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 الديمقراطي العربي، برلين املانيااملركز 

Democratic Arab Center 

For Strategic, Political and Economic Studies Berlin – Germany 

 بالتعاون مع:

ورّية في الّسينما الجزائرّية
ّ
ة-1جامعة وهران -مختبر فهرس ألافالم الث

ّ
 الجزائر-أحمد بن بل

Laboratory of Revolutionary film Index in Algerian Cinema-University of Oran- Ahmed Ben Bella-Oran – Algeria 

قافّية
ّ
غات-مخبر الفنون والّدراسات الث

ّ
ّية الفنون وآلاداب والل

ّ
 الجزائر-تلمسان-جامعة أبي بكر بلقايد-كل

Laboratory of Arts and Cultural Studies - Faculty of Arts, Letters and Languages - University of Abu Bakr Belkaid - 

Tlemcen – Algeria 

ونسية-املعهد العالي للفنون والحرف بقابس، جامعة قابس
ّ
 الجمهورّية الت

Higher Institute of Arts and Crafts of Gabes, University of Gabes- Tunisia 

حدة-الجامعة املركزية-علوم الاتصالاملدرسة املركزية الخاصة لآلداب والفنون و 
ّ
ونسّية-جامعات هونوريس املت

ّ
 الجمهورّية الت

Central Private School of Letters, Arts and Communication Sciences- Central University-Honoris United 

Universities-Tunisia 

 الجمهورية التونسية-عة قرطاججام-املدرسة العليا لعلوم الّسمعي البصري والّسينما بقّمرت 

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

هجات ومعالجة الكالم 
ّ
ة-1جامعة وهران -مختبر الل

ّ
 الجزائر-أحمد بن بل

Dialect and speech processing lab 

University of Oran 1- Ahmed Ben Bella - Algeria 

 ينظمون: 

 املؤتمر العلمي الافتراض ي املوسوم بعنوان: 

يـنـما والجـــــائحــةــالّس   

 بين رادع لإلبداع وحافز لإلشعاع

وزيع الّسينمائي 11-تبعات جائحة الكوفيد
ّ
على إلانتاج والت  

نوفمبر على زوم 22وألاحد  22السبت   

 

Cinema and Pandemic 

Between Creativity Barrier and Flourishing Booster 

Consequences of the Pandemic Covid-19 on film Production and Distribution 

Saturday 27th and Sunday 28th of November 2021 on Zoom 
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 الرئاسة الشرفية:

  P- E Dr Hamadi BOUABIDفـ. حّمادي بوعبيد. أ

 الجمهورية التونسية-جامعة قرطاج/الجامعة املركزية-نما والسمعي البصري املدرسة الدكتورالية لعلوم السي

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

Tunisia 

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

 الجمهورية التونسية-جامعة قرطاج-لعلوم السمعي البصري والسينمامديرة املدرسة العليا 

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

   A-P Dr Mohamed Ali GANOUATIأد. محمد علي ڤنواطي

 الجمهورية التونسية-وعلوم الاتصال/الجامعة املركزيةمدير املدرسة املركزية الخاصة لآلداب والفنون 

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

   Professor Aïssa RASSELMAد. عيس ى راس املاء.أ

 الجزائر-زائريةمختبر فهرس ألافالم الثورية في السينما الجرئيس 

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

  Professor Tochaoui BELHADJد. طرشاوي بلحاج.أ

 الجزائر-مختبر الفنون والدراسات الثقافيةرئيس 

Head of the Laboratory of Arts and Cultural Studies - Algeria 

  Professor Souad Besnassiاد بسناس ي. سعةدأ.

 الجزائر-1جامعة وهران -كلية آلاداب والفنون -مخبر اللهجات ومعالجة الكالمرئيسة 

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

   Pr Dr Ammar CHARAANEعّمار شرعانأ.د 

 أملانيا-برلين-املركز الديمقراطي

Democratic Arab Center-Berlin-Germany 
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 رئيسة املؤتمر: 

   A-P Dr Faten Mohamed Ridene فاتن محّمد ريدان ةأ. بــ. د

 جامعة قرطاج-لعلوم السينما والسمعي البصري  عليااملدرسة ال

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

 املدرسة املركزية الخاصة لآلداب والفنون وعلوم الاتصال/الجامعة املركزية 

Central Private School of Letters, Arts and Communication Sciences / Central University  

 الجمهورية التونسية

The Republic of Tunisia 

 لعلمية:رئيسة اللجنة ا

 د.ناجية سليمان، رئيسة تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون 

 املشرف العام: 

-جامعة قابس-للفنون والحرف بقابس يرئيس قسم املوسيقولوجبا باملعهد العالأ.م.د.علي شمس الدين، 

 الجمهورية التونسّية

 مدير املؤتمر: 

 نياأ.كريم عايش، املركز الديمقراطي العربي، برلين، أملا

 منسق عام: 

 الجزائر-أ.د.سالم بن لباد، جامعة غليزان

 رئيسة اللجنة التنظيمية:

 الجزائر-د.حال أحالم، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر

 مدير النشر:

 د.أحمد بوهكو، املركز الديمقراطي العربي، برلين، أملانيا
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 أعضاء اللجنة العلمية
  A.P Dr Ali CHAMSEDDINEأ.م. د. علي شمس الّدين

 الجمهورية التونسّية-جامعة قابس-للفنون والحرف بقابس يرئيس قسم املوسيقولوجبا باملعهد العال

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

- Tunisia 

  A.P Dr Firas TRABELSIأ.م. د. فراس الطرابلس ي 

 أستاذ مساعد، املعهد العالي للموسيقى صفاقس، جامعة صفاقس، تونس

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

  A.P.Dr. Wassim KORBIوسيم القربي.  دأ.م. 

 الجمهورية التونسية-جامعة قرطاج-املدرسة العليا لعلوم السمعي البصري والسينما

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

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

 الجمهورية التونسية-جامعة قرطاج-املدرسة العليا لعلوم السمعي البصري والسينما

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

  A.P.Dr. Faten RIDENEأ.م.د. فاتن ريدان

 الجمهورية التونسية -املدرسة املركزية الخاصة لآلداب والفنون وعلوم الاتصال/الجامعة املركزية 

Central Private School of Letters, Arts and Communication Sciences / Central University - TUNISIA 

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

ية إلاسراء الجامعة
ّ
 العراق-بغداد-كل

Al-Isra University College - Baghdad - Iraq 

   L.Dr. Ouafa OUARNIKIوفاء ورنيقي.  دم. 

 الجزائر-جامعة الجلفة-مدّرسة مساعدة

Al Jilfa University- Algeria 
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 إشكالية املؤتمر: 

ينما إلو  ا، وقاعات املسطططططارا والسطططططّ
ّ
"... في الوقت الذي اضططططططّرت ليي الحياة الةقالية بتميه تتاهرالىا إلو التوق

قالة ممارسة واستقباال، مه الالتزام 
ّ
إلاغالق، يأتي إصرارنا علو تنتيم املهرجان وجها من وجوه الّدلاع عن الحّق في الة

ي: القاعات سطط
ّ
المة، واحترام التباعد الجسططدي. تنتيم الّدورة في ذلك بأعلو درجات الّتوق تكون متّهزة بكّل شططروا السططّ

رف الاسططططططتمنا ي الذي يمّر بي العالم، يعكس إرادة الّدلاع عن الحياة،  11
ّ
ينمائّية، علو الرغم من الت ألّيام قرطاج السططططططّ

 (9، صفحة 0202)الباهي، الّتعّصب." عن الّنقاشات، ألالكار والةقالة التي أثبتت أّنىا أنته حصن، يقينا من الجهل و 

ًما كّل الحدود والحواجز 
ّ
 اقتصاديات العالم املعاصر، ُمحط

ً
ال

ّ
استفحل الوباء جميه أرجاء البسيطة ُمعط

ا كّل املتاالت الاقتصادّية والةقالّية دون استمناء. وهذا ما جعل انتاج وتوز 
ً
، في يه وتتاهرات السينماالجغرالّية، ُمنىك

ا 
ً
ب استقصاًء وبحة

ّ
شتى القاّرات، يمّر باضطرابات ملموسة مّما يتعل ظروف انتاج وتوزيه السينما حول العالم تتطل

التي طرحت (0201)عفان،  (0201)عبادة، معّمًقا. وهذا ما وضعنا أمام وجوب تتاوز دراسِة وتحليِل أمةلِة ألاشرطِة 

 بحدوثىا، مةل الشريطْين الامريكيْين )"عدوى" 
ً
ة

َ
ئ ، ُمَتَنّبِ

َ
 الّدولّية

َ
 "( لستيفن أندرو سودربرغContagion"–هذه القضّية

(Steven Soderbergh-0211"( و )"الستار املطلي-"The Painted Veil)"  ( لجون كورانJohn Curran-0222) ريط أو الش

(، وغيرها... ho-Yeon Sang-0212"( ليون سانغ هو )부산행"-"Train to Busan"-الكوري الجنوبي)"قطار بوسان"

ي  (042، صفحة 0201)بعزيز،  والتي لعبت دور حمالت تحسيسية 
ّ

علو الصعيد الدولي ، حول مختلا متاهر تفش 

 عند الوباِء كترٍف، ولترات الحجر الصّحّي ألاوبئة، وما ينتّر عنىا م
َ

ن هلٍه هستيرّي يعتري سائر املتتمعات؛ ِلَنِقا

 وتمحيًصا في تداعيات ظرف 
ً
ب من الباحةين دراسة

ّ
امل، التي تفاوتت بين عدد كبير من ألاوطان، كإشكالّية تتطل

ّ
الش

 مني واملسابقاتّي.  علو إلانتاج والّتوزيه الّسينما ّي، بشّقيي: الّتتارّي  19الكوليد 

ت أولو مراتب البحث العلمّي في آلاونة ألاخيرة عبر نشر بحوث متداخلة التخصصات، 
ّ
صحيح أّن الجائحة احتل

بّية ونتيرالىا إلانسانّية والصحيحة 
ّ
 ,Bendau) (Tomei & Chetty, 2021) لتفتح آلاق البحث املتشابك بين العلوم الط

et al., 2021)  (Tsao, Chen, Tisseversinghe, Yang, & Lianghua Li, 2021) لكن ماذا عن تأثيرات الجائحة علو ميادين .

 انتاج ألاشرطة السينمائية الروائية وتوزيعها وانعقاد مهرجانالىا الوطنية والدولية؟ 

 ذا السياق نطرا عدد من التساؤالت تستةير لضولنا:وفي ه 

 في إلانتاج والّتوزيه السينما ي؟  19ماهي متاهر أزمة الكوليد 

 امل
ّ

ر الحجر الجز ّي أو الش
ّ
علو القطاع السينما ي عموما، وعلو مختلا مراحل إنتاج ألاشرطة  كيا أث

 ما بعد إلانتاج(؟-خالل-السينمائية علو وجي الخصوص )ما قبل

 يا واجهت املهرجانات السينمائّية الّدولّية عوائق إقامتىا؟ك 

  فاقّيات إلانتاج املشترك املبرمة بين عديد الّدول شمال/جنوب؟
ّ
ر منه الّسفر خالل الجائحة علو ات

ّ
 كيا أث

  ما مصير قاعات السينما أمام تعّدد املنّصات الالتراضّية للّتوزيه؟ 

 ين،  في املقابل أتاحت الجائحة لرصة أمام
ّ
باب من طلبة السينما أو السينمائيين الهواة أو املخرجين املستقل

ّ
الش

للّتتديد والابتكار وتعويض أبواب إلانتاج املؤصدة بتحا لّنّية جديرة باهتمام الّدارسين والّنّقاد. انتاجات لرضت 
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سَرت قاعدة "ارتباا نتاا ألاشرطة بالتمويل الولير"، وأثبتت قدرات صانع
َ
يىا علو الابداع في أصعب وجودها وك

روف، لنطرا تساؤالت كما يلي: 
ّ
 الت

 ماهي مالمح تحفيز إلانتاج السينما ي في لترات الحجر الصّحي في العالم وفي الوطن العربي؟ 

  ب تنّقال
ّ
لت الجائحة حالزا لتتاوز نقص إمكانّيات الّدول العربّية وإنتاج ألالم تحريكّية ال تتطل

ّ
إلو أّي مدى مة

 الّتصوير؟أثناء 

 لبة والهواة ثقل الجائحة وحّولوها إلو ُمحّفٍز إبداعّيٍ؟
ّ
الَب املحترلون والط

َ
 كيا غ
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 أهداف املؤتمر: 

 .طرا علمي لتأثيرات الجائحة علو القطاع السينما ي عبر وجهات نتر وثقالات عاملّية وعربّية 

 ر العالقات الّدولّية لهذا املتال الفني بشّقيىا جنوب/ جنوب وجنوب/شمال. تحديد مدى
ّ
  تأث

  ول تساعد علو تتاوز الجائحة علو استشراف الباحةين املشاركين، كّل من وجهة نتره وثقالتي، لحلتقديم

 صعيد إلانتاج والتوزيه الّسينما ي، تتارّيا ومسابقاتّيا.

  رة لإلنتاج والتوزيه السينما ي وإقامة املهرجانات في ظّل جائحة الكوليد
ّ
طرا متموعة من التصّورات املنت

19. 

  بّية ونتيرلىا للّسينمائيين الهواة فإثبات
ّ
ال

ّ
 ميزانّيتىا ي نسختىا الالتراضية كحّل إلشكالّيتيْ أهّمّية املهرجانات الط

 وإقامتىا. 

 الّتأكيد علو اهّمّية الّتعاطي مه الجائحة كمحّفز علو التقّدم وتأسيس سبل جديدة للّنتاا الفّني لألعمال 

 .علو الّصعيدْين الوطني والّدولي السينمائية

 قالات، ال دولّيةاللمهرجانات الّسينمائّية الوطنّية أو اعداد مسح ل
ّ
لبة أو جامعة لعديد الة

ّ
حسب نطاقها للط

 .الهواة أو املحترلين

  تحديد واقه قطاع الّسينما ومشاغلي خالل الجائحة واقتراا الحلول إلصالحها )محدثات الفشل( أو تطويرها

 )محدثات الّنتاا(.

 محاور املؤتمر: 

 :19ائحة الكوليد خالل ج إنتاج ألاشرطة السينمائية الّروائّية املحور ألاّول  

 :اني
ّ
 علو الّتوزيه الوطني والّدولي لألشرطة السينمائية 19تأثير جائحة الكوليد  املحور الث

 :علو تنتيم وانعقاد املهرجانات السينمائّية الّدولّية 19 تأثير جائحة الكوليد املحور الثالث 

 :السينما ي الجائحة كمحّفز علو الّتتديد وإلابداع في إلانتاج املحور الّرابع 

 :تدريس السينما وظروف املساقات الالتراضية وإنتاج  ديدكتيكياتتأثير الجائحة علو  املحور الخامس

 مشاريه الطلبة
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 د. حمزة التريكي  

 : في مواجهة الجائحة سينما الكرديةال 22
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 استمداد املخيال الفني ومستويات التلقي عند الطفل

 من خالل أفالم عن ألاوبئة

Extension of the artistic imagination and levels of réception to the Child  

Through films on epidemics 

 الجزائر/2قسنطينة  ،جامعة صالح بوبنيدر /كلية الفنون والثقافة د. أحمد بن عّزة/

Dr Ahmed Benazza/ Faculty of Arts and Culture/University Salah Boubidir, constantine/ Algeria 

 مستغانم/ الجزائر ،معة عبد الحميد بن باديسجا /كلية ألادب العربي والفنون  /د. حمزة التريكي 

Dr Hamza Triki. Facilty of Arab Litterature and Arts/ University Abdelhamid Ibn Badis, Mustaghanm/Algeria 

 

 

 ملخص الدراسة: 

ستمد من مرته ألالكار، التي تتحكم في سلوك الفرد واملتتمه، لذ 
ُ
لعديد لك كان والزال مادة غنية لُيعد املخيال من املعارف التي ت

 من النتاجات الفنية ودّعامة للفنان التشكيلي واملمةل املسرحي، بل حتى الفنون القولية، أّما في املتال السينما ي، لإني يعتبر موضوع

، يتأثر علو عّدة خصب، علو أساس أن السينما أداة ثقالية ذات ثنائية التضاد ملضمرات الخطاب السينما ي، والتي تتعل الجمهور 

 
ً
مستويات بمكونات املخيال الاجتماعي الرمزي والتاريخي وألاسطوري، ومن هنا تأتي هاتي الدراسة لتكشا لنا علو عالقة إلانسان ممةال

 مه امل
ً
ادة بالطفل مه الصورة املتحركة من خالل قراءة عواملي املتعّددة، وتتشكل منذ تلك اللحتة قدرة الطفل علو التواصل معرليا

 .التحسيس بالوقاية من ألامراض وألاوبئة عبر ألالالم املتحركة املصورة، بخاصة في زمن التعبير و

عة ألالالم املوجهة للطفل، هذا ألاخير الذي كان يتأثر باملؤثرات البصرية والصوتية لقط، نتساءل عن لحوى  
ّ
علو أساس صنا

ل ألاثر الذي ألالالم املتحركة ومعالجتىا لألوبئة، 
ّ
لهل آن ألاوان ألن ُيصبح الطفل محتكًما إلو املوضوع بدل الشكل؟ وبالتالي كيا ُيشك

 املخيال قوة رالعة ملستويات التلقي عند الطفل من خالل ألالم عن ألاوبئة؟

 املخيال، مستويات التلقي، الطفل، ألالالم، ألاوبئة. الكلمات املفتاحية:

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. 
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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 

Keywords: Imagination, receiving levels, Child, movies, epidemics. 

 مقدمة:

بطاعتبطار صططططططططططططططور إلانسططططططططططططططان الكاذبة أو الحقيقية تولدها الفنون واملمارسططططططططططططططات الاجتماعية، وتترك أثرها في تمةاللىا 

الططذهنيططة الفنيططة وإلابططداعيططة، لططإنططي يتعلنططا أمططام تنططاقضططططططططططططططات املطططابقططة مه املططدرك، وبططالتططالي التعططالي لوق الواقه واملمكن، 

سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لاملخيال ليس سوى السيرورة التي ُجِبل  ليتأثر الوعي الذاتي لألشطياء عند املتلقي

عليىا إلانسطططان والتي تسطططاعد الذات في الوقت ذاتي علو نمذجة املوضطططوع املعروض أمامها، إني الجانب الالمر ي في حياة 

ل من متموعة من العناصطططططططر كالرموز والصطططططططور ويتهر من خالل أجزائي كاأل 
ّ
سطططططططططورة والحكاية واليوتوبيا ألالراد ويتشطططططططك

وإلايديولوجيا، وبمعنى ابن سينا، لإن للصور املخيالية قوة التأثير علو النفس وتصبح قضايا الفرد مؤسسة علو مبدأ 

 الفعل والترك أو الرضا والسخط.

أكثر ألعطال البشططططططططططططططر من إقطدام وإذجطام صططططططططططططططادرة علو هططذا حطاشططططططططططططططيطة العطططار علو جمه الجوامه بططأن وقطد جطاء في  

لنحو، من حركة للنفس ومحاكاة صططططور املخيالت، أي القبض والبسططططط املولد بالتخيل، ألن النفس أطوع للتخيل منىا ا

 إلو التصديق.

ا النفس بي، لإني  
ْ
 إِلل

ّ
 لال ، يتداخل مدلول املخيال مه اختصططططططططاصططططططططات معرلية عديدةوألن املخيال أغرب وألذ

والتضططططططططططليل لينقل الصططططططططططورة ورسططططططططططمها  عادة والتن والتوّهم،التخيل، قصططططططططططد الاسططططططططططتحضططططططططططار والاسططططططططططتيقا عند الخيال و 

يتعّدى ( عالم ألالكار املصطططططّورة، الذي Henry Corbinيسطططططميي الفيلسطططططوف ه ري كوربان ) محاكالىا، وهو ماوتصطططططورها و 

يا الجميل في إنتاج املعنى و إلو إلالهام والغواية و 
ّ
 تحقيق النتر عبر متاالت واسعة من الوعي والتلقي.الط

 لطبيعة تكوينىم الجسمي والنفس ي، علو تته
ً
ر النترة البعيدة إلعداد ألاطفال للحياة املستقبلية، وهذا نترا

املستوى الفردي أو علو املستوى إلاقليمي أو الدولي، بوضه العديد من ُسُبل النىوض بالطفولة واملساعدة في تحقيق 

وتوعية الطفل، أهمها عن طريق وسائل إلاعالم والاتصال،  بنود ومبادئ تلك املواثيق والقوانين والاتفاقيات لحماية

 
ً
وفي ظّل ما يمكن توليره من قدرات في إطار التنوع إلاعالمي، وتطور ألاحداث العاملية الذي تشهده املناطق إجماال

 ومراعاة للمرحلة العمرية التي يمر بىا، لتزيد من مستويات تطور إد والعربية علو وجي الخصوص،
ً
يط راكي للمحانطالقا

السينمائية  الصورة ألنالبصري الذي تعّود بفضل الصور املتحركة وألالالم وغيرها علو استكناه ألاشياء بصورها،"

وتورثىا...،  الفنون  باقي جوهر تتني لهي،  )بقولي أو( بي باملطالبة الفنون  تكتفي باقي ما تفعل وألنىا الحركة، نفسها تصنه هي

 وهذا .ليكم املفِكر توقظ تتتنبوا الحركة التي أن تستطيعوا لن الحركة، الصورة مه معي، :لنا ل تقو  السينما لو أن كما

ليبدو ، (150-151، الصفحات 0215)شحيد،  الجماهير" لن ذاتية: هي حركة وجماعي يتوسل حركي ذاتي جهاز عن كناية

ة ومستويات سنائد مرجعيوجمالي ووظائا معالجة، بتقنيات و سيما الطفل(، مليًئا بتفكير لني املنتج البصري أمامنا )ال 
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متعّددة ألالكار، ألجل تطوير ثقالتي البصرية، كونىا عملية ترتبط بقيمة الفعل التواصلي بين ما يعرض علو شاشة 

 .التلفزيون والسينما والتوعية الصحية، وهذا علو سبيل نمذجة هاتي الدراسة

 :مفهوم املخيال .1

يقول الدكتور لريحة أنيس" كل املتتمعات إلانسانية تملك القدرة علو خلق أشكال رمزية غير معرولة تزّودها 

، وهذه الرموز حسطططططب الدكتورة نشطططططوشطططططان زهرةن تعُد لغة املخيال والتي (014، صطططططفحة 1909)أنيس،  بطابه تقديسططططط ي"

مارس سططلطتىا في املتتمه عن طريق الشططرعية التي تكسطط ىا في أذهان ألالراد وتصططورالىم، وهي تمةل في صططورلىا العامة ت

 Jacquesجاك الكان )علو النقيض من الاسططططططتخدام الشططططططا ه ملصطططططططلح املخيال، يؤكد عالم الخيال لذلك املتتمه، و" 

Lacan )لرغبة والعاطفة لها دور مركزي هام بحيث ال يتمكن الناس علو الطابه الوهمي للمخيال، وذلك أن الشططهوة وا

 من تحرير أنفسهم من املخيال.

بشططططر لقط من خالل النتام وبالنسططططبة لهم، ال توجد لهذا عالقة مباشططططرة بالحقيقة ككائنات ناطقة إذ يمكن لل 

الوقوف في وجطططي القيود التي يمكنىم محطططاولطططة ، أين الخيطططال تطوير عالقطططة متعطططددة ألاوجطططي مه العطططالم الحقيقيالرمزي و 

في  ،يفرضطططها املخيال، والذي يمةل مسطططاحة داخلية لها ميل قوي إلغالق نفسطططها وتشطططكيل نوع من الالمباالة الالمحدودة

تاوز الوقت، تيمكنىا تفكيك املسطططططاحات املغلقة و التصطططططور البشطططططري هي الكلية الوحيدة التي حين أن الفنتازيا والخيال و 

 (10، صفحة 0218)لولا،  بة املتقطعة للوقت نفسي".ألنىا مطابقة للتتر 

لاملخيال إذن هو املتال التعبيري لألسططططططططاطير والخرالات والحكايات ومتموعة الصططططططططور والتصططططططططورات التتريدية، 

نشططططططئة ماعي، بفعل عملية التلتشطططططكل عاملا يحيط بالفرد منذ والدتي، سططططططرعان ما يصطططططبح ليما بعد واقعي الةقافي والاجت

 حين يعمطططل علو 
ً
الاجتمطططاعيطططة، ومن أهم وظطططائا املخيطططال الكةيرة، نتطططد الوظيفطططة التعبيريطططة والعالجيطططة، " لطططالفنطططان مةال

مليىا سططيرورة الفن ذاتي، 
ُ
إبداع تحفة لنية يقوم بتحويل املواد ألاولية)الخامات( من شططكل رخر ولق قواعد وتقنيات، ت

كال املصططنوعة بتلك الخامات )أسططد منحوت، شططخصططية تاريخية...( يبقى أصططلها واحد)الحجر(، وهذا إذ ورغم تغير ألاشطط

دركة في املا ططط ي وتشططططكيل 
ُ
ما يوضطططح التداخل بين املخيلة والذاكرة، لاملخيلة هي القدرة علو اسططططتحضطططار املوضططططوعات امل

،  أما من الناحية (41، صطططططططططططططفحة ص 0215/0212)زهرة،  تمةالت جديدة بواسططططططططططططططة عناصطططططططططططططر مسطططططططططططططتعارة من املا ططططططططططططط ي"

العالجية، " لاملخيال يؤدي وظيفة هامة للتعبير عن الجوانب الغير سططوية واملرضططية للمتتمه، وبتميه مكوناتي الدينية 

" تصططادف إلانسططان في حياتي" و وألاسطططورية، يلعب في التصططور الشططع ي دور الحامي واملعالخ من ألاخطار التي يمكن أن

ي، لهو يعبر عن جوانطططب   " لطططالفنطططان حين يقوم بعمطططل إبطططداعي ومهمططا أغرق في الطططداللططة الطططذاتيطططة لفنططّ
ً
يمكن أن نطططدرج مةطططاال

 من عوامطططل إعطططادة التوازن بين الفرد 
ً
 من خالل هطططذا العمطططل، وهطططذا ألاخير ُيعططُد عطططامال

ّ
اجتمططاعيطططة غطططامضطططططططططططططططة ال نتبّينىطططا إال

اعي ويقوم عملي بوظيفة تحويل الفرد من الصطططططططططططورة الجزئية إلو صطططططططططططورة اجتماعية كلية، ال سطططططططططططيما حين وواقعي الاجتم

، )زهرة يلتحم مه مشططاعر وأحاسططيس آلاخرين كتفاقم ألازمات والحروب و الحصططارات وألاوبئة وانتشططار ألامراض، ...ال "

 (40، صفحة 0215/0212

 وم التلقي:مفه .2

ده، علو نقفن البصططططري املعاصططططر و توجيي الأهم املناهخ النقدية في دراسططططة و  ال يخفى علينا أن نترية التلقي من

اقي هو نفس ألامر لبططانتىططا في الفن التشططططططططططططططكيلي الحططديططث واملعططاصططططططططططططططر معططا و الرغم من حططداثتىططا لقططد تمكنططت من التكططاك مكطط
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مني الكشططططططا عن جواهر ألاعمال لية إلابداعية ما بين مكونالىا و ي العماملناهخ النقدية ألاخرى، لتؤسططططططس بعدا جماليا ف

 تأويل مضامينىا من خالل التركيز علو الجمهور املتلقي.يرها و الفنية عند تفس

ولإلملام أكثر بماهية التلقي كان لزاما علينا الرجوع إلو املفاهيم العامة حول املصططططططلح للتمكن مني في أبسطططططط 

 فلسفية.أشكالي اللغوية وال

 مفهوم التلقي لغة:.1.2

 قال هللا تعالو: "
َ
ِحيُم")القرآن الكريم، ل اُب الرَّ وَّ ُي ُهَو التَّ ْيِي ِإنَّ

َ
َتاَب َعل

َ
ِلَماٍت ل

َ
ِي ك ّبِ

ٰى آَدُم ِمن رَّ قَّ
َ
 (10:0َتل

يدنا سطططط داللة النص القرآني لكلمة " تلقى " هنا تنبي إلو جملة إلايحاءات وإلاشطططارات التي تخاطب نفسطططية وذهن

ال" لم يستخدم مادة "الاستقبق تعبيري و ادم من خالل النص، ويتضح لنا بأن القران الكريم اعتمد مادة التلقي في نس

 كما تناولتي بعض املعاجم.

أبو ) جاء في لسطططان العرب أن التلقي بمعنى الاسطططتقبال، حيث يقول ابن منتور: "لالن يتلقى لالن أي يسطططتقبلي"

 (085، صفحة 0225الفضل، 

( أي متلق أو مسطططططططتقبل، Receptiveيقال: )بمعنى تلق، و  (Reception)أما في إلانتليزية جاءت علو النحو آلاتي: "

 (125، صفحة 1992)البعلبكي،  ( أي استقبل، تلقى، أخذ"To receiveيقال: )و 

مطادة الاسططططططططططططططتقبطال في اللغطة علو الرغم من اشططططططططططططططتقطاقطالىمطا اللغوية في النص أو اءى لنطا داللطة مطادة التلقي و تتر  هنطا

 حسب السياق الذي تأتي عليي.  الصورة وذلك

 التلقي اصطالحا: .2.2

إن هذا املصطططططططلح الحديث يندرج ضطططططططمن صطططططططفة النترية، أي إن ألاصطططططططح في القول " نترية التلقي"، حيث تعتبر 

بنتي هو الفكر الذي تارا كبيرا خالل لترة السططططططططططططططبعينطات و املبطادئ النتريطة التي عرلطت انتشططططططططططططططو  من القواعطدلتلقي عمليطة ا

ي مني التوجي نحو القارئ كعنصر أساس رها ضد التيار البنيوي والوصفي و مدرسة "كونستانس" بأملانيا، حيث يعد ظهو 

 (145، صفحة 0221)ذجازي،  في العملية النقدية.

أدبيا  أكان كذا النص سططططططواءككل لها ارتباطهما مه الجمهور و  يتبين لنا هنا أن مصطططططططلح التلقي أو عملية التلقي

 الذوقية.اعتمادا علو العمليات الذهنية و  محاولة تأويلي والوصول إلو جوهرهأم لنيا حسب سياقي و 

 لطفل:أهمية التواصل في تنمية التلقي لدى ا. 2

ي، و التواصططل دورا هام في اكتسططاب الطفل للمعطيات ا يلعب
ّ
اصططل تختلا أنماا التو ملتباينة خالل تكويني ألاول

كتسطططب( باإلضططططالة إلو املورلولوجيا التي عادة ما تكون 
ُ
في هاتي املرحلة من طفل إلو آخر حسطططب مسططططتويات التةاقا )امل

لتلقي اأوجي أخرى من مستويات التواصل و  هنا تتراءى لناختلفة، و ى ذوي إلاصابات املمن بين عوائق عملية التلقي لد

قّرر وفي ذلك تكمن القوة والخطر 
ُ
لدى ألاطفال خاصطططططططططة في املراحل املبكرة عبر السطططططططططينما، " ألن السطططططططططينما ال توحي، إّنىا ت

، حتى يمكن للمتلقي
ً
أن يدرك قوة هذا  اللطذان تفرضططططططططططططططهمطا علو املتلقي، وهطذا مطا يسططططططططططططططتدعي تعلم قراءة الصططططططططططططططورة جيدا

الوسططططططيط، لكلما كانت قراءة الصططططططورة ألضططططططل، لإن لهمنا لها يكون ألضططططططل، وتكون سططططططلطة املرء عليىا أكبر، وكلما كان 

 العمل أكثر  يكون التوازن ألضططططل بين املتلقي وخالق العملية، وكلما كان التوازن ألضططططل كان العمل الفني أكثر حيوية".

 (150-151، الصفحات 0212)موناكو، 
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ما يشملها من تعابير وممارسات ترليىية أخرى علو غرار: مشاهدة ألالالم، الرسم، ب و يتراءى لنا أن لفترات اللع

الغناء، الكتابات العفوية "العشطططططططططططططوائية " خاصطططططططططططططة إذا طغت عليىا صطططططططططططططفة الجماعة ألاثر الكبير علو سطططططططططططططير عملية التلقي 

عبر عني تصرلاتي، والدليل علو ذلك البدي
ُ
ىية لدى الصغار، هذا علو ضوء التعامالت البريئة و التفكير البسيط الذي ت

" أن مركز الاهتمام من النتريات التوليدية انتقل إلو النتريات إلادراكية، إننا لم نُعد مهتمين بالطريقة التي يصنه بىا 

 (191، صفحة 0212)موناكو،  ي بىا وما هو التأثير الذي يمارسي علو حياتنا".الفيلم بقدر اهتمامنا بالطريقة التي ندرك

لت عملية التلقي لدى الطفل في وقتنا الحالي علو وجي الخصططططططوص أحد أبرز محاور الدراسططططططات املعاصططططططرة، 
ّ
شططططططك

وما إلو ذلك من أنماا املعرلة الخاضطططططططعة في جوان ىا ذلك بوصطططططططا مرحلة الطفولة كأحد أهم أوجي لترات بناء الذات 

حيث يمكن تقسطططيم أسطططاليب الطفل في اسطططتقبال املعلومة ا لي عالقة باملحسطططوس و املوجود، إلو اسطططتقبال آلاخر و كل م

واء سطططإلو ثالثة أوجي في تلقي املعلومة املختلفة والجديدة علو ذهني، وهذا اسطططتنادا إلو مراحل التعلم التي يخضطططه لها، 

مية )في املدرس
ّ
 املعارف الحّسية، املعارف السمعي، املعارف البصري.ة(  أو  هي كارتي: معلومات أو مناهخ أم تعل

إن شططططخصططططية الطفل السطططططحية إلو حد كبير في بدايتىا من بين الجوانب الفطرية التي تؤثر في عملية الاسططططتقبال 

من عمليات  و ذلكما إلتعلقة بتكوين حياتي الاجتماعية و رف املكمرحلة أولو، لالطفل بطبيعتي يكتسب جملة من املعا

عنى بتقنيات تلقي املعارف، بينما تواصطططططططططلية أخرى، و 
ُ
الخاضطططططططططعة هي ألاخرى بطبيعتىا إلو نسطططططططططق املسطططططططططالة الجمالية التي ت

عد مكتسبختلفة؛ و نتدها في شق آخر من بين الركائز  التي يقوم عليىا الحكم علو التواهر امل
ُ
ال مواكبتىا ات في حالتي ت

 (58، صفحة 0201)بلقندوز،  لنمط بناء شخصية الطفل خالل مراحل حياتي ألاولو.

لا من قوانين وأعراف تخت والتي نحكمهططاإن التواهر املحيطططة بططالطفططل تنتج عن التفططاعالت املختلفططة في بي تططي 

ا هو مالطفل في تخيير ما بين هو صطططحيح و هنا إنما تشطططكل واقعا التراضطططيا ُيبقي  ةواملواضطططيه الحسطططاسطططمتتمه إلو آخر، 

علم هنطا علو اختالف صططططططططططططططفطاتطي سططططططططططططططواء أكطان لردا من العطائلطة البيولوجيطة؛ أم معلما، أو 
ُ
خطاط،، بينمطا يتتلو هنطا دور امل

هو ما يعكسططي الطفل ه آلاخرين، و ...إل ( في تنشططئة تتاربي وسططيره م أصططدقاء-ديران-مدرسططا، أم لردا آخر خار ي )أقارب

 ما تعلق بالسلوك الواعي الذي ُيعنى بتتاربي القادمة. آلاخر خاصةفي معامالتي مه 

وجهطا في تحطديططدهطا خالل تحططديطد أسططططططططططططططاليططب الاسططططططططططططططتقبطال التي يكون ُم ون بططدايطات الطفطل في تكوين ذاتطي و هكطذا تك

ولو أي بدرجة أولو، حيث يبدو الهدف منىا بدرجة في خصطططططططططططططوصطططططططططططططيات معينة تحكمها طبيعة املحيط الاجتماعلترات ما و

إلاعالمي الططذي يخلا بطدوره زيططادة الوعي لطديطي ومطا إلو ذلطك من  نشططططططططططططططر الوازعمنططي التواصططططططططططططططليطة ليمطا بين الطفطل وبي تطي و 

 اكتساب للمعرلة.

 باإلضططططالة إلو غرس ملكة إلاقناع لدى الطفل و التي يعبر عنىا ألاخير  بتغيير مواقفي اتتاه مختل 
ُ
سططططتقبالت ا امل

و كذا توجيي سططططلوكياتي، " إذ يالحظ أن السططططينما علو سططططبيل املةال لم تعد تقتصططططر علو كونىا أداة لتسططططلية الجمهور في 

مواقه العرض )دور السططططططططططططينما واملنازل( وقضططططططططططططاء أوقات لراغ لحسططططططططططططب، بل تعتبر أداة ذات أهمية كبرى في عالم التربية 

املؤسطططسطططات الحكومية وسطططياسطططالىا وأهداف شطططركات القطاع الخاص حيث تعّددت  والتعليم والدعاية وإلاعالن ولخدمة

ي عن سططططططططططططططلوكيات 
ّ
وظائا الفيلم السطططططططططططططينما ي لتشططططططططططططططكل واحد أو أكثر مما يلي: الدعوة للممارسطططططططططططططات السططططططططططططططلوكية أو التخل

 (181، صفحة 0212)كافي،  اجتماعية واستىالكية وأمنية، إضالة إلو إعطاء دروس في العالقات العامة".
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في حين أن التعبئة أو تعزيز العمل الجماعي بيني وبين أقراني علو وجي الخصططططططوص من بين أهم أوجي التواصططططططل 

املؤدي هو آلاخر إلو تحقيق عملية تلق نوعية، تمكني من اكتسطططاب ملكة التسطططاؤل التي تنتابي حين مراودتي للشطططكوك أو 

يواك ىا خالل سطططيرورة عملية التلقي الفني التي تختلا حسطططب وضطططعيات الخيال التي يسطططتقبلها ذهني، " املشطططكالت التي 

مسططططططططططططتقبل، كما يتبه الربط الشططططططططططططبكي للصططططططططططططور، الحركات لو تصططططططططططططور هيكلي ديناميكي وذاكرة و لصططططططططططططور الخيال تحتوي ع

لو الفنون ألادائيطططة التي تحتوي علفن و ط في الحيططاة اليوميطططة بططل بطططاألدب واالططديطططالكتيكيطططة و إلايقطططاعيطططة للخيطططال، ليس لق

ض آلاخر يخضططططططططططططططه للتغيير التاريخي خزان ال ينضططططططططططططططب من الصططططططططططططططور، إذ يبطدو بعضططططططططططططططهطا مسططططططططططططططتقرا وغير قطابل للتغيير، والبع

وللخيال ديناميكية ترمز دائًما إلو معاٍن جديدة تسطططططتخدم الصطططططور بشطططططكل دائم، و الصطططططور املنتتة هي واسططططططة  الةقافي،و 

 ملا حولنا"الخيال تعطي للعال
ً
قارن و يناقش و يحلل ، ومني لالطفل يالحظ و (110، صططططططططططططفحة 0218)لولا،  م تفسططططططططططططيرا

سطططططططططططتىدلة و هاتي التواهر  الجديدة علو ذهني خاصطططططططططططة إذا ما تعلق ألا 
ُ
و أنوعها الذي يرتبط بطريقة مر بكم املعلومات امل

 ا ال شك ليي هنا أن للتمحيص ألاثر  في تحديد تفاعلي مه التواهر من عدمي.ممبأخرى مه متاالت اهتماماتي، و 

يبدو هنا أن هاتي آلالية في استقبال املوجودات و املحسوسات تنطوي علو نترية جمالية التلقي التي دعا  إليىا 

ألاملانية(، حيث )مدرسطة كونستانس Wolfgang Iser 1929-2007و آيزر  Hans Robert Jauss 1921-1997كل من ياوس

دى ي تسبق عملية التلقي لُيالحظ خالل هاتي العملية جملة من التفاعالت  التي تنعكس خاصة في متموع الحاالت الت

التي تختلا بططدورهططا حسطططططططططططططططب العمططل بططاختالف أنمططاطططي، لتؤول ليمططا بعططد إلو أحططد أهم املراحططل التي تتمةططل في الطفططل و 

التي يتفاعل معها الصططططططغير حسططططططب سططططططياقها، مما يخلا في من نصططططططوص وغيرها و أو املنتج وما إلو ذلك اسططططططتقبال العمل 

ألاخير الانطبطاعطات و انعكطاس مختلا النصططططططططططططططوص علو ذهن الطفطل خالل عمليطة التلقي و منىطا تكوين ناتج التلقي الذي 

 يزر.آراحططل التلقي حسططططططططططططططب الرائططدان يططاوس و هي نموذج من مسططططططططططططططتويططات تتططاوبططي مه النص املقططدم، و يعبر عنططي حسططططططططططططططب م

 (120، صفحة 0220)مونس ي، 

 السينما:الطفل والاستجابة للوقاية من ألاوبئة من خالل  .0

ي الواقه الذي نعيشي في ظّل تفش ّي جائحة كورونا 
ّ
، والذي covid 19إن أهمية املوضوع تكمن في أن الفن ُيحاك

من صعوبة تطبيق نتام الوقاية والحماية وما بين عدم استعداد الطفل ملةل  داءً ومتباينة ابتخلق ردود ألعال سريعة 

هاتي إلاجراءات وهذا التحول املفا ئ، "وقد نتسطططططاءل ملاذا يىتم كةير من الناس بالفن في الوقت الذي يصطططططعب وصططططططفي؟ 

البشطططططططرنة و  لترضطططططططان )الالترا ططططططط ي(كبيرة لال  ثالثة تياراتألني يمةل قّمة إلانسطططططططانية لعّدة أسطططططططباب، لالفن يوجد في تقاطه 

: اللغات والتقنيات وألاخالق، أو ألاديان، وصططططعوبة تعريفي تأتي من وجوده دوًما علو حدود اللغة )البشططططرية(، وتتمةل في

، 0218)ليفي،  التعبيريطة البسططططططططططططططيططة أو التقنيطة العطاديطة )الحرليطة واليدوية( أو الوظيفة الاجتماعية املحددة بوضططططططططططططططوا".

 (95-94الصفحات 

و"يمكننا نتازف بإجراء مقارنة مه الفن املعاصطططططططططططر  في معتمي لهو يسطططططططططططتند في مرجعيتي إلو نفسطططططططططططي وإلو تاريخي  

الخاص أكثر من أّي شطططططططط يء آخر، مقوالت ولىكمات واختاللات وأبحاث في حدود الفن وهويتي...، ال ، وترتكز  العمليات 

في الفن املعاصر كما في املال علو رأي آلاخرين ويكون العمل الفني بمةابة ناقل أو مؤشر أو بّدالة في الدينامية الرئيسية 

، ال من حيث تدريب أولياء الطفل أو اسططططططططتعداد الطفل (24-21، الصططططططططفحات 0218)ليفي،  التكرارية للتقويم الجماعي"
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وتفاعلي مه حمالت التوعية، ناهيك عن اعتماده رسططططططططططططميا من املؤسطططططططططططططسطططططططططططططات الحكومية العربية عبر التلفزيون للتقلبات 

 ووسائل الاتصال املختلفة السمعية والبصرية، وكيفية الاستفادة من السينما علو أرض الواقه.

 قصتىا عن الرواية أو عنهذا "ما يراه بعض املخرجين املؤلفين أن السينما في الواقه كلها اقتباس سواء أخذت 

املسرا أو من خبر في جريدة، أو اعتمد السيناريست ذكرياتي الخاّصة، أو بحث في خيططططططططططططططططططططططططططططططالي أو في ذاكرتي، ألن املطلوب 

ة تضطططبط  وثة إلو ليلم سطططينما ي، وأني ليس هناك قواعد وقوانين خاصطططّ هنا هو تحويل الكتاب أو الفكرة امل ىمة أو الَحدُّ

 إذا كان بصدد عمل إبداعي عتيم، مةل الذي هذا املتال، وال 
ّ
 يأخذ بذلك الاقتباس بعده العلمي الحقيقي واملعرفي إال

 (10-12، الصفحات 1992)الصورة،  أشار إليي نموذج بروست، وهو يرسو علو سلطة املؤلا وسلطة الجمهور".

ألاطفال، يؤدي إلو سطططططططططططرعة املشطططططططططططاهدة والاسطططططططططططتمتاع واملمارسطططططططططططة والتفكير لدى  هذا علو اعتبار أن " إتاحة لرص

إّن نتاا عملية التعلم يتوقا علو إشطططراك أكبر عدد من حواس بي ألطول لترة ممكنة، و الاحتفاظ التعلم وترسطططيخي و

 في اكتسطططططططططططاب العلم و  أكثر فل في املوقا التعليمي الواحد، و الط
ً
ما ه والبصطططططططططططر، لهاملعرلة حاسطططططططططططتا السطططططططططططمالحواس قيمة

 يكتسب ألاطفال من خاللهما 
ً
 حّسيا

ً
عباس، ) ، ال يتيسر لهم اكتسابي بالطريقة اللفتية".إدراكا لألشكاليولران أساسا

 (12، صفحة 0212

اني 19إن ألامراض املعدية ال سيما جائحة كورونا 
ّ
، كان ال بد من لرض املستتد، وبسبب لىديده للتوازن السك

ي جائحة ليروس 
ّ

رعب من تفش 
ُ
الحجر الصطحي، والاستتابة الطوعية لها دون مقدمات منطقية، وعلو هذا املستوى امل

يلططططي مترى الحيططططاة البشططططططططططططططريططططة، ولىططططديططططده بططططإطططططاحططططة التقططططدم الط ي، لم يتططططد ألاطبططططاء واملخططططابر العططططامليططططة 19كوليططططد
ّ
، وتعط

 بالدرجة 
ً
ألاولو، سططوى ضططرورة توري درجة عالية من الوقاية والاحتراز والتقيد بالتدابير ومؤسططسططات التنشططئة للدول حال

الصحية، عبر وسائل إلاعالم ومكونات العمل إلابداعي املر ي واملسموع، ولم تعد الفنون متأخرة عن كل انزياا ضروري 

ا لبراديغم املتتمه الجديد، الذي يمكن أن يتحول إليي إلانسططططان، نتيتة انت اج شططططار الوباء عاملًيا، أو بسططططبب إنتوتأسططططيسططططً

املصططططططططططططططل، قبطل أو بعد توزيه اللقاا علو الجماهير، نحو لعل يرّوج لفكرة تبدل العقليات، يأتي دور ألالالم املعروضططططططططططططططة 

 علو شاشات التلفزة، كوسيط إعالمي وقا ي يطرا سبل تعاطي ألاطفال مه الجائحة.

تُ 
َ
ي التي تتعل الطفل أكثر قناعة بالبقاء في الحجر تفادًيا لنشر الوباء، في نفس الوقت كأداة تأثير تراكمي، وِقّبطططططططططططططل

وهي مهمة أكثر صطططططعوبة مه الطفل الذي يرلض البقاء لوقت أطول في نفس املكان، وهو املعروف عني أني كةير الحركة 

تحركة أو م)التصطططوير ويىوى اللعب والتسطططلية، وفي هذا الوصطططا الفينومينولو ي لرؤية الطفل إلو العالم من حولي عبر 

ثابتة(، نفهم ملاذا ينبغي أن ُيِقيطططططططَم إلاعالم دّعائم املعرلة في هذا الوسط إلانساني الكبير ويكشا لنا عن معاني ألاشياء 

 من حول الطفل.

لهناك تواصطططططل نسطططططييي بيني وبين ألاجسطططططام املرئية، إذ " تؤكد الاتتاهات املعاصطططططرة في تربية الطفل علو أهمية  

للمةيرات الحسية املختلفة وإكسابي املفاهيم املناسبة بما يساعده علو اللحاق بىذا الركب الهائل من التطور تعريضي 

التكنولو ي والعلمي املعطططاصططططططططططططططر، حتى ال نضططططططططططططططيه عليطططي الوقطططت ونىطططدر من قطططدراتططي العقليطططة، وحتى ال نفقطططده الخبرات التي 

 تططي املحيطططة بططي، ويخرج من ذلططك بعططدد من املفططاهيم يسططططططططططططططتمططدهططا من وسططططططططططططططائططل إلاعالم وجمططاعططة ألاقران واملططدرسطططططططططططططططة وبي

 (41، صفحة 0210)الدليمي،  والتوجهات الجديدة، اتتاه حياتي ويتبلور من خاللها سلوكي وتصرلاتي".
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 علو مططا سططططططططططططططبق، يمكن القول إن اسططططططططططططططتخططدام ألالم 
ً
غم أن ألالم طفططال، "ر ألا الرسططططططططططططططوم املتحركططة في تعليم عالوة

 Persistence  لتحدث بالغ ألاثر في نفوس املشاهدين ما لم تحتوي علو خاصية ثبات الرؤيةلم تكن الرسطوم املتحركة 

of Vision   الذي تشاهده لفترة زمنية   )الصورة املرسومة(إذ تقوم الخاليا املشكلة لشبكية العين بتمبيت وحفظ إلاطار

، )وهم الحركة( ية ريةما ُيعرض إلاطار الالحق، مما يعطي الطفل إيحاء  بالحركة ُيسمىمن الةان( 10/1 ( محدودة تقارب

 ما تسططتخدم شططاشططة السططينماإطاًرا في الةانية، و ( 10) و بذلك لإن سططرعة الرسططوم املتحركة يتب أال تقل عن
ً
( 04) عادة

  30و25 في حين يستخدم التلفاز ما بين طبيعية بصورة ألضل،طاء الرسم املتحرك حركة واقعية و إطاًرا في الةانية إلع

 ،(41، صفحة 0212)عباس،  إطاًرا في الةانية"

املعروضططططططة عبر الشططططططاشططططططة في إثارة الشططططططعور والرغبة في امتداد مخيال الطفل في شططططططتى لذلك قد تنجح العمليات  

 التربية، وللسفة العيش، والصحة واملتتمه، للمتقليد وعلوم النفس و بالعلم و ألاسطورة واملحاكاة وال الحقول، بداية

الترميز السططططططردي، " لالتلفزيون من الوسططططططائل البصطططططططرية السططططططمعية في نشططططططر الرسطططططططائل يعد املخيال حبيس النسططططططخ ألادبي و 

راق حياة ر علو اختاملهمة وأكثرها قدرة علو إلاقناع والتأثير بغض النتر عن مسطططتويات املشطططاهدين التعليمية لهو القاد

، وفي تعديل بعض الاتتاهات وتوجيي الاهتمامات والتأثير 
ً
املتتمعات وخيالهم التي يدخلها بصورة كاملة وبالصوت معا

في بعض أنواع السلوك الاجتماعي ال سيططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططما عند ألاطفططططططططططططططططططططططططططططططططال والنساء في مواجهة التحديات امللحة لعالم اليوم، 

ني تقريب الواقه والاسطتغناء عن الكالم بالصطورة املرئية مما يولد دخال مباشرا لعقل غير املتعلم ويقوي التعليم لبإمكا

 (22، صفحة 0210)الدليمي،  في عقل املتعلم"

تغالل قدرالىا في خدمة إن السططططططططططينما واملؤسططططططططططسططططططططططات إلاعالمية تلعب دور هام في رله الوعي بكالة أشططططططططططكالها واسطططططططططط

املتتمه وتلبية ألاولويات التربوية التي تل ي الحاجة امللحة إليىا، "لاملؤسطسطات إلاعالمية التي تقوم بتسهيل إعادة ترتيب 

د مكطانطة شططططططططططططططبطي مقطّدسططططططططططططططة لهي ال تقوم ببسططططططططططططططاططة بطإنتطاج املطبوعطات أو البرامج التي يتلقطاهطا 
ّ
الزمن واملكطان والخبرة، تتقلط

سططططِهُم في الجمهور ويحا
ُ
ول لهمها، لكنىا تنتج جداول زمنية ومعايير ومهارات وأسطططاليب ومحتورات ووجهات نتر عاملية ت

، سواء أكان هذا ألامن (81-82، الصفحات 0210)ستيفن و كارين،  إحساس الجمهور بالُهوية الذاتية والروتين وألامن"

بيئي، والططذي ينططدرج ضططططططططططططططمن عمليططة الضططططططططططططططبط الجمططاعي من خالل قيططامهططا بتوحيططد املتلقي علو ثقططالططة قومي أو صططططططططططططططّحي أو 

املتتمه، ويخلق بذلك استمداد للمخيال الفني وملستويات التلقي عند املشاهد )الطفل(،من خالل ما تعرضي السينما 

ديي ما يشطططططططبي العرف الذي يقبل ويتبه واملؤسطططططططسطططططططات إلاعالمية من ألالم كالحماية من ألامراض وألاوبئة، ليخلق ذلك ل

 ويحذر من مخالفتي.

بمعنى " صططططياغة الواقه عبر قيام وسططططائل إلاعالم من هذا الباب بعرض جزء صططططغير من حقيقة الواقه ليبقى في  

أذهان الجمهور علو أني الواقه الحقيقي الكامل، وبذلك تعمل علو صطططططططططططياغة الواقه حسطططططططططططب الرؤية التي تريدها وتعمل 

علو صطططططططططططططياغة نمط الحياة من صطططططططططططططنعها لتقدمي للناس علو أني الواقه املةالي وتوحي للجمهور بتقليده عبر نشطططططططططططططر أيضطططططططططططططا 

الدليمي، ) صورتي إلايتابية الجميلة لقط، لتختزل كل تفاصيل الحقيقة في هذا الجزء الصغير الذي تم عرضي لقط"

ة السططططططينما باعتبارها إحدى الوسططططططائل إلاعالمية ألاقدم في عرضططططططها للصططططططور، قبل دخول عبر شططططططاشطططططط (28، صططططططفحة 0210

 منالسها التلفزيون إلو بيوت العائالت وسل ىا عقول ألاطفال.
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" حرصطططططططت السطططططططينما علو اسطططططططتقطاب ألاطفال الذين تشج ىم رؤية ضطططططططخامة الشطططططططاشطططططططة وكبر ذجم املمةلين، علو  

قبل السماا لقنوات التلفزيون من بّثىا، لهي تزيد من قابليتي املعرلية وتوسه  الاحتفاظ لنفسها بعرض ألالم الكرتون 

 
ً
 بإيصال املعلومة إلو نفسي بتوجهي إلو دور العرض، ليترك انطباعا

ً
نطاق تفكيره، بخاصطة وأني قد سطاهم هو شطخصطيا

علم الصطططططططططغار يتم من خالل في نفسطططططططططي ال ينسطططططططططاه أبًدا، إذ هناك حصطططططططططيلة كبيرة من الدراسطططططططططات النفسطططططططططية التي تبرز أن ت

 (25-81، الصفحات 0210)الدليمي،  .التقليد واملحاكاة وهذا ما يسمى بنترية النمذجة أو نترية التعليم والتقليد "

لتتربة اإن مرحلة الخبرات التعليمية والعملية والنترية التي تشططططكل شططططخصططططية الطفل التي يكتسطططط ىا عن طريق 

الحسية والصور الذهنية التي تدخل في إطار العمليات التربوية والتعليمية والتنشئة الاجتماعية، ما هي في الحقيقة إال 

تكوين وتحصططططططططططططططيطل لةقطالطة الطفطل والتي يلعطب ليىطا املخيال دورا رئيسططططططططططططططيا ومتميزا ليىا " لالخيال القصطططططططططططططط طططططططططططططط ي والدرامي 

يات، يتعل في الحقيقة من الخيال حاجة أسطططططاسطططططية من حاجات الطفل، والخروج عن الواقه الذي يحولي إلو شطططططخصططططط

 ال يحمل أية قيمة، وال يغرس لضيلة.
ً
 سلبيا

ً
 بشرا أال يكون مغرقا

لطالخيطال الطذي نصططططططططططططططادلطي في ألالم الرسططططططططططططططوم املتحركة، هو الذي يعطي الطفل الرؤية البعيدة املدى، وهو الذي 

ل ما يدور حولي من أحداث ومواق
ّ
ا، وبفعل عمليات التفكير العليا لديي كاالسطططتدالل واملقارنة والاسطططتنتاج يتعلي بحل

، بسطططططططططططططبب أننا نسططططططططططططططتبدل ذلك كلي مهارة واحدة لقط تتعلي كالببغاء 
ً
والتحليل والتركيب، مما نفتقده في املدارس غالبا

ر"
ّ
ذه املضططططططططططامين السططططططططططينمائية والتلفزيونية هي طبيعة الةقالة التي ، وه(90، صططططططططططفحة 0210)الدليمي،  وهي مهارة التذك

تعيننا في لهم أي نوع من الةقالة التي يستقبلها ألاطفال، وتساعدنا في كيفية التأثير عليي للوقاية من ألامراض املعدية 

م بضرورة ومكالحتىا،
ّ
 والنتالة العامة في الوقاية من ألاوبئة.زيادة الوعي الصّحي ونسل

لططك لططإن" ألالالم التعليميططة املتحركططة النططاطقططة من أكثر الوسططططططططططططططائطل التعليميططة لططاعليططة، لهي تعرض الصططططططططططططططورة كطذ 

والصططططططططوت والحركة في نفس الوقت، كما أنىا تقدم الواقه الحي، في نفس الوقت الذي تسططططططططتطيه تبسططططططططيطي بحيث يالءم 

ت الدراسات علو أن مامستويات املتعلمين، وكل هذا يتم في إطار يتذب انتباههم ويةير شغفهم
ّ
 ؛ باإلضالة إلو ذلك دل

يراه املتعلم في ليلم تعليمي، يبقى عالًقا بذهني لترة طويلة، وذلك الشططططططططتراك البصططططططططر مه السططططططططمه في إدراك مادة الفيلم، 

 (92، صفحة 0211)الطناوي،  مما ييسر تذكرها واسترجاعها ".

السينما، نشاطا ترلطيطهطيا ومسليا للطفل، لإني يِصُل عبرها إلو أموٍر، جديرة باالهتمام وإلاشادة ال  إذ اعتبرنا أن

ٍر، للمفهوم املعروف  تخطر علو باِلنا، لكما يقول املؤلا واملصطططططططططططور السطططططططططططينما ي سطططططططططططعيد شطططططططططططيمي، بطريقة تلقائية وُيسطططططططططططْ

وات، مةل غزو القمر والفضطططططاء واسطططططتنسطططططا  الحيوانات قاموسطططططًيا، لإني كةيرا ما تنبأت السطططططينما بأشطططططياء ظهرت بعد سطططططن

وانتشطار العدوى، وخيال مرتبط بالتراث الحضطاري لإلنسطان وغموضطي وطالسمي وألاجسام املشّعة وغيرها، وبالتالي كان 

وجود لحيل السططططططينما في نوعية ألالالم ضططططططرورة لنية ألنىا تسططططططخر لنا رؤية جديدة وتعطيىا مصططططططداقية، يصططططططدقها املتلقي 

 هذه هي عتمة السينما الخيالية، وحاليا بالذات حين وصلت إلو آلاق من إلاتقان والجودة وإلاقناع.و 

لكططل هططذه الروالططد مه مرور الوقططت شططططططططططططططكلططت ثقططالططة الطفططل البصططططططططططططططريططة، ورؤيتططي الخططاصططططططططططططططة للفيلم رويططدا رويططدا،  

ل " بما يعني إثارة اهتمام الطفليكتسططططططططططططططب الخبرة املعرليطة والجمطاليطة في نفس الوقطت من رؤيتطي لكطل شطططططططططططططط يء في الحيطاة، 

وجططذب انتبططاهططي وبططالتططالي توسططططططططططططططيه آلططاق إلادراك والبنيططة املعرليططة للطفططل زيططادة علو إثراء املخيلططة العلميططة ومقططدرلىططا علو 
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تعليم الطفل، وهذا ما يؤدي إلو رله مسططططططتوى الةقافي والعلمي ويتعل هذه الصططططططناعة ُمَحّبَبة عند كةير من ألاطفال، إذ 

ىم لهذه الصّناعة ومن ثم انخراا بعضهم ليىا"نراهم يعر   .(19، صفحة 0219)أحمد،  بون عن ُحّ ِ

ة ذهني " عندما يقوم املمةل بسرد أو و صا أو لعل ش يء ما، لإن ذلك يدله الطفل إلو محاولة تشكيل صورة

و هذا التصططططور املهم و عرفي بغض النتر عن خطأ أو صططططواب هرصطططيده املأو تصطططور لرد لعل يتناسططططب ومسططططتواه العقلي و 

اسططططططططططططططتغالل الطفطططل لهططذه الوظيفططة العقليطططة كمرحلططة أوليططة لتتطور مه الوقططت...، لطططالعططديطططد من ألالالم تتنطططاول موضططططططططططططططوع 

برز نتططائتططي املفيططدة والنططالعطة؛ كطأن تتعطاون متموعطة لصططططططططططططططد اعتططداء متوحش وإبعططاد الخطر عنىططا، أو تتعططاون 
ُ
 التعطاون و ت

إبراز أهميططططة التعططططاون في تنتيا ولىيئططططة  ليمططططا بينىططططا إلنقططططاذ مخلوق مططططا من خطر ُمحططططدق و تتنيبططططي الهالك املحتوم، أو 

 .(00-01، الصفحات 0202)بولفخاذ،  إل " ....الحفاظ علو نتالة البيئة،املحيط و 

 خاتمة: 

تراءى لنططا مططدى أهميططة املخيططال الفني في تربيططة ملكططة التلقي وتططذوق العمططل من خالل مططا تطرقنططا إليططي سططططططططططططططابقططا ي

باإلضططططططططططططططالة إلو واقه الجوانب التربوية وكيا يتلقاها الطفل، تتعلق الصططططططططططططططور املعروضططططططططططططططة في ذاكرتي الفني لدى الطفل، 

 دو 
ً
حديد را قيًما في تونفسططططططططططيتي، وتصططططططططططبح عندئذ جزء من تفكيره وكياني، وهنا تلعب الرسططططططططططوم املتحركة وألالالم أيضططططططططططا

هو جزء يشططططططططترك ليي كل من الكبار و لئة تي و تطويرها و صططططططططقلها باملعارف والسططططططططلوكيات التربوية السططططططططليمة، و شططططططططخصططططططططي

الصططططغار، ألامر الذي يناسططططب ألاطفال في املرحلة ألاولو من التعليم، و يمكن أن تتناول نوع من املوضطططططوعات من املناهخ 

و محببة لهم، وإذا كان علينا أن نولر الحماية ألنفسطططنا ثم ألطفالنا ألاكثر عرضطططة الدراسطططية و تعرضطططها بصطططورة مشطططوقة 

للتأثير وإلاصططططططططططابة باألمراض، علينا أن نسططططططططططلح أنفسططططططططططنا وأطفالنا بإمكانيات معرلية وعلمية عن طريق الشططططططططططاشططططططططططة املرئية 

 والزرقاء، في مدارالىم إلايتابية والسلبية وعوامل تأثيرها علينا.

 :قائمة املراجع
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 : في مواجهة الجائحة سينما الكرديةال
 
 مدينة دهوك أنموذجا

Kurdish cinema in facing the pandemic: Duhok city as an example 
 العراقدهوك، /جامعة دهوك/ مركز بيشكجي للدراسات إلانسانية  /د.كوثر محمد علي جبارة

Dr.Kawthar Jbara/ Universty of Duhok /Bechice Center for Humanities Stydies (BCHS) / Duhok/Iraq 

 

 ملخص الدراسة: 

الكوردية مكانتىا في عالم صناعة السينما في العراق والعالم عموما، بعد أن صار إنتاج ألالالم الروائية الطويلة  اتخذت السينما

 في السنوات ألاخيرة، وبناء علو ذلك شاركت العديد من ألالالم الكوردية في املهرجانات الع
ً
 ونشطا

ً
 عن ألاخرى الوثائقية متقدما

ً
بية ر لضال

وُرشحت للعديد من الجوائز وحازت علو العديد منىا، ومن متاهر نشاا هذه السينما في مدينة دهوك علو سبيل املةال  والعاملية املعرولة،

ضن تأنتج في السنة ألاخيرة أربعة ألالم طويلة أو أكثر، ولهذا وقه عليىا اختيارنا لدراسة الوضه السينما ي في مواجهة الجائحة، بوصفها تح

 كما هو الحال مه املهرجانات السينمائية ألاخرى في العالم، لضال أحد أبرز املهرجانات ا
ً
لسينمائية في املنطقة، والذي تأثر بالوباء تأثرا كبيرا

قا لعن لاعلية النشاا السينما ي املصنوع بأيٍد كوردية أو غير كوردية اتخذت املدينة موقعا لها، وقضايا املدينة واملنطقة موضوعا لها، وو 

لورقة البحةية استعراض هذه املحاور وإلاجابة عن متموعة من التساؤالت املتعلقة بالصعوبات التي واجهتىا ألالالم املنتتة لهذا تحاول ا

في ظل الجائحة، وهل تعرضت التتارب التي أجريت إلو صعوبات تختلا في حال كان الصناع من خارج املدينة؟ أو أن ألامور استوت من 

ؤال ألاهم حول املهرجان السينما ي وكيا واجي القائمون عليي الوضه العام للعالم والخاص للمدينة أثناء هذه الناحية؟ لضال عن الس

 .الجائحة

 السينما الكوردية، وباء كورونا، الفيلم الروا ي الطويل، مهرجان دهوك السينمائيي الدولي، دهوك. الكلمات املفتاحية:

 

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. 

