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 املنهج
مشروع سلسلة مطبوعات مستمر لـ حتريض لألفالم  

انتجت هذه املطبوعة بتكليف مشترك من بينالي رواق اخلامس، ٢٠١٤ 
- ٢٠١٦ وبينالي الشارقة ١٣، مشروع رام اهلل "أراٍض منقلبة"، آب ٢٠١٧ 

من تقييم الرا اخلالدي. وبدعم من مؤسسة مفردات. 

ترجمة النص لـ هاني جوهرية: حتريض لألفالم؛ ترجمة باقي النصوص: 
فاطمة عبد الكرمي، ونوال خليلي؛ التدقيق اللغوي باالجنليزية: نيكوال 
غري؛ التدقيق اللغوي بالعربية: وليد حشيش؛ التصميم: عالء خنجر، 

داليا بُخاري؛ منسق الطباعة: لؤي مصلح

صورة الغالف: مسح ضوئي للغالف اخللفي من "مؤسسة السينما 
الفلسطينية، دليل األفالم ٢، ١٩٧٨"

شكر:  "املنهج" هو نتاج لسنوات من البحث يف صناعة الصورة الثورية 
الفلسطينية. ونحن نشكر كل األشخاص الذين ساهموا سواءاً بشكل 

شخصي أو من خالل الشاشة أو على الورق. نحن نشكر هاني جوهرية. 
باالضافة نود ذكر اسماء الذين شاركوا بشكل مباشر يف إنتاج هذه 

املطبوعة: هند جوهرية )جانيت فّتالة(؛ سيرين عيسى؛ الرا اخلالدي؛ 
تيرداد ذوالقدر؛ خليل رباح؛ يزن اخلليلي، عدن ومينا.

ُطبع يف فلسطني

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 going to be 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.  

ا نسمي الكتاب األم،  املنهج هو مشروع سلسلة مطبوعات مستمر تبدأ 
ية للتكرارات املستقبلية للمشروع.  أي املطبوعة الرئيسية التي تكون مرج
يقة أرشيفية وهي مخطوطة كتبها هاني  نى املطبوعة الرئيسية بنشر و تُ

ينيات من القرن املاضي والتي نفترض أن أرادها أن  جوهرية يف السب
ليم التصوير السينمائي للمبتدئ ضمن سياق ما يسمى  تكون منهاجاً لت

بالثورة الفلسطينية.

 ، سوف يتب املطبوعة الرئيسية سلسلة غير محدودة من املالح
، ولكنها تستخدم  تو رفة يف الشكل وا وهي مطبوعات غير م

مخطوطة هاني كنقطة بداية للحديث م مجموعات وأفراد ومؤسسات 
كن من  . توفر املالح األدوات والوسائل التي  ومخطوطات وما إلى ذل

ل عنها  القة التي نس لة حول حدود املمارسات األرشيفية وال طرح أس
اضر. باستمرار ب املاضي وا



ن ن ا  ا

 ا امل

  

  ، ة : يج االنتباه للرسم املرف ملحو
الة النفسية لهاني يف  ومحاولة فهم ا

يقة. ة كتابة هذه الو
ويج االنتباه إلى أن تسمية "مؤسسة 

السينما الفلسطينية"  اعتماده يف 
د فترة قليلة من  عام ١٩٧٤ وذل ب

خطاب ياسر عرفات يف األ املتحدة، 
اراً  ومن املالح أن هاني استخدم ش

ار  ار الرسمي، وهو ش مختلفاً عن الش
علي خالف  ويكتنف الغموض،  حيث لم 

هر على أي من أفالم الوحدة "أفالم  ي
ت  " أو أفالم "املؤسسة"، وقد  فلسط
يت فق يف دورية مؤسسة السينما،  ر

التي سميت ب "ال الفلسطينية"و صدر 
ة أعداد. منها أرب

ار،  هناك خالف حول من رسم هذا الش
اون م مصطفي أبو  هل هو جودارد بالت

ار صمم هاني، و لكن  على، أم هو ش
يقة  ار يف و استخدام هاني لهذا الش
ؤسسة السينما الفلسطينية  خاصة 
رقلة عملية  كس نوعا من التمرد ل ي

سسة الثورة  م
يقة  رف وقت كتابة هذه الو نحن ال ن
حتديدا، إن كانت يف عمان أو بيروت، 

وهو أحد األمور التي نحاول استخالصها 
يف هذا البحث

1976 - Palestine In The Eye - Mustafa Abu Ali  
١٩٧٦ - فلسطني يف العني   مصطفى أبو علي

ن ن ا  ا

 ا امل

  

Palestine Cinema Institute 

Unified Media

PLO

Note: Contemplating this sketch 
of Hani Joharieh’s was a way for 
us to understand and read his 
state of mind at the time these 
notes were written.
 
