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 حكاية كتاب
 قيس الزبيدي

  

مدير  ،لى عبد هللا الحورانيإ )السينما والقضية الفلسطينية(ن يهدي المؤلف حسين العودات كتابه أ مصادفةلم يكن من باب ال
خص ي ه، وأننجازإسهم في أمن ساعده وإلى شكره  ن يوجه في مقدمة الكتابأو ،دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير الفلسطينية

  بالشكر المخرج قيس الزبيدي.

الثقافة دائرة (نتاج إمن  )، وهومهرجان فاالنسيا السينمائي(التسجيلي في  )سجل شعب :فلسطين(عرض فيلم  1986 سنةفي 
ثار الفيلم الذي أ ا في لجنة تحكيمن كان المخرج السوري محمد ملص عضوً أصادف لقد  .)منظمة التحرير الفلسطينيةفي ( )واإلعالم

دارة تقدمية تناصر القضية إوهي  ،دارة المهرجانإوعلى إثر ذلك تم االتفاق مع  جائزة.بالغًا، فقررت منحه الا اللجنة اهتمامً  لدى
. ولقد كان من فالم بارونامي شامل عن القضية الفلسطينيةأ لتنظيم برنامجواإلعالم)  دائرة الثقافة(ن تتعاون مع على أ ،الفلسطينية

ه إدارة المهرجان جاء رًدا على اعتراف إسبانيا بـ  وبدئها عالقات دبلوماسية معها، فتم االتفاق على  »دولة إسرائيل«الواضح أن توجُّ
  .1987سنة ن يعرض البرنامج نامًجا حافًال من األفالم عن القضية الفلسطينية، على أأن يعتمد المهرجان بر

ا وتتمم دعوة مجموعة كبيرة من المخرجين والنقاد ا سينمائيً عرضً  18فيه  قدملي ،التحضير لهذا البرنامج ةكامل سنة وتم خالل
فالمها أنتجت أعن السينما الفلسطينية التي  شامًال  مفصًال  اويصدر كراسً  ،من دمشق ولبنان وعمان والناصرة وبرلين والقاهرة

منهم كلود ميشيل كلوني وغي هانيبال  ،دراسات مختلفة عن السينما الفلسطينية لمجموعة من النقاد اتضمنً )، مالفصائل الفلسطينية(
ن يتضمن أو ،سبانيةاإل عدة شاملة بلغات قيس الزبيدي هنصوص عدّ ن يُ أشليغل وصالح دهني وعدنان مدانات، على  وهانس يواخيم

  عروض.الإقامة ندوة صحافية خالل إلى ضافة إ ،نحاء العالمأا من جميع ا وتسجيليً ا روائيً فيلمً  46 ىفيلموغرافيا لحوال

على حسين العودات مشروع  ناعرضعن السينما الفلسطينية، فتأليف كتاب بالعربية إلبراز أهمية هذه المناسبة فرصة  لقد كانت
 الحاضرين والمهتمين فالم ويعقد لقاءات ثنائية مع المخرجين والنقادويشاهد األيشارك في المهرجان ضرورة أن ه وتأليفه، من ثم عدادإ

 )موسوعة المدن الفلسطينية(وتعاون في نشر بعض الكتب و وثيقةالعودات صداقة به تربط عبد هللا الحوراني الذي مثل ،في المهرجان
  تلبية العرض. في ضرورة عزز رغبته )، ماهاليدار األ(في 
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ا ا وعربيً فالم حول القضية الفلسطينية فلسطينيً أنتج من أعداد الكتاب على مشاهدة معظم ما إاعتمدت في «يقول العودات: 
ئية عقدت أثناء ذلك االعتماد على سلسلة من الحوارات الثناكخاصة ما عرض منها في مهرجان فاالنسيا في دورته السابعة.  ،اوعالميً 

ا من المالحق التي تتضمن وألحقت بالكتاب عددً  ،ا ومخرجيننقادً  ،فترة المهرجان مع عديد من السينمائيين العرب والفلسطينيين
وأوردت فيلموغرافيا كاملة عن كل شريط  ،جنبي حول القضية الفلسطينيةنتاج األهم اإلأو ،نتاج العربي والفلسطيني كامًال اإل

  الناقد سعيد مراد. و قيس الزبيديلقاءه  امن بينه ،في دمشق ياتبل تابع عقد أخر )،فاالنسيا(بلقاءات   العوداتلم يكتفِ و. »سينمائي

