
 السينما و"الربيع العربي"
 من اليقين الصارخ الى السؤال الدائم

 إبراهيم العريس
 

قد ال يكون لممشيد أي معنى استثنائّي عمى اإلطالق... لكنو، في الوقت نفسو، قد يكون محّماًل 
بالعديد من المعاني، وذلك تبعًا لوجية النظر التي منيا ننظر اليو: حدث ذلك خالل دورة العام 

من ميرجان "كان" السينمائي في الجنوب الفرنسي. كنا مجموعة من النقاد والميتمين  3122
بالسينما آتين من البمدان العربية ومن بعض البمدان األوروبية. دعينا يوميا، عبر الياتف وربما 

يناير"  32عبر بطاقات وّزعت، لحضور فيمم مصري كانت سبقتو  دعاية قوية تعتبره "فيمم ثورة 
ياز، مؤكدة انو أول عمل سينمائي ينبثق من تمك الثورة ويحاول أن يعّبر عنيا وعن بامت

يومًا" الذي شارك في تحقيقو  21أصحابيا. الفيمم، طبعًا، وكما يمكن لمقراء ان يخّمنوا، كان "
عشرة مخرجين مصريين ينتمون الى جيمين أو ثالثة من ابرز مبدعي السينما في مصر. ولسوف 

أكيد، عمى األقل أول عمل روائي يتناول ما حدث في مصر، خالل الشيرين األّولين يعتبر، بالت
من ذلك العام نفسو. وحكايتنا ليست ىنا، بل في مكان آخر: ذىبنا الى العرض متحمسين 
منفعمين إيجابًا نعد أنفسنا بمشاىدة كيف ينظر سينمائيون ثوريون الى ثورة لم تكن تقميدية عمى 

الحماس واالندفاع تبددا كميًا حين منعنا من الدخول ألننا... ال نرتدي بذالت  اإلطالق. غير أن
رسمية. األدىى من ىذا أن العرض لم يكن رسميًا وان المنع لم يأت من إدارة الميرجان الفرنسي 

 التي اعتادت فرض مثل تمك العادات البائسة. 
يومًا" في ذلك العرض ليشاىد  21ىدة "بالنسبة الى كثر مّر األمر عاديًا وتم االستغناء عن مشا

في عروض أخرى، ويثنى عميو. أما بالنسبة الى البعض فإن حادثة المنع في حد ذاتيا اعتبرت 
إشارة سيئة، لثورة تطاول المواقف السياسية واالختيارات األيديولوجية من دون أن تطاول 

ّد فعل الطبقات الوسطى في الذىنيات، حتى وان كان بعض المنّظرين نظر الييا عمى انيا ر 
عمى قمع وتيميش طاوال وجودىا  –وربما المجتمعات العربية الثائرة برّمتيا  –المجتمع المصري 

منذ أول انقالب عسكري حكم بمدًا عربيًا عند المفترق بين أربعينات وخمسينات القرن العشرين. 
 نيقة، ولو في حفل فالحال ان إرغام مشاىدي فيمم ثوري عمى ارتداء مالبس رسمية أ

"كانّي" يتنافى تمامًا، مع مضمون أي فيمم ثوري. غير اننا ىنا لن نوغل في التوقف عند ىذا 
األمر "الشكمي" بل سنتجاوز ذلك لموصول الى لّب الموضوع الذي ىو بالنسبة الينا ىنا: كيف 

اآلن بالنسبة الى وربما حتى  –تفاعمت السينما والسينمائيون مع ما كان يسّمى في ذلك الحين 
بـ"الربيع العربي". ولعل عمينا قبل أي شيء آخر أن نؤكد ىنا ان السينما، من بين الفنون  –كثر 



كافة، وربما باستثناء األغنية ورديفيا الشعر ورسوم الجدران، كانت أكثر الفنون ومن أوّليا، 
 .لثورةا تعبيرًا عنوبالتالي أكثرىا تجاوبًا مع الثورة وتفاعاًل معيا... 