Keywords: The Kurdish cinema, Duhok, Duhok international fill fistival, pandemic. 
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 مقدمة:

اتخذت السينما الكوردية مكانتىا في عالم صناعة السينما في العراق والعالم عموما بعد أن صار إنتاج ألالالم 

الروائية الطويلة لضططططططططططططال عن ألاخرى الوثائقية متقدما ونشططططططططططططططا في السطططططططططططططنوات ألاخيرة، وشطططططططططططططاركت العديد من ألالالم في 

للعديد من الجوائز وحازت عليىا، ومن متاهر نشططططاا هذه السططططينما أن املهرجانات العربية والعاملية املعرولة ورشططططحت 

مدينة دهوك علو سططططططططبيل املةال احتضططططططططنت في السططططططططنتين ألاخيرتين إنتاج وتصططططططططوير أربعة ألالم طويلة أو أكثر، ولهذا وقه 

قة، لضال عن املنطعليىا اختيارنا لدراسطة الوضطه السطينما ي ليىا بوصفها تحتضن أحد أبرز املهرجانات السينمائية في 

لعالية النشطاا السططينما ي ليىا املصطنوع بأيد كوردية أو غيرها لكنىا اتخذت املدينة موقعا لها وقضططايا املدينة واملنطقة 

موضوع لها، وولقا لهذا تحاول الورقة البحةية استعراض هذه املحاور  وإلاجابة عن متموعة من التساؤالت املتعلقة 

ألالالم املنتتة في ظل الجائحة، وهل تعرضطططططت التتارب التي أجريت إلو صططططططعوبات تختلا في  بالصطططططعوبات التي واجهتىا

حططال كططان الصططططططططططططططنططاع من خططارج املططدينططة؟ أو أن ألامور اسططططططططططططططتوت من هططذه النططاحيططة؟ لضططططططططططططططال عن السططططططططططططططؤال حول املهرجططان 

 ة. السينما ي وكيا واجي القائمون عليي الوضه العام للعالم والخاص للمدينة أثناء الجائح

جهططي من األاول: الانتططاج السططططططططططططططينمططا ي في مططدينططة دهوك في ظططل الوبططاء ومططا و  :ينحور متتكون الورقططة البحةيططة من 

مختلفة،  لصططططططططعوبات وعقبات، وهو اسططططططططتعراض للتتارب السططططططططينمائية التي أنتتت في املدينة أثناء لترة الوباء، في مراح

مهرجان دهوك السططططينما ي الدولي في مواجهة الوباء، ليدور حول   املحور الةاني:أما نتاج. نتاج ومابعد إلا من مراحل إلا 

إلو  0211انطالقا من كوني لكرة في العام علو مدى عشطططططرة أعوام للمهرجان  اتاريخي اويتضطططططمن هذا املحور اسطططططتعراضططططط

، خلص ائحططةلوال الجطط 0219وكططان البططد من انعقططادهططا في العططام  0201 نولمبر 15التي بططدأت أعمططالهططا يوم دورتططي الةططامنططة 

البحططث إلو عططدة نتططائج بعض منىططا قططد يبقى معلقططا إلو مططا بعططد انتىططاء املهرجططان ليتم الاطالع علو إلاجراءات والنتططائج علو 

أرض الواقه والسطيما في ما يخص مسطتوى ألالالم املشاركة بالقياس مه الدورات السابقة لضال عن الجمهور حضوره 

 وتأثره بعد عودة املهرجان من جديد.

 ملحور ألاول: التجارب السينمائية في مدينة دهوك في وقت انتشار الجائحة:ا

، ومن هططذه 19تعطددت التتطارب السططططططططططططططينمطائيطة في مطدينطة دهوك في الفترة التي شططططططططططططططهطدت انتشططططططططططططططار لطايروس كوليطد 

 رجين أكرادالتتططارب مططا كططان في مرحلططة إلانتططاج ومنىططا مططا كططان في مرحلططة مططا بعططد إلانتططاج، وجميه هططذه التتططارب كططانططت ملخ

بيكا ر، عروس املطماعدا تتربة واحدة برتغالية، لمن ألالالم التي شهدت انتشار الفايروس في مرحلة التصوير ليلم )

 Theالعروس وكذلك ليلم ) وكانت ذروة انتشار الفايروس،  0219( لحسين حسن الذي صور بين اذار ونيسان باران

Bride  وكالهما صططططططططططورا في مدينة 0202ر في الفترة بين كانون الةاني وشططططططططططباا ( للبرتغالي سططططططططططيرجيو تريفوت، الذي صططططططططططو ،

ا عمت مســــاء  أ هدهوك ومحيطها، أما ألالالم التي شطططططهدت مراحل مابعد إلانتاج في وقت انتشطططططار الفايروس لهي ليلم )

(  جيرانم )( لشططططوكت أمين كوركي، وأيضططططا ليلThe Examالامتحان لهونر سططططليم، و )(  Good night Soldierالجندي 

ملانو خليل الذي صططططور قبل انتشططططار الفيروس وشططططهد عمليات مابعد إلانتاج في وقت انتشططططاره، والفيلم ألاخير الذي أانتج 

( لسهيم عمر خليفة، الذي يعد تتربة مختلفة ليما يتعلق بتروف مسـ ي بغدادفي مرحلة انتشطار الفايروس لهو ليلم )

ي عططادت ألامور ليىططا إلو الحططالططة شططططططططططططططبططي الطبيعيططة بعططد أن تعططايش النططاس مه التصططططططططططططططوير، إذ بططدأ التصططططططططططططططوير في الوقططت الططذ
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 وأكثر هذه ألالالم تأثرا بوضطططططه الجائحة هو ليلم  الفيروس، وتزايدت في الوقت نفسطططططي نسطططططبة تعاطي اللقاا بين الناس.

 ن املدن والتتمعات)عروس املطر( الذي صططططططططور في الوقت الذي شططططططططهد منعا للتتوال في املدينة ومنعا شططططططططامال للتنقل بي

والحركططة داخططل املططدينططة كططذلططك إال في الحططاالت الطططارئططة، هططذا مططا اضطططططططططططططططر لريق الفيلم إلو إيقططاف عمليططات التصططططططططططططططوير في 

 منتصا العمل واست نالها من جديد بعد أيام، ما أدى إلو خسائر إنتاجية للفيلم.

اعدا ليلم شوكت كوركي، وعن هذه التتارب يقول: واملمةل )بنكين علي( هو العامل املشترك بين هذه ألالالم جميعها م

، اشتركت بتتارب متعددة منىا ليلم )عروس املطر( مه املخرج )حسين حسن(، وليلم 0201حتى عام  0219"من عام 

)سطططططهيم عمر خليفة( وكذلك ليلم )هونر سطططططليم(  طططططططططططططططططط)العروس( للبرتغالي )سطططططيرجيو تريفوت( وكذلك ليلم )مسططططط ي بغداد( ل

يىا الجندي( الذي مةلت ليي قبل الجائحة لكن مراحل ما بعد إلانتاج لي أجريت بعد انتشطططار الفايروس. )عمت مسطططاًء أ

وهطذا أيضططططططططططططططا مطا حصططططططططططططططل مه ليلم )مطانو خليطل( الطذي صططططططططططططططورنطاه قبطل الجططائحطة لكن مراحطل مططابعطد إلانتطاج جرت خاللهططا. 

ألن بداية التصططططططوير كانت مه بدايات انتشططططططار  والتتربة ألاسططططططوأ التي مررت بىا في هذا الجانب كانت ليلم )عروس املطر(

الفايروس، لالتصططططططططوير بدأ في شططططططططهر آذار بينما الفايروس كان قد انتشططططططططر منذ شططططططططباا، وانتشططططططططر في العالم وانتقل مني إلو 

العراق وكوردسططططططططططططتان، وهذه الفترة هي التي جرت ليىا التحضططططططططططططيرات للفيلم قبل التصططططططططططططوير، وحضططططططططططططر كذلك العاملين في 

ل مكان إلو دهوك التي ضطططمت لوكيشطططنات العمل، ألن املخطط كان أن يبدأ التصطططوير في شطططهر آذار، وكانت الفيلم من ك

هطططذه الفترة من أصططططططططططططططعطططب الفترات ألن املفترض أن نبطططاشططططططططططططططر عمال جطططديطططدا في الوقطططت الطططذي توقفطططت الحيطططاة كلهطططا ليس في 

ل في الحجر الصطططططططحي، )...(، وهذا ما لرض كوردسطططططططتان لقط أو العراق بل في العالم كلي، وحينذاك بقينا ملدة شطططططططهر كام

علينطا أخطذ املوالقطات الحكوميطة لتسططططططططططططططهيطل العمطل، وبعطد مطدة من ابتطداء العمطل كطان لزامطا علينطا أن نتوقا، لكطان هططذا 

الفيلم تحديا كبيرا في ظل الوضططه الذي كانت تمر بي املدينة، وهذا الوضطططه الذي كنا ليي أثر علو نفسطططياتنا ووضطططعنا في 

ىاية لي، للمخرج ولي بوصطططططفي ممةال رئيسطططططيا في الفيلم أيضططططططا، وهذا التأثير علو إلانتاج واملخرج والكادر تاثرت بي قلق ال ن

أنا أيضططططا. لكانت التنقالت صططططعبة آنذاك كما أشططططرت، إذ خلت الشططططوارع إال من املفارز ألامنية وكذلك الحاالت الطارئة 

ولقا ملا لرضطتي الحكومة من شروا، وتعليمات التزمنا بىا، من الضطرورية لقط، بل وحتى لوكيشطنات العمل حددناها 

نطاحيططة ارتطداء الكمططامططات والتعقيم لضططططططططططططططال عن عططدم اختالطنططا بطالنططاس إذ أغلقططت مواقعنطا علينطا، لقط لكطادر الفيلم، ال 

وهططذا مططا يططدخلهططا أحططد غيرهم، لضططططططططططططططال عن أننططا عنططدمططا نغططادرهططا ال نططذهططب إلو أمططاكن غير بيوتنططا حتى ال نختلط بططالنططاس، 

ساهم في املحالتة علو صحتنا وحمانا من إلاصابة، وبىذه الطريقة لقط استطعنا املحالتة علو استمرارية التصوير. 

وعندما بدأ منه التتوال كان البد لنا أن نلتزم بي، لكن الجهات املختصططة التي الترضططت هذه الشططروا أيضططا ولرت لنا 

 42إلو  12في موقه التصططططططططططوير بعدد كبير من املمةلين والعاملين، يقترب من ما يسططططططططططهل عملنا، وال سططططططططططيما إننا كنا نتتمه 

شطططططخصطططططا، وكذلك واجهنا مشطططططكلة عدم إمكانية جلب الكومبارس، ألن كل واحد منىم في مكان مختلا، وحتر التتوال 

، لاملدينة خالية تماما إال من القوات ألامنية تراها من
ً
ىا، تشرة في كل أنحائمفروض علو الجميه. كان هذا الوضه غريبا

كانت ترالقنا سططيارة إسططعاف، وسططيارات نتدة، والسططيارات التي تنقل كادر الفيلم واملعدات )سططينيموبيل( بينىما ونذهب 

ليما يشبي املوكب إلو مواقه التصوير، واستطعنا خوض هذا التحدي وإنتاز العمل في هذا الوضه الصعب. أما مواقه 

ة مختلفططة، لططالخروج من املططدينططة أيضططططططططططططططا كططان ممنوعططا، لكططان البططد لنططا من الخروج التصططططططططططططططوير الخططارجيططة لكططانططت مشططططططططططططططكلطط

والطدخول برلقطة ذلك الرتل العسططططططططططططططكري، ألن أحد مواقه التصططططططططططططططوير كان في العمادية، وكان هذا تحديا كبيرا اسططططططططططططططتطعنا 
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وآلان  راحلي النىائية،خوضططططططططططططي، ووصططططططططططططل الفيلم آلان ملراحل ما بعد إلانتاج، ونحن بانتتار أن تكتمل ميزانيتي لتكتمل م

وهذا ما يؤكده  (.0201)علي، بنكين "لحسطططططططططن الحظ صططططططططططدر القرار باسططططططططططتكمال العمل ونأمل أن يكتمل في ألايام القادمة

مخرج العمطل الطذي واجطي مشططططططططططططططكالت من نوع خطاص لتراجه بعض العاملين في الفيلم عن أداء العمل بسططططططططططططططبب انتشططططططططططططططار 

د إجراء تتارب ألاداء إليتاد املمةلة الرئيسططططططططططططططة للعمل والعةور علو املمةلة الفيروس، إذ قبطل بطدء مرحلة التصططططططططططططططوير وعن

املناسبة للدور، وبعد حضورها من إسطنبول بدأت مرحلة منه السفر بين الدول ومنه التتوال وانتشار الفيروس، مه 

ركيا يعود إلو م زلي في تبدء مرحلة التصطططططوير في الفيلم، ويشطططططير )حسطططططن( إلو إني "في ذلك الوقت طلب مصطططططمم إلانارة أن 

بسطططططبب الوضطططططه وعندها كنت معارضطططططا ألننا لن نسطططططتطيه التصطططططوير بدوني، ولم يرض هو بالبقاء لاضططططططررنا إلرسطططططالي إلو 

(، War tvتركيا، والاسططططتعانة بططططططططططططططططط)كاوه عزو( وهو أسططططتاذ في معهد الفنون الجميلة وكان لي تتربة سططططابقة في تلفزيون )وار

يوما، وكان املرض منتشططططططططططططططرا في املدينة، وتعاونت الجهات إلادارية وألامنية معنا في  05دة وبطدأنطا التصططططططططططططططوير، واسططططططططططططططتمر مل

إجراء جميه التحضيرات الالزمة، لفي هذا الوضه أحسست أن املواطنين في املدينة وإلاداريين كذلك يحبون السينما، 

ِقدت السيطرة علو انتشار الفيروس فألن الجميه كان يساعدني إلنتاز مهمتي كيا ما كانوا يستطيعون، وليما بع
ُ
ي د ل

يوما، مه وجود العاملين في مقر السطططططكن املخصطططططص لهم، وهذا ما سطططططبب  05املدينة، لاضططططططررنا إليقاف التصطططططوير ملدة 

عدد من املشطاكل بين املمةلين والعاملين بالفيلم وراء الكاميرا، وأدى كذلك إلو خسططائر في إلانتاج، لتضططاعفت امليزانية، 

قيقة إنني بعد انتىاء التصوير ورؤية النسخة ألاولو من الفيلم أحسست بوجود نقص في الفيلم، للو لم نصوره في والح

الوقت الذي صطورناه ليي لكان ألامر مختلفا، إذ تعرضنا للعديد من املشكالت اللوجستية، والسيما في ما يخص تتهيز 

شططططططططططططططاهد تحتاج إلو عدد كبير من الكومبارس، ولم يكن من الكومبطارس وإحضططططططططططططططارهم إلو اللوكيشططططططططططططططنات، ألن عددا من امل

 .(0201)حسن،  السهولة أن نتمعهم من أماكن متعددة في املدينة ونحضرهم إلو مكان واحد"
أمططا بخصططططططططططططططوص تتربططة الفيلم البرتغططالي لقططد اختلفططت من نططاحيططة أن الحيططاة بططدأت تعود لطبيعتىططا، وبططدأ النططاس  

تعاطي اللقاا لصططططار الوضططططه ألضططططل بكةير من البداية التي شططططهدت الفيلم ألاول، ويرى )علي( أن "قدوم الكادر ألاجن ي ب

من دول مختلفططة إلو املططدينططة يةبططت أن الحيططاة صطططططططططططططططارت ألضطططططططططططططططل وبططدأنططا بططالتعططايش مه الفططايروس، وعبور مرحلططة الخطر 

نت مريحة أكثر، وكانت نفسططططططططططططططيتنا مسططططططططططططططتقرة أكثر والحياة أكثر والصططططططططططططططعوبطة. لطاأليام التي صططططططططططططططورنا ليىا الفيلم البرتغالي كا

اسططتقرارا وتنقالتنا طبيعية، لانتشططار الفايروس بدأ باالنحسططار، وبدأنا بالتعايش معي. وهنا أريد أن أشطططير إلو نقطة، إن 

عود ل في هذا يأي صططططانه ليلم أجن ي يأتي إلو دهوك ويرى املدينة علو أرض الواقه، يقرر أن يصططططور ليلما هنا، والفضطططط

إلو مهرجطان دهوك السططططططططططططططينما ي، لالبرتغالي )سططططططططططططططيرجيو( مةال قدم إلو مهرجان دهوك قبل أكثر من سططططططططططططططنتين، واطله علو 

ألاماكن هنا وتأثر بىا، وبناء علو محبتي للمدينة  واطالعي علو ألاجواء والواقه هنا قرر تصططططططططططططططوير الفيلم، واقترا علي أن 

، وقططد علططل املخرج البرتغططالي سططططططططططططططيرجيو تريفوت سططططططططططططططبططب اختيططار مططدينططة دهوك بططالتحططديططد (0201)علي،  أكون في دور ليططي"

بين املوصططططططل وبغداد ، وركزت علو ما حدث ألرامل  0210دور في عام موقعا لتصططططططوير ليلمي انطالقا من كون القصططططططة ت

واقه بسبب املقرر تصوير الفيلم في دهوك وحول دهوك وهذا ما دله بي إلو أن الجهاديين ألاجانب بعد سقوا داعش. 

مان إلانتاج قادرا علو ضططططكون مه الشطططخصطططيات، و  ينبقاملتطاكومبارس المةلين و لضططططال عن املتتماشططط ى مه القصطططة، التي 

في بداية شطططططططهر كانون ألاول )ديسطططططططمبر(  للفيلم بدأ إلاعداد ، إذ19التصطططططططوير في تلك الفترة الحسطططططططاسطططططططة للغاية من كوليد 

، وعن الوضططططططططططه املتعلق بالوباء أثناء (0201)تريفوت،  وبدأ التصطططططططططوير بعد ثالثة أسططططططططططابيه حتى نىاية شطططططططططهر شططططططططططباا 0202
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روبطططا )حيطططث كطططانطططت وبطططاء، علو عكس مطططا كطططان يحطططدث في أو الليمطططا يتعلق بطططمراحطططل إلانتطططاج ومطططا بعطططده يضططططططططططططططيا تريفوت: " 

ادة ما يكون الحصول علو تأشيرات الدخول ، وعكردستان في العراق آمنة في ذلك الوقتكانت منطقة الحاالت تتزايد( 

تمكنا من ل ا،والعمل في العراق صعًبا للغاية، لكن السفير في لشبونة ساعدنا بطريقة جعلت كل ش يء بسيطا إلو حد م

حصططططططططططططططولهم علو اق، حتى مه العر  إلوبعض املمةلين  في دخول واجهنا مشططططططططططططططاكل في دهوك واملوصططططططططططططططل، وآنطذاك التصططططططططططططططوير 

بمترد وصطططططططولنا إلو دهوك، كان ، لكن أصطططططططبحت القيود الدولية علو الرحالت الجوية قوية للغاية ية، إذتأشطططططططيرات عراق

 19حالة إصابة بفيروس كوليد  ةنوع من الوهم بأننا نعيش في جزيرة خالية من ليروس كورونا. لم تكن لدينا أي لدينا

بدأ جميه ألاجانب الذين جاءوا للعمل في الفيلم )املمةلين وطاقم العمل(  .ةيل أثناء التصويرفي الطاقم أو في لريق التم

كننا بقينا ، ولفي ألايام ألاولو، لكن بعد لترة شططططعرنا أننا في لقاعة محمية وصططططرنا نعيش ولًقا لذلك الكماماتفي ارتداء 

ة ، كان هذا في مراحل إلانتاج، أما في مرحلفي ذلك الوقتالقواعد العامة نفسها التي كان الجميه يتبعها في دهوك  نتبه

وهو سططططططططنغالي يعيش في باريس  (ماكينا ديوب) لسططططططططوء الحظ أحد املمةلينما بعد إلانتاج وبعد أن غادرنا مدينة دهوك ل

 "19 يدبسططططبب كول بعدهاتم نقلي إلو املسططططتشططططفى في داكار وتوفي و أسططططابيه من انتىاء التصططططوير،  4إلو السططططنغال بعد  عاد

 .(0201)تريفوت، 

وواجي ليلم )عمت مساًء أيىا الجندي( نوعا آخر من املشكالت التي يرجه السبب ألاساس ي ليىا إلو منه السفر،  

دأت بقبل لترة انتشار الفايروس، أما مرحلة مابعد إلانتاج لكانت في باريس، و  0219إذ صور الفيلم في دهوك في أيلول 

هذه املرحلة مه بدء انتشار الفايروس، ولذلك تأثرت هذه املرحلة من عدة نواا، منىا: أن بعض ألاصوات كان البد من 

( ليار نيروةي ةطتسجيلها في الاستوديو في باريس، وكانت املمةلة الرئيسة للعمل )دلين دوغر( في أنقرة  واملمةل الرئيس )

ل تأشيرات الدخول لهما للذهاب إلو الاستوديو في باريس، وهذا ما لم يتحقق في السويد وجرت عدة محاوالت لتحصي

بسبب انتشار الفايروس ومنه السفر، وإلاجراءات الصحية املشددة، التي أخرت استحصال تأشيرة الدخول لهما، 

رسل مصمم لاستعيض عن ذهابىما بأن سجلت ألاصوات وتم إرسالها إلو الاستوديو في باريس،وتم هذا بعد أن  أ

الصوت من الاستوديو صورة توضيحية لطريقة تسجيل الصوت وموضه الالقط لسجلت املمةلة الرئيسة ألاصوات 

والحوارات املطلوبة وأرسلت لالستوديو في باريس، وهذا ما حصل كذلك مه املمةل الرئيس، أما الناحية الةانية التي 

مر توفي( نقال عن مخرج العمل بىذا الخصوص لهي "أن مونتيرة العمل يشير إليىا مدير إلانتاج واملنتج املنفذ للعمل )ع

أخذت أجهزلىا ولزمت بيتىا وأجرت قسما كبيرا من عمليات املونتاج هناك، في مدينة لرنسية أخرى غير باريس، لكانت 

ن بعد، وكان ذها وكل هذا عألاجزاء التي تتم العمل عليىا ترسلها إلو املخرج الذي بدوره يعطيىا التعليمات التي يريد تنفي

 رئيسا في تأخير عملية املونتاج، لكن آلان الفيلم منتي وجاهز للعرض لكني في مرحلة التوزيه ولم يعرض بعد"
ً
 هذا سببا

إذ  ق بي،مشكالت مرحلة مابعد إلانتاج التي تتعل ، أما ليلم )عروس املطر( لحسين حسن، للم تتضح(0201)توفي، 

 اليزال في هذه املرحلة، وقد اقتربت الحياة من كونىا طبيعية كسابق عهدها.
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املحور الثاني: مهرجان دهوك السينمائي الدولي 

 في مواجهة الوباء:

 أوال: مهرجان دهوك السينمائي استعراض تاريخي:

بدأت لكرة مهرجان دهوك السينما ي في العام 

عدد من صططططططططططططناع السططططططططططططينما تقريبا، بعد مشططططططططططططاركة  0222

الكورد  في مهرجطططططان برلين السططططططططططططططينمطططططا ي الطططططدولي في ذلطططططك 

العام وهم كل من مسطعود عارف وحسطين حسططن اللذان 

 ( فينرجس بشطظيناشطتركا بفيلمهما )وأينه ال رجس/ 

، واثنططاء ذلططك كططانططت شططططططططططططططركططة قسططططططططططططططم بططانوارمططا في املهرجططان

ميتوس ليلم لإلنتطططاج السططططططططططططططينمطططا ي تقيم مهرجطططان الفيلم 

كوردي في برلين، وبعد انتىاء أعمالي هناك نقلتىا إلو دهوك، إذ لم يسطططططططططططبق أن ال

وجططططد في كوردسططططططططططططططتططططان أي مهرجططططان سططططططططططططططينمططططا ي دولي، وإنمططططا عططططدد من امللتقيططططات 

السططططينمائية املحلية التي كانت تعرض ألالالم نفسطططططها في مدن مختلفة، بالتوازي 

اك من ثالثة أشخاص مه شحة إلانتاج السينما ي آنذاك، لانطلقت الفكرة آنذ

هم )عمر توفي و محمد اكتاش ومسعود عارف( بدأت الفكرة بتقليد املهرجانات 

الكبرى في العالم، وكان )مسطططططططططططططعود عارف( آنذاك يشطططططططططططططغل منصطططططططططططططب رئيس اتحاد 

السططططططططططينمائيين في نقابة الفنانين في كوردسططططططططططتان، ونوقشططططططططططت بناء علو طلبي لكرة 

ليكون مهرجططان السططططططططططططططينمططا في  تخصططططططططططططططيص مهرجططانططات الفن كططل مهرجططان ملططدينططة،

دهوك بينما املهرجان املسططططططرحي في أربيل واملوسططططططيقي والتشططططططكيل في السططططططليمانية، 

لاقتنه املتلس بىذا، لكن التساؤل كان حول كيفية تخصيص إلامكانات املادية 

هططذا  ، وفي0211.  وكططان هططذا قططد تحقق في العططام (0201)عططارف،  لتحقيق هططذا

العطام نفسططططططططططططططي بطدأت النسططططططططططططططخطة ألاولو التتريبيطة ملهرجان دهوك، لكنىا لم تأخذ 

، وأقيمت تحت 2 صطططفر وإنما لكونىا نسطططخة تتريبية أطلق عليىا الرقم 1الرقم 

دهوك( ألن ألالالم التي عرضططططططططت ليىا كانت هي نفسططططططططها  -عنوان )مهرجان برلين 

لكورديطة، وانطلقطت لعطاليات التي عرضططططططططططططططت  في برلين في مهرجطان برلين لأللالم ا

، وكانت النسططططططططططططططخة التتريبية لأللالم الطويلة 11/11/0211هطذه الدورة في يوم 

والقصيرة والوثائقية، والفرق الوحيد بين نسخة املهرجان التي أقيمت في برلين 

والنسططططططططططخة التي أقيمت في دهوك هو أن نسطططططططططططخة برلين كانت بال مسطططططططططططابقة كانت 

دهوك لقد تم إجراء مسطططططططططططططابقة لأللالم، وتسططططططططططططططمية  ألالالم تعرض لقط، أما في

 .(0201)توفي، لجنة تحكيم، وكانت لجنة واحدة ألن جميه ألالالم املشاركة هي ألالم كوردية 
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بعد هذه النسخة التتريبية بدأ العمل علو تطوير املهرجان، وكانت أولو  

عططططططدد من القوانين  0210الالحقططططططة خطوات التطوير أن وضططططططططططططططعططططططت في السططططططططططططططنططططططة 

والشططططططططططططروا لأللالم التي ترغب باملشططططططططططططاركة في الدورات الالحقة مني، ومن أهمها: 

البطططططد أن يكون العرض ألاول للفيلم في املهرجطططططان، أي أن اليكون الفيلم عرض 

سطططططططططططططططططابقططططا في العراق واملنطقططططة، وال يمنه هططططذا أن يكون الفيلم قططططد دخططططل إحططططدى 

سيما في ما يخص ألالالم الكوردية، لكن عرضي في دهوك املسابقات العاملية وال 

أو في داخطل العراق يحرمططي من لرصططططططططططططططة التواجططد في مسططططططططططططططابقطة املهرجطان، وكطذلططك 

التتططاا عططدد من ألاقسططططططططططططططام في املهرجططان توزعططت عليىططا ألالالم املشططططططططططططططاركططة، وهططذه 

ا في هألاقسططططططططططططططام هي: ألالالم الطويلطة، ألالالم الوثطائقية، ألالالم القصططططططططططططططيرة، لتلحق

املسطططططتضطططططاف،  والبلدالسطططططينما العاملية، السطططططنوات الالحقة أقسطططططام أخرى كقسطططططم 

الندوات والسطططططمنارات التي ناهيك عن ومشطططططروع نوهات للسطططططينمائيين الشطططططباب، 

  .(0201)توفي،  ملهرجانلرئيسة في افعاليات اى الحدأكانت منذ الدورة ألاولو 

علو املهرجان ميزانيتي من حكومة إلاقليم متمةلة  اسططططططتحصططططططل القائمون 

بوزارة الةقالة، وانطلقت النسططططططططططخة ألاولو والةانية من دون مشططططططططططاكل في العامين 

، لكن بططدأت املشطططططططططططططططاكططل املططاديططة مه الططدورة الةطططالةططة التي يفترض ان 0210-0211

ارتبططططاك الوضططططططططططططططه ألامني في و لكن بسططططططططططططططبططططب دخول داعش  0214تعقططططد في العططططام 

لضال عن إلاشكاالت املادية، توقا املهرجان ليعاود نشاطي من جديد املنطقة 

ادي علو العمل عموما وال الوضططططططططططه الاقتصططططططططططبدورتي الةالةة. وأثر  0215في العام 

 ما يخص ألالالم الكوردية. سيما لي

وليما يخص صططططططططططاالت العرض السطططططططططططينمائية، لقد رالقت املهرجان قاعة 

نطالقططة وإلو يومنططا الحططالي، لكن عططدد ألالالم املؤتمرات في جططامعططة دهوك منططذ الا 

والنس  ألاخرى، إذ قاربت ألالالم في تلك  2اختلا كةيرا بين النسخة التتريبية 

ليلمطا، وكان الاعتماد آنذاك علو قاعة املؤتمرات في الجامعة  55- 52النسططططططططططططططخطة 

لضططططططططططططططال عن قططططاعططططة معهططططد الفنون الجميلططططة القططططديم، وفي الططططدورات الالحقططططة منططططذ 

للمهرجان بدأت العروض في قاعة )محمد عارف جزيري(، وأما  1سططططططططططططخة رقم الن

لقد التتحت ثالث صاالت سينمائية محترلة في مول دهوك،  1بعد الدورة رقم 

 اعتمد عليىا في العروض السينمائية في املهرجان. 
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 ثانيا: مهرجان دهوك السينمائي الدولي الثامن وجائحة كورونا:

والتي أقيمطططت في وقتىطططا  0219رة السططططططططططططططططابعطططة في عطططام بعطططد انتىطططاء الطططدو 

املعتاد في سطططططبتمبر، بدأ الفايروس باالنتشطططططار، لتوقا كل شططططط يء في العالم، 

وكطططططططذلطططططططك املطهطرجطططططططانطططططططات ولم يكن هطططططططذا مقتصططططططططططططططرا علو دهوك، لكن بعض 

لكن   On lineاملهرجانات استطاعات أن تحول نشاطها إلو العمل عن بعد 

ن دهوك، ألسططططططباب أمنية وكذلك ألسططططططباب هذا كان صططططططعبا جدا علو مهرجا

لنيططة، ألن ألالالم التي تتسططططططططططططططجططل للمهرجططان تتسططططططططططططططجططل لتعرض في صطططططططططططططططاالت 

السططينما ال لتعرض علو شططاشططات التلفزيون أو الحواسططيب عن بعد، لضططال 

عن ألاسباب الاقتصادية، لالعروض عن بعد تتطلب مصاريا قد تتعدى 

ما الكوردية ونائب املدير املصطططاريا الاعتيادية، ويرى مسطططؤول قسطططم السطططين

الفني للمهرجططان )بنكين علي( أن الرغبططة في إقططامططة النسططططططططططططططخططة الةططامنططة من املهرجططان والتي كططان من املفترض أن تعقططد في 

، كانت قائمة، لكن إلاعداد لهذه النسططططططخة في وقتىا هو ما لم يتحقق بالشططططططكل املطلوب، ويشططططططير )علي( إلو 0202سططططططبتمبر 

لي للكادر الرئيسططططط ي للمهرجان، واجتماعات أخرى تأثرت بالوضطططططه العام ومنه التتوال الذي طبق في أني "في الاجتماع ألاو 

املدينة، لتوصطططططططططلنا إلو نتيتة مفادها إن هذا الفايروس سطططططططططيسطططططططططتمر، وغير خاضطططططططططه للسطططططططططيطرة، وفي وقتىا لم يكن اللقاا 

أن الفايروس مسططططتمر وإننا لن نتمكن ولقا مطروحا، وولقا ملا كنا نطله عليي من وسطططائل إلاعالم والتواصطططل الاجتماعي 

، وهذا ما حصططططططططططططططل 0202إلاعداد للمهرجان بالطريقة املطلوبة، لذلك صططططططططططططططدر قرار عدم إقامة املهرجان في عام لهطذا من 

لعال وكان خسطططططططارة كبيرة، لكل سطططططططنة ال يعقد ليىا املهرجان يخسطططططططر رقما، وقد يغيب عن انتباه السطططططططينمائيين ولقا لهذا. 

لم يعقد املهرجان بسطططططبب دخول تنتيم داعش إلو  0214ا خبرة سطططططابقة في عدم إقامة املهرجان، لفي العام ونحن لدين

املنطقة، وأتذكر في وقتىا أننا أتممنا إعداد تلك الدورة، واسططتمرينا بالعمل إلو شطططهر آب أي قبل املوعد السطططنوي املعتاد 

النازحين من  النعقاد املهرجان بشطططططططططططهر واحد لكن بسططططططططططططبب وضططططططططططططه الحرب وقدوم

مناطق سنتار واملوصل واملناطق التي سيطرت عليىا تنتيمات داعش إلو إقليم 

كوردسطططططططططططتان وباألخص مدينة دهوك، وكان هذا غير منتتر، إذ امتألت املدارس 

واملسططططططططططططططاجططد وهيططاكططل البنططايططات بططالنططازحين الهططاربين من هنططاك، لصططططططططططططططارت أولويططات 

اون مه املنتمات العاملية، للم الحكومطة أن تولر سططططططططططططططكنطا لهم في مخيمطات بطالتعط

 0219يتبق لنا خيار وقتىا إال أن نوقا املهرجان في تلك السطططططططططنة، وهذا تكرر في 

إذ لسطططططططططوء الحظ لم نسطططططططططتطه إقامة املهرجان، لكننا بدأنا من جديد بالتحضطططططططططير 

وعبرنطططا مراحطططل جيطططدة في العمطططل، إلو يومنطططا الحطططالي،  0202منطططذ العطططام  8للطططدورة 

ب الزال يرالقنططططا، إذ نخشطططططططططططططط ى أن ال يقططططام املهرجططططان في وقتططططي، لكن القلق والترقطططط

لأجلناه ملوعد جديد  9/9وبالفعل لم نستطه الالتزام باملوعد السنوي املعروف 

، ألننطا نطأمل أني في ذلك الوقت تكون غالبية الناس قد تلقت لقاحالىا، لنكون في وضططططططططططططططه أكثر أمانا، لضططططططططططططططال عن 15/11
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نتخابات النيابية العراقية وانتشططططططططططططططار إلاعالنات في املدينة ما أثر علو جماليتىا، وهذا ما لم عوامطل أخرى، مةطل انعقطاد الا 

نرد أن يراه صطططناع السطططينما ألاجانب وضطططيوف املهرجان، لضطططال عن انعقاد مؤتمر الحزب الديموقراطي الكوردسطططتاني في 

لو تأجيل املهرجان إلو شططططططططهر نولمبر. وآلان هذه ألايام من شططططططططهر أيلول في مدينة دهوك كذلك، كل هذه العوامل دعتنا إ

نحن مسططططططططتمرون بالتحضططططططططيرات لكننا نخشطططططططط ى أن يطور الفايروس نفسططططططططي من جديد، ويتهر بطريقة اليمكننا مواجهتىا، 

وسنستمر بالعمل إلو وقت انعقاد املهرجان، ولكننا ال ندري ماذا سيتري في الفترة القادمة، لإن حصل وتطور الوضه 

ت وتطور الفطططايروس وانتشططططططططططططططر لليس أمطططامنطططا إال أن نؤجطططل املهرجطططان إلو موعططد آخر، ألن هطططذا الفطططايروس وازدادت الحطططاال 

اليمكننا تحديي، لاملسطططططططألة مسطططططططألة حياة أو موت، صطططططططحيح أن املهرجان مهم لكن ألاهم أن نبقى أحياء ونقوم بي نحن، 

ن أن نحالظ علو السططالمة العامة ألهل وأقصططد نحن كشططعب، لالروا أكثر أهمية من كل شطط يء. مه أهمية املهرجان لك

املدينة ولنا كذلك أكثر أهمية، كمتموعة نعمل في هذا املهرجان للن نتحمل أن يصطططططاب أحد منا بأذى أو ال سطططططمح هللا 

 .(0201)علي،  أن نفقد أحدا"

يد، مه اسطتمرار تفش ي الفايروس واستمرار إلقامة املهرجان من جد 0201وفي الحديث عن اختيار نىايات العام 

الوليطات وجطدنطا أن إدارة املهرجطان كطانطت قطد اختطارت املوعطد الحطالي بعطد دراسططططططططططططططة املعطيطات الخطاصططططططططططططططة بخضططططططططططططططوع الناس 

للتلقيح، إذ يشطططططططير )علي( إلو أني "بمتابعة إلاحصططططططططاءات العاملية التي تقول أن نسططططططططبة الخاضططططططططعين للتلقيح إن وصططططططططلت إلو 

لطإن الحيطاة سططططططططططططططتعود طبيعية، وربما يتحقق هذا إلو نىاية هذا العام،  لاللقاا عامل مهم في تخليص من النطاس  92%

الناس من خطر املوت بىذا الفايروس، وكان هذا عامال مسططططططاعدا إلعادة املهرجان، لإن اسططططططَتقَرينا الوضططططططه وخاصططططططة من 

الكمامات صار أقل من السابق، ألن الكةير من خالل زيارات الولود ألاجنبية والاجتماعات الرسمية، نرى أن استعمال 

النططاس خضططططططططططططططعططت للتلقيح واقتنعططت أنططي الحططل الوحيططد ملواجهططة هططذا الفططايروس القططاتططل، ولططذلططك قررنططا ولقططا ملتططابعططة كططل 

إلاحصططططاءات العاملية والوضططططه العام أن يقام املهرجان في شططططهر نولمبر، وهذا القرار صططططدر في شططططهر نيسططططان تقريبا، وبدأنا 

ىا العمل بال توقا. لإن  رأينا أن الوضططططططططه اسططططططططتمر جيدا كما هو الحال هذه ألايام اسططططططططتمرينا ولقا لخطتنا، وإن من وقت

حصططططل وازدادت إلاصططططابات أو حصططططل تطور بىذا الخصططططوص لسططططنقه في مشططططكلة تتبرنا علو التحول إلو الخطة البديلة، 

نا نىاية ديسطططططططططططمبر لبالتأكيد سطططططططططططيتحول املهرجان إلو كأن نغير موعد املهرجان، أو نؤخره إلو السطططططططططططنة القادمة، لإن وصطططططططططططل

، وقد وضططعت إلادارة خططا لتفادي إلاصططابات والوقاية منىا في أيام املهرجان بما يتوالق (0201)علي،  السططنة القادمة"

يه الحكم علو مدى لاعلية هذه مه املقطاييس العطامليطة، في مسططططططططططططططائطل ارتداء الكمامات وأيضططططططططططططططا التباعد، لكن لن نسططططططططططططططتط

إلاجراءات ططططاملطططا أن املهرجطططان لم يقم بعطططد، لطططذلطططك قطططد ينقص هطططذا املحور منطططاقشطططططططططططططططة إلاجراءات التي سططططططططططططططتتخطططذهطططا إدارة 

املهرجان وأيضطططا النتائج التي سططططتؤدي إليىا في حال الالتزام بىا، لالتزام التباعد الاجتماعي والشططططروا الصططططحية الصططططارمة 

عدد من املشطططططططاهدين، خاصطططططططة في مسطططططططألة التباعد، لالصطططططططالة السطططططططينمائية التي تتسطططططططه ملئة مشطططططططاهد قد يؤدي إلو لقدان 

سطططططططططتتسططططططططططه والحال هذه لنصطططططططططا العدد، لسططططططططططتبقى متموعة من ألاسططططططططططئلة معلقة إلو أن يتم انعقاد املهرجان، ومن هذه 

 ألاسئلة:

 من الخارج، وكذلك  مطا هي الخطط التي وضططططططططططططططعطت ونفطذت في أيطام املهرجطان؟ ليما يخص الضططططططططططططططيوف القادمين

 الحضور في الصاالت من داخل املدينة؟
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 هل أخذ هذا في نتر الاعتبار، مةال في زيادة إعادات  كيا أثر اتباع الشروا الصحية علو أعداد املشاهدين؟

 ألالالم لتحقيق عدد أكبر من املشاهدين، أو زيادة عدد القاعات أو أي حل آخر؟

 صحي أو إبراز بطاقات اللقاا أو لحص سابق ليوم الحضور؟هل ستفرض إدارة املهرجان الحجر ال 

 الثا: شروط اشتراك ألافالم في مهرجان دهوك السينمائي الدولي:ث

دهوك كانت ألالالم متهزة مسبقا وأيضا البرنامج، إذ اعتمدت ألالالم والبرنامج ذاتي -برلين 2في الدورة رقم 

املهرجان وقتىا خاصا باأللالم الكوردية  الطويلة والقصيرة والوثائقية،  الذي كان يعرض في برلين  وأعيد في دهوك، وكان

عدد من  0210بعد هذه النسخة التتريبية بدأ التطوير، وكانت أولو خطوات التطوير أن ُوضعت  في السنة الالحقة 

لفيلم أن يكون العرض ألاول لالقوانين والشروا لأللالم التي ترغب باملشاركة في الدورات الالحقة مني، ومن أهمها: البد 

 ىفي املهرجان، أي أن اليكون الفيلم عرض سابقا في العراق واملنطقة، وال يمنه هذا أن يكون الفيلم قد دخل إحد

ما يخص ألالالم الكوردية، لكن عرضي في دهوك أو في الداخل يحرمي من لرصة التواجد املسابقات العاملية والسيما لي

ما ، ولي(0201)توفي،  و(0201)عارف، لكن من املمكن أن يعرض دون التنالس علو الجوائز في مسابقة املهرجان، 

أن ال يكون الفيلم قد سبق وعرض في القنوات التلفزيونية لكونىا لىتم عادة بىذا النوع  يخص ألالالم الوثائقية، يشترا

م، وفي حال كان قد عرض علو شاشات التلفزيون ليخسر لرصة املشاركة في املسابقة بينما يبقى من حقي من ألالال 

الحصول علو لرصة للعرض لقط، دون املشاركة في املسابقة أو التنالس علو جوائزها، والشرا آلاخر كان يتعلق 

، واستمرت هذه الشروا إلو (0201)عارف،  جانبتاريخ إنتاج الفيلم الذي البد أن اليتتاوز سنتين قبل انعقاد املهر 

يومنا هذا وال زال املهرجان يلتزم بىا، وبناء علو هذه الشروا تباينت النس  املتتالية من املهرجان في عدد ألالمها، ولقا 

جان ابتداًء من النسخة الةالةة، وتعدد ، لضال عن تطور وإضالة العديد من ألاقسام في املهر 1ملا يتضح في الجدول رقم

، وأهمية هذه الجداول أنىا توضح أكبر عدد من 0لجان التحكيم املشاركة ليي، وهذا يتضح كذلك في الجدول رقم 

 .02011البيانات املتعلقة باملهرجان منذ البدء حتى دورتي الحالية التي تقام في نولمبر 

 بيانات وتواريخ دورات مهرجان دهوك السينمائي الدولي : 0)1 (رقمجدول 

دورة مهرجان دهوك 

 السينمائي
 فيلم الافتتاح، مخرج الفيلم عدد ألافالم تاريخ الانعقاد

برلين دهوك 2الدورة   11-18/11/2011 92-99  القضية، فيان مايي 

1الدورة   سأقتلك، هونر سليم 22 9-16/9/2012 
َ

 إن مت

2الدورة   قبل سقوط الثلج، هشام زمان 152 9-16/10/2013 

2الدورة   ذكريات على حجر، شوكت أمين كوركي 122 9-16/9/2015 

0الدورة   الريح السوداء )رشبا(، حسين حسن 126 9-16/9/2016 

                                                           
 تم إعداد هذه الجداول باالعتماد علو كتالوكات ومطبوعات املهرجان املشار اليىا في قائمة املراجه منذ الدورة ألاولو. 1
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9الدورة   ، كاظم أوز Zer زه ر  121 9-16/9/2017 

6الدورة   زاكروس، سهيم عمر خليفة 126 20-27/10/2018 

2الدورة   الشاحنة، كامبوزيا باراتوفي 111 9-16/9/2019 

2الدورة   الامتحان، شوكت أمين كوركي 10 22-19/11/2021 

 

 لجان تحكيم دورات مهرجان دهوك السينمائي الدولي (02): جدول رقم

دورة مهرجان دهوك 

 السينمائي
  لجنة التحكيم القسم

برلين  2الدورة 

2211دهوك/   

في هذه  اليوجد أقسام

 النسخة من املهرجان

 رئيسا كاتب ومنتج محمد أكتاش

 عضوا صحفي سينمائي ومحاضر املاني بيراند بودير

 عضوا مغني ومخرج ومحرر تركي نظم الدين أريك

 عضوا مخرج عراقي كوردي شوكت أمين كوركي

 عضوا مخرجة أفالم بولندية الينا شكرزيزواسكا

2212/ 1الدورة   
د أقسام في هذه اليوج

 النسخة من املهرجان

 رئيسا مخرج كوردي عراقي شوكت أمين كوركي

 عضوا مخرج أفغاني صديق برماك

 برغيتا مانثاي
أستاذة في الادب ألامريكي ونظريات 

 ألافالم في برلين
 عضوا

 عضوا ناقدة سينمائية فيرا النغيروفا

ريو إيرانيصانع أفالم وكاتب سينا كامبوزيا باراتوفي  عضوا 

2212/ 2الدورة   

 السينما العاملية

 رئيسا مخرج سينمائي مجري  بيالتار

 عضوا مخرج سينمائي تركي زكي ديميركوبوز 

 إبراهيم سعيدي
مخرج ومونتير ومصور فوتوغرافي 

 إيراني
 عضوا

 عضوا مخرج وكاتب فرنس ي اوليفير مايرو 

تيريزا هوفيرت دي 

 تورغانو
السينما في السويد أستاذة في  عضوا 

السينما الكوردية 

 ألالالم الطويلة

 مارثا اوت
مديرة مهرجان ترومسو السينمائي 

 TIFF الدولي
 رئيسا

 عضوا  انا بيدرويل
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 عضوا صحفي وناقد سينمائي سوري إبراهيم محمود

 عضوا صحفي وموزع سينمائي املاني دونات ف كيوتش

ائي نمساوي مصور سينم لوكاس كناغر  عضوا 

السينما الكوردية 

 ألالالم القصيرة

 رئيسا منتجة وموزعة سينمائية ماريانا بيرغمان

 عضوا محررة وناقدة سينمائية الين تاسكين

 هينريك سوبوتكا
مستشرق املاني ومدير معهد غوتة 

2211في العراق عام   
 عضوا

 عضوا منتج سينمائي تركي ريزان ياشلباش

ج اصالنيتورا  عضوا مصور ومخرج سينمائي إيراني 

2219/ 2الدورة   

السينما العاملية ألالالم 

 الطويلة

 رئيسا مدير مهرجان ديسبورغ السينمائي وارنر روزسكا

 عضوا منتج ومبرمج سويدي فريدي أولسون 

 عضوا مدير املعهد الفرنس ي في أربيل جاني بوردايس

 سوبوم شون 
كوريا  محرجة ومحاضرة من

 الجنوبية
 عضوا

 عضوا كاتبة ومخرجة تركية عائشة بوالت

السينما الكوردية 

 ألالالم الطويلة

 أنا ديمي جيرجو
محرره في مهرجان مديرة مهرجان و 

 اسيا واملحيط الهادئ
 رئيسا

 مارينا كابا رال
مخرجة وصحفية وكاتبة سيناريو 

 اسبانية
 عضوا

 عضوا مخرج مصري  علي بدرخان

 عضوا ناقدة سينمائية ومحاضرة رومانية جوليا دوبري 

 عضوا كاتب عطا نيهاي

 ألالالم القصيرة

 رئيسا مخرج وكاتب املاني بيتر اوت

 عضوا منتج وبروفيسور في مجال السينما بيتر بوي 

 عضوا مخرجة تركية بينيفسا بيريفان

 سهيم عمر خليفة
كاتب ومخرج سينمائي عراقي 

 كوردي
 عضوا

 عضوا منتج سينمائي املاني ديمتري كولبانجي

 رئيسا مخرج وكاتب ومنتج استرالي رولف دي هير السينما العاملية 2216/ 0الدورة 
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 عضوا ممثلة وكاتبة ومنتجة أمريكية سونا تاتويان

 عضوا كاتب ومخرج كوردي عراقي شوكت أمين كوركي

ملانيصحفي ومحاضر أ أمين فارزانيفار  عضوا 

 عضوا منتجة وموزعة فرنسية ماتيلدا ديدي

 السينما الكوردية

 رئيسا ناقد سينمائي امريكي جاي ويسبرغ

 عضوا مخرج إيطالي ماريو ريزي 

 عضوا موزعة أملانية انا رامسكولغير ويت

 عضوا مخرجة ومحاضرة سويدية انا بيرسون 

 عضوا كاتب نرويجي جيل أوال دال

لالم القصيرةألا   

 رئيسا مخرج وكاتب ومنتج نرويجي هشام زمان

 عضوا صحفية ومخرجة تركية ايليم كافتان

 عضوا منتج ايرلندي باتريك كامب بيل

 عضوا ممثل تركي نظمي كريك

 عضوا مخرجة وممثلة وإعالمية استرالية مولي رينولدس

2212/ 9الدورة   

 السينما العاملية

 كيكي فونغ
ئيسة مبرمجين جائزة اسيا ر 

كونغ هونغ-واملحيط 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 در هير
وفيسور في الاعالم املرئي املسموع بر 

 وصانع أفالم املاني
 رئيسا

 عضوا مخرج ومونتير عراقي قيس الزبيدي

 عضوا مخرجة ومنتجة يونانية دافني جاريزاين

 عضوا أستاذ في مجال السينما تركي يلماز اوزدل
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 جالك كيدزيرسيك
منسق ملتقا مانهايم اململكة 

 املتحدة
 عضوا

الوثائقيةالسينما   

 رئيسا صحفية وممثلة ومخرجة جورجية نينو كيرتادز

 عضوا مخرج ومنتج سويدي مانو حليل

 توماس كويسلر
 -منتج ومدير معهد غوتة في العراق 

 املاني
 عضوا

 ألالالم القصيرة

 رئيسا كاتب وناقد سينمائي فرنس ي فنسنت ماالوسا

 عضوا مخرج وممثل كوردي عراقي شوان عطوف

 عضوا مخرجة كورية داجي ما

2212/ 6الدورة   

 السينما العاملية

 كرستيان فيغيلسون 

بروفيسور في علم اجتماع السينما 

والفنون املرئية في السوربون 

 فرنسا

 رئيسا

 عضوا منتج املاني توبياس بوجنر

 عضوا منتج ومخرج أفالم وثائقية دنماركي اندرياس دالسجارد

 عضوا ممثلة املانية كارين كيفاريل

 عضوا صحفية وكاتبة وشاعرة املانية رونيا عثمان

 السينما الكوردية

 رئيسا ممثلة ومخرج امريكية كانان غيريد

 باولين توكولت
أستاذة مختصة في السينما 

 الكوردية في فرنسا
 عضوا

 عضوا ممثل وكاتب ومخرج تركي أحمد زيرك

يرانيكاتب سيناريو ا خسرو سينا  عضوا 

 عضوا منتجة وموتنيرة إيرانية ماستانه مهاجر

 السينما الوثائقية

 رئيسا مدير مهرجان الكرامة بيروت هيثم شماس

 عضوا منتجة ومصورة سينمائية سورية جيفارا نمر

عراقي كوردي-مخرج هولندي ريبر دوسكي  عضوا 

 ألالالم القصيرة
 اوت هول 

عالم جماليات الا بروفيسور في 

 املانيا
 رئيسا

 عضوا ممثل ومخرج عراقي كوردي مسعود عارف
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 عضوا مبرمج أفالم سويدي كيروز كيكوس

لجنة جائزة اتحاد  

النقاد العالمي ليبرسكي 

FIPRESCI 

 رئيسا صحفي وشاعر ايسلندي اصغر هـ انجولفسون 

 عضوا صحفي املاني مايكل بيركاتي

ي ومسرحي إيطاليناقد سينمائ ماشيمو ليتش ي  عضوا 

2الدورة   

0219/ السينما العاملية  

 جاستين باردا
مؤسسة مهرجان تلسكوب 

 السينمائي
 رئيسا

 عضوا ناقد سينمائي لبناني هوفيك حبشيان

 عضوا مخرجة ايرانية عايدة بناهندة

 عضوا مخرج تركي محمد فاضل كوجكون 

 عضوا منتجة دنماركية ماري شميديت اولسين

 السينما الكوردية

 رئيسا مخرج برتغالي سيرجيو تريفوت

 عضوا منتج بلجيكي هندريك فيرثي

 عضوا ناقدة سينمائية سورية فرنسية ندى أزهري جيلون 

 عضوا مخرج وممثل كوردي عراقي ناصر حسن

 عضوا منتجة نرويجية فيرونا ميير

 ألالالم الوثائقية

معهد غوتة في العراقمنتج ومدير  توماس كويسرل   رئيسا 

 عضوا مخرجة رومانية انا الونجو

 عضوا مخرج وممثل عراقي كوردي  بيري ابراهيم

 ألالالم القصيرة

 رئيسا مبرمجة  انا دايفد

 عضوا مؤلف كوردي عراقي بروج اكريي

املاني-تركيكاتب ومنتج  سنان يوسفغول   عضوا 

اتحاد لجنة جائزة 

لمي ليبرسكي العا النقاد

FIPRESCI 

  ناقدة سينمائية  ايجا نشكينان

  ناقد سينمائي ايطالي باولو روسو

 رادوفان هولوب
ناقد سينمائي وصحفي ومبرمج 

 سلوفاكي
 

2221/ 2الدورة   رئيسا مخرج أفغاني  صديق برماك السينما العاملية 
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 عضوا مخرج عراقي مهند حيال

ي مجال السينمابروفيسور ف هافين السندي  عضوا 

 عضوا ممثل سينمائي فيض ي دومان

 عضوا مخرج كوردي عراقي حسن علي

 السينما الكوردية

املاني-كاتب ومخرج ومنتج تركي حسين تاباك  رئيسا 

 عضوا ممثلة سينمائية زبيدة بولوت

 عضوا مخرج ومدير تصوير سينمائي سليم صالواتي

نتجةموزعة وم اليز فان مارك  عضوا 

 عضوا مخرج ومونتير ديرك شيفر

 ألالالم القصيرة

 كاميليا الريسون 
ناقدة سينمائية ومديرة صندوق 

 غوتبرغ للدعم السينمائي
 رئيسا

 عضوا ممثلة عراقية زهراء غندور 

 عضوا مخرج سينمائي أبو بازيدي

 ألالالم الوثائقية

ريمخرج ومنتج وكاتب سيناريو سو  طالل ديركي  رئيسا 

 عضوا معهد غوته  شمال صبري 

 عضوا منتج سينمائي بافي ياسين

اتحاد لجنة جائزة 

العالمي ليبرسكي النقاد  

FIPRESCI 

  مخرج وصحفي وناقد سينمائي د. يلماز اوزدل

  محرر في مجلة سينمائية اكسل تيمو

سينمائي صحفي وناقد هنك بوفكر   

 

 خاتمة:

تموعة من النتائج املتعلقة بوضه إلانتاج السينما ي في مدينة دهوك إزاء الجائحة، تتلخص توصل البحث إلو م

 في: 

  لم ينعدم إلانتاج السينما ي في املدينة رغم الوضه العام املرتبك بسبب انتشار الفايروس، بل أنتتت ستة ألالم

 بعد إلانتاج. مرحلة ما في هذه املدة، ثالثة منىا في مرحلة إلانتاج، الةالثة ألاخرى منىا في

  بالتعليمات  0202-0219التزام كوادر عمل ألالالم الةالثة التي شهد تصويرها ذروة انتشار الفيروس في العامين

 الصحية املفترضة، إذ لم يشهد أي من هذه التتارب أية إصابة باملرض بين العاملين أمام الكاميرا أو خلفها.
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  لي الةامن للوضه الذي تعرضت لي جميه مهرجانات السينما في العالم من تعرض مهرجان دهوك السينما ي الدو

 التأجيل والتراض تعليمات وإجراءات محددة لسالمة العاملين والضيوف واملشاهدين.

 بعد انعقاده. تقييم ملستوى املهرجان، يؤخر إلو 
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 سينما الواليات املتحدة ومصر في مواجهة الكورونا: بين الثابت واملتحول 

Cinema in USA and Egypt facing Covid-19: between stable and variable 

 جامعة منوبة/ تونس /عبد السالم شعباند. 

Dr. Abdessalem Châabane/ Mannouba University/Tunisia 

 ملخص الدراسة: 

. وكل بلدان العالم اليوم تبحث في زيه السينما ي حقيقة ال مفر منىاجائحة كورونا علو إلانتاج والتو  عواقبلقد أصبحت     

أساليب الخروج من ألازمة بالطرق املتاحة وبعض إلاستراتيتيات والحلول الترلية. لقد حان الوقت للشروع في بحوث علمية تركز اهتمامها 

 ؟ وما هيائحة علو قطاع إلانتاج السينما يلكيا يمكن تشخيص الوضه الحالي ورصد تأثير الج .19تائحة كوليد ة السينما بعلو عالق

والحلول التي اعتمدلىا بعض البلدان الرائدة في هذا املتال؟ لما حلول السينما ألامريكية وكيا واجي صناع السينما  الاستراتيتياتأبرز 

هل يمكن الحديث عن محدثات النتاا في التعاطي مه الجائحة؟ وهل من حلول منطقية  ائحة كورونا؟ة جاملصرية رائدة البلدان العربي

 يمكن تعميمها؟

سنسعو في هذه الدراسة إلو رصد بعض متاهر التأثير السل ي للجائحة علو السينما، ثم طرق التعاطي معها ومدى لاعليتىا لنؤسس 

 ".ما يمكن اعتباره "محدثات النتاا إلايتابي" مه الجائحة أو-ن أشكال "التفاعلرؤية مستقبلية مبنية علو ما يمكن تتميعي م

 املتحول ، الةابت ،19كوليد  ،مصر، الواليات املتحدة ،السينما الكلمات املفتاحية:

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. 

Keywords: Cinema-United States-Egypt-Covid 19-the stable-the variable. 

 مقدمة:

ليس رصد تأثير جائحة كورونا علو السينما العاملية مترد تعداد وقراءة ألرقام الخسائر املادية واحتساب لنسب 

تراجه عائدات القطاع منذ انتشار الوباء إلو الساعة الراهنة ومقارنتىا بنتيرالىا املسجلة في السنوات السابقة لنضه 
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، بل علينا الغوص في عمق املسألة لندرس 0218قبالة أرقام سنة  0202اية إلو نى 0219حصيلة لترة النصا الةاني من 

 علو إلانتاج والتوزيه علو حد السواء.   19متاهر التأثير السل ي لكوليد 

علو قطاع السينما باتباع مكونات  19وليما يلي نحاول تلخيص محاور اهتمام البحث في متاهر تأثير كوليد 

 الرسم التوضيحي التالي:

 على إنتاج وتوزيع السينما 11يلخص تأثير كوفيد  (01): شكل رقم

 
سنىتم أيضا بكيفية تعامل بعض البلدان الرائدة في السينما ملواجهة الجائحة، وذلك بىدف تأليا رؤية إستراتيتية 

 مكنة. مستقبلية قد تفيد هذا القطاع في تتاوز تبعات أزمات الحاضر والصمود أمام ألازمات املستقبلية امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنتاج ألافالم
الطاقة البشرية•

الطاقة املادية• منذ 19تأثير كوفيد 

النصف الثاني من 
2020إلى نهاية 2019

التوزيع
العرض •

التسويق•
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 لإلبداع:. الجائحة رادع 1

 :. مظاهر تأزم أوضاع السينما ألامريكية: تأثير كورونا على واقع قاعات العرض ألامريكية )تعميق ألازمة(1.1

 (2221)وهيبة، على إنتاج وتوزيع السينما في أمريكا 11: يلخص تأثير كوفيد (02)شكل رقم 

  

عرلت قاعات السينما في السنوات ألاخيرة تراجعا في عدد توالد املتفرجين ولعل تفسير ذلك يعود إلو عوامل 

عديدة لعل من أهمها تأثير وسائط العرض الجديدة التي سهلت علو املشاهد السينما ي التفرج في ألالالم في كل مكان 

 وفي أي وقت كان.  

لة من تبعات عدم استقرار الهرمية املتتمعية في العالم بأسره، لتسارع كما نؤكد أيضا علو التحوالت الحاص

نسق الحياة الاقتصادية وتأثير التبادل السريه للمعارف جعل املادة تتحول إلو أولويات كل املتتمعات حتى طغت ألارقام 

 والحسابات املالية علو عديد القيم الاجتماعية.

إنتاج ألافالم

بالقطاعالعاملينوظائامن%66لقدان•

حتىعاملألا450منأكثر يشغلالذي

2020ليفري بداية

 االسينملدور املشغلةالشركاتمن93%•

الربهفي%75عنتزيدخسائر تكبدت

2020عاممنلقطالةاني

على 19تأثير كوفيد   

السينما ألامريكية

التوزيه

من شركات دور % 69إمكانيةإعالن •

.العرض إلالسها وإلاغالق نىائيا

تأجيل إصدار بعض ألالالم•

مختارةألالم5عرضإلغاءثمتاجيل•
ملهرجان73الدورةفيللمشاركة

"كان"
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سينما لتواجي عزوف الشباب الذي يمةل لئة كبيرة من متتمعها، وقد سعت عديد الدول إلو دعم قاعات ال

 لتعددت بذلك إستراتيتيات الترغيب في ارتياد دور العرض. 

ولكن جاءت جائحة كورونا لتعمق ألازمة وتزيد من معاناة القطاع. لقد أغلقت جميه دور العرض في كل أقطار 

 020222قرابة مكان في العالم انتشر ليي الوباء(،  )أول ي الصين أغلقت ف 0202العالم تقريبا، لفي شهر جانفي من سنة 

مليون دوالر أمريكي في أول شهرين  1.9انخفض شباك التذاكر في الصين إلو ة ألارقام املالية، لقد دار للسينما. أما بلغ

 ,Ivana) ر أمريكيمليار دوال  0.148ب 0219من هذا العام، في حين قدر مستوى هذا التراجه في نفس الفترة من سنة 

2020)  

 مليون  226 بلغ عجز يمةل وهوما %05 بنسبة التذاكر مبيعات في انخفاض ألامريكية املتحدة الواليات في سجلت

 (0201)وهيبة،  .0202عام من ألاول  الربه في أميركي دوالر

من الشركات املشغلة لدور  % 91إذ تكبدت نسبة  مالية مدمرة لدور السينما ألامريكية، لقد كان الوباء ضربة

 .0202في الربه الةاني لقط من عام  %05السينما خسائر تزيد عن 

عرض  قاعة 0522يقارب  ما إلو غلق 0202 ماي لشهر(EPRS) ألاوروبية البرملانية البحوث دائرة تقرير يشير

 (0201)وهيبة،  مريكية، منذ شهر مارس.ألا  املتحدة بالواليات

 : فيروس كورونا انتشار بعد ألامريكية املتحدة بالواليات السينما قاعات واقع يمثل  :( 01)رقم  الجدول 
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 :دور العرضتوقف إلانتاج وانخفاض أسهم شركات إلانتاج و .2.1

ا ريتال" التي تعتبر من بين أكبر الشركات السينمائية ألامريكية في تاريخ قررت الشركة ألام لشركة "دور السينم

 (0201)وهيبة،  سينما بسبب كورونا. 512تعليق عمل  0202أكتوبر  15يوم إلاثنين 

الذي شهده سوق  نتعاشالا هبوطا مستمرا علو الرغم من  العرض ودور  السينما ي الانتاج شركاتهذا وقد عرلت أسهم 

 " نذكر مةال انخفاض أسهم شركة . وفي هذا السياق0202هر ألريل وماي وجوان من سنة ألاسهم العالمي خالل أش

 متموع بامتالكهما املتحدة الواليات في السينما سالسل أكبر من رانتعتب اللتان( Cinemark) "سينمارك "و( (AMCس ي آم

 ) » ميديا سيني " الوطنية السينمائية الاعالن وشركة. البالد مستوى  علو شاشة ألا 13و سينما موقه ألا من يقرب ما

CineMedia)  (0201)وهيبة،  .17% تتتاوز  بنسبة 

 ملهرجان "كان" السينمائي: 22. تأجيل ثم إلغاء الدورة 2.1

ائية في العالم دورتي الةالةة والسبعين التي كان من أجلت إدارة مهرجان "كان" الذي يعد أكبر تتاهرة سينم

إلو مطله جوان. إال أن قرار الدولة الفرنسية بمنه التتمعات الةقالية  0202ماي  01إلو  10املفترض أن تنعقد من 

 علو مدار الصيا كلي قض ى بإلغاء الدورة.

، وبالعودة إلو موقه املهرجان وبعد  (0202)هوليك،  ليلم 122لقد مةل إلغاء هذه الدورة ضربة قاسية لنحو

ليلم من جملة الرقم القياس ي املسجل لعدد ألالالم املرسلة  52إلاطالع علو قائمة ألالالم املختارة والتي بلغ عددها 

ها للمشاركة .) أنتر الجدول ليلم، قمت بتدولة ألالالم ألامريكية التي وقه اختيار  0220بعنوان هذه الدورة والذي بلغ 

 (  التالي

 Festival de) امللغاة ملهرجان كان : 22يجمع ألافالم ألامريكية املختارة للمشاركة في الدورة   : (02)رقم  الجدول 

Cannes, 2020) 

 بفرنسا  شركة التوزيع شركة التوزيع ألامريكية شركة إلانتاج املخرج عنوان الفيلم

 ذي فرنش ديسباتش

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 فالنج
PERCEVAL 

PICTURES 
HANWAY FILMS 

METROPOLITAN 

FILMEXPORT 

 ذي ترافل هنترز

THE TRUFFLE HUNTERS 

Michael Dweck / 

Gregory Kershaw 

GO GIGI GO 

PRODUCTIONS LLC 
 

SONY PICTURES 

RELEASING 

 

 

 SOUL Pete Docter  صاول 
PIXAR ANIMATION 

STUDIOS 
 

THE WALT DISNEY 

COMPANY 
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 :اض ية ملهرجان "كان" إلى شكل إفتر تحول النسخة ألاصلي.0.1

رغم إصرار إدارة املهرجان علو املحالتة علو النسخة ألاصلية للمهرجان التي تتمه عرض ألالالم وتنالسها علو 

علها جالجوائز وألاوسكار، وتحليلها ونقدها وترويتها وكذلك إشهارها، لإن التأجيل املتتالي وتتاوز لترة التدارك املمكنة 

منطق العقالنية لحماية ألالالم من خسائر مادية متوقعة. وقد كان "سوق إقامة دورة استمنائية غلبت ليىا  تضطر 

جوان عبارة عن دورة تدارك تم اللجوء ليىا إلو لضاء ألانترنت.  02إلو  00الذي امتد من    "Marché du filmألالالم" "

 (0201)وهيبة، 

 :.السينما ألامريكية في مواجهة كورونا2

 مبادرة املشاهير: .1.2

الرسمية لدعم السينما ماليا، مؤكدين علو التدخل  ألاوسكار الجهاتدعا مشاهير هوليود من الحاصلين علو 

ألا عامل إلو حدود شهر ليفري من سنة  452عددهم العاجل لحماية القطاع وخاصة العاملين ليي والذين لاق 

 (0202 )أنيس، .0202

من  %29ألاميركية، قد يتبر استمرار الوضه الراهن  (Bloomberg) "وبالعودة إلو تقرير نشرتي شبكة "بلومبيرغ

 .من وظائا العاملين بالقطاع %22شركات دور السينما الصغيرة ومتوسطة الحجم علو إعالن إلالسها ولقدان قرابة 

 (0202)أنيس، 

 :.مبادرة إلاتحاد الدولي للسينما2.2

الهيئة التي تمةل الاتحادات التتارية للسينما ألاوروبية والعارضين باعتباره (، UNICدعا الاتحاد الدولي للسينما )

 سديدتعليق تجل حكوماتي لتقديم مساعدات مادية وإعفاءات ضريبية وكذلك تسهيالت قد تصل إلو حد الرئيسيين، 

خاصة بعد الغلق الدائم، الشركات الصغرى التي صارت مهددة باإللالس و  العرض وكلن ودور ديون بعض املنتتي

   إلجراءات الحتر واملكوث في املنازل، والتي لىدف إلو الحد من انتشار الفيروس.استتابتىا 

ك بما في ذل الجميه لبعضهم عبر قيام العديد من البلدان ألاوروبية، ألامةل، هو دعمالحل  أنالاتحاد ويعتبر 

لرنسا وأملانيا، باملساعدة في سد القروض وسداد مدلوعات الضرائب املعلقة علو دور العرض، حيث بدأت هيئات 

 دعم ألالالم ألاملانية بتقديم دعم مالي مباشر للسينما املستقلة ودورها.