ن ينشر طلب من ناقد سينمائي ومخرج فلسطيني في دمشق أن أوقبل  ،سنة كاملة غرقعمل دؤوب است بعد تم إنجاز الكتاب
غلب الفصول أقدمت له مقترحات عدة تخص ، فراجعهأن أوحين عودتي طلب مني العوادات  ،ي برلينف . كنت وقتئذاهيراجع

 ،تحرير فصوله عادفقد أ ،ا للنشرن الكتاب كان جاهزً أومع  ،ووضعت تحت تصرفه مراجع ودراسات عديدة عن السينما الفلسطينية
  غلب مالحظاتها المقترحة بعناية وسعة صدر.أبا للمصادر الجديدة. ولعل شكره جاء نتيجة هذه المراجعة التي أخذ وفقً 

الفصل  -مدخل « :هتضمن فهرسو )،السينما والقضية الفلسطينية(بعنوان  )،هاليدار األ(عن  1987 سنةصدر الكتاب لقد 
 :الرابع – السينما العربية والقضية الفلسطينية :الثالث – همية السينما للقضية الفلسطينيةأ :الثاني - دور السينما كوسيلة اتصال :ولاأل

 االهدافو النشأة والتطور واإلنتاج، السينما الفلسطيني :السادس – جنبية والقضية الفلسطينيةالسينما األ :الخامس – السينما الصهيونية
االنتاج العربي  - فالم الروائيةمن األنتاج العربي اإل« اآلتية: وتضمن المالحق. »الصعوباتو السينما وأصحاب القرارو واألولويات

  .»البيانات – جنبينتاج األهم اإلأ - نتاج الفلسطينياإل - فالم التسجيليةمن األ

نه كتاب إن يقال أال يمكن إال  ،كتابإنجاز لقاء نظرة عل الفهرس وفصوله تبين المنهج الذي اعتمده العودات في إ حضإن م
ا فلسطينيً  ها،وعرف عنها وكتب لها خخرج هذه السينما وأرّ أمتفرد ومتميز لم يغفل أي جانب مهم من الجوانب التي تصدى لها من 

طالع ا لكل من يعنيه اإل ومتميزً ا شامًال ليصبح مصدرً  وفضولهم، أثار الكتاب بعد نشره دهشة السينمائيين والنقادلقد  ا.ا ودوليً وعربيً 
ونذكر  ،و من شرع في الكتابة عن تاريخ هذه السينماأفالم أو لمن يريد الكتابة عن األ ،و فلسطين في السينماأسينما الفلسطينية على ال

مهرجان الشاشة العربية (عن  2001 سنةالذي صدر  )دليل الفيلم الفلسطيني(في كتابه  ،تيسير خلف ، الباحث الفلسطينيمنهم مثًال 
عن  2005 سنةالذي صدر  )السينما الفلسطينية في القرن العشرين( لناقد السينمائي بشار إبراهيم في كتابهوا ،في قطر )المستقلة

عن  2006 سنةالذي صدر  )فلسطين في السينما(والسينمائي الباحث قيس الزبيدي في كتابه  ،في دمشق )المؤسسة العامة للسينما(
  في بيروت.  )مؤسسة الدراسات الفلسطينية(
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فالم الفلسطينية في تظاهرة األل اواعتمدت شعارً  ،فغانيلى الكتاب الذي زينت صورة غالفه لوحة الرسام جمال األإ قليًال  لنعد
الفعال في تبني هذه التظاهرة  إسهامهدة وعلسينما الفلسطينية في مجاالت الى عبد هللا الحوراني لدعمه إ يهدأُ و )،فاالنسيا(مهرجان 

ن أيرى العودات  ،في المدخل ا.بدً أوهي في الواقع تظاهرة لم يكن لها مثيل  ،مشاركة مع إدارة مهرجان فالينسيابال االفيلمية وإنجازه
إن صورة واحدة تعادل عشرة «ذا تذكرنا المثل الصيني الذي يقول إخاصة  ،السينما سالح فعال لمن يستطيع امتالكه واستخدامه

  ها.ن تمارسه على مشاهديها ومدى خطرٍ أيمكن وما  ،سيلة االتصال هذهمدى تأثير و إدراك ه علينانأو ،»آالف كلمة