 

 من ساحات الثورة
وألن األمر كذلك، كان من الطبيعي أن يكون التعبير السينمائي األول عما حدث، تعبيرًا، وثائقيًا، 
حتى وان كنا نتفق مع أولئك الذين ال يرون في تصوير، وحتى تركيب، مشاىد ممتقطة مباشرة 

نميل، عند ىذا المستوى من الكالم،  من ساحات الثورة وأحداثيا، فعاًل سينمائيًا حقيقيًا. ومن ىنا
الى استخدام عبارة "التعبير السينمائي" أكثر من استخدام عبارة "تحقيق أفالم سينمائية"، ذلك أن 
الفعل الثاني يتطمب ما ال يقّل عن إعادة تركيب وتوليف عدد ما من التعبيرات السينمائية، لتنتظم 

ا فيممًا متكاماًل يحمل رؤيتو وتعبيره، لكنو يحمل في سياقات فيممية، يكون نتيجة الواحدة مني
أيضًا منظومتو الجمالية والفكرية.. وربما االيديولوجية أيضًا. وآية اآلمر ىنا ىو اننا نعرف، منذ 

أو التمفزيونية، أو حتى تمك المرتبطة ببقية وسائل التواصل  –جعل التقاط المشاىد السينمائية 
السينما واحدًا من أكثر النشاطات  –وفايسبوك وما شاكميا الحديثة من انترنيت ويوتيوب 

"اإلبداعية" ديمقراطية، بفضل التقنيات المتجددة ذات الكمفة الزىيدة، صار في إمكان أي فرد 
ان  –قد ال يتعدى ثمنيا الخمسين دوالرًا، ما يجعميا في متناول غالبية الناس  –يممك كاميرا 

د في أّي مناسبة من المناسبات. وىل ثمة مناسبة تحمل يمتقط ما شاء لو اليوى من مشاى
 –إغراءاتيا، أكثر مما تفعل ثورات واعتصامات شعبية، من نوع تمك التي اندلعت في مدن 

كثيرة من العالم العربي، عمى األقل منذ انتحار محمد بوعزيزي التونسي، الذي يعزى  –وأرياف 
 اليو اشتعال العالم العربي؟

ىناك، تصّور تفاجيء، تستفيم،  –باآلالف طبعًا  –المحظة، كانت الكاميرات إذا، منذ تمك 
تحاور، بحيث يمكن القول إن ثمة اآلن متنًا مصورًا ربما يحسب بماليين الصور والمشاىد. فيل 
يمكن اعتبار ىذا كمو متنًا سينمائيًا؟ الجواب البدييي واألول ىو: ابدًا... ونعرف، ويعرف كل 

 –ا، أن المتن لكي يكون سينمائيًا، في حاجة الى أن يمر أواًل، بين يدي مبدع ما معنّي بالسينم
عيد تركيب المشاىد والصور موّلفًا اياىا، تبعًا ، ي- من دون أن يكون ىذا الوصف حكم قيمة

ونيائية بشكل مطمق.  موضوعيةلرؤية معينة، ال يمكن في أي حال من األحوال، ان تعتبر 
و صاحب "الشريط" غااليدلويوجي، الذي يسبفي نياية األمر، البعد الذاتي/ فرؤية التوليف ىي،

ر مشاىد عمى عممو التوليفي. وىذا، عمى أية حال، ما فعمو كثر، منذ ذلك الحين. بعضيم صوّ 
رآىا بأم عينو واصطادتيا كاميراه، ثم طفق يجمعيا ويصنفيا في اختيارات قد ال نكون مخطئين 

األكثر حرفية، فقد راح  –عمى األرجح  – ذاتية". أما البعض اآلخر، وىوـ"الان نحن وصفناىا ب



بينيا ويصيغ فيممو الخاص،  فيشتري ويجمع مئات المشاىد والصور التي التقطيا آخرون ليولّ 
في نياية األمر، بين ىؤالء وأولئك، ذلك المتن السينمائي الذي يحمو لكثر أن يسّموه  ما شكل