مليون  18.5ما يصل إلو  كما دعت جمعية املسرا ألاملاني إلو برنامج حكومي اتحادي، عبارة عن خطط الستةمار 

 دوالر لتعزيز الصناعة.
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 مبادرة الدولة: .2.2

 مليار دوالر 15لم تكتفي الدولة ألامريكية لقط بدور املنقذ املالي واملتدخل باملساعدات املادية التي بلغت قرابة 

" الذي عبر عن رغبتي في عودة العمل بمختلا دونالد ترامب"يركي الرئيس ألام، لقد جاء تصريح (0202)شيماء ع.، 

قطاعات الاقتصاد، ليكون محفزا للمنتتين واملخرجين وكل العاملين في القطاع لتتاوز ألازمة وألاخذ بزمام ألامور 

 وإعادة تحريك القطاع.  

 استطالع آراء املحللين وتصور الحلول املمكنة:  .0.2

  ألامريكية عية طرحت الجريدة ألاسبو«("لارايتيVARIETY استطالعا رراء بعض النقاد واملحللين إليتاد الحلول )

 :النقاا التاليةاملمكنة ألزمة القطاع، وقد حددت بذلك مسارات متعددة يمكن تلخيصها في 

  إذا ما خفت ذروة 0202محاولة طرا ألالالم بدور العرض خالل أوبعد أشهر ماي وجوان وجويلية من سنة 

 تفش ي الفيروس.

 .محاولة إنىاء املشاهد املتبقية بالنسبة لأللالم التي توقا تصويرها وذلك بالتزامن مه عودة دور العرض 

 ( "اعتماد التوسه الرقمي بتعاون شركات إلانتاج مه منصات العرض مةل "ناتفليكسNETFLIX مقابل تذاكر ،)

 ر الشباك.مدلوعة بواسطة الخالص الرقمي في تتربة مشابىة لتذاك

  تصفية الديون بين صناع السينما والعارضين أوتقليل ذجمها كحل يمكن أن ير  ي ويناسب الطرلين حتى ال

 تواجي أي من هذه الشركات شبح إلالالس، وعدم القدرة علو دله رواتب املمةلين والعاملين في املتال الفني.

  (0202)أنيس،  .نفقاتر وإلايتارات والضغط علو الوأخيرا، تخفيض الرواتب وألاجو 

  :.الجائحة حافز لإلشعاع2

 :مثال تكثيف عروض سينما السيارات-تنوع الحلول وتعدد إلاستراتيجيات.1.2

ذهبت بعض شركات التوزيه الكبرى إلو تطبيق حلول ميدانية مةل الاعتماد علو سينما السيارات خاصة في   

آمنة، واتباع إرشادات التباعد عا بطرق العائالت وألازواج وألاصدقاء ميمكن ليىا تواجد  التي 0202لترة صيا 

 ات صخمة متهزة بشاشاتححيث تخصص سا حلول السينما ألامريكي،أبرز  إلاستراتييي من. ويعد هذا الحل الاجتماعو

، مه اعتماد تقنية التقاا الصوت عرض ضخمة ملتابعة أحداث ألالالم من داخل السيارات ودون الاختالا مه ألاخرين

 . املذياع عبر جهاز 

لقد كان هذا الحل متاحا بفضل تولر الساحات واملسارا الكبرى املتهزة لسينما السيارات واملنتشرة في أغلب 

"، دالوريبفميامى  سينماو" ،(سانت لويس )ميزورى الواليات ألامريكية. ومن بينىا نذكر الخمس مسارا البارزة وهي "

)سمر س.، . "أوبيسبوبط كاليفورنياسان لويس "، وأخيرا "شارلوت بطكارولينا الشمالية"، وأيضا "لويزليل بطكنتاكيذلك "وك

 (0202قاعات سينما سيارات في الواليات املتحدة،  5تعرف علو أكبر 

 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 47 
 

 رلينب –ي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراط           

 

 العددالرابع عشر  

2222 

 تزامن العروض في القاعات وعلى املنصات إلالكترونية: .2.2

علو املنصة  "Mulan"" ألامريكية عرض النسخة الحية من ليلم "موالن" "DISNEYقررت شركة "ديزني" 

الصينية لقط باعتبار أن الفيلم في ألاساس مه قاعات السينما  بالتزامن DISNEY PLUS"إلالكترونية "ديزني بليس" 

 .قصة صينية شعبية

اتفاقيات أخرى بين شركات إلانتاج ومتموعة من  في ثالث كما برزت هذه إلاستراتيتية في التوزيه وإلاشعاع

 املنصات الرقمية وهي علو النحو:

 "اتفاقية تعاقدت ليىا متموعة شركات"MGM  مه منصة "لإلنتاج السينما ي"AMAZON   إلالكترونية نصت

 علو تزامن عرض ألالم هذه الشركات علو املنصة مه قاعات السينما.

 " كذلك، اتفاقية"WARNER BORS  علو " 0201املةيرة للجدل والتي نصت علو إصدار قائمة ألالم"HOBMAX 

 في نفس وقت إصداره في دور العرض.

  ،اتفاقية وأيضا«"AMC  " وهي أكبر شركة إنتاج أمريكية مه"UNIVERSAL PICTURES  لتتمكن بموج ىا شركة

"UNIVERSALيوما من عرضها علو الشاشات الكبيرة  10 " من خيار وضه ألالم جديدة علو منصات الفيديوبعد مض ي

 (0202)شيماء ع.،  " من نسبة من ألارباا الرقمية.AMCمقابل تمكين "

 مظاهر نجاح السينما ألامريكية في مواجهة تبعات أزمة كورونا:.0

السينما ألامريكية في مواجهة أزمة كورونا بعد  يبقى مستوى إيرادات عرض ألالالم هواملقياس ألاول ملدى نتاا

. لقد ترقب صناع السينما في 0202سنة وطيلة النصا ألاول من  0219التروف الاستمنائية التي عرلتىا منذ أواخر 

أمريكا عودة لتح دور العرض واست ناف النشاا الفعلي مه وجود بعض الشروا الصحية كالتباعد والعرض داخل 

 من مرة.  أكثر  عرضيلقط لعرض ألالمهم الجديدة والتي منىا ما تم تأجيل  %05استيعاب منخفضة  القاعات بطاقة

 يحتوي قائمة أربعة ألالم حققت إيرادات عالية بعد تأجيل عروض البعض منىا. يلي جدول ما ولي
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  (0202)ريىام،  2222 جويلية 21 دودحالتي تجاوزت ألازمة إلى  إيرادات ألافالمترتيب  يمثل :)22 (الجدول رقم

 املرتبة معطيات وإيرادات العرض معطيات إلاخراج عنوان الفيلم

"Tenet تينات" 

 كريستوفر نوالن

CRISTUFER  NOULAN 

 

وحقق الفيلم / مليون دوالر 92حقق الفيلم في أول أيام عرضه 

توقعات بمزيد من  مع /مليون دوالر من عرضه في الصين 192

إلايرادات حتى نهاية ألاسبوع، لكن صناعه بالتأكيد يأملون في 

 تجاوزه نصف مليار دوالر

 %22الفيلم، الذي حصل على تقديرات نقدية جيدة، وصلت إلى 

تأجيالت  2املتخصص، عرض بعد  "روتن توماتوز "على موقع 

 .أغسطس 26ثم  12يوليوإلى  21ملوعد عرضه من 

 ألاولى

 نيوميتان" "ذي

The New Mutants 

 جوش بون 

Josh Boone 
 الثانية 21/22/2222مليون دوالر إلى حدود  2حقق 

Unhinged"دريك بورت "آنهنجد 

Derrick Borte 

 2.2مليون دوالر، لتصل إجمالي إيراداته إلى  2.6بطولة راسل كرومحققا 

 مليون دوالر في أسبوع عرضه الثاني

 الثالثة

 The"سبونج بوب "

SpongeBob Movie: 

Sponge on the Run 

 توم كني وإيدوموسيري 

TOM Kenny et IDO 

Mosseri 

 2.1ألف دوالر في أسبوع عرضه الثالث وإجمالي إيراداته  610محققا 

مليون دوالر، والفيلم مأخوذ عن حلقات الرسوم املتحركة التي يلعب 

 .الشخصية الكرتونية الشهيرة« سبونج بوب»بطولتها 

 ابعةالر 

ذي بيرسونال هيستوري 

 أوف دافيد كوبرفيلد

The Personal History of 

David Copperfield 

 آرمندوآلنيس ي

ARMANDO Lannucci 

مليون دوالر في  1.2وإجمالي إيرادات  ألف دوالر، في أسبوعه ألاول  250

 أسبوعه الثاني.

 

 الخامسة

 "وردز أون باثروم وال"

Words on Bathroom 

Walls 

 ر فرودنذالثو 

THOR Freudenthal 
 السادسة ألف دوالر 092محققا 

 

 ألاوضاع في السينما املصرية جراء كورونا:  .مظاهر تأزم9

، لحالها مشابي ملا عرلتي السينما ألامريكية من تأزم ة في منأى من تبعات جائحة كورونالم تكن السينما املصري

 ما يلي عرض ألهم تلك املتاهر.ليو  رض وتوزيه. لألوضاع علو كل مستويات القطاع من إنتاج وع

 تراجع إلانتاج:. خسائر مادية و 1. 9

علو  0202ادرة في شهر جويلية من سنة أكد صناع السينما املصرية في تصريحالىم الصحفية وإلاعالمية الص

ي مصري( مقارنة مه أرقام مليون جني 42و 12بين  )ماتكبد السينما في بالدهم خسائر مالية قدروها بماليين الجنيىات 

  (0201)وهيبة، . 0219عائدات سوق السينما في سنة 

من إلانتاج  % 05اضطرت شركة "روتانا " التي يملكها رجل ألاعمال السعودي "الوليد بن طالل" والتي تمول 

  (0201)وهيبة، شاريه إلانتاجية السينمائية. السينما ي املصري إلو تقليص ميزانيتىا وهوما عاد سلبا علو امل
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" لكرة عن ذجم تشغيل سكاي نيوز عربيةوتقدم لنا الصورة التالية الصادرة في إحدى الصحا إلالكترونية "

 (0201)صابر، متغيرة.   % 22ثابتة و  %42قطاع السينما لليد العاملة الذي بلغ قرابة نصا مليون شخص منىا 

 (2221)صابر، : من مقال "باألرقام...الفن السابع في مصر  هزم "كورونا" (01)صورة رقم 

 

علو السينما املصرية في الرسم البياني التالي الذي يحتوي جملة من املعطيات  19ويمكن تلخيص تأثير كوليد 

 .0202رقام املعبرة عن متاهر ألازمة التي عرلها القطاع إلو حدود النصا ألاول من وألا 
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 (0201)وهيبة، مصر توزيع السينما في و على إنتاج  11: يلخص تأثير كوفيد (03)رقم شكل

 فرنس ي(: . إلغاء املهرجانات السينمائية الكبرى )مهرجان "كان" ال2. 9

بما أن الوضه العام للسينما املصرية في لترة الجائحة قد تميز بتردد شركات إلانتاج في تمويل املشاريه الجديدة، 

من إلانتاج  % 05والتي نذكر منىا شركة "روتانا" التي يملكها رجا ألاعمال السعودي "الوليد بن طالل والتي تمول 

قه ، لإن املشاركة املصرية كانت غائبة نوعا ما، لالفيلم املصري الوحيد الذي و (0201)وهيبة، السينما ي املصري 

 ، هومن إلانتاج الةنا ي بين مصر وتونس. إني ليلم "سعاد" للمخرجة املصرية "آيتن أمين".امللغاة 01اختياره في الدورة 

(Festival de Cannes, 2020)  

 

 

 

 

إنتاج األفالم

 العاملينوظائفمن%60نلقدا•

  نصفمنأكثر يشغلالذيبالقطاع
عاململيون 

 اعالقطتكبدو التصوير أنشطةوقف•

،جنيهمليون 270بنحوقدرتخسائر 
الضريبيةالحصيلةخسرتكما

متوسطجنيهمليون 288للدولة

ةبدايحدودإلىالتذاكر علىالعائدات
2020عاممنجوان

قتالو فيإلانتاجعناملنتجينعزوف•
منتخوفهمبسبب(2020أوت)الحالي

قلصتالتي"روتانا"مثالالخسائر 

من%75تمول كانتبعدماميزانيتها
إلانتاج

على 19تأثير كوفيد   

السينما املصرية

التوزيع

مارس17فيحكوميبيانإصدار •

العرضدور كاملبإغالقيقض ي2020
.مصرمحافظاتبجميعالسينمائي

شركاتمنكبيرعددإمكانيةإعالن•

 انهائيوإلاغالقإفالسهاالعرضدور 
ذلكو فتحهاعودةالدولةقرار رغم

ةخاصو الجديدةألافالمغياببسبب

.منهااملصرية
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  السينما املصرية في مواجهة كورونا:) املقاومة وعدم الرضوخ(: .6

 تميزت استراتيتيات السينما املصري في مواجهة كورونا بأربه توجهات كبرى وهي علو النحوالتالي:

 املغامرة ومواصلة التصوير وإلانتاج:.1.6

علو حد تعبير أحدهم.لقد  (0201)صابر، ة صعبة" اختار بعض املنتتين مواجهة كورونا ومواصلة العمل في "لتر 

صرار بالتحلي الجماعي بروا إلا  املادية وذلكتمةلت إستراتيتيتىم في عزل لريق عمل الفيلم وتولير كل إلامكانيات 

    واملغامرة.

ام"، لؤي السيد علو نتاا الفيلم وفي تصريحات خاصة، ملوقه "سكاي نيوز عربية"، يعلق مؤلا "أحمد نوترد

 )صابر، .وتصدره لقائمة إلايرادات، وكيا نجحت مغامرة لريق العمل في إلاصرار علو عرض الفيلم بموسم العيد

0201) 

 العودة إلى عرض ألافالم داخل القاعات:.2.6

ألاخذ باالعتبار إلاجراءات الوقائية، ومنىا خفض نسبة شجه صناع السينما علو عرض ألالم في دور السينما مه  

 في املئة. 05الجمهور إلو نحو

 متموعة من ألالالمشهدت بعض قاعات السينما املصرية عودة عروض  0202من صيا  خالل ألاشهر املاضية

داد وأمينة خليل الر  " لحسنمنىا "توأم روحيوالتي نذكر  الكوميدي،التي جمعت ثلة من نتوم التمةيل السينما ي 

وعا شة بن أحمد، و"الخطة العايمة" لغادة عادل وعلي ربيه ومحمد عبد الرحمن، و"الصندوق ألاسود" ملنى زكي ومحمد 

 " ألحمد زاهر ومايا نصري ونضال الشالعي، و"عفريت ترانزيت" ملحمد ثروت.0لراج ومصطفى خاطر، وكذلك "زنزانة 

 عودة سينما السيارات:.2.6

 ،بين الحلول البديلة التي قرر صناع السينما املصرية إيتادها دة تتربة سينما السيارات في مصر منإعاتعتبر 

التتاا سينما  تمحيث  ت،سابقا في لترة التسعينيافي مصر كانت موجودة  علما وأن هذا النوع من قاعات العرض

)أحمد، . ىذه التتربة ملواجهة جائتة كوروناب قامتعربية  أول دولةباعتبارها  يفي دب 0202جويلية السيارات أوائل 

0202)  

 التوجه إلى منصات العرض البديلة:.0.6

الاستمنائية التي خلفها انتشار وباء كورونا، تقلص إيرادات قاعات السينما التي ثبت عجزها علو  أمام التروف

املنتتين إلو منصات العرض البديلة، ظنا منىم أن هذا التوجي سيكفل  تحقيق ألارباا املالية املنتترة، لالتتأ بعض

وهي   "VIU"و"ليي"  " "WATCH ITأللالمهم تحقيق أكبر ربح ممكن. ومن بينىا نذكر منصة "شاهد"وكذلك "واتش إت" 

 "NETFLIKمتموعة من املنصات العربية التي تحاول أن تنالس املنصات العاملية مةل "نات لليكس"  "

 (0201)مصطفى، "  وغيرها. AMAZONو"أمازون""
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 هذا التوجه:. موقف بعض صناع السينما من 1.0.6

مشاهدة  يرى املؤلا املصري لؤي السيد أن :" تلك املنصات ال يمكنىا تعويض قاعات السينما مهما حدث...

م شاشة صغيرة في بيتك، ألن الذهاب إلو قاعات العرض تعد ال زهة الفيلم في السينما، ال يمكن تعويضي بالجلوس أما

، كما أن إمكانيات قاعة العرض ال يمكن توليرها في املنازل، الشاشة الكبيرة والصوت عاملياو  محليااملفضلة للجمهور 

في  ...م زلكاملتسم من حولك، ومشاركة مشاهدين ال تعرلهم الضحك والبكاء، ال يمكن تعويضي بمشاهدة ليلم في 

حالة صناعة ليلم ضخم إنتاجًيا لن يكون من السهل طرحي عبر منصة عرض بديلة، ألن دور السينما يمكنىا تحقيق 

 . (0202)أحمد، " ربح أكبر لشركة إلانتاج

 إقامة املهرجانات السينمائية املصرية في مواعيدها: .9.6

( ملهرجان القاهرة السينما ي الدولي بمةابة تحدي كبير لجائحة كورونا وهوفي نفس الوقت 40تعتبر إقامة الدورة )

 (0202)علي، نوع من املغامرة التي ثبت ليىا حرص إدارة املهرجان علو إنتاا الدورة في موعدها السنوي املعتاد. 

 : عرضنتاج لتحسين إيرادات قاعات التوجيه إلا .6.6

مني التوجي نحوعودة لتح دور العرض بتحصيل إيرادات هزيلة نتيتة عدم استقرار إلاقبال لالعامل النفس ي 

، لبالرغم من نسبة إلاقبال املشجعة التي حققها عرض ليلم املتفرج املصري أمر ال يمكن نفييوسيطرة تخوف 

  وإلاحباا.ي مرحلة اتسمت بالتخبط ، لإن هذا التوجي قابلتالة" الذي عرض في أيام عيد الفطر"الغس

وواصل املصريون في مقاومة الوضه بالتفكير في نوعية ألالالم املبرمتة في العروض في قاعات السينما ولعل لهم 

حاجة الجمهور السينما ي في هذه الفترة كان أهم ميزة للخيارات إلاستراتيتية التي وضعها صناع السينما والساهرون 

 ض وتوزيه إلانتاج.علو برمتة العرو 

لقد لهم هؤالء أن املتفرج املصري في حاجة أكيدة إلو السينما الكوميدية القادرة علو تخفيا حدة إلاحساس 

  .لىديداتيبالخوف من انتشار الوباء و 

 . مظاهر نجاح السينما املصرية في مواجهة تبعات أزمة كورونا: 2

تيتيات والحلول الترلية التي أوجدها صناع السينما رغم صعوبة الوضه الاستمنا ي وبفضل بعض إلاسترا

املصرية، لإن إلالت بعض ألالالم التي أنتتت في لترة تفش ي الوباء من الخسارة يعد إنتازا هاما يمكن البناء عليي 

لصياغة رؤية مستقبلية تتمه مختلا هذه إلاستراتيتيات التي ثبت نتاحها في التغلب علو التأثير السل ي العميق 

 .لجائحة كورونا التي بعثرت كل ترتيبات السينما العاملية

ما يلي جدول ثاني حاولنا ليي جمه أهم ألالالم املصرية التي أنتتت في لترة انتشار الوباء والتي تخطت أزمة ليو 

صحيفة معتمدا في ذلك علو بعض املعطيات الواردة في  0202ديسمبر     12إلايرادات والخسائر بشكل كبير إلو حدود 

 ":" املستقلة العربية
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 2222ديسمبر 16دود حألافالم التي تجاوزت ألازمة إلى يمثل ترتيب إيرادات :  (04)الجدول رقم 

 املرتبة 2222ديسمبر 16إيرادات الفيلم إلى حدود  املخرج تاريخ إلانتاج عنوان الفيلم

 عصام عبد الحميد 22/2222/ 22 الغسالة
يون دوالر مليون جنيه مصري )نحومل 16

 أميركي(
 ألاولى

 عثمان أبولبن 22/2222/ 11 توأم روحي
 122ألف جنيه )نحو 222مليون و 12نحو

 ألف دوالر(
 الثانية

 الثالثة دوالر أميركي( 6222ألف جنيه )نحو 122نحو محمد كامل 2222/ 22/11 الصندوق ألاسود

 معتز التوني 2222/ 26/12 الخطة العايمة
 622لتاسع بصعوبة )نحواقترب من املليون ا

 ألف دوالر أميركي(.
 الرابعة

 ابرام نشأت 2222 2زنزانة 
 929مليون جنيه )نحو 2إيراداته لم تتجاوز 

 ألف دوالر أميركي(.
 الخامسة

 ياسر هويدي 2222/ 11/ 11 عفريت ترانزيت
ألف جنيه مصري  222حقق قرابة مليون و

 ألف دوالر أميركي(. 22)نحو
 السادسة

علو بعض املعطيات وألارقام املنشورة في إحدى الصحا إلالكترونية اليومية "سكي نيوز تماد العوبا

عربية"تمكنا من صياغة الجدول التالي الذي يؤكد بوادر تخطي بعض ألالالم املصرية املعروض إلو حدود بداية شهر 

 أزمة كورونا وتحقيقها إيرادات طيبة عموما. 0201جويلية من سنة 

 2221جويلية 12يمثل ترتيب إيرادات ألافالم التي تجاوزت ألازمة إلى جدود : (05)م الجدول رق

 املخرج تاريخ إلانتاج عنوان الفيلم
 12إيرادات الفيلم إلى حدود 

 2221جويلية 
 املرتبة

ا  محمود كريم 2021 أحمد نوتردام
 
ا 12محقق ا مصري   ألاولى مليون جنيه 

 الثانية اليين جنيهام 12 عمروصالح 2221ماي  12 ديدو

ا 2حوالي  أكرم فريد 2221ماي  12 ثانية واحدة  الثالثة ماليين جنيه 

 الرابعة ألف جنيها122 خالد الصاوي  2221فيفري 22 لإليجار

 نتائج الدراسة: .2

ائق ثلقد تمكنا في هذه الورقة البحةية التي اتخذت في منهجها شكل قراءة تحليلية لبعض الدراسات العلمية والو 

من السينما ألامريكي والسينما املصري  واقه كلالرسمية واملقاالت والصحا التي احتوت معطيات متنوعة تخص 

، من رصد متاهر تأثر قطاع صناعة السينما في هذين البلدين جائحة ليروس كورونافي ظل  0202خاصة في مطله سنة 

 الرائدين علو الصعيدين العالمي والعربي.

 ك، تحديد إلاستراتيتيات والحلول الترلية التي اعتمدها صناع السينما في كل بلد منىما.  كما أمكننا ذل
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 ما يلي عرض ألهم نتائج هذا البحث:ولي

 :صرية خسائر مادية كبرى لعل أهمهاشهدت كل من السينما ألامريكية واملأ.

 الضرر املباشر لشركات دور العرض والعاملين في قطاع السينما 

 في الربه الةاني  %05خسائر تزيد عن ألامريكية من الشركات املشغلة لدور السينما  % 91 نسبةتكبدت قد ل

 تقرير، منذ شهر مارس حسب ألامريكية املتحدة الوالياتب عرض قاعة 0522يقارب  ما، وأغلقت 0202 لقط من عام

 من وظائا العاملين بالقطاع %22ان فقدهذا إضالة ل  . 0202 ماي لشهر(EPRS) ألاوروبية البرملانية البحوث دائرة

  0202ألا عامل حتى بداية ليفري  452الذي يشغل أكثر من 

  يقض ي بإغالق كامل دور العرض السينما ي بتميه  0202مارس  10إصدار بيان حكومي في أما في مصر لقد تم

  .عامل نصا مليون كثر من أيفوق عددهم الذي ليي و من وظائا العاملين  %22قرابة القطاع  كما لقد. حالتاتامل

 خسائر مادية ونسب تراجع التوزيع: .ب

 مليون  226 بلغ عجز يمةل وهوما %05 بنسبة التذاكر مبيعات في انخفاض ألامريكية املتحدة الواليات في سجلت 

 .0202عام من ألاول  الربه في أميركي دوالر

  مالية قدرها صناع  خسائر  0202من سنة تكبدت السينما املصرية منذ تفش ي الوباء إلو حدود شهر جويلية

 .0219مليون جنيي مصري( مقارنة مه أرقام عائدات سوق السينما في سنة  42و 12بين  )ماالسينما بماليين الجنيىات 

 :دور العرضتوقف إلانتاج وانخفاض أسهم شركات إلانتاج و .ج

 ية في تاريخ ألامريك الشركات السينمائيةكبر قررت الشركة ألام لشركة "دور السينما ريتال" التي تعتبر من بين أ

 سينما بسبب كورونا. 512تعليق عمل  0202أكتوبر  15يوم إلاثنين 

  0202من إلانتاج إلو تقليص امليزانية املرصودة لإلنتاج لسنة  %05اضطرت شركة "روتانا" املصرية التي تمول. 

 ان(:تأثير إلغاء أكبر مهرجان سينمائي في العالم )مهرجان كد.

ليلم. منىا خمس ألالم أمريكية كانت من بين  122ل نحومن مهرجان "كان" ضربة قاسية  01الدورة  مةل إلغاءلقد 

أما بالنسبة للسينما املصرية لقد وقه الاختيار علو ليلم وحيد بعنوان "سعاد" للمخرجة املصرية  املختارة.ليلم  50طال

 . "أيتن أمين" وهوإنتاج مشترك بين مصر وتونس

 إلاستراتيجيات والحلول الظرفية ملجابهة كورونا: .هــ

  دعا( الاتحاد الدولي للسينماUNIC ،) الهيئة التي تمةل الاتحادات التتارية للسينما ألاوروبية باعتباره

جل حكوماتي لتقديم مساعدات مادية وإعفاءات ضريبية وكذلك تسهيالت قد تصل إلو حد  والعارضين الرئيسيين،

لدائم االشركات الصغرى التي صارت مهددة باإللالس والغلق  العرض وكلديون بعض املنتتين ودور  سديدتعليق ت

 .إلجراءات الحتر واملكوث في املنازل، والتي لىدف إلو الحد من انتشار الفيروسبعد استتابتىا  خاصة
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 مليار  15ة عدات املادية التي بلغت قراببادرت الدولة ألامريكية التي لم تكتفي بدور املنقذ املالي واملتدخل باملسا

" الذي عبر عن رغبتي في دونالد ترامب"الرئيس ألاميركي دوالر، بالرله من معنويات صناع السينما، لقد جاء تصريح 

عودة العمل بمختلا قطاعات الاقتصاد، ليكون محفزا للمنتتين واملخرجين وكل العاملين في القطاع لتتاوز ألازمة 

 ام ألامور وإعادة تحريك القطاع.  وألاخذ بزم

  في ظل غياب تدخل الدولة املصرية التي اكتفت بإعالن قرار غلق قاعات السينما في جل املحالتات املصرية

تحلو صناع السينما وبعض املنتتين بروا املغامرة وإلاصرار علو مواصلة املشاهد املتبقية من ألالمهم. مةال لريق 

بالتحلي  كاملادية وذلذي تمةلت إستراتيتيتي في عزل لريق عمل الفيلم وتولير كل إلامكانيات ليلم "أحمد نوتردام" ال

في تصريحات خاصة، ملوقه "سكاي نيوز عربية"، يعلق مؤلا "أحمد نوتردام"، لؤي الجماعي بروا إلاصرار واملغامرة. و

ريق العمل في إلاصرار علو عرض الفيلم السيد علو نتاا الفيلم وتصدره لقائمة إلايرادات، وكيا نجحت مغامرة ل

 .بموسم العيد

  واصل املصريون في مقاومة الوضه بالتفكير في نوعية ألالالم املبرمتة في العروض في قاعات السينما ولعل لهم

حاجة الجمهور السينما ي في هذه الفترة كان أهم ميزة للخيارات إلاستراتيتية التي وضعها صناع السينما والساهرون 

علو برمتة العروض وتوزيه إلانتاج. لقد لهم هؤالء أن املتفرج املصري في حاجة أكيدة إلو السينما الكوميدية القادرة 

   ولىديداتي.علو تخفيا حدة إلاحساس بالخوف من انتشار الوباء 

 ( ملهرجان القاهرة السينما ي الدولي بمةابة تحدي كبير لجائحة كورونا 40تعتبر إقامة الدورة )وهوفي نفس 

 الوقت نوع من املغامرة التي ثبت ليىا حرص إدارة املهرجان علو إنتاا الدورة في موعدها السنوي املعتاد.

  ذهبت بعض شركات التوزيه الكبرى إلو تطبيق حلول ميدانية مةل الاعتماد علو سينما السيارات خاصة في

آمنة، واتباع إرشادات التباعد عا بطرق صدقاء مالعائالت وألازواج وألا التي يمكن ليىا تواجد  0202لترة صيا 

 ات صخمة متهزة بشاشاتححيث تخصص سا حلول السينما ألامريكي،أبرز  إلاستراتييي من. ويعد هذا الحل الاجتماعو

، مه اعتماد تقنية التقاا الصوت عرض ضخمة ملتابعة أحداث ألالالم من داخل السيارات ودون الاختالا مه ألاخرين

 . از املذياععبر جه

  بين الحلول البديلة التي قرر صناع السينما املصرية إيتادها إعادة تتربة سينما السيارات في مصر منتعتبر، 

التتاا سينما  تمحيث  ت،سابقا في لترة التسعينيافي مصر كانت موجودة  علما وأن هذا النوع من قاعات العرض

 . بىذه التتربة ملواجهة جائتة كورونا قامتعربية  أول دولة باعتبارها دبيفي  0202جويلية السيارات أوائل 

  "قررت شركة "ديزنيDISNEY" "ألامريكية عرض النسخة الحية من ليلم "موالن ""Mulan"  علو املنصة

الصينية لقط باعتبار أن الفيلم في ألاساس مه قاعات السينما  بالتزامن DISNEY PLUS"إلالكترونية "ديزني بليس" 

 .نية شعبيةقصة صي

اتفاقيات أخرى بين شركات إلانتاج ومتموعة من  في ثالثكما برزت هذه إلاستراتيتية في التوزيه وإلاشعاع 

 املنصات الرقمية وهي علو النحو:
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 "اتفاقية تعاقدت ليىا متموعة شركات"MGM  مه منصة "لإلنتاج السينما ي"AMAZON نصت  إلالكترونية

 كات علو املنصة مه قاعات السينما.علو تزامن عرض ألالم هذه الشر 

 " كذلك، اتفاقية"WARNER BORS  علو " 0201املةيرة للجدل والتي نصت علو إصدار قائمة ألالم"HOBMAX 

 في نفس وقت إصداره في دور العرض.

 -  ،اتفاقية وأيضا«"AMC أكبر شركة إنتاج أمريكية مه " وهي"UNIVERSAL PICTURES  لتتمكن بموج ىا شركة

"UNIVERSAL يوما من عرضها علو الشاشات الكبيرة  10" من خيار وضه ألالم جديدة علو منصات الفيديوبعد مض ي

 " من نسبة من ألارباا الرقمية.AMCمقابل تمكين "

 الاستمنائية التي خلفها انتشار وباء كورونا، تقلص إيرادات قاعات السينما التي ثبت عجزها علو  أمام التروف

ملالية املنتترة، لالتتأ بعض املنتتين إلو منصات العرض البديلة، ظنا منىم أن هذا التوجي سيكفل تحقيق ألارباا ا

 وهي «VIU"و"ليي"  " "WATCH ITأللالمهم تحقيق أكبر ربح ممكن. ومن بينىا نذكر منصة "شاهد"وكذلك "واتش إت" 

 "NETFLIK" »ةل "نات لليكسمتموعة من املنصات العربية التي تحاول أن تنالس املنصات العاملية م

 .وغيرها« AMAZONو"أمازون""

 خاتمة:

في خاتمة هذا البحث يمكننا القول بأن حيرتنا علو مستقبل السينما في عالقة بمشاكلي الوظيفية الحالية وما 

 لعنا إلو:دبينتي جائحة كورونا من هشاشة للقطاع حتى في الواليات املتحدة ألامريكية ذات شركات إلانتاج العمالقة ت

 .دعوة كل املتتمعات إلو إعادة النتر في قوانين إنتاج ألالالم وتوزيعها 

  محاولة العمل علو توطيد عالقة السينما باملتفرج من خالل إدراج مشاهدة ألالالم في السياق الةقافي والترليهي

لسينما للماذا مةال ال ندرس مادة ا مة،سينما عادة معيشية تكاد تكون يو والتعليمي بتولير كل آلاليات الضرورية لجعل ال

 تكون مادة للتفكير والتحليل.  الابتدائية وال في املدارس 

 كيا يمكن الحديث عن سينما في غياب تحليل ألالالم ومناقشتىا؟ هل سيضل الربح املادي همنا الوحيد؟ 

 لتتارية الكبرى؟وملاذا ال ندرج وجود قاعات العرض في كراس شروا الفنادق السياحية واملراكز ا 

  ملاذا ال نشجه عودة لعلية لسينما السيارات وال نعممها في كل بلدان العالم مه تخصيص عروض ألالم خاصة

 ؟أخرى للعرضال يمكن مشاهدلىا في محامل 

  تعميمها وتطبيقها علو أرض الواقه لعلها تساهم من موقعها في دعم  صياغة رؤية إستراتيتية يمكنعلينا

 مستقبال. التقلبات املمكنةينىا من السينما وتحص

 قائمة املراجع:

1) Festival de Cannes. (2020, Juin 03). Les films de la selection officielle 2020- Festival de Cannes. 

Consulté le 10 16, 2021, sur https//WWW.festival-Cannes.com. 
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من مهرجان القاهرة السينما ي الدولي. اليوم  40(. اليوم...انطالق الدورة 0202ديسمبر،  20الكشوطي علي. ) (1

 السابه .

 أزمة جائحة -مات علو اقتصاديات الصناعة السينمائية في العالم(. تأثير ألاز 0201ليفري،  10بوزيفي وهيبة. ) (4

(. متلة آلاق سينمائية عدد خاص: السينما وألاوبئة ، الصفحات 0202نموذجا )من جانفي إلو جوان  0202كورونا لعام 

148- 151- 152. 

مليون  51" يفتتح ب Tenetألالم أمريكية ...و" 5(. تعرف علو أعلو إيرادات 0202جويلية،  11جودة ريىام. ) (5

 دوالر. املصرية اليوم .

(. ماذا يعني أن يلغي كورونا مهرجان كان السينما ي ألاكبر في العالم؟ 0202ماي،  14حبشان هوليك. ) (2

 أنديبندنت عربية .

 (. باألرقام... الفن السابه في مصر يىزم "كورونا" . سكاي نيوز عربية .0201جويلية،  20حسام الدين صابر. ) (0

(. نقاد: عودة سينما السيارات خطوة إيتابية ومكسب لصناعة ألالالم في 0202جوان،  01حمدي أحمد. ) (8

 زمن "كورونا". املال نيوز 

قاعات سينما سيارات في الواليات املتحدة. اليوم السابه  5(. تعرف علو أكبر 0202جوان ،  20سالمة سمر. ) (9

. 

قاعات سينما سيارات في الواليات املتحدة. اليوم السابه  5بر (. تعرف علو أك0202جوان،  20سالمة سمر. ) (12

. 

 قاعات سينما سيارات في الواليات املتحدة. 5(. تعرف علو أكبر 0202جوان،  20سالمة سمر. ) (11

قاعات سينما سيارات في الواليات املتحدة. اليوم السابه  5(. تعرف علو أكبر 0202جوان،  20سالمة، سمر. ) (10

. 

قاعات سينما سيارات في الواليات املتحدة. اليوم السابه  5(. تعرف علو أكبر 0202جوان،  20)سالمة، سمر.  (11

. 

عالم انقالب موازين صناعة السينما في هوليود...اعرف  0202(. 0202ديسمبر،  00عبد املنعم شيماء. ) (14

 التفاصيل. اليوم السابه .
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 السينمائي:إلانتاج والتلقي أنماط رهاصات الجائحة على ا

 دراسة سوسيوـــ ثقافية 

Pandemic signs on film production and receiving patterns:  

A socio-cultural study 
 الجزائر /1جامعة باتنة  /سارة قطاف.د

Sarra Guettaf/ Batna1 University/Algeria 

 

 ة: ملخص الدراس

ر في جميه املتاالت، حيث لم يسطلم مني القطاع السينما ي 19ليروس كورونا )كوليد  أدت جائحة
ّ
( إلو تدهور اقتصطادي عالمي أث

ي ترليهي ونشاا ثقاف الذي يعتبر أحد أهم املتاالت الصناعّية الةقالية والتتارّية العاملية، خاصة في الدول التي تعتمدها كمورد اقتصادي

 .في املتتمه

وعليي، جاء هذا الطرا العلمي ولقا للمقاربة السطوسططيوطططططططططططططططططططططططططط ثقالية لتشططخيص الُبعد الذي آلت إليي السططينما في العالم خالل أزمة 

وتوزيه ألالالم عبر مختلا مراحلها، لالجائحة قلبت موازين أنماا إلانتاج والتلقي  (، وانعكاسططططالىا علو عمليات إنتاج0201-0202كورونا )

اهدة عبر املواقه إلالكترونية املخصصة لعرض ألالالم، بعيدا عن قاعات السينما واملهرجانات التي ألغيت بسبب بروتوكوالت وإيرادات املش

 الحجر.

رت الجائحة علو السطططططينما اقتصطططططاديا وثقاليا، مما زاد الاهتمام
ّ
بالوسطططططائل الرقمّية الجديدة وإقحام التطورات  في هذا السطططططياق، أث

نتاج السطينما ي وترويتي، لتسهيل تلقي أي ُمنتج سينما ي عبر مواقه ألانترنت ومنصات ألالالم، ليغّير في طبيعة املشاهد التكنولوجّية في إلا 

  املتلقي.

ة، واعتمططاد  بنططاء علو مططا سططططططططططططبق، لططإن تنميططة وإنعططاش اقتصططططططططططططاد السططططططططططططينمططا العططالمي في ظططل الجططائحططة مرهون بططالتطورات التكنولوجيططّ

وتقنية إلنتاج ألالالم وتوظيا منالذ جديدة تتماشطططط ى مه التغيرات السططططوسطططططيو ثقالية ومتطلبات املتلقين ما بعد  لنية اسططططتراتيتّية ابداعية

 الجائحة.

 ، إلانتاج السينما ي، التوزيه، التلقي السينما ي، الاقتصاد السبنما ي، الةقالة.19كوليد الالجائحة،  :الكلمات املفتاحية

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.  
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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.   

 قدمة:م

في جميه أنحاء  تانتشر ، التي انطلقت من مدينة ووهان الصينية و 0202سنة  19لعالم جائحة الكوليد واجي ا

 بذلك امل
ً
لة

ّ
لت أزمة غير مسبوقة هّزت لصحة العامة، علو الحياة إلانسانّية والىديًدا كبيًرا عمورة مشك

ّ
لالجائحة شك

 ل ؛بأكملها ّيةالترليىو  قالّيةات الةصناعوالالحياة الاجتماعية والاقتصادية 
ُ
ي غلقت دور السينما واملسارا أبوابىا فأ

تماعي، والتباعد الاج ةالترليي امل زلي خالل لترات العزلة الذاتيّ اعتماد لجأ الكةير إلو و محاولة لوقا انتشار املرض، 

 بسبب إغالق أكثر من مائة وستين دولة في العالم

املؤسسات السينمائية العاملية واملهتمين بالسينما في التعامل مه الترف، لالجائحة صّعبت املهمة علو أغلب 

 في ظل مما أجبر أكبر شركات إلانتاج العاملية علو ايقاف أو تأجيل أعمالها، مما سمح بتهور أنماا إنتاج متنوعة

ية الرقمشاهدة امل منصاتو  شبكات التواصل الاجتماعيو  التحوالت التكنولوجية علو مستوى الوسائط إلاعالمية

وكمحاولة لتدارك بعض الخسائر في عائدات ألالالم ذات امليزانية الكبيرة، عملت أكبر شركات هوليوود علو  ،الالتراضية

 جذب الجمهور املتلقي من خالل منصات املشاهدة إلالكترونية بعد غلق قاعات العرض وإلغاء املهرجانات. 

ة بنيفي تحوالت و  أنماا وأساليب الحياة داخل املتتمعاتغيير التي ساهمت في ت جائحةظروف ال وفي ظّل  

لتأت تستغني تدريتيا عن  التي ما ،التواصل والاتصال وثقافة (42، 1990: سون وآخرونب)توم الاجتماعيةالعالقات 

ائية مولتقييم ارهاصات الجائحة علو الصناعة السين .التكنولو ي املباشر لتستبدلي باالتصالالتواصل إلانساني 

، ليةثقاطط السوسيوالتحوالت  هذه الدراسة كمحاولة لفهم أهمّية جاءتواستيعاب خطورة ألازمة علو املتتمه،  العاملية

كثر انفتاحا علو أأصبحا  نالذي الةقافي والاجتماعي الحضاري  ييعدفي بُ   يالسينماإلانتاج والتلقي التي تميز متمل ظواهر 

 
ً
 هذا ما يةير  ،تكنولو ي والاتصاليلالنفتاا ال أنماا جديدة نترا

ً
 ينبه من إلاشكالية آلاتّية: مهم تساؤال

ً
 ا

ي العالم خالل سنتطرق توزيعي ومنالذ استىالكي في السينما ي و  أنماا إلانتاج رهاصات الجائحة علوإماهي 

 ؟0202-0201

نتريات إنتاج الفن" في العالقة بين العمل السينما ي ومراحل إنتاجي من خالل " عن كشالل لالدراسة لىدف

 ،العالقة بين الفيلم والجمهور املتلقي أّن أهمية املوضوع تكمن في باإلضالة إلو، الجائحةتفش ي رهاصات إسياق 

علو عملية إنتاج  ا( وانعكاسالى0201 -0202خالل أزمة كورونا )في العالم عد الذي آلت إليي السينما تشخيص البُ ب

 .نطالقا من التحضير إلو العرضألالالم عبر مختلا مراحلها ا

 النتري  إلاطار تبنيو الاعتماد علو املنهخ الوصفي في هذه الدراسة من خالل إدراج بعض الاحصائيات وعليي، تم 

كونىا من بين أهم املداخل  ؛Marshall McLuhan   (1924)ماكلوهان مارشال للباحث التكنولوجية الحتمية ملقاربة
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ح ة حدود املكان والزمان ليصبعصر التكنولوجيا إلاعالميّ  رأيي ألغو الوضه الراهن، لحسب النترية واملعرلية لدراسة

والصناعة الجائحة متغيرات الدراسة؛ إذا ما أسقطنا نتريتي علو ل ،Global Villageقرية العاملية" ال"قرية العالم 

حيث نرى أن الجائحة ساهمت هي "خدمات اتصال جديدة" أصبحت تل ي حاجيات املتلقين؛  ، نتد أنالسينمائية

يادة ز بيئة اتصال تتناسب مه حتمية عزلة ألالراد وبروتوكول الحجر، من خالل  ألاخرى في منح ألالراد القدرة علو ايتاد

كابل عبر ألانترنت أو تلفزيون ال املدلوعة وأاملتانية  وتوّجي املتلقين نحو منصات املشاهدة مشاهدة ألالالمالاهتمام ب

 ترة الحجر.خالل ل

 اقتصاديات إلانتاج السينمائي:.1

 هيعملية إنتاج ألالالم أّن  ترتبط اقتصاديات السينما بإمكانيالىا املادية املؤسساتية والبشرية، إذا اعتبرنا

لإّن مهنّيالىا املتخصصة هي املحرك الاقتصادي الذي يقوم عليي بناء الفيلم؛ من ، العصب ألاساس ي لقطاع السينما

تقنيات إلانتاج تختلا من حيث ألاهداف وممارستىا وأسالي ىا ل، لسيناريو إلو غاية صدور نسخة الفيلملكرة ا

التنتيمية ال من هياكلها وتقنيالىا، غير أّن الجائحة التي مّر بىا العالم ساهمت في إعادة النتر حول تقنيات إلانتاج، 

  .يد املستحقات املالية أثناء إنتاج الفيلم وعرضيوتنتيم املراحل إلانتاجية والاختالف يكمن في درجة تعق

أن إلانتاج عملية  ( في كتابي "إدارة إلانتاج السينما ي" إلو0220يشير الباحث عبد املعين املوّحد ) ،في هذا السياق

 ملخططات وبرامج تحضير  ،عناصر تتمةل في: رأس املال، ألارض، النتام والعملأربعة اقتصادية تقوم علو 
ً
كل لة يولقا

  ؛عملية ومرحلة سابقة التنفيذ
ً
عصر ال"وقد أدى  واليد العاملة،ال املة رأس السينما تتطلب في أشكالها التتاريّ إذا

(، 12، 0212الرقمي إلو اختصار كبير في هذين العنصرين في عملية صنه ألالالم، لكني لم يقلل من أهميتا" )موناكو: 

ت إلانتاج لكن تبقى املستحقات املالية املدلوعة لشركة إلانتاج ولريق العمل ات ساهمت في تسريه عمليالالتكنولوجيّ 

فة. وال يمكن إغفال تكلفة التأمينات الصحية والوقائية من "الكوليد 
ّ
علو أجهزة الحاسوب والبرمتيات املتطورة مكل

19." 

ي والتقني يشكالن أساس ن الاقتصادعامال وبالحديث عن بقاء ونمو اقتصاد صناعة السينما، لالواضح أّن ال

 استمرارية القطاع السينما ي متوقفة علو عملية إلانتاج العملية إلانتاجية املرتبطة بالحدود الاقتصادية، لال مناص أّن 

نتاج عملية إلا ل مرحلة إلانتاج تنتهي عندما تبدأ مرحلة توزيه واستغالل الفيلم للعرض الجماهيري،إذ أّن والتوزيه، 

للعناصر الفنية والتقنية، يتصرف ليىا املنتج املسؤول ألاول عن تنفيذ  ولوجستيةات ونفقات مالية تتطلب ميكانيزم

 ملخططات إلانفاق ألاولية
ً
وتتدر إلاشارة أّن مهنة إلانتاج تختلا حسب حدود مهام ، وصرف ميزانية الفيلم ولقا

 .ول من ارهاصات الجائحةاملتضرر ألا وهو واملسئوليات املختلفة إلدارة املنِتج )أو املنتتين( 

العوامل الاقتصادية ب مرتبطةمحددات عالقات إلانتاج  أّن ( 0212،موناكو) يرى  السينمائي:مراحل إنتاج الفيلم .2

والسياسية التي تميل إلو السيطرة علو معتم النشاطات ألاخرى، النفسية والتقنية"، وهذا ما يوضحي الجدول رقم 

21. 
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 املحددات، ووظائفها ونظمها النقدية: قات إلانتاج حسب جيمس موناكوعال (01): الجدول رقم

 الاقتصادية التقنية النفسية سياسية-السوسيو املحددات

 منتج منهي الغاية الفنية التعبيرية النفعية الوظيفة

 البنية التحتية جمالي/ شكلي نفس ي/ تحليلي أخالقي/ سياس ي نظامها النقدي

 (629، 2216: موناكو: )املصدر

ت نفعالت املشاهدين قد طّور اتأثير علو ل، نتد أن قدرة االسينما يبالنتر إلو محددات ووظائا عالقات إلانتاج 

ي حسب كين دالي لإني خاصة التقنية ألغراض متعددة
ّ
اليىم متى أو كيا ُصنه الفيلم، لالبنسبة للمشاهد "، غير أن

 عوامل، غير أّن خطة إلانتاج مهما كانت ال(12، 1980: دالي" )نألاحداث تتري آلان، لاملشاهدون أصبحوا مندمتي

تراتبية متعددة ومحسوبة املراحل، تتحكم ليىا اعتبارات رئيسية تسري ولق  دقيقة لهي في حاجة ألن تكون ووظائفها 

أّن  نرى  ،وفي هذا السياقتواريخ ومراحل تطورية، غير أن الجائحة أصبحت هي املتحكم الرئيس ي في سيرورة العمل، 

 كارتي: عليىا نلخصها أنماا إلانتاج السينما ي والتوزيه مرتبطة باملراحل املتعارف

 مرحلة التحضير:.1.2

 " تم" املخط إلانتاجباعتبار أن املرحلة التحضيرية هي أطول مرحلة من عمر عملية 
ّ
ر ل في الترتيب الذي تسية

ل أهم م
ّ
راحل إنتاج الفيلم السينما ي، كونىا مرتبطة بعّدة عمليات مهّمة ولقي العملية إلانتاجية، لهي في الواقه تمة

 هي كارتي:

 العمليات البشرية: تتمةل في اختيار لريق العمل سواء التقنيين أو طاقم التمةيل. 

  تطلبات الالزمة حسب ماورد في نص السيناريو، ويرتبط تعقيدها حسب املالعمليات الفنّية: وهي متعلقة بكل

 .م السينما يطبيعة الفيل

  العمليات التقنية: تعتبر من أهم العمليات، لاختيار أجهزة ومعدات التصوير وإلاضاءة أمر ضروري، باإلضالة

 إلو الاشتغال علو الجدولة الزمنية لسيرورة العمل من خالل ذجز أماكن التصوير، وتفرغ املمةلين ألاساسيين. 

  التعاقدات مه الفريق الفني والتقني علو حّدٍ سواء، والحصول العمليات اللوجستّية: ترتبط بكل الاتفاقيات و

علو تصاريح التصوير من الجهات املخولة، لحفظ السجالت وتوثيق املستحقات الخاصة بالتكفل باإلطعام وذجوزات 

جائحة من اليمكن أن ندرج إلاجراءات الصحية وعمليات الوقاية  كماإقامة الفنانين والفنيين وغيرها من أمور التنقالت. 

 ي حالة عدم إلغاء عملية إلانتاجف

 مرحلة تنفيذ إلانتاج )التصوير(:.2.2

ل، اإلنتاج املرحلة الةانية من تنتيم العمتبدأ دورة حياة الفيلم الفعلية، بعد تنفيذ أولو اللقطات واملشاهد، ل

حسب مينارد، إلانتاج  (Ménard: 2004, 90) هو "تنفيذ عملية الانتقال من العمل ألاصلي إلو العمل املتاا للجمهور"

ل العملية إلانتاجية، هو املحرك الرئيس ي للصناعات الةقالية، 
ّ
ة، نتاجيّ من أجل التحكم بالعملية إلا لمرحلة التصوير تمة



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 63 
 

 رلينب –ي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراط           

 

 العددالرابع عشر  

2222 

رت علو العامل الزمني والسيطرة الكاملة ملنه حدوث أي خطأ أو هدر وضياع للوقت وتقليل املخاطر
ّ
، غير أّن الجائحة أث

 .خالل تغيير أو تأجيل جدولة التنفيذ من

 :مرحلة ما بعد التصوير "التركيب".2.2

عند الانتىاء من تصططوير كل املشططاهد واللقطات، تأتي مرحلة جديدة، ال يكون ليىا سطططوى املخرج واملركب وأحيانا 

مل القابل لنسخة النىائية للعفي ألاخير ا للفيلم، لينتجالنسخة النىائية  دكاتبة املخرج "السكريبت" وذلك من أجل اعدا

 معالجة الفيلم ، للعرض
ً
يتب لقط التنويي أن التكنولوجيات الحديةة، والتطور في برمتيات الحاسطططططططططططوب سطططططططططططّهل كةيرا

 
ً
 عما كان عليي  صورة وصوتا

ً
 .سابقا

 :مرحلة ما بعد إلانتاج "العرض والتوزيع".0.2

إلانتاج، في الغالب يكون التحضير لهذا ألامر مسبًقا  تقه مرحلة عرض وتوزيه الفيلم علو عاتق املنتج أو مدير 

" تبدأ بالنص املكتوب )السيناريو( وتنتهي بصيغة مرئية )شرائط، أقراص ممغنطة(، وهي قبل الانتىاء من التصوير، 

ن مالصيغة املتداولة في أسواق ومتاالت الترويج التتارية، قاعات العرض، البث والفضائيات، باإلضالة إلو غيرها 

املحالل والعروض املحلية والخارجية التي يساهم في توليرها هذا التعاون املشترك في إطار تتاري أو غير تتاري" )جالل: 

بيه مستحقات  أجلالتوزيه يأتي مباشرة بعد العرض ألاولي من خالل اختيار شركات التوزيه من ، ل(105، 0222

 الاستغالل، وتوزيه الفيلم علو قاعات العرض محل
ً
 من خالل املشاركة في املهرجانات الدولية أو توزيعي للعرض  يا

ً
ودوليا

علو املشاهدين خارج البلد )السوق الخار ي(. حيث أن التوزيه الجيد يضمن إيرادات الفيلم، وكل هذه ألامور مرتبطة 

 باتفاقيات وتعاقدات بين املنتتين واملو 
ّ

الة يكون تلقي وفي هذه الح، زعينبالتشريعات املعمول بىا في كل بلد وال تتم إال

العمل أو املنتج السينما ي مهم من أهمية إلانتاج، كوني يركز علو العالقة بين العمل والعالم في عمومي من جهة، ومن 

جهة أخرى علو الروابط بين العمل والفنان أو املخرج، والعمل واملتلقي، وباالنتقال إلو الشكل املوضح أدناه في املةلث 

فني هو في املقام ألاول منتج اقتصادي يتب استىالكي، وينتج عن هذا الاستخدام بعض التأثيرات العمل لال، الفني

 (15، 0212: ، ومه انتشار تأثير الفيلم ططط يكون سياسًيا.) موناكووالةقاليةالنفسية 

السينمائي : رسم التوضيحي ملثلث التجربة الفنية، وعالقات إلانتاج(21)شكل رقم

 
 بتصرف الباحثة (29، 2216 ،صدر: )موناكوامل
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 السينما قي ظل الجائحة: .2

إذا انطلقنا من عناصر العملية إلانتاجية من السيناريو إلو الجمهور، نتد أن دائرلىا ال تكتمل إال عبر ناقلين هما 

ل املنتج ض وال يمكن أن يصتعتبر هذه العناصر مكملة لبعضها البع، ينلمشاهداملوّجي ل الفيلم، والفيلمصانه  املخرج

  السينما ي إلو الجمهور 
ّ

سواء كانت أقراص مضغوطة أو في منصات  ،في قاعات العرض أو عبر الوسائط املختلفة إال

  التلفزيون.مواقه ألانترنت وحتى في  أو  املشاهدة

واملتلقي  نتج السينما يأني عندما نسقط مةلث التتربة الفنية وسلسلة عالقات إلانتاج علو امل إلو تتدر إلاشارة

هو جملة املشاكل التي عانت منىا املؤسسات السينمائية الذهن؛  إلو، لإن أول ما يتبادر 0201و 0202خالل سنتي 

مائية مشكلة التوزيه ووضعية القاعات السين باإلضالة إلو من ناحية توقا أو تأجيل إلانتاج السينما يصانعي ألالالم، و 

ير الجائحة علو السينما العاملية اقتصاديا اجتماعيا وثقاليا، لإننا نوردها كارتي:أردنا وصا  علو حٍد سواء، لإذا ما
ّ
 تأث

 أنماط إلانتاج السينمائي: فيالتغير الاقتصادي .2.1

 لةواصم إلون ضطريالذين قاموا بالعمل خالل هذا الوباء كانوا م، لجائحة أنماا إنتاج وتوزيه ألالالمت الغّير 

علو سبيل املةال، توّجهت أغلب املؤسسات السينمائية ألامريكية علو  .يحدث من حولهم وفي العالمكان ما رغم  العمل

الحتواء  ( إلو البنوك أو املقرضين للحصول علو الدعم املالي خالل هذه ألازمةCinemarkو Cineworldو AMCغرار )

يخ إلاصدار حول التأثير الذي سيكون علو املدى الطويل ، مما تعّين علو الاستوديوهات التفكير ملًيا في توار ألاضرار

 (pearce : 2020) للشاشة الكبيرة.

أن جميه  Warner Bros Pictures أعلنت شركة ألاضرار،لحد من وااحتواء ارهاصات الجائحة محاولة وك

دت غير متوقعة خطوة جذرية ب وهي  HBO Maxلبث عبر منصة استكون متاحة في وقت واحد  0201إصدارالىا لعام 

 Warner Media رئيسة متلس إلادارة والرئيس التنفيذي ملتموعة Anne Sarnoff آن سارنوف صّرحت، حيث قبل عام

Studios and Networks Group ال أحد يرغب في إعادة عرض ألالالم علو الشاشة الكبيرة أكثر مما نرغب لييأّن" ..

ي ف دور العرضاة للعرض، ولكن علينا موازنة ذلك مه حقيقة أن معتم نحن نعلم أن املحتوى الجديد هو شريان الحي

 ".(Richter: 2021)0201الواليات املتحدة ستعمل علو ألارجح بقدرة منخفضة طوال عام 

تأثير  يلم يكن لأن الوباء العالمي  نتدهرجانات الدولية، املأللالم التي ُعرضت في لإلانتاج الجديد بالنتر إلو  

وير ملشاكل التمويل والتص خاصة بعد التعرض ،في سردها وتوجهات إنتاجها ّناعهاوألاشرطة التي يرغب ص علو القصص

 عي كارتي: نتد هناك عّدة توجهاتإذ  ،والتوزيه ومسايرة قاعات العرض للبروتوكالت الصحية

 "ة الهوان جيل جديد من لردية ممن خالل مبادرات  ،التوجي نحو إلانتاج الحر أو ما يسمى "بالسينما البديلة

بحاجة  ن و السينمائيلالجائحة، بتهور ألالم وثائقية وألالم قصيرة وإن كانت قريبة أو بعيدة عن معالجة  املخرجين،و 

"أالحظ  Daniel Bruhl  دانييل برولفي هذا الاطار يقول املخرج ألاملاني ، بعض الوقت لتتاوز الصدمة والتفكير ليىال

 أنني أصبحت هارًبا قلي
ً
األلالم التي أميل إليىا هي ألالم خيالية أو تاريخية، حيث لست مضطًرا للتفكير في الوضه .. لال
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 : Roxborough) ". ل الغوص في عالم مختلاألضّ ، 19ليد في ليلمي القادم ]كمخرج[ ال أريد التعامل مه الكو  الحالي.

2021) 

  صة؛ للتخفيا من الخسائر وتقاسمها بين ألاطراف من أجل التمويل والدعم خا ،إلانتاج املشترك التوجي نحو

ر  املشتركة،
ّ
لتأجيل املهرجانات والاحتفاءات السينمائية العاملية وتوقا عملية إلانتاج أو مواصلتي بشروا مةقلة أث

قم ر الجدول ر )أمت بشكل كبير علو اقتصاديات السينما لتتكبد خسائر بمليارات الدوالر، لم يسلم منىا الطاقم البشري 

بسبب إلاجراءات الصارمة والتىديدات املستمرة باإلغالق وتفش ي الجائحة التي كانت تخيم علو كل عملية تصوير  (20

 وتوقا أمور إلانتاج والتوزيه.

  اعي بشكل كبير بسبب التباعد الاجتم جمهورهاتقليل و لتح أكبر قاعات السينما في العالم إعادة إلو  ار ضطر الا

كانت الواليات املتحدة أكبر سوق  ،0202في عام تاحة بث ألالالم عبر منصات املشاهدة الرقمية، وإالوباء،  الذي لرضي

مليار  10.0مليار دوالر أمريكي. وتبعتىا الصين واليابان بإيرادات بلغت  05.9حيث بلغت إيرادالىا أكثر من  مصور،ترليهي 

ليي املصور لقط إلو إيرادات شباك التذاكر ولكنىا تشمل أيًضا مليار دوالر علو التوالي. ال تشير عائدات التر  4.1ودوالر 

في هذا الصدد يعتبر املخرج  ذلك،إيرادات إلاعالنات وكال من عائدات الفيديو الرقمي والفيديو امل زلي. عالوة علو 

ملتعثرة. بالرغم هزة يمكن أن تشعل صناعة السينما ا"عتبر بمةابة ت جائحةال أّن  Christopher Nolan كريستولر نوالن

ا دولًيا، لقد نجح في جذب  Warner Brosمن إطالق ليلم 
ً
مليون دوالر )بما في ذلك ثالثون  101.1في إثنين وستين سوق

 (Pearce : 2020) مليون دوالر. 025(، هذا مقابل ميزانية تقدر بط IMAXمليون دوالر في منصة 

 2221توزيع ألافالم العاملية في عام بيانات أساسية عن صناعة إنتاج و : (02)الجدول رقم 

 119.1 إلايرادات السنوية )بمليارات الدوالرات ألامريكية(

 022.2 عدد العاملين )باآلالف(

 61.22 عدد الشركات )باآلالف(

  (Navarro: 2021 )املصدر:

ة 
ّ
إلانتاج، إلالالس، الجائحة هّزت اقتصاد كيانات اقتصادية ضخمة في جل دول العالم، مما أدى إلو أزمة قل

جتماعي ا تسببت في تغيير جائحةال إرهاصات، لالبطالة وتسريح العمال مما سبب تبعات نفسية، اجتماعية وثقالّية

أن استخدام الوسائط الرقمية  عّدة دراساترهيب في ظرف زمني قصير جدا، لخالل ألاشهر ألاولو من الوباء أظهرت 

 توالحجر الصحي، وكانت هذه الزيادات في معدال  أطول في امل زل بسبب إلاغالق حيث يقض ي الناس وقتا زاد بشكل كبير،

 .منصات مشاهدة ألالالم وألعاب الفيديوو  الاستخدام سائدة بشكل خاص، لوسائل التواصل

 :قافيث-السوسيوالتغير .2.2

ر لوميس 
ّ
كوني يشمل  ،جتماعيأوسه في معناه من التغير الا  (Loomis : 1980)إّن التغير الةقافي حسب املنت

التكنولوجيا والفلسفة واملعتقدات والفن وأنتمة القّيم، حيث بقول: "إّن ظهور نترية امليكروب في حالة املرض بين 
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قوم لم يكن لديىم علم مسبق بىذا املفهوم الةقافي تتلب بطبيعة الحال تغيرات في ألانتمة الاجتماعية الخاصة باملرض 

لرض  ،0202دول العالم علو نفسها منذ  يشهدت الانغالق الذيويمكننا أن نذكر  (،112، 0212")استيتية: وبمقاومتي

يقاف أغلب أنشطتىم الاقتصادية الاجتماعية إعلو كل ألالراد في بقاع العالم البقاء في بيولىم ومعايشة الصدمة و 

 .املؤسسات وألالراد علو حٍد سواء ىامنوالةقالية أو تأجيلها، مما خلق أزمات علو مختلا ألاصعدة، كان املتضرر 

 ري التغير الفكلاالنفصال عن الحياة الةقالية والعادات الترليىية خاصة بعد غلق دور السينما، ساهم في  

"صناعة ألالالم هي القناة إلابداعية التي يمكننا من خاللها التعبير عن املشاعر القوية خاصة إذا اعتبرنا أن ؛ والسلوكي

دراسة استقصائية في هذا السياق، أجريت  ،(Roxborough: 2021)"أو التوق إلو التواصل)..( كل يوم  التي نشعر بىا

حول است ناف ألالراد املبحوثين لحيالىم  ،China Film Associationو Maoyan Entertainmentمن طرف الشركتين 

 الاجتماعية العادية لكانت النتائج كارتي: 

، 19أو أكثر من ألانشطة الاجتماعية املعتادة بعد وباء الكوليد  % 02شاركين بنسبة من امل %21استأنا حوالي  

، (Thomala, 2020)لقط من املستتوبين  % 00أما ألانشطة الترليىية، كان لها معدل است ناف أقل، حيث أن نسبة 

لو ريقة التواصل وحث البحث علالتأثير السيكولو ي والضغط الذي عايشي العالم ساهم في تغّير عادات التتمعات وط

لطاملا كان استىالك ألالالم  الجديد والبدائل، هذا ما يحيلنا إلو تأثير منصات املشاهدة علو قاعات العرض السينما ي.

وإدارة املناقشات من ألانشطة الشا عة عبر إلانترنت. وفي هذا الصدد، عملت الشركات التتارية علو تسليط الضوء 

مالىا وتسويقها للمستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لبناء ضجة عبر إلانترنت ليما علو منتتالىا وخد

ا مهًما لإلعالنات التشويقية التتارية 
ً
يتعلق بإصدارات ألالالم القادمة ومشاهدلىا، غير أن التلفزيون ال يزال وسيط

ات الكنديون ألالًما وبرامج تلفزيونية جديدة هي إلاعالنالطريقة ألاكثر شيوًعا التي يكتشا بىا ألامريكيون و ل لأللالم،

 التتارية أو إلاعالنات التي يتم عرضها خالل وسائط متعددة.

