France. Pendant cette année de pandémie, ces mêmes spectateurs sont à 80% devenus des 

utilisateurs de VOD. Ils se sont massivement abonnés aux différentes plateformes: Apple+, 

Disney+, Amazon et autres Netflix ».(Baronnet, 2021)Il continu : « La VOD n'est pas une 

béquille mais vient s'additionner à la sortie cinéma». 

Les spectateurs habitué à la salle de cinéma ayant côtoyé l’expérience streaming  

confirment que voir un film dans une salle est la meilleur des possibilités garantissant une 

expérience uniqueavec un écran et un son de plus grande qualité, un plaisir de découvrir des 

nouveautés chaque semaine, une  convivialité et l'envie de se retrouver dans une salle avec sa 

famille. Pour eux la salle de cinéma représente un véritable moment d’évasion qu’ils ont hâte 

de retrouver. 

Les plateformes ne peuvent pas supplanter les salles obscures.La prolifération des 

films en 3D concrétise de nouvelles figures de l’immersion. En cette période difficile et dans 

le but d'affirmer la résilience de l'art, il serait important de souligner la singularité d’une 

expérience intense. Ces nouvelles formes d’expériences numériques ne remplaceront pas voir 
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un film en salle de cinéma. Hélas, les plateformes numériques ont réduit l’art à la péjoration 

des clics et des likes.  

4. Solution pour continuer à faire vivre le secteur de cinéma : 

Dans d'autres hexagones, il existe des établissements financiers spécialisés dont le 

but est de financer le cinéma et des industries culturelles au sens large, et visant à faciliter et 

soutenir la production et la création indépendante par divers moyens, notamment la mise en 

place de crédits spécifiques par des organismes spécialisés et pouvant bénéficier de la contre-

garantie de l'État. 

Notons qu’il existe tout de même une aide à la production et à la vitalité de notre 

secteur cinématographique en accordons des crédits de financements aux différents 

intervenants du secteur : producteurs, distributeurs et exploitants de salles, principalement 

indépendants. Le secteur a grand besoin de structures de ce genre qui permettent de structurer 

des crédits sur mesure et d'apporter des solutions adaptées aux besoins de nos clients, en 

maîtrisant les facteurs de risque. 

En France  pour soutenir les entreprises fragilisées par la crise sanitaire, le 

Gouvernement a mis en place des aides financières. Les entreprises et associations du 

domaine culturel peuvent en bénéficier. 

Certaines aides, comme le fonds de solidaritéou l’activité partielle, sont accessibles 

aux entreprises quel que soit leur secteur d’activité. Pour soutenir les entreprises touchées par 

la crise sanitaire, le Gouvernement a renforcé les mesures de soutien aux entreprises qui est 

régulièrement mis à jour sur le site du ministère de l'Économie. Des aides spécifiques 

s’adressent aux entreprises et associations culturelles.  (CDEF, 2021) 

Conclusion : 
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La crise sanitaire a eu de nombreuses conséquences sur la production cinéma 2020. 

Une diminution remarquable du nombre de films et tournages (arrêt des tournages pendant 

le premier confinement puis reprise progressive), dont les coproductions (contraintes sur les 

déplacements), qui a impliqué une forte baisse des financements, notamment étrangers. 

Dans ce climat de pandémie, des  Incertitudesvoient le jour du côté des 

investisseurs, à l’instar des Chaînes TV, en particulier les chaînes privées (chute des recettes 

publicitaires) ainsi que les distributeurs (fermeture des salles en France et à l’étranger) ;  

L’épidémie a accéléré le processus de transition de la culture et des arts vers le 

numérique. La culture se réinvente grâce au numérique, sur nos ordinateurs, nos smartphones 

et nos tablettes. Les plateformes, elles, n’ont jamais autant proposé avant cette crise, les 

nouveaux outils de diffusion avaient déjà conquis une place conséquente dans nos vies. Le 

confinement n’a fait qu’accéléré la chose. 

 Les artistes ont convertit cette situation en un concept esthétique sous des 

nouvelles formes de production artistique « les plateformes numériques », ces nouveaux 

outils de diffusion culturelle ont conquis une place d’envergure dans nos modes de 

consommation. 

En Tunisie, la crise sanitaire a conduit certains cinéastes, les plus jeunes, à changer 

de méthodologie en optant pour la formule numérique. Une nouvelle génération de 

talentueux réalisateurs ne cesse de briller à l’échelle internationale et au niveau festivalier 

alors que non loin de leurs entourages, les lieux de culture sont fermés. 

Des films qui continue malgré tout de cartonner dans les festivals 

internationaux et ayant récolté jusqu’à ce jour des prix internationaux comme: 

«L’homme qui avait vendu sa peau», dernier long-métrage de la cinéaste Kaouther 

Ben Hania , Mehdi Barsaoui avec son premier long-métrage «Un fils» et Alaeddine Slim avec  

son deuxième long-métrage «Tlamess». 
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Cette crise sera probablement suivie d'un changement. L'art demeure une passion 

et une source de beauté et de joie pour tous.  

Restons positif et continuons à apprécier l'art.  
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Abstract:  

The cinematic image is considered an artistic discourse that carries with it an expression of the concerns of human life and a treatment 

of its living issues through a vision that evokes different paths to achieve communicative manifestations between the eye of the spectator 

and the observed subject, as part of its diving into current issues and contemporaneous topics. 

 By studying the cinematic image, we discover the influential characteristics it contains through the discourse it bears: a formal and 

linguistic discourse at the same time. 

Despite its spread around the world, the Corona virus has not ceased to make the seventh art a catalyst for research and creativity, and 

the virtual image as a mean through which fields of knowledge and art intermarry, making communication between the author and his 

audience smooth. And this is what makes the cinematic art become an indicative context that affects the human reality and conveys its 

implications, through Directing the cinematic image in an intertwined plastic vision, making the seventh art one of the most influential 

things in human minds. 

 

Key words: 

 Covid19-Virtual image – production – image – production- photo installation – editing. 

  

ص  :امل

ا    ا لقضايا سانية ومعا ياة اإل ا عن مشاغل ا عب ن طياته  نمائية خطابا فنيا يحمل ب ستحضر مسارات مختلفة عت الصورة الس ة  شية ع رؤ املع

را مواضيع  ا   غوص ضمن  وذلك  د،  َ املشا واملوضوع  ن  الع ن  ب تواصلية  تجليات  بتحقيق  نمائية،  نلتقوم  الس الصورة  دراسة  و باألساس.  ية  وحي ة 

طاب الذي  ا ع ا ية ال تحتوي عل صائص التأث شف ا  خطاب صوري ولغوي  اآلن ذاته.   تحمله:نك

ع حافزا للبحث و  ورونا عن جعل الفن السا وس ال سيطة، لم ينفك ف اضيةوالصورة    إلبداع،اورغم تفشيه حول ش ارجاء ال ا    االف اوج ع وسيلة ت

ي بمثابة سيا نما وره سلسا، ليص الفن الس ن املؤلف وجم نقل  حقول معرفية و فنية تجعل التواصل ب ي و سا ياته، وذلك ق دال يؤثر  الواقع اإل   حي

