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The Syllabus is an ongoing publications project, the starting point of which is what we call the mother 
book, i.e. the main publication that performs as a reference for future iterations of the project. The main 
publication is concerned with publishing an archival document, a manuscript written by Hani Joharieh in 
the 1970s during the Palestinian revolution and which we assume was meant to be a syllabus for teaching 
cinematography to beginners. 

The main publication is followed by an unlimited series of supplements, publications that are undefined 
in form and content, but use Hani’s manuscript as a starting point for conversations with other collectives, 
individuals, institutions, manuscripts, and so on. The supplements are imagined as a set of means that 
question the limits of archival practices and the relationship that we continuously question between the past 
and the present. 

ملحق #١: ُمِرصِّين 
«املنهج»، مرشوع سلسلة مطبوعات مستمر لـ تحريض لألفالم  

انتجت هذه املطبوعة بتكليف من بوبينايل الشارقة ١٣، مرشوع رام الله "أراٍض منقلبة"، آب ٢٠١٧ من تقييم الرا الخالدي. 
التصميم:  داليا بُخاري

ترجمة: ملك عفونة
طُبع يف فلسطني

”املنهج“ هو مرشوع سلسلة مطبوعات مستمر تبدأ مبا نسميه الكتاب األم، أي املطبوعة الرئيسية التي تكون مرجعية للتكرارات 
املستقبلية للمرشوع. تُعنى املطبوعة الرئيسية بنرش وثيقة أرشيفية وهي مخطوطة كتبها هاين جوهرية يف السبعينيات من القرن 

املايض والتي نفرتض أنه أرادها أن تكون منهاجاً لتعليم التصوير السيناميئ للمبتدئني ضمن سياق ما يسمى بالثورة الفلسطينية.

يتبع املطبوعة الرئيسية سلسلة غري محدودة من املالحق، وهي مطبوعات غري مَعرفة يف الشكل واملحتوى، ولكنها تستخدم مخطوطة 
هاين كنقطة بداية للحديث مع مجموعات وأفراد ومؤسسات ومخطوطات وما إىل ذلك. توفر املالحق األدوات والوسائل التي متكن 

من طرح أسئلة حول حدود املامرسات األرشيفية والعالقة التي نسأل عنها باستمرار بني املايض والحارض.

Mosireen is a non-profit media collective born out of the explosion of citizen journalism and cultural 
activism in Egypt during the revolution. From 2011-2014 it held a space in downtown Cairo that was a 
revolutionary activist hub dedicated to supporting and producing citizen media of all kinds - including 
publishing videos, providing training, technical support, campaign support, equipment, screenings and 
events, alongside hosting an extensive archive of footage from the revolution. At its height Mosireen’s 
YouTube channel was the most watched non-profit YouTube channel in the world. It remains the most 
watched non-profit channel in Egypt. Campaigns and initiatives Mosireen supported include No To 
Military Trials for Civilians, Kazeboon, Operation Anti-Sexual Harassment, Freedom for the Brave, and 
Tahrir Cinema, amongst others. Alongside their personal work, the archive is the current focus of the 
collective members’ work together.

Subversive Film formed in 2011 is a cinema research and production collective that aims to cast new light 
upon historic works related to Palestine and the region; to engender support for film preservation; and 
to investigate archival practices and effects. Other projects developed by Subversive Film to explore this 
cine-historic field include the digital reissuing of previously-overlooked films, the curating of rare film 
screening cycles, and the subtitling of rediscovered films.



مقّدمة ُمخترصة
كّنا عام ٢٠١٢ نصّور مقابلًة مع هند جوهريّة يف بيتها الكائن يف عاّمن من أجل إنتاج فيلم خارج اإلطار ثورة 

حتّى الّنرص. كان الفيلم عبارة عن مقابلة تتناول حياتها وحياة زوجها هاين جوهريّة وعملهام أثناء الثّورة 
الفلسطينيّة. استشهد هاين حيث كان يصّور فدائيّني فلسطينيّني يف ثكنة عسكريّة أنشؤوها يف عينطورة - 

لبنان. كان الوقت شتاًء آنذاك، والثّلوج تكسو مرتفعات عينطورة. ولرمّبا كانت الكامريا التي يستخدمها ال تزال 
تعمل لحظة وفاته. وقعت الحادثة بفعل قذيفة سقطت قربه. بقايا الكامريا محفوظة بعناية حتّى اآلن داخل 

فاترينة يف منزل ابنته القائم يف اإلمارات املتّحدة.

يف عاّمن، فاترينٌة أخرى تعرض فيها هند مجموعة من أغراض هاين التي تتضّمن كومة من األوراق املشبوكة 
مًعا. طلبنا منها رؤية هذه األوراق، مدفوعني بشغف ما تحمله من خّط يده، وبسبب انشغالنا بتصوير 

املقابلة، طلبنا من سامي أن يلتقط صوًرا لكّل صفحة منها عىل حدة، ليتسّنى لنا االطّالع عليها الحًقا. 

٢٠١٥، حني طلب مّنا ترداد ذو القدر أن نفّكر مبشاركٍة يف الّنسخة الخامسة من بينايل رواق الذي كان  يف 
يقيّمه حينها، اقرتحنا العمل عىل مخطوطة هاين، وكانت تلك لحظة والدة املنهج. أمضينا ساعات طويلة 

نتفّحص الّنسخ املصّورة عن مالحظات هاين، لندرك بعدها أن ما حصلنا عليه عبارة عن نسخة مصورة، أي أنّنا 
انتهينا إىل نسخٍة أخرى عن صورٍة مصورة لألصل، مام يعني أّن العديد من تلك الّصفحات فقدت وضوحها عرب 

مراحل التّصوير، وهذا ما تطلّب مّنا العمل لساعات يف محاولة قراءة هذه الّصفحات، ومن املرّجح أن يكون 
قد نتج عن ذلك ورود بعض كلامتنا الخاّصة يف الّنّص بدًال من كلامت هاين. ليس لدينا أدىن فكرة أين يوجد 

الّنّص األصّيل، ويف الحقيقة، ليس هذا باألمر املهّم يف هذه املرحلة.

٢٠١٧، قّررنا إضافة ملحقات للمطبوعة األساسيّة من املنهج، بعد نقاشات عديدة مع الرا الخالدي التي  يف 
دعتنا ملشاركة الّنّص وأحد ملحقاته ضمن مرشوع أراٍض منقلبة التّابع لبينايل الشارقة الثّالث عرش الذي قيّمته 

الرا يف رام الله، بدأنا بالتّفكري يف صيغة هذه امللحقات، ومن أجل الخروج بصيغة لهذا امللحق الذي سيكون 
األّول، أردنا أن نخوض معكم حواًرا حول املخطّط الذي أعددمتوه يف مّرصين يف سياق الثّورة املرصيّة عام 

.٢٠١١

brief intro
In 2012 we were filming with Hind Joharieh at her home in Amman for the film Off Frame 
aka Revolution Until Victory. It was an interview about her and about Hani Joharieh, her 
husband, and their lives and work during the time of the Palestinian revolution. Hani 
died in Eintoura in Lebanon where he was filming Palestinian fida’iyeen in a military post 
they had set up there. It was winter, so the heights of Eintoura were covered in snow. The 
camera he had with him was most likely running at the moment of his death. He was killed 
by a shell that landed near him. The remnants of the camera are carefully laid out in a 
vitrine in his daughter’s home in the UAE. 

In Amman, also exhibited in a vitrine, Hind had carefully arranged some of his things, 
including a stack of black and white papers stapled together. We asked to see them, 
probably drawn by the fact that they were handwritten. As we were busy with the 
interview, we asked Sami to take photos of each page separately to look at later. 



In 2015, we proposed to work with Hani’s manuscript when Tirdad Zolghadr, who 
was curating the 5th Riwaq Biennale, asked us to think of a work to contribute to the 
Biennale. That’s when The Syllabus was born. We spent long hours reading through the 
scanned images of Hani’s notes. After we had taken some more time to read the notes, we 
realised that what we had found was a photocopy – so we had ended up with a scan of a 
photocopy. This meant that quite few of the pages had lost their legibility in the different 
image processing. We spent hours trying to decode these pages. It’s possible that parts of 
the transcript we produced are our own words and not Hani’s. We have no idea where the 
original is, and at this point it doesn't really matter. 

In 2017 we decided to produce supplements to The Syllabus, the main publication. After 
numerous conversations with Lara Khaldi, who had invited us to present The Syllabus 
and one of the supplements at “Shifting Ground”, the off site project for the 13th Sharjah 
Biennial that she was curating in Ramallah, we started to think about the format of these 
supplements. For this first one, we wanted to have a conversation with you at Mosireen 
about the syllabus you wrote in the context of the 2011 Egyptian revolution.

١ ُمداخلة تحريض لألفالم #
عندما بدأنا التفكري يف املنهج باعتباره مرشوًعا، وقبل أن نكون قد قرأنا مالحظات هاين بتعّمق،   
ا حافًال  كّنا نتوقّع أن تأيت كتاباته حول تعليم التّصوير الّسيناميئ مثقلًة بسياق الثّورة الفلسطينيّة. تخيّلنا نصٍّ
بأمثلة عن كيفيّة التّصوير يف أوضاٍع تشهد اشتباكاٍت ورصاعات، عن كيفيّة التّرصّف أثناء التّواجد يف الجبهة 
األماميّة، ويف مخيّامت التّدريب العسكرّي، ويف الّشوارع أثناء املظاهرات، وما إىل ذلك. إّال أنّنا وعىل خالف 

ما توقّعناه، وجدنا أنفسنا أمام وثيقٍة تقنيّة، وحتّى األمثلة التي ترُد فيها عاّمة، بطريقٍة يصعب عىل املرء أن 
يربط فيها بني هذا الّدليل وبني الّسيّاق الّسياّيس/التّحريرّي. ولكّن هذه بالتّحديد هي الّنقطة التي أدركنا 

فيها سذاجتنا بانتحاء هذا التّفكري، لقد شّكلت هذه األمثلة وهذه الوثيقة التّقنيّة التي بدت "عارية من أي 
سياٍق ثورّي" مكمن راديكاليّة هاين. لقد جاءت تعليميّة بطريقة قّدمت فيها فهاًم شامًال ألداة اإلنتاج، الكامريا، 
بحيث يستطيع أّي مصّور سيناميّئ أو مشّغل كامريا، من خالل اطّالعه عىل املعلومات واملعرفة الواردة يف هذا 

الّدليل/املنهج، أن يتحّكم بعّدته ويكيّفها يف مواجهة أّي سياق.