The name ‘Palestine Cinema 
nstitute’ as first used in 1974, 
shortly after Yasser Arafat’s 
speech at the UN General 
Assembly. It is interesting that 
Hani sketched a different emblem 
to t e officia  one t at as used 
by the Institute. This somewhat 
controversial emblem is wrapped 
in a shroud of mystery, as it never 
appeared in an  of t e fi ms 
made by either the Palestine 
Film Unit or the Palestine Cinema 
Institute. It only appeared in 
the periodical produced by the 
Institute that were titled ‘The 
Palestinian Image’, of which there 
were four editions. 
 
There is some disagreement as 
to who designed this emblem. 
Was it Jean Luc Godard in 
collaboration with Mustafa 
Abu Ali, or was it Hani himself? 
But Hani’s choice of using this 
emblem on a front page of what 

as to be an officia  document 
produced by the Palestine 
Cinema Institute insinuates a 
kind of rebellion on Hani’s behalf 
as a way of stalling the process 
of the institutionalisation of the 
revolution. 
 
We have no knowledge 
about when this document 
was written, whether it was in 

Amman or Beirut, and under 
what circumstances. In a way, 
this means a continuous search, 
perhaps unnecessary, and leaves 
us with only Hani’s own words, 
whether scratched out or not, as 
clues to lead us to impregnating 
t e time ine of t is fi mma er s 
journey in the Palestinian militant 
image production. 

1973 - Zionist Aggression - Mustafa Abu Ali
يوني  مصطفى أبو علي ا ص ١٩٧٣ - عد



Shutter ا

إن اي تغيير يف سرعة الكاميرا )عدد الكادرات يف الثانية( يؤدي الى تغيير يف سرعة 
دنية مستديرة تغطي  ة م لف من قط د ان الغال يت ، ويف أكثر الكاميرات  الغال

ة مشطوبة[ شباك  اوية ١٨٠ درجة )رسم ١( وعندما تبدأ بالدوران تغطي ]كلمة غام
ناء تقدم الفيلم الى مكان موق أمام الشباك وعندما تكمل الدورة ]كلمت  ريض ا الت
ة مشطوبة[  زء ]كلمة غام ريض الفيلم حيث يكون ا [ تسمح بت ت مشطوبت غام
ة[  انية، ]كلمات غام انية الشباك  م يغطي   ، خر من الغال قد سح اخذ مكان ا

بطة. ومن هنا  ام واستمرارية من [ بانت ت مشطوبت ان الغال يتحرك ]كلمت غام
ن كل كادر  ة مشطوبة[ سار بسرعة ٢٤ صورة يف الثانية ف نستنتج بان الفيلم اذا ]كلمة غام

٤٨ من الثانية )اذا كان الغال مفتوحا بزاوية ١٨٠ درجة(  رض لنصف تل املدة اي ١ يت
   

  

وء. اي ان ابطالنا  رض لل من مدة الت كذل نستنتج بان تغيير السرعة يغير يف 
٢٤ يف  ريض لكل كادر الى ١ السرعة الى ١٢ كادر يف الثانية فاننا بذل نزيد مدة الت

دنا السرعة  ة مشطوبة[ بنفس املفهوم نستطي ان نقول باننا اذا  الثانية، و ]كلمة غام
وء. ريض الى ال الى ٤٨ كادر يف الثانية فاننا نقلل من مدة الت

The Shutter
Any change in the speed of the camera (frame rate) leads 
to change in the speed of the shutter. In most cameras we 
find t at t e s utter is composed of a round meta  piece t at 
covers an angle of 180 degrees (graph 1), and once it begins 
rotating it covers  [an illegible word, deleted] شباك التعريض / the 
fi m ate  i e t e fi m pro resses to its place position in 
front of the باك  and when the cycle is completed  [illegible ال
words, deleted   t e meta  rin  a o s t e fi m to be e posed 
while the  [an illegible word, deleted]  other part of the shutter 
has pulled taken its place, then it again covers the gate again, 
[illegible word] the shutter moves  [illegible words, deleted]  in 
regular and continuous motion. We can conclude that if the 
fi m an illegible word, deleted] runs at a speed of 24 frames 
per second, then each frame is exposed for half that time, in 
ot er ords, for th of a second (if the shutter was open to 
a 180-degree angle).

