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الفيلم الوثائقي القصير للمنصات الرقمية

برنامج زمالة الجزيرة:
برنامج أطلقه معهد الجزيرة لإلعالم ،ويهدف إلى تشجيع البحث األكاديمي،
وإتاحة الفرصة أمام الصحفيين والباحثين لالطالع ىلع تجارب عملية ودراستها
بعمق ،بشكل يسهم ،مع جهود مؤسسات عربية وعاملية عديدة ،يف تحسين
مهنة الصحافة والعبور بها إلى املستقبل.

أنس الدويبي:
صحفي ليبي ،صانع محتوى رقمي ومقدم أخبار ،يعمل يف الصحافة منذ 9
سنواتُ ،م َّ
طِلع ىلع القضايا السياسية يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
ومهتم باإلعالم الجديد والصحافة الرقمية.
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ملخص البحث
قدمــت الدراســة شــرحا لظاهــرة إعالميــة جديــدة ،وهــي الفيلــم الوثائقــي القصيــر للمنصــات الرقميــة .واســتعرضت
ُهويــة هــذا الفيلــم الــذي يعتمــد علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي ،وخصائصــه وأســاليب إنتاجــه والمنصــات الرقميــة
المالئمــة لــه .واتخــذت الدراس ـةُ أفال ًمــا وثائقيــة قصيــرة أنتجتهــا منصــة إعــام رقمــي أمريكيــة عين ـةً للبحــث بغــرض
معاينتهــا واستكشــافها مســتخدِمةً فــي ذلــك منهــج تحليــل المضمــون ،كمــا وظفــت الدارســة أداة المقابلــة لغــرض االســتفادة
مــن خبــرات الفريــق الرقمــي فــي قنــاة الجزيــرة العربيــة؛ للتعــرف علــى الجوانــب الفنيــة والرقميــة المتعلقــة بالوثائقــي
القصيــر ،كمــا قدمــت الدراســة قواعــد تطبيقيــة لصناعــة فيلــم وثائقــي قصيــر لمنصــة رقميــة عربيــة معتمــدة ً فــي ذلــك
علــى خاصيــة إعــادة التجريــب؛ لتقــدم فــي المحصلــة بحثًــا علميًّــا تشــتمل نتائجــه علــى الجوانــب النظريــة والتطبيقيــة.

الكلمات المفتاحية :الفيلم الوثائقي القصير ،منصات التواصل االجتماعي ،الصحافة الرقمية.

5

الفهرس
7
اإلطار املنهجي

8
10

الفصل الثاني :التحليل والنتائج

الدراسات السابقة

12
23

الخالصة واالستنتاج

الفصل األول :املقدمة

الدراسة التطبيقية

27
28

التوصيات

الفيلم الوثائقي القصير للمنصات الرقمية

الفصل األول :مقدمة
أحدثــت التكنولوجيــا الرقميــة تغييــرات جذريــة فــي مهنــة
الصحافــة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،وقــد بــات
الصحفيــون والخبــراء فــي هــذا المجــال يعتقــدون أن العمــل
الصحفــي واإلعالمــي يتجــه كل يــوم نحــو مزيــد مــن
الرقمنــة والتكيُّــف مــع البيئــة الرقميــة الجديــدة .وتبلــورت
هــذه القناعــة نتيجــة الــدور الــذي لعبتــه الصحافــة الرقميــة
فــي المشــهد اإلعالمــي خــال الســنوات الماضيــة ،حيــث
فــرض العمــل الصحفــي الرقمــي نفســه علــى األشــكال
التقليديــة للعمــل اإلعالمــي مقد ًمــا وســائل وأدوات جديــدة
للمســتخدمين والمؤسســات اإلعالميــة الكبــرى.

وألن هــذه التجــارب قامــت بهــا منصــات متخصصــة
حصــرا فــي اإلعــام الرقمــي فقــد منحهــا ذلــك مســاحة
ً
وخصوصيــة إلنتــاج أفــام وثائقيــة ال تلتــزم باألشــكال
صنّــاع
التقليديــة لصناعتهــا التــي عــادة ً مــا يلتــزم بهــا ُ
الوثائقيــات التليفزيونيــة .ولذلــك؛ وفــي ظــل بــروز هــذا
النــوع مــن المحتــوى فــي المنصــات اإلعالميــة الرقميــة
الناطقــة باإلنجليزيــة وعــدم وجــود نمــوذج عربــي بــارز
لهــا؛ يســعى هــذا البحــث للوقــوف علــى هــذه الظاهــرة
اإلعالميــة الجديــدة بغــرض التعــرف عليهــا ودراســة
خصوصيتهــا واستكشــاف النجاحــات التــي حققتهــا.

وكمــا ألقــت الصحافــة الرقميــة بظاللهــا علــى العمــل
الصحفــي والممارســة اإلعالميــة عمو ًمــا ،فــإن الفيلــم
الوثائقــي لــم يكــن بمنــأى عــن هــذا التأثيــر ،فقــد ظــل الفيلــم
الوثائقــي لفتــرة طويلــة مــادة تليفزيونيــة باألســاس ،ولكــن
ال َمــ ّد الرقمــي والبيئــة االتصاليــة الجديــدة غيَّــرا القواعــد
العامــة لصناعــة الوثائقيــات التــي ظلّــت ســائدة طــوال
الســنوات الماضيــة.
ونتيجــة لمتغيــرات هــذه البيئــة بــرز شــكل جديــد مــن
األفــام الوثائقيــة ممثَّـ ًـا فــي الوثائقــي القصيــر المخصــص
للمنصــات الرقميــة ،وهــو فيلــم يختلــف فــي تكوينــه
ـرض حصريًّــا
وهويتــه عــن الفيلــم الوثائقــي التقليــدي ويُعـ َ
علــى منصــات اإلعــام الرقمــي .وقــد حققــت التجــارب
األجنبيــة التــي أنتجــت هــذا النــوع مــن األفــام نجاحــات
أفــكارا جديــدة ومبتكــرة.
بــارزة وق َّد َمــت
ً
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أوال :اإلطار المنهجي

التجــارب األجنبيــة البــارزة التــي أنتجــت هــذا
تعــرف
ُّ
ِ
النــوع مــن األفــام.

أ -مشكلة البحث

 تحديــد األســاليب ال ُمتَّبَعــة فــي صناعــة الفيلــم الوثائقــيالقصيــر لمنصــة رقميــة.

ً
شــكل جديــدًا مــن أشــكال األفــام
تتنــاول هــذه الدراســة
الوثائقيــة ،وهــو الفيلــم الوثائقــي القصيــر المخصــص
للمنصــات الرقميــة ،وبالرغــم مــن انتشــار هــذا النــوع مــن
األفــام بشــكل أكبــر علــى المنصــات الصحفيــة الرقميــة
باللغــة باإلنجليزيــة ،فإنــه لــم يحــظ باالهتمــام عربيًّــا علــى
صعيــد اإلنتــاج الوثائقــي وخــوض التجربــة؛ مــن ناحيــة،
وعلــى صعيــد البحــث األكاديمــي مــن ناحيــة أخــرى .فقــد
نقــص
الحــظ الباحــث علــى مســتوى البحــث األكاديمــي
َ
عــرف الجمهــور والمهتميــن
المراجــع العربيــة التــي ت ُ ِ ّ
باإلعــام بالفيلــم الوثائقــي القصيــر للمنصــات الرقميــة،
وتُحـ ّدِد هويتــه ومعاييــر إنتاجــه وأســاليب هــذا اإلنتــاج .أمــا
علــى صعيــد اإلنتــاج الوثائقــي ،فــا يوجــد نمــوذج عربــي
بــارز لهــذا النــوع مــن األفــام؛ فقنــاة الجزيــرة علــى ســبيل
المثــال؛ والمعروفــة بمواكبتهــا للتطــور المتســارع فــي
مجــال العمــل اإلعالمــي وصناعــة اإلعــام عمو ًمــا؛ لــم
صــص للعــرض
تُقــ ّدِم نموذ ًجــا لفيلــم وثائقــي قصيــر مخ َّ
علــى منصاتهــا الرقميــة؛ لذلــك فــإن الدراســة تحــاول
استكشــاف هــذا النــوع مــن األفــام الوثائقيــة انطالقًــا مــن
الحقــل االســتفهامي اآلتــي:

تعتمــد الدراســة المنهــ َج النوعــي الــذي يُســتخ َدم عنــد
محاولــة التعــرف علــى ظاهــرة جديــدة  ،1ويســاعد هــذا
المنهــج علــى بنــاء معرفــة حــول الظاهــرة المدروســة
وتوصيفهــا مــن جوانبهــا المختلفــة ،ويتميــز بمرونتــه
َ
الباحــث مــن
الكبيــرة وخصائصــه المتعــ ّدِدة التــي تُم ِ ّكــن
مقاربــة مشــكلة البحــث مــن الناحيتيــن النظريــة والتطبيقيــة.