إًذا دعونا، من أجل الحديث عن املنهج يف خّط زمنّي، نبدأ محادثتنا معكم من الّنقطة ذاتها التي بدأنا بها 
املرشوع. عندما كانت مجموعة مّرصين تفّكر يف املنهج الذي أعددتوه، ماذا كان اهتاممكم األساّيس فيام 

يتعلّق بنوع الوثيقة التّي كنتم تعّدونها؟ ما الّصلة التي تربطها بسياق الثّورة املرصيّة عام ٢٠١١؟ إذ يبدو 
جليٍّا، من خالل الّنظر إليها، اهتاممكم الّشديد أيًضا مبعرفة وفهم العّدة املستخدمة أو أداة اإلنتاج. إّال أنّكم 

ذهبتم إىل ما وراء األداة بحّد ذاتها، فمنهج مّرصين احتوى فصًال كامًال حول اإلعالم الّشعبّي، حيث قّدم 
معلومات حول األوجه والّصيغ العديدة لإلعالم البديل. الّسؤال هو: ماذا كانت اهتامماتكم عند إعداد وثيقة 

تعليميّة عىل املستوى الّشعبّي (كام نفرتض) ال فقط حول كيفيّة التّصوير واستخدام الكامريا، وإمّنا أيًضا من 
أجل التّفكري يف بُنى وهياكل حكاية القّصة (الجمهور، الجامليّات، الّشكل…)

١ ُمداخلة مّرصين #
شغل مّرصين وأنشطتها تطورت بتطور أحداث االحتجاج املختلفة يف الثورة وتغري االحتياجات   *
يف املراحل املختلفة، بعد أكتوبر ونوفمرب وديسمرب ٢٠١١، أحداث مذبحة ماسبريو، معركة محمد محمود 
ومعركة مجلس الوزراء، وصلت قناة مرصين عىل يوتيوب اليل كنا بننرش عن طريقها فيديوهات تقريرية 



واحيانا تحريضية (agitprop) عن األحداث، ألكرب نسبة مشاهدة يف تاريخ أي قناة غري ربحية من مرص 
عىل يوتيوب. يف أكرت وقت كان يف مذابح وجرايم بشعة بتحصل بشكل منهجي من الجيش املرصي وقوات 

الرشطة ضد الثورة، كان يف حمالت إعالمية منظمة الدولة بتطلقها إلنكار وتزييف األحداث، مسيطرة عىل كل 
اإلعالم الحكومي ومعظم اإلعالم الخاص، انطلقت حملة "كاذبون" ملواجهة التزييف الفج اليل كان بيحصل، 

بدأها مجموعة من النشطاء واملجموعات السياسية منهم ُمِرصين، إلنتاج فيديوهات وتنظيم "عروض شارع" 
يف مناطق مختلفة بداية من القاهرة ووصلت ملحافظات كثرية حوالني مرص. الفكرة كانت يف محاولة توفري 

األدوات واملعرفة املطلوبة لتنظيم عروض الشارع، وحث املهتمني بتنظيم العروض يف مناطقهم السكنية 
ووسط جريانهم وأهلهم، بأقل درجة مركزية ممكنة، يف أكرث األوقات نشاطاً كان بيكون فيه ٦٠ عرض كاذبون 
يف نفس اليوم يف مرص. يف نفس الوقت، معظم املواد املنتجة واملعروضة كانت مركزة عىل القاهرة واألحداث 

االحتجاجية املختلفة يف القاهرة، ومتابعة اليل بيحصل يف املحافظات كان ضعيف.

يف بداية ٢٠١٢ وبعد تراكم الخربات دي، ظهرت عندنا الحاجة لتنظيم ورشات مكثفة قصرية لتدريب املهتمني 
عىل أدوات اإلعالم الشعبي، ونقل خرباتنا يف عمل الفيديوهات وتنظيم عروض الشارع للمحافظات اليل 

بيغيب عنها معظم الفرص من النوع ده، ومن هنا كان "رّحال" وهو مرشوع ورش اإلعالم الشعبي املتنقلة. 
املنهج اتبنى بشكل جامعي بني بعض أعضاء التعاونية وكنا مهتمني أنه يضم الجانبني التقني والسيايس وكامن 

التاريخي، بادية بالتعريف مبفهومنا عن اإلعالم الشعبي وتاريخه يف الحراك السيايس يف مرص، واهتاممنا 
باملامرسة دي اثناء الثورة، وموقفنا من موضوع الحيادية ال"واجبة" يف اإلعالم، واختالفنا حوالني كلمة إعالم، 

وطريقة تنظيمنا كتعاونية، والرخص املستخدمة لنرش فيديوهاتنا وحتي املعرفة التقنية مبهارات التصوير 
والتسجيل وبناء القصة واملونتاج. كان هدفنا أن دليل اإلعالم الشعبي، باإلضافة للورش إليل نظمناها يكون 

منشور ومتاح ألي حد يستخدمه للتعلم الذايت أو كوسيلة تعليمية يف إطار ورشات وبرامج ملجموعات 
_ِعرسة_ومبادرات أخرى.

أحد األسباب التي حملتنا للبدء يف التّفكري مبنهج هي (حسب معرفتنا) عدم وجود منهج يتناول   **
أساسيّات اإلنتاج الّسيناميّئ باللّغة العربيّة. عىل خالف األدلّة املتعّددة واملّجانيّة املتوفّرة رقميٍّا باللّغات األخرى 

يف وقتنا الحاّيل، فإّن هذه األدوات باللّغة العربيّة أُنتجت حرصيٍّا يف املؤّسسات الّنخبويّة. كان من املهم 
بالّنسبة لنا أن يكون منطق ورش العمل واملنهج الذي تعتمد عليه "شعبّي". وكان من الّرضورّي أيًضا تعليم 
املشرتكني أساسيّات اإلنتاج الّسيناميّئ باستخدام أدواتهم الخاّصة. ففي حني ركّز املنهج نظريٍّا عىل أساسيّات 

وظائف الكامريات الرّقميّة، ركّزنا خالل ورش العمل تطبيقيٍّا عىل تعليم كل واحد من املشرتكني كيفيّة 
استخدام الكامريات التي بحوزتهم، والتي كانت باملجمل كامريات هواتفهم الّنّقالة وبعض كامريات DSLR أو 
handycam. حاولنا من خالل التّنّقل بني مختلف املحافظات املرصيّة أن نسلّط الّضوء عىل موضوع مركزيّة 

القاهرة، رغم أّن العديد من األحداث الّسياسيّة  كانت تجري خارج نطاق القاهرة خالل فرتة الثّورة، فقد 
أمضت غالبيّة كامريات الّصحافة والّناشطني ونحن من بينهم وقتها مركّزًة عىل ما يحدث يف القاهرة. وخالفًا 
ملنطق التّيّار اإلعالمّي الّسائد، كان من الرضورّي بالّنسبة لنا أن تنتج املجتمعات رسديّاتها الخاّصة بدًال من 

انتظار إعالم القاهرة للقيام بذلك.

أردنا أن يفّكر الّناس خارج صورة اإلعالم، أن يفّكروا ما الذي ميكن أن تكون عليه صورة إعالم الثّورة، وماذا 
عىل قّصة الثّورة أن تشبه، وهذا يتضّمن النقطة التي توّجه لكامريتك إليها، ولكن يتضّمن أيًضا كيف ترتبط 

أنت باعتبارك شخًصا يشّغل هذه الكامريا باملوضوع، هل ترّدد الهتافات أثناء تصوير املسرية؟ وأيًضا كيف 
تعّدل وتحّرر ما تلتقطه الكامريا، كيف تحاول أن تصل، وكيف تختار أن تنرش ما تصّوره، هل تقوم بذلك من 
خالل اإلنرتنت أم يف الّشارع؟ لطاملا سعينا أن يشتمل عملنا جانباً يدفع املزيد من الّناس نحو الّشارع، وأشّك 

أنّنا نجحنا يف تحقيق ذلك بالّدرجة التي متّنيناها، إّال أنّني أؤمن أحيانًا أّن باستطاعتنا تحقيق هذا املطلب، 
مثلام دفع فيديوهات عن الشهيدين تويس وعبودي اآلالف للّنزول إىل الّشوارع. هذا ما هدفنا إلنجازه، ومتّنينا 

لهذه الّرؤية أن تنتقل لآلخرين، ال التوقّف عند مجرّد القدرة عىل إيصال رواية من خالل صوٍر متحرّكة.



شّكلت الطّبيعة الجامعيّة ملّرصين جانباً آخر لهذا املسعى ما وراء الّصورة، ال أعتقد أْن تكون املجموعة 
ذاتها كّررت ورشة العمل الواحدة مرّتني، لطاملا ُوجد بعض التّنوع جرّاء سفر أشخاص مختلفني. مام يعني 

أّن إحساساً مختلفاً متلّك كّل واحدٍة من ورش العمل، وأعتقد عىل نحٍو شخيصٍّ أنّنا خالل مامرستنا للتّعليم 
باعتبارنا مجموعة، سعينا إىل تحقيق رسديّات فرديّة ال شهرة فرديّة، أّما اإليدولوجيا التي  أفصحت عنها 

مقاطع الفيديو التي أنتجناها فأيدولوجيا جمعيّة، مثلام هي الثّورة التي كّنا جزءاً منها.