شابكة، جاعلة ال شكيلية م ة  نمائية  رؤ ةفع اخراج الصورة الس شر ا  العقول ال ع بذلك من أك األشياء تأث   .ن السا

  

لمات املفتاحية:  ال
ك  اضية ، اإلنتاج ، ال نمائية ، الصورة اإلف ائحة ، الصورة الس  يب الصوري ، املونتاج.ا
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  املقدمة:  

صوصيات املتعددة    تتم الصورة باإلنفتاح ا التنوع  الرؤى وا ز من خالل ا بمثابة وسيلة ي الذي يجعل

وفنية   إبداعية  تجليات  لعدة  حاملة  أداة  ون  ت نمائية  الس الصورة  جعل  م   سا ما  ذا  ولعل  ل  التأو

و  ن تتغ وت ل املواز ة جعلت  ا مثلت رؤ ورونا بإعتبار ور جائحة  املة لعدة  ن ح تزامنت بالتحديد مع ظ

الت تجعل ا وذلك من خالل الكشف  تأو ور ا وظ ن تنفتح ع بروز ا  عن  األع ا ا  مم مي   أن"   حيث  وأ

ا  خاصية  تمثل  عالمة  الصورة ل  قابلة  كو ن  جميع  ع  تنفتح   ف   للتأو ا  تنظر   ال  األع ا  ف ل   إذ   و

انية  تمنحنا ديث  إم ا  ا الت   وتقديم  ع ا  ومختلفة  متعددة  تأو الصفحات    "حول   ) 33-32(عاملي، 

اضية  بما  الصورةف ا ع عالم الصورة اإلف ات تنفتح  ا الفعال  الكشف عن الواقع    تحمله من مم ودور

ورونا.  يمنة جائحة  ي  ظل  سا   اإل

عاد جمالية ووسيلة تكشف       ة عن أ ة مع ورنا رؤ يمنة جائحة  اضية مع  صبحت الصورة اإلف
ً
لقد أ

روج إ الشارع أو   ونية عوضت ا ا ضمن مواقع إلك ا وع ياة ال أصبحنا نتواصل مع عن مجاالت ا

ياة   ون  الفاعل األسا  بناء ا ي وت اص لتغوص بذلك  العالم الالمر التواصل املباشر مع األ

ياتية   ل املعاي ا ت  غ ذلك  ورونا. و ا  ل العوائق ال جلب اضية ورقمية تواصلية رغم  ع صورة إف

ون حاملة لعدة تجليات تحقق التواصل  نمائية لت ذه الظروف  ع الصورة الس يمنة  ة مع  و  اإلستمرار

نمائية نائية .فباتت الصورة الس ة    اإلست ا  عددت  بمثابة رؤ ات  ف ّ ا    وتنوعت  املم لتغوص    املواضيع  ع

لت   ش اضية ال  ي ع عالم من الصور الرقمية و اإلف ن الدالالت واملعا  أعماق األشياء ال تمزج ب

نمائية  ا  ضمن الصورة الس ا اشفة عن تجليات  وتجلت ع جل أر ي وسيلة  نما ون بذلك الفن الس ولي

املة   وا الرقمية  عاد  األ ذات  اضية  اإلف للصورة  ما  ا و  الوظيفي  التذوق  ا  ع يحضر  إبداعية 

ا   بتجليا الرقمية  نمائية  الس الصورة  فيه  تتم  ف  عالم  ع  العصر  تطورات  عن  اشفة  صائص 

ا  اإلبداع ن وذلك من خالل حضور اضية  ذات ا نمائية  إف ن تقاطعات فنية س ية ع عالم يجمع ب

اضية ال يقوم   ما  خلق الصورة اإلف ون مسا يالية ال تمثل عنصرا أساسيا ي ضمن عالم الصورة ا

رؤ  يخلق  متنا  ال  عالم  إ  ي  ونه  ل نظرا  رق  عالم  ع  الف  اإلبداع  ا  ل  عل ق  تخ تكنولوجية  ة 

وفيد   ا أزمة " دود ال جلب غوص  19ا ا  حقق اإلنفتاح اإلبدا ع عالم تكنولو إف   ّل   " و

اته، م بذلك    مم سا ا األزمة و دود ال فرض ل ا نمائية تحقق تجاوزا ل وذلك من أجل بث صورة س

ياة  مجاالت  جميع  بالتوغل   اضية    ا إف خصوصية  التطورات    حع  مواكبة  من  سان  اإل يتمكن 

باتت ا  و ل نظرا  نمائية  الس ا  ام ال ع  اضية  اإلف الرقمية  الصورة  جاري  و نمائية    العصا   مثلت  الس

ة ر نمائية  صورة  ل    املوجودة  ال األ   س بمثابة  عاد    فاعلةال  داةف  أ عن  الكشف  مة   واملسا

ن التخاطب وخصائص  شر ب ا  ال عو  وذلك من خالل حضور ة  ا ضمن رؤ سان  واقع  تجل ش.  اإل   املع
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مت   ال سا الفيلمية  صائص  ا م  أ عن  الستار  يح  س البحث  ذا  خالل  األفالم  فمن  أبرز  إخراج   

ة املعالم من خالل   ات الوا ر الص و كشفت بذلك عن التأث ة ا نمائية ال صورت خالل ف الس

يه من غموض  املستقبل   ع ن ما  ن وتب ي الوضع الرا ا ضمن  فضاءات عرضية رقمية تحا حضور

ائية  عاملية .  يمنة و سان  ظل  تظر اإل   الذي ي

التا   بلور  ت البحث  ذا  الية  إش فإن  ي  لذلك  نما الس الفن  اضية   اإلف الصورة  شأت  كيف   "

جائحة  شار  إن أثناء  نما  الس صناعة  ع  شّدة  ا  نفس الرقمية  التكنولوجيا  فرضت  وكيف  العاملي؟ 

يمنة فايروس كورنا    " نمائية العاملية  ظل  لت الصورة الس ش   ؟  كورنا  ؟ و كيف 

ي العامليحضور   خصائص -1 نما اضية  الفن الس   19زمن الكوفيد   الصورة اإلف

مت الثورة التكنولوجية  خلق العديد من التطورات التقنية ال برزت ع توظيف   الوسائط    لقد سا

توظف أصبحت  ال  تك     التقنية  ا  نجد ال  تلك  ا   م وخاصة  امليادين  ل  و   الفنية    األعمال 

نمائية ية    ،الس التعب األساليب  ا ضمن مجموع  تنفتح ع األخر ع حضور باتت تمثل بوابة  ا  بإعتبار

ن    ال مزجت ومي    و البصري   السمب ا ع الصورة ال تتج وفق من مف ، وذلك من خالل حضور

غوص    ه و  ، فبالبحث   تنفتح ع ومية  الداللية و املف عاد  ع  أ ا  وم الصورة وجد  لسان    مف