صــص للمنصــات
 مــا الفيلــم الوثائقــي القصيــر المخ َّالرقميــة؟

ويســتخدم الباحــث أدوات وخصائــص المنهــج النوعــي
باعتمــاد:

 مــا المعاييــر الصحفيــة والفنيــة والبصريــة المطلوبــةلصناعــة فيلــم وثائقــي قصيــر لمنصــة رقميــة؟

 تحليــل المضمــون :وهــو أحــد أبــرز أدوات المنهــجالنوعــي ،ويســتخدمه الباحث لدراســة المضاميــن اإلعالمية
لعينــة قصديــة مــن األفــام الوثائقيــة القصيــرة التــي أ ُ ْنتِ َجــت
صــى للعــرض علــى منصــات رقميــة؛ بغــرض بنــاء
ِخ ِ ّ
صي َ
معرفــة شــاملة حولهــا وتوصيــف خصائصهــا بمــا يخــدم
أهــداف البحــث.

تهــدف الدراســة إلــى استكشــاف ُهويــة الفيلــم الوثائقــي
القصيــر وخصوصيتــه مــن خــال:

 المقابلــة الشــخصية شــبه المنظمــة :وهــي مقابلــة بحثيــةتعتمــد علــى محــاور ُمعدَّة ســلفًا مــع إمكانية إجــراء تغييرات

 -ما واقع الفيلم الوثائقي القصير عربيًّا؟

ب -أهداف البحث

 1المزاهرة منال ،مناهج البحث االعالمي (االردن عمان ،دار المسيرة ،الطبعة االولى  )2014ص.149
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 تحديد متطلَّبات صناعة هذا النوع من األفالم.صصــة
 تقديــم نمــاذج عمليــة ألفــام وثائقيــة قصيــرة ُمخ َّللعــرض الرقمــي باللغــة العربيــة.
 تقديــم صــورة تفصيليــة عــن خصائــص الفيلــم الوثائقــيصــص للمنصــات الرقميــة تُبـ ِـرز هيــكل هــذا
القصيــر المخ َّ
النــوع مــن األفــام وبنيتــه وخصوصيتــه المهنيــة والفنيــة
والبصريــة.

ج -منهج البحث
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طفيفــة علــى محاورهــا أثنــاء إجرائهــا بمــا يخــدم أهــداف
البحــث ،ويعتبــر هــذا النــوع مــن المقابــات هــو األشــهر؛
ألنــه يتســم بالمرونــة ويمنــح مســاحة للباحــث كــي يُديــر
الحــوار بمرونــة وتلقائيــة للحصــول علــى أفضــل نتيجــة
مم ِكنــة ،ور َّكــزت المقابــات علــى ثالثــة محــاور رئيســية:
 .1تقييــم شــبكات التواصــل االجتماعــي المختلفــة،
والتعــرف علــى خصائصهــا بوصفهــا منصــا ٍ
ت إعالميــة
رقميــة.
 .2االســتراتيجيات ال ُمتَّبَعــة فــي نشــر المــواد المرئيــة علــى
هــذه المنصات.
صنّــاع الوثائقيــات التلفزيونيــة مــع
 .3طبيعــة تعامــل ُ
المنصــات الرقميــة.
ي فبراير/شــباط ومــارس/
ـهر ْ
أُجْ ِريَــت المقابــات خــال شـ َ
آذار  2020مــع مديــر المحتــوى الرقمــي فــي قنــاة
الجزيــرة أحمــد عاشــور ،ومنتــج أول أفــام وثائقيــة فــي
الجزيــرة جمــال المليكــي .وســعى الباحــث خــال إعــداده
للدراســة إلــى توســيع عينــة المبحوثيــن ،وإجــراء مزيــد
مــن المقابــات مــع صحفييــن آخريــن يعملــون فــي شــبكة
ّ
لكــن تحديــات مختلفــة حالــت دون ذلــك.
الجزيــرة،
 خاصيــة إعــادة التجريــب :وهــي خاصية تقــوم على إعادةاســتخدام البيانــات والنتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث
خــال دراســته؛ للكشــف عــن معطيــات ونتائــج جديــدة ،2
ويســتخدمها الباحــث للكشــف عــن بيانــات لــم يتم َّكــن مــن
تحصيلهــا عبــر منهــج تحليــل المضمــون وأداة المقابلــة.
وســيخوض الباحــث عبــر هــذه الخاصيــة تجرب ـةَ صناع ـ ِة
معتم ـدًا علــى
فيلــم وثائقــي قصيــر لمنصــة رقميــة عربيــة
ِ
صــل إليهــا .ويســعى الباحــث
البيانــات والنتائــج التــي تو ّ
مــن خــال هــذه الخطــوة إلــى تحقيــق األهــداف اآلتيــة:
تعرف قواعد صناعة فيلم وثائقي قصير.
ُّ .1

 .2تحديــد اإلمكانيــات التــي سيســتعين بهــا الباحــث فــي
تجربتــه.
 .3تســليط الضــوء علــى ظاهــرة الدراســة عبــر مقاربتهــا
مــن الناحيــة التطبيقيــة.

د -مجتمع البحث وعينته
 معاينة التجارب األجنبيةاختــار الباحــث منصة اإلعــام الرقمي األمريكيــة “ڤوكس”
( )VOXمجتمعًــا للدراســة ،وتبلــغ وحــدات عينــة البحــث
ســبعة أفــام وثائقيــة قصيــرة نشــرتها “ڤوكــس” علــى
موقــع فيســبوك ،وســيعمل الباحــث علــى استكشــافها وبنــاء
معرفــة ّأو ِليّــة حولهــا وتحليــل مضمونهــا ورصــد األشــكال
الفنيــة التــي اســتخدمتها ،كمــا ســيعمل علــى توصيــف بنيــة
هــذا النــوع مــن األفــام مــن النواحــي المهنيــة والفنيــة
والبصريــة .ويمتــد اإلطــار الزمنــي لعينــة الدراســة مــن
يناير/كانــون الثانــي حتــى نوفمبر/تشــرين الثانــي ،2019
وتناولــت أغلــب عينــات األفــام قضايــا سياســية راهنــة،
ْــن
ونُ ِش َ
ْــن َرقميَّتَي ِ
ــرت عينــات األفــام كافّــةً علــى منصتَي ِ
همــا فيســبوك ويوتيــوب.
 االستفادة من التجربة الرقمية لقناة الجزيرةاختــار الباحــث الفريــق الرقمــي لقنــاة الجزيــرة العربيــة
مجتمعًــا للدراســة؛ وذلــك للخبــرة التــي يملكهــا الفريــق فــي
مجــال اإلعــام الرقمــي؛ حيــث ســيعمل الباحــث مــن خــال
مجتمــع الدراســة علــى توظيــف التجــارب والخبــرات التــي
ــرف الجوانــب
يملكهــا الفريــق الرقمــي للجزيــرة؛ ِلتَعَ ُّ
المتعلّقــة بظاهــرة الدراســة،
التقنيــة والفنيــة والرقميــة
ِ
كمــا ســيعمل الباحــث مــن خــال مجتمــع الدراســة علــى
توظيــف البيانــات التــي حصــل عليهــا لتنفيــذ مرحلــة إعــادة
التجريــب.