وبالطّبع، ال زلنا نواجه مشكلة يف صعوبة إيجاد الّناس للّدليل الذي يختبئ يف صفحة وييك التّابعة ملؤّسسة 
التّعبري العريّب الرّقمّي "أضف"، التي استكملت تطّورها بعد ورشنا، ناهيك عن أّن موقع مّرصين اإللكرتويّن شبه 

_رصصار_مهجور يف الوقت الحارض.

"الكذب يف الّسينام حالل"، جملٌة ترتّدد كثرياً يف مواقع التّصوير.   ***
عندما يقف أحد املشاركني يف حدٍث سياّيس خلف الكامريا فإّن شخصيّة املشارك وموقفه/ا إزاء تجربة القّصة ال 

تعود متعلّقًة مبتظاهر عادّي بقدر ما تصبح متعلّقًة باملتظاهٍر الوسيط. حني أفكر يف حدٍث ما، أحداث شارع 
محمد محمود عىل سبيل املثال، فإنّني أسرتجع األحداث بالطّريقة التي شاهدتها بها من خالل عدسة الكامريا، 

ال من خالل ما كان يحدث حًقا عىل أرض الواقع حينها، األمر الذي ميكن اعتباره أسهل بطريقٍة ما. بهذا 
املعنى، يأيت الوهم/االختالق الحًقا، من خالل تحرير اللّقطات واملشاهد، وإعادة خلق القّصة، وإعادة روايتها، 

وال يتعلّق هذا بالكذب مبقدار ما يتعلّق بإنشاء صالت مع لقطاٍت تعيد تكوين شعوٍر ما أو وعٍي ما، حتّى 
لو مل يكن هذا الّشعور أو الوعي ظاهراً عىل الّشاشة. تساعد مشاهدة حدٍث ما أو حتّى الّنظر إليه يف إنشاء 
صالٍت لنا مع الواقع، ويف تفعيل الحكوايتّ فينا، وإعادة الّنظر إلينا باعتبارنا مشرتكني يف الحدث، من الّشارع 
إىل مساحاٍت أكرث خصوصيّة لإلنتاج املعرّيف ثّم إىل الّشارع مجّدداً مزّودين بأدواٍت وأفكاٍر جديدٍة، وعندما 
أفّكر يف ما الذي كّون مّرصين مع كّل أنشطتها املتعّددة، أعود للّشارع، لقرار البقاء خلف الكامريا. يف هذا 

الّصدد، يحتاج املنهج الذي ولد من تلك التّجربة التي تدمج بني تصوير الحدث واملشاركة فيه، أن يكون مبارشاً 
وتوجيهيّاً وشامالً، متاماً مثل وثيقة هاين عارياً من أّي سياٍق ثورّي" ليستطيع الحقاً تفعيل يشء آخر، رمبا هدٍف 

_بنتهنا_ أو موقٍف ما، وذلك عند العودة إىل الّشارع.

Subversive Film entry #1
 When we first started thinking of The Syllabus as a project, and before we 
had thoroughly read through Hani’s notes, we were expecting his writing on teaching 
cinematography to be heavily contextualised in the Palestinian revolution. We imagined 
a text filled with examples of filming in situations that were directly related to militancy 
and a people’s struggle – what to do at the frontlines, in military training camps, in 
the streets during demonstrations, etc. Instead we were faced with a document that is 
explicably technical, and even when giving examples, they were generic, in the sense that 
one would be far from connecting the manual to any political/liberation context. But 
this is exactly where we realised our naivety. It was in these examples and this technical 
document, seemingly “bare of any revolutionary context”, that Hani’s radicality stood. It 
was instructive in a way that it provided very comprehensive understanding of the tool of 
production, the camera, that once having grasped the information and the knowledge in 
the manual, the cinematographer/camera operator would be in control of his apparatus 
and would be able to adapt to any situation she/he faces. 
So just to follow a Syllabus timeline, maybe we can begin our conversation with you at the 



same point we began the project with. When Mosireen was thinking of the syllabus you 
created, what was the main concern in terms of what kind of document you were creating. 
How was it related to the context of the Egyptian revolution in 2011? Because, by looking 
at it, it is obvious that you too are very much concerned with understanding and knowing 
the apparatus, the tool of production. But you went beyond the tool itself. The Mosireen 
syllabus opens up with a whole section on االعالم الشعبي / popular media, where you 
provide information about the different aspects and formats of alternative media. So the 
question is, what were your concerns when conceiving a document that is to educate on a 
popular level (we assume) on how not only to film and operate a camera, but also to think 
about the structures of storytelling (audience, aesthetics, form, etc)? 

Mosireen entry #1 
* The development of Mosireen’s work and activities follows the arc of the 
[Egyptian] revolution, its protests and events, responding to the changing requirements of 
revolution’s different stages. Following the months of October, November and December 
in 2012, the Maspiro massacre, the Mohammad Mahmoud battle and the Cabinet Building 
battle, the Mosireen youtube channel where we uploaded our reportage and occasional 
agitprop videos about the events, reached the highest viewership in the history of any 
non-profit youtube channel in Egypt. At the time when some of the ugliest crimes and 
massacres were systematically committed by the Egyptian army and police forces against 
the revolution, the state launched organised media campaigns in order to deny and 
fabricate the actual events, controlling all of public media and most of the private media. 
This is when the “Kazeboun” (“Liars”) campaign was launched to confront the callous 
fabrication that was happening at the time. It was started by a group of activists and 
political groups one of which was Mosireen, to produce videos and organise the “Street 
Screenings” in different areas starting with Cairo but later reaching many governorates 
around Egypt. The idea was to provide the tools and knowledge that is required for 
organising screenings in the streets in the most decentralised way possible, and encourage 
others in organising screenings in their neighbourhoods amongst their families and 
neighbours. At its most active periods the Kazeboun screenings would reach up to 60 
individual screenings in one single day across of Egypt. However, most of the material 
that was produced and screened was focused on the different protests and events that took 
place inside of Cairo, and barely following up on what was happening elsewhere outside of 
the capital. 

At the beginning of 2012, after we’ve accumulated all this experience, we felt the necessity 
for organising short and intensive workshops for training those who were interested in 
learning about the tools of popular media, and passing our own experiences in making 
videos and organising street screenings to the people in areas of Egypt who lack such 
opportunities. This is how “Rahhal” (“Nomad”) was born, which is a nomadic/traveling 
popular media workshop project. The syllabus was collectively constructed by some of 
the members of the collective, and it was important for us to include both technical and 



political contexts, and also historical, starting with our definition of what popular media is 
and its history in the political mobility in Egypt. The syllabus reflected our concern with 
this practice during the revolution, and our position regarding the so called “obligatory” 
neutrality in media. We had some differences when it came to the term “media”, and our 
organisational structure as a collective, and how to go about the permits we used for 
publishing our videos, and even what kind of technical knowledge of using the camera and 
a sound recorder is needed, of story building and editing. Our goal was to have a manual 
for popular media making, which in addition to being used in the [Rahhal] workshops 
would be distributed and be available to anyone as either a tool for self teaching or to be 
used in workshops and teaching programmes organised by others. _’ersa_

** One of the reasons we started conceiving of a syllabus is because, to our 
knowledge, no syllabus for the basics of filmmaking existed in the Arabic language. Unlike 
a wide variety of public and free syllabi that existed online in other languages at the time, 
in Arabic these tools were made exclusive by being taught in elitist institutions. It was 
very important to us that the logic of the workshops and the syllabus on which they were 
based were “popular”. It was vital to us that we taught attendees the basics of filmmaking 
using their own tools. This meant that while the syllabus addresses the foundations of 
the function of digital cameras, in practice, in the workshops, we taught each attendant 
to use the camera they had access to – usually a mobile phone, rarely a DSLR or 
handycam. By travelling to governorates around the country we tried to address an issue 
of overcentralisation in the city of Cairo. Outside of Cairo, a lot was happening politically 
during the course of the revolution, yet the majority of press cameras, as well as activists 
like ourselves, spent most of their time focusing on Cairo. Unlike the logic of mainstream 
media, it was important to us that communities determine their own narratives rather than 
waiting for Cairo-based media to “cover” their actions.   

We wanted to teach people to think outside of the media image, to think what it is that the 
revolutionary image is, what the revolutionary story should be. This includes where you 
point your camera, but also how you as the person behind the camera relates to the subject 
– are you chanting while filming in a march? – but also how you edit it, who you are trying 
to reach, how you are distributing it, on the internet or on the street. We always sought to 
have an aspect in our work that sought to drive more people to the street. I doubt we were 
able to succeed at that as often as we hoped, although at times I do think we can make that 
claim – like the videos of Tousy and Aboudi, both of which drove thousands to the streets. 
This was our aim and we hoped we could pass that vision on to others, not just the ability 
to communicate a narrative through moving images. 

One further aspect of this intention behind the image was the collective nature of 
Mosireen. I don’t think the same group ever taught the same workshop twice, there 
was always some variety as different people travelled. This meant every workshop had a 
different feel. But I think through teaching as a collective, we sought to communicate the 



idea behind a collective. We did not communicate an individual narrative, we did not seek 
individual fame, and the ideology behind our videos was a collective one, much like the 
revolution that we were part of.  