منظور,   البن  مت  العرب  تو ء  ال وتصورت  فتصور,  صوره  وقد   , (صور)  مع  وا ر)  .و.  ص   ) مادة 

ته, و  ي ر: التماثيل  صورته و ذا اإلطار بأن  ابن األث    كما يقول ،    )1997(منظور أ.،   "  التصاو "الصورة     

ته, وع مع صفته, يقال:   ي ء و ا, وع مع حقيقة ال ر م) ع ظا ترد  لسان العرب (لغ

ته, وصورة كذا وكذا  ي و "مرور الفكر بالصورة   "أي صفتهصورة الفعل كذا وكذا أي  ر ف ، وأما التصوُّ

  , ل ف ش ارج  ا  مخيلته ، إبراز الصورة إ ا ا ثم اخ ا وانفعل  د الطبيعية ال سبق أن شا

لــي و ش ر ف , أما التصو ر إذا عق   )1997(منظور أ.،  ''فالتصوُّ

ن الوا و   ز ع صور  تراوح ب سيط ليغوص  املركب ولي ذلك فإن الصورة تمثل عاملا خلق من ال و

ن وضمن   ق الذ ا عن طر ن إ بلوغ صور ندرك ا بالع ستطيع رؤ املمزوج ف تحضر ع الصور ال 

ن  من  ار  ذات ا يال والتذكر و اإلستذ عتمد ع ا خالل إستدعاء صور غابت    عالم الذاكرة الذي 

يلة   ا ع   إال  ا  يمكننا إستحضار ز ضمن    ،عنا وال  ت عاد ورؤى  أ ل وفق من يكشف عن  ش ا ت إ

امل  خصوصية  ع  تدل  وسيلة  عت  الصورة  فإن  لذلكة ،  و تكنولوجي  ةتقني خصوصية خيالية و    الذي   الت

ي   الفن  داخل  تحققه نما ا  و  خيا  عد  ع  الس ي  حضور   عن  يكشف  إف نما ل  س ش   الصور   فيه  ت

ة   خالل  من  وذلك  واملتنوعة   املتمازجة  ار   تروج  رؤ   تنفتح   داللية   تجليات ل  حاملة  ف،    حياتية  وقضايا   ألف

ي  النص  ع نما ن  تراوح  صياغات  عن  بالتعب  يقوم  الذي   الس سلية  ب ن  ذات    والنقد  ال عت   ا ف 
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ان لعملة واحدة نمائية   الصورة   خطاب   ع   املنفتحة  الوسيلة  بمثابة  اإ  ،وج ا تكشف عن    الس و نظرا ل

يالية وال   ا الصورة ا م ف ة أحيانا ومقننة أحيانا أخرى ع مسارات متنوعة ت تجليات خطابية موج

نما حيث أنه يحمل سلطة   يمنة عاملية ع عالم الس ا يحاول تحقيق  رت ع عالم  إف ية  ظ توج

ز كعالم شاسع أكده نما يقول   حياتية ت و ممن طور آليات الس سون و ور توماس إد ع املش من  "ا

سيطر ع أقوى وسيلة للتأث  الشعب نما    (الفيلم واجلمهور عن السينما واألدب)  ." ..سيطر ع الس

ياتية ضمن خصوصية   عا وتبحث  قضاياه ا ة  نما  لغة العالم و املوجه له ع رؤى صور فالس

ذا ما يتج  ا  بناء الفضاء الف ولعل  يال وسيل ون بذلك ا خيالية تكشف عن عالم ف باألساس لي

شية ال تظ سانية املع م مع الروابط اإل اضية  ع  ما تحمله من خطاب ي ر ضمن خصوصية إف

نمائية   الصورة  دراسة خيالية، حيث أن   ر    الس ة التفاعلية ال تظ صوصيات التأثر شف ا تجعلنا نك

نمائية   الس الصورة  تحمله  ما  ع  وذلك  ن  ا ذات  واللغوي   الصوري  طاب  ا يحمله  ما  خالل  من 

نمائية العاملية ال واكبت جائحة   اضية وخيالية وظفت  العديد من األفالم الس اضية من رؤى إف اإلف

ر ة ا تمكننا من التواصل ع خصوصية تقنية    فنية  و  معرفية    حقول ع    تنفتحالص ،ل  ورنا  وف

ر ع العالم   ل وفق من يظ ش اضية ت ا ع صور اف ن، من خالل حضور اضية  ذات ا ورقمية إف

ز ع ذا ما ي عادا خيالية ولعل  ا أ ن طيا اضية تحمل ب لة إف ي ي ضمن  نما ال رقمية  الصورة ال  الس

ر   بتصو نمائية  اتقوم  الس من  ل ألفالم  سد  ا ا  ف يتحول  ال  نمائية  الس للصورة  الرقمية  عاد  األ ن  تب

األفالم   تجليات  ضمن  حضوره  خالل  من  ي  نما الس شكيل  ال ع  بالفعل  يقوم  محرك  إ  صورة  مجرد 

ة    الرقمية لت ع عمليات    القص ش ر ضمال  ية تأليفية تظ اضية  تركي تماشت  ا خصوصية رقمية إف

ا ما برز  فيلم '' ر الص ، ولعل من أبرز ل كب مع  تجليات ا ره    ''صراص  الليلش الذي تم تصو

ذا ما   نمائية ولعل  ز لقطاته حاملة لبعد خيا يحضر داخل الصورة الس ر الص لت ة ا خالل ف

عانيه   نمائية أمام ما باتت  ن البحث فيه والكشف عنه لتنفتح بذلك الصورة الس رج يحاول العديد من ا

وفيد   يمنة  ل بذلك    19دور العرض  ظل  ش ركة واإليقاع  الصورة  و لت ة  والصوت وا ع تجليات لغو

يالية اضية وا مة  الكشف عن تجلياته اإلف ون مسا فيلم  ي صورة تمثل لقطة مأخوذة من    و فيما  ت

نمائية املصاحبة .   صراص الليل ا ع  الصورة الس يا و  اإلف ضور ا   لتكشف عن ا
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يوارت من  فيلم "صراص  الليل ''   لقطة   : 1صورة عدد ن س   فيلمية  لكرست

 

خالل  ف من  يا   ا البعد  فيه  ل  ش ي رق  عالم  ع  ا  حضور  عن  تكشف  فيلمية  لقطة   

اضي الصورة اإل   حضوره   اف يمنة    ة بإعتبار روب من الواقع والتحرر منه خاصة  ظل  م  ال سا

دودة ال   ا ا عاد ز من خالل الرغبة  تحقيق  تجاوز تتحرر فيه الذات من أ و ما ي ورونا و جائحة 

عد ما   العاملية  نما  وض بالس م  ال اسة لدور العرض  سا إنت ر الص من  ة ا دته خالل ف ش

لتأ نمائيةي  ولألفالم  الس ة    األفالم  نما    القص الس عانيه  قر  تق من  منقذ  بمثابة  ائحة  ا ذه  خالل 

اضية املركبة ع املونتاج    العاملية، ولتلعب   مساعدا ع خلق النجاح والكشف عن عنصرا  الصورة اإلف