هـ -مصطلحات الدراسة

( 2د.م) البحث النوعي وخصائصه ،أكاديمية  ،BTCنوفمبر ( 2018تاريخ الدخول :فبراير )2020
https://www.bts-academy.com/blog_det.php?page=364&title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9
%88%D8%B9%D9%8A_%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5%D9%87
 3هبة عبد الرحيم علي ،دراسة حول الفيلم الوثائقي ودوره في تعزيز السياحة في السودان (رسالة ماجستير ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،أكتوبر  )2015ص 21
41.67.53.40/bitstream/handle/123456789/11721/الفيلم الوثائقي ودوره.....pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 الفيلم الوثائقي التقليديفيلــم غيــر روائــي ال يعتمــد علــى القصــة أو الخيــال ،ويَت َّ ِخذ
مادَّتــه مــن واقــع الحيــاة  ،3ويســتند فــي مادتــه ُكلَّيّ ـةً إلــى
الواقــع ،وهــو فيلــم يعــرض حقيقــة علميــة أو تاريخيــة ،أو
سياســية ،بصــورة حياديــة ودون إبــداء رأي فيهــا .4
ال يكتفــي الفيلــم الوثائقــي باســتخدام الوثائــق أو بتصويــر
ضــا
الواقــع أو إعــادة تمثيلــه فحســب ،بــل يســتخدم أي ً
العناصــر الدراميــة واألشــكال المختلفــة التــي أتاحتهــا
التكنولوجيــا البصريــة الحديثــة  .5واعتمــد الوثائقــي قدي ًمــا
علــى شاشــات الســينما وأشــرطة الفيديــو واألقــراص
الصلبــة فــي الوصــول للجمهــور ،أ ّمــا فــي الوقــت الراهــن
فإنــه يعتمــد علــى التليفزيــون ويُصنَّــف بوصفــه مــا َّدة ً
تلفزيونيــة.
صص لمنصة رقمية
 الفيلم الوثائقي القصير المخ َّيُعَـ ُّد ظاهــرة إعالميــة جديــدة ونموذ ًجــا حديثًــا مــن األفــام
الوثائقيــة ،يعتمــد اعتمــادًا كامـ ًـا علــى المنصــات الرقميــة
فــي الوصــول للجمهــور ،ويمتلــك ُهويــة مختلفــة عــن
الوثائقــي التقليــدي ،ويختلــف عنــه فــي إطــاره الزمنــي
ضــا ،ويَســتخدم طرقًــا وإمكانيــات جديــدة لســرد الواقــع
أي ً
وتوثيقــه ،ويمنــح للجمهــور خيــارا ٍ
ت تفاعلي ـةً؛ كاإلعجــاب
والتعليــق والمشــاركة .6
 المنصة الرقميةمصطلــح عــام ،ويختلــف معنــاه باختــاف الســياق،
صنّــاع الســينما علــى ســبيل المثــال يُص ِنّفــون شــبكة
ف ُ
“نتفليكــس” منص ـةً رقمي ـةً ،فــي المقابــل ت َ ْعت َبــر قطاعــاتُ
المــوارد البشــرية ّ
أن موقــع “لينكــد إن” هــو المعنــى
المقصــود بالمنصــة رقميــة ،فيمــا يُص ِنّــف الصحفيــون
ت التواصــل االجتماعــي منصــا ٍ
ت رقميــةً ،وفــي
شــبكا ِ
ظــل هــذا التداخــل واالختــاف فــي مفهــوم المنصــة

الرقميــة ،فــإن الباحــث يقصــد بالمنصــات الرقميــة
مواقــع فيســبوك وتويتــر ويوتيــوب وإنســتغرام التــي
يســتخدمها الصحفيــون منصــا ٍ
ت إعالمي ـةً رقمي ـةً؛ حيــث
تعتمــد عليهــا المؤسســات اإلعالميــة المتطــورة فــي
ً
فضــا عــن مكانتهــا
إيصــال رســائلها للجمهــور ،هــذا
اإلخباريــة بوصفهــا أحــ َد المصــادر األساســية لألخبــار
فــي اآلونــة األخيــرة .7

ثانيا :الدراسات السابقة
ر َّكــزت بعــض الدراســات علــى تصاعــد مكانــة الفيلــم
الوثائقــي القصيــر بوصفــه ظاهــرة ً إعالميــة جديــدة،
وت َ َ
ط َّرقَــت إلــى مســألة اعتمــاده علــى اإلنترنــت ،وقيــاس
الفروقــات بينــه وبيــن الوثائقــي الســينمائي والتليفزيونــي،
ومــن أهــم هــذه الدراســات:
 .1دراســة بعنــوان “بحــوث جمهــور الفيلــم الوثائقــي”
)Documentary Audience Research( 8
أعدتهــا منظمــة “ ،”Hot Docsوهــي منظمــة كنديــة
ـرا حــول األفــام الوثائقيــة،
شــهيرة يتمحــور نشــاطها حصـ ً
ناقشــت الدراســة التغيُّــرات التــي طــرأت علــى مجــال
صناعــة الوثائقيــات ،وت َ َ
ط َّرقَــت إلــى تَغَيُّــر أســاليب
العــرض والتل ِقّــي لألفــام الوثائقيــة فــي الســنوات األخيــرة،
وبالرغــم مــن تأكيــد الدراســة علــى أهميــة ِحــزَ م ‘’الكيبــل’’
واألقمــار الصناعيــة فــي الوصــول للجمهــور الكنــديّ ،إل
ّ
أن ذلــك لــم يمنــع حــدوث تغيُّــرات علــى مســتوى األفــام
صلــت الدراســة إلــى ّ
أن شــبكة Netflix
الوثائقيــة؛ فقــد تو َّ
صنّــاع الســينما منصــةً رقميــة ت َصــدَّرت
التــي يُص ِنّفهــا ُ
قائمــةَ
مصــادر المشــاهَدة بنســبة  ،72%تَلَتْهــا يوتيــوب
ِ

( 4د.م) الفيلم الوثائقي ،ويكيبيديا (تاريخ الدخول فبراير )2020
فيلم_وثائقيhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
 5أمير العمري ،دراسة حول نقد الفيلم التسجيلي ،أسس المعرفة والتناول ،صhttps://doc.aljazeera.net/wp-content/uploads/2019/05/20111012111317727580.pdf 1
4.(2015) Digital Interactive Documentary: Thanos Souliotis, A new media object, Leiden University
https://slidex.tips/download/digital-interactive-documentary-a-new-media-object

6

 7معهد الجزيرة لإلعالم ،إنتاج الفيديو لشبكات التواصل االجتماعي ،ص( 11د.ت)
)Hot Docs، Documentary Audience Research، (2018
https://telefilm.ca/wp-content/uploads/hotdocs2018-doc-audience-report-en.pdf
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بنســبة  ،54%وهــذا يعنــي ّ
ـدرا
أن التليفزيــون لــم يَعُــد مصـ ً
أساسـيًّا للفيلــم الوثائقــي كمــا فــي الســابق بالنســبة للجمهــور
الــذي اســتهدفته الدراســة.

الدراســة إلــى أن شــبكة اإلنترنــت أحدثــت تحــوالت مهمــة
فــي مجــال صناعــة الوثائقيــات ليــس مــن النواحــي التقنيــة
ضــا.
فقــط بــل الفنيــة أي ً

ضــا إلــى نتيجــة مفادهــا ّ
أن العثــور
توصلــت الدراســة أي ً
علــى فيلــم وثائقــي بــات أســهل ِم ّمــا كان عليــه الوضــع قبــل
صنّفــت الدراســة
ســنوات بســبب التكنولوجيــا الرقميــة ،و َ
موقــع فيســبوك منصــةً ترويجيــة ومفيــدة للمحتــوى
صــة مــع جمهــور الشــباب ،وأوردت أرقا ًمــا
الوثائقــي؛ خا ّ
مفادهــا أن  53%مــن جمهــور فيســبوك قامــوا بنشــر
معلومــات حــول فيلــم وثائقــي.

علــى الرغــم مــن تأكيــد الدراســات الســابقة علــى تصاعــد
مكانــة الفيلــم الوثائقــي القصيــر للمنصــات الرقميــة باعتباره
ظاهــرة إعالميــة جديــدةّ ،إل أنهــا لــم تُر ِ ّكــز علــى بنيــة هــذا
النــوع مــن المحتــوى وأســاليب صناعتــه؛ لذلــك ســيكون
ـرف علــى
مه ًّمــا تقدي ـ ُم إطــار معرفــي شــامل عنــه ،والتعـ ُّ
األشــكال الفنيــة ال ُمتَّبَعــة فــي صناعتــه ،وبنيتــه ،ومراحــل
إنتاجــه ،والمنصــات الرقميــة المالئمــة لــه ،وهــذا بالتحديــد
مــا تتناولــه الدراســة التطبيقيــة.