Of course there is still the problem that our syllabus is hard to locate as it is hidden 
away in the Wiki page of ADEF [Arab Digital Express Foundation], who continued its 
development after our workshops, and our own Mosireen website being rather defunct at 
the moment. _sursar_

*** A common phrase in film locations: “الكذب يف السينام حالل” (“In cinema lying is 
halal”). 
When a participant to a political event locates her or himself behind camera, the character 
and attitude towards the experience of the story shifts from that of a protester’s to a 
mediator protester. When I think of an event, like for instance Mohamed Mahmoud,* 
I always go back to the way I saw it through the camera lens and not necessarily what 
was happening at the time when it was happening. It is somehow easier this way. In 
this sense, illusion comes later, in editing, in recreating a story, retelling, and is not so 
much about lying but about creating connections with and within shots that recreate an 
emotion or a realisation, even if it is not physically present on screen. Seeing, or perhaps 
looking at an event, helps construct our connection with the present, activating us as 
storytellers, reactivating us as participants, from the street to more private spaces of 
knowledge production and back to the street again with new tools and ideas in mind. 
When I think of what constituted Mosireen with all its different activities, I go back to the 
street, to that decision to stay behind the camera. In this respect, the curriculum, born 
out of that experience of filming/participating, needs to be straightforward, instructive 
and comprehensive like Hani’s document, “bare of any revolutionary context”, activating 
something later, an intention, an attitude when back in the street. _benthanaa_

٢ ُمداخلة تحريض لألفالم #
تبدو التّشابهات صاخبًة بني منهج مّرصين ومنهج هاين جوهريّة من ناحية املعرفة التّقنيّة التي   

يقّدمها املنهجان حول استخدام الكامريا. الّرتتيب ذاته يحكم أوجه فهم الكامريا املختلفة يف كال املنهجني 
باإلضافة إىل تشابه اللّغة املستخدمة. وأخذاً بعني االعتبار العقود األربعة التي تفصل بني أزمنة كتابة املنهجني، 

ال يسعنا إّال أن نفّكر يف املزيد من التّشابهات، وغالباً فيام يتعلّق بالظّروف املحيطة بالّرصاعني الذين زامنا 
إعداد املنهجني وباحتياجاتهام، فقد أبدى كالهام وعيًا وإميانًا قوينّي بأهّميّة الّصورة، ولكّنهام يف الوقت ذاته 

أبديا وعيًا بإهّميّة تزويد الّشعب باألدوات، مام يعني تقّمص صانع األفالم دوَر الوسيط، مقّدماً اإلرشاد الذي 
يهدف إىل توسيع شبكة صّناع الّصورة، الذين هم ذاتهم منتجو املاّدة (الّصورة)، مع الحرص يف الوقت ذاته 

عىل التزام الّصورة بالتّعبري عن رصاع الّشعب.

لألسف، مل تتسنَّ لنا فرصة لقاء أّي من مؤّسيس وحدة أفالم فلسطني (سالفة جاد الله، وهاين جوهريّة، 
ومصطفى أبو عيل) أو مناقشة دور الوساطة الذي يؤّديه صّناع األفالم يف سياق الثّورة. يف حالة وحدة أفالم 
فلسطني، كان صّناع األفالم مناضلني، يف حني كان صّناع األفالم يف مّرصين ناشطني سياسيّني. ويف كال الحالتني، 



كان صّناع األفالم مشرتكني يف الّنضال. عند التّفكري يف مّرصين بهذا القدر، يصبح فهم وساطة صّناع األفالم يف 
إنتاج الّصورة باعتبارها فعًال سياسيٍّا يف سياق الّنضال الجمعّي قضيًّة بالّنسبة لنا.

ا هذه الوساطة يف رّدكم الّسابق، ويبدو أنّها متمظهرة بطرق شتّى. ولذا فإّن الّسؤال الذي  لقد ناقشتم حقٍّ
يجدر طرحه أو االهتامم الذي يجب الّرتكيز عليه هو كيفيّة مامرسة هذه الوساطة عىل أرض الواقع يف ضوء 

العالقة مع الحدث الجامعّي أو حتّى مع الحراك. ما الذي أمىل هذه العالقة عىل وجه التّحديد؟ إذ أنّكم 
مل تلتقطوا الّصور وفًقا لسيناريو، أليس كذلك؟ ما الذي كان يقود العدسة، إن أمكننا الّسؤال؟ وافرتاًضا أّن 

هذه كانت أفعاًال فرديّة، كّل شخص والكامريا خاّصته، أين اللّحظات الجمعيّة وصنع القرار الجامعّي؟ أعتقد 
أن أسئلًة أخرى تطرأ هنا أيًضا، مثًال: كيف يتعامل املرء مع الجهاز، مع الكامريا؟ ماذا كانت اختياراتكم فيام 

يتعلّق بالكامريات، ومسّجالت الّصوت؟

لرمبا من الجدير ربط هذا باملنهج، أي عملية الكتابه. هل كان هذا أيًضا فعًال جامعيٍّا؟ ممَّ استمّد إلهامه من 
ناحية املحتوى والهيكل؟ ومن أجل الخوض أعمق قليًال يف هذا املوضوع، ومبا أنّكم ذكرتم تعليم املنهج من 

خالل ورش عمل، كيف ترجمتم خربة األيام الثاّمنية عرشة التي اكتسبتموها يف الثّورة  أثناء العمل مع مشرتيك 
تلك الورش؟ 

٢ ُمداخلة مّرصين #
أعتقد ان الرد عىل الجزء ده هيكون شخيص، كون مرصين مجموعة من الناس عالقتهم بالكامريا   *

مختلفة من البداية، واختلفت أثناء التجربة بشكل كبري. بداية عالقتي مبّرصين أنا مكنتش جزء من املجموعة 
اليل بتصور، مّرصين كان فيها أدوار كتري مش كلها ليها عالقة مبارشة بالتصوير وصناعة الفيديوهات، بس 

برسعة ابتدى التصوير يكون جزء من اليل مهتمة أعمله، مش كصانعة أفالم ( الين مش صانعة أفالم)، بس 
كشخص بيشارك يف الثورة وبيحاول يستخدم كل األدوات املمكنة اليل ممكن تكون مفيدة، من أول الطوب 

واالنرتنت والكامريا وطرق التنظيم املختلفة.

 DSLR وكامريات الـ handycams لـ flip cam يف مرصين كان عندنا مجموعة متنوعة من الكامريات، من الـ 
اليل ممكن يرتكب عليها مايكروفون بجودة متوسطة. 

يف بداية تجربتي لتصوير املظاهرات، كنت بحاول استخدم أكرت كامريات سهلة وممكن تكون امتداد إليدي، 
بدون تفكري أو تركيز مخصوص يف عملية التصوير، اليل هو كان مناسب ألولويايت، وهو اين يف البداية شخص 

موجود يف املكان للمشاركة يف الحدث بشكل أسايس، فكنت بستخدم الـ flipcams، مبرور الوقت ابتديت 
امترن عىل استخدام كامريات أعقد يف وسط األحداث واهتاممي بالتقنيات يزيد بزيادة مهاريت باستخدام 

الكامريات.

منهج اإلعالم الشعبي يف األساس مبني عىل استخدام أكرت أدوات توفراً بالنسبة ألغلبية الناس، األرخص، 
والبدايل العملية والسهلة للتصوير يف ظروف صعبة، أو يف مناخ تصوير عدواين، وكامن جزء من نقاشنا 

السيايس/التقني هو حوالني صورة فيديوهات مرصين، وهل محتاجني يكون يف تنوع يف الصورة اليل بنخرجها 
من حيث درجة الحرفية وال"تلميع" حيث اننا بندعو لنرش أدوات الصناعة وإتاحتها للمجموعات املختلفة 

بتنوع فرصهم الستخدام معدات بجودة عالية.

إزاي نستخدم كامريا املوبايل يف التصوير ومفيش إضاءة يف الشارع؟ ازاي نسجل احسن صوت يف ظروف 
االشتباكات ومعناش معدات صوت جيدة؟ ازاي صوتنا واحنا بنهتف ونصور مايغطيش عىل صوت اليل 

حوالينا؟ املنهج والورشات اليل نظمناها كانت النقاشات دي جزء أسايس منها، وكل تجربة تدريب كانت 
بتوصلنا لحلول مختلفة، وساعات النقاشات يف حد ذاتها بتكون غايتنا من التدريب. "احنا هنا ليه؟ للتوثيق؟ 



_ِعرسة_للمشاركة؟ احنا مني من غري الكامريا؟"

العالقة مع الكامريا صعبة، فهي يف نهاية املطاف غرٌض، أداٌة تتوّسط ما بني املصّور والّشارع منذ   **
اليوم األّول، وأعني بذلك أيًضا تصوير املتظاهرين قبل كانون الثّاين/يناير ٢٠١١. من منظوري الّشخّيص، مل 

أشارك يف الثّورة باعتباري شخًصا متفرًّجا ولكن شاركت بصفتي عضواً فاعالً ضمن الجسم املتظاهر الذي أدعوه 
"الّشارع". انبثق عزمي عىل التّصوير من رغبتي يف أن أكون جزءاً من الّشارع، ال شيئا غريباً. هذا، بطريقٍة ما، 

خيط رفيع بني ما كنت أفعله وما كان يفعله من يعتربون أنفسهم مراسلني أو مشاهدين من قبيل الّصدفة.

أعتقد بوجود متييز حاسم عن املراسلني التّقليدينّي الذين يوكَلون مبهمة إعداد تقرير أو تغطية حدث أو 
جمع مقاطع انتقاليّة (B-roll) للجمهور، أو الحصول عىل مقابالت قصرية لتلخيص حدٍث ما، ثّم العودة إىل 
املنزل، ال سيّام ليًال. وكام هو الحال بالنسبة للمواجهات املدينيّة، الليل هو الوقت الذي شهد أهّم رصاعات 

الثّورة املرصيّة، وهذا ما أبرز الفرق يف املشاركة مع الحشد املُهاجم، وتقدير لحظة الهرب املناسبة، والوقوف 
يف الّصفوف األماميّة حني يرّد الشارع الهجمة. مل أكن ضمن أشجع َمن خاطر يف سبيل التّصوير - بعض أعضاء 

املجموعة وغريهم فعلوا ذلك بدرجة أكرب - ولكّنني كنت جزءاً من الّشارع بقدر ما استطعت. شاركت يف 
املُظاهرات واالعتصامات التي آمنت بها، ال ملجرّد أنّها كانت األضخم أو األحدث. أتذكّر أحد مظاهرات أيّام 

الُجمع العفويّة عىل الّدّوار، مع كامريا تلفاز تصّور من األعىل. يف حني كانت املظاهرة الحقيقة تحدث يف دّوار 
سيمون بوليفار عىل بعد بضعة مئات األمتار، حيث كانت قّوات األمن تلقي علينا القنابل املسيلة للّدموع 

وتطلق الرّصاص املطّاطّي يف عمق الليل بعد ميض وقٍت عىل انتهاء االحتفاالت التي عرضها التّلفاز.