 لعربي.اليوم: سينما الربيع ا

 بين مفهومين
 ساس ىنا فيو ىذا السؤال البسيط: ىل حقًا ما أسفر عنو ذلك كمو، سينما ثورية؟أما سؤالنا األ

من ناحية مبدئية، قد يكون من االسيل عمينا وصفيا بأنيا "سينما الثورة" أكثر من وصفيا بأنيا 
مة ي تفاصيل سجاالت ال تزال قائىنا ف"سينما ثورية". والحال اننا لمتفريق بين التعبيرين لن ندخل 

منذ ايزنشتاين، وحتى اليوم مرورًا، بغالوبر روشا وكريس ماركر، وحتى سينما التمرد السياسي 
األميركي في السبعينات وسينما الثورة الفمسطينية والحرب المبنانية وما شابييا. فيذا السجال 

ن وف نكتفي بأن نقول أما ىنا فمسدات. أالى مجمّ  ،النظري يحتاج لعرض محاججاتو المتكاممة
، أبرز عالماتو ان سينما الثورة ىي تمك التي "السينما الثورية"و "سينما الثورة"ثمة فارقًا جذريًا بين 

تمتقط المشاىد والصور عمى األرض، كما ىي، وتمتقط ضمن إطار ذلك مشاىد القمع والثورة 
مى رية مثاًل، أو ىجوم قوات األمن عبالنسبة الى الثورة المص "موقعة الجمل" –المضادة 

ق عمييا كاشفة أمام أعين المتفرجين "ما ، لتعرضيا وربما تعمّ المتظاىرين في تونس أو طيران
حدث" من وجية نظر كاميرا، ليست موضوعية ومحايدة بالضرورة، لجميور قد يكون ىو اآلخر 

 غير موضوعي وغير محايد بالضرورة.
 ار، وثائقيّ أو التي تصوّ  –رة مك التي تستخمص من تمك المشاىد المصوّ أما السينما الثورية فيي ت

مواقف وظروفًا محددة ال تقول فقط "ما  –ترضة لتستخمص مشاىد أخرى مف –ًا أو حتى روائيّ 
ول، يؤول اليو. ولن تكون قيمة ىذا القالذي حدث أو يحدث"، بل لماذا يحدث وما الذي سوف 

ك والوصول الى أىدافو، من موقع "الماذا" و"المماذا" و"الكيف"، ىنا، محصورة فقط في تصوير ذل
بل كذلك من موقع القدرة عمى سموك دروب فنية مالئمة، ال تكتفي بـ"إقناع من ىم مقتنعون سمفًا" 

ر نفسيا، بل تتجاوز ذلك الى عرض موضوعيا أمام فئات كانت تعتب –أىل الثورة أنفسيم  –
غير متمكنة من عناصر "الممف" ما في اية حال، ، أو ليا ادةمض أصاًل، غير معنية بالثورة أو

في حاجة الى القول إن صعوبة ىذا السياق األخير،  كفي لجعميا في صف الثورة. فيل نحني
إنما تجد استجابتيا في قوة االقناع التي قد يمتمكيا العمل، وىي عادة ما تكون قوة إقناع تستند 

 لعمل؟يذا االى البعد الفني... الجمالي ل
 –وىل نحن، بالتالي، في حاجة الى القول ان ىذا البعد "اإلقناعي" عن طريق الفن والجمال 

ن إال من طريق المعبة ، ال يمكن أن يتأمّ -المذين ىما، في نياية األمر لغة الذات لدى المبدع 
ن التقاط الصور الفنية التي يتقنيا مبدعون كثر )إنما ليس األكثرية التي نفكر فييا حين نقول ا



والمشاىد السينمائية بات لعبة ديمقراطية(. ولعمنا في ىذه العجالة نكون قد فرقنا، الى حد ما بين 
ما نعتبره "سينما الثورة" و"السينما الثورية"، ما يسمح لنا بأن نعود الى سياق موضوعنا األساس 

 الذي بو بدأنا ىذا الكالم: سينما الربيع العربي.