24-12
2.8-4.5

We can also conclude that changing the speed changes 
time من  t e time  of the exposure to light. That is, if we مدة
slow down the speed to 12 fps, we prolong the exposure 
time for eac  frame to th of a second, and [an 
illegible word, deleted] we can say the same if we speed 
up to 48 fps, that we shorten the exposure to light to 

فهم كيفية عمل الغال هو يف صل 
تمد  التصوير السينمائي املستقل الذي ي

اهزية للتصوير  ركة  وا على خفة ا
من سيارة أو قطار،  وتصوير أجسام 

فا على الثبات، يف هذه  متحركة م ا
كن املصور من التقا مشهد  اللقطات 

للمخرج السينمائي جان لوك غودارد  
على دراجة نارية، وهو يصل إلى مكان 

لقائ م صحافي يف نيويورك، ليتحد 
ورة حتى النصر أو طرق  عن فيلم 

مل يف الثورة الفلسطينية  التفكير وال
اون م  الذي كان قد أنهى تصويره بالت
جان بيير غوران قبل أحدا أيلول يف 

عمان ١٩٧٠.

Understanding the mechanism 
of the shutter is the core of 
independent fi mma in , ic  
depends on quick and light 
mo ement en fi min  from a 
car or a train, and maintaining 
steadiness i e fi min  mo in  
objects. In the shots above, the 
cinematographer was able to 
capture a scene where the director 
Jean-Luc Godard arrives on a 
motorcycle at a place where he is 
meeting with New York journalists 
to ta  about t e fi m Until Victory: 
Methods of Thinking and Working 
in the Palestinian Revolution that 
he and Jean-Pierre Gorin had just 
finis ed s ootin  in ordan s ort  
before Black September in 1970. 

1970 - Godard in America - Ralph Thanhauser
ر انهاو مريكا  رالف  ار يف  و  - ١٩٧٠



دنا سرعة آلة التصوير على سرعة  ا. اي اذا اسرعنا  وعكس ما ذكرنا سالفا هو صحيح اي
صول  ة. من هذا نستنتج باننا اذا اردنا ا ركة على الشاشة تبدو بطي رض فان ا آلة ال

يادة يف السرعة نبط آلة  ة فاننا نزيد سرعة آلة التصوير وللحصول على  على سرعة بطي
منية متباعدة  التصوير. ولهذا التغير يف السرعات عدة تطبيقات. فان التصوير على فترات 

ة مشطوبة] نستطي مشاهدة باالمكان مشاهدة اشياء تتم يف  غ الزمن [كلمات غام ي
هرة او حركة الغيوم يف السماء. ومثل هذه التطبيقات تساعدنا يف  و  سرعة بط شديد مثل 

ملي  مال ال املية.اال ان االست ركات يف االفالم ال ض ا خل جو م يف الفيلم او لتحليل ب
ناء التصوير يف اجسام متحركة كالسيارة  ناء االهتزا ا ة يساعدنا يف تخفيف ا للسرعة البطي

ة يج اال تشغل الكاميرا  ركة املتقط ة على ميكانيكية ا او القطار. للحفا على للمحاف
وهي فارغة من االفالم.

And the opposite of what we mentioned is also correct. If we sped up 
increased the speed of the camera over the speed of the projector, 
the motion on the screen will appear slow. We can conclude from this 
that if we wanted to achieve slow motion, we would want to increase 
the camera speed, and to get a faster motion we would need to slow 
down the camera. And to make such changes in the speed, there are 
a number of applications. Shooting over long intervals compresses 
the time, [an illegible word, deleted] we can watch e cou d atc see 
things in speed er  s o  speed, i e a o er ro in  or t e mo e-
ment of clouds in the sky. And such applications help us to create a 
particu ar atmosp ere in a fi m or to ana se some of t e mo ements 
in internationa  fi ms  e practica  emp o ment of s o  speed e ps 
us to decrease during t e s a in  of bodies ob ects suc  as cars and 
trains durin  fi min  

In order to maintain ا  n order to maintain ة حا  the mechanics of 
cut interrupted mo ement, t e camera s ou d not be operated it -
out an  fi m ro s inside it  

ورة حتى النصر أو نحن الش الفلسطيني" ملجموعة نيو ريل األمريكية،  التصوير على سرعة ١٦ كادر يف الثانية  يف مشهد من فيلم "
صول على  مال للسرعة وفر إمكانية ا ٢٤(، هذا االست ن سرعة عرض الفيلم هي ٢٤ كادر يف الثانية )١ ١٦( ويف النسخة النهائية ف ١(

ا وفر إمكانية التركيز  ابتة وواضحة رغم أن الكاميرا تصور من على سيارة م التركيز على الكالشينكوف كمركز للصورة، ولكن ذل أي صورة 
على وجوه النا امللتف حول الكالشنكوف.