استخدمت يف الغالب كامريا DSLR ألنّها الكامريا التي أملك، إّال أنّني استخدمت أحيانًا كامريا الهاتف الّنّقال 
أو handycam، ال سيّام حني أصبح الظّهور مع كامريا يف الّشارع أكرث صعوبًة. كنت بالعادة أعمل برفقة 
شخٍص آخر، وكنا نصطحب فقط معّدات تسجيٍل صويتّ حني نتوقّع أن تكون األوضاع هادئة نسبيٍّا، مثل 

التّصوير خالل احتالالت املصانع.

كان املنهج عمًال جامعيٍّا تطلّب إنجازه وقتًا، وكان يتحّسن محتواه ويُصَقُل باستمرار مع تقديم املزيد من 
ورش العمل، ولذا ال ميكن اعتباره عمًال قامئًا فقط عىل تجربتنا املتغرّية واملُتّسعة يف املشاركة يف/تصوير الثّورة، 

ولكّنه أيًضا تغرّي وتطّور مع تجربة التّعليم املرافقة لورش العمل املتنّوعة التي أقمناها يف مختلف املدن. 
لست متأكّدة من وجود مرجعيّة ُملهمة يف كتابة املنهج، إنّه خليط من كتابات أشخاٍص منهم من ميتلك ومن 
ال ميتلك معرفة أكادمييّة/تعلياًم رسميٍّا يف التّصوير الفيلمّي، مام أضاف إىل املنهج باعتقادي حيويّة خاّصة قد 
ال نجدها يف دليل تصوير تقليدّي. قّدم املنهج وورش العمل انعكاًسا كبرياً عن كيفيّة عملنا مع املعّدات التي 

كانت بحوزتنا آنذاك، دون وجود أّي مردود ماّدّي محّفز، مع محاولة خلق توازن بني الحصول عىل أعىل جودة 
صورة وصوت ممكنة يف سبيل إيصال رسالتنا من جهة، ورضورة الّرسعة يف العمل من جهة أخرى، ال سيّام حني 
نصّور أو ننتج موضوًعا يتناقض مبارشًة مع أجندات الّسلطة. مع رغبتنا الّدامئة يف الوصول إىل أكرب قدر ممكن 

من الجمهور، مل نصل إىل نتيجة ُمرضيٍة قّط، ُمسائلني الطّرق االعتياديّة لتأدية األمور، وخالقني منافذ جديدة 
_رصصار_ومحاولني تعديل استخدام الوسائل املعتادة بطريقة تخدم أهدافنا.

Subversive Film entry #2
 While looking at the Mosireen syllabus, the similarity is striking with Hani 
Joharieh's syllabus in terms of how the technical knowledge of the camera is presented. 
The different aspects of understating the camera are in a very similar order in both of 
the documents, and the language they use is similar too. Considering that the two were 



written nearly four decades apart, we can't help but think further about other similarities, 
mostly the conditions and the needs of both the struggles. In both there was this strong 
consciousnesses and belief in the importance of the image, but also in the importance 
of providing the tools to the people, which means that filmmakers become the agents, 
providing guidance in order to expand the network of image makers who are the producers 
of the material (the image), while maintaining the commitment of the image to a people's 
struggle.

Sadly, we never had the chance to meet any of the Palestine Film Unit (PFU) founders 
(Sulafa Jadallah, Hani Joharieh and Mustafa Abu Ali) and to discuss this agency of the 
filmmaker in a context of a revolution. In the case of the PFU, the filmmaker was also 
a militant, while in parallel Mosireen, as filmmakers, were essentially activists – in both 
cases they WERE the people of the struggle. So when thinking of Mosireen this very much 
becomes an issue for us, understanding this agency of the filmmaker in producing an 
image as a political act in the context of a collective struggle. 

You have already discussed this agency in your previous responses, and it feels that it is 
manifested in multitude of ways. So I suppose the question, or the concern, is how this 
agency is practised on the ground in relation to the collective event, or even movement. 
What exactly dictated this relationship? Because you weren’t shooting according to a script, 
no? What was it that was leading the lens, so to speak? Assuming those were individual 
acts, each to her/his own camera, what were the collective moments? The collective 
decision making? I guess other questions come up here too, like how does one deal with 
the apparatus, the camera? What were your choices of cameras? Sound recorders? 

It would be interesting maybe to relate this to the syllabus – the writing of it, that is. Was 
this also a collective act? But also what inspired it, in terms of content and structure? 

And then to stretch this a little further, since you mentioned teaching the syllabus in 
workshops, how did you translate your experience from the 18 days of the revolution when 
working with the workshop participants? 

Mosireen entry #2 
* I think the response to this part is going to be a personal one, since Mosireen 
is a group of people whose relationship to the camera was very different from the outset, 
and varied quite a bit during the work in the field. First of all, I wasn’t part of the Mosireen 
group that was filming. There were many different roles within the collective, not all 
directly related to filming and producing videos. But soon I became interested in taking up 
filming, not in the manner of filmmaking (because I am not a filmmaker) but as a person 
who is participating in the revolution and is trying to use any tool that could be useful to 
the revolution, starting with the internet, camera, and any other means of organising. 

In Mosireen, we had different kinds of cameras, including flip cams, handycams and DSLR 



cameras to which medium quality mics could be attached. 

When I first started using cameras, I was opting for one that is easy to use, a camera that 
feels like an extension to my arm, that requires no thought or focus on the filming process, 
a camera that responds to my key role in the events: participation. So I began by using a 
flip cam. With time I started training in using more complex cameras for filming events, 
and my interest in technical matters grew as my camera skills improved. 

The syllabus in popular media making was built primarily on using the tools that are most 
available to the majority of the people in Egypt, and the practical and easy alternatives for 
filming in difficult circumstances, or in hostile filming atmosphere. What went on during 
our political/technical discussions was a lot about the image generated by the Mosireen 
videos, and whether we need to have diversity in the images we produce, meaning to what 
degree they need to be crafty and “polished” considering the fact that we are advocating for 
wide distribution of production tools and ensuring their availability to the different groups 
of varying opportunities and means. 

How to use a mobile camera to film in a street without any lights? How to record sound 
during clashes without good sound recording equipment? How to make sure our own 
voices don’t cover other’s while filming and chanting in the streets? These are the main 
discussions in our syllabus and the workshops we gave, and in each workshop we would 
reach different conclusions and solutions. It was those hours of discussion that were the 
purpose of the training. “Why are we here? To document? To participate? Who are we 
without the camera?” _’ersa_

** The relationship to the camera is a difficult one. It is afterall an object, a tool 
between the person filming and the street from day one, and here I mean also filming 
protests prior to January 2011. In my self-perception, I did not participate as an observer 
but as an active member of the moving body protesting that in my mind I refer to as ‘the 
street’. My intention of filming was being a part of the street, not an outsider. This is, of 
course, a thin line in some respects between what I was doing and what others who might 
perceive of themselves as reporters or the coincidental observer were doing. 

I think there is a critical distinction to the routinised reporter who is given a task to 
report on an event, to gather the required B-roll of a crowd, get some short interviews to 
summarise an event, and then goes home, especially at night. Like so many of our urban 
struggles, it is at night when some of the most vital struggles took place in the Egyptian 
revolution. It was here that the distinction became clear in being part of the crowd being 
attacked, fleeing when we had to flee, standing at the frontlines when the street was 
fighting back. I was not one of the bravest who took the biggest risks in filming – other 
members from within and outside of our collective did that much more – but I was a 
part of the street as much as I could. I went to protests or sit-ins that I believed in, not 



merely because they were big or because they were news items. I recall one of the mass 
Friday protests in the square, with TV cameras filming from above. The real protest was 
happening in Simon Bolivar square only a few hundred meters away, where the security 
forces were firing tear gas and rubber bullets at us deep into the night and long after the 
celebrations shown on TV had ceased. 

The camera I used was usually a DSLR because I had one, but also sometimes a mobile 
phone or a handycam, especially as it became more difficult to be seen on the street 
with a camera. I usually worked with another person and we only took audio recording 
equipment when the situation was predicted to be relatively calm, like filming in factory 
occupations. 

The syllabus was very much a collective act that also happened over time and was refined 
as we taught more workshops. So the syllabus was not only based on our own expanding 
and changing experience of participating in/filming the revolution, but it also changed with 
the experience of teaching more and varied workshops in different cities. I am not sure we 
had so much inspiration in the writing of the syllabus. It was a mixture of people writing, 
both with and without formal education in film, that I think also gave it a different kind of 
dynamism than a usual film syllabus would have. The syllabus and workshop reflected so 
much of how we worked, with the equipment we had at hand, without profit or payment 
as a determining factor, with a critical balance between getting the most quality for image 
and sound, for the purpose of communicating our message, and the necessity of speed 
– especially when something we were filming or producing was in direct opposition to 
the authority’s propaganda. Always with the intention of reaching the greatest part of the 
population possible, an outcome we were never content with, questioning the usual ways of 
doing things, creating new outlets and trying to tweak used methods for our own purpose.

_ sursar_

٣ ُمداخلة تحريض لألفالم #
الجزء الذي ذكرتم به أن اإليديولوجيا الكامنة وراء عملكم هي أيديولوجيا جمعيّة تعكس الوضع   

الرّاهن للثّورة ذاتها؛ أمٌر يستدعي االهتامم. تثري الوثائق التي تشبه منهج هاين أسئلًة تتعلّق باللبيداغوجيا 
والثّورة، وعند الحديث تاريخياً عن هذين العنرصين، فإن ما يخطر يف البال هو العالقة ما بني اإليديولوجيا 
والبيداغوجيا: كيف يجري توزيع إيديولوجيا ثورة ما، هو املوضوع الذي يجب تعليمه يف زمن الثّورة. كانت 
الثّورة الفلسطينيّة مشظّاة فيام يتعلّق باإليديولوجيا التي تبّنتها، وذلك تبًعا للفصائل املختلفة. تبّنت الجبهة 

الّشعبيّة لتحرير فلسطني إيديولوجيا ماركسيّة لينينيّة، يف حني كانت إيديولوجيا حركة فتح متقلّبة، تتبع 
إيديولوجيات يساريّة متنّوعة وفًقا للّدعم الذي احتاجته واملصدر الذي جاء منه.