 بين صور وصور
تزال تصّور، ولعل  تحت ىذا المسمى، إذًا، لدينا اآلن بالتأكيد ألوف الساعات المصورة، والتي ال

ين السورية متراوحة ب أتي من المدن والبمداتىي تمك التي تيامنا ىذه، أفي األقسى من بينيا 
 ية المطالبة بإسقاط النظام من ناحية، وتصوير المجازرمشاىد لمتظاىرات الشعبية السمم

من ناحية أخرى... وفي إمكاننا أن ومقتل األطفال، والمعارك وأعمال دك المدن وقصف االحياء 
تشكل أرشيفًا ضخمًا ال شك ان عشرات المبدعين سوف باتت نقول إن ألوف الساعات ىذه، 

يستندون اليو، خالل المراحل المقبمة الستخدامو في أعمال ابداعية، سواء أكانت روائية أو 
ة مما تحقق حتى اآلن، في معنى ان التفاعل سيكون بعضيا، بالتأكيد، أكثر إقناعًا وفنيّ  وثائقية،

، ليس فقط من تعاطف مسبق كما ىي الحال انالنقدي وتفاعل المتمقي العام معيا، سوف ينبع
لنوعية الجميور كذلك تبعا اآلن، بل من تفاعل فني يقّل أو يزيد تبعًا لقيمة العمل نفسو. و 

 المتمقي.
فيل ننطمق من ىنا لنقول، استخالصًا، انو انطالقًا منو، يمكن رصد واقع أن معظم ما حقق 

 -ولم ال نقول اختصارًا وتماشيًا مع األمر الواقع، تمفزيونية؟  –حتى اليوم من أعمال "سينمائية" 
لقول أيضًا، ضمن إطار سينما الربيع العربي، كان، وال يزال، أفالمًا وثائقية؛ استطرادًا، قد يصح ا

 –ان ىذه الحقيقة ال تعود فقط، الى مسألة االستسيال، بل تتجاوزىا الى مسألة الصدق الفني 
نما يحتاج قبل يقي، إ، انطالقًا من أن كل عمل إبداعي حق-سواء أكان تعبيره وثائقيًا أو روائيًا 

ن صاحبو من أن يمتقط مختمف جوانب المسألة/ الموضوع الذي أن ينجز، الى مسافة زمنية تمكّ 
يود تناولو. إذ ميما كان من شأن حدث ما، والتفاعل معو، ال بد لممبدع من أن يفكر فيو، ليس 

حدث، ال يمكن أن  ربطًا بالحدث نفسو، بل بخمفياتو وآفاقو، وتفاعل فاعميو معو. فالحدث، أيّ 
في حد ذاتو، تجرده عن ماضيو ومستقبمو.  –عمى صفة "فنية"  د ىناونشدّ  –تكون لو قيمة فنية 

تمييد الماضييا و بداعي لمكممة، سوى التقاطيا لتمخيص وما "التقاط المحظة" بالمعنى اإل
رىاص بمستقبميا. وفي يقيننا ان "األحداث الثورية" التي عرفتيا وتعرفيا مدن وبمدان عربية إلوا

شذ عن ىذه القاعدة. ولعل في إمكاننا، في ىذا السياق نفسو، منذ ما يقرب من عامين اآلن، ال ت
المعاصرة لنا، فيمم "ميكروفون" ألحمد عبداهلل،  –الروائية  –ان ننتقي من السينما المصرية 

ميا عن فصالثورة، بشيور طويمة، ومع ىذا من المستحيل  –قبل  –كنموذج لسينما حققت ما 



ىذه الحال: عن سياق السينما الثورية الى حد ما، المرتبطة سياق سينما الثورة، وربما أيضًا في 
 بـ"الربيع العربي".