بالحديث عن متلقي ألالالم السينمائية عبر إلانترنت، كشفت نتائج دراسة استقصائية أجريت في الواليات 

يشاهدون ألالالم يومًيا، مما  09و 18ين تتراوا أعمارهم بين من ألالراد الذ % 05إلو أن  0202املتحدة في بداية سنة 

يتعل املشاركين في هذه الفئة العمرية هم ألاكثر شغًفا باأللالم والتحدث عنىا عبر إلانترنت حتى بعد سنوات من عرضها، 

صفحات   علومليون مشجب  51مليون و 00، كان لدى ليلم "هاري بوتر" و "تايتانيك" حوالي 0201لفي شهر يونيو 

ين أنىم شاهدوا لقط من إجمالي املستتوب ٪10، وباملقارنة عبر منصات مشاهدة ألالالم، ألاد Facebookالفايسبوك 

 ألالالم بشكل يوم

مليون مشترك في  112كان لديىا  + Disney في هذا السياق، ذكرت شركة والت ديزني أن منصة خدمة البث

مليون  92، وهذا يمةل نمًوا في قاعدة مشتركي الخدمة بحوالي 0201لربه الةالث من عام جميه أنحاء العالم اعتباًرا من ا

وبحلول الربه املالي ألاول من  0219، حيث أني تم إطالق الخدمة في نولمبر 0202مشترك منذ بداية السنة املالية لعام 

 (Stoll : 2021) .مليون مشترك 02.5، جمعت الشركة أكثر من 0202عام 
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 أنماط التلقي ونوافذ التوزيع السينمائي في ظل الجائحة: .0

 : التسلسل التقليدي لنوافذ توزيع ألافالم(02)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 (Dolye: 2004, 104)املصدر: 

رغم تطور التقنيات التكنولوجية التي ساهمت في ظهور دور العرض الحديةة واملتمعات السينمائية ذات 

، لجذب الجمهور، ورغم تطور مواقه الانترنت املخصصة للتوزيه والعرض Multiplex Cinemaالشاشات املتعددة 

السينما ي في العالم، تبقى "مصادر دخل صناعة السينما بشكل عام تتركز في ثالثة مصادر أساسية: هي مبيعات التذاكر 

لالم السينمائية، تتمةل في "العرض (، إذا لاملصدر الرئيس ملداخيل ألا 226من دور العرض والفيديو والتلفزيون" )عمر: 

في  م، هي سياسة ظهرتلال لإلطالق ألا  والتي علو ضوئىا يتحدد مستقبل الفلم ونتاحي"، إّن اتباع "سياسة النوالذ"

 (:000أمريكا وذلك لتحقيق عّدة أهداف )عمر: 

 ل علو حدة. تحقيق أعلو العائدات وضمان الاستفادة في كل من دور العرض والفيديو والتلفزيون ك .1

 ولق خطة واستراتيتية تضمن عدم تأثير النالذة التالية علو سابقتىا .0
ّ

 .ال يتم إطالق الفيلم إال

 .تتنب القرصنة وضمان حقوق امللكية لتقليل مخاطر تراجه العائدات .1

 شباك التذاكر: .1.0

دات تذاكر السينما انخفضت عائ (BBC: 2020)ولقا إلحصائيات مؤسسة "أوميديا" لالستشارات السينمائية 

ر إ. وطال هذا التأثير جميه ألاسواق عرض سينما ي في العالم، حيث 0219مقارنة بسنة  0202عام  % 02بنسبة 
ّ
 غالقأث

 علو شباك التذاكر بخسائر ال يقل عن سبه مليار 
ًّ
أكثر من سبعين ألا دار عرض، وإلغاء املهرجانات أو تأجيلها، سلبا

حيث شهدت هوليوود تراجه عائدالىا ، وإجمالي خسارة يقّدر بسبعة عشر مليار دوالر أو أكثر 0202دوالر في نىاية ماي 

، التي تدير Cineworldكان التأثير صعًبا علو دور السينما، خاصة عندما أعلنت شركة ل ،% 25من بيه التذاكر بنسبة 
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 : Pearce) لواليات املتحدة واململكة املتحدة "في ا 512قاعات السينما في عشرة دول، أنىا ستعلق قاعالىا البالغ عددها 

، عرلت منصات املشاهدة زيادة املشاركين بمقار 0201ولًقا ملسح أجري في الواليات املتحدة ألامريكية يونيو ، (2020

. بسبب إغالق دور العرض، أي أن املستىلكين يدلعون مقابل مشاهدة 0202منذ يوليو  % 19الةلث أي بما يعادل 

 من دور  ألالم
ً
الفيديو عند الطلب، لاضطرت استوديوهات ألالالم إلو نشر محتواها علو خدمات البث ألول مرة بدال

  (Stoll : 2021) السينما".

: "علو الرغم من أن دور السينما التتحت في يوليو وتمكنت من تقديم Phil Clappفي هذا إلاطار، يرى ليل كالب 

جديدة رئيسية، لإننا نفهم أننا غير قادرين علو إخراج أكبر عدد ممكن من ألاشخاص  تتربة آمنة وممتعة، بدون عناوين

إنفاق املستىلكين علو دور ، وبأخذ الواليات املتحدة ألامريكية كمةال، نتد أن (Pearce: 2020) من امل زل كما نرغب"

لعام السابق. عند مقارنة أرقام عام مقارنة بالفترة نفسها من ا 0201يوليو  18في  % 81،180السينما ارتفه بنسبة 

 حيث ،% 55، نالحظ أن إنفاق املستىلكين في الواليات املتحدة علو دور السينما انخفض بنسبة 0219بعام  0201

. ومه ذلك، وبسبب وباء الفيروس % 00من سوق شباك التذاكر في أمريكا الشمالية ما يقرب من  Universal بلغت حصة

مليون دوالر أمريكي في أمريكا الشمالية، إذ شهدت انخفاًضا  480ارات استوديو ألالالم سوى التا ي، لم تحقق إصد

   )Navarro : (2021مليار دوالر. 1.1عما تم تحقيقي في العام السابق حين بلغ 

حول "استراتيتيات بقاء هوليوود في لترة ما بعد عصر Michel Jonson  (2021) في دراسة مهمة مليشال جونسون 

ات دراسات في اقتصاديات خدم ، حيث يرى أن هناكلمستقبل الرقمي وشبكات البث في هوليوودتطرق ليىا ل "19كوليد 

تنبأت بتغييرات جديدة ليس لقط في آلية التوزيه التي جعلت منتتالىا متاحة وال حتى في أساليب إنتاجهم، علو  البث

البث وألارباا الهائلة التي تقدمها يؤثران علو القرارات الشخصية الرغم من صحة كليىما. في الواقه، لإن شعبية خدمات 

 خاصة بالنتر إلو تأثير منصة املشاهدة 
ً
علو  Netflixوممارسات التوظيا في القطاع السينما ي، هذا ليس مفاجأ

قعة، ر متو العمليات الداخلية لخدمات البث في كل مكان، ولكن من أجل صناعة السينما كانت مةل هذه التغييرات غي

لتحوالت أنتمة شركات إلانتاج في ألايام ألاخيرة تشير إلو أن التحول التكنولو ي تسارع بسبب الوباء. كما أن أكبر شركات 

إلانتاج والتوزيه العاملية عملت علو تكريس الهيمنة والاندماج في كيانات ضخمة وملكيات مشتركة علو غرار "ألاخوات 

  من حصة السوق في العالم. % 81ات "الستة الكبار" علو ما يقرب من إذ استحوذت هذه الشركالست" 

بنسبة شباك التذاكر ، نتد أن الصين عانت من انخفاض في عائدات 0202أما عن بقية دول العالم في سنة 

الصين ، بلغ معدل لتح دور السينما في 0201وفي سنة ، % 05، بينما عرلت "بوليوود" تراجعا في املبيعات بنسبة % 22

، بين يناير ومايو 0202ألا شاشة سينما في روسيا، وهو نمو كبير مقارنة بشهر أبريل  5.4لتح أكثر من  تمو ، % 45

مقارنة بالفترة  % 00.0مليون يورو، بزيادة  180.11، بلغ إلانفاق علو إلاعالنات السينمائية الرقمية في إيطاليا 0201

 .(Statista: 2021) إلو حد بعيد أقوى وسيط إعالني في إيطاليا في كال العامين نفسها من العام السابق وكان التلفزيون 

 منصات مشاهدة ألافالم:.2.0

 إن كانت منصات املشاهدة هي البديل لنمط التلقي املباشر في قاعات السينما، علو غرار "نات لليكس"

Netflix0202مليون مشارك نىاية سنة  190صبح لي 0219ما يقارب ثماني وعشرون مليون مشارك نىاية  حصدت التي، 
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مليون مشترك  211وحسب نتائج احصائيات جمعية ألالالم ألامريكية لإن مشتركي خدمات البث عبر ألانترنت وصل إلو 

، مما يفّسر أهمية منصات املشاهدة عبر ألانترنت في العالم، لكن هذا لم يمنه من بعض (Johnson : 2020) حول العالم

ض ألالالم ومشاهدلىا عير السيارات، ولقد استقطبت جمهورا معتبرا في كل من أمريكا والدول ألاوروبية، مبادرات عر 

 .BBCوتعتبر ألاردن الدولة العربية الوحيدة السباقة لذلك حسب ما ورد في حصة "السينما البديلة" التي بمت عبر قناة 

لو عألالالم البديل هو أن تطلق الاستوديوهات  التاهر أّن لكرة "البث مقابل السينما" ليست جديدة، لكن

Premium Video on Demand (PVoD) بالرغم من أن الخيار ينطوي علو مخاطر تقليل إجمالي املشتريات حيث ،

الشريك املؤسس ، Ramiz Tassi ر راميز تاس يسيتمكن العديد من املشاهدين من مشاهدة أي ليلم، في هذا الصدد يشي

: "املقياس الرئيس ي هنا هو الشراء، وهو ما يقيسي الهوا ي.. تعد نسبة لألوبزرلر Antennaي لشركة والرئيس التنفيذ

 قديًما بشكل متزايد لسلوك الشراء. إن قياس النتاا في أي صناعة تعتمد علو املستىلكين الذين ينفقون 
ً

املشاهدة وكيال

لشراء، ونعتقد أن مستقبل وسائل إلاعالم لن يكون أموالهم بشكل مباشر علو السله والخدمات يتمحور حول سلوك ا

 املشاهدة حسب الطلب ولكن هذا التحدي ألاخير للشاشة الكبيرة يتزامن مه إطالق العديد من منصات، مختلًفا "

VOD جديدة ألكبر شركات إلاعالم في العالم مةلDisney ،NBCUniversal ،Warner Media. (Pearce : 2020) 

 خاتمة: 

في معتم أنحاء قاعات العرض أظلمت شاشات ل بسبب ارهاصات الجائحة،ناعة السينما بشدة تضررت ص

 سنة % 02انخفضت عائدات تذاكر السينما بنسبة ل ،اامليً أرباا شباك التذاكر ع وتباينت ،0202مارسالعالم أواخر 

ر حيث لم، سينما ي في العاالعرض الوطال هذا التأثير جميه أسواق  ،0219مقارنة بسنة  0202
ّ
 غالق أكثر من سبعينإ أث

 
ًّ
نىاية  دوالر في اتال يقل عن سبه مليار  خسائر علو شباك التذاكر ب ألا دار عرض، وإلغاء املهرجانات أو تأجيلها، سلبا

اضطرت استوديوهات ألالالم إلو ل ،0201خالل سنة  سبعة عشر مليار دوالر أو أكثر ب يقّدروإجمالي خسارة  0202 سنة

 في أكثر من مّرة.دارات ألالالم تأجيل إص

 علو املؤسسات السينمائية الكبرى التوّجي نحو من خالل تتربة احتواء الجائحة في الدول الغربية، و 
ً
أصبح لزاما

لالم، عرض ألا  نصاتالوسائل التفاعلية للتواصل التي أتاحتىا التكنولوجيات الحديةة مه تطور خدمات إلانترنت وم

وير معايير الاتصال والتواصل من خالل رقمنة وإدارة إنتاج وتوزيه ألالالم، سواء من خالل تطالبحث و لتح متال و 

 لضاءات آمنة للمشاهدين. إنشاءمنصات املشاهدة أو البحث في تطوير هندسة قاعات السينما و 

وسيلة ك ثقافي للسينما-لاالستفادة من تداعيات صدمة الجائحة وألازمة علو املستويين الاقتصادي والسوسيو

عرض دة و املشاهسمح للمتلقين بإعالمية مدمتة رقميا عبر إلانترنت بمواصفات تتماش ى واهتمامات الجمهور املتلقي، 

ا غير مسبوق، آرائىم وانتقادالىم
ّ
تاالت بما في لترليي امل زلي في جميه املاتم تعزيز و  عادات املتلقين تغير لت بشكل مكة

، والبث التلفزيوني والتلفزيون املدلوع، في حين أن تبني البث كوسيلة صل الاجتماعيشاهدة ومواقه التواذلك منصات امل

ر علو ذكية،بديلة للتوزيه خالل هذه ألاوقات الخاصة يبدو وكأني خطوة 
ّ
ي ومه ذلك، لإن سنت. جني ألارباا ولكني أث

 .شاركين عبر منصات املشاهدةامل عددمقارنة بتذاكر شباك ب املتعلقةإلايرادات  في عرلتا انخفاض 0201 -0202
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والقوى البشرية العاملة في لإرهاصات الجائحة ظهرت بشكل جلي من خالل انخفاض نسب إلانتاج الفيلمي 

، الاختبار هنا سيكون ملعرلة ما إذا كانت هذه الشركات قادرة علو الحفاظ علو هذه املكاسب مه رله القطاع السينما ي

سائط ها كو وتوظيفالحديةة التطورات التكنولوجية  مئحة. لتفتح بذلك تحديات جديدة أماالقيود أثناء التعافي من الجا

 .رقمية يةترليىإنتاجية و 

ب تخصيص يت لإنيأنماا إلانتاج متعلقة بالسيولة املادية والليونة التشريعية واملعالجة إلانسانية، لإذا كانت 

هور وعليي، لإن ظ زمات للتقنيين والفنيين علو حٍد سواء.صناديق سينمائية خاصة بإدارة وتقديم مساعدات خالل ألا 

من إنتاج وتوزيه الترا  ي إلو ابتكارات سير ثقالة التعامل معها وبىا،  رّسخت-جديدةحتى وإن لم تكن -تلقي الأنماا 

غرار آمن ومستدام ملعتم دول العالم علو بشكل التوزيه و  إلانتاج عمل جديدة، لدعم إعادة لتح القاعات وحدود

 لىديد الفيروس الذي ال يزال رغم د. وبوليو هوليود 
ً
ا ومن املتوقه أن يستغرق التطعيم شهوًرا خطرا

ً
 لمن أجوشيك

 .ررةبالتحديات بالنسبة لصناعة السينما املتضة مليئ 0201 إذ ال تزال نىاية سنة ،الحّد من خطورتي
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املبدع السينمائي ودوره في النهوض بالقطاع السنيمائي الجزائري ما بعد جائحة كورونا 

 )تحديات وآفاق(

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

Corona pandemic (Challenges and prospects) 
 تبسة/الجزائر /جامعة العربي التبس ي ط.د. أمينة فرحاتي/

PhD.Amina Ferhati/ Larbi Tebessi university /Tebessa / Algeria 

 تبسة/الجزائر /جامعة العربي التبس ي /خليل سعيديط.د. 

PhD. Khalil Saidi// Larbi Tebessi university /Tebessa / Algeria 

 

 ملخص الدراسة:

لىدف ورقتنا البحةية إلو التعرف علو التحوالت التي طرأت علو الصناعة السينمائية العاملية والجزائرية بسبب أزمة وباء كورونا 

لتي عرلتىا دة من التحوالت اوتسليط الضوء علو دور املبدع السينما ي الجزائري في النىوض بالقطاع السينما ي الجزائري من خالل الاستفا

الصناعة السينمائية العاملية في ظل انتشار جائحة كورونا بسبب إجراءات الحجر الصحي املفروضة، والاستفادة من التقنيات الحديةة في 

لشباب طاملا  داعيةالصناعة السينمائية والتي أتاحت الفرص للكةير من املهتمين بإمكانية إنتاج وصناعة املحتوى السينما ي ولق رؤى إب

يبحث عن لرص للبروز والتهور في عالم السينما، ولقد كانت لجائحة كورونا الوجي املشرق في الصورة، لقد  تغّيرت بعض مالمح متال 

املنصات  اإلانتاج والعرض لأللالم تأثرا بتائحة كورونا التي أعطت دالعا قويا لبعض املبدعين السينمائيين الجزائريين من الشباب، و اتخذو 

 االرقمية والتكنولوجيا وسائل إلظهار منتوجالىم ولنىم والتي وجدت لها مكانا لدى الجماهير سيما في ظل إجراءات الحجر الصحي التي لرضتى

 جائحة كورونا.

ن استغالل موتأتي دراستنا هذه كدراسة توصيفيي تحليلية لواقه السينما الجزائرية، ومدى استفادة املبدع السينما ي الجزائري 

الوضه الّراهن كمحّفز للتتديد وإلابداع خالل جائحة كورونا، وهو ألامر الذي يعطي دالعا للقطاع من أجل النىوض بي في لترة ما بعد 

ا ذالجائحة، كنترة استشرالية لتحسين صورة القطاع السينما ي الجزائري وإيتاد مكانة دولية لي في ظل السباق العالمي للتميز والبروز بى

 الفن.

وقد توصلت الدراسة إلو بعض النتائج الهامة من أبرزها: بروز أعمال إبداعية سينمائية جزائرية كانت من إنتاج شباب حازت  

علو جوائز دولية مةل ليلم "مانتيش" وليلم "ابق في دارك" وليلم " ميمتي قتلتىا بيدي"، كما برزت بعض الصفحات الاجتماعية التي تعنى 

لجزائرية وبالنقد السينما ي محاولة منىا تمحيص واقه السينما الجزائرية وإيتاد حلول للنىوض بالقطاع وبالصناعة السينمائية، بالسينما ا

لم، الكن تبقى هذه ألاخيرة مرهونة بإستراتيتية وطنية واضحة تتبناها الدولة الجزائرية ملنح الفن السابه مكانتي الالزمة بالبالد وحتى الع

 تأتى إال بإشراك كالة الفاعلين واملهتمين والشباب املبدعين في الصناعة السينمائية.  وهذا ال ي

 السينما، الصناعة السينمائية، إلابداع السينما ي، جائحة كورونا، منصات املشاهدة الرقمية. الكلمات املفتاحية:

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 
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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. 

 KeyWords:  Cinema, the film industry, cinematic creativity, the Corona pandemic, digital viewing platforms. 

 

 مقدمة:

تعتبر السينما من وسائل الاتصال الجماهيري ألاكثر إدرارا لألموال، لهي متال تتاري ربحي يعتمد علو لن      

صناعة ألالالم، بداية من إلانتاج إلو التوزيه لالعرض، لالسينما في نتر املنتتين السينمائيين مترد سلعة أو صناعة 

لب واملنالسة. واملالحظ لهذا املتال، التنالس الشديد بين الشركات اقتصادية تخضه لقواعد السوق، والعرض والط

العاملية في صناعة ألالالم علو غرار الشركات ألاشهر مةل: هوليوود ألامريكية وبوليوود الهندية ونوليوود النيتيرية، هذه 

ر بالجوائز هرجانات الدولية للتفالشركات التي تتنالس ليىا ألالالم في قاعات السينما وسوق السينما العالمي وحتى امل

 ألاولو وتحقيق ألارباا العالية والسمعة العاملية.

وألن السينما صناعة، لهي تتأثر باألزمات الاقتصادية التي يعرلها العالم كغيرها من الصناعات، ولعّل أكثر      

نا، ألازمة الحالية التي سببتىا جائحة كورو ألازمات التي كانت لها تأثيرا بالغا علو الصناعة السينمائية في كل مراحلها 

، ةخسائر لادحجراء الغلق الصحي وإجراءات الحجر التي عرلها كالة أنحاء العالم، حيث تكبدت الصناعة السينمائية 

 سيما في تلك الدول التي تعتمد عليىا كمورد اقتصادي، وكمصدر من مصادر دخلها القومي.

حة كورونا، جعل باملهتمين والعاملين بمتال السينما يلجأون إلو حلول إن هذا الوضه الذي خلفتي جائ    

استمنائية خاصة في متال إلانتاج والتوزيه والعرض، واستغلوا التقنيات الحديةة واملنصات الالكترونية لتعويض بعض 

لة حجر الصحي والعز الخسائر نتيتة غلق دور السينما، كما ابتكروا بعض الحلول التي كان من شأنىا تخفيا وطأة ال
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الاجتماعية، وكان للمبدعين الشباب في متال السينما والتقنية دور في خلق وضه استمنا ي في ظل تفش ي ليروس 

كورونا، حيث برزت عدة أعمال أللالم قصيرة كانت من وحي إبداعات السينمائيين الشباب في شتى أنحاء العالم، علو 

السينما ي الجزائري بمنأى عن هذه الفرص، ليتد ألعمالي إلابداعية منفذا للبروز  غرار الدول العربية، ولم يكن املبدع 

 وحتى املشاركة في مهرجانات دولية والتفر بتوائز.

إن السينما ي الجزائري يسعو إلخراج السينما الجزائرية من حالة الركود التي عرلتىا لسنين طوال، ويستشرف 

بعد مرحلة كورونا. لكن تبقى أمامي تحديات ال بد من تتاوزها بتكاتا الجهود  مستقبال واعدا للسينما الجزائرية ما

 القطاعية لتحقيق آلاقي بالفن السابه.

ما هو دور املبدع السينما ي الجزائري في النىوض بالقطاع  :راستنا في السؤال الرئيس ي التاليوعليي تتمحور إشكالية د

 السينما ي بالجزائر؟

 شكالية، ال بد من إلاجابة علو التساؤالت التالية:ولإلجابة عن هذه إلا   

 ما مدى تأثير جائحة كورونا علو الصناعة السينمائية العاملية؟ 

 ؟ة السينمائية أثناء جائحة كوروناما هي التحديات التي واجهتىا الصناع 

 ائحة كورونا؟ما هو الدور الذي لعبتي منصات العرض الرقمية لتخفيا خسائر السينما العاملية في ظل ج 

 كيا وجد السينما ي الجزائري في أزمة كورونا منفذا للنىوض بالقطاع السينما ي الجزائري؟ 

 ولإلجابة عن هذه التساؤالت، ارتأينا أن تكون دراستنا متمحورة حول املحاور التالية:  

 : تأثير أزمة كورونا علو اقتصاديات الصناعة السينمائية في العالم.املحور ألاول 

 الحلول الاستمنائية وتحديات صناعة السينما في زمن كورونا. حور الثاني:امل

 : املبدع السينما ي الجزائري بين مواجهة التحديات وتحقيق آمالي في الفن السابه في ظل أزمة كورونا.املحور الثالث

 :أهمية الدراسة

إيضاا الرؤية ملدى تأثر اقتصاديات تستمد الدراسة أهميتىا من أهمية املوضوع في حد ذاتي، من خالل      

صناعة السينما بتائحة كورونا وما انتر عنىا من إجراءات الغلق والتي كانت سببا في شل صناعة قطاع السينما بكل 

مراحلها من إلانتاج إلو التوزيه والعرض. كما تكمن أهمية الدراسة في معرلة دور منصات املشاهدة في عرض ألالالم 

تي كانت العامل ألاهم في بروز العديد من ألاعمال الفنية إلابداعية السينمائية في كل أنحاء العالم، علو السينمائية وال

غرار الشاب الجزائري الذي رأى في أزمة كورونا محطة واعدة لالنطالق بالقطاع السينما ي والنىوض بالفن السابه في 

 الجزائر.
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 :أهداف الدراسة

 نقاا التالية:لىدف الدراسة إلو إبراز ال

 .تسليط الضوء علو واقه السينما العاملية في ظل أزمة كورونا 

  معرلة تحديات الصناعة السينمائية في متال إلانتاج والتوزيه والعرض في ظل أزمة كورونا والحلول التي لجأ

 إليىا صناع السينما في العالم.

 حل قاعات السينما.معرلة كيا عززت أزمة كورونا دور منصات املشاهدة التي حلت م 

  إلابداعية لبعض الشباب السينمائيين في ظل  وألاعمال الفنيةتسليط الضوء علو واقه السينما الجزائرية

 أزمة كورونا.

  .تسليط الضوء علو آلاق القطاع السينما ي من وجهة نتر املبدع السينما ي الجزائري 

 :منهج البحث

التحليلي الوثائقي الالكتروني لعينة من الدراسات العلمية والوثائق  تعتمد هذه الدراسة علو املنهخ الوصفي     

 0202الرسمية واملقاالت الصحفية وألالالم السينمائية القصيرة املنتتة خالل لترة جائحة كورونا املمتدة من )مارس 

سبا لتفش ي ليروس ( املتناولة ملوضوع تأثر الصناعة السينمائية بإجراءات الحجر الصحي تح0201إلو غاية مارس 

كورونا، وكذا كل ما تعلق بالحلول الاستمنائية لتخفيا أضرار خسائر السينما جراء الغلق وتوقا الصناعة السينمائية، 

 باإلضالة إلو بعض أللالم املتحصل عليىا واملنتتة من قبل الشباب املبدع في املتال السينما ي .

 :حدود الدراسة

 حدود الوثائقية والزمنية وهي كالتالي:تتمةل حدود هذه الدراسة في ال

تمةلت في مختلا الدراسات العلمية واملقاالت الصحفية وألالالم السينمائية القصيرة املنتتة  الحدود الوثائقية: .1

 خالل لترة جائحة كورونا. 

اءات الحجر والغلق بداية جائحة كورونا وإجر  0202تمت الدراسة خالل الفترة املمتدة من مارس  الحدود الزمنية: .2

انفراج  بداية 0201علو مستوى العالمي والذي شمل معتم القطاعات من بينىا القطاع السينما ي، غاية إلو مارس 

 ألازمة.

 :الدراسات السابقة

)تأثير جائحة كورونا في الحس إلابداعي لدى املبدع الجزائري قراءة ومتابعة ملنشورات لايسبوكية  دراسة طبي بوعزة .1

( ولىدف هذه الدراسة إلو تتبه بعض املنشورات الفايسبوكية لدى بعض ألادباء الجزائريين وتحليلها -ماذج مختارةن-

ولق السياق الذي يشهده العالم واملتمةل في جائحة كورونا وتسليط الضوء علو إلابداع الفني وألادبي في كتابات بعض 

 ألادباء علو صفحالىم في موقه الفايسبوك.
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)منصات املشاهدة وآثارها علو الصناعة السينمائية في ظل جائحة كورونا، ولىدف  ة أعمر محمد ألاميندراس .2

الدراسة إلو إبراز دور منصات املشاهدة الرقمية في التخفيا من أضرار الخسائر التي تكبدلىا الصناعة السينمائية 

 لة آمنة وأنسب للفرجة.بسب أزمة كورونا، إضالة إلو دورها في ظل العزلة املفروضة كوسي

 0202أزمة جائحو كورونا لعام -)تأثير ألازمات علو اقتصاديات الصناعة السينمائية في العالم  دراسة وهيبة بوزيفي .2

( ولىدف الدراسة إلو تسليط الضوء علو آلاثار السلبية التي خلفتىا ألازمة -"0202إلو جوان  0202نموذجا "من جانفي 

علو اقتصاديات الصناعة السينمائية في  0202( لعام 19-تمةلة في جائحة كورونا )ليروس كوليدالصحية العاملية امل

العالم، من حيث استعراض متاهر هذا التأثير بداية بتوقا عمليات إلانتاج السينما ي، مرورا بقاعات السينما، ونىاية 

 .0202ترة املمتدة من جانفي إلو جوان يتراجه ايرادات الفيلم السينما ي من شباك التذاكر، وذلك خالل الف

( )رأي في أزمة السينما( ولىدف الدراسة إلو تحليل تداعيات ECES)دراسة للمركز املصري للدراسات الاقتصادية  .0

أزمة وباء كورونا علو الصناعة السينمائية املصرية وتأثر مختلا مراحل الصناعة السينمائية من إنتاج إلو توزيه إلو 

ور السينما بمختلا إجراءات الحجر والغلق ومدى تأثرها وتتبه هذه تداعيالىا عبر خمس مراحل منذ بداية عرض في د

 أزمة كورونا.

 مصطلحات الدراسة:

السينماتوغراليا، أي الصور املتحركة، والدة تسجيلية بحتة، أي معتمدة علو النقل من الواقه الجاري  ولدتالسينما: 

مةيل أو ديكور. ولم تكن الكاميرا تتحرك يمينا أو شماال، ولم تكن الكهرباء قد قويت بعد، مباشرة دون نص مكتوب أو ت

 سنوات الطفولة ألاولو حاللة باملشاق واملخاطر من كل نوع، ولكنىا كانت في النىاية سنوات بطولة وجرأة وتضحية.

 .(0201)شلش، 

: " لن الصور املتحركة، لالصورة السينمائية هي في جوهر طبيعتىا حقيقة متحركة، وقد عرلت السينما علو أنىا

لالحركة والاستمرار في الصورة السينمائية يشكالن جزءا أصيال من مفهوم السينما ذاتي، لعرض الحركة والاستمرار 

ورة ا، لالسينما عملية إيتاد وهم الصبىا هو سبب وجود السينما والسمة العليا لها، والتعبير ألاهم عن إبداعها وعبقريتى

 املتحركة، ويتم ذلك بمرحلتين هما مرحلة التقاا الصورة ومرحلة عرض هذه الصورة بواسطة جهاز عرض ضو ي."

 (0202)الزغ ي، 

اهرة أو ة، تعبر عن موضوع أو ظالفيلم السينما ي عبارة عن سلسلة من الصور املتتابعة أو املتواليالفيلم السينمائي: 

مشكلة ما، وهذه السلسة من الصور مطبوعة علو شريط ملفوف علو بكرة )شريط السليلويد( تقاس باألمتار وتتراوا 

مدة عرضي من دقائق إلو ساعتين وربما أكثر، بحسب موضوعي وظروف صنعي. ويعد الفيلم السينما ي وسيلة مهمة 

البصري التي يمكن توظيفها لتقديم وشرا وتفسير النشاطات والعالقات إلانسانية جدا من وسائل الاتصال السمعي 

املتنوعة واملتغيرة، واستخدامها في متاالت وأغراض متعددة كالترليي والتةقيا والتعليم وإلاعالم...إل . لالفيلم هو مبدأ 

ما حت منذ اختراع السينما وسيلة إحركي في التفكير وتتسيده امللموس وهو وسيط صور متحركة، وهذه الوساطة أصب

 .(0229)راموني،  لترجمة النصوص بصريا أو لتسجيل التواهر الحياتية املختلفة بصريا.
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السينما ليست اختراعا بقدر ما هي حالة تطور معقد، إنىا تنطوي علو عنصر جمالي وعنصر  إنالسينمائية: الصناعة 

الة إلو عنصر الجمهور، وهذه العناصر ألاربعة سوف تضه دائما شروا للصورة التي تتهر علو الشاشة اقتصادي باإلض

في أي زمان ومكان. ما يميز السينما عن سائر الف ن هو تحولها إلو صناعة قائمة بحد ذالىا، لها معطيالىا ومعاييرها 

 عة السينمائية من ثالثة عناصر مهمة واملتمةلة في:الاقتصادية والتتارية والربحية والفنية، وتتشكل مقومات الصنا

وهو عبارة عن سلسلة من العمليات تقام عادة في الاستوديوهات السينمائية، وتعتبر مهنة إلانتاج  السينمائي: إلانتاج-أ

ابال ق السينما ي بمةابة القاطرة املحركة لكالة املهن السينمائية املتخصصة القائمة علو تنفيذ الفيلم حتى يصبح

للعرض الجماهيري، لكن عملية إلانتاج السينما ي ليست عملية سهلة، بل هي محكومة بشبكة من العالقات تمر عبر 

 آالت ومواد ومؤسسات، هي التي تكون ما نقول عني صناعة سينما.

نتاج، ال إن وجود صاالت العرض مسألة ضرورية لنتاا أي سينما، وأي عجلة إ العرض )قاعات السينما(: وسائل-ب

بد لها من سوق للتوزيه والتسويق، حيث وجود صاالت العرض السينما ي بكثرة، من شأني أن يغطي مصاريا الفيلم، 

 بل وتأتي باألرباا الخيالية.

وينقسم هذا ألاخير إلو نوعين: جمهور دور العرض )صاالت العرض(، وجمهور املنازل أين يتم  السينما: جمهور -ج

 (0220)ن،  خالل أجهزة الفيديو والكابل والقنوات الفضائية.مشاهدة ألالالم من 

وقد تتاثر الصناعة السينمائية باألزمات الاقتصادية والصحية، لمةال تعرضت صناعة السينما خالل أزمة عام 

ألا موظا  922ا يقرب من وأدى ذلك إلو تسريح م ،% 12إلو ضربة قوية وانخفضت معدالت التوظيا بنسبة  0228

، ياكوم: ديزني، ولرئيسية مةلمرتبط بىذا القطاع، وانخفضت أسعار أسهم الشركات التي تمتلك استوديوهات ألالم 

 .(0201)بوزيفي،  إلو النصا تقريبا. وتايم وارنر 

ا، حيث أدت إلو وقا عملية إلانتاج لأللالم كما تأثرت باألزمة الحالية املتمةلة في تفش ي ليروس كورون  

السينمائية وغلق دور العرض السينمائية في كالة دول العالم، وتأجيل تنتيم املهرجانات العاملية علو غرار مهرجان كان 

 الدولي.

 مفهوم إلابداع السينمائي -

ياة ياة نفسها ولكن ليست الحيقول الفيلسوف ألاملاني نيتشي: " إن من يبدع في الفن ليس الفنان بل هو الح

 " القوية.املنحطة املتقهقرة بل الحياة 

وقال الفيلسوف الفرنس ي جيل دولوز أن: " وجود السينما ذهنيا يسبق وجودها واقعيا كفن بإعتبار السينما 

 (0211: مفاهيم ال بد من إعادة النتر ليىا، )د،ن، مسألة الحرية وإلابداع في السينما التونسية نوعا من أنواع الخيال"

لاإلبداع السينما ي ال يرتبط بواقه ملموس يمكن تحديده بواسطة وصفة جاهزة، ولكن يرتبط بمتموعة من 

القراءات املحتملة التي تتميز بتعدد مصادرها الفنية وبتباين مرجعيالىا الفكرية واملعرلية وإلايديولوجية، وعلو الرغم 

يتل إلابداع السينما ي لعال لنيا وملمحا جماليا ورؤية لكرية، تتولد عن عملية انفتاا دينامي واستراتييي من ذلك 
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بين املبدع السينما ي والفيلم الجيد واملشاهد املتذوق، لذلك يمكن القول أني إذا كانت السينما عبارة عن صناعة 

لو أساس أن الفكر هو مسألة تأملية. والفيلم السينما ي هو متعددة الجوانب لإنىا في جوهرها عبارة عن لكر وإبداع ع

 )موعني( إنتاج إبداعي مادي يتوسل بوسيط تعبيري هو الصورة السينمائية.

إن إبداعية السينما وشعريتىا الخاصة تتمةل في تسويق وترويج لوقا ه ليلمية تحيل علو مستويات حياتية يومية 

 (1982)علي الفرجاني،  ية وتراثية، من خالل أبعاد جمالية ورمزية وأسلوبية ولكرية وجودية.وتاريخ

 منصات املشاهدة الرقمية -

إلو لكرة موقه إلكتروني للمشاهدة، إثر استئتاره شريط "دي في دي" لفيلٍم  ريد هاستنغز  تنّبي 1990 في عام  

ره في إعادة القرص في اBlockbuster ""بلوكباستر ما من شركة مشهورة حينىا، اسمها
ّ
لوقت املحّدد، ما أّدى إلو ، وتأخ

، تتتاوز أضعاف البدل املالي للتأجير. حينىا، خطرت في بالي لكرة موقه  42لرض غرامة عليي، قيمتىا 
ً
 أميركيا

ً
دوالرا

 وشرائط ليديو عبر إلانترنت، وإيصالها للمستخدم بالبريد. بعد ذلك، تطّور ألامر إلو اشتراك 
ً
ر أقراصا إلكتروني، يؤّجِ

أعوام كاملة، قبل أن يّتخذ متلس إدارلىا، عام  12باستئتار عدد غير محدود من ألالالم. واستمّر هذا شهري يسمح 

ل ببدء0220
ّ
 تمة

ً
 ثوريا

ً
 الرقمي ، قرارا

ّ
ق باالرتفاع  .خدمة البث

ّ
املتزايد لسرعة إلانترنت، وبأّن منتور الشركة حينىا تعل

 نتاحي: هذا 
ً
 من العملية املعّقدة لالستئتار، مه رهاٍن أثبت سريعا

ً
الجيل الجديد سُيفّضل السرعة وإلاتاحة بدال

شاهدة هو
ُ
 (0202جابر، ) .مستقبل امل

 لعاما خاصة املاضية، القليلة السنوات خالل مشتركيىا، عدد في كبيرة طفرة الرقمية العرض منصات حققت

 العالم، اءأنح جميه في العرض صاالت وإغالق السينما ي إلانتاج وتوقا العالم، في كورونا ليروس تفش ي بعد املا  ي،

 .للتتمعات منًعا القيود لرض بعد

 مزايا، من ملشتركيىا املنصات تلك تمنحي ما بسبب يتزايد، العرض منصات علو إلاقبال كان ،0202 عام وقبل

 من رهاوغي الوثائقية وألالالم واملسلسالت ألالالم من ومتنوعة واسعة مكتبة إلو إضالة إعالنات، دون  املشاهدة أهمها

 .إلانتاج أشكال

 طرلانال وجد إذ املدلوعة، املنصات في املشتركين عدد دتزاي املنصات، تلك مؤسس ي من أكلها أتت محاولة في

 إطالع لوع وتتعلي املتناقضة، اختياراتي تل ي ومتنوعة، متتددة متكاملة خدمة في دائًما الجمهور  يرغب ليىا. ضالتىم

 الخدمات وتنوعت العروض، زادت العرض. منصات قدمتي ما وهذا ألاسعار. بأرخص ومختلا، جديد هو  ما كل علو

 .مًعا وألاموال املشتركين ماليين لتنت

 الاتتاه إلو واملوزعين املنتتين اضطرار  مه خاصة املدلوعة، املنصات في املشتركين أعداد املا  ي العام وزادت

 و  الفيروس. بسبب السينما دور  إغالق عن الناتج ألارباا نقص عن كبديل لها، والترويج ألالالم إلنتاج إليىا
ً

 من بدال

 ذكر،ي عناء بال  املشاهدين، علو دائًما ضيًفا وكانت املنازل، إلو السينما ذهبت التذاكر، وذجز  السينما وإل الذهاب

 . وغيرها وألاموال واملتهود الطاقة للمشتركين إذن املنصات ولرت

https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%9F
https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%9F
https://www.alaraby.co.uk/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AB%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AB%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%22%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%22-%D8%A3%D9%8A%D9%91-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%9F-%D8%A3%D9%8A%D9%91-%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%9F
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%22%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%22-%D8%A3%D9%8A%D9%91-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%9F-%D8%A3%D9%8A%D9%91-%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%9F


 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 79 
 

 رلينب –ي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراط           

 

 العددالرابع عشر  

2222 

عرض ألالالم كانت ألامريكية، املتحدة الواليات في املةال سبيل علو
ُ
 أن قبل يوًما، 05 ملدة العرض صاالت في ت

 هناك، شخص مليون  10 من أكثر  أصاب الذي كورونا، ليروس تفش ي بعد تغير  ألامر  لكن إلانترنت. علو متولرة تصبح

 سبيل علو يونيفرسال شركة لعلتي ما وهو  الرقمية، املنصات علو إنتاجالىا عرض إلو إلاغالق مه الشركات واضطرت

 .الحصر ال  املةال

 وتتهر  تقليدي،ال بشكلها التليفزيونات عن املاليين استغناء في املدلوعة نصاتامل علو املحتوى  رواج تسبب كما

 ٪11 بنحو ارتفه إذ التليفزيوني، البث خدمة عن استغنوا الذين ألامريكيين عدد تزايد ،0218 عام في أني الاستطالعات

 (0201 د.، )ن .شخص مليون  11 إلو ليصل

 نذكر: عامليا املشاهدة نصاتم ألضل ومن

 نتفليكس شبكة" (Netflix) "عد لم
ُ
 بيه خدمات بتقديم تقوم بسيطة شركة مترد عهدها سابق في كانت كما ت

 آلان، بىا تشتىر  التي (streaming) الحي البث خدمة إطالق في نتفليكس بدأت 0220 عام لفي املدمتة، ألاقراص وتأجير 

  أن لها املقدر  من كان والتي
ُ
 بدأت 0211 عام ومنذ الوقت. ذلك في البطيئة إلانترنت سرعات لوال  سابقة أعوام منذ طلقت

 بمسلسل تتحتىاال والتي بىا الخاصة ألاصلية التلفزيونية واملسلسالت والبرامج ألالالم إلنتاج جاهدة السعي في الشركة

 مئات جذب علو قادرة للشبكة مميزة ةسم غدت حتى ،" Cards) of (Houseورق من "بيت الشهير  السياس ي الدراما

 شهريا. الجدد املستخدمين

 شبكة "هولو" (Hulu)   لتبدأ بعدها بعامين في تقديم خدمالىا لبث البرامج التلفزيونية 0222تأسست في عام ،

عتبر بم زلة مشروع مشترك بين شركة "لوكس للقرن الحادي
ُ
 وألالالم السينمائية عبر إلانترنت. شبكة "هولو" ت

، وهيئة إلاذاعة الوطنية "إن بي (The Walt Disney Company) "، وشركة "والت ديزني(01st Century Foxوالعشرين" )

من أسهم  %92إذ تمتلك الشركات الةالث ألاولو إجمالي  .(Time Warner) "، وشركة "تايم وارنر(NBC Universal) "س ي

 من أسهم الشبك. %12خيرة الشبكة توّزع بالتساوي بينىم، في حين تمتلك ألا 

  عمالق التتارة إلالكترونية "أمازون" التي بدأت ببيه الكتب عبر إلانترنت وبدأت تتطور تدريتيا حتى شملت

أطلقت شركة أمازون خدمة  0222خدمات التسوق عبر إلانترنت وإلانتاج والتوزيه الرقمي والحوسبة السحابية. في عام 

لبث الفيديو حسب الطلب، وبدأت في تطويرها تدريتيا بتولير مكتبة  Video Prime) " (Amazon"أمازون ليديو برايم

آالف ليلم وبرنامج تلفزيوني ملشتركي الخدمة خالل  5كبيرة من ألالالم السينمائية واملسلسالت التلفزيونية زادت علو 

 (0218)الجاويش،  .0211عام 

 جائحة كورونا:-

(: هو مرض تسبب بي ساللة جديدة من الفيروسات الّتاجية )كورونا( الاسم الانتليزي 19ء كورونا )كوليدوبا

" هما أّول حرلين من كلمة ليروس VI( و"CORONA" هما أّول حرلين من كلمة كورونا )COللمرض مشتق كالتالي: "

"Virusو ""D كلمة " وهو أّول حرف منDisease ابقا اسم وأطلق علو هذا املرض سnovel  0219 وهو ليروس جديد ،

يرتبط بعائلة الفيروسات نفسها التي ينتمي إليىا الفيروس الذي يتسبب بمرض املتالزمة التنفسّية الحاّدة الوخيمة 

ام العادي.
ّ
 (0202)بيندير،  )سارز( وبعض أنواع الزك
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 كورونا:  جائحة-0 

زلة العتيمة التي تتتاا املال من َسَنة أو لتنة، لهي شّدة، والجوا: تعني الاستئصال، لكل معاني هي النا الجائحة:

 الجائحة تدور في للك الهالك.

ديد، والجراد وانقطاع 
ّ

ديدة، والبرد القارس، والحر الش
ّ

والجائحة اصطالحا آلة ال صنه لآلدمي ليىا كالريح الش

الجائحات الّسماوّية، ولم يختلا في اعتبارها جائحة علو عكس الجائحات  املطر والقحط وألاوبئة، ونحو ذلك من

 البشرية التي تصيب الّزروع بفعل إلانسان، لالجائحة البشرية قد تكون بقّوة الجائحة الّسماوّية في أثرها والّتحّرز منىا.

 (0202ه، 1441)عبد الحميد الالتيحات، 

ل خطير  أما جائحة
ّ
عُتبر أني كارثة، ويمكن وصا الكارثة علو أنىا تعط

ُ
كورونا لهي الانتشار الواسه للوباء حتى أ

لعمل املتتمعات ينطوي علو تأثيرات وخسائر بشرّية أو مادّية أو اقتصادّية أو بي ّية واسعة الّنطاق، وهو ما يتتاوز قدرة 

ل جائحة كورونا العاملّية ضغطا هائال املتتمعات املتضّررة علو الّتعامل مه ألازمة باس
ّ
تخدام املوارد الخاّصة بىا. وتشك

علو متتمعات واقتصاديات الدول في جميه أنحاء العالم، وقد لوحظ اختالالت كبيرة عبر القطاعات الاقتصادّية 

 (0202)كالزاديال سارمنتو و آخرون،  والاجتماعّية.

ا جائحة كورونا كتعريا إجرا ي علو أنىا: " جائحة كورونا: عرلناها إجرائيا علو أنىا: " موجة تفش ي وقد عرلن  

وباء كورونا إلو عدة بلدان ما أدى إلو إصابة املاليين من البشر، والتي أّدت إلو زيادة عدد الوليات بشكل كبير من بداية 

ئحة إلو حالة ركود أو شلل شبي تام للقطاع السينما ي وتأثرت ظهوره إلو غاية كتابة هذه ألاسطر، وقد أدت هذه الجا

 الصناعة السينمائية تأثرا بالغا".

 :املحور ألاول: تأثير أزمة كورونا على اقتصاديات الصناعة السينمائية في العالم

ا وعدد دور يتم تقييم ذجم صناعة السينما ووزنىا في أي دولة بعدد ألالالم املنتتة وإلايرادات سنوي        

وشاشات العرض مقارنة بعدد السكان، حيث هناك خمس عشرة دولة في صناعة السينما، تحتل الهند املركز ألاول 

بأكبر عدد من إنتاج ألالالم )يصل إلو ألفي ليلم في السنة(، وتتكون املتموعة ألاولو من )الهند ، نيتيريا، الصين، 

ليىا املتموعة الةانية بنصا عدد ألالم منتتة مقارنة باملتموعة ألاولو حوالي اليابان، الواليات املتحدة ألامريكية(، ت

ليلم )كوريا الجنوبية، لرنسا، إنتلترا، اسبانيا، أملانيا وألارجنتين(، ثم املتموعة الةالةة )املكسيك، إيطاليا،  122

  (0202،ن، رأي في أزمة صناعة السينما، )د ليلم في السنة. 152البرازيل، وتركيا( بمتوسط 
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عرف قطاع السينما بالعالم ركودا غير مسبوقا جراء تفش ي ليروس كورونا الذي أّدى بالغلق التام ملختلا مرالق 

 املتال السينما ي، لتأثر إلانتاج السينما ي تأثرا كبيرا بىذا الغلق، وأّدى إلو توقيا أو تأجيل أعمال سينمائية عديدة

ملدة أشهر، كما تأثرت تباعا عملية التوزيه والعرض، هذا الوضه اجر عني خسائر لادحة سيما بالبلدان التي تعتمد 

 علو القطاع السينما ي كمورد اقتصادي وكمصدر من مصادر دخلها القومي.

ض ألهم ما ولقد تعددت متاهر تداعيات جائحة كورونا علو قطاع الصناعة السينمائية، وليما يلي استعرا   

 خلفتي هذه ألازمة علو القطاع السينما ي:

 التوقف املفاجئ عن إلانتاج السينمائي:.1

تعتبر الصناعة السينمائية من أكثر الصناعات إلاعالمية التي تتطلب التواصل إلانساني والاحتكاك املابشر مه         

ير مباشر في العملية إلانتاجية لأللالم، وبالتوقا الطاقات البشرية التي تقدر بارالف واملساهمة بشكل مباشر أو غ

املفا ئ عن العمل جراء إلاجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي الذي ألزمي تفش ي ليروس كورونا، قررت العديد من 

زيه و الشركات العاملية في إلانتاج السينما ي إيقاف إنتاج العديد من ألالالم ، لشركة "وارنر براذرز" لإلنتاج والت

عادل، ) السينما ي والتلفزيوني قررت إيقاف أكثر من سبعين عمال تلفزيونيا تراوحت بين التصوير أو علو وشك البدء.

0202) 
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...( اكما توقفت عن التصوير بعض ألالالم السينمائية في دول أوروبية عديدة منىا: )ايطاليا، اسبانيا، ايرالندا، لرنس      

 Peaky Blinders ،Mission Impossible 7 ،The Crown ،Theبسبب ألازمة الصحية الحالية منىا: سلسلة بي بي س ي، 

Last Duel ،Envole-moi ،Les Tuches ،La Casa ،El Internado ،La que se avecina.  ،(0201)بوزيفي 

 ة:إغالق دور العرض السينمائي.2

تعد عائدات السينما من أكبر العائدات املالية التي تحقق أرباحا من مبيعات التذاكر أللالم السينما حول       

مليار دوالر في أمريكا وكندا،  11، إذ حققت ألالالم ألامريكية وحدها 0212مليار دوالر ولقا إلحصائية  42العالم بنحو 

 (0202)سهير،  حققتي في بقية بلدان العالم. عمالضال 

و بانتشار ليروس كورونا بتسبب في غلق أكثر من سبعين ألا دار عرض سينما ي، وقدرت خسارة شباك           

( ، وارتفه 0202مليارات دوالر في الةالثة أشهر ألاولو من تفش ي الفيروس )حتى مارس  0التذاكر املادية بما ال يقل عن 

 (0202)عادل،  .0202مليار دوالر باستمرار ألازمة إلو شهر ماي  10لو العدد إ

 :تأجيل عرض أفالم كبرى ومنتظرة لتحقيق أرباح عالية .2

قرارا بتأجيل طرا ألالمهم مقتنعين  -خاصة أصحاب ألالالم الكبرى -اتخذ العديد من املوزعين وصناع ألالالم 

لضل لتحقيق أرباا وإيرادات ألضل، وشمل قرار التأجيل ألالما كبرى ومنتترة، ومن بينىا: ليلم "ال وقت بأن ذك هو ألا 

(، والجزء الةاني من ليلم الرعب "مكان The Fast and Furious(، و"لاست آند لوريوس" )No Time To Dieللموت" )

ض النسخة الحية من "موالن" وليلم الفانتازيا والخيال (، في حين اتخذت ديزني قرارا بتأجيل عر A Quiet Placeهادئ" )

 (0202)عادل،  (.Antlers( وليلم الغموض )The New Mutantالعلمي "املتحولون الجدد" )

ذه ، ومن بين ه0202وفي مصر تم تأجيل العديد من ألالالم تم التتهيز لها ملدة طويلة والترويج لعرضها في   

ألالالم نذكر: ليلم "كيرة والجن" ليلم "العنكبوت"، " البعض ال يذهب للمأذون مرتين"، "العارف"، "أشباا أوروبا"، 

 (0202)ناجح،  "الصندوق ألاسود".

ةل ئك الذين تموفي سياق آخر نتج عن تعطل الصناعة السينمائية ارتفاع نسبة البطالة، خاصة علو أول         

السينما مصدر دخلهم الوحيد سيما في الشركات العاملية كشركة هوليوود ألامريكية، إذ أبلغت وزارة العمل ألامريكية 

كيا تؤثر أزمة ليروس كورونا املستتد علو واقه  ,د،ن) مليون حالة بطالة نتيتة تعطل الصناعة بأكملها 2.2عن 

  (2020 ,ج السينما ي ومستقبلي؟إلانتا

وتعتبر الصناعة السينمائية من أكبر الصناعات الرائتة في كل من الهند ونيتيريا ومن أكثر املوارد الاقتصادية  

وقد أثرت جائحة كورونا علو هذا املتال تأثيرا  املعول عليىا في زيادة الدخل القومي، لهي توظا املاليين من العمال،

 (0201)هورا  و شاودهاري،  ى إلو إحالة الكةير إلو البطالة ولقد مصدر رزقهم.بالغا مم أد
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 تأجيل وإلغاء املهرجانات الدولية السينمائية الدولية: .0       

ما ي علو نتعد املهرجانات السينمائية وأسابيه ألالالم كفعاليات تنالسية وتسويقية ملخرجات الفن السي     

املستوى الروا ي والتسجيلي من ألانشطة الهامة التي تحقق الاتصال التفاعلي بين القائمين علو صناعة السينما من 

 (0212)الحديدي و امام،  أنحاء العالم، كما أنىا تساهم في الترويج والتسويق لإلنتاج الحديث من ألالالم

ائحة كورونا بإرجاء مهرجانات دولية ومن أهمها مهرجان "كان" الدولي الذي يعتبر أهم مهرجان وقد تسببت ج   

ليلما روائيا هي ألاعمال التي اختيرت للمشاركة في املسابقة  52سينما ي في العالم، واكتفى املنتمون بنشر الئحة تضم 

ين الةقافي والاقتصادي، إذ يستقطب في العادة الرسمية، ويكتس ي مهرجان "كان" السينما ي أهمية كبرى علو الصعيد

 .(0201، 04)لرانس أالف منهي في قطاع السينما ومئتي ألا متفرج.  42سنويا حوالي 

كما تم تأجيل العديد من املهرجانات الدولية والعربية علو غرار مهرجان "البحر ألاحمر" السينما ي في    

ومهرجان "قابس سينما لن" في دورتي الةانية، ومهرجان "خريبكة" للسينما إلالريقية في املغرب في دورتي السعودية، 

 (0202)ثابت،  .00، ومهرجان "إلاسماعيلية" الدولي لأللالم التسجيلية والقصيرة في دورتي ال00ال

 :انخفاض أسهم الشركات السينمائية .9

ثرت الشركات السينمائية التي تمتلك وتمول عرض ألالالم في دور السينما واملسارا بانتشار ليروس كورونا، تأ    

انخفضت أسهم الشركة  0202مارس  4حيث بدأ عملها في الانخفاض نتيتة شح العمل، لفي منتصا ألاسبوع 

Cinemark  و   %2.51بنسبة ،AMC  بينما انخفضت أسهم  %1.5بنسبة ،Cineworld  وقد نتج الانخفاض  %02بنسبة ،

عن   Cinemediaفي ايطاليا، كما اعلنت شركة إلاعالنات السينمائية الوطنية AMCبسبب دمج دور سينما مختارة من 

أكثر من  Cinemediaو  AMCو  Cinemark، تراجعت اسهم 0202مارس  10، وبحلول %1.05انخفاض ألاسهم بنسبة 

مارس، عندما أجلت ألالم متعددة  10وهي ثاني أكبر سلسلة سينمائية في العالم، في  Cineworld، وحذرت شركة   15%

 إصدارالىا إلو وقت الحق، مما أدى إلو تعطيل ممتد واستمرار انخفاض ألاسهم يمكن أن يتسبب في انىيار الشركة.

 .(0202)ويكيبيديا، 

ن قطاع السينما قطاع اقتصادي بالدرجة ألاولو يتأثر باألزمات تأثرا بالغا ومني يتبين من خالل ما سبق، أ     

ما تراجه ك يتأثر الاقتصاد العام سيما في الدول التي تشكل صناعة السينما موردا اقتصاديا ومصدرا لدخلها القومي،

ه ي أثر بالتالي علو عملية التوزيمعدل إلانتاج السينما ي بصورة كبيرة في ظل انتشار ليروس كورونا، وهو ألامر الذ

والعرض تباعا، ونتج عني انخفاض أسهم شركات سينمائية عاملية بصورة كبيرة أثر علو وضعها الاقتصادي، كما خلق 

  هذا الوضه حالة بطالة غير مسبوقة وإحالة آلاالف بل املاليين إلو البطالة.

 :سينما في زمن كوروناالحلول الاستثنائية وتحديات صناعة ال املحور الثاني:

إن الخسائر الفادحة التي تكبدلىا صناعة السينما في العالم جراء جائحة كورونا، وضعت القطاع في تحديات   

ال بد من مواجهتىا وابتكار حلول استمنائية، وهو ألامر الذي أدى برواد القطاع يلجأون إلو حلول لتخفيا وطأة آلاثار 

السينما بكل أبعادها )الاقتصادية، الةقالية، الاجتماعية..(، لذا تباينت الحلول حسب  الوخيمة لألزمة التي مرت بىا

رؤى املنتتين واملوزعين والشركات السينمائية العاملية وحتى املشرلين واملنتمين للمهرجانات الدولية، ومن بين أهم 
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 الحلول ما ألرزتي البيئة الرقمية من منصات كانت تعتبر منالسة لدور الع
ّ
رض قبل جائحة كورونا، ولكنىا أصبحت حال

 استمنا ي في هذا الوضه.

 املنصات الرقمية للمشاهدة تحّل محّل دور العرض: .1

تعد منصات املشاهدة من ألادوات الجديدة الفاعلة في السينما، إذ تقدم ألالما من أنتاج أكبر الشركات     

نصات والتي تشرف عليىا شركات عاملية علو "نتفليكس" و"آبل" وأحيانا السينمائية أو من إنتاجها، وقد تزايد عد هذه امل

تنفرد في عملية العرض، كما تحقق إيرادات عالية سيما مه توجي املشاهد إلو مةل هذه املنصات لتحقيق متعة العرض 

 أللالم جديدة.

 :ماهية منصات املشاهدة ومساهمتها في الصناعة السينمائية .1.1

ث الرقمي، هي أماكن طرا ومشاهدة أي ليلم أو مسلسل أو أعمال لنية عبر إلانترنيت، وتسمى منصات الب      

(، وهي منصات تقوم بشراء املحتوى مقابل مبالغ مالية معينة من الشركات Steamingخدمة املشاهدة حسب الطلب ) 

عمل علو عرضها علو منصالىم، ومن املنتتة واملصنعة للمحتوى، أو تقوم بصناعة محتواها الخاص ليىا من إنتاجهم و 

 Netfilex+ ،Disney ،Hbo Max ،Apple tv + ،Hulu ،Amazonأهل منصات البث الرقمي وخدمات البث عبر إلانترنيت )

prime) ( 2021 ,-مصير السينما-السينما ما بعد كورونا) 

اعة املضامين السينمائية علو ما يسمى نالذة إصدار ألالالم من تعتمد إستراتيتية شركات إلانتاج في صن      

أجل تحصيل أرباا مداخيل شباك التذاكر، حيث يعرض الفيلم في قاعات العرض علو شاشات كبيرة ملدة ثالثة أشهر 

ومية، ضرائب حك %15للصالة،  %15مما يضمن دخال للمنتتين واملوزعين وأصحاب دور السينما، عبر النتام التالي:) 

للشركة املنتتة( قبل التوجي إلو تحقيق أرباا إضالية من خالل عرضي في القنوات الفضائية املشفرة التي تحتاج   52%

 (0201)محمد ألامين، ( وأخيرا منصات املشاهدة عبر إلانترنيت. blue-rayأو  DVDإلو اشتراك وبيه ألاقراص الرقمية )

ت املشاهدة لرضتىا التغيرات التكنولوجية الكبيرة في متال التقنية وتزايد عدد املشاهدة عبرها من أن منصا

 خالل امليزات التي تمنحها للمستخدم من خالل خاصية إلاتاحة والسرعة بدل انتتار مرور الفيلم عبر خط الربح املعهود.

 ظل جائحة كورونا:دور منصات املشاهدة في إنقاذ الصناعة السينمائية في  .2.1

تشير التغيرات التي لرضتىا جائحة كورونا في عالم صناعة السينما، إلو أن منصات البث التدلقي تعيد         

تشكيل وجهة هذه الصناعة تماما بما يتناسب مه الجمهور في امل زل، وهو ما تؤكده العقود املبرمة بين شركات هوليوود 

جربت شركة "والت ديزني" إنتاج ليلم  0202الرقمية. لفي خالل شهر أكتوبر  العمالقة وعمالقة منصات الفيديو 

مليون دوالر علو خدمة البث املباشر الخاصة بىا "ديزني بالس"، كما تم عرض ليلم "سول" في شهر  022"موالن" بقيمة 

.بي.او.ماكس" خالل " علو شبكة البث "اتش1984، كما بمت مؤسسة "وارنر ميديا" ليلم "وندر وومن 0202ديسمبر 

 . 0202شهر نولمبر 
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إن هذه التغيرات التي لرضتىا جائحة كورونا علو صناعة السينما في متال العرض، جعل ببعض املنتمين      

لهذا املتال علو غرار املنتج السينما ي "بيتر غوبر" مدير شركة "إنترتينمينت" إلو القول: )ال أعتقد أن الجني سيعود إلو 

بدا، سيتشكل نتام أستوديو جديد، سيتم استبدال شركات مةل: "أم، ي،أم" و "لوكس" بمنصات بث مةل: الزجاجة أ

 (0202)العرب، ميديا،  "ديزني" و"ديزني بالس" وأمازون" وآبل" و"نتفليكس" و "إتش.بي.او.ماكس" و"بي(

ربيا من خالل عرض الفيلم املصري "صاحب املقام" علو منصة "شاهد"، كما يتهر أثر التحول للمنصات ع    

وهو أول ليلم مصري عربي يعرض حصريا عبرها، بعده تم إنتاج ليلم "الحارث" وليلم "خط الدم" خصيصا للعرض 

ل استمرار ظعلو املنصات الالكترونية، ألامر الذي جعل الكةير من املنتتين يتتهون نحن إلانتاج للمنصات الرقمية في 

جائحة كورونا، وتعتبر التتربة العربية في متال البث الرقمي حديةة نوعا ما بسبب جائحة كورونا، ويبدو أن املنتتين 

ال يةقون في تحقيق إيرادات كالية من التعاقد مه منصات املشاهدة خاصة إذا كان تكلفة إنتاج الفيلم كبيرا، ويذهب 

 (0202)الردايدة،  ي لم تتضح الرؤية بشكل واضح"البعض منىم أن "تتربة البث الرقم

ولم يقتصر البث الرقمي علو ألالالم لقط، بل تعدى إلو تنتيم املهرجانات السينمائية الدولية عبر املنصات     

ورة ي تعد آخر محطة لسيرالالكترونية، بينما رلض البعض التوجي إلو هذه التتربة نترا لخصوصية املهرجانات الت

 الفيلم وعرضي.

وقد لجأ بعض املهرجانات إلو ألكار تنتيمية أخرى، كتنتيمها عبر منصات املشاهدة كاملهرجان الدولي للفيلم   

)جزايري، دقيقة املشاركة،  12ال القصير بالجزائر، حي تم تنتيمي عبر منصة رقمية ومنح ألالالم القصيرة التي ال تتتاوز 

0202) 

ختيرت 0201لشخص واحد لقط خالل هذا العام  السينما ي العالميبينما أقيم مهرجان جوتنبرغ 
ُ
، حيث أ

 .(0201)رويترز،  ممرضة سويدية لقضاء أسبوعا في جزيرة باتر نوستر النائية ملشاهدة ليلم تلو آلاخر.

 :السيارات كحل لوضع السينما في زمن كورونا . عودة سينما2

كان اهتمام شركات صناعة السينما العاملية لألخذ بخطوة جادة ومغايرة بأسلوب جديد من لكرة قديمة    

أحياها زمن كورونا، وهي سينما السيارات التي يعود تاريخها إلو ثالثينات القرن املا  ي عندما دشنىا ألامريكي )ريتشارد 

كنوع من الحلول لألشخاص غير القادرين علو الجلوس في مقاعد  1911( في عام Richard Hollingsheadيدهولينتسه

السينما ألنىا صغيرة وغير مريحة وقد كانت والدتي إحدى هذه الحاالت ولق ما أشار إليي املوقه الرسمي )ألاكاديمية 

ية، خمسينات القرن املا  ي في الواليات املتحدة ألامريك نيويورك لأللالم(، وحتيت بعدها هذه التتربة بشعبية هائلة في

 سينما. 4222أما في السبعينات لشهدت هذه السينما ذورلىا حتى عددها في الواليات املتحدة ألامريكية أكثر من 

 (0202)املهندي، 

غرار تونس في تنتيمها أليام قرطاج السينمائية،  علىالسيارات وقد لجأت العديد من الدول إلو اعتماد سينما   

تيحت ألصحابىا مشاهدة ألالم  122من خالل تركيب شاشة عمالقة في مرآب مدينة الةقالة، حيث تتسه نحو 
ُ
سيارة، أ

 (0202)معمري،  من داخلها، بعد اقتطاع تذاكرهم الكترونيا.
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لعاليات النسخة الحادية عشرة ملهرجان الفيلم ألاوروبي بساحة مقر املعارض  كما نتمت دولة السودان   

 (0201)منير،  الدولية من خالل تتربة سينما السيارات، وذلك تماشيا مه جائحة كورونا.

ارات" وأقرت متموعة من كما نتمت دولة إلامارات العربية املتحدة عروضا سينمائية بواسطة "سينما السي    

إلاجراءات من بينىا: )عدم جلوس أكثر من شخصين في السيارة الواحدة، عدم الخروج من السيارة خالل العرض، 

الحفاظ علو أضواء السيارة ألامامية مطفأة خالل لترة العرض، عدم إمكانية حضور ألاطفال أو ما يزيد عمرهم عن 

 (0202)أبو السعود و أبو العطا،  سنة...( 22

إن التغيرات التي لرضتىا جائحة كورونا جعلت القائمين علو الصناعة السينمائية يعيدون حسابالىم إلخراج      

القطاع من حالة الركود وتفادي املزيد من الخسائر من خالل ابتكار واللجوء إلو العديد من الحلول كانت قد خففت 

بدت السينما العاملية من خسائر، ولكن قد عززت في نفس الوقت دور املنصات الالكترونية ومنصات من وطأة ما تك

البث الرقمي التي دلعتىا جائحة كورونا إلو الواجهة، لحتى أغلب الشركات العاملية واملنتتين لجأوا إلو منصات املشاهدة 

يات البيه للشركات العاملية املشرلة علو املنصات كحل مؤقت لغلق دور السينما وتحقيق بعض ألارباا من خالل عمل

الرقمية للمشاهدة كشركة "نتفليكس" و"آبل"، هذه التطورات التقنية أيضا ستصعد من التغيرات في الصناعة 

السينمائية مستقبال وبقوة سيما لتفادي الخسائر في حالة املرور بأزمات علو غرار أزمة كورونا، لالعديد من املنتتين 

وا ينتتون ألالما وأعماال لنية خصيصا للبث عبر منصات املشاهدة الرقمية، كما أن هذه الجائحة ستعيد أصبح

 حسابات وعمليات التنتيم والترتيب في البيت السينما ي.