باإلضافة إىل ذلك، فإّن تتبّع األفالم التي أنتجتها جهات مختلفة عن الثّورة الفلسطينيّة يعكس مبارشٍة خلفيّاتها 
اإليديولوجيّة. عىل سبيل املثال، فيلم شجرة الزيتونة الذي أنتجته مجموعة سينام فانسان من فرنسا يشري إىل 

الّسياسات املاويّة للمجموعة.

إًذا عودًة إىل مّرصين ومرص، مل تُصّنف الثّورة املرصيّة عام ٢٠١١ عىل أنّها إيديولوجيّة، رغم ذلك، هل من 
املمكن الّنظر إىل عمل مّرصين باعتباره بياناً ضّد بنية إنتاج الّصور التّقليديّة يف مرص، سواء تلك املتعلّقة بإعالم 



الّدولة العاّم أو بصناعة الّسينام؟ وكيف ميكنك وصف العوامل التي تأثّرت بها عىل الّصعيد الّسياّيس؟

٣ ُمداخلة ُمّرصين #
هذا أيًضا سؤال فردّي إىل حدٍّ بعيد، ففي حني أدعُم بشكل مطلق املامرسة الجامعيّة التي خاضتها   *

ُمّرصين، وأحياناً تكون هذه عملية مؤملة، ولكن هذا ال يعني أن من يقفون خلفها يتشاركون موقًفا سياسيٍّا 
واحًدا. سأقول أّن االختالفات التي ظهرت بيننا أصبحت أشّد وضوًحا مع مرور الوقت بعد أن خرسنا الّشارع 

٢٠١٣ دفعتنا الحاجة املًلّحة للتّرصف والتّحرّك  لصالح الّنظام الحاّيل. خالل املعارك التي شهدتها األعوام ٢٠١١ - 
ومغادرة دوائرنا الخاّصة نحو سياقات أخرى إىل تجاوز اختالفاتنا بقّوة - رغم أن ذلك مل يكن الحال دوماً. 

_رصصار_أّما بخصوص الجهات واألفكار التي تأثّرت بها، فأترك الّسؤال لألفعال تجيُب عنه.

توجد طريقة لقراءة العمل الذي أنتج يف املايض متّكننا من الحكم عليه سياسياً دون أن يكون هذا   **
الحكم جلياً بالّرضورة يف لحظة إنتاج هذا العمل. يبدو التّفكري يف مّرصين باعتبارها "موقًفا ضّد بنية إنتاج 

الّصورة التّقليديّة يف مرص" صحيحاً دون شّك وخاطئاً يف آن.

بالطّبع عندما ينظر املرء إىل جسم العمل، يالحظ أنّه يشّكل بحّد ذاته موقًفا ما ضّد بنية إنتاج الّصورة 
التّقليديّة، ال يف مرص وحدها، وإمّنا يف كّل مكان آخر.

رغم ذلك، ال أعتقد أّن العمل كان ُمصّماًم عىل هذا األساس، مل يحدث قّط أن اجتمعنا وتناقشنا ما الذي نتّفق 
معه وما الذي نقف ضّده، بل تشّكل العمل نتيجة سلسلة من قرارات صغرية اتّخذها بعض األفراد يف ضوء 

احتياجات اللّحظة الّسياسيّة. وال يوجد أيضاً منط متّفق عليه، بل ثيامت تتّضح خالل العمل، ولذا نجد أمنطاً 
وأساليب متنّوعة تتخلّل مقاطع الفيديو التي أنتجناها، رمبا تتشارك جميعها سياسًة وزخامً وإيديولوجيا واسعة 

واحدة، ولكنها ال تتشارك مجموعًة من القواعد.

اتفقنا عىل أن تكون مقاطع الفيديو مجهولة الهويّة، ومتاحًة دوماً لتّعديل الذي كان يقوم به أّي شخص 
يتواجد فيزيائياً يف املكتب، مل نرتّدد يف موضوع نسخ مواّد أخرى من اإلنرتنت ودمجها مع هذه الفيديوهات، 
كلّها كانت قرارات صغرية وعفويّة اجتمعت وتراكمت لتشّكل معاً موقفاً ُمناهضاً للتّقاليد. كان من الطّبيعّي 
الذي ال مفّر منه أن يكون العمل ُمخالفاً ألمناط اإلنتاج الّسائدة. من الّصعب عىل األرجح تقديم أّي محتوى 

برصّي مثري لالهتامم دون التّمرّد عىل الرّكائز التّقليديّة الرّاسخة لألخبار والّدراما.

مل يكون ضمن اهتاممنا مطلقاً إنتاج صحافة إخباريّة، ولطاملا كان أفراد املجموعة متّفقني عىل أّن أحد مّنا مل 
يكن صحفيّاً. مل نتظاهر بالحياد أو نّدِع أنّنا ننأى بأنفسنا عاّم يحدث، ورفضنا الفصل بني الكامريا (واملُشاهد 
كذلك) والحدث. إّن أّي فيديو من إنتاج مّرصين كفيل بإلغاء هذه املسافة، عىل الكامريا أن تتوّسط الحدث، 
وهذا ما ينطبق أيضاً عىل املُشاهد الذي يجب علينا أن نضعه يف منت الثّورة. مل نكتِف بالوقوف عىل رشفٍة ما 

والتقاط مشهٍد عريض، بل كنت لرتانا متواجدين بنسبة %95 يف الّشارع.

مل يُتح لنا اإلنتاج الّسيناميّئ، وهذا ما لعب فيه الوقت عامالً أساسيّاً باعتقادي، أردنا إنجاز كّل يشء عىل عجل، 
ألنّنا كّنا رهن الزّمن الحارض، فإنتاج فيديو قوّي اليوم رمبا يعني نزول الّناس إىل الّشارع غداً.

ولذا رغم اعتقادي أّن أحداً مّنا مل يفّكر برصاحة وجالء كيف كّنا نُنتج ضّد األعراف، فمن الواضح أنّنا كّنا 
نفعل. إّال أن الحسابات أخذناها بعني االعتبار أتت بنظري من إنتاج مقاطع فيديو تُنيشء عالقة تربط بني 



املشاهد والثّورة. عىل امتداد املجموعة كاملًة تشّكلت روابط عاطفيّة وفكريّة وبرصيّة وثقافيّة بني املشاهدين 
واألحداث املحيطة.

_كربون_

Subversive Film entry #3
 It’s very interesting, the part where you mention the ideology behind your work 
being a collective ideology reflecting the status quo of the revolution itself. A document 
like Hani’s syllabus raises questions regarding pedagogy and revolution. And historically, 
when speaking about these two, what comes to mind is the relationship between ideology 
and pedagogy – how the ideology of a revolution is distributed is the stuff of teaching in a 
time of a revolution. The Palestinian revolution was fragmented in terms of the ideologies 
it adopted, depending on the different factions. The Popular Front for the Liberation 
of Palestine followed Marxist-Leninist ideology, while FATAH was somewhat of an 
ideological chameleon, affiliating with varying leftist ideologies depending on the support 
they needed and where it came from. 

Also, looking at films made by the different filmmakers about the Palestinian revolution 
directly reflected their ideological backgrounds. For example, L’Olivier, by the French 
Groupe Cinema Vincennes, reflects the group’s Maoist politics.

So, going back to Mosireen and Egypt... the revolution in 2011 wasn’t identified as 
ideological, but yet would it be possible to see the work of Mosireen as a statement against 
the traditional image production structure in Egypt – whether its main state public media 
or the cinema industry? And how would you describe your influences in political terms?

Mosireen entry #3 
* This also is a very individual question. While I stand fully by the collective 
process that Mosireen has been through, quite painfully at times, and still carries to this 
day, it does not mean that those who stand behind it share a political stance. I will say that 
the differences that do appear between us have become clearer with time after we lost the 
street completely to the current regime. During the battles of 2011–13, our differences were 
largely overridden – although not always – by the urgency of needing to act, to move on, 
to fight on. This left little room for political debate within the collective, the debates often 
took place in other contexts rather than within our own circle. 

As for what my own political influences are, I prefer to let the actions speak for themselves. 
_ sursar_

** There is a way of reading past work in which we can make political judgements 
about it that weren’t necessarily explicit in their moment of production. To think of 
Mosireen’s work as a “statement against the traditional image production structure in 
Egypt” feels both unquestionably true and false at the same moment. 



Of course, yes, when you look at the body of work, it stands in itself as a kind of statement 
against traditional image production, and not just in Egypt but internationally. 

But I don’t think it was devised as such, we never sat down and had a meeting in which 
we agreed what we were for and what we were against. A series of small decisions by a 
few people in combination with the needs of the political moment combined to shape the 
work. And there is no house style; there are themes that clearly run through the work, but 
there are also very different styles and approaches among the videos produced. They share 
a politics and a momentum and a broad ideology, but perhaps not a set of rules. 

We agreed that videos should be anonymous, they were often open to editing and input 
from whoever was physically present in the office, we had no hesitations about ripping 
and remixing other work from the internet – all of which were small, natural decisions, 
which together make up some kind of anti-traditional stance. Given the moment, it was 
natural (inevitable) that the work should have been in opposition to the dominant modes 
of production. In fact, it is probably impossible to do anything interesting with visuals 
without being against the great traditional pillars of news and drama. 

The production of news journalism was never of interest, and the collective was always 
agreed that we were not ‘journalists’; we never pretended to impartiality or distance, and 
rejected the remove that can be placed between the camera (and so the viewer) and the 
action. A regular Mosireen video breaks that distance, the camera should be inside the 
action, it is part of the action, and therefore so is the viewer – you bring the viewer into the 
revolution. We don’t set up safely on a balcony and film the establishing wide shot. Ninety-
five percent of the time, we are down at street level. 