استشياده تحت وطأة تعذيب قضية سعيد و  خالدفالفيمم، كما نعرف، ينطمق من حكاية المدون 
، شرارة ليذا االندالع. وفي ىذا المصرية ل، قبل شيور من اندالع الثورةأجيزة األمن لو ما شكّ 

يومًا" الروائي بدوره، كما  21ىذا الفيمم، في فاعميتو وارتباطو بما حدث، مع فيمم "اإلطار يستوي 
مع فيمم يسري نصراهلل الالحق "بعد الموقعة" الذي عرض في المسابقة الرسمية لمدورة األخيرة من 

في صفوف ما يسمى ميرجان كانن وىو روائي يحكي عن عالقة بين شاب شارك في الموقعة 
ر. الى حد كبير قد يبدو موضوع وافي صفوف الث وصبية بورجوازية شاركت في الثورةبـ"الفمول"، 

من القول االيديولوجي عمى المعبة الفنية، غير انو،  اصخا ب نوعايًا، يغمّ ىذا الفيمم تبسيطيًا خطّ 
رغم خيالية موضوعو، ال يفوتو أن يحمل صدقو الخاص، وبالتالي نظرة مبدعو الى الثورة، حتى 

 ان في المستطاع القول انيا نظرة ال تزال مبكرة وبالتالي مفتعمة.وان ك
غير أن ىذا النوع من األفالم الروائية المرتبطة، بشكل أو آخر، بالثورة، تمييدًا أو استنتاجًا، ال 
يزال يشكل االقمية، وحسنًا فعل، في مقابل كّم ال بأس بو من أفالم تسجيمية تحاول أن تدلي 

ومنذ بث محطة  - ة، في رأينا، ما ىو أكثر منطقية من ىذا، طالما اننا نعرف،بدلوىا. وليس ثم
، مشاىد بدء قصف الحمفاء 2992سي. إن. إن ذات مساء من شير يناير )كانون الثاني( 

ن عشرات ألوف الصفحات ورتيا صارا شيئًا واحدًا. ونعرف أن الحرب وص، إلبغداد بشكل مباشر
العقدين األخيرين من السنين. وحتى وان كنا ال نرى ىنا مجااًل كتبت حول ىذا الموضوع خالل 

لالستفاضة في حديث ىذا الواقع، نجد من المفيد أن نذكر ان جزءًا كبيرًا من األحداث الكبرى 
بط بوجود الصورة وبثيا الفوري من عمى شاشات تبات ير  ،التي تحصل خالل العقدين األخيرين

في سوريا، حين دمرت قوات السمطة البعثية  2911حدث عام  التمفزة. ولعل المقارنة بين ما
ا يحدث في سوريا نفسيا مدينة حماة قاتمة ألوفًا من أبنائيا ألنيم حاولوا االنتفاضة ضدىا، وم

، لتوضيح صورة ما حول ما نذىب اليو: ففي المرة األولى لم تكن الكاميرات موجودة اليوم، كاف
 اعتبرت حربًا دون وجود.فصورة ليا، كانت حربًا دامية ال  وبالتالي

ما اليوم فإن الصور تنتشر، بفضل التقنيات الحديثة دائمًا، لتقول وجود تمك الحرب مع ان أعداد أ
في الحرب السورية  الى حد ما ما يحدث ، تفوق 2911الدمار خالل حرب ضروب القتمى و 

وفي غيرىا من  –اعاًل في الحرب الجديدة. ومن ىنا حتى نقول ان الصورة باتت جزءًا أساسيًا ف
الكامن خمف كل ما األساس خطوة قد نقطعيا برواية "حدث صغير" ىو في عرفنا  –األحداث 

، ليعطي 3112آذار )مارس(  21يسمى بـ"ثورة األرز" في لبنان، أي تحديدًا بما حدث يوم 
رئيس  غتيالغاضبة الآذار". يوميا كانت القوى ال 21تيا اسم "برمّ  المبنانية الحركة الثورية

رفيق الحريري، راغبة في القيام بتظاىرات ضخمة تحاول من السابق والزعيم الوطني الحكومة 



خالليا تبديل المسار السياسي لمبنان. لكن القوات السورية كانت حاضرة، والقوى المؤيدة لمنظام 
حاضرة أيضًا،  – وقيادتو في صف ىؤالء –الجيش المبناني قوات السوري حاضرة، وكذلك كان 