املحور الثالث: املبدع السينمائي الجزائري بين مواجهة التحديات وتحقيق آماله في الفن السابع في ظل 

 :أزمة كورونا

تشكل السينما في الجزائر قطاعا حساس ملا تمةلي من تحديات تعيشها منذ عقود، حيث ظلت الصناعة       

السينمائية في الجزائر حبيسة رهانات واستراتيتيات لم تتسد منذ البدايات ألاولو للقطاع الذي كان منتعشا بأعمال 

ملحاوالت العديدة إلنعاش القطاع السينما ي في الجزائر، سينمائية ولنية إبداعية من وحي الةورة الجزائرية، ولم تنجح ا

وأصبح صناع السينما الجزائريين يبحةون عن بروز دولي وعالمي في مهرجانات من خالل أعمال عديدة حققت جوائز 

قيمة بعيدا عن املشاهد الجزائري وعن قاعات السينما الجزائرية التي أصبحت تعد علو أصابه اليد. إن هذا الوضه 

رسم صورة قاتمة للقطاع السينما ي بكل أبعاده لدى املشاهد الجزائري عن املشهد السينما ي العالمي، وحتى عن 

قالية بشكل عام، وأصبح من يمتلك موهبة تمةيلية من العسير عليي أن يفكر اقتحام متال التمةيل 
ّ
الّساحة الة

 خارج الوطن. والسينما إال في حاالت شاذة وجدت لنفسها متنفسا في أعمال 

إن هاجس وباء كورونا الذي سيطر علو جميه املتاالت وأثر بشكل كبير علو الصناعة السينمائية العاملية    

والعربية، لم تؤثر هذه الوضعية في قطاع السينما الجزائري الغائب أصال عن املشهد الةقافي، هذا الوضه خلق نوعا 

ي لم تتد إلامكانات إلبراز أعمالها الفنية إلابداعية من خالل الانتشار الواسه من منفذ لإلبداعات الشبابية الجزائرية الت

 للمنصات الالكترونية وتنتيم التتاهرات من خالل البث الرقمي للعديد من املهرجانات. 
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 :. واقع السينما الجزائرية1    

تتارب السينما في الوطن العربي،  تتميز السينما في الجزائر من حيث الوالدة والهدف واملسار عن جميه       

ومن خالل هذا التميز كانت تتخذ دائما مكانة القدوة علو الرغم من أنىا بدأت متأخرة نسبيا من حيث التاريخ عن 

تتارب السينما في كل من مصر وسورية ولبنان والعراق. لقد ولدت السينما في الجزائر والدة سليمة وسارت بخطوات 

ذا استطاعت أن تخرج بالسينما العربية إلو املستوى العالمي وأن تقدم ألالما علو الرغم من أن تطورية مدروسة، وبى

 والدلىا كانت صعبة، إذ أنىا ولدت في قلب إلاعصار في قلب معركة الجزائر.

 1940لم يكن في الجزائر سوى مصلحة لوتوغرالية واحدة، وفي عام  1942قبل حرب التحرير وحتى عام     

الكسان، ) لفرنسيون مصلحة سينمائية أنتتت عددا من ألاشرطة القصيرة عرضت وترجمت في أغلبيتىا إلو لغتين.أنشأ ا

1980) 

واملتتبه ملسار الفن السابه، يالحظ أن الفيلم الجزائري ظل مواكبا للتطورات السوسيوثقالية والاقتصادية     

وبمكن تحديد القضايا التي اتتهت السينما الجزائرية إلو معالجتىا ولقا للمراحل الزمنية التي مر التي مرت بىا البالد، 

 بىا إلانتاج السينما ي علو النحو التالي:

 .ألالم ما بعد الاستقالل: املوجة ألاولو من السينمائيين وإلارث الةوري 

 ي.ألالم الجيل الةاني من السينمائيين ومالمسة الواقه الاجتماع 

 .سينما التسعينيات: ألازمة ألامنية والتحوالت الاجتماعية والاقتصادية 

 .سينما الجيل الةالث وواقعية املضمون 

ويشير تاريخ السينما الجزائرية علو مدار الخمسين سنة املاضية إلو عدد من السمات التي منحت الفن السابه     

 ذه السمات التي يمكن تحديد أهمها علو الشكل التالي:عندنا خصوصية ميزتي عن غيره في البلدان ألاخرى، ه

 .حضور املرأة في السينما الجزائرية 

 .سينما املهجر وإشكاليات الطرا 

  رحموني( كموضوع مهيمن. -الةورة الجزائرية -ألالم الحرب( 

الية للدولة، وكإعالن عن صعود دولة حديةة لقد كانت السينما إحدى أولويات الدولة الجزائرية، كمرجعية ثق  

الاستقالل علو املسرا الدولي، وكان التمويل الحكومي هو املصدر الرئيس ي لكل ألالالم الجزائرية، كما تعتبر ألايديولوجيا 

شتراكية إحدى أهم املحفزات ألي إنتاج إبداعي، لباإلضالة إلو التذكير بالةورة في ألالالم الجزائرية، كانت مشاريه الا 

)كالةورة الزراعية والةورة الصناعية( دور كبير في السينما الجزائرية، خاصة في السبعينات من القرن املا  ي. في 

الةمانينات ومه التغيرات السياسية وبروز املشاكل الاقتصادية، انخفض التمويل الحكومي لإلنتاج السينما ي، وتالشت 

 (0201)خليل،  الستينات والسبعينات. معي الدلعة ألايديولجية التي كانت في

وكانعكاس مباشر للوضه العام في تلك الفترة )الةمانينات(، شهدت هذه الفترة بروز وزوال العديد من       

حل املكتب  1984املؤسسات السينمائية في وقت قصير وهو ما يوضح حالة الالستقرار  التي كانت سائدة، بحيث تم في 
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وكان مسؤوال عن كل ألالالم الروائية الطويلة في الجزائر، وتم  1920الجزائري لصناعة وتتارة السينما الذي أنشأ عام 

توزيه املهام علو هي تين منفصلتين، هما: املؤسسة القومية لإلنتاج السينما ي، واملؤسسة القومية للتوزيه ودور 

ار، كما بيه العديد من دور العرض التابعة للدولة إلو القطاع الخاص، وأصبح العرض، وتم التخلي عن سياسة الاحتك

تم إنشاء كيان سينما ي آخر هو  1980من املمكن أن يقوم السينمائيون بإنشاء شركات إلانتاج الخاصة بىم وفي نولمبر 

كتب ر الذي كان يقوم بي املاملركز الجزائري لفنون وصناعة السينما ليحل محل املؤسستين السابقتين، ويقوم بالدو 

 (0221)مالكموس و ارمز،  الجزائري لصناعة وتتارة السينما.

أما التسعينات، لقد حملت تغييرا جديدا وأكثر جذرية في هيكلة السينما الجزائرية للخروج بمشروعات واعدة    

يرات سياسية هددت جديا إلانتاج السينما ي الجزائري، ومه ذلك لقد إلو حيز التنفيذ، لقد تزامن هذا التغيير مه تغي

ل: ةكما شهدت تلك الفترة ميالد مخرجين جدد م، عرلت التسعينات ميالد جيل جديد، تصدره ابن ألاخضر حامينا

ملهرجانات ا وقد استمر العديد من املخرجين املخضرمين في إنتاج ألالم حققت جوائز في ،ربيه بن مختار، ورشيد بن عال

 )د،ن، تاريخ السينما الجزائرية( الدولية.

نتتت العديد من ألالالم ذات إلانتاج املشترك والتي    
ُ
في الحقبة املمتدة من أواخر التسعينات إألى اليوم، أ

م املهرجانات مةل: "مسخرة" اللياس سالأنعشت الساحة السينمائية الجزائرية، كما أنىا لقيت نتاحا تتاريا وتتويتا في 

ورشيد بوشارب "أنديتان" الفائز بتائزة التمةيل ألبطالي الةالث في مهرجان "كان" و"خارجون عن القانون" الذي سجل 

حضورا بدوره في مهرجان، إضالة إلو ألالم مرزاق علواش املةيرة للجدل، إذ وجد هؤالء الدعم ألاجن ي والفرنس ي 

 (0211-0210)منصور،  بداعالىم النور.خاصة، لترى إ

من خالل ما سبق، يمكن القول أن السينما الجزائرية قدمت العديد من ألاعمال الفنية، تمكنت من خاللها      

 ري ومنىا ما هو من انتزاع مكانة محلية ودولية لطرحها العديد من القضايا املتعددة منىا ما هو مرتبط بالهاجس الةو 

 مرتبط باألهداف القومية والتنموية، ثم ارتبطت املواضيه بالجانب الاجتماعي.

كما أن  إلانتاج السينما ي بالجزائر من جهة أخرى وعلو مر تاريخ السينما الجزائرية، كان مرهونا          

لذي لم يتد بيئة جيدة في الساحة الفنية باأليديولوجيات وبنوع التمويل الذي كان حكومي ثم كان خاصا، هذا ألاخير ا

شاهد الجزائري، ليتد في التمويل 
ُ
مّته امل

ُ
ط الفن السابه بالبالد، وت

ّ
والةقالية بالجزائر إلنتاج أعمال سينمائية تنش

ال  نألاجن ي املنفذ للبروز  وتحقيق جوائز دولية وعاملية لكن بعيدا عن املشاهد الجزائري الذي ظل في الكةير من ألاحيا

يعرف عدة ألالم وجدت لنفسها شهرة عاملية إال من خالل عناوين وأخبار لنية، كما يمكن القول أن الصناعة 

السينمائية الجزائرية عرلت تذبذبا كبيرا في متال العرض في دور السينما التي ال يزال نشاطها ضعيفا وحبيسا 

 إلستراتيتية السينما الضعيفة.

 :السينمائية الجزائرية بجائحة كورونا . مدى تأثر الصناعة2     

يعاني القطاع السينما ي في الجزائر من تصحر غلب علو كل القطاعات واملؤسسات التي كان من املفترض أن 

تعنى بتطويره، وبعث الحياة في الصناعة السينماتوغرالية التي تعاني من موت سريري منذ لترة طويلة، وفي زمن الوباء 
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جس كورونا علو جميه املتاالت، لم تؤثر هذه الوضعية في قطاع السينما الغائب أصال عن املشهد الذي سيطر ليي ها

 (0202)قويدر،  الةقافي، إذ ما تزال تلك املؤسسات خالية علو عروشها إال من موظفيىا

الذي مرده تفش ي ليروس كورونا، لم يكن ويرى الفنان الجزائري أن الوضه الصعب ومعاناة القطاع السينما ي 

بل أن القطاع السينما ي في الجزائر يعاني في جميه ألاوقات،  السبب الوحيد في تضرر الفنان الجزائري والقطاع عموما،

نترا لغياب قوانين وضوابط في هذا املتال، لالجزائر حاليا ال تملك صناعة درامية أو سينمائية، ولم تكن جائحة كورونا 

 (0202)محدان،  ال مترد ظرف.إ

لكن تبقى بعض ألاعمال السينمائية القليلة والتي تم إنتاجها قبل جائحة كورونا تنتتر عرضها وتقديمها في      

ا التابه ممهرجانات دولية علو غرار ليلم "هيليوبوليس" للمخرج جعفر قاسم ومن إنتاج املركز الجزائري لتطوير السين

لوزارة الةقالة والفنون، وبطولة عزيز بوكروني ومهدي رمضاني ولضيل عسول بمشاركة عدد من املمةلين الفرنسيين، 

وعلوم السينما بالواليات ألكاديمية لنون  91هذا الفيلم رشح للمنالسة علو جائزة اوسكار ألضل ليلم أجن ي في الدورة 

ن أ.، )حس سينما ولم يشارك في أي مهرجانات سينمائية بسبب ليروس كورونا.، الفيلم لم يعرض في دور الاملتحدة

0202) 

في ظل هذا الوضه، تبقى هناك بعض املبادرات من طرف الهيئات املشرلة علو القطاع وفي ظل أزمة كورونا 

وير السينما عروضا التراضية ملتموعة من ألالالم الوثائقية وتعليق النشاطات الةقالية، نتم املركز الجزائري لتط

والروائية، وأخرى لألطفال عبر صفحتي علو الفايسبوك، ومن بين ألالالم التي عرضت، ليلم "العشيق"، "البئر" ، ليلم 

لدولي للمهرجان ا 10"تيمقاد" للمخرج الفرانكوجزائري "لابريس بن شاوش" الذي حتي بتنويي خاص في الطبعة ال

للفيلم الشرقي بتنيا، ليلم "تيتي" لألطفال وهو أول عمل سينما ي للمخرج خالد بركات، ويرصد هذا العمل ظاهرة 

ألاطفال املشردين، الفيلم الوثائقي "خدة، الرمز والزيتونة" وهو ليلم إلعادة الاعتبار للفنان التشكيلي "محمد خدة"، 

الة الجزائرية لإلشعاع الةقافي وبدعم من وزارة الةقالة وصندوق دعم ليلم "الكبش الساحر" املنتج من طرف الوك

 (0201)مالك،  وتطوير السينما بشراكة مه الشركة الخاصة "الالموالتين".

معاش" وذلك علو الصفحة و كما تمت عروض التراضية لأللالم املتوجة بتائزة رئيس الجمهورية "عل    

ية للمركز الجزائري لتطوير السينما أيضا، وتشمل قائمة العروض املقترحة ألالالم الةالث املتوجة بتوائز دورة الرسم

وكالة ) لئة السينما والسمعي البصري، ويتعلق ألامر بفيلم "رحيم"، "جميلة في زمن الحراك"، "كاين وال ماكانش" 0202

 (0201 ألانباء الجزائرية،

يالحظ مما سبق، أن الصناعة السينمائية الجزائرية لم تتأثر بتائحة كورونا كبقية الصناعات السينمائية     

في العالم، نترا للوضه الذي تعيشي السينما والذي يعاني من حالة ركود إال بعض ألالالم التي يمكن عدها علو ألاصابه 

مويل خار ي وبأهداف بعيدة عن إستراتيتية واضحة في هذا املتال، لكن تبقى والتي تم إنتاجها في السنوات املاضية بت

بعض ألاعمال التي تم عرضها علو الصفحات الاجتماعية التابعة للهيئات التنتيمية للسينما والتابعة للحكومة، بعيدة 

 رها في ظل أزمة كورونا.علو العرض في منصات املشاهدة املعرولة علو غرار باقي ألالالم العاملية التي عرضت عب
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 :. دور جائحة كورونا في بروز أعمال سينمائية إبداعية في الجزائر2

في ظل ألازمة التي تعيشها السينما الجزائرية وفي ظل جائحة كورونا، وجد الشاب الجزائري الذي يمتلك       

ما ي لرقمية التي برزت بقوة في املشهد السينموهبة سينمائية نالذة للبروز وإلخراج أعمالي إلو النور، مستغال املنصات ا

خالل الجائحة وعرض أعمال لم تكن لترى النور لو ال التروف والتغيرات التي طرأط علو الصناعة السينمائية العاملية، 

لالشاب الجزائري يعتبر حالة خاصة لقلة الفرص التي يمكن أن يحصل عليىا في املتال السينما ي بالجزائر، لكن كانت 

 لجائحة كورونا وجي العملة املشرق من خالل بعض ألاعمال الفنية، ومن بين هذا ألاعمال نذكر:

-الفيلم القصير "ميمتي قتلتىا بيدي" ليلم من إنتاج "الاستةمار الفكري والعطاء إلانساني" للتحسيس بكوليد

 متلكون موهبة التمةيل، وتدور وقا عي، ويعد هذا الفيلم اول عمل لني للجمعية الواعدة والتي تضم شباب مبدعين ي19

دقيقة حول أّم، أحد ابنيىا غير مبالي بإجراءات الوقاية من ليروس كورونا، ويتسبب في نقل العدوى  15علو مدار 

، وقد تم تمويل هذا العمل الفني من الفرع الوال ي للكنفدرالية 19-لوالدتي املصابة بمرض مزمن وولالىا متأثرة بكوليد

 (https://www.youtube.com/watch?v=LUZ3IkbwXb0ة ألرباب العمل.)يمكن مشاهدة الفيلم عبر الرابط الجزائري

ثواني حول موضوع  12الفيلم القصير "مانتيش" للشاب مصطفى بن غرنوا، وتدور أحداثي في دقيقة و

ر لصديقي قراره ببور البح "الحرقة" ويروي قصة شابين يتحدثان عبر الهاتا، احدهما يعاني من حالة اكتئاب ويوضح

ألابيض املتوسط سرا للوصول إلو الجانب آلاخر من أوروبا، وقد شارك الفيلم في لعاليات مهرجان "موبايل ليلم 

)يمكن مشاهدة الفيلم عبر الرابط:  (0201)غرنوا، إللريقيا" 

https://www.youtube.com/watch?v=asMvBgGnDUM ) 

ليلم "كورونا في الجزائر" من صنه وإنتاج الشاب الجزائري "جلول رزوق زغالش" الذي يىوى صناعة الدراما 

القصيرة، ويقدم الفيلم تقييما ألحوال الناس في الشراع الجزائري، بعد أن أضحو كورونا جاثما علو قلوبىم وصاروا 

رصده ملن أبدوا مقاومة للضغوا املحيطة وللمتغيرات، يفتقدون أشياء غدت سابقا بديىية أو عادية أو حتى مملة وب

ولم يرد جلول أن يصل بقصتي لنىاية محددة، وهو يتفق مه الطرا الذي يفيد بأن توقا السينما منح التفاتا لعملي 

 املعروض علو قناتي الالكترونية.

ق تحديا كبيرا، بسبب التضييوعن تحديات العمل بسبب كورونا أثناء التصوير، لإن العمل في الشارع كان      

 متابعة الفيلم علو انستغرام جلول رزوق زغالش( )ينمكن (0201)عباس،  علو وجود الناس ليي في ظل ألازمة.

، وهو ليلم تحسيس وتوعوي بخطورة عدم الالتزام للمخرج الشاب الجزائري يحي مزوز ليلم "أبق في دارك"

 ،يومية التي تطبه حياة الجزائريينالسالمة والوقاية من هذا الفيروس، خاصة ما تعلق ببعض التصرلات البإجراءات 

 (0202)حمزو،  كاملصالحة واستعمال بعض ألاغراض الشخصية بطريقة مشتركة ودون تعقيم.

ض لنية من داخل وخارج الوطن بألالم قصيرة، كما أقيمت تتاهرات التراضية في متال الفن السابه بعرو    

وكانت هذه الفضاءات الالتراضية لرصة اللتقاء الفنانين مه الهواة الشباب املبدعين لتبادل الخبرات وآلاراء حول وضه 
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الفن السابه بالجزائر، ومحاولة إيتاد حلول للنىوض بالصناعة السينمائية وإخراجها من حالة الركود والتذبذب التي 

 تعيشي منذ أمد بعيد.

تي " ، نتد صفحة "سينيفيليا سوسايهرت عبر مواقه التواصل الاجتماعيومن بين املبادرات الالتراضية التي ظ   

وهي مشروع لني يعنى بالسينما وبالنقد السينما ي، هذا الفضاء الذي أصبح متنفسا لنيا وسياسيا وثقاليا وحتى 

 (0202)قويدر،  اجتماعيا.

ويرى بعض املخرجين الشباب مةل املخرج الشاب يحي مزوز أن جائحة كورونا ستخلا انفتارا غير مسبوق    

في إلانتاج السينما ي، علو غرار املبدع السينما ي الجزائري الذي وجد وسطا مناسبا إلخراج إبداعاتي إلو النور عبر 

 تماعي.املنصات الرقمية ومواقه التواصل الاج

 نتائج الدراسة:

  لقد توصلت ورقتنا البحةية التي اعتمدت علو التحليل الوصفي الوثائقي الالكتروني لعينة من الدراسات

علو صناعة السينما في  0202العلمية والوثائق الرسمية واملقاالت الصحفية املتناولة ألوجي تأثير جائحة كورونا لعام 

 لو النتائج التالية:العالم عامة وفي الجزائر خاصة، إ

  تتعرض الصناعة السينمائية وبنسب متفاوتة بين الدول إلو خسائر لادحة في حالة الوقا املفا ئ بسبب

أزمات وكوارث طبيعية، نترا لطبيعة ألانشطة واملنتتات السينمائية التي تعتمد علو التعامالت بين البشر )املمةلين 

 الجمهور.والفاعلين في العملية إلانتاجية( وعلو 

  تباينت نسب تأثر الصناعة السينمائية بتائحة كورونا بين الدول، حسب مكانة القطاع في كل دولة، لالبلدان

التي تعتمد علو الصناعة السينمائية كمورد اقتصادي ومصدر من مصادر الدخل القومي مةل الهند ونيتيريا كان تأثرها 

 بالغا مقارنة بدول أخرى كالجزائر.

 ق لدور السينما وتأثر عملية العرض لألعمال الفنية بسبب ليروس كورونا، دله بمنصات املشاهدة سياسة الغل

والبث الرقمي إلو الواجهة بقوة، وقد أتاحت الفرصة للعديد من ألاعمال الفنية بعرضها من خاللها وتحقيق بعض 

 بية.ألارباا والتخفيا من وطأة الخسائر التي تكبدلىا السينما العاملية والعر 

 كما كان لتأجيل الدورة  ،01تأجيل مهرجانات دولية وعربية علو غرار مهرجان "كان" السينما ي في دورتي ال

ألكاديمية الفنون للسينما ألامريكية تأثيرا علو مشاركة الفيلم الجزائري )هليوبوليس( والذي لم يتم عرضي في دور  91

 السينما بسبب جائحة كورونا.

 غيرات علو الساحة السينمائية العاملية، مما يؤدي إلو تغيير موازين القوى في القطاع ليروس كورونا لرض ت

 السينما ي وتغيير لسيرورة خط عمل الفيلم.

  لم تتأثر الصناعة السينمائية الجزائرية بتائحة كورونا علو غرار الدول الرائدة في هذا املتال، نترا لكون

ي عزلة عن الساحة الدولية، إال من بعض ألاعمال السينمائية التي تغيب عنىا السينما الجزائرية تعيش حالة ركود وشب

 إستراتيتية وطنية واضحة.
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  منحت جائحة كورونا ألكارا إبداعية للشباب من خالل املواضيه وعمليات العرض التي كانت مواقه التواصل

بداعية كانت عامة بين العالمي والعربي الاجتماعي متنفسا كبيرا ألعمال لنية سينمائية إبداعية، هذه ألاعمال إلا 

 والجزائري الذي يعتبر حالة خاصة.

  حازت العديد من ألاعمال الفنية إلابداعية الجزائرية علو جوائز دولية علو غرار ليلم "مانتيش" الفائز بالجائزة

دة علو واقه التواصل الدولية ملهرجان "موبايل ليلم اللريقا" وليلم "ابق في دارك" الذي حقق أعلو نسب مشاه

 الاجتماعي "لايسبوك".

  بروز صفحات علو مواقه التواصل الاجتماعي تعنى بالسينما الجزائرية وبالنقد السينما ي، علو غرار صفحة

"سينيفيليا سوسايتي " والتي يشارك ليىا مختلا الفاعلين في السينما من شباب ولنانين ومخرجين وسينمائيين، هذه 

 تحلل مشاكل القطاع، وتحاول ايتاد حلول، كما أنىا تعتبر منفذا ومتنفسا للمهتم بالفن السابه.الصفحات تعالخ و 

 :توصيات الدراسة

  ضرورة إعادة ترتيب ووضه إستراتيتية وطنية واضحة للنىوض بالفن السابه بالجزائر مه إشراك كالة الفاعلين

 لتواصل الاجتماعي.في العملية ووضه اعتبار رراء الشباب املبدع علو مواقه ا

  تنبه من إبداعات الشباب رصد ميزانية عالية للقطاع السينما ي وتشجيه إنتاج ألالم السينمائية التي

 .الجزائري 

  ألاخذ بعين الاعتبار ألالكار واملساهمات إلابداعية للهواة السينمائيين من الشباب الذي يحتاج لدعم مادي

 نما ي.وتشجيه للتهور والبروز في العالم السي

  استحداث هيئة خاصة باملبدع السينما ي والتكفل بمختلا انشغااللىم واهتمامالىم ومحاولة الدله بىم إلو

 املشاركة في مهرجانات دولية.

 خاتمة:

في ختام ورقتنا البحةية وانطالقا من النتائج التي توصلنا إليىا، يمكن القول أن انتشار ليروس كورونا علو       

لمي كان لي انعكاسات سلبية علو الصناعة السينمائية خاصة علو الدول التي تمةل لها السينما مورد املستوى العا

اقتصادي هام، كما أن هذا الوضه سيؤثر في طريقة ترتيب الخط الاقتصادي للصناعة السينمائية العاملية بإعطاء 

 أولوية ملنصات املشاهدة الرقمية.

رونا الوجي املشرق من خالل ظهور إبداعات لنية سينمائية كانت الةورة وعلو جانب آخر، كان لجائحة كو     

 التقنية العامل ألاقوى لبروزها، هذه إلابداعات التي وجدت لها متنفسا ومشاهدا في ظل إجراءات الغلق والحجر امل زلي.

زت علو جوائز وضه املبدع السينما ي الجزائري بصمتي الواضحة من خالل أعمال لنية بارزة شاركت وحا   

 وطنية ودولية، وكانت دالعا قويا للتفكير بإعادة الاعتبار للفن السابه بالجزائر.
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يبقى علو الدولة الجزائرية أن تضه خطة إستراتيتية وطنية بإشراك الفاعلين في القطاع السينما ي وحتى    

ي وزارة الةقالة والفنون بصياغة مشروع الشباب املوهوب والفنان املبدع للنىوض بالقطاع السينما ي، وهذا ما قررت

تمهيدي لقانون الصناعة السينمائية، هذا املشروع الذي يحمل في طياتي تحرير مبادرات القطاع الخاص في الاستةمار 

وفي مختلا النشاطات السينمائية وجعل الجزائر وجهة مفضلة للتصوير السينما ي وذلك عبر "تبسيط إلاجراءات 

 ليما يخص منح الرخص القانونية.  إلادارية" السيما
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لسينمائي في ظل جائحة كورونا دراسة لواقع السينما الجزائرية من منظور معالجتها ا

 للقضايا الاجتماعية في ظل انتشار جائحة كورونا

Cinematic creativity in the light of the Corona pandemic A study of the reality of 

Algerian cinema from the perspective of its treatment of social issues under the spread 

of the Corona pandemic 

 الجزائر /2جامعة الجزائر /د.عمر حسيني

Dr. Omar Hacini/ University of Algeria 2/ Algeria 

 الجزائر /البويرة جامعة /زهرة شوشان د. 

Dr. Zahra Chouchane / University of Bouira/ Algeria 

 

   ملخص الدراسة: 

هدلت الدراسة الحالية للكشا عن " إلابداع السينما ي في ظل جائحة كورونا دراسة لواقه السينما الجزائرية من منتور معالجتىا 

لجزائر اللم سينما ي في  من من خالل الدراسة التي أجريناها علو عينة تكونت ، وهذا»للقضايا الاجتماعية في ظل انتشار جائحة كورونا 

يعالخ قضايا اجتماعية في املتنمه الجزائري ومدى التأثير الايتابي الذي تتركي السينما علو املتتمه وألالراد اجتماعيا ونفسيا، أما  والذي

     "املنهخ املتبه في الدراسة لقد تم الاعتماد علو "منهخ وصفي تحليلي

 جائحة كورونا ، ضايا اجتماعيةق ،متتمه ،سينما املفتاحية:الكلمات 

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 

 مقدمة:

ظل الفن منذ نشأة إلانسان مالزما لي، ألن هذا إلانسان بطبيعتي كما يقول الفيلسوف اليوناني " أرسطو"  

ميال إلو املحاكاة والتقليد، كما أن إلانسان في عصرنا هذا يتد في الفنون املختلفة تعويضا النعدام التوازن في الواقه 

زن بيني وبين العالم الذي يعيش ليي، إال أن بلوغ التوازن بيني وبين العالم الراهن، كما يرى ليي وسيلة إليتاد التوا

الذي يعيش ليي، إال ان بلوغ التوازن أمرا متعذرا في أيامنا هذه، إن إلانسان يبحث في نفسي عندما يتتاوب مه أغنية 

ه إلو أسمى درجات املتعة، أو حين راقية جمعت الكلمة الهادلة النتيفة واللحن الرائق وألاداء املتميز من مطرب يأخذ

يتأمل في لوحة لنية أبدعها لنان، أو يقرأ رواية، أو يبحر مه شاعر في قصيد، أو يشاهد ليلما، أو مسرحية، أو يىيم في 

  (21ص.، 0229،.) بشيرجماليات عمرانية كاملساجد والقصور وغيرها
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التشتت إلو الوحدة والتكامل، وتنقذه ن مخلوق متحرك إن الفنون تستطيه ان ترله إلانسان من التمزق و           

ومبدع، مخلوق يسعو بدون كلل إلو التحضر ، لقد كان منذ بداية حياتي ألاولو علو امن الفشل واليأس، الفنون أداة 

ع من و سحرية راقية الحترام الفرد ومساعدتي علو الاندماج في املتتمه، تساعد الفنون الانسان علو لهم الواقه، وهي ن

التطهير النفس ي لعواطا حبيسة، ورغبات مكبوتة، في الفنون تنعكس هذه العواطا، والرغبات بأسمى معانيىا، وتتتلو 

في إبداعات لنية مختلفة رالية ساحرة أخاذة، يتسدها الفنان، غن الفن هو تعبير وانعكاس للعالم الواقه املحيط 

عن طموحي ورغباتي من خالل صراعي اليومي مه الطبيعة، ومه الكائنات ر في لنوني ألارض يعبّ ان في باإلنسان، لاإلنس

الحية علو   ألارض، والفن بقدر ما هو  تعبير عن ذاك وانعكاس لي، لإني تعبير أيضا عن املستوى الروحي، واملحتوى 

  (24ص.، 0229.) بشير ، الفكري لإلنسان

ا في معالجة القضايا الاجتماعية للمتتمه دراسة وعليي سنسلط الضوء في هذه الدراسة علو أهمية السينم 

   لواقه السينما الجزائرية من منتور معالجتىا للقضايا الاجتماعية ي إشارة إلو الجزائر، من خالل طرا إلاشكالية التالية:

  الدراسة من خالل التساؤل آلاتي هي: مشكلة من خالل ما تم عرضه في املقدمة فإن

 زائرية من منتور معالجتىا للقضايا الاجتماعية؟.ماهو واقه السينما الج 

 تساؤالت الدراسة:

  هل هناك صعوبات تواجي السينما الجزائرية من منتور معالجتىا للقضايا الاجتماعية ي ظل انتشار جائحة

 كورونا؟

  ماعية الاجتهل هناك لروق في نوعية الصعوبات التي تواجي السينما الجزائرية من منتور معالجتىا للقضايا

  كورونا؟ظل انتشار جائحة  في

  ماهي أبرز الصعوبات التي تواجي السينما الجزائرية من منتور معالجتىا للقضايا الاجتماعية في ظل انتشار

 ؟اكورونجائحة 

 كيا بمكن لشريط روا ي ان يلعب دور استقراء؟ 

 فروض الدراسة:

  للقضايا الاجتماعية في ظل انتشار جائحة كورونا.هناك صعوبات تواجي السينما الجزائرية من منتور معالجتىا 

  هناك لروق في نوعية الصعوبات التي تواجي السينما الجزائرية من منتور معالجتىا للقضايا الاجتماعية في

 ظل انتشار جائحة كورونا.

 شار تتوجد صعوبات متعددة تواجي السينما الجزائرية من منتور معالجتىا للقضايا الاجتماعية. في ظل ان

 جائحة كورونا.

 يمكن حصرها ليما يلي: أهداف الدراسة:

  التعرف علو أهم الصعوبات تواجي السينما الجزائرية من منتور معالجتىا للقضايا الاجتماعية في ظل انتشار

 جائحة كورونا.

 اعية في تممعرلة نوعية الصعوبات املتعددة التي تواجي السينما الجزائرية من منتور معالجتىا للقضايا الاج

 ظل انتشار جائحة كورونا.



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 98 
 

 رلينب –ي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراط           

 

 العددالرابع عشر  

2222 

 أهمية الدراسة:

 ألاهمية النظرية:.1  

ذلك من خالل تبيان أهم الصعوبات التي ترى ت الاجتماعية في متال السينما، و املساهمة في إثراء أحد متاالت الدراسا

 أنىا تحول دون تطور السينما في الجزائر في ظل انتشار جائحة كورونا.

 لية:ألاهمية العم.0

 لجزائر مناوكل العاملين إلو الصعوبات التي تواجي السينما في  الاجتماع والسينمالفت انتباه املختصين في متال علم 

 لترة انتشار جائحة كورونا، ومن ثم السينما ي فيجانب عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في ظل ضعا الانتاج 

 العمل علو تتاوز هذه الصعوبات كما يتب.

 حدود الدراسة:

 أسرة جزائرية. (69)تكونت عينة الدراسة من  :الحدود البشرية 

 :أجريت الدراسة بمدينة العزيزية والية املدية دولة الجزائر. الحدود املكانية 

 :0201جوان خالل شهري ماي و  الحدود الزمنية. 

 تحديد مصطلحات الدراسة:

 (: Cinema: )سينما.1

أني عبارة عن سلسلة من الصور املتوالية الةابتة، عن موضوع، أو مشكلة، أو ظاهرة " يعرف الفيلم السينما ي ب 

دقائق إلو ساعتين، حسب موضوعي  12معينة، مطبوعة علو شريط ملفوف علو بكرة، تتراوا مدة عرضي عادة من 

 ((http://www.moqatel.com/.2021.p01والتروف التي تحيط بي. ". 

 (: societyمجتمع ).2

تتمه هو متموعة من الناس التي تشكل النتام نصا املغلق والتي تشكل شبكة العالقات بين الناس، " امل 

م وضمن جماعة منتمة. ... وتذهب 
ّ
املعنى العادي للمتتمه يشير إلو متموعة من الناس تعيش سوية في شكل منت

كيانات اجتماعية. "  بعض العلوم أشواطا أبعد في التتريد حين تعتبر املتتمه متموعة عالقات بين

ar.wikipedia.2021.p01).) 

 (:social issuesقضايا اجتماعية ).2

القضايا الاجتماعية تشمل املشاكل الاجتماعية، الصراع الاجتماعي واملعاناة الاجتماعية. ... وتختلا القضايا " 

تماعية واقتصادية، وهناك قضايا الاجتماعية عن القضايا الاقتصادية ولكن بعض القضايا مةل الهجرة لها جوانب اج

 )". القيمة.ال تقه في أي من هذه الفئات مةل: الحروب، وهي تتعارض مه القضايا الاجتماعية ذات الحلول 

ar.wikipedia.2021.p01.) 

 (:Corona Pandemicجائحة كورونا:) .0

وإلانسان. ومن املعروف  " ليروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب املرض للحيوان

 من ليروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوا حدلىا من نزالت البرد الشا عة إلو ألامراض 
ً
أن عددا
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ألاشد وخامة مةل متالزمة الشرق ألاوسط التنفسية )ميرس( واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(. ويسبب 

 
ً
كتشا مؤخرا

ُ
 (P.www.who.int.222211) "19-مرض كوليد ليروس كورونا امل

 الدراسات حول تأثير جائحة كورونا على الانتاج السينمائي في العالم:

ا  19تدخل صناعة السينما املنعطا الخطر بسبب جائحة كوليد 
ّ
التي أدت إلو إغالق قاعات السينما وتوق

ن السينما ي. وتقدر خسائر السينما حتى نىاية مايو/أيار إنتاج ألالالم وإلغاء املهرجانات الكبرى، وعلو رأسها مهرجان كا

 مليار دوالر. 10املا  ي بحوالي 

وتواجي صناعة السينما العاملية أزمة مالية حادة من جائحة كورونا التي تبعد الجماهير عن منصات العرض 

ألكبر ضربة مالية، إذ أغلقت  0202بسبب الكوابح الصحية. وحسب خبراء املال، لإن صناعة الترليي تتعرض منذ بداية 

ألا سينما لعرض ألالالم في الصين، ثم تالها إغالق جميه دور السينما في أوروبا وأميركا واليابان، منذ منتصا  02نحو 

، بلغ دخل صناعة السينما نحو 0210مليار دوالر. وفي عام  118مارس/آذار. وتقدر قيمة صناعة السينما العاملية بنحو 

 .دوالر. وتعد السينما من الصناعات املهمة في عالم الترليي، لكنىا تواجي متموعة من املتاعبمليار  41.4

علو صعيد إلانتاج، توقفت استديوهات إنتاج ألالالم واملسلسالت في أنحاء العالم، كما أّجلت شركات هوليوود 

 اي"، وهو الفيلم الخامس من سلسلة ألالممواعيد تدشين ألالالم الرئيسية، ومن بينىا ليلم جيمس بوند "نو تايم تو د

جيمس بوند الشهيرة التي يمةل ليىا النتم الشهير دانيال كريج. كما أدت الجائحة كذلك إلو تأجيل مهرجان كان 

 في مايو/أيار، ويعد من أهم منصات الترويج لصناعة السينما العاملية، وبالتالي لإن الخسائر 
ً
السينما ي الذي يقام سنويا

 .ناعة السينما تتزايد في وقت تتراجه ليي الاستةمارات الجديدةفي ص

 في شأن الخسائر:

مليار دوالر، بينما من  04.4تتوقه شركة آمبر ألاميركية، خسارة صناعة السينما، خالل العام الجاري، نحو  

 حوالي، أخرى من الترليي املتوقه أن تخسر صناعة الترليي، والتي تضم السينما واملسرا والحفالت الغنائية وأشكاال 

مليار دوالر خالل العام بسبب جائحة كورونا. ولكن هذه التقديرات ربما أخذت في الحسبان عودة ألامور إلو طبيعتىا  122

 .في النصا الةاني من العام

 السينما في فرنسا قبل "كورونا" تراجع املحلي وسطوة ألاميركي:

ا متموعة من العقبات في التمويل والتصوير والتوزيه وكذلك إعادة وتواجي صناعة السينما بسبب جائحة كورون

تأهيل دور السينما، لتتناسب مه إلاجراءات الصحية الخاصة بمنه انتشار ليروس كورونا. ويرى محللون ماليون، أنىا 

قبلة. الشهور املإجراءات مكلفة قد ال تقدم عليىا معتم دور العرض وسط إلاقبال الضعيا املتوقه علو السينما خالل 

 بسبب البطالة املرتفعة 
ً
وحتى في حال انحسار الفيروس، لإن مرتادي السينما سيخرجون من هذه الجائحة مرهقين ماديا

 .وتراجه ألاجور، وبالتالي لإن هذه الضائقات ربما ستمنعهم من إلانفاق علو كماليات الترليي والاقتصار علو الضروريات

مليارات دوالر حتى  0يوود ريبورتر" إلو أن صناعة السينما العاملية خسرت نحو وتشير إحصائيات نشرة "هول

منتصا مارس/آذار، بسبب إغالق دور السينما في الصين. وحسب النشرة املتخصصة في صناعة ألالالم، ربما تصل 

 1.8أن الخسائر ربما تصل مليار دوالر بنىاية مايو/أيار. وفي كندا، تشير التوقعات إلو  10خسارة صناعة السينما إلو 

مليار دوالر حتى نىاية يونيو/حزيران الجاري. ولتحت بعض استوديوهات هوليوود أبوابىا للتشغيل منذ منتصا الشهر 
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الجاري من الناحية النترية، لكن من الناحية العملية لإن الاحتتاجات الشعبية ضد مقتل املواطن جورج للويد 

 .أّجلت عمليات التشغيل

ألا وظيفة علو ألاقل من جائحة كورونا،  102تقارير أميركية أن صناعة السينما في هوليوود خسرت نحو وتقدر 

كما هربت منىا العديد من الاستةمارات التي كانت تعول عليىا في إلانتاج السينما ي، ولكن ال توجد أرقام دقيقة حول 

ة أجرلىا مؤسسة "أوكسفورد إيكونومكس" لصالح اتحادات وفي بريطانيا، قالت دراس .الخسائر املادية التي تعرضت لها

السينما واملسارا والراديو والتلفزيون، إن صناعة ألالالم والتصوير والتلفزيون والراديو ربما ستصل خسارلىا إلو نحو 

  ى من جائحة كورونا. وشهدت دول العالم، خالل شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار، أق 0202مليار دوالر خالل  12

 .إجراءات العزل ومنه الحركة والبقاء في املنازل في معتم دول العالم

 تأجيل حفل "أوسكار" ملدة شهرين:

وتحتل الواليات املتحدة املرتبة ألاولو في الدخل من دور السينما ومعدل إنتاج ألالالم، تليىا من حيث الدخل 

إلاحصا ي العالمي دخل دور السينما في الواليات املتحدة الصين واليابان وبريطانيا ولرنسا. ويقدر موقه "ستاتيستا" 

مليار دوالر، وليكل من  0.4مليارات دوالر، وفي اليابان بنحو  9.1مليار دوالر، بينما الدخل في الصين بط  11.4وكندا بنحو 

 لحجم الدخل في العام املا  ي  1.2لرنسا وبريطانيا بط 
ً
حاب الصناعة خالل . وربما يعول أص0219مليار دوالر. ولقا

 أطول 
ً
 .العام الجاري علو مبيعات ألالالم عبر الديتتال في تعويض الخسائر، ولكن عودة رواد السينما ربما تأخذ وقتا

 
ً
وصناعة السينما، خاصة سينما هوليوود ألاشهر في عالم الترليي، ليست لقط صناعة ربحية، ولكنىا تلعب دورا

 في السياسة الخارجية ألامير 
ً
كية وتعتبر من أهم أدوات "القوة الناعمة" إلو جانب برنامج املساعدات "يو أس آيد"، مهما

 .التي تستخدمها إلادارة ألاميركية في كسب ود الشعوب والتأثير عليىا من دون الحاجة إلو جيوش وغزوات

 والعنا التيولكن في السنوات ألاخيرة، لم تعد السينما تلعب دور القوة الناعمة بسبب سياسات الحروب 

 .طبعت سمة السياسة ألاميركية، خاصة في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب الذي قض ى علو شعبية أميركا في العالم

 للدراسة:إلاطار النظري 

 ملهمة ومدمرة.. كيف تؤثر صناعة السينما في مجتمعاتنا؟ .1

 علو تةقيفي وتحرك مشاعره وتشكل حياتي.ألالالم لدى البعض مترد أعمال مسلية، لكنىا في حقيقة ألامر تعمل 

ألالالم لدى البعض مترد أعمال مسلية، لكنىا في حقيقة ألامر تعمل علو تةقيفي وتحرك مشاعره وتشكل   

 حياتي .

تعتبر صناعة السينما واحدة من أكثر القطاعات تأثيرا في املتتمه الحديث، لاأللالم واملسلسالت الكوميدية 

دنا ألالم إلاثارة النفسية علو رؤية العالم من منتور مختلا، وتلعب ألالالم التاريخية دورا في تتعلنا نضحك، وتساع

  .لهم جذورنا ومن أين أتينا.. وهكذا كل ليلم أو عمل تلفزيوني يعكس جزءا من املتتمه ويغير بعض آلاراء

 يخ، لقد استخدم قادة مةل أدولاوقد تم استغالل قوة صناعة السينما سياسيا واجتماعيا واقتصاديا عبر التار 

 .هتلر علو سبيل املةال ألالالم بنتاا كأداة دعائية خالل الحرب العاملية الةانية، ليبرهن علو القوة الخام لأللالم
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ومه استمرار نمو التكنولوجيا، استخدم القادة السياسيون والاقتصاديون السينما في تغيير وتشكيل توقعات 

الخاصة أو ملنفعة الشعب. كما أن وجود الترجمات سّهل علو صانعي ألالالم الوصول إلو جمهورهم الناس، إما ملصلحتىم 

 .املستىدف من جميه أنحاء العالم بلغتىم ألام

 ألافالم السنمائية مصدر إلهام: .1.1

ي وتتعلي فرغم أن البعض يرى ألالالم مترد أعمال مسلية يقتل بىا وقتي، لإنىا في حقيقة ألامر تعمل علو تةقي

 .يفكر، يتعاطا، يغضب، وتدلعي لفعل الخير أو الشر

علو سبيل املةال، تذكرنا ألالالم الرومانسية بأهمية الحب، وملاذا يستحق القتال من أجلي، وتتعلنا نبكي 

 .ونضحك علو عيوبنا الرومانسية، وبالتالي تساعدنا علو لهم شركائنا وألراد عائلتنا أكثر

لالم التي تمنح مؤامرالىا الكةيرين أسبابا للنىوض كل صباا واملغامرة في العالم بش يء من وهناك العديد من ألا 

ألامل والتفاؤل.. ألالم تشجه الناس علو التغلب علو آلاالم الشخصية والتأثير بشكل إيتابي علو حياة آلاخرين، كما 

من بطولة النتم ألاميركي ويل سميث، وليلم  0222عام  (The Pursuit of Happiness) "لعل ليلم "السعي وراء السعادة

 .pp 01-02.2221) .لكل من جاك نيكلسون ومورغان لريمان 0220عام  (The Bucket List) ""قائمة الدلو

https://www.aljazeera.net) 

 ألافالم السينمائية تخلق الوعي بجوانب الحياة:.2.1

وألانشطة املدرسية مةل الفن والرياضة، وتلعب ألالالم دورا يحتاج الناس إلو تذكيرهم بأهمية التعليم الرسمي 

مهما في التأكيد علو أهمية التعليم وأنشطتي املتنوعة، كما تعطي ألكاًرا ألصحاب املصلحة في التعليم حول كيفية 

 .تحسين أنتمة التعليم في أجزاء مختلفة من العالم

السلبية لتعاطي املخدرات والكحول، وتساعد الناس علو لهم  وعلو الجانب آلاخر، تقودنا ألالالم إلو لهم آلاثار 

لتاعة العيش بال مأوى في مخيمات الالجئين، لتوقظ حواس التعاطا لدى ألاشخاص الذين لم يختبروا حرًبا أهلية 

 .من قبل، وتساعد علو الشعور باملسؤولية عن الذين يعيشون في البلدان التي مزقتىا الحرب

 نمائية تعكس الثقافة:ألافالم السي .2.1

كل ليلم أو عمل تلفزيوني يتم إعداده وتطويره في ثقالة معينة، ويعكس ما يؤمن بي أصحاب هذه الةقالة وكيا 

يتعايشون، لتسهل ألاعمال السينمائية والدرامية لهم املخاوف والعيوب ونقاا القوة لهذا املتتمه، بدال من محاولة 

  .لكها من خالل التفاعالت اليومية

عندما يتحدى املتتمه معتقداتي وأيدولوجياتي السائدة في ألالالم، يصبح أكثر قدرة علو استتواب نفسي وتبني 

ن الناس من جميه أنحاء العالم من مشاهدة ألالالم بغض النتر عن لغتىا 
ّ
موقا الغير. وبفضل رواج الترجمة تمك

 .ألام، ولهم ثقالات املتتمعات البعيدة

 ينمائية تعلمنا التاريخ:ألافالم الس.0.1

تقوم الكةير من ألالالم التاريخية علو الحقائق، وحتى ألالالم التي تعتمد علو القصص الخيالية، لإنىا ال تزال 

تصور لنا كيا كان العالم قبل اختراع ألاجهزة والتطور التكنولو ي الذي نعرلي اليوم.. إنىا تربط العالم الحديث 

 .باألجيال املاضية



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 102 
 

 رلينب –ي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراط           

 

 العددالرابع عشر  

2222 

سبيل املةال تشرا ألالم حرب ليتنام ما حدث في تلك الفترة وتساعد جيل اليوم علو تقدير أهمية الحرب، لعلو 

 .كما تساعده علو لهم متريات ألاحداث وربط الحاضر باملا  ي والتعلم والتنبؤ بأحداث املستقبل

 سلبيات ألافالم السينمائية: .2

 تبلد املشاعر: .1.2

الاجتماعي اليوم أن ألالالم تأكل مشاعر التعاطا لدى الناس من خالل جعل  يرى العديد من علماء النفس

العنا ومعاناة آلاخرين مقبولة ومألولة، لتزيد ثقالة الفرجة وينتشر تبلد املشاعر والالمباالة بين الناس، لترى العديد 

 .بعضناس أو يقتلون بعضهم المن ألاشخاص في املناطق الحضرية ألاكبر يكتفون باملراقبة السلبية عندما يصيب ال

 تحديات ألابوة: .2.2

تضه بعض ألالالم الكةير من التحديات أمام آلاباء عند تربية أبنائىم، لعلو سبيل املةال تعطي ألالالم 

الرومانسية صورة غير واقعية عن الحياة الزوجية والعالقات الحميمية، وتتعل ألالم الجريمة الكذب مبررا. كما أن 

 .ما تعمل علو تطبيه السرقة وعدم ألامانةهناك ألال 

أضا إلو ذلك كلي أن بعض ألالالم تسهل وصول املراهقين إلو املحتوى إلاباحي عبر إلانترنت، ومشاهدة ألاغاني 

التي تدعو إلو تعاطي املخدرات واملواد املخدرة. كل هذا املحتوى مضلل للشباب دون وجود أي إستراتيتيات موثوقة أو 

 ونة يمكن لآلباء الاعتماد عليىا لحماية أطفالهم.حلول مضم

 مليار دوالر.. كورونا  هدد دور السينما في العالم:  12خسائر قد تصل إلى .2

العديد من صناع ألالالم واملوزعين اتخذوا قرارا بتأجيل عرض ألالمهم في الصاالت في ظل انتشار ليروس كورونا 

ب بىا ليروس كورونا عامليا علو ألاضرار الصحية وخسارة ألارواا، وإنما امتد لم تتوقا الخسائر التي تسب))ألاناضول 

ألامر ليشمل أضرارا اقتصادية ثم لنية، لبعد إغالق أكثر من سبعين ألا دار عرض بسبب انتشار الفيروس قدرت 

مليارا  10لي الخسارة إلو مليارات دوالر حتى آلان، ويتوقه أن يصل إجما 0خسارة شباك التذاكر املادية بما ال يقل عن 

 .إذا استمرت ألازمة لشهر مايو/أيار املقبل

مسرا في  1222التي يبلغ عددها أكثر من - (AMC) "وحاولت بعض املسارا ودور العرض مةل مسارا "أي إم س ي

س كورونا اتخاذ خطوات لحماية العمالء في أعقاب ليرو -الواليات املتحدة ألاميركية، ودور عرض "ريغال" في الهند

 .مارس/آذار الجاري للحد من الخسائر 14الجديد منذ 

، لتشجيه %52ونصت تلك الخطوات علو تخفيض عدد املقاعد والتذاكر التي يتم ذجزها بكل حفلة إلو 

املشاهدين علو البقاء علو مسالة متر واحد علو ألاقل من بعضهم، كذلك أعلنوا عن قيامهم بتنتيا املسارا وألاسطح 

 .تطلبات الحماية من الفيروس، كما أوصوا بأن أي موظا يشعر باملرض ال يمكني القدوم إلو العملولقا مل

ورغم كل تلك إلاجراءات الاحترازية وأمام الضغوا املتتمعية وإغالق الكةير من ألاعمال التتارية لو ئ الجميه 

أسبوعا بدءا  10و 2حدة ألاميركية ملدة تتراوا بين بإعالن مسارا "أيي إم س ي" إغالقها الرسمي ملسارحها في الواليات املت

 .من اليوم، وألامر نفسي أعلني أصحاب "ريغال" وإن كانوا لم يحددوا لترة زمنية لإلغالق
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 تأجيل ألافالم ألجل غير مسمى:.1.2

وفي الوقت نفسي، استمرت بعض دور العرض ألاخرى في العمل بشكل طبيعي، وفي ظل إغالق املدارس 

معات ومنح الكةير من الشركات إجازات للعاملين لديىا بالكةير من البلدان، يأمل البعض في أن تصبح لديىم القدرة والجا

علو الذهاب إلو السينما والاستمتاع بمشاهدة ألالالم في الصاالت الفارغة التي هجرها الكةيرون خولا من أن لىدد 

 .سالمتىم

 قرارا -خاصة أصحاب ألالالم الكبرى -من املوزعين وصناع ألالالم وما لم يحسبوا حسابي كان اتخاذ العديد 

بتأجيل طرا ألالمهم مقتنعين بأن ذلك هو ألالضل، خاصة أن التأخير من شأني ضمان تمكن العالم بأسره من 

 .املشاهدة، وهو ما سوف يضمن لهم بدوره املزيد من إلايرادات

، و"لاست آند (No Time To Die) "رأسها "ال وقت للموتوشمل قرار التأجيل ألالما كبرى ومنتترة، علو 

، في حين اتخذت (A Quiet Place 2) "، والجزء الةاني من ليلم الرعب "مكان هادئ(The Fast and Furious) "لوريوس

 The New) "ديزني قرارا بتأجيل عرض النسخة الحية من "موالن" وليلم الفانتازيا والخيال العلمي "املتحولون الجدد

Mutants)وليلم الغموض والرعب ، (Antlers). 

وسوف يتم تحديد مواعيد أخرى للعرض في وقت الحق، وهو ما بررتي ديزني بكونىا ال ترغب في طرا أول ألالمها 

الكبرى، في حين نسبة أن كبيرة من الجمهور في حالة عزل ذاتي أو ليسوا بحالة مزاجية للجلوس في غرلة مغلقة ملدة 

 .محاطين بالغرباءساعتين 

وقد دعا كل ما سبق البعض إلو طرا لكرة أن تقوم ألاستوديوهات بعرض ألالمها املعلقة عبر شبكات البث 

الحصرية مقابل مبلغ إضافي، وهكذا سيستطيعون جني بعض املال وعدم مقاسمة ألارباا مه دور العرض طاملا أن 

عريض أمام شاشات مةل نتفليكس وغيرها التي يبدو أنىا ستكون الجميه يمكةون في منازلهم، ويكرسون وقت لراغهم ال

 .الرابح ألاكبر في هذه ألازمة العاملية

ورغم إقبال الناس علو شبكة نتفليكس لإن الشركة أعلنت إيقاف جميه إلانتاجات التلفزيونية والسينمائية، 

 ."نشر بمتلة "هوليود ريبورتر سواء في الواليات املتحدة ألاميركية أو كندا ملدة أسبوعين، ولقا ملا

أما شركة "وارنر براذرز" لإلنتاج والتوزيه السينما ي والتلفزيوني لقررت إيقاف إنتاج أكثر من سبعين عمال 

 (p02.2222. https://www.aljazeera.net.)تلفزيونيا تراوحت بين التصوير حاليا أو علو وشك البدء

 :إجراءات التطبيق

 الدراسة:منهج 

تحليلها باعتباره يقوم علو جمه البيانات و " املنهج الوصفي التحليلي "  املالئم لطبيعة الدراسة الحالية هو املنهخ

 إحصائيا بطرق ارتباطيي وأخرى لارقيي.
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 الدراسة:مجتمع وعينة 

ة مائياشتملت هذه الدراسة علو عينة من ألالالم موزعة علو أربعة أنواع من ألالالم السينمائية: ألالم سين

تعالخ قضايا الطالق، ألالم سينمائية تعالخ قضايا العنا ألاسري، ألالم سينمائية تعالخ القضايا ألاخالقية، ألالم 

 سينمائية تعالخ قضايا الهجرة:

 يبّين أنواع ألافالم السينمائية التي تعالج القضايا الاجتماعية  :(21جدول رقم)

 أنواع ألافالم
 العدد وانسبة

 نسبةال العدد

 %22.22 20 أفالم سينمائية تعالج قضايا الطالق

أفالم سينمائية تعالج قضايا العنف 

 ألاسري 
22 29.22% 

 %22.20 21 أفالم سينمائية تعالج القضايا ألاخالقية

 %22.22 20 أفالم سينمائية تعالج قضايا الهجرة

 % 122 12 املجموع

 

( أربعة أنواع من ألالالم السينمائية، منطقة أربعة 24)تكونت من  ( إلو أّن عينة الدراسة21يشير الجدول رقم)

(.  ألالم سينمائية تعالخ قضايا العنا ألاسري بنسبة % 11.11ألالم سينمائية تعالخ قضايا الطالق وبنسبة بلغت )

ية تعالخ قضايا ألالم سينمائ (،% 28.14بنسبة بلغت )القضايا ألاخالقية و  (. ألالم سينمائية تعالخ% 05.22) بلغت

 الهجرة.

 أدوات الدراسة وخصائصها السياحية:

السينما الجزائرية  بط: واقهخاص  (شوشانعمر حسيني وزهرة  )الدكتورينتم استخدام استبيان من إعداد 

 ، وقد تكونت ألاداة في صورلىا النىائية من جزئين:من منظور معالجتها للقضايا الاجتماعية

  -ت أولية عن املفحوصين تمةلت في البيانات العامة: تضمن بياناالجزء ألاول 

ث بلغ عدد ، حيفي معالجتىا للقضايا الاجتماعية تضمنا الفقرات التي تقيس درجة دور السينما الجزء الثاني والثالث:

 ممتاالت( رئيسة هي: ألالم سينمائية تعالخ قضايا الطالق، ألال لقرة؛ وزعت علو أربعة أبعاد ) (66)هذه الفقرات 

ألالم  ،خالقية، قاعات الترليي الساحليةسينمائية تعالخ قضايا العنا ألاسري، ألالم سينمائية تعالخ القضايا ألا 

 سينمائية تعالخ قضايا الهجرة

(، والجزء 0-1/ال( يقابلي الدرجة ))نعممن لقرات الاستبانة علو مقياس ثنا ي  بتعديل جزءوقد قمنا في هذه الدراسة 

 ( درجة ولق ما يخدم هذه الدراسة.1-0-1/ أحيانا/ نادرا( يقابلي الدرجات ) )دائمااس ثالثي ألابعاد ألاخر علو مقي

وفي مرحلة التحليل تم تحويل لقرات السلم الةالثي إلو سلم ثنا ي بىدف تسهيل قراءة وتفسير النتائج، وقد تم إعادة   

من الجزء  10-12-11-9-4من الجزء الةاني و  1-5قرات هي: الف )وهذهترميز لقرات الاستبانة السلبية لتصبح ايتابية 

 الةالث(. وعليي أصبح السلم الةنا ي يعني:

 ( ال توجد صعوبة1)
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 ( توجد صعوبة 0)

 والجدول التالي يبين طبيعة لقرات ألاداء وتوزيه الفقرات علو أبعاد الدراسة.

 ةتوزيع فقرات أداة الدراسة عل أبعادها الرئيسي :(22)الجدول 

 ألابعاد
 فقرات السلم الثالثي

 دائما( -نادرا -)أحيانا

فقرات الجزء الثاني السلم 

 ال( -)نعمالثنائي 
 املجموع

أفالم سينمائية تعالج قضايا 

 الطالق
2-1 

19-9-0-2-2-1-22-26-29-20-

22-22. 
10 

أفالم سينمائية تعالج قضايا 

 العنف ألاسري 
0-2 22-2 0 

يا اأفالم سينمائية تعالج القض

 ألاخالقية
/ 21-12-2-6 0 

أفالم سينمائية تعالج قضايا 

 الهجرة
/ 

12-12-16-10-12-12-11-1-21-

22-21-22-11 
12 

 21 21 2 املجموع

 

 ألاساليب إلاحصائية:

 لتطبيق ألاساليب إلاحصائية التالية: Spssالختبار صحة لروض الدراسة لقد تم استخدام برنامج 

 معادلة سبيرمان براون  –املعياري  الانحراف–املتوسط الحسابي . 

 اختبارTعن الفروق ذات الداللة التي تعزى إلو متغيري) السينما/ معالجة القضايا الاجتماعية(. )للكشا 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

ايا ضهناك صعوبات تواجي السينما الجزائرية من منتور معالجتىا للق"  عرض نتائج الفرضية ألاولى التي تنص على:

 الاجتماعية في ظل انتشار جائحة كورونا " 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية والانحرالات املعيارية لدرجة استتابة املفحوصين 

علو متاالت الصعوبات التي تواجي السينما الجزائرية في متال معالجة القضايا الاجتماعية في ظل انتشار جائحة 

 : الجدول التاليوجهة نتر املسؤولين علو القطاع؛ كما يبيني  كورونا " من
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يبين الفروق في نوعية صعوبات تواجه السينما الجزائرية من منظور معالجتها للقضايا  :(22الجدول رقم)

 الاجتماعية في ظل انتشار جائحة كورونا.

 الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي مجاالت الدراسة

 2.22 1.62 ئية تعالج قضايا الطالقأفالم سينما

 2.22 1.21 أفالم سينمائية تعالج قضايا العنف ألاسري 

 2.21 1.62 أفالم سينمائية تعالج القضايا ألاخالقية

 2.22 1.02 أفالم سينمائية تعالج قضايا الهجرة

 

السينما في الجزائر ليما ( أن أعلو متوسط حسابي لدرجة استتابة املسؤولين علو قطاع 21رقم)يبين الجدول   

يخص نوعية الصعوبات التي تواجي السينما الجزائرية في متال ألالالم السينمائية تعالخ قضايا العنا ألاسري في 

وهذا يشير إلو اني توجد صعوبات في متال ألالالم السينمائية التي  (1.09الجزائر في ظل انتشار جائحة كورونا قد بلغ )

 سري في الجزائر.  .تعالخ قضايا العنا ألا 

في حين أظهرت النتائج أن هناك نوع من التوازن بخصوص ألالالم السينمائية التي تعالخ قضايا الهجرة في 

 (1.42)الجزائر، إذ بلغ متوسط الاستتابة 

 ة" هناك لروق في نوعية الصعوبات التي تواجي السينما الجزائري :عرض نتائج الفرضية الثانية التي تنص على أن

 من منتور معالجتىا للقضايا الاجتماعية في ظل انتشار جائحة كورونا ".

( يبين عدم وجود فروق في نوعية الصعوبات التي تواجه السينما الجزائرية من منظور معالجتها 20جدول رقم )

  للقضايا الاجتماعية في ظل انتشار جائحة كورونا

      

( بين املتوسطات الحسابية 2.25( أن هناك لروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )24يبين الجدول رقم )   

الجزائريين في هذه العينة في نوعية الصعوبات التي تواجي السينما الجزائرية حسب متغير لدرجة استتابة املوظفين 

  مستوى الداللة "Tقيمة" املعياري  الانحراف الوسط الحسابي الجنس مجاالت الصعوبات

أفالم سينمائية تعالج قضايا 

 الطالق

 2.11 1.62 ذكور 
 دالة 2.22-

 2.19 1.69 إناث

أفالم سينمائية تعالج قضايا 

 العنف ألاسري 

 2.22 1.62 ذكور 
 دالة 1.69-

 2.22 1.22 إناث

أفالم سينمائية تعالج القضايا 

 ألاخالقية

 2.21 1.92 ذكور 
 غير دالة 2.21-

 2.21 1.62 إناث

أفالم سينمائية تعالج قضايا 

 الهجرة

 2.22 1.02 ذكور 
 دالة 2.20-

 2.22 1.92 إناث
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- » Tالخبرة في ظل انتشار جائحة كورونا، تعود إلو متغير الجنس، وهذا لصالح املوظفات إلاناث، حيث بلغت قيمة"

 .2.25الترتيب؛ وهي دالة إحصائيا عند املستوى  علو»  0.14-، 1.25-، 2.20

بينما لم تتهر النتائج أي لروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة استتابة املوظفين الجزائريين في           

هذه العينة في نوعية الصعوبات التي تواجي املوظفين الجزائريين في متال السينما من خالل توقعالىم حسب متغير 

 .2.25( وهي غير دالة إحصائيا عند املستوى 2.09-) Tظل انتشار جائحة كورونا، حيث بلغت قيمة  الخبرة في

 

يبين نتائج الفروق من خالل الصعوبات املتعددة التي تواجه السينما الجزائرية من منظور معالجتها  :(29)جدول 

 للقضايا الاجتماعية في ظل انتشار جائحة كورونا.

 

 الانحراف املعياري  الوسط الحسابي الخبرة مجاالت الصعوبات
  مستوى الداللة "Tمة"قي

أفالم سينمائية تعالج 

 قضايا الطالق

 2.21 1.62 سنوات9اقل من 

 غير دالة 2.62-

 2.29 1.60 سنوات 12أكثر من 

أفالم سينمائية تعالج 

 قضايا العنف ألاسري 

 2.22 1.21 سنوات9اقل من 

 غير دالة 2.09-

 2.26 1.22 سنوات 12أكثر من 

تعالج  أفالم سينمائية

 القضايا ألاخالقية

 2.22 1.99 سنوات9اقل من 

 غير دالة 2.29-

 2.29 1.92 سنوات 12أكثر من 

أفالم سينمائية تعالج 

 قضايا الهجرة

 2.11 1.02 سنوات9اقل من 

 غير دالة 2.21-

 2.22 1.02 سنوات 12أكثر من 

 

 نه:أعرض نتائج الفرضية الثالثة والتي تنص على 

 د صعوبات متعددة تواجي السينما الجزائرية من منتور معالجتىا للقضايا الاجتماعية. في ظل انتشار جائحة كورونا توج

( بين املتوسطات 2.25( اني ال توجد لروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )25يبين الجدول رقم )

قتىا بمعالجة املشكالت والاجتماعية واملتمةلة في: قضايا الحسابية لدرجة استتابة ألاسر الجزائرية هي السينما وعال

في تغير العالقات الاجتماعية في ظل التروف  الهجرة املتمةلالطالق، العنا ألاسري، القضايا ألاخالقية، وقضايا 

ق ألراد التو الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الراهنة التي تتحكم ليىا ظاهرة انتشار جائحة كورونا. التي تواجي 

علو الترتيب؛ »  -T "   2.20-  ،-2.45 ،-2.05 ،-2.19 "، تعود إلو متغير الخبرة، حيث بلغت قيمة ألاسر في هذه العينة

 .2.25وهي غير دالة إحصائيا عند املستوى 
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 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة:

 الفرضية ألاولى:

ة املوظفين الجزائريين في متال السينما في ظل نتائج الدراسة أن أعلو متوسط حسابي لدرجة استتاب أظهرت

( 1.09التي تعالخ قضايا العنا ألاسري حيث بلغ )كان في متال ألالالم السينمائية انتشار جائحة كورونا  في هذه العينة 

ائر ، إذا ز معالجة لقضايا العنا ألاسري في السينما الجزائرية إال بصفة محتشمة " في الج ، مما يشير إلو أني ال توجد "

هناك تأثير كبير لجائحة كورونا في الفترة ألاخيرة و لسياسة انتاج ألالالم والتي تتحكم في نوعية ألالالم التي يتم إنتاجها  

وفي وسائلي وأساليب التعامل مه القضايا الاجتماعية والتي لرضتىا ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية  وصحية 

ية في الجزائر وصعوبتي  إنتاجها عموما أهم مؤثر علو نوعية ألالالم السينمائية املنتتة   خاصة وتعد ألالالم السينمائ

تقريبا  في ظل انتشار جائحة كورونا، نترا ملا تتركي تلك التذبذبات في ألالالم السينمائية من آثار سلبية وخاصة زعزعة 

 الةقة لدى ألراد املتتمه  في السينما الجزائرية. 