1973 - Revolution Until Victory - Newsreel
ريل ت النصر  مجموعة نيو ورة   - ١٩٧٣

In We Are the Palestinian 
People: Revolution Until Victory, 
produced by the Newsreel group 
in 1973, a scene was shot at 16 
fps , but t e fina  edit of 
t e fi m as pro ected at  fps 

  c oosin  to s oot at 
a s o er rate, t e fi mma ers 
ensured that they ended up with 
a focused and steady image, 
despite the fact that the camera 

as fi min  from a mo in  a car 
with the focus on the AK47 at 
the centre of the frame – which 
nevertheless allows the viewers to 
focus on the faces of the people 
around t e ri e  



مل الكاميرا من دون ع  وإنسان يتحكمان بالكاميرا، لتخل االنطباع  لة هو أسا عملية التصوير، حيث ال ت لف م الكاميرا ك الت
لة  امل م آلة اخلياطة على سبيل املثال، حيث يستطي املرء حتري ا ارسة مثل الت القة بحاجة إلى تطوير و املطلوب، و هذه ال

لة. نسان وا لف ما ب ا من دون التدقي الدائم،  وذل للت

١-١. أهم اداة اساسية للمصور السينمائي
 ، ة امليكانيكية املتقنة الصن ان آلة التصوير هي اهم اداة اساسية للمصور السينمائي. وهذه القط
ة منها الى فهم وعناية اذا أُريد لها ان تنتج  والتي حتتوي على عدة قط متشابكة، حتتاج كل قط

لف م  رف والت ة باستمرار. ان هدف املصور السينمائي يف املبتد يج ان يكون الت تا اعماال 
د ذل التركيز على النواحي اخلالقة يف التصوير  حركة الكاميرا وطريقة عملها حتى يستطي ب

السينمائي. 

  ا امل 

يز آلة التصوير السينمائي عن آلة التصوير  ان ميكانيكية حركة الفيلم السينمائي هي التي 
ركة ينتج عن تتاب سري لصور فوتوغرافية  حسا با ة مشطوبة] ا الفوتوغرايف. [كلمات غام

ة من الساعات وآالت  ركة املتقط بدأ ا ريض فقد اُست  ابتة. واليقاف كل صورة لفترة الت
ة لها يف آالت التصوير لها مخل  ركة املتقط اخلياطة، وغير جمي إن اكثر جمي تصاميم ا

ا على  ض يحتوي اي ة مشطوبة] لوحة ضاغطة، كما ان الب يتحرك الى اسفل، و[كلمات غام
ق الفيلم ليسحب الى اسفل [كلمة  ة]، ويقوم املخل بالدخول يف  دبو تسجيل او[كلمة غام

انية و ينتقل الى اعلى ليسح الصورة التالية. م يخرج  ة] صورة واحدة،  غام

1- a cinematographer’s most principal tool

A camera is the cinematographer’s most important principal tool. This 
mechanical piece is masterfully made, and is composed of a number 
of parts that are attached to each other. Each part requires under-
standing and care if we wish to continuously produce excellent work. 

 cinemato rap er’s oa  must first of a  be to earn about and be in 
harmony with the camera’s movement and how it functions, so that 
he can then focus on the creative aspects of cinematography. 

e n e i en  Me ani

The mechanics mo ement of cinematic  fi m ne ati e is at distin-
uis es a fi m camera from a p oto rap  camera   illegible words, 

deleted] The sense of motion is produced by a fast succession of still 
photographic images. In order to stop every image for exposure time 
it has the intermittent mechanism of clocks and the sewing machine 
was used. All Most All the stop motion designs found in cameras has 
have a claw that pulls downwards, and [illegible words, deleted] a pres-
sure p ate as some a ,لوحة ضاغطة so a e a recordin  pin  دبو التسجيل
[illegible word  e pu do n c a  enters t e perforations on t e fi m 
and pulls it downwards [illegible word  one ima e frame, t en it it -
dra s and mo es up ards to pu  do n anot er ima e frame

To be in harmony with the camera as a machine is a basic principle of cinematography. The camera does not 
work without a human eye and a human being to control it, in order to create the desired effect. This relationship 
between man and machine needs to be developed and rehearsed – like, for example, when working on a sewing 
machine: as a result of this highly rehearsed relationship, the fabric passes under the needle without the process 
needing to be overlooked continuously. 

1975 - Oppressed People Are Always Right - Nils Vest
ق  نيلز فست ما عل ا ا د  ط ١٩٧ - ا