 .2دراســة “الوثائقــي الرقمــي التفاعلــي” (Digital
Interactive Documentary: A new media object)9
صنَّفــت الدراســة األفــام الوثائقيــة الرقميــة بوصفهــا أفال ًما
تفاعليــة ،وذلــك لقــدرة الجمهــور علــى التفاعــل معهــا.
ورأَت الدراســة ّ
أن التفاعــل هــو عنصــر جوهــري فــي هــذه
األفــام وبدونــه ال يمكــن تصنيــف األفــام تحــت خانــة
صيــن فــي
األفــام الرقميــة .وأوردت الدراســة آراء ُم ْخت َ ِ ّ
هــذا المجــال مفادهــا ّ
أن هــذا النــوع مــن األفــام ال توجــد
لــه حبكــة ســردية واضحــة و ُمعَ ـدَّة ســلفًا بمعنــى ّ
ـر
أن أُطـ َ
تأليــف هــذه األفــام وصناعتهــا غيــر واضحــة
ك ٍّل مــن
ِ
صلــت الدراســة إلــى ّ
أن نظــام صناعــة
المعالــم .وتو ّ
الوثائقيــات الرقميــة يقــوم علــى ثالثــة عناصــر :المنتــج،
والمنصــة الرقميــة ،والمســتخدمين (الجمهــور).
 .3دراســة “األفــام الوثائقيــة علــى المنصــات الرقميــة:
دراســة فــي بنيــة المحتــوى وأنمــاط التفاعــل”  ،10تطرقــت
إلــى الخصائــص التــي ت ُ َم ِيّــز الفيلــم الوثائقــي علــى المنصــة
الرقميــة ،وتناولــت الخيــارات التــي أتاحتهــا الوثائقيــات
الرقميــة للجمهــور مــن قَبِيــل النقــد والتعليــق الفــوري
وإعــادة النشــر والمشــاركة ،باإلضافــة إلــى قــدرة الجمهــور
صلــت
علــى اختيــار الوقــت الــذي يناســبه لمشــاهدتها .وتو ّ

)مرجع سابق( Thanos Souliotis
 10بن عمار سعيدة خيره ،األفالم الوثائقية على المنصات الرقمية :دراسة في بنية المحتوى وأنماط التفاعل ،مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ ،سبتمبر 2019
https://www.researchgate.net/publication/336022087_alaflam_alwthayqyt_ly_almnsat_alrqmyt_drast_fy_bnyt_almhtwy_wanmat_altfal
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ثالثاً :التحليل والنتائج
ُ -1هوية الفيلم الوثائقي القصير
َخلَقَــت مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي الســنوات األخيــرة بيئــة مليئــة بالمعلومــات وفائضــة بأنــواع شــتى مــن المحتــوى
ـرا مــن الجمهــور بحالــة مــن التشـتُّت وعــدم اإلدراك
بمــا فــي ذلــك المحتــوى اإلخبــاري .أصابــت هــذه البيئــة قِطا ً
عــا كبيـ ً
شـ ِعّبة،
عنــد محاولتــه اإلحاطــة بالتطــورات السياســية الراهنــة ،والتــي تتحــول مــع مــرور األيــام إلــى قضايــا معقَّــدة و ُمت َ
ـرا بالــغ الصعوبــة .وهنــا يبــرز الــدور الــذي يُؤ ّدِيــه الفيلــم
األمــر الــذي يجعــل مــن إدراكهــا واإلحاطــة بتفاصيلهــا أمـ ً
الوثائقــي القصيــر للمنصــة الرقميــة فــي معالجــة هــذه المشــكلة ،حيــث يقــوم النــوع الجديــد مــن األفــام الوثائقيــة علــى
شـ ِعّبة للجمهــور ،واحتوائهــا فــي قالــب
عنصــر أساســي وهــو االحتــواء؛ إ ْذ يتولَّــى مســؤولية تفســير القضايــا المعقَّــدة وال ُمت َ
وثائقــي قصيــر بشــكل جديــد ومبتكــر ،وعبــر وســيلة رائجــة وهــي شــبكات التواصــل االجتماعــي.

شكل ُ :1هوية الفيلم الوثائقي القصير للمنصات الرقمية
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 -2خصائص الفيلم الوثائقي القصير

 ســهولة اإلنتــاج :يعتمــد الوثائقــي الرقمــي علــى إمكانياتبســيطة مقارنــة باإلمكانيــات التــي يعتمــد عليهــا الوثائقــي
التليفزيونــي ،ويمنــح اإلطــار الزمنــي القصيــر للفيلــم
مســاحة كــي يســرد موضوعــه بأبســط اإلمكانيــات المتاحــة
وأكثرهــا فعاليّــة فــي إيصــال المعلومــة.
 التفاعــل :يملــك الجمهــور القــدرة علــى التفاعــل مــعالوثائقــي القصيــر عبــر اإلعجــاب والنقــد والتعليــق
والمشــاركة ،كمــا يملــك القــدرة علــى اختيــار الوقــت
المناســب لمشــاهدته ،ويتشــابه فــي ذلــك مــع األنظمــة
والوســائط التــي تســمح للمســتخدِم بمتابعــة المحتــوى
سـ�ب الطلـ�ب( (�ON DE
سـ�ب الطلـ�ب؛ أي المشـ�اهدة ح َ
ح َ
)MAND؛ مثــل شــبكة نتفليكــس ،وغيرهــا مــن الشــبكات
التــي باتــت تحظــى بــرواج كبيــر فــي الســنوات األخيــرة .11

 -3بنية الفيلم الوثائقي القصير
يتميــز الوثائقــي القصيــر للمنصــات الرقميــة بمجموعــة
مــن الخصائــص ،يمكــن تلخيصهــا فــي النقــاط التاليــة:
 الفعا ِليّــة :يمتلــك الفيلــم الوثائقــي قــدرة علــى إيصــالرســالته بشــكل فعّــال؛ فهو باعتمــاده على شــبكات التواصل
االجتماعــي المختلفــة يضمــن الوصــول إلى شــرائح واســعة
مــن الجمهــور فــي ظــل االنتشــار الواســع والنجاحــات التــي
حققتهــا هــذه الشــبكات فــي الســنوات األخيــرة ،ويمنحــه
ذلــك قــدرة ً علــى إيصــال رســالته بشــكل َمـ ِـرن وبطريقــة
أســهل وأشــمل مــن الوثائقــي التقليــدي الــذي يعتمــد علــى
التليفزيــون فــي إيصــال رســائله للجمهــور.
 االختصــار :تقــوم فكــرة الوثائقــي القصيــر علــىاالختصــار ،فهــو ال يختلــف فــي مفهومــه العــام عــن
الوثائقــي التقليــدي ،ولكــن الوثائقــي القصيــر يعمــل علــى
ضــب ال ي ُِخـ ُّل بالمضمــون،
إيصــال رســالته فــي ســياق ُمقت َ
وفــي إطــار زمنــي قصيــر كــي يكــون مالئ ًمــا مــع شــبكات
الحاضنــة لــه.
التواصــل االجتماعــي
ِ

أ .اإلطار الزمني

صــل الباحــث مــن خــال العينــات التــي رصدهــا ّ
أن مــدة
تو َّ
الفيلــم الوثائقــي القصيــر تبلــغ فــي المتوســط ســب َع دقائــق،
وخمس عشــرة َ
وقــد يتــراوح طــول الفيلــم بيــن أربــع دقائــق
َ
ع الفيلــم وطبيعــةُ
دقيقــة ِب َحــ ٍ ّد أقصــى ،ويلعــب موضــو ُ
دورا مه ًّمــا فــي تحديــد زمنــه،
القصــة التــي يســردها ً
الحاضنــة للفيلــم
كمــا تلعــب سياســياتُ المنصــات الرقميــة
ِ
دورا أساســيًّا فــي تحديــد الزمــن األنســب
وخصائ ُ
صهــا ً
لــه ،وســيتناول الباحــث الحقًــا طبيعــة المنصــات الرقميــة
وخصائصهــا وعالقــة ذلــك باإلطــار الزمنــي للفيلــم.