من الوصول. كل ىذا كان بل مطّوقة المكان الذي يراد لمتجمع أن يكون فيو، مانعة المتظاىرين 
رغبة مئات األلوف من الناس في التظاىر كانت حقيقية أيضًا. والخوف من حقيقيًا، كذلك فإن 

وكان الناس في بيوتيم  انفجارات مقبمة كان حقيقيًا. لكن الكاميرات التمفزيونية كانت ىناك أيضًا.
يرقبون ما تصّوره الكاميرات. في تمك المحظة لم يكن ليخطر في بال أحد ان ما صورتو 
الكاميرات، كان ىو الذي أحدث الفرق. كيف؟ فيما كانت الكاميرات تصور والخوف منتشر، 

وت عمى اختراق حاجز لمجيش شاء، ر تجرأت مجموعات قميمة من متظاىرين آتين من شرق بي
 من المحتّجين نحو الساحة، ثمّ الجنود نظرىم فاندفع العشرات  كما يبدو، التساىل معيم. غّض 

المئات. والناس في بيوتيم عندما شاىدوا ىذا تجرأوا مغادرين البيوت مندفعين فيما راحت قوات 
الجيش وحواجزه تتراخى وتتراجع، حتى امتألت الساحة بأكثر من مميون شخص. ىكذا كسر 

وا نظرىم، ولكن أكثر من خوف، ربما بفضل حفنة جنود كانوا من الجرأة بحيث غضّ حاجز ال
 ىذا: بفضل الصورة المتمفزة التي ىي في يقيننا من صنع ذلك الحدث الكبير.

 الثورات وصورها ومصيرها
ونحن ىنا، ما سقنا ىذين المثمين إال لنؤكد عمى المكانة التي صارت لمصورة في األحداث 

ا.. وىي مكانة ازدادت أىمية خالل أحداث الربيع العربي، كما اسمفنا، وباتت حاسمة المعاصرة لن
وبالتالي االنترنت والفضائيات الى جانب  –يمكن القول معيا إنو لوال الصورة  صارالى درجة 

طبعًا قد نفتح ىاللين ىنا، لنذّكر، بأن  –وجود العربي لما كان لمربيع  –الفايسبوك وما شابيو 
و حتى "تسرق" من قبل قوى منظمة لدور سرعان ما اختفى حين بدأت الثورات تستوعب أىذا ا

زت عمى الحاضر لتصل الى الحكم، في تناقض صارخ مع القوى الثورية الحقيقية التي كانت قف
غير أن ىذه حكاية أخرى،  تريد أن تتكون كمعارضة ونجحت في ذلك حتى وان وىنت بعد ذلك،

لمرء إذ يميل ىنا، انطالقًا من ىذا كمو، الى التوقف بإيجابية عند ىذا الدور والحال ان ابالطبع. 
في األحداث  –واألفالم المنبثقة منيا  –المدىش، الحيوي، والفاعل بقوة، الذي تمعبو الصورة 

الكبرى التي يشيدىا عالمنا العربي اليوم، يتوقف لحظة ليسائل نفسو: ىل حان الوقت لتقييم ىذا 
ل قاسمًا مشتركًا بين الميرجانات ينمائي الضخم، والذي بات، منذ عامين تقريبًا، يشكّ المتن الس

السينمائية، فنيًا أو حتى سياسيًا؟ ىل يمكن لمنقد، ميما كانت صوابيتو، أن يقول كممة فصل في 
يومًا" أو "تحرير" أو "بعد الموقعة" أو عشرات  21اعمال مثل التونسي "ال صمت بعد اليوم" او "

 غيرىا من الشرائط، وثائقية كانت أو روائية، انبثقت من الثورة وأرادت ان تعبر عنيا؟



في أعمال ليم  –ر من أن يسمح لممبدعين بأن يحكوا ما نقول ان الوقت ال يزال أبكاننا، تمامًا ك
تحديد حكايات الثورة، في أفالم تكون حقًا ثورية، وال تكتفي بأن تكون أفالمًا لمثورة، ونعني بال –