ألنها لم تنطلق  ،و ثقافيةأو سياسية أقومية  ماتتحقيق مهودورها في خدمة القضية الفلسطينية  ن السينما العربية لم تؤدِ أوبما 
التي وضعت نفسها في  »السينما الصهيونية«خالف ما فعلت ب ،بل حكمتها مبادرات فردية وغايات تجارية ،هداف واضحةأمن 

المواضيع السياسية والتاريخية  ،في كل مرحلة ،واختارتاته وبرمجت خططها في ضوء استرتيجي »الهدف الصهيوني«خدمة 
لى هي وأإن للسينما مهمة ذات وجهين في بلدان العالم الثالث، فمن جهة  العودات . ويرىتهووضعتها في خدمالمناسبة له والثقافية 

ن تقوم بأعباء دورها الثقافي واالجتماعي عليها أجنبي الضار، ومن جهة ثانية الثقافي األ ،ن لم يكن الغزوإ ،مطالبة بمواجهة االختراق
نظمة وطبيعة األ يهالم تقم به السينما العربية، بسبب عدم وضوح الرؤيا لدى قسم من القائمين علالذي مر األ والوطني والسياسي.

، إضافة الى ندرة الحريات ةعام صورةالديمقراطية في مختلف المراحل عن الحياة السياسية العربية ب ، إذ غابتوسياساتها العربية
من خالل  ،لهذا تناولت السينما العربية القضية الفلسطينية ،قراطي ومنع النشاط السياسي والجماهيريولى فقدان المناخ الديمإدى أمما 

   .م معظمهافالمما جعلها هامشية في األ ،السياسية ودور كل نظام فيهانظمة مصلحة األ

داء ألكنها ألسباب ذاتية وموضوعية لم تستطع  ات،ما السينما الفلسطينية فقد نشأت بعد قيام الثورة الفلسطينية المسلحة بسنوأ
 اءعطفي إ »دولة إسرائيل«قيام  دورحلل سياق، يوفي هذا المهماتها الكبيرة الملحة المتعلقة بالوطن والشعب وحق تقرير المصير. 

همية السينما أ العودات يؤكدو في البلدان العربية. ا األولوية على حساب ضرورات التطّور الداخليموضوعيً  القضية الفلسطينية
نها أمع و ،فع بعد قيامهاوعامل مشاركة ود ،وسيلة من وسائل التوعية والتحريض على الثورة قبل قيامها ة، بوصفهاللثورة الفلسطيني
ن للسينما نصيب في التهيئة للثورة والتحريض : إخالصة القولية. ووفن يةنها وسيلة تعليمية وتحريضية وترفيهأ إالّ  ،ال تصنع ثورة

حضور ى لإه تعالقة جديدة بالسينما دفع للعودات تبدأ ،من هنا الوعي الفردي والجماعي. كوينعليها ونقل الحقائق المساعدة في ت
الذي نظم  )مهرجان أوغسبيرغ( و )مهرجان موسكو السينمائي الدولي( و )مهرجان اليبزغ لألفالم التسجيلية، مثل (المهرجانات

ا في هذه المهرجان ني كنت مشاركً أصادف لقد ا ألهمية كتابه. ليه العودات نظرً إودعي  ،عن السينما الفلسطينية اخاصً  ابرنامجً 
ثيرة لإلعجاب، وهي ناجمة وم ةعميق ، بصورةألفالم التي يشاهدهابشأن افهو يتمتع برؤية نقدية  ،ومفيدة وكانت صحبتي معه منتجة

في مجمل قضايا النضال التحرري في بلدان العالم  بلعن إدراكه أهمية السينما في الصراع، ليس فقط في مجال القضية الفلسطينية، 
   .الثالث

مجاز في الجغرافيا واللغة الفرنسية وحائز على دبلوم في الصحافة. وهو  ،في سورياوصح ن حسين العودات كاتبأا لنذكر أخيرً 
 ).مهرجان دمشق السينمائي الدوليلـ (ا في اللجنة العليا ختير عضوً او )،دار األهالي للنشر(و )وكالة األنباء السورية(تولّى إدارة 

العرب (، )وثائق فلسطين(، )الموت في الديانات الشرقيةولعل أهمها: ( ،مارس الكتابة عن األفالم إلى جانب تأليف كتب عدة مهمة
النهضة و ( )اآلخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين( )،المرأة العربية في الدين والمجتمع(، )النصارى

  ).والحداثة بين االرتباك واإلخفاق

 

    