ب .سمات سيناريو الفيلم الوثائقي القصير

يأخــذ ســيناريو الوثائقــي القصيــر الرقمــي فــي االعتبــار
أنــه يّتو َّجــه برســالته إلــى جمهــور مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،والتو ُّجــه لهــذا الجمهــور قائِــ ٌم علــى قواعــ َد
واســتراتيجيا ٍ
صنّــاع المحتــوى الرقمــي
ت يعتمــد عليهــا ُ
12
لتحقيــق النجــاح  ،وعلــى هــذا األســاس يَت َّ ِســم ســيناريو
الفيلــم الوثائقــي القصيــر بالســمات التاليــة:
)مرجع سابق( Documentary Audience Research

10 12نقاط أساسية لوضع إستراتيجية إبداعية ،أكاديمية  Youtubeلمنشئ المحتوى( ،تاريخ الدخول مارس )2020
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/creative-fundamentals-bootcamp?cid=great-content&hl=ar
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• الجـ ْ
ـذب :يُعتبَــر جـ ْذب انتبــاه ال ُمتل ِقّــي هــو العامــل األبــرز
فــي صناعــة ســيناريو الفيلــم الوثائقــي القصيــر ،وتُص ِنّــف
ـر الجـ ْذب أبــرزَ العناصــر
منصــاتُ الفيديــو الرقميــة عنصـ َ
التــي تُــؤ ّدِي إلــى نجــاح المحتــوى ،ولذلــك وجــد الباحــث
ّ
أن العينــات التــي رصدهــا كافّـةً تَت َّ ِســم بالجــذب؛ بــد ًءا مــن
ومــرورا بمقدمتــه
عنــوان الفيلــم وصورتــه المصغــرة
ً
وحبكتــه الســردية وانتهــاء بخاتمــة الفيلــم.
ـس الصحفــي؛ ُمنتِــج الفيلــم؛
ويخضــع عنصــر الجــذب ِل ِحـ ّ
الــذي يُقَ ِيّــم مــا هــو جــذاب بالنســبة للجمهــور ومــا ســواه.
ويشــمل الجــذب جوانــب الفيلم كافّـةً (الموضــوع ،والعنوان،
والصــورة ال ُمصغَّــرة ،والمقدمــة ،والحبكــة الســردية،
كونــات الفيلــم).
والغرافيــك واأللــوان ،وغيرهــا مــن ُم ّ ِ
• العمــق :يحــرص الفيلــم الوثائقــي علــى تنــاول المواضيــع
التي تتســم بالغمــوض وال يحيط المتل ِقّي بتفاصيلهــا وأبعادها،
وقــد الحــظ الباحــث أن العينــات التــي رصدهــا كافّـةً تســرد
الموضــوع فــي ســياق تفســيري يعالــج قضيــةً مــا ويســلط
الضــوء علــى نقــاط االســتفهام حولهــا بطريقة رشــيقة وبإيقاع
ســريع يتناســب مــع جمهــور منصــات التواصــل االجتماعي.
• البســاطة :يســرد الفيلم الوثائقي موضوعه في ســياق بســيط
علــى الرغــم مــن تناولــه العميق للمواضيــع التي يســردها ،وقد
الحــظ الباحــث أن العينــات التــي رصدهــا كافّـةً تَت َّ ِســم ببســاطة
كونات القصــة وعناصرها.
الســرد وانســيابية التَّنَقُّل بيــن ُم ّ ِ
الــرواج المســتمر :غالبًــا مــا يكــون محتــوى الوثائقــي
• َّ
القصيــر صال ًحــا للمشــاهَدة فــي أي وقــت بغــض النظــر
عــن موعــد نشــره علــى منصــات اإلعــام الرقمــي،
وال يعنــي ذلــك عــدم قــدرة الفيلــم علــى تنــاول مواضيــع
راهنــة ،بــل بالعكــس؛ فقــد تناولــت أغلــب العينــات الــي
حللهــا الباحــث مواضيــع راهنــة ،ولكــن كان ســردها بشــكل
يجعلهــا مالئمــة للمشــاهَدة لفتــرات طويلــة.

ج .أسلوب صناعة الفيلم الوثائقي القصير

ال يعتمــد الوثائقــي القصيــر علــى أســلوب محـدَّد فــي صناعته،
ضا  ،13ويســتند باألساس في
وهذا ما أ َّكدته الدراســات الســابقة أي ً
أســلوبه وصناعتــه علــى عنصــر اإلبداع ،ويتشــابه فــي ذلك مع
أغلــب القوالب واألشــكال الصحفية الجديــدة التي تقوم صناعتُها
ضــا؛ كصحافــة البيانــات علــى ســبيل
علــى التفكيــر اإلبداعــي أي ً
المثــال التــي تعتمــد باألســاس فــي صناعتهــا على هــذا العنصر
ضــا الــذي ينطبق على
ســه أي ً
لتحقيــق النجــاح 14؛ وهــو األمــر نف ُ
عــه آفاقًــا واســعة للتفكيــر
صنّا ُ
الوثائقــي القصيــر الــذي يملــك ُ
بشــكل إبداعــي الختيــار األســلوب األنســب للفيلــم وفقًــا لعوامــل
عديــدة؛ كطبيعــة الجمهــور ،وطبيعــة القصــة التــي يســردها،
وطبيعــة الرســائل التــي يَـ َـو ّد إرســالها ،وطبيعــة المنصة.
يعتمــد الوثائقــي القصيــر فــي بنيتــه علــى قالَب مــن القوالب
الجديــدة المســتخ َدمة علــى نطــاق واســع فــي اإلعــام وهــو
الغرافيــك  ،15وقــد ازدادت أهميــة الغرافيــك فــي العمــل
صــة فــي منصــات
اإلعالمــي فــي الســنوات األخيــرة خا ّ
صنَّــف دليــ ُل ضبــط الجــودة
اإلعــام الرقمــي ،وقــد َ
ـرا
والمعاييــر التحريريــة لشــبكة الجزيــرة الغرافيــك عنصـ ً
تعويضيًــا فــي حالــة غيــاب الصــورة  ،16أ ّمــا فــي حالــة
ـرا تعويضيًّــا
الوثائقــي القصيــر فــا يعتبــر الغرافيــك عنصـ ً
مكونــات الفيلــم؛ حيــث
ي مــن ّ ِ
فحســب ،بــل عنصــر أساس ـ ّ
يُعت َ َمــد عليــه بشــكل جوهــري فــي بنــاء القصــة التــي
يســردها .وعلــى هــذا األســاس يمكــن تلخيــص الــدور الــذي
يؤديــه الغرافيــك فــي النقــاط التاليــة:
دورا محوريًّــا فــي مســاعدة
 .1االحتــواء :يــؤدي الغرافيــك ً
الصحفــي علــى احتــواء موضــوع الفيلــم فــي المــدة الزمنيــة
القصيــرة للفيلــم ،ويعنــي هــذا ّ
أن حبكتــه الســردية ليســت
صـ ُّـور بصــري
مجــرد حبكــة مكتوبــة فقــط ،بــل ي ِ
ُصاحبهــا ت َ َ
ســمعيًّا عبــر النــص المكتــوب
يســاعد علــى روايــة القصــة َ
للفيلــم وبصريًّــا عبــر الغرافيــك.