أفالمًا تقول الثورة بنقد ثوري )تمامًا كما كنا نقول في الماضي ان السينما السياسية الحقيقية ىي 
( وبذىنية مستقبمية، تعتبر الثورة نفسيا خطوة عمى ناقدة السينما التي تقول السياسة بمغة سياسية

ية ال تحمل قيمتيا في ميًا فقط، وتفيم ان الحر إبداعي طويل، ال ىدفًا مشّيئًا صنطريق نضالي 
الوصول الييا، بل في معرفة الغاية من ذلك الوصول )حيث اثبتت ثورات تونس ومصر وليبيا 
واليمن، عمى األقل، حتى اآلن، انو ال يكفي الوصول الى إسقاط الدكتاتوريات أو االنظمة الفاسدة 

، تمامًا كما نقول ىذا، والحصول عمى الحرية، بل المطموب ان نعرف الى أين سيقودنا ذلك حقًا(
بإصدار حكم قاطع ونيائي عمى ما  –ولغيرنا  –نعرف أن الوقت ال يزال أبكر من أن يسمح لنا 

تم إنجازه حتى اآلن. بيد اننا، إذ نقول ىذا، كتقرير ألمر واقع ال تواضعًا، ال بد أن نضيف ىنا، 
وككل عمل  –أو غير سينمائي يًا وبشكل قاطع ىذه المرة، ان العمل الفني، سواء أكان سينمائ

ىو خطوات متواصمة عمى طريق طويل، ال أحد يعرف لو  ىو سيرورة، ال صيرورة. –فّعال آخر 
 بداية، وال أحد يمكنو أن يحدد لو نياية، أو حتى غاية مطمقة.

وفي المجال الذي نتناولو ىنا، من الصعب أن نقول ان "سينما الثورة" بدأت مع اندالع شرارة 
العربي إال إذا كنا نحصر كالمنا في نطاق تقني حدثي. أما إذا وسعنا دائرة حديثنا بشكل  الربيع

أرحب فسنقول ان "سينما الثورة" معطوفة بشكل أفضل عمى تصّورنا لـ "السينما الثورية"، لم تبدأ 
لعربية مع انتقال السينما ا بلمع البوعزيزي وال حتى مع "ميكروفون" أحمد عبداهلل وخالد السعيد، 

من قناعاتيا الترفييية التجارية، الى كينونتيا الجادة واإلبداعية، مع توفيق صالح ويوسف شاىين 
 ورضوان الكاشف وبرىان عموية ومارون بغدادي ومحمد ممص وخالد الصديق وعبداهلل المحيسن

وعشرات ونوري بوزيد ومفيدة التالتمي وايميا سميمان وميشال خميفي وعمر اميراالي  ومي مصري
يقال عنيم اليوم انيم كانوا جزءًا مميدًا وأساسيًا، ليس فقط ان غيرىم من سينمائيين، أقل ما يمكن 

لمسينما الثورية، بل أيضَا لسينما الثورة.. وذلك في حركة متواصمة، أي في سيرورة متكاممة ال 
التي صورت وتصّور تزال تعيش كل حياتيا وكل زخميا، وربما ال تكون بعيدة عن تمك الكاميرات 

ارىاصات ثورة األرز في لبنان، وغضب الشارع التونسي لمأساة البوعزيزي، وقمع البوليس 
في سوريا تحت وطأة قسوة النظام. وفي  قتمىعشرات األطفال المشاىد المصري لخالد السعيد، و 

ان كل ىذا، ياًل، يقيننا، عند ىذا المستوى من كالم يمكنو، بدوره أن يكون سيرورة تتواصل طو 
وثائقيًا، ىو الخمفية التي تشتغل وستشغل أكثر وأكثر عمى بناء متن سينمائي  روائيًا كان أم

متواصل ال نقول فقط انو يمعب دورًا أساسيًا في ما يحدث، بل انو جزء أساس من ىذا الذي 
 يحدث.

 