ي  ا املر ع  طاب  ع  ال  البارز  نمائية و ذلك  الس الرموز  صورة  ع  املنفتحة  ة  اللغو كيبة  ال صياغة 

توى .   ل وا   والشفرات ال تحمل الكث من الدالالت ع مستوى الش

ديث   نا يمكننا ا عادعن  ومن  شائية العمل الف    األ مالية إل و        املعاصر ع خصوصيات اإلرتحال  ا

عض النماذج الفنية  اإلنتقال ضمن الفضاء ا ورونا من خالل قراءة   ا زمن جائحة ال نمائية  إلف الس

اضية   و  اإلف والتداو  ما  ا والتواصل  التخاطب  عملية  ا  خالل من  ز  ت مرئية  لغة  ع  تتج  ال 

ن امل ة  الوظيفي ب ن الصور بدع واملتلقي وذلك من خالل رؤ اج  ب م   خلق  االم سا ال تتو   جمالية 

ا سان   العصر  بإعتبار أن "  وتتألق  العالم اإلف تمامات اإل و وسيلة للتعب عن إ الفعل الف 

ش فيه" ع ش    .)9(غالب، صفحة ص    الذي  ع من املع ه الذي يدخل  عالم ف نا و يكشف عن تأث ف

ن املوت واليومي   سان ب ياة لتتج بذلك األعمال  وفق من يدل ع صراع اإل وسيلة  ال  ا نمائية  س

ا يال اإلف اضر  فاعلة  ا ن ا ي    ع مراوحة ب نما و ما يفتح الفضاء الس واملستقبل واملا و
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نطيقي إن    ا و السب يال اإلف ن ا ون مراوحة ب ة ت ائحة والتحرر من القيود ع رؤ ة ا ملواج

دود .  ل ا نمائية من تجاوز    التعب عن ذلك ، لتتمكن الصورة الس

ر الص -2 نمائية  أثناء ا ة نقدية  تجليات الصورة الس   رؤ

إنقلبت ف ر الص مسارا  ة ا ة أشبه  مثلت ف انت ف أنه  ة حيث  شر للذات ال ياتية  ا ن  يه املواز

ل   ب  أزمة شاملة ل س و ما  ته و سان ع عالم ال يتجاوز حدود جدران ب ن الذي قبع فيه اإل بال

لت حاجزا  أمام اإلبداع   ا ش ال بإعتبار أ ذا ا ن   ن املتضرر نما  العاملية من ب ون الس امليادين لت

ن الكبار والصغار للتفك  إيجاد حل  الت ن العاملي رج ذا ما دفع بالعديد من ا ري لألفالم ولعل  صو

ر   م إعتمدوا ع تصو م  ذلك حيث أ و وسيل ضور الرق  ان ا يمنة القاتلة ف ذه ال م من  يحرر

ة ال تتجاوز  الـ ا ورق يت  10أفالم قص ا ع عالم إف دته  دقائق وعرض ميع من مشا ولعل  ،مكن ا

اضية   ا الفضاءات الرقمية و اإلف ذا ما بات يتمثل من خالل حضوره ع الرحلة اإلنتقالية ال تحقق

ر   ا ة  نمائية  ف األعمال الس ان يحتضن  أثناء  ال تكشف عن م حيث    19أزمة الكوفيد  الص 

ا  تجلت   مالية ال  بذلك رؤا يطقية و ا ن  تاإلس ع عن خصائص العصر الرا ا رؤى  ن تجليا حمل ب

  '' ن  ذا املنظور العر عن تجليات "مناخ العصر الرا ش وذلك ما يكشف من خالل  ذا الزمن املع و

من   يحاول  ية  عب وسيلة  بذلك  ل  ش أنه  حيث  ورونا  ال ة  ف  املتجسد  ي  نما الس الفيلم  يحمل  الذي 

رج الغوص  مم  ا ا ن ،وذلكخالل شتم فيه روائح املرض واملوت  ذات ا الفيلم  ألن    ات الواقع الذي 

ي بات يمثل   نما ات الفن    الس ا بإعتباره مخزونا لنظر ي الرق اإلف نما عاد    الس يحاول أن يدرك أ

نما العاملية   و ال تحاول    الغائية ال تكشف عن حضور خيا ، ترتحل داخل الصورة الرقمية لعالم الس

ونية وتجسد   ة  أن تتقدم ضمن خصوصية تتحرك  املواقع الرقمية واإللك ة واقعية بصر ن  تحمل  رؤ ب

ا خصوصيات خيالية   دا اوفنية  أ شر ع    تجعل ة  تن ة صغ تتج  و  فضاء العالم الذي ندركه اليوم كقر

مت فيه الصورة التكنولوجية ال باتت تلعب دورا   ت بفضل ما سا ا من الب ع فيه جل األحداث ال نتا

ا   سان بإعتبار ديثةب  تقوماما  حياة اإل ة  تصور    اإلنفتاح ع عالم التقنية ا ز ع أفالم قص الذي ي

ا فيلم  ،  اضية  خياالت إف سا "  ولعل من أبرز ي    الذي يحمل عنواننغارد  سبي نولو الذي عرض ع  "  ''ب

اضية تحمل شعار " مقد  ف  "    نتفليكسخصوصيات إف ون فيه    بذلك  نقلنا  سا ايات  ضمن عالم ت ال

من متحررة  واملستحيل  العرضية  دود  الفضاء    بإعتباره  ا ذا  الرق  يبحث   ا   الزاخراإلف

شاء الصورة   ا أثناء إ ك عل ي ال نما رج الس ات ال يحاول ا صوصيات واملم عد  با التوثيقية ع 

ل فيه   ش ا ي ي    إف نما ر الص  الفيلم الس ة ا ع من ف نالنا "  األو ،  ال يصب      ع مرحلت

رج   ا ا  ا  ف بمستوا "الفيلمية"  الصورة  تكون  ي  ل تقنية  وأساليب  ار  أف من  اإلبداعية  طاقاته  ل 
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ور حاضرا    م ا. أما املرحلة الثانية، ف أن يكون ا اق شر ا و ا ودقة ألوا الف املرموق ونصوص

الف  م  ن  ب تصوراته  يصوغ  ن  ح املونتاج  إن  آخر  بمع  رج،  ا ن  ومحتذ وعمقه  واه  يلم وطوله 

يقاعه ا  مخاطبة اآلخر"  و ا نمائية واتجا ا للصورة الس (يوسف، صفحة  ، فإنه يفرض تصورا مركز

120(     .  