)مرجع سابق( Thanos Souliotis
 14معهد الجزيرة لإلعالم ،صحافة البيانات ،دليل أساسي للصحفيين .ص( ،11د.ت)
 15الطيب الفاتح ،معالجة القصص اإلخبارية بالجرافيكس وسبل تعزيز المحتوى بصريا وتحريريا (زمالة الجزيرة .مايو  ،)2019معهد الجزيرة لإلعالم ،ص7
 16ضبط الجودة والمعايير التحريرية ،شبكة الجزيرة اإلعالمية ،نوفمبر ( 2015تاريخ الدخول مارس )2020
https://network.aljazeera.net/ar/node/40071
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مثال على فاعلية الغرافيك في احتواء المعلومات:
ـرا مــن األســلحة األميركيــة؟)  17إلــى واقعــة قيــام المملكــة
تطــرق فيلــم (كيــف أصبــح الســعوديون يملكــون عــددًا كبيـ ً
العربيــة الســعودية والــدول العربيــة بِقَ ْ
طــع النفــط عــن الواليــات المتحــدة عــام  1973احتجا ًجــا علــى انحيازهــا إلســرائيل
فــي حــرب أكتوبر/تشــرين األول التــي ش ـنّتها كل مــن مصــر وســوريا عــام  1973علــى إســرائيل .لــم تســتهلك هــذه
المعلومــة مــن وقــت الفيلــم ســوى ثانيتيــن؛ حيــث تم َّكــن راوي الفيلــم مــن إيصــال المعلومــة للمتل ِقّــي بجملــة واحــدة فقــط:
“قامت هذه الدول بقطع النفط عن الواليات المتحدة بسبب دعمها إلسرائيل”.
واســتعرض بصريًّــا كل التفاصيــل األخــرى المتعلقــة بالواقعــة؛ مثــل الــدول التــي قطعــت النفــط ،والعــام الــذي جــرى فيــه
ذلــك ،والمســارات البحريــة التــي تســلكها ناقــات النفــط باتجــاه الواليــات المتحــدة.
صنّــاع الوثائقيات القصيرة
ويدلــل هــذا المثــال علــى أهميــة الغرافيك بوصفه
ُواجه ُ
عنصر احتــواءٍ ،ومعالجةً للتحدي األبــرز الذي ي ِ
َ
ال ُمت َ َم ِث ّــل فــي اإلطار الزمني القصير للفيلم.

مشهد من فيلم How the Saudis ended up with so many American weapons

دورا جوهريًّــا فــي تكويــن قصــة الفيلــم .تُعتَبَــر الصــورة هــي العنصــر
 .2تكويــن القصــة :يُــؤ ّدِي عنصــر الغرافيــك أي ً
ضــا ً
األساســي فــي بنــاء الفيلــم الوثائقــي التقليــدي ،ولكــن الوثائقــي القصيــر الرقمــي ال يعتمــد علــى عنصــر الصــورة فقــط فــي
ســرده للقصــة ،بــل يعتمــد اعتمــادًا أساسـيًّا علــى الغرافيــك فــي إيصــال المعلومــة ،حيــث يعتمــد راوي الفيلــم علــى عنصــر

How the Saudis ended up with so many American weapons
https://www.facebook.com/Vox/videos/763528150740216/
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الغرافيــك فــي ســرده لقصــة الفيلــم وتفســيرها وتســليط الضــوء علــى حيثياتهــا ،ونســتعرض فيمــا يلــي أشــكال اســتخدام
الغرافيــك فــي بنــاء قصــة الفيلــم الوثائقــي:
دورا فــي تركيــز ذهــن المشــاهد ســريعًا علــى أحــد العناصــر الرئيســية
• التركيــز علــى عنصــر مــا :يُــؤ ّدِي الغرافيــك ً
للقصــة التــي يرغــب ُمنتِــج الفيلــم فــي إبرازهــا بمــا يســاعد علــى ســرد القصــة بشــكل س ـ ِلس للمشــا ِهد ،ويتماشــى هــذا
المثــال مــع القاعــدة التــي تقــولّ :
إن الذاكــرة البصريــة تُســا ِهم فــي ترســيخ المعلومــة فــي ذهــن المشــا ِهد .18

مشهد من فيلمHow this young prince seized power in Saudi :
Arabia

• التوضيــح :يــروي الفيلــم فــي ســياقه الكثيــر مــن الحقائــق ،وقــد ال تســاعد الصــورة التقليديــة فــي ســرد الحقائــق بالشــكل
ـرا مه ًّمــا مــن عناصــر القصــة؛ يلجــأ ال ُمنتِــج إلــى بنــاء ُهويــة
المطلــوب؛ لذلــك وفــي ســبيل إبــراز الحقائــق؛ بوصفهــا عنصـ ً
بصريــة تســاعد علــى ســرد الحقائــق ســمعيًّا عبــر راوي الفيلــم ،وبصريًّــا عبــر الغرافيــك.

مشهد من فيلمHow this young prince seized power in Saudi:
Arabia

• التدليــل علــى معلومــة :يتنــاول الفيلــم فــي ســياقه الكثيــر مــن المعلومــات؛ لذلــك؛ وفــي ســبيل كســر رتابــة االعتمــاد علــى
الصــورة؛ يســتعين بالعناصــر التــي ت ُ َد ِلّــل علــى المعلومــات الــواردة فــي الســياق .على ســبيل المثــال؛ إذا أورد الفيلــم معلومة عن

 18الطيب الفاتح (مرجع سابق)
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ســه ،أو مقطــع مــن مقــال
تد ِنّــي مســتويات االقتصــاد فــي بلـ ٍد مــا ،فإنــه ي ُِدلّــل علــى ذلــك بعنــوان صحفــي يتنــاول الموضــوع نف َ
أو اقتبــاس مــن تصريــح صوتــي بحســب الســياق.

مشهد من فيلمWhy the world is worried about Turkey:

شـ ِعّبة
• التلخيــص :يحــرص الوثائقــي القصيــر علــى االســتفادة مــن كل ثانيــة فــي الفيلــم ،ولذلــك عندمــا يواجــه معلومــة ُمت َ
وتتفــرع عنهــا مجموعــةٌ أخــرى مــن المعلومــات فإنــه يلجــأ إلــى بلورتهــا فــي نقــاط بالشــكل الــذي يوضحهــا للمشــا ِهد
وبمــا يســاعد علــى ســرد القصــة بالشــكل المطلــوب.

مشهد من فيلمWhy the world is worried about Turkey:

• التدليــل علــى البيانــات :يعــرض الفيلــم فــي ســياق القصة التــي يعالجها بيانــات وأرقا ًما وإحصائيــات ،وفي ســبيل التدليل عليها
بشــكل فعّــال يســتعين الفيلــم بالغرافيــك لتجســيد البيانــات الــواردة فــي هيئــة رســوم بيانية كما هــو موضح فــي الصورة.

مشهد من فيلمHow this young prince seized power in Saudi:
Arabia
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س ـ ِ ّميه منص ـةُ اليوتيــوب بعنصــر “الترجمــة والشــرح”؛ ســمةً
ـص
ِ
• النــص المصاحــب :يُعتَبَــر النَّـ ُّ
المصاحــب؛ أو كمــا ت ُ َ
ـص يظهــر أســفل الشاشــة بالتزامــن مــع
بــارزة ً مــن ســمات المحتــوى المرئــي الرقمــي بشــكل عــام ،وهــو عبــارة عــن نَـ ّ
صـةً مــع مقاطــع الفيديــو ومــع العناصــر
الــكالم الــوارد فــي الفيديــو .يســتخدم ذلــك بشــكل كبيــر فــي الوثائقــي القصيــر خا ّ
التــي يرغــب ُمنتِــج الفيلــم فــي إبرازهــا للمشــا ِهد؛ كســؤال فــي ســياق القصــة علــى ســبيل المثــال.

مشهد من فيلمWhy the world is worried about Turkey:

• الشــرح علــى الخريطــة :قــد يتنــاول الفيلــم معلومــة جيوسياســية ،وفــي ســبيل تســليط الضــوء عليهــا يلجــأ ُمنتِــج الفيلــم
لالســتعانة بعنصــر الخريطــة التــي تســاعد راوي الفيلــم علــى تفســير المعلومــة وتقديمهــا للمتل ِقّــي بشــكل بســيط وانســيابي؛
وقــد الحــظ الباحــث ّ
أن عنصــر الخريطــة اسـت ُ ْخدِم علــى نطــاق واســع فــي العَيِّنــات التــي رصدهــا ،خاصـةً األفــام التــي
تتداخــل فيهــا الجغرافيــا بالسياســة واالقتصــاد.