 علو متال " ألالالم السينمائية املوظقين كانت النتائج أن أدنى متوسط حسابي لدرجة استتابة في حين أظهر 

، مما يشير إلو اني هناك ولرة في ألالالم السينمائية التي تعالخ قضايا الهجرة 1.42التي تعالخ قضايا الهجرة " والذي بلغ 

 لالم السينمائية.في الجزائر مما يشير إلو أن هناك اهتمام بىذا النوع من ألا 

 الفرضية الثانية:

كور الذنتائج الفرضية الةانية وجود لروقا ذات داللة إحصائية بين استتابات املوظفين بنوعيىا  أظهرت  

عالخ متال ألالالم السينمائية التي ت )باستمناءظل انتشار جائحة كورونا  تواجههم فيفي متاالت الصعوبة التي  وإلاناث

 نس.باختالف متغير الج ألالالم السينمائية التي تعالخ قضايا الهجرة والتي لم يتهر أية لروق(قية وألاخالالقضايا 

 الفرضية الثالثة:

غير ، والتي تعود إلو متبات املوظفين علو متاالت السينمانتيتة هذه الفرضية أي لروق بين استتا لم تتهر

ايا العنا تعالخ قض ألالم سينمائية ،مائية تعالخ قضايا الطالقالم سينسنوات الخبرة في ظل انتشار جائحة كورونا )أل

 ، ألالم سينمائية تعالخ القضايا ألاخالقية، ألالم سينمائية تعالخ قضايا الهجرة(.ةألاسري

 :  اقتراحات الدراسة

 التي كان أبرزها: 

  لرضتىا  التقيد بالتروف التي مشروعات الانتاج السينما ي بأنواعي املختلفة في الجزائر دون  الاستةمار فيدعم

 جائحة كورونا ولكن بتطبيق إجراءات وقائية صارمة.

  وذلك بتبسيط  ،والاجن يتولير املنا  املالئم لالستةمار في القطاع السينما ي وإعطاء ألاولوية لالستةمار الخاص

 ونا.كور تي لرضتىا جائحة إلاجراءات أمام املستةمرين في القطاع السينما ي وتحفيزهم دون التقيد بالتروف ال

  تولير ودعم مراكز املعلومات والبيانات وتشجيه الدراسات وألابحاث حول سبل تطوير القطاع السينما ي

 الجزائري وزيادة قدراتي التنالسية في ظل جائحة كورونا والتأقلم مه هذا الترف الطارئ والخطير.
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 : خاتمة

 الحديث وفيسينما واهميتىا الاقتصادية والتنموية في العصر من خالل ما تم عرضي تتدر إلاشارة إلو أن ال

كورونا رغم الضغوطات التي لرضتىا القيود الاقتصادية والتنموية جراء  كبير بتائحةالجزائر خصوصا لم تتأثر بشكل 

صوصا خ انتشار هذه الجائحة الخطيرة من اجل النىوض بقطاع السينما ومعالجتي للقضايا الاجتماعية علو اختاللها

الدولة  بالنفه علو طائلة تعودوحمايتىا وتطويرها كذلك وجب علو الحكومة التكفل بىذا القطاع املهم رني يدر أرباا 

 واملتتمه.

  املراجع:قائمة 

 .(، الفنون في حياتنا،دار الهدى ، عين مليلة، الجزائر0229خلا،)  ،بشير (1

م ت إلصالا ما ألسده كورونا.. حلول رئيسية قد تنقذ صناعة السينما من إلالالس.. (0202، 24 20الجزيرة. ) (0

الاسترداد من الجزيرة: 

https://www.aljazeera.net/news/arts/2020/4/2/%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%

AD-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%B3%D8%AF%D9%87-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-

%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF 

تم الاسترداد من الجزيرة:  ملهمة ومدمرة. كيا تؤثر صناعة السينما في متتمعاتنا.(. 0202، 25 12الجزيرة. ) (1

https://www.aljazeera.net/news/arts/2020/5/16/%D9%83%D9%8A%D9%81-

%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7 

تم الاسترداد من العربي:  هل تنتو صناعة السينما من جائحة كورونا؟(. 0202، 20 19العربي. ) (4

https://www.alaraby.co.uk/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%88-

%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-

%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9F 

 

  



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 110 
 

 رلينب –ي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراط           

 

 العددالرابع عشر  

2222 

 :11ة كوفيد ضوء جائح بالجزائر فيراهن إلانتاج السينمائي 

 بالسينما املتعلق 22-11 رقم قانون الفي ضوء قراءة 

The film production bets in Algeria considering the Covid-19 pandemic: 

Reading in the light of Law N° 11-03 related to cinema 
 جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان/الجزائر / د. بدير محمد

Dr. Badir Mohamed / University of Abou Bekr Belkaid, Tlemcen/ Algeria 

 

 ملخص الدراسة:

إن الهدف من هذه الدراسة نابه من رؤية استطالعية وقراءة في املضامين والضوابط القانونية التي نص عليىا املشرع الجزائري، 

في الجزائر، وهو الحال الذي يبقى حبيس القوانين التي لم ومدى تأثيرها في الزمن آلاني وما تخلفي جائحة كورنا علو الصناعة السينمائية 

 تتسد باألساس وتطبق وتأخذ بعين الاعتبار.

إن استحداث منصب نكاتب الدولة لدى وزيرة الةقالة والفنون املكلا بالصناعة السينماتوغرالية وإلانتاج الةقافين كفيل ببعث 

املتعلق بالسينما  11-21نتاج السينما ي في الجزائر، وهذا ملراجعة أحكام القانون رقم النشاا الةقافي وإلانتاج السينما ي وما يعانيي إلا 

مما قد يغير في منحو إلانتاج السينما ي بالجزائر إلو حد ما،  بىدف دعم املشاريه والسمعي البصري والنصوص التطبيقية املتعلقة بي، 

زائر في ضوء ما تخلفي جائحة كورونا علو القطاع الصناعي السينما ي في العالم عامة والجاصة بمتال السينما، السينمائية التي تستتيب للمعايير الفنية والتقنية الخ

 خاصة.

 ، الضوابط القانونية21-11، إلانتاج السينما ي، قانون رقم 19جائحة كوليد  الجزائرية، السينما الكلمات املفتاحية:

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. 

:مقدمة  

شطططططاا ن يعتبر النشطططططاا السطططططينما ي كغيره من النشطططططاطات الصطططططناعية والتتارية إضطططططالة إلو طابعي الفني والةقافي،

ليي، وهذا تة عيكفل بوحدة العناصر التالية: كاإلنتاج والتوزيه والاستغالل والبث، وكذا حفظ أرشيا ألالالم واملحال

وبالرجوع إلو العناصطططططططططر التي . املتعلق بالسططططططططينما 0211لبراير  10املؤر  في  11-21من القانون  24ما نصططططططططت عليي املادة 
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تؤسططططس لركب الصططططناعة السططططينمائية، يتضطططططح لنا جليا أن أهم عنصططططر من بين هذه العناصططططر هو إلانتاج السطططططينما ي، إذ 

الذي يتعلق  21-11ذا ما يتضح جليا في نصوص املواد القانونية املتعلقة بقانون يعتبر منطلقا تقوم عليي السينما، وه

بالسطططططططينما، كاألحكام العامة، وممارسطططططططة النشطططططططاا السطططططططينما ي من خالل إلانتاج والاسطططططططتغالل والتوزيه، وتمويل السطططططططينما 

 وترقيتي، ومن ثم التكوين في مهن السينما.

، وعدد من كما جاء في الجريدة الرسطططططططمية للجمهورية الجزائرية 21-11املتعلق بالسططططططينماقانون ال وعليي، أمسطططططط ى

في  ،ينما إلانتاج السطططي يمية التي صطططدرت خالل الفترة املدروسطططة والتأثير الذي أحدثتي علونتالنصطططوص التشطططريعية والت

 .تاجملية إلانبل عمل علو تطويق ممارسة النشاا السينما ي والتحكم في ع عفي نتاا القطاعدم مساهمتي إلو حد ما 

مر صناعة ألا  بالرغم من تصنيا الكةيرين لصناعة السينما علو أنىا نشاا لني ثقافي لقط، إال أنىا في واقهو 

 وتمةيل وإخراج وتصوير وإنتاج حيث تتتمه مفردات الفيلم من نص ،صناعة تحويلية ّيةمكتملة ألاركان مةلها مةل أ

 .يقدم علو شاشات العرض لتخرج عمال وتوزيه في منتومة واحدة بمراحلها املختلفة

تأثيرها منحصرا  بقى، حيث ي19جائحة كوليد  التي خلفتىا لتداعيات الاقتصاديةفي ا أجمه بينما يشترك العالم

عديد شأنىا شأن ال، بطبيعة املنتومة الاقتصادية بىا، ومدى قدرلىا علو تحمل هذه التداعيات امرتبطو دول الكل  في

، كوروناحة جائكبيرة جراء منيت صناعة السينما في العالم بخسائر حيث االقتصاد، ب نىضى التي تمن الصناعات الكبر 

 وإغالق لدور العرض.توقا إلانتاج من ثم و 

في هذا  (الرئيس التنفيذي ملتموعة سالسل دور سينما كرزون في اململكة املتحدة) نليليب كناتشبول نيقول 

من قبل علو حروب وجائحات ومتموعة من التغيرات التكنولوجية، لهناك ش يء  بالطبه! لقد تغلبت السينماالصدد: "

ما يتعلق بالتتمه معا في غرلة متلمة ملشاهدة ليلم را ه. وإنني علو يقين أن إعادة لتح دور السينما سوف تلقى 

الم علو الشاشة احتفاالت ضخمة، وسوف نرى الجماهير وهي تسعو جاهدة للخروج من امل زل والتتمه ملشاهدة ألال

 . (Philip Knatchbull, 2020) "الكبيرة معا

ة بحث عن سبل إنتاجيأال يتب اللالسؤال الجوهري الذي يطرا نفسي في هذه الدراسة يأتي علو النحو التالي: 

املتعلق بالسينما وفي ضوء  21-11سينمائية بالجزائر كفيلة بتعويض النقائص السلبية الذي تم طرحها ضمن قانون 

 الراهن؟تتارة سينماتوغرالية في ضوء الترف و هل بات ضروريا وجود صناعة ما تخلفي جائحة كورونا؟ و 

 إن أهمية هذه الدراسة نابعة من تأسيس:

  قراءة في نصوص املواد القانونية، والوقوف علو أهم املشاكل التي تعيق إلانتاج السينما ي في ضوء ما تخلفي

 جائحة كورونا.

  21-11دله بقاطرة النتاا لعملية إلانتاج السينما ي في الجزائر، ولق مراجعة نصوص املواد من قانون 

 املتعلق بالسينما.

  داخل الجزائر وخارجها. السوق السينما يالنتر في متطلبات 
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  ية الرقمية والتكنولوجالدله بقاطرة التحدي للصناعة السينمائية داخل الجزائر، من خالل تفعيل التطورات

 الراهنة وما يفرض العصر.

 .إعادة النتر في الصناعة املحلية والنتر في الجانب املغيب من القانون املتعلق بالسينما 

 . الجائحة ومنظومة إلانتاج السينمائي:1

يتول في  ، ثلة هذه املفردات تنضوي تحت طائفة الوباء الذي ال يزال19الجائحة أو ليروس كورونا أو كوليد 

ربوع العالم، وال يزال موضوع العصر وحديث الساعة علو املستوى املحلي والدولي وعند العام والخاص، والجائحة 

بمدينة  0219لانتشر بسرعة في العالم بدءا من ديسمبر  Covid-19باملفهوم البسيط هي جائحة ناتتة عن مرض كوليد

 ووهان الصينية.

ذي أطلقتي منتمة الصحة العاملية للفيروس املسبب ملرض الالتىاب الرئوي هو الاسم ال 19-سم كوليدأما ا

 فيروسات كورونا لصيلة واسعةالحاد واملعروف باسم )كورونا(، والذي أعلنتي منتمة الصحة العاملية جائحة عاملية. "ل

 تتراوا من نزالت البرد الشا عة إلو الاعتالالت ألا 
ً
ق شد وطأة مةل متالزمة الشر الانتشار معرولة بأنىا تسبب أمراضا

، لهذا (0202)منتمة الصحة العاملية، ( ومتالزمة الالتىاب الرئوي الحاد الوخيم )السارس(" MERSألاوسط التنفسية )

 .دولة 012شمل عددا كبيرا من الدول، حيث مست الجائحة أكثر من املرض املعدي اجتاا العالم و 

يزت الجائحة عن غيرها من ألاوبئة التي مست العالم عبر التاريخ بمتموعة من الخصائص كان من تم وعليي،

 أبرزها: 

دولة عبر العالم وهذا من النتائج السلبية للعوملة التي جعلت  192: إذ مست هذه الجائحة أكثر من ةالعاملي .1

 .العالم قرية واحدة

د اللمس أو التقارب أكثر بين ألالراد، أو ينتقل من الش يء سرعة الانتشار: إذ ينتقل من شخص إلو آخر بمتر  .0

 .امللوث إلو الفرد حتى دون انتقال الفرد آلاخر

بينت دراسة أن لترة حضانة ليروس التخفي: حيث ال تتهر أعراضي علو املصاب بي حتى بعد مدة، حيث  .1

ا إلاصابات. وهذوعين قد ال تكفي للتأكد من ألسب يوما، وهذا يعني أن لترة الحجر الصحي 14كورونا الجديد قد تتتاوز 

 (120، صفحة 0202)توهامي محمد رضا، عامر عبد اللطيا، ما جعلي سريه الانتشار." 

من جهة أخرى، كشفت الجائحة عن ضعا ألانتمة الصحية للدول التي تتماش ى مه ركب التقدم التكنولو ي 

 والتقني، للم تدرك حينىا الخطورة وعجزت في التدخل السريه الحتوائىا، وهذا انطالقا من: والتطور العلمي

  املواجهة الذاتية: انفراد كل دولة بوضه خططها ملواجهة الوباء، دون أي تدخل إنساني من املنتمات"

 ها متضررة أيضا، وهذا ما كاناملتخصصة أو الدول العتمى أو حتى دول الاتحاد ليما بينىا كاالتحاد ألاوربي، باعتبار 

 .واضحا ليما حصل في إيطاليا وإسبانيا، مما عزز مفهوم سيادة الدولة
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  تغيير املفاهيم وإعادت ترتيب ألاولويات: حيث تراجه مفهوم ألامن الدولي أمام ألامن القومي، واتخذت جميه

ل الجوار وإلاسراع في جلب رعاياها من الدول الدول تدابير لىدف إلو حماية أمنىا القومي من خالل غلق حدودها مه دو 

 .ألاجنبية وكذلك شل حركة املالحة البحرية والجوية

  شلل اقتصادي عالمي وانىيار السوق الاقتصادي الدولي وانىيار معتم الاقتصاديات نتيتة للحتر والحجر

تكون نتائتي ظاهرة علو العالم وإن الصحي إلالزامي، باإلضالة إلو انفراد الدول بدعم اقتصادها الداخلي، كل هذا س

، صفحة 0202)توهامي محمد رضا، عامر عبد اللطيا، كان التأثير متباينا بين الدول أجمه حتى بعد انتىاء الجائحة" 

ذه ألساس، حيث شملت ه، وبالتالي لإن الاقتصاد العالمي بعد الجائحة سيكون تنالسيا أكثر مما هو تعاوني با(120

 الجائحة كل املتاالت الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ومن بين املتاالت ألاكثر تضررا جراء مخلفات الجائحة، نتد املتال الةقافي قد تأثر هو أيضا بشكل أو بآخر من 

ديث قطاع إلانتاج السينما ي، وعليي لالح تداعيات الجائحة، نترا  للتأثير الذي الزم جل النشاطات الةقالية بما في ذلك

عن مهنة إلانتاج السينما ي هو الحديث عن املهنة التي يحمل القائمون عليىا أمانة الحفاظ علو أموال املمولين في متال 

و لالسينما، كالتوظيا ألامةل في متال إنتاج ألالالم وخاصة الروائية "وبعبارة أخرى هي املهنة املسؤولة عن الحفاظ ع

رؤوس أموال املنتتين السينمائيين باستةمارها الاقتصادي والفني السليم في متال إنتاج ألالالم، بما يكفل استمرارهم 

لؤي )في السوق السينمائية ألن القائمين عليىا ينوبون عن هؤالء املمولين في استةمار أموالهم في هذا املتال املتخصص" 

 وهو إدارة إنتاج ألالالم السينمائية.  (10، صفحة 0202لزع ي، ا

طال تأثير الجائحة علو الصناعات السينمائية العالية ونتم إنتاجها، وقد تكون دار العرض نذا ستيت ثياترن في 

ر مدينة واشنطن علو سبيل املةال كأقدم دار عرض سينمائية لم تسلم من مخلفات الجائحة ولم تتتنب آلاثا

الاقتصادية للوباء، حيث "وصل التأثير إلو املناطق الريفية في الواليات املتحدة. وأعلنت نسينوورلدن، وهي واحدة من 

كبريات دور السينما في العالم، في الرابه من أكتوبر/تشرين عن إغالق مؤقت لدور العرض التابعة لها في الواليات 

د لعرض ليلم جيمس بوند الجديد نال وقت للموتن في الواليات املتحدة املتحدة. وجاء القرار بعد أخبار تأجيل جدي

 .(0202)ليروس كورونا: كيا يىدد الوباء بإسدال الستار علو أقدم دار سينما في العالم؟،  واململكة املتحدة"

ارات التوازن بين الاعتبارات الفنية والاعتب العمل علو تحقيق ذلك يسعو العاملون في حقل إلانتاج السينما ي إلو

الاقتصادية، وذلك علو مستوى مراحل إلانتاج بدءا من "مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية املسبقة إلو مرحلة العرض 

الجماهيري للفيلم بصاالت العرض السينما ي علو أن يكون ذلك دون تغليب ألي من هذين الاعتبارين علو آلاخر. وذلك 

في حالة تغليب الاهتمام مةال باالعتبارات الاقتصادية )التتارية( سيترتب علو ذلك تأثير سل ي علو مستوى الجودة  ألني

الفنية والفكرية لأللالم مما سينعكس أيضا علو املستوى العام لصناعة السينما وعلو سمعتىا ومستقبلها، وبالتالي علو 

خرى لإني في حالة تغليب الاعتبارات الفنية بالقدر الذي يمكن أن يؤثر علو اقتصاديالىا علو املدى البعيد. ومن ناحية أ

، كل هذا سيؤثر سلبا علو اقتصاديات الفيلم وإنتاجي، وبالتالي علو (10، صفحة 0202)لؤي الزع ي،  جماهيرية الفيلم"

 اقتصاديات الصناعة السينمائية عامة. 
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لالم الناجحة جماهيريا استخدمت شاشات العرض لبث نشاطات رياضية وألالم قديمة، وكذلك وبغياب ألا 

لعاليات خاصة، "وولقا لبيانات مؤسسة نأوميديان لالستشارات السينمائية انخفضت عائدات تذاكر السينما بنسبة 

لكبرى. وقد عانت الصين التي كانت علو مقارنة بالعام املا  ي. وطال هذا التأثير جميه ألاسواق ا 0202في املئة عام  02

في املئة،  22وشك أن تتتاوز الواليات املتحدة كأكبر سوق عرض سينما ي في العالم، من انخفاض في العائدات بنسبة 

في املئة. أما هوليوود  05بينما سجلت الهند، بلد إنتاج ألالم "بوليوود" واسعة الانتشار، تراجعا في املبيعات بنسبة 

في املئة، علو ألاقل، حسب تقديرات مؤسسة نبرايس  25ه أن تشهد انكماشا في عائدالىا من بيه التذاكر بنسبة ليتوق

 .(0202)ليروس كورونا: كيا يىدد الوباء بإسدال الستار علو أقدم دار سينما في العالم؟،  ووتر هاوس كوبرزن"

عن أساليب وطرق جديدة  ما إذا كانت التقنيات القديمة للفرجة ستبحث وقد تطرا بعض التساؤالت حول 

للمنالسة، مةلما لعلت بعض املؤسسات إلاعالمية الكبرى من خالل تأسيس ظهير رقمي يضمن لها املنالسة في ساحة 

امي في حتدمختلفة، وأصبح الصراع علو أشده بين املنصات الرقمية، وألارقام تتحدث عن تنالس شديد وتشير إلو ا

مليون مستخدم للمرة ألاولو، بينما حققت منصة  022، ليتتاوز Netflix الفترات املقبلة، لقد ارتفه عدد املشتركين في

 .(0201)هدير حمزة،  مليون مستخدما 00نشاهدن ونشاهد بلسن مه نىاية شهر رمضان املا  ي 

نما إلايطالية أصبح مخرجوها يشتكون من هجر املشاهدين لقاعات السينما مما إن السينما العاملية مةل السي

أثر سلبا علو نسبة ارتياد القاعات في هذا البلد، "إن هذه التاهرة لم تسلم منىا معتم الدول الغربية الرائدة في املتال 

يشكل شريان الصناعة  السينما ي، وذلك لكون السينما تتارة قبل أن تكون لنا، أي أن التوزيه ألالالم

 .(10، صفحة 0212)بغداد أحمد بلية، السينماتوغرالية، لإذا أصيب بخلل ستتأثر متاالت الحياة السينمائية" 

ية نوتمةل مهنة إلانتاج السينما ي النترة الشمولية العامة للعمل السينما ي، والهادلة إلو مراعاة كل أبعادها الف

والاقتصادية بشكل متوازن، ملا ليي الصالح العام للفيلم ولصناعة السينما ولفريق العمل الفني القائم علو صناعة 

الفيلم، من خالل القدرة علو تعميق العالقة ليما بين أعضاء هذه املهن كفريق عمل متكامل، بينما ال يمةل اقتصاد 

والتواهر الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية ألاخرى، وهذه  السينما كيانا معرولا، وإنما يرتبط بالجوانب

 :الارتباطات تأتي علو النحو التالي

  ارتباطات كلية: يرتبط قطاع صناعة السينما بمستوى التطور الاقتصادي، بينما ترتبط صناعة السينما

سواق، وتوالر رأس املال، واملهارات بمستويات الاقتصاد الكلي، مةل مستوى الدخل وتوزيه الخدمات، ونشاا ألا 

البشرية، إضالة لذلك، ال بد من توالر بيئة طبيعية، اجتماعية غنية بالتنوع والتعدد، بحيث تكون قادرة علو تلبية 

 .احتياجات صناعة السينما املتعلقة باملوارد الاقتصادية، وأيضا املتعلقة باملوارد البشرية والطبيعية

 بط منشآت ألاعمال السينمائية بالبنوك واملصارف وغيرها من الجهات املانحة للتمويل، ارتباطات جزئية: ترت

ولجهة الحصول علو الخدمات ترتبط منشآت ألاعمال السينمائية باملنشآت الخدمية مةل شركات ومؤسسات الكهرباء 

 .والاتصاالت والنقل وغيرها
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 ل منشآت ألاعمال السينمائية، وتتمةل هذه ارتباطات نوعية: ونتد هذه الارتباطات أكثر تتسيدا داخ

الارتباطات في استفادة هذه املنشآت من التطورات العلمية في متاالت إلادارة والاستةمار وأساليب التكنولوجيا املتطورة 

 وتعميمها في متال العمل.

 ائدة والنالذة ية السارتباطات تشريعية: تلتزم منشآت ألاعمال السينمائية بتطبيق كل قوانين التشريعات الرسم

في بنية العمل وانفاذها، وحاليا نتد كل منشأة تلتزم بتطبيق تشريعات وقوانين البلد الذي تعمل ضمني، في كل ما 

 يتعلق بأنشطتىا ولعاليتىا، مةل قوانين ألاجور واملعاشات واملكالآت والعطالت الرسمية والنتم وآلاداب العامة.

 نتاج ألالالم الوثائقية الطبية، ال بد من الاستعانة بمعلومات الجهات الطبية ارتباطات معلوماتية: في حال إ

املتخصصة واستخدام املواد ألارشيفية املتاحة لديىا، وينطبق علو ذلك ألالالم السينمائية ألاخرى، املتعلقة بالطيران 

 (42-45، الصفحات 0202)لؤي الزع ي، مةال أو املتاالت الحربية والتاريخية وغير ذلك. 

وبالتالي، علو غرار إلانتاج السينما ي في العالم، لإن الصناعة السينمائية في الجزائر لم تسلم من هذه التبعية 

نتتار ي افالاقتصادية والتروف السلبية التي يمر بىا إلانتاج السينما ي وكذا املصالح الةقالية ولروعها بالجزائر، وهذا 

علن أألالم إلعادة لتح قاعات السينما، حيث " قرار اللجنة الصحية املكلفة بمتابعة جائحة كورونا وإلالراج عن أربه

وذلك  .املركز الجزائري لتطوير السينما عن برمتة سلسلة من ألالالم الجزائرية، التي تم إنتاجها قبل جائحة كورونا

ادة بعث النشاا الةقافي والفني أمام الجمهور، إذا ما سمحت اللجنة الصحية تحضيرا إلعادة لتح قاعات السينما، وإع

في املائة من التلقيح، كشرا إلعادة است ناف النشاا الحي ولتح  02املكلفة بمتابعة كورونا التي اشترطت بلوغ نسبة 

. ليتصدر (0201)محمود بن شعبان،  الفضاءات الةقالية، بعد الحملة التي أطلقتىا تحت شعار نبالتلقيح تستمر الحياةن"

الفيلم الجزائري الطويل نإلو آخر الزمانن للمخرجة ياسمين شويخ، قائمة ألالالم التي يعتزم املركز الجزائري لتطوير 

ندم الذئابن إخراج عمار س ي السينما إطالقها في قاعات السينما، كما برمج املركز الجزائري لتطوير السينما ليلم 

لوضيل، وعرض الفيلم الجزائري نجنيةن للمخرج عبد الكريم بىلول، ومن ثم ليلم نصوت املالئكةن ملخرجي كمال يعيش، 

 كأحد ألاعمال التي برمتها املركز الوطني لتطوير السينما بقاعات العرض.

 صول وألاقسام(:الذي يتعلق بالسينما )قراءة في الف 22-11. أحكام من قانون 2

 الذي يندرج في العدد الةالث عشر من الجريدة الرسمية للجمهورية  21-11إن الحديث عن قانون 

الجزائرية، يأتي ليعرج إلو القواعد العامة والضوابط القانونية التي وضعها املشرع الجزائري، خدمة للجانب 

يىدف هذا القانون إلو تحديد القواعد العامة حكام العامة، إذ "من ألا  ألاولوالسينما ي بالجزائر، وهذا ما تضمنتي املادة 

، يعتبر النشاا السينما ي، بغض النتر علو طابعي الفني والةقافي املتعلقة بالنشاا السينما ي واستغاللي وترقيتي.

 .(15، صفحة 0211، 21-11)القانون رقم " نشاطا صناعيا وتتاريا

 :إلانتاج عملية بدء قبل السينمائي إلانتاج تحكم التي القواعد .1.2

، علو أني إبداع وصناعة تصوير عمل سينما ي من خالل املتعلق بالسينماالقانون من  11عرلت املادة لقد 

 ظ أنلحساب مؤسسات جزائرية أو أجنبية، نالح امتموع ألانشطة وإلاجراءات والوسائل، سواء كان إلانتاج تنفيذي
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 ،ويتمه من جهة أخرى عملية إلانتاج هي أساس النشاا السينما ي، كوني يتمه بين إلابداع الفني والصناعي من جهة، 

( . إل واملونتاجية )إلاخراج، التمةيل، التصوير، إلاضاءة نالفنية والتقو ألانشطة البشرية وهي بين ثالث عمليات، 

لية إلانتاج في عم يولة املالية، وأخيرا الوسائل وألاجهزة التقنية املستخدمةمن خالل الهياكل والس وإلاجراءات التسييرية

 (500، صفحة 0201)سارة قطاف،  بالتطورات التكنولوجية. االسينما ي، هذا ألاخير أصبح مرتبط

ت لحاال ل ولقاعملية إلانتاج السينما ي نه املتعلق بالسينما، تم 21-11من قانون  (5،2،0أحكام املواد )إال أن 

عن طريق كل ما يتعلق  السينما ي الانتاج حتر حاالت لإن هذه القواعد تشمل باألساس قبل البدء في عملية الانتاج، : ةتاليال

يمس ار و الاستعميمتد  ، وأي شكل قدثورة التحرير الوطنية رموزها وتاريخها ، ومن ثم إلاساءة إلولألديان بأعمال تس يء

بالتسجيالت السمعية  هذا ألاخير يتعلق .يحرض علو العنا والكراهية والعنصرية ، أو أي إنتاج سينما يبالنتام العام

وتوزيعي، لإن منح الترخيص هو من  واستنساخيالبصرية املوجهة لالستعمال الخاص للجمهور، وكذا نشر هذا إلانتاج 

 .صالحيات وزارة الةقالة

علو املنتج الحصول علو ترخيص الجزائري لقد اشترا املشرع  ،2 املادة في تم وكما املسبق الترخيص عن أما

يخضه انتاج ألالالم من القانون، إذ " 2املادة، كما تنص عليي باإلنتاج تمنحي الجهات املختصة حسب نوعية إلانتاج

 .(15، صفحة 0211، 21-11)القانون رقم  "التي تتعلق بةورة التحرير الوطنية ورموزها ملوالقة مسبقة من الحكومة

 وتكون وزارة املتاهدين هي الجهة املختصة في منح الترخيص املسبق لهذه ألانواع السينمائية.

 :إلانتاج بعد ما السينمائي إلانتاج تحكم التي القواعد .2.2

 السينمائي:اج التي تحكم إلانتالعامة القواعد و  مرحلة التنفيذ

ضمان تشغيل اليد العاملة الجزائرية وكذا ضمان بقاء "علو الجزائري يحرص املشرع  كما هو معلوم، لإن 

نشط للصالح الوطني والحفاظ عليىا كمكسب للدولة، ألزم املنتج تالكوادر الجزائرية املتخصصة في املتال السينما ي 

ال السينما بالجزائر في حالة ما إذا ضمن هذا املنتج إلانتاج التنفيذي باللجوء إلو متعاونين جزائريين ينشطون في مت

 إلو أنيالسينما باملتعلق  21-11من قانون  14 املادة شير حيث ت ،(921، صفحة 0202)سارة قطاف، "  لأللالم ألاجنبية

ي الم السينمائية ألاجنبية اللجوء إلو متعاونين جزائريين ينشطون ف"يتب علو املنتج الذي يضمن إلانتاج التنفيذي لألل

 (12، صفحة 0211، 21-11)القانون رقم  متال السينما بالجزائر، ولق شروا وصيغ ونسب محددة"

 :إلانتاج بعد ما مرحلة

و علو أي منتج سينما ي داخل الجزائر ول ةرقابسطتىا البواتفرض الدولة  من الوسائل التي  إلايداع القانونييعد 

نسخة موجبة من الفيلم إلو املؤسسة  السينما ي بوجوب تقديم ألزم املنتجحيث مه دولة أخرى،  اكان إنتاجي مشترك

س  تخضه النأن "علو  04يأتي في القسم الرابه املتعلق باإليداع القانوني وفي مادتي حيث ، املكلفة بحفظ ألالالم

املوجهة لفيلم تم إنتاجي بالجزائر أو في إطار إنتاج مشترك، باستمناء ألالالم إلاشهارية، إلو إلايداع القانوني من طرف 

تودع كما يتوجب باألساس أن " ،(10، صفحة 0211، 21-11)القانون رقم  "املنتج لدى املؤسسة املكلفة بحفظ ألالالم

، والتي لم تكن محل 1920جويلية سنة  5خة موجهة من ألالالم التي سبق إنتاجها أو إنتاجها مشترك بالجزائر منذ نس
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)القانون  "املنتتة بصفة مشتركة قبل هذا التاريخ واملتعلقة بحرب التحرير الوطني إيداع قانوني، وكذا ألالالم املنتتة أو

 .(10، صفحة 0211، 21-11رقم 

 يقصد بالسينما، املتعلق 21-11 قانون  من (0،4) املواد نص وفي ألاول  الفصل في ةالعام ألاحكام إلو وبالعودة

كل ليلم، أيا كان نوعي، علو اختالف مدتي وعلو جميه الدعائم، " عمل السينما ي إنتاج إطار  في القانون  هذا مفهوم في

، صفحة 0211، 21-11)القانون رقم " قاعات العرض السينما ي بواسطة عرض سينما ي علو أن يكون عرضي ألاول في

ي ، وكذا حفظ ألارشيا الفيلموالاسترادإلانتاج والتوزيه والاستغالل والبث "يشمل النشاا السينما ي ، بينما (15

 "غالل والبث والتصوير إلو رخصة مسبقة يسلمها الوزير املكلا بالةقالةيخضه إلانتاج والتوزيه والاست .واملحالتة عليي

 . (15، صفحة 0211، 21-11)القانون رقم 

( 02، 01، 18، 11، 12أما في الفصل الةاني املتعلق بممارسة النشاا السينما ي بالجزائر وأقسامي املتعددة لإن املواد )

 :لىدف إلو

 آلاتيةاملهام  إلو تحقيق بواسطة مؤسسات عمومية تولي الدولة: 

 تطوير الصناعة السينمائية وتنتيمها ودعمها وترقيتىا. 

 كذا تسيير حقوق ألالالم التي تنتج بتمويل عمومي كلي أو جز يو  الانتاج والتوزيه والاستغالل السينما ي. 

  وترميمي وتةميني. الفيلميحفظ ألارشيا  

 عمل سينما ي ريوالوسائل التي تساهم في تصو  وإلاجراءاتيشمل إلانتاج جميه ألانشطة نتاج، لأما عن إلا 

، صفحة 0211، 21-11)القانون رقم  وإبداعي وصنعي بما في ذلك إلانتاج التنفيذي لحساب مؤسسات جزائرية وأجنبية

12). 

في قاعات ولضاءات العرض  نشطة املتعلقة بعرض ألاعمال السينمائيةيشمل الاستغالل جميه ألابينما 

 الةقالة ترميم واستغالل قاعات العرض السينما ي غير ةتتولو وزار  ألالالم السينمائية املعروضة، كما السينما ي وبث

 .املستغلة

ي علو جملة التدابير الت بالجزائر، لإن املشرع الجزائري أقرّ  قطاع املنشآت ألاساسية والصناعة التقنية وعن 

املتعلق بالسينما، إذ  21-11من قانون  02 تكفل نتاا الصناعة التقنية أثناء عملية إلانتاج، وهذا ما تنص عليي املادة

صنه أو بيه أو تأجير املعدات التقنية أو اللوازم  أنشطةيشمل قطاع املنشآت ألاساسية والصناعة التقنية جميه "

علو جميه الدعائم، وكذا تركيب ألاستوديوهات ومخابر  تاج ألاعمال السينمائية وتوزيعها واستغاللهاالخاصة املوجهة إلن

، 0211، 21-11)القانون رقم  "تحميض ألالالم السينمائية أو استعمال الكينيسكوب في ألاعمال املصورة بالرقمنة

   .(10صفحة 

لرأس املال الطموا والربح الالمحدود، هذا إذا أخذنا  "إلانتاج السينما ي في استيعابىا دئمباوعليي، تتتلو 

بالحسبان التأطير الخار ي للعمل السينما ي، أما التأطير الداخلي ليتهر في توظيفات الكاميرا التي تعد بمةابة عين 
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همية، ليضه علو العتبة ما هو أقل أهمية. لاملخرج املخرج، لذلك نتد أن عين املخرج تقوم بالتركيز علو ما هو ألاكثر أ

دور املخرج يؤول إلو وظيفة التحكم في أنساق  إنما يروم إلو هندسة مشهد يحقق تصوراتي وأهدالي. إذا، ال شك أن

، صفحة 0219سعد لايزة زرهوني، )بلحضري بلولة وا "قصد بلوغ هدلي من الفيلم وقصد إنتاا إنتاجي بقية ألادوار،

، وحتى يتطلب نتاا العمل الفني وجب باملقابل تحقيق ما ينص عليي الفصل الرابه املتعلق بالتكوين في مهن (140

 املتعلق بالسينما، إذ:  21-11( من قانون 12، 15، 14السينما، وهذا في مواده )

 ن في متال السينما.تتولو الدولة عبر مؤسسات متخصصة ووسائل أخرى التكوي 

 كل شخص طبيعي أو معنوي خاضه للقانون الخاص إنشاء مؤسسات في التكوين السينما ي، طبقا ليمكن  كما

 للتشريه وتنتيم املعمول بي، بعد رأي الوزير املكلا بالةقالة.

  من  ،تستقبل مؤسسات إلانتاج السينما ي متربصين من خرييي مؤسسات التكوين، وتستفيد بىذه الصفةكما

 مزايا املنصوص عليىا في التشريه والتنتيم املعمول بي.

بناء  إلانتاج تنفيذعملية لكالة املهن السينمائية القائمة علو  الشجلة املحركةيعتبر إلانتاج السينما ي  وعليي،

ية إلانتاج همالجماهيري، وهذا تحقيقا أل  لو غاية مرحلة العرضإمن مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية 

 .املتتمه سواء بالنسبة للدولة أو السينما ي

 املتعلق السينما(:  22-11إلانتاج املحلي في الجزائر )مقاربة في ضوء قانون  ىتأثير الجائحة علمظاهر . 2

كان لتي اجتماعية، الا قتصادية، ووالا سياسية،ال تغيراتمختلا الشهد املتتمه الجزائري في السنوات ألاخيرة 

ثر ؤ ألاثر الكبير علو الحياة الةقالية، وبما أن التغيرات في البنية الاجتماعية تؤثر علو إلانتاج الفني بشكل عام، لهي تلها 

تاج بنية إلانوانطالقا من هذا املفهوم الذي يحدد أن التغيرات في الصناعة السينمائية في الجزائر. بالضرورة علو 

لو مسيرة عالبالغ  أثرهااملتتمه الجزائري، والتغيرات التي طرأت عليي كان لها ، لإن ألاحداث التي مرت علو السينما ي

تضالتي أثناء اسن سيد علي مازياناملخرج الجزائري وفي هذا يقول في الجزائر منذ نشألىا وحتى آلان،   يالسينماإلانتاج 

يعود هذا إلو تقلص عدد قاعات العرض  ت،السينما الجزائرية تحتضر أو أظن أنىا ماتإن ": في نادي السينما في الجزائر

 .(0201)يوسا خليل،  "وصعوبة إيتاد التمويل إلنتاج ألالالم

عد ب لجزائر خصائص أخرى تتعل من حالة السينما ليىا أكثر صعوبةبينما يعطي ركب إلانتاج السينما ي با

 ،عديدة انتهجت الدولة الحديةة سياسة الاشتراكية إلدارة شؤون البالد ونترا لعوامل سياسية واجتماعية"الاستقالل 

كانت الحكومة هي املمول والداعم الرئيس ي ألغلب إلانتاجات السينمائية املحلية منذ الاستقالل، وفي العقود ألاولو بعد 

 السينما ي والاهتمام الشع يالاستقالل وخاصة في لترة رئاسة "هواري بومدين" كان هناك زخم عام من ناحية إلانتاج 

عرف عن الرئيس بومدين اهتمامي باملرئيات الةقالية عموما وبالسينما بشكل خاص، حينىا كانت ألايديولوجية  .بالسينما

 .(0201)يوسا خليل،  "املحفز الرئيس ي لكل منتوج جزائري، في املتال الصناعي أو الزراعي أو حتى إلابداعي
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 أهمهاعديدة التفسيرات في طياتي بعض ال، يحمل السنوات ألاخيرةذلك التهور الكمي لأللالم الجزائرية في إال أن 

عودة ألامن والاستقرار إلو البالد، اهتمام القائمين علو امليدان الةقافي بالجانب السينما ي وانتعاش الساحة الةقالية "

يلم وهران للف سنة الجزائر بفرنسان، نالجزائر عاصمة الةقالة العربيةن، ونمهرجان تتاهرةالجزائرية بمهرجانات أهمها ن

العربين، أيضا تزامن العشرية مه خمسينية الاستقالل مما أدى إلو الاهتمام بإنتاج ألالم تخلد الةورة وشهداءها. لكن 

تاج الجزائري الخالص محكوم طغت ألاعمال املدعمة أجنبيا علو الساحة السينمائية الجزائرية، وأصبح إلان

 . (199، صفحة 0210/0211)منصور كريمة، " باملناسباتية

ت وصناعة آال  ،أن السينما تتارة في نتر املنتتين وأصحاب البنوك والاستةمارات في القاعات وال مناص إذن،

ئط ألالالم، وهي ميدان اختراعات تقنية مستمرة من حيث تطوير آلاالت التسجيل والتقاا الصوت والاضاءة وشرا

إذن يصبح التفكير في إحياء التتارة ، "املستعملة، وهي تأثير في سلوك مرتادي دور السينما أو متتبعي ألالالم

ترميمها ن الكبيرة و قاعات السينما في املد الستعادةالسينماتوغرالية في الجزائر صعبا، بالرغم من املتهودات القيمة 

وإعادة تشغيلها، غير أن املشاهد الجزائري قد مر بمرحلة طويلة جعلتي يبتعد أكثر عن العروض السينمائية في القاعات، 

واعتاد علو املشاهدة السهلة واملريحة، مه تطور تكنولو ي رهيب حول تقنيات الصورة التلفزيونية، بأذجام تصل إلو 

  .(01، صفحة 0212)بغداد أحمد بلية،  "ينمائية وذات ألابعاد الةالثةذجم الشاشة الحائطية الس

بأني ال وجود لسينما عربية إال عند  ،في مقال لي نلريد بوغديرنوهذا ما يفسر ما ذهب إليي املخرج التونس ي 

 يتدون في الدول الغربية نالذي"، ما ي العربيالذين يؤسسون لركب إلانتاج السين املغتربين من املخرجينبعض 

املستقبلة الجو املناسب املساعد علو إلابداع وكثرة إلانتاج، وقد ذكر من لبنان برهان علوية ومارون بغدادي وجوسلين 

صعب ورندا شهال ممن يعيشون في باريس، ومن الجزائر مرزاق علواش وبراهيم تسكي في باريس أيضا، ثم مومن 

وأحمد املعنوني من املغرب، وناصر خمير والطيب لوحيش ي وليتوري بلهيبة من تونس وهم يعيشون في بروكسل السميحي 

أما محمود وناجية بين مبروك ممن يعيشون في لندن وكذلك الفلسطيني مشال خليفي، أما السوريان نبيل املالح وقيس 

هجرة  ما السبب التاهري فيهوانعدام حرية التعبير  ةطيالبيروقرازبيدي لقد لجآ إلو لرانكفورت بأملانيا. لإذا كانت 

لإن أزمة تسيير النتام التتاري السينما ي  ،(00، صفحة 0212)بغداد أحمد بلية،  "املخرجين العرب بعيدا عن ديارهم

 السبب الحقيقي في هجرلىم.  يعد

ن النتاحات يبقى للناقد والباحةين تةميبط بين النقد وإلانتاج السينما ي، لحتى إذا سلمنا بتلك العالقة التي تر و 

وبيان الخصائص الفيلمية لكل إنتاج سينما ي جديد وكذلك القديم، بحيث أن ألالالم القديمة لم تشرا، ولم تنقد 

س لنية ية سينمائية بأسبداية لحركة نقدأي عمل سينما ي أن يصبح  بينما يتوجبباملناهخ الفنية النقدية الحديةة، 

 جادة.و بطريقة موضوعية الجزائر م وتطور الفن السينما ي في يتساعد علو تقي

قد تتنافو بعض نصوص املواد القانونية مه متطلبات إلانتاج املحلي بالجزائر في ضوء جائحة كورونا وبناء علو 

السينما وترقيتىا من القانون السالا ذكره،  املتعلق بالسينما، لما جاء في الفصل الةالث حول تمويل 21-11قانون 

 ( والتي هي علو الشاكلة التالية:11، 08،09يعكس إلو حد ما راهن إلانتاج املحلي في سياق ما تم تحديده ضمن املواد )
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  يمكن الشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي تمارس نشاطها في متال إلانتاج السينما ي وتوزيعي

 تفادة من إعانة الدولة في إطار إنتاز أنشطتىا.واستغاللي، الاس

 تمنحها الدولة إلو إنتاج ألالالم السينمائية إما من خالل حساب التخصيص  تيتكون إلاعانات املالية املباشرة ال

الذي عنواني نصندوق تنمية الفن السينما ي وتقنياتي وصناعتين و/أو من خالل إعانات الهيئات  120-214الخاص رقم 

 ؤسسات العمومية.وامل

 معية الوسائل وبةي في الوسائل الس بمختلاهر الدولة في ترقية إلانتاج السينما ي الوطني والتعريا بي ست

 (10، صفحة 0211، 21-11)القانون رقم  البصرية.

كورونا علو قطاع الصناعة السينمائية  جائحةلقد تعددت متاهر تداعيات ألازمة الصحية الحالية املتمةلة في 

إلانتاج  علو مستوى ئية صناعة السينمالل كبيرةخسائر  تقد سبب ه الجائحةء إلو أن هذاأشار الخبر  وقدواقتصاديالىا، 

الم التوقا املؤقت إلنتاج ألال أهم آلاثار السلبية لهذه ألازمة:دوالر، لكانت ت اتقدر حتى آلان بخمسة مليار  والتوزيه،

 .  (150، صفحة 0201)وهيبة بوزيفي،  املهرجانات السينمائية الدولية والعربية والغاءتأجيل و  ،سينمائيةال

وبناء ملا سبق ذكره، لقد اعتمدت مقاربتنا علو تتارب واقعية وميدانية تحيل إلو واقه الانتاج السينما ي 

جائحة كورونا، وهذا انطالقا من متموعة املواد القانونية التي اقرها املشرع الجزائري في ضبط  بالجزائر في ضوء

 أساليب إلانتاج السينما ي بالجزائر.

مديرة إلانتاج باملركز الجزائري ترى إذ لو غرار البلدان ألاخرى، ع اركود ي خالل الجائحة االسينمإلانتاج  يعرف

بسبب جائحة كورونا، وليست حتى  توقفتهذه إلانتاجات السينمائية بعضها ن أن "نسرين عبدلينلتطوير السينما 

ود ليلمان وج من بينىماحتى النشاطات الةقالية ألاخرى بما ليىا هذه إلانتاجات،  توقفتإلانتاجات السينمائية التي 

ملركز اآخران. بينما سيعرض  يوجد ليلمان، زيادة علو ذلك استمنائيةتروف لأثناء التصوير توقفا  طويالن روائيان

 agricultureللمؤسسات الةقالية التابعة تحت وصاية الةقالة، رياض الفتح،  هذه ألالالم عبر قاعات السينما ي الجزائر 

cinéma، cinémathèque  من املركز، أحد ألالالم ليلمان روائيان طويالن، وهو إنتاج محض  علو إنتاجيعكا املركز

للمخرج يحي مزاحم، هذا الفيلم سيرالق املواهب الشابة جديدة، أما الةاني للمخرج  نيد مريمنن ليلم طويل تحت عنوا

الم السينمائية لألا وإذ بمهام املركز الوطني لتطوير السينما تدعيم  .(0202)عبدلي،  "وهو أول ليلم لي  نكريم بغلين

عن طريق تواجد الدعم يكون عن طريق صندوق الدعم للسينما في وزارة الةقالة، ، لالدرامية وإلانتاجاتالطويلة 

 .في وزارة الةقالة ليقدم املنتتون مشاريعهملجنة القراءة، 

 دارةإلا في  موجودةال تزال املشاكل البيروقراطية ن، أني عادل رمراموفي املقابل، يرى املنتج واملخرج الجزائري ن 

يصادف أي مخرج عراقيل متعددة، وهذا ما يعيق  لعمل السينما يعلو "رخصة التصوير لبغية الحصول الجزائرية 

ال تقدم لوزارة املتاهدين إنتاج ألالالم في مدلىا السينمائية وإال بإمكانىا أن تطول مدة إنتاجها إلو ثالث سنوات. أما عن 

ي ستساعدنا عليىا، باإلضالة إلو القطاع الخاص إمكانيات وزارة الةقالة التب بحكم ال وجود للمال، نحن نحاول إعانات 

 .(0201)رمرام، " واملمولين، لمؤسستنا لها تتربة في القطاع الخاص
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الذي يتعلق بالسينما، إذ "يحتر تمويل  21-11من قانون  2ونص املادة  5وهذا الطرا قد يتنافو مه نص املادة

سينما ي يس يء إلو ألاديان أو ثورة التحرير الوطني ورموزها وتاريخها، أو يمتد الاستعمار، أو  وإنتاج واستغالل كل عمل

، 0211، 21-11)القانون رقم  يمس بالنتام العام أو الوحدة الوطنية، أو يحرض علو الكراهية والعنا والعنصرية"

 الم التي تتعلق بةورة التحرير الوطني ورموزها ملوالقة مسبقة من الحكومة.، بينما يخضه إنتاج الال(15صفحة 

، 12اده )ال سيما في مو  رخصة تصوير ألالالم السينمائيةإن القسم الرابه من الفصول القانونية واملتعلق بمنح 

و التتارب الواقعية الذي يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية، يعكس منح 002-11( من املرسوم التنفيذي رقم 10

التي يمر بىا كل منتج في استغالل واستخراج رخصة التصوير من السلطات املعنية، وهو خاللا لنص املادة الذي يحدد: 

يخضه تصوير أي ليلم عبر التراب الوطني إلو حصول املنتج مسبقا علو رخصة التصوير التي تسلمها الوزارة املكلفة "

رخصة التصوير الذي يتم إعداده في استمارة نموذجية تسلمها الوزارة املكلفة بالةقالة يتب أن يبين طلب  بالةقالة.

 علو الخصوص، ما يأتي:

 اسم املنتج، وعند الاقتضاء اسم املنتج التنفيذي 

 الغرض الاجتماعي وعنوان شركة إلانتاج 

 رقم رخصة ممارسة النشاا السينما ي 

 اللغة ألاصلية للفيلم 

 املخرج اسم 

 لتصوير وألامكنةتواريخ ا 

 عنوان الفيلم ومقاسي 

 ويتب أن يرلق الطلب أيضا بملخص الفيلم وأسماء أعضاء الفريق الفني والتقني.

، 11-002)مرسوم تنفيذي رقم  ."( يوما علو ألاقل من بداية التصوير15ويتب ألن يودع الطلب قبل خمسة عشر )

 (10، صفحة 0211

املوجهة لالستعمال الخاص لألشخاص  ،ال تطبق ألاحكام السابقة علو عمليات تصوير ألالم الهواةينما ب

 من القانون السالا ذكره. 10، وهذا في نص املادة الطبيعيين أو املعنويين وغير املوجهة ألغراض تتارية

السينما ي إلانتاج والتوزيه الذي يتعلق بالسينما، لشمل "النشاا  21-11من قانون  4أما عن نص املادة 

واملحالتة عليي. يخضه إلانتاج والتوزيه والاستغالل والبث  يوالاستغالل والبث والاستراد، وكذا حفظ ألارشيا الفيلم

 . (15، صفحة 0211، 21-11)القانون رقم  والتصوير إلو رخصة مسبقة يسلمها الوزير املكلا بالةقالة"

ال وجود ملشاكل قد تعيق العملية إلانتاجية  وفي سياق مغاير، يصر املخرج واملنتج الجزائري نعادل رمرامن أني "

إذ أن املشكل الرئيس ي والذي يتده أغلب املنتتين كمنتج في الجزائر، يكون بوصفي مشكل في الجزائر كمخرج وإنما 

ا تقدمنا إلو إنشاء مؤسستنا عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية مالعملية التمويلية، وعنديتمةل في ضرورة إيتاد 
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املوالقة الةقالة منحت لنا وزارة إال أن  ،0210الدعم لوزارة الةقالة سنة قمنا بتقديم ملا  ANADEاملقاوالتية 

 شرطين: وهذا لبالتمويل 

 .احد دينارأن وزارة املتاهدين تشارك في هذا إلانتاج باعتباره تاريخي ولو بو  .1

لكان ردها  ،املوالقة علو السيناريو، بينما قمنا باالتصال بىم واملتمةلة في مديرية التراثتعطي أن وزارة املتاهدين  .0

 .(0201)رمرام،  أنىا ال تعطي الدعم املالي لعدم وجود املال"

املتعلق بالسينما، في لصلي الةالث املتعلق  21-11ليي قانون باملقابل، قد نتد رأيا آخر قد يخالا ملا يؤول إ

من القانون: "يمكن الشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي تمارس  00بتمويل السينما وترقيتىا، إذ تنص املادة 

)القانون  طتىا"نشاطها في متال إلانتاج السينما ي وتوزيعي واستغاللي، الاستفادة من إعانة الدولة في إطار انتاز أنش

. بينما تتتلو "إلاعانات املالية املباشرة التي تمنحها الدولة إلو إنتاج ألالالم السينمائية (10، صفحة 0211، 21-11رقم 

الذي عنواني نصندوق تنمية الفن السينما ي وتقنياتي  120-214إما من خالل حساب التخصيص الخاص رقم 

وهذا في  (10، صفحة 0211، 21-11)القانون رقم  صناعتين، و/أو من خالل إعانات الهيئات واملؤسسات العمومية"و 

 ميزانيتىا الخاصة باإلضالة إلو قطاع الخواص، . وبالتالي، علو عاتق املنتج ومؤسستي إلانتاجية أن تحدد08نص املادة 

 التصوير. رخصةتتضح جليا في عدم تسليم ة لالعرقأما عن 

ت الدولية، املهرجانا"الدخول في  وفي نتر املنتج السينما ي نعادل رمرامن، هوإلانتاج السينما ي إن ألضل معيار في 

 .(0201)رمرام،  "ليس بالعمل ، لهو حلي لال أساس من ذلكاملترويج الحلي و املنتوج املأما 

وعن استغالل قاعات العرض ودور السينما قبل الجائحة وفي الضوء الراهن، ليرى املنتج السينما ي نعادل 

يس رئل بيطلتقديم قاعة سينما نتمة هي الوحيدة املوجودة، وعند  تسمى سكيكدةقاعة السينما في رمرامن أن هناك "

 "اعتمادها لبيه املواد الغذائية دون أن يتكلم أي أحدالبلدية، العتماد علو أحد الورشات، لضل رئيس البلدية علو 

الذي يتعلق بالسينما ال يتماش ى مه  21-11من القانون  01، بينما نتد أن النص القانوني في مادتي (0201)رمرام، 

 وزارة الةقالة.  الوضعية املشار إليىا في سياق استغالل وترميم قاعات العرض السينما ي من طرف

رة الةقالة املكلا بالصناعة السينماتوغرالية يكاتب الدولة لدى وز كل هذا قد يتنافو أيضا مه ما يدلي بي 

مفتوحة  05قاعة )منىا حوالي  81حوالي  وزارة الةقالة والفنون تمتلك حاليا"أن  نيوسا سحيري نوإلانتاج الةقافي 

لقاءات مه هذه ألاخيرة توصلت إلمكانية وأن  ت وصاية وزارة الداخلية(أخرى تابعة للبلديات )تح 051للجمهور( و

سحيري، ) تحويل القاعات املغلقة التابعة للبلديات لوزارة الةقالة مه التفكير في إشراك الخواص في تسيير هذه القاعات"

0202). 

تدابير لتشجيه إلانتاج السينما ي وإعادة  ، اتخاذ0202 الحكومةعمل من بين النقاا التي ظهرت في مخطط و 

وعالم بإلو النشاا الفني، وعلو غرار التتارب الفنية وإلانتاجية في الجزائر، يرى املخرج واملنتج الجزائري ن دور السينما



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 123 
 

 رلينب –ي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراط           

 

 العددالرابع عشر  

2222 

الصناعة قالة املكلا بها في لقائي مه كاتب الدولة لدى وزيرة الةالتي قدمأن من بين املقترحات  ن )مقيم بأمريكا(حساين

 السينماتوغرالية نيوسا سحيري:

 ر طريق بين الجزائ ، أي بناءإلاماراتعلو غرار الصناعة السينمائية باملغرب و لجزائر صناعة دوليةيكون ل أن

إنتاج تتربة املغربية بفتح لصياغة نموذج جديد لصناعة السينمائية، علو غرار  جسر  وتشكيلوهوليوود وأوروبا، 

 .خالل التتربة ألامريكيةمن  ةووجود تأسيس للصناعة السينمائي ،يوهات وغيرهااستود

 مما يساعد علو لرض لرص  في الجزائر، والاستةمار من أجل دخول ألالالم ألاجنبية مخصص برنامج  لتح

 عمل للجزائريين.

 ت ميدانية يم تربصامدارس تكوينية متخصصة في املتال الفني والسينما ي، وهذه املدارس لىدف إلو تقد لتح

 ي.السينما  إلو عالم الاحترافللدخول في التخصص 

 "تعريا وتشجيه السياحة املحلية، هو عنصر لعال في الاستةمار الاقتصادي وإلانتاج السينما ي بالجزائر 

 .(0202)حساين، 

غياب التمويل خارج إطار وزارة و  ،مشكل الترويجى وهذا ما نسوقي من قراءتنا لنصوص املواد القانونية، ليبق

قاعات مغلقة وأخرى ال تواكب التقنيات الحديةة، غياب الشفالية عن توزيه ألالالم وعن و الةقالة واملتاهدين، 

ي متنههي مشاكل تعرقل م ،قلة اليد العاملة املؤهلةو ، السينمائيةاملدن عدم وجود ميزانيات ألالالم، وتأخر في تسليمها، 

 :السينما ي إلانتاج قتعيقد مشاكل في الجزائر ستة . كل هذا يؤسس ولقا لبي ونىوضالقطاع 

 سينمائية عدم وجود مدن. 

 مشكلة الضرائب. 

 .نقص التكوين وقلة التقنيين وصناع ألالالم السينمائية والاستوديوهات السينمائية  

 ارة الخارجيةوز  منح التطأشيرة أو إذن الدخول من طرفتسهيل في ضرورة ال. 

 السياحة.كذا وزارة من وزارة الةقالة و في بعض املتطلبات املقدمة تسهيل ضرورة ال 

 قلة إلانتاج وغياب القاعات وضعا حلقة التوزيه. 

املتعلق بالسينما، وهذا في  21-11إال أن هناك دالعا والوقوف علو بعض السلبيات التي طرحت في قانون 

ن، يوسا سحيري نرة الةقالة املكلا بالصناعة السينماتوغرالية وإلانتاج الةقافي يلة لدى وز كاتب الدو محاولة يؤكد عليىا 

ما سيتعل مستقبال كل امليكانيزمات املتعلقة بالنشاا السينما ي  21-11حاليا لتغيير قانون السينما  رٍ اأن "العمل ج

سحيري، ) اش ى مه الواقه الراهن للسينما الجزائرية"مضيفا أن هذا القانون لم يعد يتم ،في يد املركز السينما ي الجزائري 

 ي قطاع السينماالدله بيس، لربما عديد من امللفاتالةقالة ضرورة معالجتىا للزارة أخرى أولت و من جهة و  .(0202

ن تقنيين مباملهنيين يات املتعلقة والتي ستعمل أيضا علو حل إلاشكال، بالتعاون مه قطاعات أخرى  إلو ألامامبالجزائر 

 في املهن السينمائية والخروج من تداعيات التي خلفتىا جائحة كورونا.التكوين حل مشكل علو غرار  ،ومخرجين وغيرهم
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 خاتمة: 

املتعلق بالسينما من خالل ممارسة  21-11في ختام ما تم تناولي في هذه الدراسة، وبرغم من أهمية قانون 

ما ي بالجزائر، إال أني ال يعبر عن تنتيم وتسيير واقه إلانتاج السينما ي الجزائري، للم يأِت بش يء جديد النشاا السين

للقطاع ولم يساهم إلو حد ما بدله قاطرة نتاا عملية إلانتاج السينما ي، بل عمل علو تطويق ممارسة النشاا 

 السينما ي من خالل التحكم في عملية إلانتاج.

 نما في كل مكان يرتبط بعملياتإ، و لحسب  ا ي ليس مترد التعامل مه ألالالم السينمائيةإن السوق السينم

سويقي دائرة التعامل الت صناعة السينما من إنتاج سينما ي، وتسويق، إضالة إلو الاستىالك السينما ي، وتندرج ضمن

، راةياملتعلقة بالتخصص والتكامل ك ت الصناعيةراالتطو وب، ةالسينمائيصناعة ذلك التأثير الذي خص بال السينما ي

عدات بامل ليما يتعلق خصوصاتحصل علو احتياجالىا ألاولية، و بإمكانىا أنذلك نتد أن صناعة السينما لوتأسيسا 

املتعلق بالسينما ضمن نصوصي ومواده  21-11التي لم ينص إليىا قانون  وألاجهزة، من القطاعات الصناعية ألاخرى 

العاملة علو إبراز سوق إلانتاج الصناعات الفرعية  تضم سلسلة منمن أن صناعة السينما  علوالقانونية، مما وجب 

مصانه الكيماويات التي تقوم بإعداد املواد الكيميائية الالزمة ملعالجة ، و مصانه ألالالمكإنتاج ، السينما ي بالجزائر

ج ض املونتاج واملكساألغراالجة ألالالم املصورة معامل مع، و معامل التحميض ومعالجة ألالالم السينمائية، و ألالالم

 والدبالج، وغيرها من املعامل التي تدله بالقاطرة الصناعية نحو النتاا.

لقد زادت تحديات السينما املحلية،  كما يتوجب النتر في مراعاة التطورات الرقمية والتكنولوجية الراهنة،

يارات للمشاهد العالمي اخت تب ونتفليكس وأمازون برايم، أصبحلبعد بروز طرق جديدة للترليي البصري، كاليوتيو 

 قاعات السينما بسبب جائحة كورونا أدى ن غلق، وأعدة تغنيي عن الذهاب لقاعات السينما ملشاهدة ألالالم املحلية

اهدة ألالالم أي مش،  Ciné-parc تراسينما السياما سمي بحياء إ إلعادةبالعديد من شركات الانتاج والعرض السينما ي 

هنا يتب إعادة النتر في هذا الجانب املغيب في القانون املتعلق  ،للتخفيا من خسائرها املالية ،السينمائية من السيارة

 العروض الشرلية وكذا ألالالم في صيغها النىائية. تحتضنتفعيل قنوات سينمائية  بالسينما، كما يتب أيضا

أحد املصادر ألاساسية ، مرهون بمرارها وكذا نموها وازدهارها اقتصاديابقاء الصناعة السينمائية واستوعليي، 

اج إلرجاع إلانتحكومة ال للدخل القومي، وهو ما يتعلي محور الصناعة السينمائية، وبالتالي يستلزم عناية أكبر من

 والسينما الجزائرية كصناعة لنية إلو ألامام. السينما ي

 قائمة املراجع: 

1) Philip Knatchbull. (2020, 06 10). Cinema Industry. Récupéré sur The Egyptian Center for Economic 

Studies (ECES): www.eces.org.eg 

، 0211لبراير سنة 10املوالق  1410ربيه ألاول عام  14مؤر  في (. 0211لبراير،  08. )21-11القانون رقم  (0

 (. الجزائر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.11 )املتلد يتعلق بالسينما
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 الجزائر: مديرية الةقالة النعامة. تتليات الواقه في السينما الجزائرية.(. 0212بغداد أحمد بلية. ) (1

متلة ألكار (. السوسيولوجيا وإلانتاج السينما ي: أية عالقة؟ 0219بلحضري بلولة واسعد لايزة زرهوني. ) (4

 .145-111(، 1)0وآلاق، 

(. الحكومة تريد بعث الصناعة السينمائية.. بكالوريا لنية وتشجيه إلانتاج. 0202ليفري،  11بوعالم حساين. ) (5

 https://www.youtube.com/watch?v=CNn748L00Rs)صحفية قناة النىار، املحاور( الجزائر. تم الاسترداد من 

جائحة كورونا علو الاقتصاد املوازي في الجزائر  (. انعكاسات0202توهامي محمد رضا، عامر عبد اللطيا. ) (2

 .110-95، متلة امليادين الاقتصادية. 0202

حوليات ( رؤى وتتارب. 0224-0222(. واقه إلانتاج السينما ي الجزائري وإلانتاج املشترك )0202سارة قطاف. ) (0

 .914-898، 1جامعة الجزائر 

تلة الباحث مسينما ي وإلانتاج املشترك في التشريه الجزائري. (. السياق القانوني لإلنتاج ال0201سارة قطاف. ) (8

 .511-512، للدراسات ألاكاديمية

(. برنامج خاص. )صحفي قناة الحياة، املحاور( الجزائر. تم الاسترداد من 0201سبتمبر،  08عادل رمرام. ) (9

https://www.youtube.com/watch?v=LNYgObYuZPw 

(. تم 0202أكتوبر،  10) ء بإسدال الستار علو أقدم دار سينما في العالم؟ليروس كورونا: كيا يىدد الوبا (12

 https://www.bbc.com/arabic/art-and-culture-54560030عربي:  BBC NEWSالاسترداد من 

 دمشق: منشورات الجامعة الالتراضية السورية. اقتصاد إلاعالم واملعرلة.(. 0202لؤي الزع ي. ) (11

قاعات  قريبا في” بابيشا“رئيسة املركز الجزائري لتطوير السينما للنصر : (. 0201ونيو، ي 10محمود بن شعبان. ) (10

. تم الاسترداد من موقه جريدة النصر: مطلوب عامليا” هيليوبوليس“السينما و 

https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-34-08/178905-2021-06-12-10-12-08 

رمضان عام  02يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية املؤر  في (. 0211. )11-002مرسوم تنفيذي رقم  (11

 الجزائر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. .0211يوليو سنة  09املوالق  1414

بحث مقدم لنيل شهادة (. إتتاهات السينما الجزائرية في ألالفية الةالةة. 0210/0211منصور كريمة. ) (14

 . قسم الفنون الدرامية، الجزائر: كلية آلاداب واللغات، جامعة وهران.الفنون الدرامية الدكتوراه في

. تم الاسترداد من منتمة (19-مرض ليروس كورونا )كوليد(. 0202أكتوبر،  10منتمة الصحة العاملية. ) (15

 www.who.intالصحة العاملية: 

ائر.. أعمال سينمائية يعرقلها وباء كورونا. )صحفي (. الحياة السينمائية في الجز 0202ماي،  01نسرين عبدلي. ) (12

 https://www.youtube.com/watch?v=a9qKP4DvNQUقناة النىار، املحاور( الجزائر. تم الاسترداد من 
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تم  هل باتت منصات الفرجة قريبة من إسدال الستار علو دور السينما؟(. 0201يوليو،  12هدير حمزة. ) (10

 sky news arabia: https://www.skynewsarabia.com/varieties/1450384الاسترداد من 

(. تأثير ألازمات علو اقتصاديات الصناعة السينمائية في العالم أزمة جائحة 0201وهيبة بوزيفي. )ليفري،  (18

)عدد خاص: متلة ألاق سينمائية، املحرر( 1(. )جامعة وهران 0202إلو جوان  0202)من جانفي  0202كورونا لعام 

 .125-144ا وألاوبئة(، السينم

 :الجزيرة نات Récupéré sur .تحديات السينما املحلية.. الحالة الجزائرية .(26 07 ,2021) .يوسا خليل (19

www.aljazeera.net/blogs/2021 

(. إصالا قطاع السينما. )حوار خاص لوأج، املحاور( الجزائر. تم الاسترداد 0202أكتوبر،  19يوسا سحيري. ) (02

 https://www.youtube.com/watch?v=6iI4KbiKjUcمن 
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 أثناء والافتراضية إلابداعية وتجلياتها العاملي السينمائية الصورة خصوصية في نقدية قراءة

  كورونا جائحة هيمنة

Critical reading of the specificity of the cinematic image and its creative and virtual 

manifestationsduring the dominance of the corona pandemic 
 جامعة تونس/كلّية العلوم إلانسانّية والاجتماعية بتونس /ألفة الخليفيط.د.