نمائية الس الصورة  باتت  فقد  الص    تمثل  الرقمية  لذلك  ر  ا ة  ف تجليات  أثناء  عن  تكشف  ة  رؤ

ن الواقع و   الذي   العرض الف قيقي  من خالل حضور يراوح ب ن الرق وا يال و م    ا سا تجليات 

ي نمائية ال تقوم بإبراز  شأة الصورة الس  ا ا "   الواقع  الو  فيلم  "    لم رحلة إ األقايفوخاصة م

نو ستحضر    لباولو سورنت ال  مية  الو اضية  اإلف الصورة  ن طياته تجليات تكشف عن  ب الذي حمل 

س س ا مع البابا فرا طانيا  لقا ي    ملكة بر نما طاب الف الس شائية ا يا  الذي يجعل من  ضمن إ ا

الف   العمل  بناء  اضية وسيلته   اإلف بإعتبارالصورة  م  ا تقنية رقمية  باألساس  ن  سا غي مواز

نما ال يرتاد الس دور  اتت  الطلب و و  با و املتفرج  ا العرض  تقر ن  ت يقارب س ور جائحة    ن منذ ما  ط مع 

حديثة    19وفيد   وسيلة  عن  البحث  نما  الس عالم  ن  تم وامل ن  رج ا ع  الضروري  من  بات  لذلك   ،

ة عرضية واس ور وتجعل األفالم تحقق رؤ م و ما برز خاصة  البندقية  عوض اللقاء املباشر با عة و

الصورة   شأ ع  ا ي اف الرقمية وسيلة تتج ضمن واقع  اللذان جعال من الصورة  املغرب  بإيطاليا و

ا   ز ع عالم خيا ورق إف ي ي شا طاب إ نمائية ،ف باتت تمثل صورة حاملة  ن الس   ذات ا
مت   و ية سا عب ل  بذلك تمثل وسيلة  بحث   ي و نما ية داللية تنفتح ع عالم س   هء او ر  خلق ب

ر    ال ة ا ا مع ف ورونا وتزامن عرض ا أثناء جائحة  ر باتت تتحرك ع خصوصية األفالم ال تم تصو

نما   ا ضمن إبداعية فنية وفق ما أنتجته الس شائية داللية تكشف عن حضور ا تمثل إ الص حيث أ

ال جل  مع  تفاعل  و يتحرك  ا  إف عالم  ع  ا  حضور خالل  من  وذلك  اليوم  ال  صيات  املعاصرة 

لة   املصورة ع تجسد الصور  ا أثناء العرض   خيالية ي عاد ائحة وكشفت عن أ ا أثر ا ن طيا حملت ب

ي للعديد من األفالم  نما نمائية العاملية .  الس  الس

ية تكشف   عب ر الص و باتت تتج ع خصوصية  ة ا نمائية برزت أثناء ف حيث أن الصورة الس

ا   ة عن ديناميكية  عن حضور يولوجية تجعل من الصورة ذات جمالية مع عاد ف ا أ ة تدل عل ضمن رؤ

ا الكشف   ن والعقل  ذات ف ال تكشف عن تجليات تواصلية تحاول ع ا الع ة تتقبل ز ع  رؤ ت

ا تدل ع تجليات تكنو  ية ، حيث أ يمنة جما ات التواصلية ال تحضر وفق  لوجية ورقمية  عن املقار

ة   ضمن مقار ا  يتقبل الذي  الرق  العالم  ز خصوصيات  تتج ع رؤى خيالية  ت ديناميكية  تواصلية  

وفيد   ور  ا علينا قيود العالم ع ظ م   19فرض و ماسا ن الفرد و مجتمعه   خلق  و ” توّحد مباشر، ب
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املبا  التوّحد  ذا  كمجموع.إن  تمع  ا و  الفرد  ن  ب ثّم  ومن  ال ،  األش به  ت  تم ،الذي  اآل  شر 

صفحة  "  ،، ة  وذلك  )47(طراب رؤ مجتمع    ع  عن  تكشف  ا  أ ت حيث  ن اإلن عالم  ضمن  تتج 

ا عد تخي و إف ي يتج من خالل  نما يا الذي يكشف عن      س ن الواق وا وذلك ع مراوحة ب

اضية تقوم ع عمليات   ون ماثلة  خصوصية رقمية إف اضية ت تقل عن رؤى إف م  تجليات ت حضور

ر   عالم لق ال تظ ز ع القيام بنقل   ا نمائية باتت ت لت من خالل عدة عروض س ش نما ال  الس

ش اليومي ا  و   ،الوسيلة ال تكشف عن خصوصيات رقمية تقوم باإلنفتاح ع املع ذلك من خالل حضور

 إ عالم غ ملزم له قد يكون مل"    ع
ً
 واجتماعيا

ً
يقيا ن له ف اور باألمل ، أو اإلحباط    ائيعالقاته مع ا

ك، س عن قضايا مش املش ذا العالم،أنه  أو م بالتنف يام ووعود عاطفية،  كة أو قصص حب و

نت  عالم ا  حيث    .)2000(اللبان،  "اإلن خطا ل   ش ت ة  رؤ ضمن  ا  حضور خالل  من  بذلك  برزت 

ا ضمن   ومي الذي ينقل م  خلق تجليات  املف سا ا تتج  مسارات مختلفة  عالم الصورة بإعتبار

ية تكشف عن عالم من   نمائية ال  األنظمة اتأث ة نظر تطابية للصورة الس ز من زاو نفتح ع  ت

م  التج  فنية  العرفية و  املقول  جملة من الرؤى وا سا نمائية  ال باتت تتمثل وفق عروض س

نمائية   اضية الرقمية الس م  تحقيق التواصل ع الصورة اإلف سا ع العديد من التقنيات ال 

ا   ل ال ش نمائية  م ذلك  بروز العديد من األفالم الس ر الص حيث سا لت أثناء ا ش ال 

ال  ا الرقمية  الصور  من  العديد  بخلق  قاموا  فقد   ، خاصة  ن  العاملي ن  رج وا ن  املمثل من  لعديد 

ساعد  إبراز العديد من ن الرؤى واملواضيع ال  م  التفاعل  ب نمائية      سا الصورة الرقمية الس

ارا وتفاعال مع املتلقي ،حيث   ا أك إبداعا و وم بالكشف عن صور تتجسد  الرقمية تقذه التقنية  ف أ

الرقمية    نما  الس ة  رؤ م  ،  ع  أفالم عرض  ن  رج ا من  العديد  مساعدة  م   سا ما  ذا  ولعل 

عاد  ا الكث من األ ز من خالل اضية ت ية ع رؤى إف قة مب ال تكشف عن خصوصيات فنية  بطر

ذا ما   ا اإلبداعات الفنية الفيلمية ولعل  ر ف يال تظ اقع وا ن الو ي يراوح ب نما   يتأكد ع عالم س

انت فضاء    ا  أ ر من خالل رؤى برزت أثناء أزمة كورونا حيث  بالذي بات يظ ن  خلق سمح للمخرج

ة  تحمل   ات،أفالم قص ا ع  الكث من املم ور بع  تكنولوجيا الفيلم الرق    وذلك من خالل ظ الذي ي

ت  وارمن الب جةماالجتما الثقا  لق صورة ل   الرقمية .   بمستحدثات التكنولوجيا   م

يالية أثن   -3 اضية وا شائية للصورة اإلف عاد اإل نمائية ااأل   ء عرض األفالم الس

فضاء  ي  نما الس الفن  عالم  عاد    عت  األ ا  ف تنفتح  ال  الرقمية  التقنية  األسس  ه  ع تتج  مفتوحا 