مشهد من فيلم How the Saudis ended up with so many
American weapons

 -4مناهج السرد الوثائقي المتبعة في صناعة الوثائقي القصير
عا هــو
المنهــج الوثائقــي هــو أســلوب الفيلــم فــي ســرد الموضــوع ،والمذاهــب الوثائقيــة عديــدة وأبرزهــا وأكثرهــا شــيو ً
المنهــج التفســيري .وقــد اعتمــدت عينــات األفــام علــى منهجيــن :وهمــا المنهــج التفســيري واألدائــي ،ويمكــن تعريــف
هذيــن المنهجيــن علــى النحــو التالــي:
 المنهــج التفســيري :هــو المنهــج الــذي يعمــل علــى معالجــة موضــوع الفيلــم فــي ســياق تفســيري ،ويعتمــد بشــكل18
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أساســي علــى التعليــق الصوتــي ،وهــو المنهــج المفضَّــل
صنّــاع األفــام الوثائقيــة التليفزيونيــة .19
ِل ُ
 المنهــج األدائــي :يُصنَّــف المنهــج األدائــي أحـ َد المناهــجالوثائقيــة الحديثــة ،ويعتمــد علــى اإلبهــار الشــكلي ويبالــغ
فــي اســتخدام أدوات التعبيــر مــن خــال المونتــاج ،وقــد
يشــارك ُمنتِــج الفيلــم فــي هــذا المذهــب مــن خــال تجربتــه
الشــخصية عبــر تقديــم الفيلــم وســرده للجمهــور بطريقــة
حيويــة ومفعمــة بالمشــاعر وبإيقــاع ســريع .20

عنصريــن فــي تقديــم الفيلــم علــى النحــو التالــي:
 ال ُمنتِج الذي شارك بنفسه وقدَّم الموضوع للجمهور؛ التعليق الصوتي.مثــال ذلــك الفيلــم (لمــاذا يهتــم العالــم بتركيــا؟) (Why
 the world is worried about Turkey) 22الــذي
تولَّــى فيــه كاتــب الفيلــم مســؤولية تقديــم بعــض مــن جوانب
الفيلــم ،فيمــا تولَّــى المعلــق الصوتــي تقديــم بقيــة الجوانــب.

وقــد الحــظ الباحــث ّ
ع ِيّنــات األفــام َج َمعَــت بيــن هذيــن
أن َ
المنهجيــن مــن خــال العناصــر التاليــة:

ُعطــي الفيلــم الوثائقــي القصيــر
هـــ -اإلبهــار الشــكلي :ي ِ
أهميــة لل ُهويــة البصريــة فــي الفيلــم ،وقــد الحــظ الباحــث
ّ
أن ال ُهويــة البصريــة لعَ ِيّنــات األفــام جاذبــة بالشــكل الــذي
يجعلهــا مالئمــة لشــبكات التواصــل االجتماعــي ،األمــر
ندر ًجــا فــي خانــة
الــذي يجعــل مــن الوثائقــي القصيــر ُم ِ
المنهــج األدائــي الــذي يتســم باإلبهــار الشــكلي بوصفــه
عنصــرا مــن عناصــره .23
ً

ب -الســرد التفســيري :يُعَــ ُّد األســلوب التفســيري
والتوضيحــي فــي ســرد الفيلــم ســمة بــارزة مــن ســمات
ع ِيّنــات األفــام كافّـةً التــي
المنهــج التفســيري ،وقــد تناولــت َ
رصدهــا الباحــث مواضيعهــا علــى هــذا النحــو.

 -5المنصات المالئمة للفيلم الوثائقي القصير

أ -التعليــق الصوتــي :هــو الصــوت الــذي يقــود ســيناريو
الفيلــم  ،21والــراوي الــذي يســرد قصــة الفيلــم ويقدمهــا
للجمهــور ،ويعــد هــذا العنصــر ســمة بــارزة مــن ســمات
المنهــج التفســيري ،وقــد اعتمــدت العينــات التــي رصدهــا
الباحــث كافّ ـةً علــى هــذا العنصــر.

ج -عناصــر اإلنتــاج :اعتمــدت العَ ِيّنــات التــي رصدهــا
الباحــث علــى ثالثــة عناصــر رئيســية :األرشــيف،
والوثائــق ،والغرافيــك ،وهــي أبــرز العناصــر التــي يعتمــد
ضــا.
عليهــا المنهــج التفســيري أي ً
ـاركة ال ُمنتِــج :يُعـ ِ ّ
ـزز المنهــج األدائــي مــن دور ُمنتِــج
د -مشـ َ
الفيلــم ،ويمنحــه قــدرة على المشــاركة بتقديم الفيلــم للجمهور،
ومشــاركة ُمنتِــج الفيلــم بتجربتــه الشــخصية مــن أبرز ســمات
ع ِيّنــات األفــام مــا بين
المنهــج األدائــي ،وقــد جمعــت بعــض َ
 19إياد الدواد ،دورة صناعة األفالم الوثائقية ،الدرس الثامن ،التعليم اإللكتروني ـ معهد الجزيرة لإلعالم
?nid=42449الدرس-الثامن-مذاهب-السرد-الوثائقيhttps://elearning.aljazeera.net/ar/quiz/42470/
 20المرجع السابق
 21المرجع السابق
Why the world is worried about Turkey
https://www.facebook.com/Vox/videos/1322875864566679/
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يعتمــد العاملــون فــي مجــال الصحافــة الرقميــة فــي الوقــت
الراهــن علــى منصات فيســبوك ويوتيوب وتويتر وإنســتغرام
بشــكل أساســي فــي إيصــال رســالتهم اإلعالميــة للجمهــور،
ولــكل منصــة مــن هــذه المنصــات خصائــص وســمات
وسياســيات تميزهــا عــن المنصــات األخــرى .وعلــى الرغــم
مــن تفــاوت القــدرات والمميــزات فيمــا بيــن هــذه المنصــات
ّإل ّ
أن العامليــن فــي هــذا المجــال يحرصــون علــى توظيفهــا

جميعًــا فــي إيصــال الرســالة وبالشــكل الــذي يتــاءم مــع
خصائــص كل منصــة علــى حــدة ،وعلــى هذا األســاس يمكن
القــول ّ
صنّــاع الوثائقيــات القصيــرة يختــارون المنصــة
إن ُ
المناســبة لمحتواهــم وفقًــا لالعتبــارات التاليــة:

 خصائــص المنصــة :يأخــذ ُمنتِــج الفيلــم الوثائقــي فــياالعتبــار طبيعــة المنصــة التــي سينشــر فيهــا فيلمــه ،وبمــا
أن الفيلــم الوثائقــي هــو مقطــع فيديــو باألســاس ،فـ ّ
ّ
ـإن ذلــك
يدفعــه للتركيــز أكثــر علــى المنصــات التــي تحظــى فيهــا
المــادة المرئيــة بالــرواج واالنتشــار بيــن جمهورهــا،
وسيســتعرض الباحــث الحقًــا خصائــص كل منصــة علــى
حــدة وطبيعــة عالقتهــا بالفيلــم الوثائقــي.
ضــا
 طبيعــة الجمهــور :يأخــذ ُمنتِــج الفيلــم فــي االعتبــار أي ًطبيعــة الجمهــور الــذي يتوجــه لــه برســالة الفيلــم ،وبتحديــد
الجمهــور يمكــن لل ُمنتِــج تحديــد المنصــة األنســب للفيلــم؛
فــإن كان الفيلــم يتوجــه برســالته إلــى جمهــور فــي نطــاق
جغرافــي معيــن كالجزائــر أو مصــر أو اليمــن؛ علــى
ســبيل المثــال؛ فـ ّ
ـإن ذلــك ســيدفعه للتركيــز علــى المنصــات
الرائجــة فــي هــذه البلــدان ،كفيســبوك مثـ ًـا ،فيمــا لــو كان
الفيلــم يســتهدف برســالته جمهــور دول الخليــج فـ ّ
ـإن ذلــك
ســيدفعه للتركيــز علــى المنصــات األكثــر اســتخدا ًما فــي
هــذه البلــدان كتويتــر علــى ســبيل المثــال.
 الفئــة المســتهدفة :تعتبــر الفئــة التــي يســتهدفها الفيلــمعام ً
ــا مه ًّمــا فــي تحديــد المنصــة األنســب لــه،
برســالته ِ

بمعنى ْ
صنّاع القرار
إن كان صانع الفيلم يســتهدف برســالته ُ
والفئــة النخبويــة فـ ّ
ـإن ذلــك ســيدفعه للتركيــز علــى المنصات
النخبويــة ،فيمــا لــو كان يتوجــه برســالته إلى الفئات الشــعبية
فســتكون فــي هــذه الحالــة المنصات الرائجة وســط األوســاط
الشــعبية هــي األنســب له ،وبشــكل عــام يحــرص الصحفيون
صنّــاع األفــام الوثائقيــة القصيــرة علــى توظيــف
وكذلــك ُ
المنصــات كافــةً وفقًــا لإلمكانيــات المتاحــة ،ونســتعرض
فيمــا يلــي اإلمكانيــات التــي تُتِيحهــا المنصــات المختلفــة لهذا
النــوع مــن المحتــوى ،وأكثرهــا مالئمــة لــه.