PhD. Olfa KHELIFI/ College of Humanities and Social Sciences-Tunis-University of Tunis/Tunisia 

 

 

 ملخص الدراسة: 

 

مل بين طياتي تعبيرا عن مشاغل الحياة إلانسانية ومعالجا لقضاياها املعيشية عبر رؤية تعتبر الصورة السينمائية خطابا لنيا يح

تستحضر مسارات مختلفة لتقوم بتحقيق تتليات تواصلية بين العين واملوضوع املشاَهد، وذلك ضمن غوصها في مواضيه راهنة وحينية 

التي تحتوي عليىا عبر الخطاب الذي تحملي: خطاب صوري ولغوي  باألساس. وبدراسة الصورة السينمائية، نكتشا الخصائص التأثيرية

 في آلان ذاتي. 

ورغم تفشيي حول شتى ارجاء البسيطة، لم ينفك ليروس الكورونا عن جعل الفن السابه حالزا للبحث وإلابداع، والصورة 

ياق ه سلسا، ليصير الفن السينما ي بمةابة سلنية تتعل التواصل بين املؤلا وجمهور رلية و الالتراضية وسيلة تتزاوج عبرها حقول مع

 داللي يؤثر في الواقه إلانساني وينقل حيمياتي، وذلك عبر اخراج الصورة السينمائية في رؤية تشكيلية متشابكة، جاعلة الفن السابه بذلك

 .من أكثر ألاشياء تأثيرا في العقول البشرية

 ، املونتاج.الصورة إلالتراضية، إلانتاج، التركيب الصوريالجائحة، الصورة السينمائية،  الكلمات املفتاحية:

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. 
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 مقدمة: 

تتميز الصورة باإلنفتاا الذي يتعلها بمةابة وسيلة يبرز من خاللها التنوع في الرؤى والخصوصيات املتعددة 

التأويل ولعل هذا ما ساهم في جعل الصورة السينمائية تكون أداة حاملة لعدة تتليات إبداعية ولنية تزامنت بالتحديد 

جعلت كل املوازين تتغير وتكون حاملة لعدة تأويالت تتعل ألاعين تنفتح مه ظهور جائحة كورونا بإعتبارها مةلت رؤية 

 لةقاب كونىا خاصية تمةل عالمة الصورة أن" حيث وأهميتىا مميزالىا عن علو بروزها وظهورها وذلك من خالل الكشا

 متعددة التتأوي تقديمو  عنىا الحديث إمكانية تمنحنا إذ وإليىا ليىا تنتر التي ألاعين جميه علو تنفتح لهي للتأويل

تحملي من مميزات تنفتح بىا علو عالم الصورة إلالتراضية  بما لالصورة (11-10)عالمي، الصفحات " حولها ومختلفة

 ودورها الفعال في الكشا عن الواقه إلانساني في ظل هيمنة جائحة كورونا.

صبحت الصورة    
ً
إلالتراضية مه هيمنة جائحة كورنا رؤية معبرة عن أبعاد جمالية ووسيلة تكشا عن  لقد أ

متاالت الحياة التي أصبحنا نتواصل معها وعبرها ضمن مواقه إلكترونية عوضت الخروج إلو الشارع أو التواصل املباشر 

ية لحياة عبر صورة إلتراضية ورقممه ألاشخاص لتغوص بذلك في العالم الالمر ي وتكون هي الفاعل ألاساس ي في بناء ا

تواصلية رغم كل العوائق التي جلبتىا كورونا. وبذلك تغيرت كل املعايير الحياتية عبر الصورة السينمائية لتكون حاملة 

مةابة ب لعدة تتليات تحقق التواصل و  إلاستمرارية مه هيمنة هذه التروف إلاستمنائية .لباتت الصورة السينمائية

املواضيه لتغوص في أعماق ألاشياء التي تمزج بين الدالالت واملعاني عبر عالم  عبرها  وتنوعت املمّيزات ليىا تعددت رؤية 

لفن وليكون بذلك امن الصور الرقمية و إلالتراضية التي تشكلت ضمن الصورة السينمائية وتتلت عبر جل أركانىا 

عاد الجمالي للصورة إلالتراضية ذات ألابلتذوق الوظيفي و عية يحضر عبرها االسينما ي وسيلة كاشفة عن تتليات إبدا

الرقمية والحاملة لخصائص كاشفة عن تطورات العصر عبر عالم لني تتميز ليي الصورة السينمائية الرقمية بتتليالىا 

لم اإلابداعية عبر عالم يتمه بين تقاطعات لنية سينمائية  إلتراضية في ذات الحين وذلك من خالل حضورها ضمن ع

الصورة الخيالية التي تمةل عنصرا أساسيا يكون مساهما في خلق الصورة إلالتراضية التي يقوم عليىا إلابداع الفني عبر 

" 19عالم رقمي نترا لكوني يلخ إلو عالم ال متناهي يخلق رؤية تكنولوجية تخترق كل الحدود التي جلبتىا أزمة "كوليد 

قق وذلك من أجل بث صورة سينمائية تح مميزاتي، كّل  كنولو ي إلترا  ي يغوص فيويحقق إلانفتاا إلابداعي عبر عالم ت

 تىعبر خصوصية إلتراضية ح الحياة متاالت جميه تتاوزا لكل الحدود التي لرضتىا ألازمة وتساهم بذلك بالتوغل في

نترا  لكاميرا السينمائيةيتمكن إلانسان من مواكبة التطورات السينمائية ويتاري الصورة الرقمية إلالتراضية عبر ا

لكشا واملساهمة في ا الفاعلة لهي بمةابة ألاداة سينمائية صورة كل في املوجودة السحرية العصا تمةل لكونىا باتت

 املعيش. إلانسان واقه وتتليىا ضمن رؤية تعبر وذلك من خالل حضورها البشر بين التخاطب عن أبعاد وخصائص

ر عن أهم الخصائص الفيلمية التي ساهمت في إخراج أبرز ألالالم لمن خالل هذا البحث س زيح الستا

كشفت بذلك عن التأثيرات الواضحة املعالم من خالل حضورها تي صورت خالل لترة الحجر الصحي و السينمائية ال

 ضمن في لضاءات عرضية رقمية تحاكي الوضه الراهن وتبين ما يعتريي من غموض في املستقبل الذي ينتتر إلانسان

 .وبائية عامليةفي ظل هيمنة 
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لذلك لإن إشكالية هذا البحث تتبلور كالتالي " كيا نشأت الصورة إلالتراضية في الفن السينما ي العالمي؟ 

الصورة  لتوكيا تشك كورنا؟وكيا لرضت التكنولوجيا الرقمية نفسها بشّدة علو صناعة السينما أثناء إنتشار جائحة 

 ؟هيمنة لايروس كورناية في ظل السينمائية العامل

 :11خصائص حضور الصورة إلافتراضية في الفن السينمائي العاملي زمن الكوفيد .1

لقد ساهمت الةورة التكنولوجية في خلق العديد من التطورات التقنية التي برزت عبر توظيا  الوسائط التقنية 

بارها باتت السينمائية، بإعتألاعمال الفنية و   التي أصبحت توظا في كل امليادين وخاصة منىا  تلك التي نتدها تكتسح

تمةل بوابة تنفتح علو ألاخر عبر حضورها ضمن متموع ألاساليب التعبيرية التي مزجت بين السمعي والبصري، وذلك 

، املفهوميأبعاد الداللية و  من خالل حضورها عبر الصورة التي تتتلو ولق منهخ مفهومي تنفتح عبره و تغوص في 

في لسان العرب البن منتور، مادة ) ص .و. ر( والجمه )صور( ، وقد صوره  ث في مفهوم الصورة وجدلىا تعنيلبالبح

، كما يقول ابن ألاثير في (1990)منتور أ.،  التصاوير: التماثيل" ي تي، و لتصور، وتصورت الش يء توهمت صورتي وه

د في لسان العرب )لغتىم( علو ظاهرها، وعلو معنى حقيقة الش يء وهي تي، وعلو معنى صفتي، هذا إلاطار بأن  "الصورة تر 

ر لهو "مرور الفكر بالصورة الطبيعية "يقال: صورة الفعل كذا وكذا أي هي تي، وصورة كذا وكذا أي صفتي ، وأما التصوُّ

ر إذا عقلي، أما ، إبراز الصورة إوانفعل بىا ثم اختزنىا في مخيلتيالتي سبق أن شاهدها  لو الخارج بشكل لني، لالتصوُّ

 (1990)منتور أ.،  التصوير لهو شكلططينن

وبذلك لإن الصورة تمةل عاملا خلق من البسيط ليغوص في املركب وليبرز عبر صور  تراوا بين الواضح و 

ن إلو بلوغ صور ندركها عن طريق الذهن وضمن عالم الذاكرة املمزوج لهي تحضر عبر الصور التي نستطيه رؤيتىا بالعي

الذي يعتمد علو الخيال والتذكر و إلاستذكار في ذات الحين  من خالل إستدعاء صور غابت عنا وال يمكننا إستحضارها 

، ةيجتكنولو و  إال عبر  املخيلة ، إنىا تتشكل ولق منهخ يكشا عن أبعاد ورؤى تبرز ضمن خصوصية خيالية وتقنية

لذلك لإن الصورة تعتبر وسيلة تدل علو خصوصية التكامل الذي تحققي داخل الفن  السينما ي عبر بعد خيالي 

وإلترا  ي يكشا عن حضور سينما ي تتشكل ليي الصور املتمازجة واملتنوعة وذلك من خالل رؤية تروج أللكار وقضايا 

 ينما ي الذي يقوم بالتعبير عن صياغات تراوا بين التسليةحياتية ، لهي حاملة لتتليات داللية تنفتح عبر النص الس

والنقد في ذات الحين لهي تعتبر وجهان لعملة واحدة، إنىا بمةابة الوسيلة املنفتحة علو  خطاب الصورة السينمائية 

صورة لنترا لكونىا تكشا عن تتليات خطابية موجهة أحيانا ومقننة أحيانا أخرى عبر مسارات متنوعة تنسجم ليىا ا

الخيالية والتي ظهرت عبر عالم  إلترا  ي يحاول تحقيق هيمنة عاملية عبر عالم السينما حيث أني يحمل سلطة توجيىية 

لو من يسيطر ع"املخترع املشهور توماس إديسون وهو ممن طور آليات السينما يقول حياتية تبرز كعالم شاسه أكده 

 )الفيلم والجمهور عن السينما وألادب( ."..عبالسينما يسيطر علو أقوى وسيلة للتأثير في الش

لالسينما هي لغة العالم وهي املوجي لي عبر رؤى صورية تعالخ وتبحث في قضاياه الحياتية ضمن خصوصية 

ما لو عبر تتخيالية تكشا عن عالم لني باألساس ليكون بذلك الخيال وسيلتىا في بناء الفضاء الفني ولعل هذا ما ي

تحملي من خطاب ينسجم مه الروابط إلانسانية املعيشية التي تتهر ضمن خصوصية إلتراضية خيالية، حيث أن 
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دراسة الصورة السينمائية تتعلنا نكتشا الخصوصيات التأثرية التفاعلية التي تتهر من خالل ما يحملي الخطاب 

صورة السينمائية إلالتراضية من رؤى إلتراضية وخيالية وظفت الصوري واللغوي في ذات الحين وذلك عبر ما تحملي ال

عرلية ملتنفتح علو حقول  ،ة الحجر الصحيفي العديد من ألالالم السينمائية العاملية التي واكبت جائحة كورنا  ولتر 

ر و لنية تمكننا من التواصل عبر خصوصية تقنية ورقمية إلتراضية في ذات الحين، من خالل حضورها عبر صو 

التراضية تتشكل ولق منهخ يتهر عبر العالم السينما ي ضمن هيكلة إلتراضية تحمل بين طيالىا أبعادا خيالية ولعل 

الصورة الرقمية التي تقوم بتصوير ألالالم السينمائية لتبين ألابعاد الرقمية للصورة السينمائية التي  هذا ما يبرز عبر 

ك يقوم بالفعل عبر التشكيل السينما ي من خالل حضوره ضمن تتليات يتحول ليىا الجسد من مترد صورة إلو محر 

تركيبية تأليفية تتهر ضمنىا خصوصية رقمية إلتراضية تماشت ألالالم الرقمية القصيرة  التي تشكلت عبر عمليات 

الل لترة يره خالذي تم تصو  صراصير  الليلنن، ولعل من أبرزها ما برز في ليلم ننشكل كبير مه  تتليات الحجر الصحيب

الحجر الصحي لتبرز لقطاتي حاملة لبعد خيالي يحضر داخل الصورة السينمائية ولعل هذا ما يحاول العديد من 

املخرجين البحث ليي والكشا عني لتنفتح بذلك الصورة السينمائية أمام ما باتت تعانيي دور العرض في ظل هيمنة 

تلياتي ت كة وإلايقاع عبر تتليات لغوية تكون مساهمة في الكشا عنالصورة والصوت والحر و لتتشكل بذلك  19كوليد 

 لتكشا عن الحضور الخياليليما يلي صورة تمةل لقطة مأخوذة من ليلم صراصير الليل  إلالتراضية والخيالية و 

 إلالترا  ي عبر  الصورة السينمائية املصاحبة .و

 "صراصير  الليل ''   فيلمفيلمية لكرستين ستيوارت من لقطة  :(01)رقم  صورة

  

ي ف هي لقطة ليلمية تكشا عن حضور ها عبر عالم رقمي يتشكل ليي البعد الخيالي  من خالل حضوره ل

ة بإعتبارها تساهم في الهروب من الواقه والتحرر مني خاصة في ظل هيمنة جائحة كورونا وهو ما لتراضيالصورة إلا 

ر ليي الذات من أبعادها املحدودة التي تساهم في النىوض بالسينما العاملية يبرز من خالل الرغبة في تحقيق  تتاوز تتحر 

خالل  رة القصي ألالالم السينمائيةشهدتي خالل لترة الحجر الصحي من إنتكاسة لدور العرض ولأللالم لتأتي بعد ما 
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عنصرا اج ية املركبة عبر املونتالصورة إلالتراض هذه الجائحة بمةابة منقذ من تقهقر تعانيي السينما العاملية، ولتلعب

الصورة السينمائية و ذلك عبر صياغة التركيبة  البارز عبر خطاب املر ي مساعدا علو خلق النتاا والكشا عن ال

 اللغوية املنفتحة علو الرموز والشفرات التي تحمل الكةير من الدالالت علو مستوى الشكل واملحتوى . 

ال ضمن إلانتقود الجمالية إلنشائية العمل الفني املعاصر عبر خصوصيات إلارتحال ألابعاعن ومن هنا يمكننا الحديث 

ي تتتلو عبر التالسينمائية إلالتراضية الفضاء إلالترا  ى زمن جائحة الكورونا من خالل قراءة في بعض النماذج الفنية 

ل يفي بين املبدع واملتلقي وذلك من خاللغة مرئية تبرز من خاللها عملية التخاطب والتواصل الجمالي والتداولي و الوظ

بإعتبار أن "الفعل الفني هو  رؤية جمالية تساهم في  خلق  الامتزاج  بين الصور التي تتوهخ وتتألق في العالم إلالترا  ي

لهو يكشا عن تأثيره الذي  .(9، صفحة ص )غالب  وسيلة للتعبير عن إهتمامات إلانسان  في العصر الذي يعيش ليي"

 يدخل في عالم لني نابه من املعيش اليومي ولق منهخ يدل علو صراع إلانسان بين املوت والحياة لتتتلو بذلك ألاعمال

ء واملستقبل واملا  ي وهو ما يفتح الفضا عبر مراوحة بين الحاضر  سينمائية كوسيلة لاعلة في الخيال إلالترا  يال

صح  السبيرنطيقي إنن مراوحة بين الخيال إلالترا  ي و  ي ملواجهة الجائحة والتحرر من القيود عبر رؤية تكو السينما

 التعبير عن ذلك ، لتتمكن الصورة السينمائية من تتاوز كل الحدود . 

 :الحجر الصحي السينمائية أثناءرؤية نقدية في تجليات الصورة .2

ليي املوازين الحياتية للذات البشرية حيث أني كانت لترة أشبي بالسجن الذي  مةلت لترة الحجر الصحي مسارا إنقلبت

قبه ليي إلانسان عبر عالم ال يتتاوز حدود جدران بيتي وهو ما تسبب في أزمة شاملة لكل امليادين لتكون السينما  

ه لتصويري لأللالم ولعل هذا ما دلالعاملية من بين املتضررين في هذا املتال بإعتبار أنىا شكلت حاجزا  أمام إلابداع ا

بالعديد من املخرجين العامليين الكبار والصغار للتفكير في إيتاد حل يحررهم من هذه الهيمنة القاتلة لكان الحضور 

دقائق وعرضها عبر عالم  12الرقمي هو وسيلتىم في ذلك حيث أنىم إعتمدوا علو تصوير ألالم قصيرة ال تتتاوز  الط

ولعل هذا ما بات يتمةل من خالل حضوره عبر الرحلة إلانتقالية التي  ،يتمكن الجميه من مشاهدتيي ورقمي إلترا  

لصحي أثناء اإلالتراضية التي تكشا عن مكان يحتضن ألاعمال السينمائية في لترة الحجر وتحققها الفضاءات الرقمية 

حمل بين تتليالىا رؤى تعبر عن خصائص العصر تالجمالية التي إلاستيطقية و بذلك رؤاها حيث تتلت  19أزمة الكوليد 

الراهن وهذا الزمن املعيش وذلك ما يكشا من خالل هذا املنتور العر  ي عن تتليات "منا  العصر الراهن نن الذي 

حيث أني يشكل بذلك وسيلة تعبيرية يحاول من خاللها املخرج الغوص  ،يحمل الفيلم السينما ي املتتسد لتر ة الكورونا

خزونا م الفيلم السينما ي بات يمةل ألن  وذلك ،روائح املرض واملوت في ذات الحينزات الواقه الذي تشتم ليي في ممي

السينما ي الرقمي إلالترا  ي بإعتباره يحاول أن يدرك أبعاد الغائية التي تكشا عن حضور خيالي ، لنتريات الفن 

تي تحاول أن تتقدم ضمن خصوصية تتحرك في املواقه الرقمية الالرقمية لعالم السينما العاملية و ترتحل داخل الصورة 

بين أهدابىا خصوصيات خيالية ولنية تتعلها تنتشر عبر لضاء العالم رؤية واقعية بصرية تحمل وإلالكترونية وتتسد 

 الذي ندركي اليوم كقرية صغيرة و تتتلو ليي جل ألاحداث التي نتابعها من البيت بفضل ما ساهمت ليي الصورة

التكنولوجية التي باتت تلعب دورا هاما في حياة إلانسان بإعتبارها تقوم باإلنفتاا علو عالم التقنية الحديةة الذي يبرز 

ولعل من أبرزها ليلم " بيترسا سنغارد الذي يحمل عنوان ننبينولوبي " الذي ، الم قصيرة  تصور خياالت إلتراضيةعبر أل
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نىايات الضمن عالم تكون ليي  بذلك في نقلنا ساهمقد ل" ار "نتفليكسعرض علو خصوصيات إلتراضية تحمل شع

ات بالخصوصي الزاخر إلالترا  ي الرقمي بإعتباره يبحث في هذا الفضاء  الحدود واملستحيل العرضية متحررة من

تشكل ليي  الفيلم ا  ي يواملميزات التي يحاول املخرج السينما ي التركيز عليىا أثناء إنشاء الصورة التوثيقية عبر بعد إلتر 

ألاولو ، هي التي يصب ليىا املخرج كل طاقاتي إلابداعية من  " السينما ي النابه من لترة الحجر الصحي عبر مرحلتين

ألكار وأساليب تقنية لكي تكون الصورة "الفيلمية" بمستواها الفني املرموق ونصوصها ودقة ألوانىا وإشراقها. أما املرحلة 

ن يكون الجمهور حاضرا في ذهن املخرج، بمعنى آخر إن املونتاج حين يصوغ تصوراتي بين ذجم الفيلم الةانية، لهي أ

يوسا، )وطولي وعمقي ومحتواه وإيقاعي، لإني يفرض تصورا مركزيا للصورة السينمائية واتتاهالىا في مخاطبة آلاخر" 

 . (102صفحة 

 رؤية تكشا عن تتليات العرضأثناء لترة الحجر الصحي  تمةل الرقمية باتت الصورة السينمائية لذلك لقد

تتليات تساهم في نشأة الصورة  يراوا بين الواقه والخيال وبين الرقمي والحقيقي  من خالل حضور  الذي الفني

لذي حمل ا ألاقاص ي " في ليلم لباولو سورنتينولم رحلة إلو يوخاصة منىا "ل  السينمائية التي تقوم بإبراز الواقه  الوبا ي

بين طياتي تتليات تكشا عن الصورة إلالتراضية الوهمية التي تستحضر ملكة بريطانيا في لقائىا مه البابا لرانسيس 

الخيالي  الذي يتعل من الصورة إلالتراضية وسيلتي في بناء العمل الفني ضمن إنشائية الخطاب الفني السينما ي 

ن منذ و تفرجامل االطلب وباتت دور السينما ال يرتادهساهم في تغيير موازين العرض و ا تقنية رقمية تس بإعتبارهباألسا

، لذلك بات من الضروري علو املخرجين واملهتمين بعالم السينما  19مه طهور جائحة كوليد  ما يقارب سنتين تقريبا

وتتعل ألالالم تحقق رؤية عرضية واسعة وهو ما برز خاصة البحث عن وسيلة حديةة تعوض اللقاء املباشر بالجمهور 

لصورة را  ي ينشأ عبر افي البندقية بإيطاليا وباملغرب اللذان جعال من الصورة الرقمية وسيلة تتتلو ضمن واقه الت

ي هو  لهي باتت تمةل صورة حاملة لخطاب إنشا ي يبرز عبر عالم خيالي ورقمي إلترا  ي في ذات الحين ،السينمائية

تي باتت تتحرك ال رواءهخلق بنية داللية تنفتح علو عالم سينما ي ويبحث في كل ذلك تمةل وسيلة تعبيرية ساهمت ليب

عبر خصوصية ألالالم التي تم تصويرها أثناء جائحة كورونا وتزامن عرضها مه لترة الحجر الصحي حيث أنىا تمةل 

لق ما أنتتتي السينما املعاصرة اليوم وذلك من خالل إنشائية داللية تكشا عن حضورها ضمن إبداعية لنية و 

ة حملت خياليهيكلة املصورة عبر التي تتسد الصور حضورها عبر عالم إلترا  ي يتحرك ويتفاعل مه جل الشخصيات 

 السينما ي للعديد من ألالالم  السينمائية العاملية .بين طيالىا أثر الجائحة وكشفت عن أبعادها أثناء العرض 

باتت تتتلو عبر خصوصية تعبيرية تكشا عن ة برزت أثناء لترة الحجر الصحي و ن الصورة السينمائيحيث أ

حضورها ضمن رؤية تدل عليىا أبعاد ليزيولوجية تتعل من الصورة ذات جمالية معبرة عن ديناميكية تبرز عبر  رؤية 

ة التي يعبرها الكشا عن املقاربات التواصل تتقبلها العين والعقل في ذات لهي التي تكشا عن تتليات تواصلية تحاول 

، حيث أنىا تدل علو تتليات تكنولوجية ورقمية تبرز خصوصيات العالم الرقمي الذي تحضر ولق هيمنة جماهيرية

وهو  19تواصلية  ديناميكية تتتلو عبر رؤى خيالية لرضتىا علينا قيود العالم عبر ظهور كوليد يتقبلها ضمن مقاربة 

املتتمه كمتموع.إن هذا التوّحد املباشر و متتمعي ، ومن ثّم بين الفرد و  توّحد مباشر، بين الفرد”  خلق ماساهم في

حيث أنىا تكشا  ،تتتلو ضمن عالم إلانترنيت وذلك عبر رؤية (40)طرابيش ي،، صفحة آلالي ،الذي تميزت بي ألاشكال "
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وذلك عبر مراوحة بين الواقعي والخيالي الذي يكشا عن   إلترا  ييتتلو من خالل بعد تخيلي و نما ي عن متتمه سي

حضورهم في تتليات تنتقل عن رؤى إلتراضية تكون ماثلة في خصوصية رقمية إلتراضية تقوم عبر عمليات الخلق التي 

شا بر القيام بنقل الوسيلة التي تكتتهر في  عالم السينما التي تشكلت من خالل عدة عروض سينمائية باتت تبرز ع

عالقاتي مه املتاورين لي "  ذلك من خالل حضورها عبر، و عن خصوصيات رقمية تقوم باإلنفتاا علو املعيش اليومي

 إلو عالم غير ملزم لي قد يكون مل
ً
 واجتماعيا

ً
 باألمل ، أو إلاحباا املشترك،أو ملئ بالتنفيس عن قضايا مشتركة ائيليزيقيا

بذلك من خالل  برزتحيث  .(0222)اللبان، "إلانترنت في هذا العالم،أني عالم حب وهيام ووعود عاطفية،أو قصص 

 عالم الصورة بإعتبارها تتتلو في مسارات مختلفةحضورها ضمن رؤية تتشكل في خطابىا املفهومي الذي ينقلها ضمن 

ة نتر تبرز من زاويألانتمة الخطابية للصورة السينمائية التي عن عالم من  تساهم في خلق تتليات تأثيرية تكشا

التي باتت تتمةل ولق عروض سينمائية تساهم في التتلي عبر فنية العرلية و املحقول جملة من الرؤى والنفتح علو ت

كلت أثناء مائية التي تشالعديد من التقنيات التي تساهم في تحقيق التواصل عبر الصورة إلالتراضية الرقمية السين

ن مةلين واملخرجيالحجر الصحي حيث ساهم ذلك في بروز العديد من ألالالم السينمائية التي شكلها العديد من امل

، لقد قاموا بخلق العديد من الصور الرقمية التي تساهم في التفاعل  بين الرؤى واملواضيه التي تساعد العامليين خاصة

الرقمية قنية الت لهده ،داعا وإبىارا وتفاعال مه املتلقيأنىا أكثر إبحيث صورة الرقمية السينمائية ال  في إبراز العديد من

ولعل هذا ما يساهم في مساعدة العديد من املخرجين ، تقوم بالكشا عن صور تتتسد عبر رؤية السينما الرقمية  

التي تكشا عن خصوصيات لنية  ير من ألابعادبعرض ألالمهم بطريقة مبنية علو رؤى إلتراضية تبرز من خاللها الكة

ات يتهر الذي ب تتهر ليىا إلابداعات الفنية الفيلمية ولعل هذا ما يتأكد عبر عالم سينما ي يراوا بين الواقه والخيال

 الكةير منخلق ألالم قصيرة  تحمل سمح للمخرجين بمن خالل رؤى برزت أثناء أزمة كورونا حيث أنىا كانت لضاء  

لخلق صورة للحوار الاجتماعو الذي ينبه من البيت تكنولوجيا الفيلم الرقمي  وذلك من خالل ظهورها عبر زات،املمي

 .لرقميةا بمستحدثات التكنولوجيا  متزجةمالةقافي 

  :ء عرض ألافالم السينمائيةاألابعاد إلانشائية للصورة إلافتراضية والخيالية أثن  .2

مفتوحا تتتلو عبره ألاسس التقنية الرقمية التي تنفتح ليىا ألابعاد الةقالية  اءيعتبر عالم الفن السينما ي لض 

الم تعكس أل خيالية ولنية تنعكس من خالل تتليىا عبر صور  أبعاد إلتراضية تبرز ضمن خصوصية لتتتلو عبر 

ن خاللها لتي يتم مسينمائية ذات بعد خيالي يحضر ضمن صور حداثية تتعدد ليىا املوضوعات التصويرية وألاساليب ا

تنفيذها ضمن رؤى العالم  إلالترا  ي الذي تتهر عبره ألالم السينما حيث يتحرك ليىا املشاهد ويندمج عبرها من 

خالل حضورها في شاشات العرض الالترا  ي لقد مةلت جائحة كورونا دالعا مساهما في خلق خصائص مشاهدة 

عبرها ألالالم السينمائية في تحقيق ربح مادي كبير ولعل من أبرز  ألالالم السينمائية عبر مواقه إلكترونية ساهمت

ألالالم التي قامت بتحقيق أكبر نسبة من ألارباا واملشاهدة في العالم الذي بات يمةل رؤية تكشا عن تتليات أيقونية 

قيقي ّبر عن العمل الحتكشا عن التطور داخل العالم التكنولو ي املّتتلي ضمن " آلة نفسانّية نحاول بواسطتىا أن نع

للفكر سواء كان ذلك عن طريق الكالم، أم الكتابة، أم ألي طريقة أخرى، ذلك في غياب كّل إشراف من جانب العقل 

بر عالم لع، (80)خوري، جوزيا إميل مولير: ترجمة موهاة لرج، صفحة وخارج نطاق كل إهتمام أخالقي أو جمالي"
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تؤثر في لضاء رقمي  لهو يبرز من خالل حضوره عبر تتليات تأثيرية تتأثر و  الفن السينما ي باتت تتتلو خصوصية

خيالي تبرز ليي الصورة من مترد عرض وتسجيل ألحداث حياتية إلو  الفيلمية لتكشا عن عالمتتتول ليىا الصورة 

 صريةالب الصورة تتلياتي التي باتت تبرز ضمن عالم من أداة تقوم بتحليل الواقه ورصد خصوصياتي والكشا عن

من جهة وعبر العالم الرقمي إلالترا  ي من ناحية أخرى ولعل هذا ما  السينمائية الكاميرا عدسة ضمن تتشكل التي

يساهم في خلق عالم متوازن يكشا عن تتليات تتمه بين الواقه والخيال ولعل هذا ما يفتح الباب علو مصراعيي 

السينما لتحقيق مبيعات هامة أللالمها عبر عالم رقمي يحقق الربح الرأسمالي وهو ما نجح في تحقيقي ليلم ترولز  لدور 

 ،ننجولة حول العالم" ليحقق خالل جائحة كورنا أكبر نسبة مشاهدة

 ''حولة حول العالم" من الصورة إلاشهارية لفيلم ترولز مأخوذة  :(02)صورة رقم 

 

لم برزت الخصوصيات التشكيلية للصورة السينمائية وذلك من خالل حضورها عبر نتاا لمن خالل هذا الفي

باهر ومشاهدة جعلتي يصل إلو إحتالل مراتب عاملية أولي ولعل هذا ما ساهمت في تحقيقي املواقه إلالتراضية بإعتبارها 

 ذلك تكمن أهمية الصورة إلالتراضيةتمكن الجميه من التمته بأهمية الصورة السينميائية دون ارتياد دور العروض ،ل

بر حقال لكري يتتلو ع بذلك تقوم بتقديمني معاصر ورقمي يشاهد من البيت و من حيث أنىا تساهم في تتلي عمل ل

أساس ي يكون مساهما في الكشا عن تتليات إبداعية وخيالية في ذات الحين  كمفهوم تعتبر الصورة إلالتراضية التي 

تربة أو الخبرة "عبر عالم إلالترا  ي مفهوم اللتنكشا معالم   من التَّ
ً
ترية بدال الواقه ل كل ما "يعتمد علو الفرض أو النَّ

ن لترا  ّي هو الواقه الّتقري يالا  ِ
ّ
دها الحاسوب ملناظر ثالثّية ألابعاد ملحيط أو سلسلة من ألاحداث تمك ِ

ّ
، محاكاة يول

ا من  ا خاصًّ اظر الذي يستخدم جهاًزا إلكترونيًّ هي . و أن يراها علو شاشة عرض ويتفاعل معها بطريقة تبدو لعلّيةالنَّ

رلة لالستدالل بىا علو غيرها تبدأ املع التراًضا علو نحو الترا  ّي، علو نحو ظنّي أو احتماليّ ، أي مصدر مأخوذ من الترَض 

ة بااللتراضنن حيث أني يمةل خصوصية لنية تدل علو تتليات  (/ar-ar/dict/arhttp://www.almaany.com) العلميَّ

اءات الفضفي املواقه و حضور  عالم أخر يتكشا عبر عالم الكورونا وينبلخ ضمن خصوصياتي الفنية التي تتحول 

من ضذلك من خالل الكشا عن مميزاتي ودالالتي التي تتهر شأ عبر تشكيل العالم السينما ي و وتصور واقعا خياليا ين

تساهم في الكشا عن عالم لني يقرأه ملتقبل ضمن رؤية تدل علو مقاصده الفنية في عوالم مفهوميي ذات أبعاد ثالثية 
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في ذات الحين حيث أنىا تقوم بالكشا عن صورة سينمائية تبعث في الباحث الغوص  جماليةالو تعبيرية خصوصياتي الو 

شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل ملستخدميىا في أي وقت ننلو تدل عماهية الصورة إلالتراضية التي  في تتليات 

يشاءون و في أي مكان من العالم، ظهرت )...( منذ سنوات وتمكنىم أيضا من التواصل املر ي و الصوتي وتبادل الصور 

  (0211يمي، )الدل" و غيرها من إلامكانات التي توطد العالقة الاجتماعية بينىم

بر إلتراضية تنفتح علو الخيال الفاعل في الصور املركبة عةل وسيلة تتتلو عبر صورة رقمية و لالسينما باتت تم

حيث أن الصورة  ،يي العديد من إلانتاجات الفيلميةعالم بات تتحكم ليي العديد من التروف الصحية وتراجعت ل

ي ألاحداث التصويرية لألالم القصيرة الرقمية التي برزت خالل لترة الحجر الرقمية تتعلنا ندرك عاملا داخليا تتصارع لي

 يالصحي لتنفتح   علو عالم لني تحضر لقطات بصرية تشد املتفرج وتتعلي يتحرر من تلك الروتينية التي لرضها علي

 .الحجر الصحي بالبقاء في امل زل 

تتعل من ألالالم السينمائية تبرز ضمن عالم  لقد مةلت الصورة إلالتراضية وسيلة كاشفة عن تتليات لنية

يىيمن عليي الحجر الصحي بفعل هيمنة الكورونا علو كل أنحاء العالم لذلك بات من الضروري البحث عن سبل تكشا 

عن تتليات العالم إلالترا  ي وتحرر عبرها الصورة السينمائية لتلعب دورا هاما في النىوض باملتال السينما ي ولق 

 ول من خاللها املخرج إلابحار في عالم خاص عالم الصورة إلالتراضية.رؤية يحا

 خاتمة: 

ساهمت في خلق العديد من التعبيرات  ولترة الحجر الصحي في كل أنحاء العالم وسيلة كورونا جائحة مةلت لقد

، لقد يوماصر الاملع إلانسان يعيشي بات تكشا عما سينمائية الحياتية املختلفة لتبرز جلية خاصة عبر تشكيالت

 نمائيةالسي الصورة عبر إلالترا  ي العالم تتليات تبرز لنية ألشكال حاملة بذلك رؤية السينمائية الصورة مةلت

عاملنا من خالل الحضور داخل البيت ضمن خصوصية  إبراز خاللها من يمكن بصرية  عن رؤى معبرة لقفزة الحاملة

 الصورة اكلهي يحتضن الذي الرقمي الفضاء بعالم تتصل التي ملفاهيما عني جل إلتراضية سينمائية، تكشاو   رقمية

، اسية لأللالم الرقمية القصيرةألاس النالذة تمةل التي التعبيرية الرؤى ضمن حضورها خالل من وذلك ،إلالتراضية

 اللهاخ من ى ير  الصحي حيث  الحجر زمن العالم علو إلانسان منىا يطل التي التي تشكلت عبر الصورة إلالتراضيةو 

جدران بيتي  ضيق املكان وتحرك في حدود ال تتتاوز أركان من يعاني الذي الفرد ومواقا اتتاهات عن تعبر التي ثقالتي

 ملعاصرا إلانسان عقل في تتوغل رؤى من تحملي وما الرقمية بالسينما يسمى ما برزت ألالالم التي تعرض عبر وبذلك ،

 ديدةج خصوصية ضمن يتهر بإعتباره الكورونا الرقمي زمن السينما لن مفهوم عن يكشا تنوع من تحملي ذلك بما و

 بين تمهت تحاوريي الرقمي بوسيلة تكون حاملة لرؤية السينما ي الفن ليرتبط وألاخر، الذات بين والتحاور  للتواصل

تغوص  ماالسين  من جعلت التي وآلالة الرقمية إلانسان عبرها الصورة املعبرة عن لكر لتتتلو الرقمية والرؤية إلانسان

 تعرف ةالرقمي الصورة من جعلت تعبيرية خصوصية خلق في في ضمن قوامي الصورة الرقمية السينمائية التي ساهمت

 ملا يسمى بعالم جديدة تصويرية ثورة حدوث في بذلك يساهم مسبوق  غير إلنتشار كرؤية حاملة كورنا جائحة مه

 الرقمية أو إلالتراضية. السينما
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النماءالابتكار و  إلىالابتالء بالوباء  منالجائحة والسينما التونسية:   

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

to innovation and growth 

 املدرسة العليا لعلوم السينما والسمعي البصري/الجمهورية التونسية / ير بن وحادةبعط.د. 

PhD. Abir Ben Wahada/ Higher School of Audio-visual and cinema-Carthage University/Tunisia 

 

 ملخص الدراسة: 

ج. 1، نصل إلو كل ش يء"آخر؟ مه السينما نتحدث عن كل ش يء" أريد لقط أن أتحدث عن ألالالم، ملاذا أتحدث عن أي ش يء 

() السينما في عالقة  بالجائحة، خرجت  لترة الكورونا من قيود الزمان واملكان وتعالي أصوات التباعد والانعزال ،لغادر ألالالم 1999غودار

وإلاشعاع أي معنى للمنحة  لمة، لتزدهر وتنير املنصات الالكترونية املكتتة، وتولد املبادرات الفنية للهواة كما املحترلين.القاعات املقفرة املت

 لن يتد تسعو هذه الورقة إلو رصد إلانتاج السينما ي التونس ي في زمن التحدي، بالكورونا والارلىان لتداعيالىا؟ محنة الابتالءفي  والابتكار 

نىم نالحظ أ الكورونا،عديد املعرقالت التي تحد من ديمومة إشعاعي. لكن بالتمعن في املوجة الجديدة من السينمائيين زمن  نفسي أمام

ناعة دعائم ساهمت وتساهم في ص جديدة تبنييمشون بخطى ثابتة نحوتغيير املوجود من تبعات الجائحة والوباء وتحدي الواقه وخلق سبل 

 تتديد للةقالة السينمائية وتحديث لوسائل انتشارها. مشهد سينما ي مختلا، ليي

د في املألوف واملعهو  وخروجهم عنصانعي السينما لقلة املوارد املالية في تمويل أعمالهم الفنية الطويلة  الدراسة تحديتتناول 

 .أماكن العرض والنمط وخاصةموضوعالىم املطروحة وبنية أعمالهم والشكل 

وص بعض ألاعمال السينمائية وتتناول بالخص الوبا ي فيتركيزها علو كيفية تتلو التتدد وتحدي الواقه  وتكمن أهمية الدراسة في

 لحياة الفنيةاالفيلم التونس ي املرشح في مسابقة ألاوسكار العاملية " الرجل الذي باع ظهره"كما تلقي الضوء علو دورالشباب في للسفة 

متمخض عن تباعد جسدي  التساؤل حول إمكانية الحديث عن تقارب إنساني، نفس ي ولكري  إلاجابة عنالتشاركية إلالتراضية وتحاول 

 إلو العالم الرقمي الالترا  ي؟ دخولنا والسينماوكيا سرعت الجائحة  حس ي مفروض؟

 الجائحة، السينما التونسية، التحدي، الرقمي الكلمات املفتاحية:

Abstruct : 

"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 
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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 

 مقدمة:

ومه لىديد الوجود إلانساني ووضه مصيره  جائحة الكورونا، زمنخالل التونسية  التتربة سياق من انطالقا  

عامة  من دراسة-حسب التعريا الذي يقدمي إنقولد -تمكننا  ولنية أنتروبولوجيةعلو املحك، كان البد من إلقاء نترة 

أي كل ما يخص سلوكي إلانساني،  (0228(،Tim)) يعيشي،لذي مقارنة ونقدية، لىدف إلو لهم إلانسان والعالم ا

 البيولو ي، الاجتماعي، الةقافي، وخاصة الفني...

 وتدابير، احتياطاتمن وما اتخذتي الحكومة التونسية  الصحي الحجر إبان 19 للكوليد الفعلي والحقيقي لاألثر

وتعرية الهشاشة إلاجتماعية التي يعاني منىا املتتمه  النتشار الفقر والخصاصة نترا باألساس واجتماعي اقتصادي هوأثر

، PNUD.org)الوباء الوبائية اكتشفت البؤر الحقيقية العاكسة لواقه أكثر وطأة من واقه  التونس ي. لباكتشاف البؤر 

ا وهوما تناولتي العديد  أمات مّما بكةير أكثر وإجتماعيا اقتصاديا أمات لالوباء، (0202 ا وصحيًّ من املقاالت بيولوجيًّ

 (0202)الناصري،  والدراسات التونسية في محاولة للكشا عن آلاثار الحقيقية للجائحة

ات أمل وبوابمتنفسات  ، تراءت في ألالقالاجتماعية رغم كل التشديدات واملمنوعات والالتزامات والتضييفات

بصيص  ،العيشدوا ألامل في التواصل و في شاشات الهواتا الذكية والحواسيب واملنصات الالكترونية وتراءى ملن لق

 نور يغير مترى الحياة الرتيبة املكرسة لالنغالق والعزلة.

  :تونس قبيل الجائحة السينمائي فيإلانتاج .1

أعادت سينما بعد الةورة تشكيل املشهد العربي والسينما ي، لتاءت مفعمة بتفاصيل الحياة اليومية للشخصية          

للمشكالت الاجتماعية، وتميزت علو الصعيدين الفني والتتري ي، ثم تراوحت بين عصارة التتارب التونسية، ومةيرة 

ّبان، وقراءلىم النقدية للواقه بمختلا تشعباتي، والرؤية إلانسانية للعا
ُ

حكم لم وألاشياء والدولة والالاجتماعية للش

لة ت تواجههم في مرحلَتي كتابة السيناريووالتصوير، إضاكما تغلب عدد من املخرجين علو الكةير من املشاكل التي كانو...
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عة . مما خلق أثرا علو جودة الصناإلو زيادة إلانتاج ولتح الباب أمام املنح والتمويالت الخارجية من دول مهتمة بالسينما

 .أيضا

 التجديد في مستوى تشجيع إلانتاج والتمويل والعرض؟ تجلىكيف .1.1

إشكالية  : املحور ألاول يتمةل فيالاستةمار ليىا، تتلخص في محورين أساسيينالسينما و إن املشاكل التي تواجي   

 املنالسة وهونتاج غياب دور إلادارة الوطنية للسينما وبالتالي انعدام ،لها كبير  احتكار إلوتوزيه ألالالم التي تفض ي 

 وهشاشة النص القانوني الذي يفتح الباب لالحتكار. 

من أمد  حالي و، لمه زيادة ثمن آلاالت وبقاء الدعم عليخص تكلفة الاستةمار في السينماي لهو أما املحور الةان

ار البناء دون الاستةمن هذا كلي يحول إبعيد وغياب التمويل البنكي مه هبوا قيمة الدينار مقارنة بالعمالت ألاجنبية، ل

تفعت قاعات ثم ار التي انحدرت من مائة إلو عشر ائية و ، هذا باإلضالة إلو العدد القليل من القاعات السينمفي السينما

 حاليا ولكن بعضها يشكومن قلة الصيانة وعدم مواكبتىا للتطور التكنولو ي في تقنيات العرض. ةعشر  إلو خمس

 11حوالي  0212و 0229التشجيه علو إلانتاج في تونس استمناء وليس قاعدة، إذ دعمت الدولة خالل سنتي 

 لما ويبقى ذلك قليال أمام طفرة ألالكار الشبابية املتتددة.يل 00تضاعا العدد ليصل إلو  0211للما وسنة 

 لتمويل ألاعمال السينمائية؟ وألاشكال الجديدةفما هي الطرق .2.1

خالل العقد ألاخير، شهدت السينما العربية وإلالريقية طفرة إبداعية كبيرة. مه هذا، تتواصل أزمة التمويل 

 واملخرجين في دول الجنوب. املنتتينا مسلط علو رقاب ألازلية، كسي

ترتبط هذه الصناعات السينمائية باألساس بمساعدات الدولة، غير أن هذه ألاخيرة، ال تضه السينما ضمن أولويالىا 

 من التمويالت العمومية، خاصة في ظل ألازمة الاقتصادية العامة. كل هذا، رغم الدور الهام الذي تلعبي السينما

تونس  لدنالفي ب، تولر أيضا العديد من مواطن الشغلكصناعة، لهي ال تقتصر علو النتاحات السينمائية العاملية، بل 

 شخص بطريقة غير مباشرة.  05222شخص بطريقة مباشرة و 5222هذه الصناعة حوالي  تشغل

تمويل لدولة، بفضل مساعدات مختلفة، لباإلضالة إلو املساهمة في التنمية من خالل تحقيقها ملداخيل كبيرة. وتتوصل ا

المهم إن لأل باملائة، في حين أن املنتتين ألاكثر خبرة وتتربة والقادرين علو إيتاد تمويل  15ألالالم بنسبة ال تتتاوز ال 

 كان ذلك من قبل ممولين أجانب أومنتمات غير حكومية، هم أيضا معرضون إلو متابىة نىايات التصوير الصعبة. 

ك املستةمرين الخواص، املحليون منىم في مستوى أول، اشر إضمان موارد جديدة لسينما الجنوب، وجب من أجل 

 وألاجانب إذا استوجب ألامر.

لكانت طريقة التشجيه الوحيدة التي يمكن أن تقنه املستةمرين، هي الحوالز الجبائية إلابداعية، التي من شأنىا 

تدڑها  أرباابينما ي، ليس لقط كرعاة مشاريه إنما كمستةمرين يمكنىم التمته أن تحثىم علو الاستةمار في إلانتاج الس

في هذا إلاطار، توجد العديد من ألامةلة الناجحة املتعلقة بالضرائب التصاعدية، بتداعيالىا املالية واستةمارالىم. 
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ملا زاد عدد داخيل الضريبية، طاإلايتابية بالنسبة للمنتتين، املستةمرين والدول نفسها التي ستتمته بزيادة في امل

 السينمائية.  إلانتاجات

ما يسمى ب "منصة قرطاج للمحترلين" والتي  0215خالل سنة وللمض ي نحوأشكال جديدة للتمويل السينما ي ظهر 

 ت، ندوات دولية للتعريا بىا وبارليات الضريبية التي تمنح امتيازات استمنائية للشركاطاج السينمائيةتنتم أيام قر 

 التي تستةمر في السينما. 

من شأن هذه املنصة أيضا إقامة عالقة بين صانعي ألالالم ألالارقة والعرب من خالل ورشات العمل وألانشطة 

املختلفة والاجتماعات. "قرطاج املحترلين" هي مساحة مخصصة لإلبداع واكتشاف مواهب جديدة. تتكون هذه املنصة 

تم إنشاء  1ة" و"اللقاءات "و"الندوات" وأخيرا وليس آخرا "محادثات قرطاج"."تكميل" و"شبك من خمسة أقسام هي

كخطوة أولو في مرحلة صناعة الفيلم، حيث تتم خاللها استضالة أصاحب املشاريه التي ما زالت  "شبكة"ورشة العمل 

يئة من لتي تمنحها هفي مرحلة التطوير وتولر لهم الفرصة للقاء املحترلين للتنالس علو منح مساعدات التطوير ا

املحترلين. تتيح ورشة عمل "تكميل" لصانعي ألالالم ألالارقة والعرب، لرصة تقديم ألالمهم في مرحلة ما بعد إلانتاج 

 إلو هيئة من املحترلين، وتقدم لجنة التحكيم منحا للمساعدة علو املراحل النىائية أللضل ألالالم الواعدة. 

إلو البرامج التي سبق ذكرها مه مختصين مبدعين في متاالت املوسيقى والاخراج  لقاءات رئيسية ومحادثات، تضاف

 والسينما بشكل عام. 

ما م بالحجر الصحيلكن كل ما سبق ذكره قد توقا جراء جائحة الكورونا والدعوة املتكررة للتباعد والالتزام 

 السينما ي.ولد خموال وركودا كبيرا في كل مفاصل إلانتاج 

من القطاعات الةقالية الصناعية الحيوية واملنعشة لحياة التونسيين  يعد قطاع السينما في تونس نأن كا لبعد

وأرجأت جزًءا منىا  امليزانية ، داهمت الكورونابةمانية ماليين دينار 0202وقد قّدرت امليزانية املخصصة لإلنتاج لسنة 

 والي.املوسم امل

 

                                                           
نة من ة متكو ، تسمح ورشة تكميل، لصناع السينما ألالريقية والعربية بتقديم ألالمهم في مرحلة ما بعد إلانتاج، للجنة تحكيم دولي0214منذ 1 

 متخصصين في قطاع السينما. 

نتاج إلا  يتم تنتيم ورشة تكميل كتزء من برنامج "قرطاج املحترلين"، الذي يصاحب املخرجين ألالارقة والعرب منذ مرحلة التطوير إلو مرحلة ما بعد

 ليشاركوا ليما بعد في املسابقة الرسمية أليام قرطاج السينمائية. 

كة، نتد ليلم "شارع حيفاء" للمخرج العراقي مهند حيال الذي شارك في ورشة "شبكة". كما نتد في املسابقة الرسمية "تأتون من من بين ألالالم املشار 

الجويل كاريكيزي، الحائز علو منحة املنتمة  The Mercy Of The Jungle( و0210(، "لعزيزة" ملحسن بصري )تكميل 0212بعيد" ألمل رمسيس )تكميل 

 (.0210رانكولونية )تكميل الدولية للف
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  بالكورونا والارتهان لتداعياتها؟ محنة الابتالء في وإلاشعاع والابتكار أي معنى للمنحة .2

 الجسدي، لم يسبق قط في بتطبيق التباعدفي الوقت الذي تفرض ليي ألازمة والجائحة ضرورة البقاء آمنين              

ستوى متاريخ البشرية أن شعر الفرد بقربي من آلاخر أكثر من زمن هذه املحنة؛ إذ تتضالر جهود املتتمه العلمي علو 

 مباشرة في تماسك لم يسبق أن 
ً
 ألاهواءالتي لرقتىا  إلانسانية شهدتيالعالم من أجل مواجهة هذا التحدي مواجهة

 علو املستوى الاجتماعي وعلوأما  الجامعات.والحدود واملآرب الاستعمارية وغيرها من املباعدات املفرقات غير املقربات 

واملعلومات الطبية.... واملواقه  إلاشهارحول صفحات البيه والشراء و رانتالانتمستخدمو لقد تتمهر  مواقه التواصل

 جتماعية الةقالية.إلا 

و لقد والتعليم، للجامعات بالنسبة أّما
َّ
م منصات إلو الحضوري التدريس تحويل في الكبير  التغير تتل

ُّ
 عن التعل

نعم  إلانسانلدى  انكشفت لقد متعددةمنحا ية البالد التونسن في محنة الكورونا التي اجتاحت العالم و أ كما بعد،

ن إلانسالهم  كما منىا،والم الحرمان  لعرف قدرهامن املسلمات كمنحة الصّحة، وألامن، وحرّية التنّقل  أنىاومنح ظن 

 العلمي.أساسا في العلم والبحث  الحقيقي يكون الفعلي و  الاستةمار  أّن 

زاما لل اللحتات التي مرت باإلنسان في تونس والعالم لذا كان الاليقين والخوف من املتهول كانا عنوانا لج

نور باطني ويحين إيماني بضرورة مواجهة ألاقدار باألمل في غد ألضل يإلو احتياجي للخطاب العقالني الذي  إلاستفاقة

ا الضر يب يكشبارتباا أقوى بخالقي، وهنا علت ألاصوات في الكنيسة كما املسجد والدير في تضرع ورجاء وإيمانا بغ

 والبالء.

الوعي باإلسهام جماعيا في "والدة جديدة لتونس وللتونسيين حيث تةمين مواطن القّوة أيضا منحتنا الجائحة 

وإلاعالم والتعليم والةقالة والشأن الديني وغير  والاجتماعفي الحوكمة والسياسة  الاختياراتواملناعة ومراجعة كةير من 

 1".ذلك

 :تونس ي في إرساء حياة فنية تشاركية إفتراضيةدورالشباب ال. 1.2

التشاركية الالتراضية تساءلنا هل يمكن الحديث عن تقارب إنساني،  الحياة الفنيةحول دورالشباب في للسفة 

 نفس ي وللسفي متمخض عن تباعد جسدي حس ي مفروض؟

 :تطور الذكاء الاصطناعي وتطويعه ملجابهة الجائحةالشباب و  .2.2 

محاولة السيطرة عليي  إلووانتشاره في كل أقطاب العالم، سارع ألاطباء والعلماء  -19ض الكوليدمنذ ظهور مر 

 الوقائية لطول لترة اختراع اللقاا املناسب لهذا الوباء املستع  ي واملتحور. إلاجراءاتونصح الحكومات باتخاذ كل 

عارف بالقانون في وزارة العدل التونسية، ، جاءت املبادرة من الشباب البعدهاللتطبيق أثناء الجائحة وفي سعي 

وما ليىا من  " la visioconférenceتقنية الفيزيوكنفيرونس "جلسات املحاكمة عن بعد باعتماد  إقامةلانطلقت مبادرة 

                                                           
  0202مارس  00عن مقال بقلم بدري بن منوراملداني19كوليد »جريدة املغرب _ منحة من محنة وباء الكورونا 1 
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حد من الاكتتاظ في املحاكم وتسريه في املحاكمات وربح في مصاريا نقل املساجين وتنقل املحامين...هذا وقد مكنت 

 لجائحة من تسريه دخول متاالت عدة العالم الالترا  ي.محنة ا

 الجائحة دخول السينما التونسية والفنون إلى العالم الافتراض ي الرقمي؟ سرعتكيف  .0.1

الفن مرآة عاكسة ملا يخالجنا ويعترينا من أحاسيس تبلور ليىا الاليقين وانعدام الةقة في املستقبل القريب كما 

  بالصعبة.لحقبة زمنية اتسمت  التونسية وأرختفنية السينمائية البعيد، في ألاعمال ال

كانت دور السينما من أولو املؤسسات التي أسدلت ستارها وأغلقت أبوابىا توقيا من شبح العدوى واملوت الذي 

هم سصيحة لزع عبرت عن منتهى بؤ  تطلقخيم علو البالد التونسية كما العالم.مما جعل أصوات املهنيين واملهنيات 

 وقلة ذات اليد.

ينعدم تماما لاألعمال إلابداعية الفنية وقه علو  لإني لمرغم تراجه املنتج الةقافي خالل لترة الحجر الصحي 

 حياتنا والفعل الةقافي الفكري لعل إنساني تمارسي املتتمعات في ظل ألازمات كما الانفراج والسلم.

 دل ملا يخالخ الصدور، هي بمةابة املتنفس إلعالء وتصعيد املكامنالةقالة بأنواعها تعبير عن العيش املشترك وتبا

واملخفي. الةقالة والفن وإلابداع توازنات حسية معنية بالغة ألاهمية في تخفيا العزلة املفروضة علو إلانسان لترات 

 .الصحي وبعدهالحجر 

لنتد ازدهار وتصاعد ، حرصي علو التكيا مه الجائحة خاصة لئة الشبابلم يخا املتتمه التونس ي و 

استعمال منصة "الناتفليكس"لترة الحجر الصحي وبعده، إذ ساهمت في ولوج عالم السينما العاملية كما التونسية عالم 

 الرقمنة ومقومات الذكاء الاصطناعي والخروج من إلاطار املكتظ الضيق املمنوع للقاعات.

حياة إلتراضية مكنتىا من الاستمرار    خلقت لنفسهااختارت بعض القطاعات التوجي إلو العالم الشبكي و وقد 

أن  تعطلت العروض والتسويق بنسبة تصل إلو تسعين في املائة وتضررت العديد من القطاعات الةقالية مةل بعد 

 املسرا والسينما وصناعة الكتاب واملوسيقى والفنون املوجهة للطفل. 

 هذا وتأجلت أيًضا التتاهرات الدولية الكبرى وأغلقت املتاحا وهوما خلق العديد من ألازمات املادية داخل

 .متتمه الفاعلين الةقاليين خاصة أولئك الذين يؤّمنون حيالىم بفضل العروض واللقاءات مه الجماهير

 :السينما التونسية تتويجات وجوائز عاملية في ظل الكورونا .1.1

شابات وشبان يقولون للجائحة لست من سيمنينا عن تغيير مخرجون شباب يتألقون وطنيا، عربيا وعامليا...

 وتحدياتنا للمستقبل الغامض.أحالمنا سينما ي ولن تكوني عنصرا معرقال لطموحاتنا الالمحدودة و املشهد ال

لقد تتاوب الشباب التونس ي ملتطلبات عصره، دخل العوالم الالتراضية من خالل املنصات والتزم بعرض أعمالي 

 اب.من تطويعي لتحقيق أحالم الشبالسينمائية وإبداعاتي الفنية بكل ثقة في النفس ويقين في مستقبل كان البد 

https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%8A/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
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تاريخا يشهد  19-وليدكخرج إلابداع التونس ي من قوالب املكان والزمان إلو ألالق العربي لالعالمي لتكون لترة 

نفس ي  عن تقارب إنساني، من الحديثالتشاركية الالتراضية التي مكنتنا  الحياة الفنيةدور الشباب في للسفة علو 

 الجائحة.د جسدي حس ي لرضتي وللسفي متمخض عن تباع

خالل ، حضيت تونسية قدألالم  أن أربعة السينمائية إال ألاعمالعلو  ةالسلبي التأثيراتتداعيات و البالرغم من 

باب في مما يمةل لرصة ذهبية لجيل الش” نتفليكس“فرصة العرض علو منصة البث التدلقي ألاميركية ب ،لترة الكورونا

للمخرج عبد الحميد ” شرةد“ألالم  .اهير جديدة علو منصة يزورها ماليين املشاهدينالسينما التونسية لكسب جم

للمخرجة كوثر بن هنية ” علو كا عفريت”لهند بوجمعي، و” نورا تحلم”ملهدي البرصاوي، و” بيك نعيش”وبوشناق، 

وتروي أغل ىا قصصا ، رديةالحريات الف لقضايا تشترك كلها في موضوعالىا الاجتماعية والسياسية الجريئة، وتتسيدها

 .محلية من الواقه التونس ي، أنتتت جميعها في الةالث سنوات ألاخيرة

إنىا باعت الفيلم لشركة توزيه ” سكاي نيوز عربية“ملوقه  هند بوجمعة”  نورة تحلم“مخرجة ليلم  وقد أكدت 

لسينما ا للمخرج، ولق مقتضيات سوق ادولية تتولو بدورها بيعي ملنصة نتفليكس، حيث لم يعد الفيلم بعد إنتازه ملك

في السنوات ألاخيرة بتدخل شركات إلانتاج وصناديق التمويل في محتوى ألالالم،   الجديدة خاصة وأني لم يعد مسموحا

عكس ما كان يحدث في املا  ي غير البعيد، إذ كانت صناديق الدعم الغربية تفرض تغييرات وشروطا في املوضوعات 

املخرجة التونسية تبدي تخولها من احتكار املنصة ألاميركية لأللالم، وتعتبره لىديدا ملستقبل السينما ،لكن .والسيناريو

ومنالسة قوية لقاعات العرض، مما قد يقتل سحر الشاشة الفضية، وهوما عمقتي أزمة وباء كورونا التي أغلقت 

 .قاعات العرض السينما ي

، الذي يتحدث عن الحريات في ”بيك نعيش“روا ي الطويل مهدي البرصاوي عرض شريطي ال يصا جهتيومن 

 .”يصنه السينما ليراها الناس“تونس بعد الةورة علو املنصة ألاميركية باإلضالة الجيدة، إذ أن املخرج 

ومن شأن منصات العرض الجماهيرية أن تفتح للفيلم التونس ي أبواب السوق الفنية العاملية، كما تساهم في 

تونسية إلو العالم العربي لتسهل بذلك لرص نفاذ املخرجين واملمةلين والتقنيين إلو الساحة العربية، وصول اللهجة ال

 وتخلق ديناميكية جديدة لجيل املخرجين الشباب

كما أن السينما التونسية قد وصلت إلو القائمة النىائية لجوائز أوسكار، خالل سنتي الجائحة، في مناسبتْين       

(، من خالل الفيلم الروا ي القصير "إخوان" ملريم جوبار. وهي املرة 0202للجائزة ) 90ألاولو خالل الدورة  متتاليتْين،

 .ألاولو في تاريخ السينما التونسية التي تبلغ ليىا املستوى النىا ي لجوائز ألاوسكار

 هره" للمخرجة كوثر بن هنية،أما املناسبة الةانية، لكانت من خالل الفيلم الروا ي الطويل "الرجل الذي باع ظ

دون أن ، (0201)للجائزة التي أقيمت في ألريل من السنة الحالية 91وهوعمل تّم اختياره في القائمة النىائية للدورة 

 ( للمخرج عبد الحميد 0201ننس ى اختيار الفيلم التونس ي "لرططوالذهب")
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مةيل تونس في السباق لجائزة ألاوسكار أللضل بوشناق من قبل لجنة معتمدة من أكادمية ألاوسكار وترشيحي لت

 .0200ليلم عالمي 

وتعتبر جائزة ألاوسكار أللضل ليلم عالمي )يطلق عليىا سابقا مسابقة ألضل ليلم بلغة أجنبية( واحدة من أكثر  

ي هذه املناسبة لها ف الجوائز املرموقة عامليا. وقد قامت العديد من البلدان بترشيح ألالالم التي ارتأت ليىا ألالضل تمةيل

 .العاملية وذلك ولقا لإلجراءات واملعايير املحددة من قبل أكاديمية ألاوسكار

ما يطمح لي جميه من تعرض ألالمهم علو  هذاالتونسيين حياة جديدة وآلاق أرحب أللالم املخرجين الشباب   

 .، وهم املغامرون في ساحة سينمائية قليلة إلانتاج”نتفليكس“

 10 إلو ألالم 1باتت تبدوأكثر تطورا من قبل، حتى أن عدد ألالالم الروائية املنتتة سنويا قفز من  غير أنىا

 .سنويا، كما زاد حضور أصحابىا علو البساا ألاحمر في أهم املهرجانات العربية والعاملية

 الرقمية؟ماذا عن رأي الجيل القديم من السينمائيين في املنصات .0

 سينمائيين التونسيين حول عرض ألالالم عبر املنصات الرقمية ،لكان رأي املخرج التونس يلقد اختلفت أراء ال

ضمن لعاليات  0201ندوة تكريمي في الةامن والعشرون من سبتمبر سنة  الذي صرا بي خالل عبد اللطيا بن عمار،

نحترم  قال ليي إني: "علينا أن،الذي مهرجان "إلاسكندرية السينما ي لدول البحر املتوسط" في دورتي الطسابعة والةالثون 

ننحاز لألمور التالهة ويتب أن  أال نترتنا وهويتنا العربية قبل أن ندخل في صناعة عمل، والسوق بضاعة، لعلينا 

نبدع، مؤكدا أني يعتبر السينما ثقالة ولها هوية ودور، وليست للترليي، والتاريخ هومن يحكي عن ألالالم مةل الكتب 

 (0201)عمار،  .وآلان الطابه التتاري لألعمال غلب علو الةقافي ومساحة الحرية اختلفت"والروايات، 

كما والقي املخرج التونس ي غازي زغباني ليما يخص إلانتاج، لقال "علينا أن نكون أكثر حرية، ونصنه أعماال  

 ما"وجودها اختراق للفن والسين تشبي متتمعاتنا العربية، موضحا أني لديي مشكلة مه املنصات إلالكترونية ويرى أن

(gate.ahram.org ،0201) 

كما يرى مدير إلانتاج التونس ي علي الزعيم إن هناك مزايا ومساوئ للمنصات الالكترونية الرقمية، والعديد من 

ركت األالالم التي أنتتت في املا  ي كانت باإلنتاج املشترك مه لرنسا، وحققت تلك التتارب في تونس نتاحات كبيرة وش

في صناعة السينما التونسية وزيادة خبرلىا، وهناك العديد من ألاعمال في تونس علو الرغم من إلانتاج املشترك إال أن 

 .واكتسبوا خبرات طورت السينما ليما بعد كانوا تونسيينكل ألراد لريق العمل 

ك ، وأن إلانتاج الضعيا لتلجيد ألالالم بشكلاللهجة في ألالالم ولدت مشكال في تسويق  أن قضيةكما بين 

ألاعمال اليساعد علو ترجمتىا، لذلك تقل مشاركة ألاعمال مه جمهور مختلا، وهنا تكمن أهمية املنصات الالكترونية 

 ودورها في نشر ألاعمال التونسية عامليا.
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 :إبداعا في فيلم " الرجل الذي باع ظهره" محنة الكينونةالتعبير عن  .9

 في " الخوض، تقرر بعد نتاا ليلمها الروا ي ألاول "علو كا عفريتشابة تونسية كوثر بن هنية، مخرجة

واجتماعية وسياسية...لتبدع وتخرج بمعالجة ذكية ملةل  إيديولوجيةغيابات الوضعية السورية وما ليىا من تعقيدات 

 ." الرجل الذي باع ظهره".ألاوسكارلجائزة  0201من سنة  ألريلهذا املوضوع الشائك من خالل ليلمها الذي رشح في 

 لبنان وهناك يلتقي عبير لتاة إلوتناول الفيلم قصة ال ئ سوري يدعو "سام" تدلعي الحرب الداخلية للفرار 

 بلجيكا. إلويفترقا بزواج املعشوقة من سفير غني وتسالر  أن إال أبتالتروف حالت دون زواجهما و  أن إال.أحالمي

، لتخطر ببالي لكرة متنونة وهي عقد التأشيرةم تمكيني من دوال ينجح لع يريد "سام" السفر للحاق ب"عبير"

 صفقة مه أشهر لنان تشكيلي ليبيعي ظهره. 