ز ضمن خصوصية خيالية وفني  اضية ت عاد إف ا ع صور الثقافية لتتج ع أ   ة تنعكس من خالل تجل

ة   ر التصو املوضوعات  ا  ف تتعدد  حداثية  صور  ضمن  يحضر  خيا  عد  ذات  نمائية  س أفالم  عكس 
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نما حيث    واألساليب ال ه أفالم الس ر ع ا الذي تظ ا ضمن رؤى العالم  اإلف ا تنفيذ يتم من خالل

ا فقد مثلت جائحة   العرض االف ا  شاشات  ا من خالل حضور ندمج ع د و ا املشا يتحرك ف

مت ع ونية سا نمائية ع مواقع إلك دة األفالم الس ما  خلق خصائص مشا ا  ورونا دافعا مسا

اح   سبة من األر ح مادي كب ولعل من أبرز األفالم ال قامت بتحقيق أك  نمائية  تحقيق ر األفالم الس

العالم  التطور داخل  أيقونية تكشف عن  تجليات  ة تكشف عن  يمثل رؤ بات  الذي  العالم  دة   واملشا

ّ التكنولو املّتج ضمن "   ع ا أن  ان    آلة نفسانّية نحاول بواسط قيقي للفكر سواء  عن العمل ا

ّل إشراف من جانب العقل   قة أخرى، ذلك  غياب  أم الكتابة، أم ألي طر ق الكالم،  ذلك عن طر

" تمام أخال أو جما ل إ اة فرج، صفحة  وخارج نطاق  : ترجمة مو ف إميل مول   ،   )82(خوري, جوز

ي باتت تتج   نما ز من خالل    خصوصية فع عالم الفن الس و ي ية تتأثر و تؤثر  فضاء رق  ف تأث

ا ز فيه الصورة من مجرد عرض    الفيلمية لتكشف عن عالمالصورة    حضوره ع تجليات تتجول ف خيا ت

يل ألحداث حياتية إ أداة تقوم بتحليل الواقع ورصد   ياته ال باتت  خصوصياته والكشف عن تجلو

ز ضمن عالم من  ة   الصورة   ت ل  ال  البصر ش ا   عدسة  ضمن  ت ام نمائية  ال ة و   الس ع العالم    من ج

ن  م  خلق عالم متوازن يكشف عن تجليات تجمع ب سا ذا ما  ا من ناحية أخرى ولعل  الرق اإلف

ذا ما يفتح الب يال ولعل  ا الواقع وا نما لتحقيق مبيعات  ا ع  اب ع مصراعيه لدور الس مة ألفالم

الرأسمعالم رق يحقق   ح  ن  تحقيقه فيلم  الر و ما  العالم" ليحقق خالل  ا و ''جولة حول  ترولز 

دة   سبة مشا ورنا أك    جائحة 

  

  

ة لفيلم ترولز مأخوذة  :  2 صورة عدد  ار   ''حولة حول العالم" من الصورة اإلش
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ا ع   نمائية وذلك من خالل حضور شكيلية للصورة الس صوصيات ال ذا الفيلم برزت ا فمن خالل 

مت  تحقيقه املواقع   ذا ما سا دة جعلته يصل إ إحتالل مراتب عاملية أو ولعل  ر ومشا نجاح با

مية الصورة ميع من التمتع بأ ا تمكن ا اضية بإعتبار نميائية دون ارتياد دور العروض ،لذلك   اإلف الس

ت و   د من الب شا م  تج عمل ف معاصر ورق  سا ا  اضية من حيث أ مية الصورة اإلف تكمن أ

اضية ال  بذلك تقوم بتقديم  وم عت  حقال فكري يتج ع الصورة اإلف ما  كمف ون مسا أسا ي

ن  لتنكشف معالم   ا  الكشف عن تجليات إبداعية وخيالية  ذات ا وم العالم اإلف ل ما  ع  مف

ة "" ة أو ا جر  من التَّ
ً
ة بدال ظر ّ ،  ف  عتمد ع الفرض أو النَّ قر

ّ
اقع الت و الو  ّ ا اقع االف الو

ا ثالثّية  ملناظر  اسوب  ا ا  د ِ
ّ
يول اة  الذي  محا اظر  النَّ ن  ِ

ّ
تمك األحداث  من  سلسلة  أو  يط  عاد  أل

قة تبدو فعلّية ا بطر تفاعل مع ا ع شاشة عرض و ونيا خاصا من أن يرا اًزا إلك . و     ستخدم ج

َض  ّ ، أي  مصدر مأخوذ من اف ّ أو احتما ، ع نحو ظ ّ ا اًضا ع نحو اف ا ع    اف لالستدالل 

تبدأ ا  اض''  غ باالف ة  العلميَّ فنية    )ar-http://www.almaany.com/ar/dict/ar(  املعرفة  يمثل خصوصية  أنه  حيث 

ب ضمن خصوصياته الفنية ال تتحول      تدل ع تجليات حضور  ورونا و عالم أخر يتكشف ع عالم ال

ي و   نما شكيل العالم الس شأ ع  ذلك من خالل الكشف   املواقع و الفضاءات وتصور واقعا خياليا ي

ر ضمن  اته ودالالته ال تظ عاد ثالثية عن مم وميه ذات أ م  الكشف عن عالم  عوالم مف ف سا

ة تدل ع مقاصده الفنية و خصوصياته ال ية  يقرأه ملتقبل ضمن رؤ ن حيث    ماليةو اتعب  ذات ا

نمائية تبعث  الباحث الغوص  تجليات   ا تقوم بالكشف عن صورة س اضية ال    أ ية الصورة اإلف ما

ان من    ''  تدل ع   شاءون و  أي م ا  أي وقت  يح التواصل ملستخدم ات اجتماعية تفاعلية ت شب

رت (...)   ا من  العالم، ظ ي وتبادل الصور و غ ي و الصو م أيضا من التواصل املر منذ سنوات وتمك

م انات ال توطد العالقة االجتماعية بي ، "  اإلم    )1201(الدلي

اضية نما باتت تمثل وسيلة تتج ع صورة رقمية و إف يال الفاعل  الصور املركبة    فالس تنفتح ع ا

ية وتراجعت فيه العديد من اإلنتاجات الفيلمية ،حيث   ع عالم بات تتحكم فيه العديد من الظروف ال

ة الرقمية ال أن الصورة الرقمية تجعلنا ندرك عاملا داخليا تتصارع فيه   ة لألالم القص ر األحداث التصو

ر   ة ا شد املتفرج وتجعله يتحرر  الص لتنفتح    برزت خالل ف ة  ع عالم ف تحضر  لقطات بصر

ل . ر الص بالبقاء  امل ا عليه ا ية ال فرض   من تلك الروتي

ز ضمن عالم   نمائية ت اشفة عن تجليات فنية تجعل من األفالم الس اضية وسيلة  لقد مثلت الصورة اإلف