The production of cinema was not available to us, principally, I think, because of time. We 
wanted to get things out quickly because we were engaged in the present tense, a strong 
video today would mean people on the street tomorrow. 

So while I don’t think anyone explicitly thought about how we were going against 
traditional modes of production, I think it was clear that we were. But where the 
calculation and the design came in, in my opinion, was in making videos that created a 
relationship between the viewer and the revolution. Emotional, intellectual, visual, cultural 
ties between the person watching and the events going on all around them run through the 
whole collection. 

_Carbon_

٤ ُمداخلة تحريض لألفالم #
عودًة إىل قضيّة التّوزيع، ليس لدينا أّي فكرة حول ما إذا كان هاين قّدم أّي نسخة رسميّة من   

املخطوطة التّعليميّة التي أعّدها، ال نعرف إذا كانت صدرت ضمن كتيّب وتوزّعت أو جرى تدريسها لألغراض 
التي أعّدت لها. لذا فإن املطبوعة الرّئيسة، املنهج، هي وسيلة لنرش تلك املالحظات. إنّها أيضاً نقطة انطالق 



لتقديم هذه املاّدة عىل شكل منهج حقيقي صالح لالستخدام ضمن املساقات التعليميّة وورش العمل. إنّنا 
نحاول من خالل هذا اإلنتاج أن نسرتجع لغة اإلنتاج الفيلمّي الّنضاّيل، والتّجريب مع هذا الّدليل الستكشاف 

آفاق استخدامه يف يومنا الحارض، واستكشاف قدرته التكيفيّة مع الوضع التّكنولوجّي الرّاهن وصناعة الّصورة 
الّسياسيّة.

محّملني بكّل هذه األفكار، نتساءل حول منهجكم، ألنّه متاح إلكرتونياً عىل إحدى صفحات"أضف"، ماذا كانت 
اسرتاتيجيّات التّوزيع التي فّكرتم بها؟ هل كان هذا أمراً مطروحاً للّنقاش أثناء إعداد املنهج؟ ما مستقبل 

هذا املنهج؟ ما هي درجة مرونته؟ هل احتجتم إلعادة الّنظر يف املنهج بعد ورش العمل وتعديله بناًء عىل 
مجريات تلك الورش؟

٤ ُمداخلة ُمّرصين #
احنا قررنا ننرش منهج اإلعالم الشعبي تحت رخصة املشاع اإلبداعي، اليل كنا بننرش تحتها كل   *

الفيديوهات بتاعتنا، وسياسيتنا الخاصة بالنرش هي نفسها جزء من املنهج. الرخصة بتسمح باستخدام املنهج 
وتعديله والبناء عليه يف املبادرات واملشاريع الغري ربحية.

اخرتنا وييك أضف النها منصة مفتوحة بتسمح اإلضافة والتعديل والنقاش للمحتوى وتتبع التغيريات اليل 
حصلت عيل املنهج ملستخدمني املنصة. 

٢٠١٣، كل ورشة كان  املنهج استمر يف طور التطوير أثناء الورشات اليل اتنفذت يف سنة ٢٠١٢ و بداية 
بيتم إضافة وتعديل املحتوى، وباإلضافة للمنهج، برنامج التدريب كان دائم التغري عشان يكون مناسب مع 
املجموعات املختلفة وبرضو الوقت. الربنامج األسايس كان ملدة ٤ أيام مكثفني، ولكن يف ورشات كان بيطول 

عن كدة لو يف فرصة مع املشاركني.

باإلضافة لتوزيع املنهج عىل املشاركني يف الورشات ونرشه عىل االنرتنت عرب منصة وييك أضف، املنهج ساعد يف 
بناء منهج آخر بشكل جزيئ وهو منهج مرشوع متكني الشباب رقمياً، مرشوع آخر ألضف، وهو منهج لصناعة 

١٥ و ١٦-٢١ عام، واليل قام بتطويره مصطفى  األفالم والفيديوهات للفتية والفتيات والشباب يف أعامر١٢-
يوسف، أحد أعضاء تعاونية مرصين اليل شاركوا أيضاً يف تطوير منهج اإلعالم الشعبي.

_ِعرسة_مفيش ورشات بتتم دالوقتي بعملنا بتستخدم منهج اإلعالم الشعبي، بس نتمنا يكون فيه بدون علمنا.

Subversive Film entry #4
 Going back to the issue of distribution... we are entirely oblivious as to whether 
Hani made an official copy of his teaching manuscript. We don’t know if it was ever 
produced as a proper booklet, whether it was handed out, or taught for that matter. So 
the main publication, The Syllabus, is a way of distributing these notes. And it is also a 
starting point for presenting this material as an actual syllabus for a course/workshop. By 
doing this, we are trying to reclaim the language of militant filmmaking, and experiment 
with this manual and see how it could be taught/used today, and experiment with its 
adaptability to today’s technological situation and the making of a political image.

So with these thoughts in mind, we wonder about your syllabus... because it’s online, on 
one of the pages of the ADEF Wiki page. What were your distribution strategies? Was 
this something that you were discussing as you were composing the syllabus? What is the 



future of this syllabus? And how elastic was, or is, it? After the workshops in which you 
used the manual, did you have to rethink the material afterwards and work on it further so 
it responds to what went on in the workshops? 

 Mosireen entry #4 
* We decided to publish the syllabus under the Creative Commons license, under 
which we also distributed our videos. Our distribution policy is a component of the 
syllabus itself. The CC license allows for the syllabus to be used, edited and further built on 
in non-profit initiatives and projects. 

We chose Wiki ADEF because it’s an open source platform and allows for content to be 
added, edited and discussed, and moreso it tracks the changes that were made by the 
platform users. 

The syllabus was continuously developed during the series of workshops that were held 
in 2012 and early 2013. During each workshop the content was added and/or edited. In 
addition to the syllabus, the workshop programme was constantly changing in order to 
respond to the differing groups that were being trained, and also the time. The programme 
ran for four intensive days of training, but sometimes it went on for longer if the 
participants’ time allowed for it.  

Apart from it being handed out to the workshop participants, and distributed online via 
the ADEF Wiki page, the syllabus helped in the making of part of another syllabus for the 
Digital Youth Enablement Project, another ADEF project, which is a manual for training 
in video and film production for young women and men of two age groups 12-15 year olds 
and 16-21 year olds, which was developed by Mustafa Yousef, a member of Mosireen, who 
also was part of the making of the popular media syllabus. 

We are not holding any workshops at the moment that use the popular media syllabus, but 
we hope that it is being used without our knowledge by others. 

_’ersa_
٥ ُمداخلة تحريض لألفالم #

هل ميكن ان نقرتح كتمرين ان تختاروا   
صورًة من مشهٍد تعتقدون يف مّرصين أنّه يعكس 

الطّريقة التي تنظرون فيها إىل الّسينام خالل الثّورة، 
وأن تكون الّصورة ُمقتطفة من مشاهد عرضتموها 

كأمثلًة يف الورش التي استخدمتم فيها املنهج.

٥ ُمداخلة ُمّرصين #
حني أنظر اآلن إىل املنهج، أتذكّر الّرسعة   *

التي عملنا بها، والتي كانت نتيجتها أّن الكثري ماّم 

Subversive Film entry #5
We would suggest as an exercise to select 
still images from scenes you, as Mosireen, 
think would reflect the way you see cinema 
within a revolution – and from scenes/film 
material that you used as examples in the 
workshops based on your syllabus.
 Mosireen entry #5
*    Looking back on the syllabus, I am 
reminded of how often we worked in a 
rush. So much of what happened in those 



حدث خالل تلك األعوام الثّالثة ظّل مشّوًشا، ولذا 
فإّن العديد من هذه الّصور املستخدمة يف املنهج 

مقتطفٌة من مقاطع فيديو حديثة اإلنتاج، حرضت إىل 
_رصصار_ذهني رسيًعا.

افتكرت، كنا بنتفرج عىل لقطات من   **
طوفان يف بالد البعث لعمر أمرياالي لرشح أحجام 
https:// اللقطات وحركة الكامريا، مشهد املدرسة

youtu.be/XxMwJR4wyzo?t=19m18s_ِعرسة_

أشعر اآلن كأن اللّحظات التي كان يغلب   ***
عليها الطّابع الّسيناميّئ لرمّبا كانت اللّحظات التي 

امتلكنا فيها متّسًعا من الوقت. عندما بدأنا العمل 
عىل سينام تحرير [عروض يف ميدان التحرير]، كان 

ذلك خالل اعتصام متّوز، كانت األيّام حارّة وطويلة، 
واللّيايل طويلة، كّنا ساكنني، مل تحصل آنذاك أحداث 

كثرية. مل نكن بدأنا إنتاج مقاطع الفيديو بعد، مل 
يكن هناك الكثري لتصويره عىل أّي حال، ولذا عرضنا 

مجموعًة من مواّدنا األرشيفيّة عىل شاشة، وحاولنا 
االستفادة من الحشد إلنتاج مواّد جديدة ألرشيفنا. 
كان الّناس أيضاً يصّورون شاشة الّسينام املثبّتة، مام 
أنشأ حلقة من لقطات اللقطات، التي كانت غالباً 

لقطات هاتف نّقال أو مقاطع يوتيوب. هذه الّصورة 
توّضح ذلك:

three years remains a blur. So many of the 
stills used for the syllabus are simply from 
videos we had recently worked on and so 
came to mind quickly. 