ي شاء، وفي حال توف أينليقوم الفنان برسم لوحة لنية متنقلة علو ظهر "سام" يستطيه من خاللها السفر 

 اشتراها."سام" يقوم الفنان بسل  جلده ويمنح اللوحة ملن 

 الحب، تي،وتشي  باإلنسانالفيلم املنتج لترة الكورونا والحجر والانغالق طرحت املخرجة قضايا عدة متعلقة  في

 ال علو السله...  إلانسانالحرب، الاستعباد والقيود املفروضة علو 

 :الحرية بين الحرب والفن.1.9

الحاضر بشكل يومي  من خالل رسم عالم الهجرة الناجمة عن الحرب في سوريامن خالل الفيلم بن هنية  خلتد

من عالم  فرجاملت ثم نقلت، والتركيز علو إنسانية إلانسان وما تتعرض لي من انتىاك إلاعالم،وسائل  وتحليالت في أخبار 

 .الثراءهوعالم الفن والجمال و  يناقضياملعاناة وألالم إلو عالم 

 يء باهر،مض  بين من القمه والحاملين بالحرية، والةانيهوعالم املهاجرين الهار قاتم ظالم ألاول  عاملان متناقضان:

 قيقحفي العاملين معا؛ في ألاول بت موجودةحرية الأن "عالم الفن املعاصر الذي عماده الحرية. لكننا في النىاية نتد 

حرية السله ال  كينونةمترد وقود يديم الفيلم  إلانسان في يصير  بتسليه الفنان لعملي الفني.الحلم والهجرة وفي الةاني 

 .حريتي

في معالجة ألازمة السورية وإعطائىا البعد العالمي من خالل الكشا عن أزمات متتمعنا  وهكذا نجحت بن هنية

تبطني الصور ووسائل إلاعالم ومنصات التواصل الاجتماعي  عمالأزاحت النقاب  ،مآس ي الحروبإلانساني املعاصر و 

 والشركات الكبرى.
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عون، في  ، كريستولر مدير تصوير الفيلم وملساتولضاءات املتاحا  ميزاملجمالي الفني و لاستوى كما ساهم امل

 صدر الفنية.ال بمةابة التحااستخالص صور 

في عملها السينما ي إلضفاء العاملية والشمولية علو القضايا املطروحة  مشاركة املشاهير راهنت املخرجة علو 

 يضا.أ النتمة إلايطالية مونيكا بيلوتش ي لدعم تسويق الفيلماعتمدت علو وعدم انزوائىا في ركن وحيد من العالم.ل

اعتمدت بن هنية علو السينوغراليا وركزت علو املاكياج لبيان مدى غرابة وال إنسانية الفنان التشكيلي ذي 

 زواجها،ة بعد لسابقحبيبتي ا تقيمأن ينقلي إلو بلجيكا، حيث  "سام"يعرض علو ألاضالر الطويلة والنترة الةاقبة والذي 

هنا و مقابل بيعي جلد ظهره لنقش لوحة عليي، وجلوسي في املتاحا لعرضها علو أن يحصل علو ثلث أرباا املبيعات. 

 ، ال بل طغيان حرية السله ولقدان إلانسان لحريتي في التنقل.تسليه إلانسانتتبين تشيئة و 

رة تأشيرة الدخول إلو دول الاتحاد ألاوروبي ، وهي صو "سام"ليقوم الفنان بنقش لوحتي بالوشم علو ظهر

"شينيغن" التي تطبه علو جواز السفر، وينقلي إلو بلجيكا ليعيش ُمرلّها في لندق لخم مقابل جلوسي عارضا ظهره ضمن 

 لوحات معرضي.

 

 ديلفوي  فيم البلجيكي الفنان لوحة

هنا و  ويباع ظهر "سام" ال زوجها الثري.معبير أسيرة  وظلت حبيبتيحريتي وتحول إلو مترد سلعة.  "سام" لقد

يةور ويصر  بوجي الحاضرين في مزاد ألاعمال الفنية ساحبا سماعة هاتفي من تحت سروالي الداخلي ليعتقدون أنىا 

وجها ز  "عبير" تركوتحزام ناسا ويىربون مرعوبين من القاعة، وبعد أن تعتقلي الشرطة يتدخل الفنان هنا إلنقاذه 

 "سام". مهالعيش وتقرر 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 147 
 

 رلينب –ي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراط           

 

 العددالرابع عشر  

2222 

بنىاية يختلط ليىا التمةيل بالواقه للحصول علو نىاية سعيدة، لبعد أن ينقل الفنان  الفيلموتنهي بن هنية 

الحقا في مقطه ليديووهوُيذبح علو أيدي مسلحي تنتيم الدولة إلاسالمية في "سام"بنفسي عبير وسام إلو بالدهما، يتهر 

 علو جلد ظهر سام. رسمها الفناناللوحة التي  تعلقبلدتي الرقة. ونعود ملشهد البداية حيث 

وفي نىاية مفاجئة، نرى سام حيا ويعيش في مكان ريفي بىدوء مه حبيبتي؛ لنعرف أن الفنان نفسي هومن هّربي 

 بعد أن أخذ عينة من خالياه وزرعها في املختبر ليحصل علو نسيج من جلده يعيد نقش لوحتي عليي!

  :الرسم الفنيبين الصورة السينمائية و .2.9

كةير من  وصورت تفاصيل؛ بل البلجيكي ديلفوي استلهمت املخرجة الصورة السينمائية من الرسم الفني للفنان 

لقطالىا أعمال أساتذة الرسم القدامى في عصري النىضة والباروك وحرصت علو أن تصور بطلها في أوضاع جسدية 

 نتاجإإلايطالي روبرتوليري الذي ُيعد من أشهر الفنانين في إعادة  . واستعانت بأعمال الفنانشكاللونا و مستلهمة منىا 

 أعمال أساتذة الرسم القدامى، 

وجعل واضه املوسيقى التصويرية التونس ي، أمين بوحالة، )الحاصل علو جائزة سيزار ألضل موسيقى تصويرية 

بمقطوعات موسيقية كالسيكية  واستعان ت املتاحا والعروض( موسيقاه متناغمة مه لضاء0214عن ليلم تومبكتو

 .وأوبرالية معرولة

ولم يخل الفيلم من تناصات واضحة مه ألالم أخرى ُيمكن أن نشير إلو بعضها؛ كما هي الحال مه ليلم "املربه" 

إلو  شرناأللسويدي أوستلند الذي تدور أحداثي في الوسط الفني وتقلباتي عبر شخصية بطلي مدير املتحا، والذي 

 صرا  البطل وهوعاري الصدر في املزاد الفني مه مشهد تتوال املمةل/القرد عاري الصدر في املأدبة. تشابي مشهد

املخرجة نفسها إلو أن أحد أهدالها كان هوالسعي لكسر الصورة النمطية التي اعتدنا علو مشاهدلىا  كما أشارت

ورة متطلبات طموحي الفني، لقدمتي في صفي كةير من ألالالم للفنان بوصفي شخصا معذبا مهمشا يعاني في تتسيد 

بل وأقرب إلو املستةمر القاس ي، والشيطان الذي يراود إلانسان علو روحي كما قدمتي  ،الفنيةشخص لاعل في السوق 

 حكاية لاوست، لكني بدا شيطانا طيبا مه الحل الذي قدمي للبطل في النىاية.

ن المس العديد ممن خالل املواضيه التي تناولها و  ةمليعاكشا الفيلم الستار عن جوانب إنسانية واجتماعية 

  القضايا التي تعددت قراءالىا.

التي  ولكن أيًضا في البلدان ،الداخلانعكاس ملفهوم الحرية والحرية املنتىكة في  أنيإحدى قراءات الفيلم وكانت 

ة وخاصحقوق إلانسان الضعيا  ىاكوانتالعالقة بين الشرق والغرب كما بين الفيلم  يقال إنىا حرة وديمقراطية.

أيًضا علو أنىا انعكاس  ة قصة الفيلميمكن قراءو   الدولية والتقسيمات والفروقات.بسبب املواقا  املضطر للهجرة

 لألخالق.وبيه كل ش يء. في تحٍد  ش يء،لفكرة شراء كل 
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، ومن أجلها مغرم بعبيرال ألن سام علي لدينا عن هذا الحب الذي يتعلك ترله الجب حب،الفيلم أيًضا قصة 

 ها.اداستردو  سيبيه بشرتي حتى يتمكن من الانضمام إليىا عبر البحار 

 ، لإنىا مه ذلك ازدراء للنتام الذي نلعب بيرغم كونىا نىاية سعيدةلبمستوى آخر  نلحظنىاية الفيلم ل في قراءة

 حالة إلانسان اليوم وهويتحرك ويقلقل."الرجل الذي باع جلده" ليلم لي آثار سياسية وللسفية علو  بأنفسنا. ليلم

،سنخرج  متالطمة تلك هي املشاعر التي تخالجك عند مشاهدتي. الفيلم:ال نستطيه الخروج ساملين من 
ً
ولكن  املا

 بشعور لطيا ولطيا أتيحت لنا الفرصة ملشاهدة ليلم جوهرة من الذكاء الرا ه.

 خاتمة:  

الكورونا، تتاذبات ومدا وجزرا، بين رادع لإلبداع وانغالق  ا التونس ي، زمنكمعرف املشهد السينما ي العربي          

في تتديد وتتدد العاملية. لقد ساهمت إلانتاجات الشابة وحالز لإلشعاع والتألق والولوج إلو  وعزوف عن إلانتاج،

وابىا أمام الهواة صناعة ألالالم من حيث الشكل والطرا وطرق العرض. بعيدا عن قاعات السينما التي أوصدت أب

واملحترلين، كان املالذ تكنلوجيا صرلا، إذ لتحت املنصات إلالكترونية وخاصة منىا النتفليكس حتى تستقبل املتفرجين 

واملخرجين وألالالم التونسية املتألقة في أهم املهرجانات العاملية.   ورغم ما سببتي الجائحة من إضرار باملشهد السمعي 

بر عتال يمكن أن ن ، إال أنىا كانت محفزا النطالقة جديدة ونترة أرحب لهذا املتال الفني الذيالبصري والسينما ي

 لهذا املتال يعاني التىميش، غياب التشريعات وضعا ،قطاع ثقافيك هتعثر  أو الوحيد فيألاساس ي  كورونا السببجائحة 

 لوقوف متددا علو مشاغل القطاع ونقائصيسوى ظرلا طارئا ل 19املالية منذ عقود ولم يكن "كوليد" إلاعتمادات

 يعيد القائمون علو السياسات الةقالية أنومن امللح اليوم  وتعرية واقه طال تغييبي وستر عيوبي علو العموم.

ة تدعم حداث أكثر تعبيرية  أشكالمراجعة تصورالىم والبحث عن بدائل رقمية و  ،في تونس والعالم العربي وإلانتاجية،

 .وإلابداع بكل حرية وتكون دالعا للمقاومة وبئةوألا  ألازماتوالةقالة في زمن مكانة الفنون 

 يبقىهّينة علو الفنون وآلاداب في تونس جراء تفش ي جائحة كورونا لكن لم تكن  0202 بالرغم من أن سنة  

ة خاصة تلك وقات العصيبأن للموسيقى والفنون السينمائية دور كبير في رلد إلانسانية بالفرا والسعادة، في ألا  القول،

، ليصبحا وسيلة للتواصل والترليي والتعبير وأيضا املشاركة، وكسر الشعور بالوحدة علو حين غرةالتي تعصا بالبشرية 

 ودال قيمساحة للحياة ب دائمافي الفن والتلم والالإنسانية )حالة "سام" في "الرجل الذي باع ظهره"(، إذ أن  والحصار 

 مكان.ال زمان و 

الجائحة حول إمكانية الاستغناء الكلي عن ارتياد قاعات  دقى السؤال الذي يطرا نفسي في الحديث عما بعويب

إلاجابة تأتي علو عجل، ليتيبنا مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" بتسجيل  نالسينما والاكتفاء باملنصات الرقمية. لك

حاولة ملشاهدة ألالالم التونسية املتوجة والتي سبق أن أرقام قياسية في ذجز التذاكر والتراص أمام القاعات في م

شاهدها الجمهور علو منصة النتفليكس، لكن هذه املرة بحنين وشوق إلو الشاشة الفضية التي تتاوزت املائة وستة 

 وعشرين عاما منذ أول ظهور لها في العالم والتزال محالتة علو رونقها وجاذبيتىا. 
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مهرجانات ألافالم في ظل الجائحة من الفضاء الواقعي إلى الفضاء الرقمي   

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

 /الجزائر 2جامعة وهران    /د.الزين عبد الحق

Dr. Ezzine Abdelhak / University of Oran 2/ Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

ال سيما الاجتماعي منىا ولم تسلم النشاطات الةقالية من تلك  ،بتاللها علو مختلا املناحي 19-د ألقت جائحة كورونا كولي     

هرجانات علو مختلا أشكالها ومن بينىا مهرجانات ألالالم السينمائية التي اعتدنا عليىا بشكل دوري وسنوي ألاثار  وباألخص إقامة امل

 كان للجائحة أثر علو ،لجمهور وعرض آخر إنتاجات ألالالم.وباعتبار أن مهرجان الفيلم هو حدث يستدعي التقاء صناع الفن السابه مه ا

لوضه إال أن هذا ا ،صحي والتزامات التباعد الاجتماعي، نتيتة إلجراءات الحجر الض أن يلتئم ليياملوعد الذي يفتر  الفضاء)املكان( وعلو

.نحاول في هذه املداخلة توصيا ودراسة  19-دله بالقائمين علو املهرجانات إلو إيتاد حلول بديلة تتأقلم مه  ألازمة التي خلقها كوليد 

 .19-جانات في سبيل املحالتة علو كينونتىا وديمومتىا في ظل جائحة كورونا كوليدالخطوات العملية التي أقدمت عليىا بعض املهر 

 ألازمة ،السينما ،العام، كوروناالفضاء الرقمي، الفضاء  ،ت ألالالممهرجانا :الكلمات املفتاحية

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. 

KeyWords: Film festivals, digital space, public space, corona, cinema, crisis. 

 مقدمة: 

السينما، رغم  تعد الدراسات والبحوث العلمية حول مهرجانات ألالالم ض يلة باملقارنة مه ما هو  موجود عن

إال أن التأثير يختلا، لمهرجانات ألالالم ركيزلىا ألاساسية املنتوج  تعرض كليىما إلو أزمات وعوائق أثرت عليىما

الي جم السينما ي، لوال السينما ملا كانت هناك مهرجانات، إذ أن املهرجان عبارة عن تنتيم يخضه إلو منطق لني،

الزمان، وملا كان هذان البعدان يحمالن رمزية في الذهن، لقد اعتاد الجمهور علو تتاري باإلضالة إلو بعدي املكان و و 

املتابعة واملواكبة والحرص علو وجوده في هذه املناسبات .شهدت املهرجانات حالة من التخبط والارتباك بسبب أزمة 

ن من ألاشخاص في ظرف وجيز أمام ، أدى إلو ولاة املاليي19-صحية عاملية غير مسبوقة تمةلت في انتشار ليروس كوليد 
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عجز املنتومات الصحية في العالم عن متابىتي والحد مني. وتبين مه مرور الوقت أن هذه الجائحة لم تكن مرحلية 

وإنما بدأت تتهر بموجات أقوى من سابقتىا في شكل ليروسات متحورة مما زاد من تعقيد ألامور وتشديد املحتورات 

قيود علو مختلا ألانشطة. وفي ظل غياب ضمانات بعودة الحياة إلو طبيعتىا السابقة بقيت أكثر ولرض املزيد من ال

املهرجانات علو تلك الحالة تبحث عن آليات مختلفة إلبقاء علو نشاطها من جهة وتحالظ علو حياة إلانسان من جهة 

دورات املهرجانات دورا بالغ ألاهمية ولقد لعب زمن انعقاد ، أخرى، لمهرجانات ألالالم بدون جمهور كالجسد بدون روا

نحصرا مكان الوباء ال يزال في بدايتي و  للم يةبت تأجيل أو إلغاء مهرجان برلين السينما ي كون أن الدورة التي انعقد ليىا

في آسيا بشكل أكبر ولم يصل إلو أوجي بينما شهدنا إلغاء مهرجان كان وإقامة مهرجان البندقية بإجراءات صارمة في 

د صراع البقاء في ظل ما عشتي إيطاليا من انىيار منتومتىا الصحية و وصول عدد الوليات إلو أرقام قياسية ،باتت تح

املهرجانات في العالم بأسره أمام واقه لرض عليىا باللجوء إلو حلول مؤقتة ، من بين تلك الحلول اللجوء إلو الفضاء 

سبة لبعض املهرجانات أمرا حتميا وليس من باب التخيير  لعدم الرقمي ،هذا الحل عند بعض املهرجانات كان بالن

هذا الحل وإن كان مناسبا لتعدي مرحلة الجائحة إال أني طرا جدال واسعا  ،جتماعي )الجسدي(القدرة علو الاتصال الا 

ية لم تستسغ كبالنسبة للمهرجانات السينمائية العريقة لهي التي تحالظ علو عراقتىا منذ زمن بعيد طريقتىا الكالسي

وفي ظل تعدد الاختيارات نتساءل عن حتمية هذه النقلة إلو الفضاء  ديدة والتوجي نحو الفضاء الرقميالبروتوكوالت الج

مترد أداة مرحلية الرقمي وما إذا كانت هذه الدعائم الرقمية هي حتمية تكنولوجية لرضتىا سطوة الجائحة ؟ أم أنىا 

 ؟متعلقة باألزمة

 نا، طبيعة املوضوع لرضت علياملنهخ املستخدم في هذه الدراسة ذا إلاشكال ينبغي لنا توضيحعلو ه لإلجابة

ال يمكننا التعرف علو املهرجان وآلية عملي دون وصفي وإبراز مكوناتي لالوصا هو  ،استخدام املنهخ الوصفي التحليلي

سة ة املدرو راض محددة وتصوير التاهر طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منتم من أجل الوصول الو أغ

الو ذلك اعتمدنا التحليل كوسيلة ملعرلة تفاصيل من خالل اعتماد ثالثة نماذج من  باإلضالة. عن طريق جمه البيانات

 ائحة.الجاملهرجانات الدولية وهذا بتطبيق خاصية املالحتة العلمية ومحاولة معرلة كيا تعاطت هذه املهرجانات مه 

 :مفهومه وآلية عمله ،فيلمالمهرجان .1

من الناحية اللغوية نتد أن لكلمة مهرجان تأخذ عدة معاني لحسب املشجم العربي لهي كلمة لارسية مركبة من  لغة:

 )مشجم الوسيط(  جزأين ألاول ِمهر ومن معانيىا الشمس والشق الةاني جان ومن معانيىا الحياة.

 .(Christel, 2009, p.11)وتعني مكان اقامة الحفلة  festivusالجذر الالتيني  هي من festivalأما باللغة الالتينية لكلمة 

 ال يوجد تعريا محدد للمهرجان الفيلم إال أننا يمكن تقديم قراءة عامة حول متموعة من التعريفات. :اصطالحا

أو جمعيات ُيعرف مهرجان الفيلم علو أني حدث يرعو من قبل حكومة محلية أو وطنية أو منتمات خدماتية 

الاقالم والسينما أو جهات خاصة وهي عبارة عن تقديم لرصة لصناع ألالالم واملوزعين والنقاد واملنتتين وكل املهتمين 

 بعالم الفن السابه بعرض منتوجالىم إذ يسمح هذا الحدث بمناقشة آخر مستتدات لن صناعة ألالالم. 
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معنى أن املهرجان هو تتاهرة ثقالية معلومة املكان زماني مكاني ب تحديدكما نتد من يقدم التعريا ولق 

لهناك من يقدم  رخر يتم عرض ألالالم في قاعة سينما واحدة أو أكثر وتختلا العروض من مهرجان  ومحددة زمنيا

العروض في هواء الطلق بدل قاعات العرض السينما ي وتتنوع مهرجانات ألالالم حسب موضوعالىا وأهدالها من جملة 

 ، الالم الرعب ...ال . أو مهرجاناتسينما املرأة ،مواضيه مةل مهرجان الفيلم العربيانات نتد تلك التي لىتم باملهرج

مهرجان ألالالم القصيرة هناك مهرجانات ذات أهداف ربحية  ،معينة كمهرجان ألالالم الوثائقيةتختص بأنواع ألالم 

 وأخرى غير ذلك.

 آلية عمل املهرجانات:.1.1

جانات ألالالم إلو نوعين ربحي وغير ربحي وذلك يعود إلو أهداف كل مؤسسة وراء إنشاء هذا املهرجان  تنقسم مهر 

،لكن أغلب املهرجانات في العالم تتخذ النموذج غير الربحي الذي تعود تمويالتي إلو شركات بحيث تسمح إدارة املهرجان 

ومن  شباك تذاكر كما تتلقى بعض املهرجانات تمويال من بترويج العالمات التتارية لجمهور املهرجان لتلك الشركات 

قبل الحكومة لحين تفرض مهرجانات أخرى رسوم تسمى رسوم الدخول وهي تستىدف صانعي ألالم جدد حتى يتسنى 

نتر في أعمالهم ونتد هذا الرسم في بعض املهرجانات الدولية كمهرجان كان أو تورينتو مةال في حين ال تفرض مهرجانات 

أساس إقامة املهرجان هو املسابقة أو املنالسة وهو لحص  رى رسوم دخول ومنىا مهرجان روتردام ومهرجان مومباي.أخ

 املنالسة.ألالالم املشاركة بغرض تقييمها بينما نتد نوع من املهرجانات غايتي العرض لقط وليس 

 :فريق العمل في املهرجان.2.1

لعمل الذي يشرف عليي ويختلا عدد أعضاء لريق العمل حسب يقوم نتاا أو لشل أي مهرجان علو لريق ا

 كاالتي:طبيعة كل مهرجان ومه اختالف التسميات لإن ألادوار تتشابي وهي 

: وهو في الغالب يكون واجهة املهرجان والناطق الرسمي باسمي وتشمل مهامي أيضا جمه التمويل املدير )الرئيس(

 للمهرجان وتمةيلي في محالل أخرى. 

 يقومون بانتقاء ألالالم املشاركة في املهرجان. أحيانا لجنة املشاهدة. أشخاص وتسمىبرمج: شخص أو متموعة امل

دوره بعد املوالقة علو البرنامج وهو الشخص الذي يتواصل مه جميه أصحاب حقوق ألالالم من  ويأتي البرنامج:منسق 

 أجل الحصول منىم علو النس  ألاصلية للعرض في املهرجان. 

 : ويكمن دوره في التحقق من العمل من الناحية الفنية واللوجستية. املنسق الفني

)القسم الفني، الادارة ...ال ( والتنسيق معها من أجل العديد  قسم الانتاج: يقوم هذه القسم بالعمل مه ألاقسام ألاخرى 

 املهام كحجز القاعات العرض وإصدار التذاكر ...ال .

سيط بين املهرجان وجميه الضيوف وخاصة ألاجانب منىم وهو الشخص املسؤول عن إقامتىم منسق الضيوف: وهو الو 

 هو الذي يزودهم ترتيبات سفرهم )رقم الرحلة اسم الفندق ...ال (،ساعدة في الحصول علو التأشيرات و وتنقلهم وامل

( وهو املكلا بإعداد ملا  ال ....ملناقشات واللقاءات ،الندوات الصحفية ،ولهم الزمني الشخ  ي )توقيت العرضجد
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ت ولي الزمني، بطاقااملهرجان وجد املدينة، دليللكل ضيا ويشمل امللا )نشاا الضيا، رسالة ترحيبية، خريطة 

 معلومات عن املدينة أو البلد وشارة الاعتماد(. ،دخول إن وجدت

الم ولديي مهارة في التواصل لهمتي وهو الشخص الذي لي صلة بوسائل إلاع :ؤول إلاعالمي أو العالقات العامةاملس

 .للمهرجانتقتض ي التسويق 

اكنىم ممدير املوقه: تقتصر مهامي علو التأكد من بدء العرض في الوقت املحدد والتأكد من الضيوف واملشرلين في أ

 .املحددة وسالمة آلة العرض

 . لرهم خاصة في املهرجانات الدوليةاملترجمون: ينبغي تو 

، من صفاتي أن يكون ه الجمهور وادارة النقاشالشخص الذي يقوم بإجراء املقابالت والتعامل م مشرف النقاش: وهو 

 السينمائية.مطلعا بالقضايا 

وهم ألاشخاص الذين يمكنىم أخذ أدوار أقل دراية بشؤون املهرجان ويتم انتدابىم بفترة قصيرة قبل  :املتطوعون 

 (0210منى الصادق، : )هانا كولهان كولا تر اثنائي.املهرجان أو 

 أهداف املهرجان : -3

حلي، م، تقديم ألضل إنتاج سينما ي ملتفرج عموم إلو التعريا بسينمات متهولةيىدف املهرجان في ال

الجمهور إلو قاعات السينما  وتعزيزها، جذبثقالة سينمائية  واعدة، نشر عن مواهب سينمائية  الكشا

 .ص(ب  صالا السرميني،)الوطنية والدلاع عن السينما املحلية أو 

 :مكونات محيط املهرجان. 0.1

 :ناصر وهي موضحة كاالتي في املخططع 12يتكون جمهور املهرجان من 
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 رسم تخطيطي يوضح العناصر املكونة ملحيط املهرجان

ووسائل إلا  ،ن خالل هذا املخطط محيط املهرجانيتضح م اع الفن السابه وجمهوره  خرين والتي تشمل الةقالة امللال يقتصر املهرجان علو صن عدى ذلك إلو متفاعلين أ املستضيا و عالم وإنما يت لوطنية للبلد  ره ذلك علو الاقتصاد املحلي باإلضالة إلو املحيط الجحلية وا لوطنية تشكل الساسة املحليين ومختلا البنى التحتية واملرالق املستعملة إلقامة املهرجان وأث لةقالة  كل املركبات من العادات والتقاليد والقيم و تدخل في تفاعل تأثير وتأثر غرافي .لالةقالة املحلية وا وعبر مضموني أي الس رالدا مهما للفنون بشكل عام والسيما السينما ،تحمل ا .ينما وهذا ما تتسده املهرجانات من خالل خلق لضاء تفاعل ثقافي تمتزج ليىا مختلا الةقالات عبر الحدث نفسي أي املهرجان  مهور محلي عددة لج . وما تقدمي من ثقالة مت كونات السيما لضاء العرض وتأثير ذلك علو باقي املكونات ألاخرى  حة هذه امل  وسنالحظ كيا غيرت الجائ

 :أزمة الجائحة ووقعها على مهرجانات ألافالم.2

حمالت واسعة  لرضت الجائحة عزلة اجتماعية كنوع احترازي وذلك لتخفيا انتقال العدوى وأطلقت       

للتوعية بالتباعد الاجتماعي و الابتعاد عن كل أنواع الاتصال بين البشر ريةما يتدون بديل تلك إلاجراءات وهناك من 

البلدان من اتخذت قيود أكثر صرامة بإغالق الحدود ومنه تنقل املواطنين وتوقيا جميه أشكال الحياة الروتينية 

وبات اليوم التفكير بالرجوع إلو ذلك النمط  مباشر علو نمط ير الحياة العادي قوي و  للمواطن ،هذه ألازمة كان لها تأثير 

وفي خضم هذه إلاجراءات تأثرت ألاحداث  أصعب في ظل تعود املواطنين علو إلاجراءات السابقة ملدة زمنية أطول،

عرف القطاع السينما ي  (0201)وهيبة، ليفري الةقالية بما ليىا املهرجانات من تأجيل و إلغاء أو استخدام بدائل أخرى. 

إغالق قاعات السينما ودور العرض ووقا تصوير ألالالم في أرجاء مختلفة من العالم وقد اختلفت املهرجانات 

الرئاسة عد إعالن ، خصوصا ب 01رجان كان السينما ي دورتي ال ، ألغو مهئية الكبرى في تعاطيىا مه ألازمةالسينما

لجميه ألانشطة التي تضم جمهورا كبيرا بسبب تفش ي الوباء، وذكر القائمون في املهرجان حينىا أن الفرنسية حتر ا

 التفكير بإقامة املهرجان بطريقة التقليدية سيكون صعبا وذلك وسط حملة واسعة إللغاء مهرجانات عدة بفرنسا .

ليلما  52باالكتفاء إلو  عرض التشكيلة الرسمية واملؤلفة من  وفي خضم هذه ألازمة لجأ القائمون علو املهرجان

بتسليط الضوء علو قسم ألاسبوعي للمخرجين من خالل العرض املتاني  لعشرات ألالالم بينما  France.tvوسمح ملوقه 

كل جز ي ، أي تم نقل الحدث بش 0219تقوم قناة كنال بلوس بتقديم ليلة كان تعرض من خاللها ستة ألالم من سنة ،

علو الدعائم الالكترونية  وقنوات الاتصال الجماهيري ،كما انخرا مهرجان كان مه عدة مهرجانات سينمائية عاملية 

(وشهد امللصق الرسمي للدورة AFP ،0201وذلك بتنتيم لعالية التراضية علو موقه اليوتيوب )  we are oneفي مبادرة 
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تهودالىم في سبيل مواجهة الفيروس وبالتالي أصبحوا نتوم الساعة . امللغاة ملصق يشكر ليي الطواقم الطبية وم

 (21)صورة رقم 

 AFPامللغاة املصدر  2222توضح ملصق مهرجان كان دورة :  (01)صورة رقم

 

حضورية في ظل اعتقاد القائمين عليي كسب  التراضية وألاخرى إقامة دورتين واحدة  عمد مهرجان برلين إلو    

نتمها وسط  00م كبح الجائحة وعلو خالف البقية لإن مهرجان البندقية السينما ي وفي دورتي الالوقت ريةما يت

إجراءات صحية صارمة. رأى القائمون علو الدورة أن إقامة املهرجان من شأني أن يخفا هم ليروس كورونا ويمته 

عد البث التدلقي أو املنصات الرقمية بمتابعيي ويعيد ألالالم إلو الشاشة الكبيرة بعدما تم حصر املشاهدة بمنصات 

( AFP) "لم نكن نستطيه عدم اقامة املهرجانإغالق قاعات السينما حيث صرا مدير املهرجان السيد ألبرتو بابيرا :" 

مشيرا إلو إتخاذ كالة التدابير الاحترازية ومن بينىا إقامة حواجز تحجب رؤية الجمهور  عن البساا السجاد ألاحمر 

 (20رات حرارية .) صورة رقم ووضه كامي

 AFPاملصدر  22توضح الحواجز في مهرجان البندقية دورة رقم ال : (02)صورة رقم 

 

املنصات  ألالالم عبر إن إقامة املهرجان كانت ضرورة ملحة بعدما مللنا من مشاهدة وقال مدير املهرجان كان "

 .(reuters, 2021) "نتتي اليوم نحو خطر تراجه مطرد للسينما الرقمية وأننا
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وفي خضم هذا الوضه كان هناك تضامن كبير مه مهرجان البندقية من قبل رؤساء مهرجانات عريقة كمهرجان 

في هذا الحدث الدولي منذ بداية ألازمة الصحية والتي أضرت  ولوكارنو للمشاركةكان وبرلين وروتردام وسان سيبستيان 

عميق تضامنىم مه صانعي ألالالم الذين اضطر بعضهم الستكمال أعمالهم  بعالم السينما وقد عبروا هؤالء الرؤساء عن

في ظروف صعبة وقد أبدى بعض هؤالء رؤساء املهرجانات من خالل تصريحالىم تزايد استخدام منصات الرقمية في 

 السينما.عملية الترويج السينما ي وما تلقيي من نتائج سلبية علو قاعات 

 :الحديثة وانتشار املبتكرات: الحتمية التكنولوجية ء الرقميمهرجانات ألافالم والفضا.2

الرسالة، ي ه الاعالمية أو الاتصالية بما ليىا السينما( )الوسيلةتشير نترية الحتمية التكنولوجية إلو أن الوسيلة 

اما لوسائل ( أطروحتي حول هذه النترية لقد أعطى دورا هMarshall Mcluhanيقدم الباحث مارشال ماكلوهان ) هكذا

 :الفرضياتالاتصال خاصة في املتتمه وقد قامت هذه النترية علو متموعة من 

 وسائل الاتصال هي امتداد لحواس إلانسان: الفرضية ألاولى:

يرى ماكلوهان أن الاختراعات التي ألرزلىا تكنولوجيا هي التي تؤثر علو املتتمعات، لالتحول ألاساس ي في تقنيات 

ون املتتمه  الاتصال يؤثر علو
ّ
التحوالت في املتتمه. لطبيعة وسائل الاتصال التي تكون في لترة زمنية معينة هي التي تك

أكثر مما تكون عليي الرسالة في تلك الوسيلة، بمعنى أن كل لترة زمنية معينة ترتبط بالوسيلة إلاعالمية املتولرة في زمنىا 

 وهو يقسم الاتصال إلانساني إلو أربعة مراحل:

 لة املشالهة. مرح 

 .مرحلة الكتابة 

 .مرحلة الطباعة 

  الالكترونية.مرحلة الوسائل 

يشار إلو أن لكرة العالم قرية كونية هي التي ساعدت علو نشر لكرة مكلوهان حول استخدام تكنولوجيا 

 (12، صفحة 0221دليو، )الاتصال. 

 :: الوسيلة هي الرسالةالفرضية الثانية

املضمون ل ،ذلك في تشكيل املتتمعاتتقدمي و اس وليس املضمون أو املحتوى الذي بمعنى أن كل وسيلة هي ألاس

 .، ص0221، للكل وسيلة جمهور معين يتفوق اهتمامي علو املضمون الذي تقدمي. )دليو، حسبي غير مهم بل الوسيلة

12) 

 ة ألاخرى كنقليعتقد مكلوهان أن هناك وسيلة ألضل من أخرى في تقديم مضمون آو تتربة أحسن من الوسيل

وهذا ما  وسيلة خصائص ألضل من ألاخرى. إلاذاعة للكلمباراة كرة قدم علو التلفزيون مةال ألضل من جريدة آو 
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لالم كما هو الحال مه انطبق علو املهرجانات ألالالم بتهور العديد من املنصات الرقمية في نقل الحدث وعرض ألا 

 أمازون.نتفليكس و 

 الساخنة والباردةالاتصال  وسائل الفرضية الثالثة:

. ويقصد بالوسائل الباردة تلك التي الاتصاللقد قدم مكلوهان مصطلحين، الساخن والبارد لتوصيا وسائل 

تتطلب جهدا إيتابيا في املستقبل كما هو الحال بالنسبة للسينما أو التلفزيون لهي تحتاج إلو جهد كبير من قبل الجمهور 

مساهمة كبيرة من الجمهور أما الوسائل الساخنة لهي التي تقيم املعنى الجاهز مما يقلل  للتخيل وهو بذلك يحتاج إلو

 الاذاعة.من اجتىاد الشخص املتلقي لهي ال تحالظ علو توازن الحواس كما هو الشأن في الوسائل الباردة مةل 

زها حول مفهوم القرية ومه كل ما قدمي مكالوهان حول نترية الحتمية التكنولوجية لاني لقي انتقادات أبر 

د باإلضالة العزلة التي لرضتىا علو الفر لتي عززلىا تكنولوجيا الاتصال، و لم تعد متدية في خضم الفردانية ا الكونية التي

إلاشباع املحقق من الوسيلة إلاعالمية وهو ما يتناقض الوسائل أي البحث في الاستخدام وإلو تزايد متطلبات ألالراد من 

 .كرسالة لو الوسيلةمه التركيز ع

لقد أضحت تكنولوجيا الاعالم والاتصال و السيما الحوامل الرقمية منىا ضرورة غير قابلة للتتاهل وقد دخلت 

في عالم صناعة السينما بمختلا أشكالها من صور متعددة ألابعاد إلو الترويج الفيلمي عبر الوسائط املتعددة ويعزو 

في متال تكنولوجيات الاعالم والاتصال لنترية انتشار املبتكرات الحديةة تقترب من  ذلك إلو انتشار املبتكرات الحديةة

 وتعميق العالقاتدلق ووسائطي وهذا في إطار تمديد نموذج انتقال املعلومات علو مرحلتين مه توسيه املراحل الت

لكار لذي يلعبي  التأثير في نشر ألا الشخصية ،تأخذ هذه املقاربة بفرضية تدلق الاتصال علو مراحل وعبر ألراد والدور ا

املستحدثة خاصة قادة الرأي )رؤساء املهرجانات والقائمين باالتصال ( وبالتالي تحليل  متموع عملية الابتكار أي عن 

من   rogers &shoamakerويعتبر كل من الباحةين روجرز وشوميكر  ،طريق التركيز علو انتشار املبتكرات وعلو مراحل

النترية، إذ يرى روجرز أن هذه النترية تعتمد علو أساس اتصالي لانتشار ألالكار والتكنولوجيا بين مؤسس ي هذه 

ألالراد يتم من خالل الحمالت إلاعالمية إضالة إلو الاتصال الشخ  ي الذي يسهم هو ألاخر في نشر هذه املستحدثات 

(Thomas & Johns, 1993, p .12ويقدم كل من الباحةين نموذجا لع )علومات املتعلق باالبتكار كارتيناصر تدلق امل: 

 .املصدر: املخترعون والعلماء وعوامل التغيير الاجتماعي وقادة الرأي 

 .ونقصد هنا املنصات الرقمية الرسالة: الابتكار الجديد 

 .الوسيلة: قنوات وسائل إلاعالم وقنوات الاتصال الشخ  ي 

 اعي.املستقبل: أعضاء الجمهور في النتام الاجتم 

 ألاثر: تغيير في ألالكار والاتتاهات والسلوك  

إذا سلمنا بفرضية هارولد ال زويل القائلة بأن الوسيلة هي الرسالة في عرض أطروحتي حول الحتمية 

بالضرورة أن العنصر املستحدث ليس ما تتضمني وسائل إلاعالم  لسنقول  technological Determinismالتكنولوجية 
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 حددالتي تاملحددات والخصائص شوميكر و روجرز ، وقد خص ما تتحول هي بنفسها إلو رسالة بقدر  رسائلالجديدة من 

 وانتشار املبتكرات ليما يلي:

رد الفهو مدى إدراك  لكن املهم، ش يء مشابي لش يء آخر موجود مسبقا املستحدث أو املبتكر قد يكون  :امليزة النسبية .1

من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية ويقصد بامليزة النسبية عادة مدى الفائدة  النسبية للفكرة الجديدة سواء للمزايا

تتلو ذلك من قبل القائمين علو  الجديد. وقدالاقتصادية التي تعود علو الشخص الذي يتبنى الفكرة أو ألاسلوب 

يرادات بين لتقاسم إلا  52-52ربحي بنسبة  املنصات الرقمية وقبولهم تحويل املهرجانات علو الفضاء الرقمي بمنطق

 (Hanzlík) باإلضالة الو بيه تذاكر التراضية. الرقمية واملوزعيناملنصات 

درجة التعقيد: أي مدى إدراك الفرد للمبتكر أو املستحدث علو اني سهل الفهم والاستخدام  ويالحظ أن بعض ألالكار .0

ف آليات وأدوات إلاعالم الجديد للكل منىا خاصية املستحدثة أكثر وضوحا وأيسر استعماال من ألكار أخرى )اختال 

.(وتختلا املستخدمات )الوسائل ( في مدى سهولة لهمها والتعامل معها  Rissoan, 2011, P.30تميزها عن ألاخرى ( )

ونقصد هنا املنصات الرقمية البديلة في  لكلما كانت الفكرة الجديدة سهلة التعامل والفهم زادت سرعة انتشارها،

وبعض التطبيقات التي أوجدلىا بعض الشركات أو حتى خبرة بعض املهرجانات الناشئة التي اعتمدت في بدايتىا  هرجانامل

 علو الحوامل الرقمية اللتقارها لإلمكانيات املادية الكبرى.

تتفق  ه املبتكراتكلما أدرك الفرد أن هذ يتبنوها أيواملقصود هنا توالق الفكرة مه القيم املنتشرة لدى من  املالئمة:.1

مه قيمي واجتماعاتي وخبراتي السابقة زادت سرعة انتشارها. بمعنى أن هذا التوالق من شأني أن يتعل الفكرة أسهل 

 .متىا للحاجات التي يريد تحقيقها الفرد في عملية تبني املستحدثءمالومدى 

تربة التجمهور( علو نطاق محدد علو سبيل القابلية للتتريب: وتعني مدى قدرة الفرد علو تتربة املستخدم )ال .4 

يث يمكن أن لي بح بنيي، لهذا لكلما كان الفرد علو تتربة املستحدث زادت لرصة تأن يتخذ القرار النىا ي بشأني وقبل

هذه  يا وعيوبوبالتالي نتحدث هنا عن مزا يتعرف علو املزايا النسبية للمستحدث / املبتكر من خالل هذه املعاينة.

ال سيما منصات الفيديو عند الطلب  19لاملنصات الرقمية كانت موجودة قبل انتشار ليروس كورونا كوليد  ،النقلة

واملشاهدة عبر النت إال أني لم تستطه تلك التقنيات إحداث هزة قوية في كالسيكيات تنتيم املهرجانات، بينما عجلت 

واقه تة مشاريعها في الت ضمن خططها للطوارئ ودلعت ببرمالجائحة باللجوء إليىا كخيار من قبل إدارة بعض املهرجانا

 .الالترا  ي

قبول النتيتة: أي مدى وضوا استخدام أو تبني املستحدث لسهولة مالحتة الفرد والجماعة لنتائج تبني املستحدث  .5

الىم ناعيد من قتزيد من إمكانية انتشاره وتتيح هذه الخاصية للفرد أن يتحدث عن املستحدث مه آلاخرين مما قد يز 

في ازياد عدد املشاركين في املنصات  يوهذا ما نالحت( 055، صفحة 1998حسن السيد، الخاصة بفوائده )مكاوي و 

مليون ومنصة برايم ليديو  191الرقمية لقد تضاعا ذجمهم في لترة الجائحة لقد وصل عدد مشتركي نتفليكس إلو 

 (0201مين، ليفيري )ألا مليون  152إلو 
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 مه هذه املحددات يضاف إليىا عوامل أخرى تساهم في نشر املبتكر نذكر منىا:

  عليي.  إلايديولو ي املسيطر طبيعة ونوعية املتتمه والنمط 

  .نوع الفكرة والابتكار 

 .القيمة املادية للمستحدث 

 .املستوى الاجتماعي والتعليمي الغالب علو ألراد املتتمه 

 جديد(تتمه )لاملتتمه املتمدن املتحضر يعرف إقباال كبيرا علو كل ما هو نوع امل. 

 (.150-052، ص 1998حسن السيد، يد السائدة في املتتمه. )مكاوي و العادات والتقال  

أزمة التباعد الاجتماعي  سمح بتتاوز كشفت التكنولوجيا الرقمية عن متموعة من الخدمات واملبتكرات مما 

، ساهمت البعض منىا في إثراء سبيل املةال علو google meetو  zoomتطبيقي ة بامللتقيات مةل كالتطبيقات الخاص

 .لالم وحتى بين جمهور املشاهدينالحلقات النقاشية في بعض املهرجانات بين النقاد ومنتيي ألا 

ات ا تعلق باملهرجانلعبت املنصات الرقمية دورا في الترويج السينما ي سواء من ناحية إلانتاج أو العرض أما م

لقد تم اللجوء إلو العالم الالترا  ي الرقمي كحل بديل لقامت بعض املهرجانات ببرمتة ألالالم القديمة مةل ما حدث 

في أيام قرطاج السينمائية بتونس ويرى بعض النقاد أن املهرجان في صورتي الرقمية يتعلي مختزال في مشاهدة الفيلم 

تا املحمول  وهو الجو الذي يخالا ما هو موجود داخل القاعة السينمائية لللمهرجان وراء شاشة الحاسوب أو الها

ذاكرة وتاريخ يتعلقان ببعد املكان لال يمكننا تصور والحالة هاتي تحويل جميه املهرجانات علو املنصات الرقمية مما 

ق في قاعة العرض أو تلك يفقدها خصوصيتىا لعندما نقول مهرجان تستحضر مخيلتنا السجاد ألاحمر أو تصفي

النشاطات املوازية مةل الجلسات النقاشية والحوارية بين النقاد وصانعي ألالالم وتفاعل الجمهور والصحفيين وبالرغم 

من التوجسات والانتقادات التي تطال الفضاء الرقمي كوني ال يعطي للمهرجان حقي بل يخلخل شكلي وأساساتي لإني 

 تفكير ليىا مستقبال كحل لتتنب مشكلة الكساد الذي عرلي قطاع السينما .ال يمكننا التغا  ي عن ال

وبشكل عام ساعدت شركات العرض من التخفيا من آثار الجائحة من خالل تسهيل عمليات نقل املهرجانات 

 فعلي واملاديالرقمية والالتراضية مه تسجيل اختفاء الحضور للتتمعات الحيوية للمهرجان وتعليق الحضور ال

وبالرغم من تسجيل بعض النقاا إلايتابية في هذه النقلة كالعروض املتانية و متابعة بعض ألالالم إلجراءات املهرجان 

خارج البرنامج الرسمي ناهيك الوصول إلو جماهير جديدة خاصة من خارج البلد املنتم أو إلو أولئك التي تمنعهم 

طبيعية إال أني طرا توجس لدى القائمين علو هذا الحدث حول التروف في العادة من متابعة املهرجان في صفتي ال

، Armstrong)كينونتي هذا املهرجان الالترا  ي وجوهره في حال ما إذا بقي رهين الاتفاقيات التأجير وخدمات البث. 

0201) 
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 خاتمة: 

ال التقنيات التواصل الاجتماعي بشكل أوسه من ذي عجلت باستعم 19ختاما نقول أن جائحة  كورونا كوليد    

قبل في متاالت عديدة بمن ليىا  مهرجانات ألالالم ودلعت بىذه املهرجانات نحو البحث عن خطط بديلة تلجأ إليىا 

وقت ألازمات وهو ما يعيد طرا بعض إلاشكاالت ال سيما في عاملنا العربي حول تلقي الفيلم السينما ي بين العاملين 

ليكس ق شركات عربية شبيىة بنتفلواقعي والالترا  ي ومن بين تلك املقترحات نتد ما يراه بعض النقاد من   ضرورة خلا

بالرغم من الجدل الذي أحدثي العالم الالترا  ي في متال إقامة املهرجانات السينمائية بين مرحب بي ومعارض لي إال .و 

رية وتعزيز الطرا الرقمي كحتمية البد منىا بما يخدم قطاع السينما أننا ال يمكننا غض الطرف عن البحث عن حلول جذ

 واملهرجانات بشكل عام.

و ألقى ذلك التطور بتاللي عل ،م في تكنولوجيا إلاعالم والاتصالونترا لتطور املتتمعات وما صاحبي من تقد 

فضاء لير لضاء الترا  ي بديل عن المختلا القطاعات بما ليىا الصناعة السينمائية وقد ساهمت هذه التكنولوجيا بتو 

نية قيمة أصبح للتق لرضيالىا، حيثما أكدتي نترية الحتمية التكنولوجية عبر  ثقالية وهذاالواقعي إلقامة تتاهرات 

 وتيوب.يتختلا من وسيلة ألخرى حسب جودلىا لهذا نتد اختاللات بين املنصات الرقمية كنتفليكس وبرايم ليديو أو 

 : قائمة املراجع

(. منصات املشاهدة وآثارها علو الصناعة السينمائية في ظل جائحة كورونا 0201أعمر محمد ألامين. )ليفيري  (1

 .402. آلاق سينمائية، 

(. تأثير ألازمات علو اقتصاديات الصناعة السينمائية في العالم أزمة جائحة كورونا 0201بوزيفي وهيبة. )ليفري  (0

 .158 نموذجا. آلاق سينمائية، 0202لعام 

 (. الاتصال ونترياتي املعاصرة . القاهرة: الدار املصرية اللبنانية.1998حسن عماد مكاوي، وليلو حسن السيد. ) (1

علو الساعة  14/29/0201. تاريخ املعاينة www.ahewar.orgالسرميني صالا . )بال تاريخ(. أهداف املهرجانات  (4

01:29. 

 اتي ووسائلي . القاهرة: دار الفتر للنشر والتوزيه.(. الاتصال : مفاهيمي،نتري0221. )لضيل دليو  (5

. الجزائر: الجريدة الرسمية للجمهورية 21/020(. أحكام املرسوم التنفيذي رقم 15/29/0221. )20املادة  (2

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 .10:12الساعة  14/29/0201. تاريخ املعاينة www.almaany.comمشجم الوسيط. )بال تاريخ(.  (0

(. دليل إقامة مهرجان ألالم حقوق الانسان. امستردام: منتمة 0210هانا كولهان كولا تر : منى الصادق. ) (8

 ألالم مهمة.
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Film Production, Studies, Teaching during Covid-19 Pandemic 

عليم، خالل جائحة الكوفيد
ّ
  19 إلانتاج الّسينمائي، الّدراسات، الت

DR.Murat Aksar/University of Ulster/Urland 

 

Lecteur 1 :  

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 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). 
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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 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). 
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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 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 
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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). 

 

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 
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white male old guard resist the change towards diversity and inclusion as researchers found (Cobb, 

Newsinger, and Nwonka, 2020; Brook, O'Brien, and Taylor, 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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The growing presence of Virtual Reality in the Cinemascape during the Covid-19 

pandemic 

 الوجود املتزايد للواقع الافتراض ي في املشهد السينمائي خالل جائحة كوفيد 11
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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.  

Keywords: Virtual Reality, Virtual production, Covid-19, Workflow, Cinemascape 

 لدراسة: ملخص ا

ر وباء 
ّ
، من لم يسلم املشهد السينما ي، علو نطاق شامل تقريًبا. وانب مختلفة من الاقتصاد العالميج وعل19  -كوليدأث

جِبر علو التفكير في أنواع جديدة من الحلول. قدمت تقنية الواقه الالترا  ي بعض البدائل للحواجز الجديدة هالتوزي إلو إلابداعية جوانبي
ُ
، وأ

لت تقنيات إلانتاج الالترا  ي التي تستخدم جدران التي 
ّ
وإمكانية العمل عن ُبعد وتتارب الواقه الالترا  ي  LEDتواجي سير عمل ألالالم. شك

بمةابة منفذ أمام بروتوكوالت التباعد الاجتماعي. يىدف هذا البحث إلو تغطية بعض جوانب توغل الواقه الالترا  ي في  (CVR)السينما ي 

 ينما ي والفرص الجديدة املتاحة للواقه الالترا  ي في الوضه الوبا ي.املشهد الس

 .املشهد السينمائي ، سير عمل ألافالم, 19كوفيد، إلانتاج الافتراض يي، الواقع الافتراضي :الكلمات املفتاحية

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 
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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 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 
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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).   

Figure (01) : - 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 
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was the usage of virtual reality as a container to 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. 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, 
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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 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.   
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Figure (02): 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° 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 
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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(01) : - 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). 

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 
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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 coordination with "existing IT 

resources and infrastructure is essential" (Kadner, 2021) to the security of network developed projects.   

Figure(0 2) : - 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 
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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 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 (0 3): 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 
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Glas!sBox 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 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 disposed on front of the camera to the director and the crew. The creation of the environment can 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 179 
 

 رلينب –ي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراط           

 

 العددالرابع عشر  

2222 

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 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 
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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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Reflecting the COVID “prison” through the cinematographic pair image-

space: case study of the short movie “Prison of Numbers”  

 ير قصالفيلم الالسينمائي: حالة  الفضاء-ةالصور خالل ثنائي من  الكوفيد تجسيد "سجن"

 "سجن ألارقام" 

PhD.Manai Asma/ Contractual Lecturer / Higher School of Science and Technologies of Design /University of 

Mannouba /Tunisia 

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  

 مخص الدراسة: 

حل املشاكل؛  الهواة للتعبير عن إبداعالىم من خالل مهارالىم في نعي ألالالمبقدر ما كان الوباء مقيًدا، بقدر ما أتاا الفرصة لصا

ومه ذلك، لقد خلق  رة سواء كانت روائية أو وثائقية.لعرض مةل هذا إلابداع من خالل ألالالم القصي ليصبح الحجر الصّحّي بذلك لرصة

ح "سجًنا" خانًقا. لكن يبدو أن مةل هذه التروف "تحرر" إبداع صانعي هذا الوضه تناقًضا أثار اهتمامنا: ارتبط الوباء بفرض الحدود، ليصب

تتمةل إشكاليتنا في دراسة عن هذا التناقض بين السجن وإلابداع؟  الفضاء-ثنا ي الصورة ألالالم الهواة. لسؤالنا الرئيس ي هو: كيا عبر

 .في تتسيد مفهوم هذا السجن لصانعي الالالم الهواة السينماتوغراليةوحدود الطرق التعبيرية  ايتابيات

تتسيده السينما ي من خالل عمل صانعي ألالالم  الانغالق الناتج عن الكوليد وطرق  في هذه البحث، سوف ندرس العالقة بين

ام". قبالتحليل السيميا ي للعالمات املرئية للفيلم التونس ي القصير، "سجن ألار  الفضاء-الصورةالهواة. سنحاول دراسة هذا التتسيد عبر 

 صوري كناتج عن الحجر الصحي للكوليد. -الهدف هو تمييز هذا التحول للسجن الرقمي الو سجن لضا ي

 -19، صانعي ألالالم الهواة، ألالم قصيرة، كوليدالفضاء-الصورةسجن،  الكلمات املفتاحية:
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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 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 

https://www.statista.com/statistics/516754/gaming-video-content-viewer-number-global/
https://www.statista.com/statistics/1221858/most-popular-livestream-platform-watch-us/
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SAJM-05-2021-0070/full/html#ref018
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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 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. 

 

 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 185 
 

 رلينب –ي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراط           

 

 العددالرابع عشر  

2222 

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, free translation1). 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 

                                                           
1  All references with « free translation » is our own translation of the original mentioned reference 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/imprisonment
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/custody
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/detention
https://www.zotero.org/google-docs/?6EN1Xr
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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.  

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).  

https://www.zotero.org/google-docs/?5ET63P
https://www.zotero.org/google-docs/?5ET63P
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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 

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.  

https://www.statista.com/statistics/1222697/gaming-attitudes-lockdown-covid-europe/
https://www.statista.com/statistics/1222697/gaming-attitudes-lockdown-covid-europe/
https://www.statista.com/statistics/1222964/multiplayer-gaming-attitudes-lockdown-covid-europe/
https://www.statista.com/statistics/1222964/multiplayer-gaming-attitudes-lockdown-covid-europe/
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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.  

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 
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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.  

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:  
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Image (01) to (05): 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 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 somew! hat 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 
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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:  

Image (01) to (06): 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” 
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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 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. 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 (01) to (06) : 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 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 194 
 

 رلينب –ي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراط           

 

 العددالرابع عشر  

2222 

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 

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 (01) to (06): 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 advantage, resorting to virtual 

mapping and 3D modelling in order to “create” a space that further showcases the concept of prison. Here, 
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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 (01) to (04): 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 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 
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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 (01) to (05): 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 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”. 
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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 

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.  
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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 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 
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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 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. 
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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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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. 

Keywords: Student creativity, Audiovisual education, Socio-psychological conditions, The COVID, Confinement. 

 ملخص الدراسة: 

 عام،بشكل  لأللالم الانتاجية ةاملردودي في اختالل توازن  الكورونابتسبب جائحة  العالم،صرحت إلاحصائيات من جميه أنحاء قد ل

مختلا التصاميم الفنية في  يتسد املبدعون أعبائىم العاطفية عبر الفنية، وفي تعليم الفن والسينما بشكل خاص. وفي جميه القطاعات

في صورة عالمات  الفوتوغرالية،املتأصلة في ألالمي أو أعمالي  للمبدع النفسيةالباحةون آلاثار  اكتشالقد  ذلك،كل املتاالت. باإلضالة إلو 

  (Metz, Le signifiant imaginaire, 1975) (A, Le fantastique: de l'écrit à l'écran, 2021) من القلق أو الاكتئاب.

تأصل إلو التعرف علو ألاثر النفس ي امل للطلبة،، عبر إجراء تتربة تحليلية املنتزة علو متموع ألاعمال الفوتوغرالية دراستنالىدف 

. وتدور مشكلتنا حول عوامل وآثار 0201خالل لترة الحجر الصحي في عام  التونس ي،افي في التعليم العالي في مشروع التصوير الفوتوغر 

مكن أن ي الجائحةوإبداعهم. التراضنا هو أن ظروف  طلبةعلو أداء ال ثانيا، لغوية،علو تعليم التصوير الفوتوغرافي كأداة  أوال، الجائحة،

ثم أساليب التدريس إلابداعي من  عموما،في العالقة بين التعليم وإلابداع  سنبحث أوال الصدد،وفي هذا  تؤثر علو ألاداء الطالبي وإلابداع.
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لطلبة لمن خالل دراسة نتائج مشاريه صور الفوتوغرالية  نشرا،سوف  ثانيا،. الجائحةالتي تتكيا مه ظروف  الفوتوغرافي،خالل التصوير 

،. الجائحةعن  ةعلو ألاثار النفسية الناجم صورة، صاصاخت التصميماملدرسة العليا لتكنولوجيات 
ً
 لجائحةاسنستنتج عوامل وآثار  ثالةا

 عن أوضاعهم الاجتماعية والنفسية خالل الحجر الاستبيان علو  طلبةالنتائج من خالل ردود هؤالء ال ونبرر هذه وإلابداع،علو ألاداء 
ً
تعبيرا

 .الصحي

 وليدالكالصحي، الحجر  جائحة،الالنفسية،  -التروف الاجتماعية  البصري،تعليم السمعي ال الطلبة،إبداع  الكلمات املفتاحية:

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.  
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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 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 photographiques des étudiants par une analyse sémiologique et 
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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 COVID191. 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 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. 

                                                           
1 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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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 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 
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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 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 
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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 d’expression idéel et conceptuel à 

travers lequel nous initions l’étudiant à la matérialisation des scénarios via l’outil technique numérique : 

l’appareil photographique1. 

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 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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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 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 
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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 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 
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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 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. 
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 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 

 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.  

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 
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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 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. 
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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 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 
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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 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)    
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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).  

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 
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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 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 
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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) 

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 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية           
International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 220 
 

 رلينب –ي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز الديمقراط           

 

 العددالرابع عشر  

2222 

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. 

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.  
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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 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. 
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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. 

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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Annexe : 

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 :… 
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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 ? 

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?  
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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?  

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

على إلانتاج والتوزيع السينمائي 11-ومخلفات الكوفيد تأثير    

Dr. Soumaya Gharbi/ ESAC Gammarth-Carthage University/Tunisia 

 

 

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. 

Keywords: Film, Pandemic, Coronavirus, Film Production, Covid Help, Streaming 

 ملخص الدراسة:

لقد تأثر القطاع السينما ي شديدا في جميه املراحل من إلانتاج إلو التوزيه. الحجر الصحي، نتج عني انخفاض حاد جدا في إلانتاج. 

ما أثرسلبا علو سلسلة إلانتاج بأكملها. وتذهب ألازمة إلو ما هو أبعد بكةير من انحدار الحضور: التصوير توقا لتأة ليتميه أنحاء العالم، م

يىتم أيضا نس وتغييرالىا. و لقد أضعا توازن القطاع بالكامل. ويتناول هذا املقال هذه املسألة لبحث آثار هذه ألازمة علو إنتاج ألالالم في تو 

إلابداعية التي يمكن أن تساعد علو تتاوز الوباء من حيث إنتاج ألالالم وتوزيعها. وتستند العملية إلو بمسألة التأثير علو املوقا والحلول 

عدد كبير  انتقل الصحي،الحجر  الصناعة؟ أثناءما هي الحلول التيي توصل إليىا املهنيون في القطاع ملواصلة دعم هذه ، البحوثالوصفية

، )نتفليكس، وأمازونولقد عزز هذا إلاقدام علو "الستريمنك"   .ديد من املنصات علو إلانترنتمن الجمهور إلو مشاهدة ألالالم علو الع

، وهو ما من شأني أن يسمح لهم بدله ميزلىم علو حساب الصناعة صانعي ألالالم، واملنتتين، جتذاب املزيد من الاستوديوهاتوأبل( علو ا

 .لحياة الطبيعية مصحوبة بتغيير كبير في سياستنا للدعم إلابداعيسوف تكون العودة إلو ا ،19كوفيد  وبعد. التقليدية

 .وسوف ندرس هذا التأثير

 الستريمنك السينما، وباء ليروس كورونا، إلانتاج السينما ي، املساعدة لتخطي أزمة كورونا، الكلمات املفتاحية:

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 
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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. 

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) 
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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 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. 
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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.  

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 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) 
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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 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) 
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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. 

« 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. 
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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) 

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 
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d’expériences numériques ne remplaceront pas voir 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 : 

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. 

https://www.economie.gouv.fr/cedef/aides-aux-entreprises-fonds-de-solidarite
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/covid-19/covid19-renforcement-des-mesures-de-soutien-aux-entreprises
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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». 

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

cinématographique 

لتراضيةمقارنة مدى الاستىالك السينما ي للوسائط التقليدية والا   
Dr. Hend Karray/ Higher School of Audio-visual and Cinema ESAC Gammarth-Carthage University/Tunisia 

 

Abstruct : 

 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 

 ملخص 

ا في القطاع السينما ي 19-لقد أحدثت جائحة كوليد 
ً
بتميه لروعي. حيث توقا إنتاج ألالالم بحكم ما  منذ ظهورها، اضطراًبا ملحوظ

تم لرضي من ذجر صحي متواصل إضالة إلو تأجيل العروض وغلق دور الّسينما.من تداعيات هذه ألازمة الصحّية نذكر أيضا تغيير نمط 

الالالم  وراج آستىالك وتزايد   بديلةاستىالك املنتوج السينما ي، إذ نتيتة للغلق املتكرر لقاعات السينما، توجي آملستىلك نحو آلوسائط ال

 ع
ً
ر باقة متنوعة من ألالالم عبر الانترنات. لضال

ّ
ملستتدة اما تتيحي هذه الوسيلة من مرونة من حيث حرّية اختيار الزمن واملكان، لهي تول

لسينمائّية لدى عّينة من املستىلكين في من خالل تقنّية "استطالع الّرأي" قمنا بدراسة ومقارنة القيمة املنتترة من التتربة ا  والحديةة.

املنتترة  إلو جانب تطّور مكّونات القيمة إلالترا  ي،سياق هذه الجائحة. ألرزت هذه الّدراسة تكامال بين النمط إلاستىالكي التقليدي ونتيره 

 من التتربة السينمائّية علو مستوى الفوائد املرتقبة والتضحيات املقّدمة.

 ، الاستىالك عبر إلانترنتربة السينمائية، القيمة املنتترة، الفوائد، التضحيات، السينماالتت :الكلمات املفتاحية

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 
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telles que la période de confinement causée par la pandémie COVID 191. 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. 

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 

                                                           
1 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) 

https://fr.statista.com/infographie/21461/netflix-nombre-nouveaux-abonnes-payants-par-trimestre/
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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.  

1. 3.Les 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. 
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Tableau( 01) : Composants de la valeur de consommation )Aurier, Evrard, & N’Goala, 2004(1 

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. 

 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 

                                                           
1 Toutes ces dimensions ont été validées empiriquement comme composantes de la valeur de consommation cinématographique en 

salle. 
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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 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. 1En 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 

                                                           

1 Pour la valeur spirituelle, nous avons constaté le désintéressement des interrogés et ce pour les deux modalités de consommation.  
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contraintes du contexte physique comme la 

fermeture des salles en période de 

confinement/ ce mode 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. 

La fonction 

d'expression de 

soi 

Les spectateurs 

accordent de 

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 

Etablir des discussions durant le visionnage en 

mode « chat » 

En parler après le visionnage dans les forums 
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discuter avec leurs 

amis. 

 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sous-titrages et doublages  

 

 

 La variété des films  

 

 

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 ... 

 

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.. 
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3.3.Valeur connaissance : 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Valeur Stimulation expérientielle : 

 

 

 

3.5.Valeur sociale : 

Salle : Les spectateurs accordent de l’importance aux échanges établis avec d’autres personnes. 

 

 

 

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   

 

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 …  
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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 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%). 

 

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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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. 

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.  

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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