ر الص بف ل أنحاء العالم لذلك بات من الضروري البحث عن  يمن عليه ا ورونا ع  يمنة ال عل 

وض   اما  ال نمائية لتلعب دورا  ا الصورة الس ا وتحرر ع سبل تكشف عن تجليات العالم اإلف

اضية.  رج اإلبحار  عالم خاص عالم  الصورة اإلف ا ا ة يحاول من خالل ي وفق رؤ نما ال الس   با

 تمة : خا

ل أنحاء العالم وسيلة  ورونا  جائحة  مثلت  لقد        ر الص   ة ا مت  خلق العديد من   وف سا

شكيالت ز جلية خاصة ع  تلفة لت ياتية ا ات ا نمائية  التعب شه  بات  تكشف عما  س سان   ع   اإل
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مثلت فقد   ، اليوم  نمائية  الصورة  املعاصر  ة  الس رؤ ال  حاملة  بذلك  ز  فنية  ألش   العالم  تجليات  ت

ا نمائية  الصورة   ع  اإلف املة   الس ة  لقفزة  ا ة    عن رؤى   مع ا  من   يمكن   بصر عاملنا من    إبراز   خالل

ت ضمن خصوصية رقمية ضور داخل الب اضية      خالل ا نمائية  و إف يم  عنه جل  ، تكشف  س   ال  املفا

ل  يحتضن   الذي   الرق   الفضاء   عالم  تتصل ،  الصورة  يا اضية  ا  خالل  من  وذلك  اإلف   ضمن   حضور

ية  الرؤى  الصورة    النافذة  تمثل   ال  التعب ع  لت  ش ال  ،و  ة  القص الرقمية  لألفالم  األساسية 

اضية ا  يطل  ال  اإلف سان   م ر  زمن  العالم   ع  اإل ا  من  يرى   الص حيث    ا   ع   ال  ثقافته  خالل

ي  الذي   الفرد  ومواقف  اتاتجا  عن ان  من  عا ان وتحرك  حدود ال تتجاوز أر ته ،  ضيق امل  جدران ب

ذلك عرض ع و نما  س ما برزت األفالم ال  سان  عقل  تتوغل رؤى  من  تحمله وما الرقمية بالس   اإل

وم   عن  يكشف  تنوع  من  تحمله   ذلك بما   و   املعاصر  نما  فن  مف ورونا  الرق زمن   الس ر  بإعتباره   ال   ضمن   يظ

ن  والتحاور   للتواصل  جديدة  خصوصية تبط  واألخر،  الذات  ب ي  الفن  ف نما ون    الس ت بوسيلة  الرق 

ة لرؤ ه  حاملة  ن  تجمع  تحاور سان  ب ة  اإل فكر  لتتج  الرقمية  والرؤ ة عن  املع الصورة  ا  سان  ع   اإل

نما  من جعلت ال واآللة الرقمية مت الس نمائية ال سا   غوص  ضمن قوامه الصورة الرقمية الس

ية  خصوصية  خلق حاملة   ورنا   جائحة  مع  عرف  الرقمية   الصورة  من   جعلت  عب ة  شار  كرؤ   غ   إلن

م مسبوق  ة ثورة حدوث  بذلك سا ر عالم جديدة تصو س  نما  ملا  اضية . الس  الرقمية أو اإلف
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  املراجع: قائمة 
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  ّنمائي الس السوق  س  ةإن  األفالم    عالقةد  مجرّ   تل  ما  نّ ، و فحسبمع 
َ
بت صناعة  ّل مراحل  رتبط 

ق إضافة إ   سو نما من إنتاج و الكالس ي،    االس نما   ات صناع الدائرة    تندرج ضمنوال  الس

ا البعض. ت الصناعية رابالتطو واملرتبطة صة،  تخصّ امل عض املة مع   املت

 ،نة ليّ من  زادت    ال  يتوّجب مراعاة التطورات الرقمّية والتكنولوجّية الرا نما ا ة،  تحديات الس

شار أساليبفبعد   اليوتيوب ونتفليكس وأمازون  للمنّصات الرقمّية،    فيه البصري لل  جديدة  ان

اختياراتبرايم،   د  امل   عّددت  العالم،شا انحاء  ّل  عن      دة  ولوج  غنيه  نما ملشا الس قاعات 

فّضلة. أفال 
ُ
 مه امل

 ائحة ا س عموما   وفيدلـان  سو   أثر بليغ ع التدر صوص،  تدر نما با انتقلت من  ال    الس

التقليدّية البيداغو  الطرق  التعامل  ع  لوجه  وجٍه بأسلوب      عامله مع  د أو مزدوج   أو عن 

ر
ّ
ذا ما أث ن، و ياة الطالبية    ع  األسلو امعّية  ا ا   ا ونفسّياماديّ ا و اجتماعيّ وا من حاالت    وغ

ت من خالل  
ّ
تجل سواء  ن ع حد  امعي ا ن  الطلبة واألساتذة واالدار شه  و ما عا االرتباك، و

م و  مبداعقرارا  الفنّية. ا

 ي بالرغ نما ف اإلنتاج الس
ّ
ذه  لم يتوق ت  ّ الفايروس، بل تم شار  ب ان س م من االرتباك العام 

الص   ول  وتو ال واتباع  املشددة  ر  ا ن  لقوان را  ومتنّوع كتحّد  متعّدد  فل  بإنتاج  ة  الف

بو  أص من  حماية  م   م وعيا  نراه  ة   االعام.  ف خالل  املنية  م  زار من  ع  وترّحما  ائحة  با

انوا  ر، مّمن  م.التصو ا ألرواح داء م إلتمام االعمال وا ا، وتحدّيا م ا أو خلف ام  أمام ال

  وفيد    وّسعت ورونا  ا، استعمال تقنيات التواصل االجتما    19جائحة  ة ال سبق  خالف الف

رت  رجانات األفالم  امجاالت عديدة بم   ظ ا م البحث عن خطط بديلة ا  دفعت    ال  ف نحو 

ا وقت   أ إل عيد  .األزماتت و ما  تّم بأساليبطرح  نا للو ن    الذي  ن العامل ي ب نما تلقي الفيلم الس

 ّ ي الواق ا ال سيما  عاملنا العر      . واالف

حات   ذا الطرح  ومن املق إليه نجد ما يال تخدم  ات    دعو  عض النقاد من   ضرورة خلق شر

ة   شب ية  تفليكس"عر ا  . "ب دل  ا من  الرغم  إقامة  و مجال  ا   االف العالم  أحدثه  لذي 

نمائية رجانات الس ن ُم   ،امل  أن   نا ال يمكإال أنّ   ،ب ومعارضرّح ب
ُ
الطرف عن البحث عن حلول    ّض غ

ّ جذرّ  ز الطرح الرق عز  كحتمية  ة و
َ
ل عامت ش رجانات  نما وامل  . خدم قطاع الس

    م سا ديدة واملفيدة ال  ار والرؤى ا و مجموعة من األف ال  حّل خلق  اإلبداع  ر    إلش أو تطو

أس  طرٍح  تجديد  مكما  .  لوبأو  اإلبداعيّ   تسا ار  نمائيّ األف الس تمعات  ة  ا ر وتنمية  تطو ة  
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األفراد   خدمة  ا   نماوتوظيف الس عنه  تتخّل  لم  الذي  الدور  و  ورونا  و ال زمزمن  أصبحنا    ن. 