_ sursar_
** I remember we were watching 
scenes from Omar Amiralay’s  “A Flood 
In Baath Country” to explain the different 
shot sizes and camera movements. Like 
the calssroom scene: https://youtu.be/
XxMwJR4wyzo?t=19m18s

_ersa_
*** I feel like the moments that were 
the most ‘cinematic’ might have been the 
moments when we had the most time. 
When we started doing Tahrir Cinema 
it was the July sit-in, the days were long 
and hot, the nights were long; we were 
very static, there was not much action. We 
hadn’t started producing videos yet and 
there was not much to film. So we put up a 
screen and showed stuff from our archive, 
and tried to use the gathering of people to 
collect more material for the archive. People 
would also then film the cinema screen, 
so opening up new meta-circles above 
the footage, itself often mobile footage, or 
YouTube clips. This is a good image of that:



عندما ازداد انشغالنا، اختلفت العالقة، مل يعد 
مبقدورنا إدارة كّميّة العمل التي يحتاجها تثبيت 
الّشاشة يف الّشارع، وبعد عّدة أشهر، بدأت حركة 
كاذبون تقّدم عروضها من خالل شاشات الّشوارع.

وبهذا أصبحت الّسينام، أو الّسينامئيّة أكرث ارتباطًا 
بالكامريا وأقل ارتباطًا بالتّجربة لّسينامئيّة، وظهرت 
جميع أنواع الّصور التي تعرض نواحَي مختلفة من 

عمل الكامريا.

التُقط هذا املشهد للجيش وأطبّاء من اإلخوان من 
خالل شقوق الجدار الذي أقامه الجيش يف اللّيلة 

الّسابقة، تضفي الحواّف اإلسمنتيّة عىل املشهد تأثرياً 
مشابهاً لتأثري الثّقب (pinhole) كام لو أّن املّصور 

يتجّسس عىل/يكشف مؤامرة بني الطّرفني لكبح 
معركة محمد محمود بهدف ضامن بدء االنتخابات 

مة  الربملانيّة. الّصورة هي لوحة حيّة عن املؤامرة، ُمقدَّ
إىل املُشاهد وإىل الثّورة، تُظهر العدّو بطريقة بسيطة 

ورسديّة ودراميّة.

That relationship changed when we got 
busier. The amount of labour that would go 
into setting up a street screening became 
unmanageable, and the Kazeboon street 
screening movement began a few months 
later. 
And so cinema, or the cinematic, became 
more fully about the camera and less about 
the cinematic experience, and there are all 
kinds of images that show different parts of 
the camera’s work.

In this one, soldiers and Brotherhood 
doctors are being filmed through the 
cracks in a wall erected by the Army the 
night before, the cement edges giving it a 
pinhole effect as the photographer spies 
on/uncovers a conspiracy between the two 
forces to suppress the Mohamed Mahmoud 
Battle in order to ensure voting in the 
parliamentary elections begins. The image 
is the tableau of conspiracy, presented to 
the viewer, to the revolution, of its enemies 
in simple, narrative, dramatic terms.



هنا كامريا flip ُحملت مثلام تُحمل  كامريا هاتف 
نّقال من أجل تصوير عالء عبد الفتّاح وهو يُقاُد 

خارج محطّة الّرشطة مصّفد اليدين بزيٍّ أبيض. أتاح 
وجود كامريات الهواتف الّنّقالة والكامريات املصّممة 

عىل هيئة هواتف نّقالة إمكانيّة إدخال الكامريات إىل 
أماكن قمعيّة مل تكن لتسمح بتواجد الكامريات فيها 

ُمسبًقا. لو كان بحوزيت صورة فوتوغرافيّة لواحدة من 
ماليني الالفتات التي تحمل عبارة (ممنوع التّصوير) 

لوضعتها إىل جانب هذه.

Here, a flip cam is being held like a 
mobile phone to film Alaa Abd El Fattah, 
handcuffed, dressed in white, being led 
out of a police station. The existence of 
the mobile phone and the mobile-shaped 
camera allow the possibility of cameras into 
spaces of repression that would never have 
been accessible to them before. If I had a 
photograph of any of the million ممنوع 
 signs, I’d post one [NO FILMING] التصوير
next to it.



هنا، ُمطلِق الّنار يُصَور، تطلق الكامريا نريان ُمعاكس، 
تّم تعطيل الّصورة ال كبتها، ولكن لهذا مثنه. لتدمري 
الكامريا، يجب التقاط صورة نهائية وقويّة ومتفّجرة.

Here, the shooter is shot, the camera 
draws return fire, the image is disrupted 
but not suppressed... but at a cost – a final, 
powerful, explosive image is needed to take 
the camera out. 

”!gibna nesto ya m3feneen“"جبنة نستو يا معّفنني!"



بالطّبع، انتبه الجميع من البداية لقّوة الّصورة 
ووظّفوها بطرق شتّى. ال منتلك الوقت واملساحة 
الكافيني هنا إلجراء تحليل شامل، ولكن بإمكاننا 

التّمّعن يف هذه الّصورة. اإلخوان يهدمون خيام الثّّوار 
القامئة أمام القرص الرّئاّيس (يف هذه املرحلة، كان 

مريس  الرّئيس الذي يقيم يف القرص)، أحدهم يلّوح 
بيشء ما أمام الكامريا ليثبت من خالله أّن املعتصمني 

داخل هذه الخيام هم عمالء ممّولني من الخارج. 
جبنة نستو.

جميعنا نُربز وجهة نظرنا أمام الكامريا، نختار ما 
نعرض وما ال نعرض. كانت الصورة أداًة أثناء الثّورة، 

استخدمها مختلف الّالعبني يف مخاطبٍة لجامهرينا.

وهنا، اللّحظة ذاتها معكوسًة، املُشاِهد ليس ُمخاطَبًا، 
الخيام محطّمة، وال نعرف ما بداخلها، نعرف فقط 

من يقوم بتحطيمها.

Of course, all sides were aware of the power 
of images from the start and have utilised 
them in different ways. We don’t have time 
or space to go into a complete analysis 
here, but here’s one image to consider. The 
Brotherhood are ripping down the tents 
of the revolutionists camped outside the 
Presidential Palace (Morsi, now President, 
is inside). A series of men wave items at 
the camera that, in the heat of the moment, 
prove that the inhabitants of the tent are 
well-funded foreign agents. Nesto cheese. 
We were all making our arguments for the 
camera, choosing what to show and what 
not to. The image in the revolution was a 
tool used by all the players, each speaking 
to our audiences. 
And here is the reverse of the same 
moment. The viewer is not being spoken to, 
the tents are being torn down. We do not 
know what is inside them, we only know 
who is tearing at them. 

_Carbon__كربون_
محمد محمود، ٢٠١١، وضع التّصوير   ****

اللّييل، باستخدام كامريا تسجيل مع أرشطة DV مصّغرة. 
**** Mohamed Mahmoud, 2011, 
night-shot mode, using a camcorder with 
miniDV tapes. I used more of these in 2011.



استخدمت الكثري من هذه املعّدات خالل ٢٠١١، أربع 
ساعات تصوير ومن الزّاوية ذاتها معظم الوقت، تُظهر 
قوات األمن املركزي ودفع املتظاهرين للوراء، وتسديد 

القذائف والقنابل املسيلة للّدموع. فيام بعد، رأينا أدلّة 
عىل استخدام الّذخرية الحيّة ضّد املتظاهرين.

نسبة كبرية من الّصور امللتقطة بواسطة كامريات الهواتف 
الّنّقالة، ال سيام املواّد التي أنتجت يف بدايات الثّورة أثناء 
مظاهرات ٢٠١١، تبدو مهتزّة وغري قابلة للقراءة. أتذكّر 
الّنظر إىل مشاهد من إطالق الّنار يف الّسويس مع بداية 

الثّورة، يف وقٍت مل تكن الكثري من األخبار قد خرجت من 
الّسويس. وأفّكر كيف أّن قراراً واحًدا باملحافظة عىل ثبات 

اليد عند التّصوير كان كفيًال بتحويل هذه املشاهد إىل 
أدلّة. أتذكّر مشاهدة مواّد متناثرة معظمها أُخذت عىل 

عجل، مصحوبة بحركة كامريا رسيعة، وخلفيّة تختلط فيها 
أصوات الهتافات مع ضجيج الفاّرين، إطالق نار مسموع 

والّصورة غري واضحة.

الحًقا، أصبحت مساعدة املصّورين لفهم كيفيّة استخدام 
الكامريا بأكرب قدر ممكن من الثّبات والّسامح لألحداث 

بأن تتكّشف أحد أهم التّحّديات التي أخذناها بعني 
االعتبار أثناء تعليم املنهج. ولكن ما الذي ميكن فعله 

يف ذروة األحداث حني تجعل الكامريا من حاملها هدفًا 
مكشوفًا؟

Four hours of footage shot mostly from 
one angle, showing CSF [Central Security 
Forces] pushing against a group of 
protesters, shooting tear gas canisters and 
pellets. Later on we also saw evidence 
of live ammunition being used against 
demonstrators. 
A lot of the mobile phone footage that I’ve 
seen, especially material filmed early on 
during demonstrations in 2011, appeared 
to be shaky and unreadable. I remember 
looking at footage from Suez shot during 
the beginning of the uprising, at the time 
when not so much was coming out of Suez, 
thinking how one decision to keep the hand 
steady would turn this material into some 
form of evidence. I remember looking at 
bits and pieces of material, mostly shot in 
a hurry, accompanied with a quick camera 
movement, with a mixed background noise 
of people chanting and running away, 
hearing shots and yet no clear image.
It became one of our first challenges that 
later on influenced how we thought of 
the syllabus, for it to help people better 
understand not only how to work with the 
camera – for instance, to keep it as still as 
possible and letting the event unfold. But 
what to do in the midst of a struggle, when 
cameras attached to their owners turn them 
into vulnerable targets?



_benthanaa_ _بنتهنا_

Subversive Film entry #6
 And finally, would you be 
interested in sharing the link to the syllabus 
here in “Supplement # 1: Mosireen”?
 Mosireen entry #6

٦ ُمداخلة تحريض لألفالم #
ويف الختام، هل تحبّون مشاركة رابط املنهج هنا يف 

#١: مّرصين"؟ "ملحق 

٦ ُمداخلة ُمّرصين #
https://arabdigitalexpression.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%85%D8
%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7
%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A