ل ما يُ غ  ين و مسّ  ن ل ع ين، طا ار خطط للتكّيف فرض علينا، مخ و ما ساعدنا ع ابت مع  و

ا ياتّيةذه األنماط ا ش مع ديدة والتعا  . ا

  ُديدة ال و و محاولة الستكشاف الديناميكيات ا  ذا املؤتمر 
ّ
يجةدت  ل وس    ن اء العاملي لف الو

Covid-19   ديدة  يةآثاره السلوكو  فقد  .  ا
َ
انصات وسائل التواصل االجتما  مت َم ّد ق رً تواصليا    م

اضّيا اِضرةُس   َمنَح ، مما  اف َ ان ا
ّ

ر     م أثناء ا م وأصدقا فرصة للبقاء ع اتصال مع عائال

ذا السلوك إ " . ومع ذلك، أدى  ا  رِ لتحرّ االص دود " االف عض األحيان ا عّدى   فرط 
ُ
امل

 ألخالقّية والقانونّية. ا

 أطروحات مقارنة عض البحوث  لك    رب التج   وردت  ناملس نما ب قاعات العرض واملنصات    للس

نت. الرقمية       ع اإلن

عاد    أشارت أ ن  ب تقارب  إ  ع  وخاّص   شمولّيةالنتائج  والقيمة    نستو املة  األداتية  القيمة 

. وكذا  االجتماعية ا مية القيمة اآللية  قيمة الوسيط االف  أ

 -    ف
ّ
ن الدول، إ خسائر فادحة  حالة التوق سب متفاوتة ب نمائية، و تتعرض الصناعة الس

شطة وامل عود ذلك لطبيعة األ وارث الطبيعية. و يجة األزمات وال لة اإلنتاج ن نتجات  املفا ل

نمائّية وع   ن  العملية اإلنتاجّية الس ن الفاعل عتمد ع التعامالت ب نمائّية ال  الس

ور. م   ا

   ذا مّية االقتصادية ل ن الدول، حسب األ ورونا ب نمائية بجائحة  ر الصناعة الس
ّ
سب تأث ت  تباي

نمائية الس عتمد ع الصناعة  ال  ل دولة، فالبلدان  الدخل    القطاع   كمصدر من مصادر 

س. زائر والعراق وتو ا ا بالغا مقارنة بدول أخرى  ر
ّ
ان تأث يا  ند ونيج  القومي مثل ال

 1-  وض ة املعالم لل اتيجيات ثقافّية وطنية وا ات ووضع إس ب األولو ضرورة إعادة ترت

ن  العملية الفنّية وو  افة الفاعل زائر مع إشراك  ع با ضع اعتبار آلراء الشباب  بالفن السا

 .   املبدع ع مواقع التواصل االجتما

   عة من إبداعات يع قطاع اإلنتاج النا ي و نما اّمة للقطاع الس انيات  وجوب رصد م

ن من   نمائي واة الس مات والتجارب اإلبداعية لل ار واملسا ي لألف ي مع تمي إيجا الشباب العر

  الشباب.

 وفيد اء  ر و
ّ
سلم  ع  19أث ًبا. لم  العاملي ، ع نطاق شامل تقر  جوانب مختلفة من االقتصاد 

جوانبه من   ، ي  نما الس د  من   إ اإلبداعية  املش جديدة  أنواع  التفك   ع   ِ ج
ُ
وأ  ، ع  التوز

لول.   واجز ال تواجه س عمل كما  ا ديدة ل عض البدائل ا ا  قدمت تقنية الواقع االف

شكيل    ،األفالم. ستخدم جدران  طبعا باإلضافة ا  ا ال  ل يفتح   LEDتقنيات اإلنتاج االف
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و  عد  ُ عن  العمل  انية  ي  الغوص   إم نما الس ا  االف الواقع  إحدى   (CVR)تجارب  و 

رجات  
ُ

والت التباعد االجتماأزمة  أمام  ا د  بروتو
ّ

و ما يؤك ديدة املتاحة للواقع  . و الفرص ا

ياال  ا ا  الوضع الو   وخارجه.  ف

            غالق وا لإلبداع  رادع  ن  ب تجاذبات  سّيا،  وتو ّيا  عر ورونا  ال زمن  ي  نما الس د  املش عرف 

مت اإلنتاجات الشابة    وعزوف عن اإلنتاج، وحافز لإلشعاع والتألق والولوج إ العاملّية .فقد سا

ال  حيث  من  األفالم  صناعة  تجّدد  و  تجديد  قاعات    عن  عيدا  العرض.  طرق  و  والطرح  ل  ش

إذ   صرفا،  تكنلوجيا  املالذ  ان  ف ن،  ف ومح واة  من  ميع  ا أمام  ا  أبوا أوصدت  ال  نما  الس

األفالم  و  ن  رج ا و  ما  ا ستقبل  ل "النتفليكس"  ا  ونية وخاصة م اإللك املنصات  تحت 
ُ
ف

رجانات العامليّ  م امل سية املتألقة  أ د السم  التو ائحة من إضرار باملش ته ا ة.   ورغم ما سب

. ال الف ذا ا انت ُمحفزا النطالقة جديدة و نظرة أرحب ل ا  ي، إال أ نما  البصري و الس

   يت خطاه من نوب، ال يزال يحاول تث نما ا س  
ُ

عرف ُ ي، ما  ي ع الصعيد العر نما اإلنتاج الس

ودة، و  ما أن االبداعات الشبابية بانت تائقة للتحليق ومطالبة للوثوق   حيث توازي الكم مع ا

ى. والنظر  حلول بديلة   ا مثل ُدور اإلنتاج الك ، مثل ا  التعب ا حّق ا، حان وقت منح قدرا

الشباب   أحالم   
ُ
ُتحبط ال  احدة  ا ن  والقوان وقراطية  الب حاجز  تتجاوز  ل  والتمو لإلنتاج 

ا  اإلبداعّية حال  .والد

   دولة يخنق  الذي  صار  ا ر  مرارة  ة  القص الشامل  ر  ا ة  ف ية   العر األّمة  شت  عا

ّ رغم تأزم الوضع.  دة لإلبداع الف
ّ

ا الوال ا وثقاف رجانا ا وم ا، بإنتاجا ا وقدس غّز ن   فلسط

   ياة، و وارث والعراقيل ففي املوت نرى ا انت ال ما  ياة م ساوي ا ائحة    خاللالعالم  ذه ا

شفنا أن   ساناك ي ُيقّد   اإل ، ونحن  بصفة عامة ل ب من املوت أك ياة يجب عليه أن يق ر ا

ائحة لم نر ياة سنوات ا شفنا ا   ، حياة للفن والتعب املوت بقدر ما اك
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