المنصات المالئمة للفيلم الوثائقي القصير
فيسبوك

تعتبــر منصــة فيســبوك مــن أكبــر المنصــات االجتماعيــة
علــى مســتوى العالــم ،ويســتخدمها مليــار و 300مليــون
مســتخدم نشــط يوميًّــا  ،24وهــي كذلــك المنصــة االجتماعيــة
األكثــر اســتخدا ًما فــي العالــم العربــي  ،25وتتمتــع بحضــور
كبيــر فــي نطاقــات جغرافيــة واســعة وبانتشــار كبيــر وســط
فئــات المجتمــع المختلفــة ،وخاصــة “الفئــات الشــعبية” .26
وإذا نظرنــا فــي إمكانيــة مالءمتهــا منصـةً للفيلــم الوثائقــي
القصيــر فيمكــن القــول إنهــا منصــة مالئمــة لهــذا النــوع
مــن المحتــوى لألســباب التاليــة:
الوصــول :يحــرص صانــع الوثائقــي القصيــر بوصفــه
صاحــب رســالة علــى إيصــال رســالته وانتشــارها
َ
بيــن الجمهــور ،وال يوجــد أفضــل مــن منصــة فيســبوك
ـارا”  27مقارن ـةً
لتحقيــق هــذا الهــدف ،ألنهــا “األكثــر انتشـ ً
انتشــار
بالمنصــات االجتماعيــة األخــرى ،حيــث يســاعد
ُ
المنصــة صانـ َع الفيلــم الوثائقــي علــى إيصــال رســالته إلــى
قطاعــات واســعة مــن الجمهــور قــد ال يمكــن الوصــول لــه
عبــر المنصــات األخــرى.
خصائــص الفيديــو فــي المنصــة :تحظــى مقاطــع الفيديــو

 24فراس اللو ،بين نجاح فيسبوك وفشل تويتر ..إحصائيات مخيفة لشبكات التواصل ،موقع ميدان (تاريخ الدخول ،مارس )2020
بين-نجاح-فيسبوك-وفشل-تويتر-إحصائيات-مخيفة-لشبكات-التواصلhttps://midan.aljazeera.net/miscellaneous/technology/2017/8/6/
 25عبد العالي زينون ،عربياً..من يستخدم فيسبوك أكثر؟ ومن يستخدم تويتر؟ ،موقع ارفع صوتك 19 ،مارس( 2018تاريخ الدخول ،مارس )2020
؟عربيا-يستخدم-فيسبوك-أكثر؟-ومن-يستخدم-تويترhttps://www.irfaasawtak.com/articles/2018/03/19/
 26أحمد عاشور ،مدير المحتوى الرقمي قناة الجزيرة العربية ،مقابلة بحثية عبر تطبيق زوم ،مارس2020
 27نفس المرجع
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القصيــرة بــرواج كبيــر علــى منصــة فيســبوك  ،28وهــذا
مــا يُعـ ِ ّ
صنّــاع األفــام الوثائقيــة القصيــرة،
ـزز مكانتهــا عنــد ُ
ّ
ألن المحتــوى الــذي يصنعونــه يتوافــق مــن الناحيــة الزمنية
مــع مقاطــع الفيديــو الرائجــة فــي فيســبوك ،األمــر الــذي
يجعــل مــن الوثائقــي القصيــر مالئ ًمــا للمنصــة ف ِنّيًّــا مــن
ضــل
جهــة ،ومالئ ًمــا لت ََو ُّجهــات جمهــور المنصــة الــذي يُف ِ ّ
المقاطــع القصيــرة مــن جهــة أخــرى.
خصائــص المنصــة :تعتبــر الخصائــص التــي يتمتــع بهــا
موقــع فيســبوك وســيلة ترويجيــة فعّالــة للفيلــم الوثائقــي
القصيــر  ،29ومــن أبــرز هــذه الخصائــص التــي تتمتــع بهــا
المنصــة (خاصيــة المشــاركة) ،وهــي أداة تمكــن مســتخدم
فيســبوك مــن مشــاركة محتــوى الفيلــم مــع أشــخاص
آخريــن ،األمــر الــذي يســاعد علــى انتشــار الفيلــم.
ونســتنتج ممــا ســبق أن العوامــل المذكــورة كافـةً تجعــل مــن
فيســبوك منصــة مفيــدة ومالئمــة للفيلــم الوثائقــي ،وتســاعد
خصائصهــا علــى إيصــال رســالة الفيلــم بشــكل فعّــال ،وقــد
الحــظ الباحــث ّ
أن منصــة (ڤوكــس) التــي اتَّخــذ الباحــث مــن
عيّنــة للدراســة ،تعتمد بشــكل أساســي على فيســبوك
أفالمهــا َ
فــي نشــر أفالمهــا وتُظ ِهــر أرقــام التفاعــل مــع المنشــورات
حجــم الذيــوع الــذي تحققــه أفــام المنصــة عبــر فيســبوك.

يوتيوب:

يحتــل موقــع يوتيــوب المرتبــة الثانيــة فــي قائمــة المواقــع
األكثــر زيــارة علــى شــبكة اإلنترنــت حــول العالــم بعــد
محــرك البحــث غوغــل مباشــرة  ،30ويحتــل المرتبــة نفســها
ضــا .وفيمــا يخــص مالءمــة الموقــع للفيلــم الوثائقي
عربيًّــا أي ً
يمكــن التعــرف علــى ذلــك بالتوقــف عنــد النقــاط التاليــة:
منصــة فيديــو :يوتيــوب منصــة فيديــو رقميــة ،ومص َّممــة
لتكــون مكانًــا للمحتــوى المرئــي الرقمــي الــذي يعتمــد علــى
شــبكة اإلنترنــت ،وهــذا بالتحديــد مــا ينطبــق علــى الوثائقــي
أمرا
القصيــر ،الــذي يشــكل اعتمــاده على المنصــات الرقميــة ً

جوهريًّــا فــي هويتــه ،لذلــك يمكن القــول إن الوثائقــي القصير
يتــاءم تما ًمــا مــن الناحيــة الفنيــة مــع منصــة يوتيــوب.
مكانــة المنصــة :تتمتــع منصــة يوتيــوب باالنتشــار الواســع
بيــن مســتخدمي شــبكة اإلنترنــت فــي ظــل تصدرهــا لقائمــة
المواقــع األكثــر زيــارة حــول العالــم ،وهــذا ما يجعلهــا مهمة
صنّــاع الفيلــم الوثائقــي الذيــن يحرصــون علــى توظيــف
ل ُ
هــذا االنتشــار فــي إيصــال رســالة الفيلــم إلــى جمهــور قــد ال
يتمكنــون مــن الوصــول لــه عبــر منصــات أخــرى.
مواكبــة التطــور :يُص ِنّــف الصحفيــون موقــع يوتيــوب
منصـةً إعالميــة رقميــة ،ويعتبرونهــا أداة مهمــة مــن أدوات
اإلعــام الجديــد ،وتعتمــد المؤسســات اإلعالميــة الرقميــة
عليهــا بشــكل جوهــري فــي أداء عملهــا ،هــذا فضـ ًـا عــن
اعتمــاد المؤسســات اإلعالميــة التقليديــة المتطــورة عليهــا
فــي إيصــال رســائلها للجمهــور؛ فمــن البديهــي لذلــك ْ
أن
يتواجــد الفيلــم الوثائقــي بوصفــه مــادة ً إعالميــة علــى
الحاصــل
يوتيــوب ِل ّمــا يُش ـ ِ ّكلُه ذلــك مــن مواكبــة للتَّطـ ُّـور
ِ
فــي المجــال اإلعالمــي.
ويســتنتج الباحــث مــن خــال خصائــص هــذه الوســائط ّ
أن
يوتيــوب منصــة مالئمــة للوثائقــي القصيــر مــن النواحــي
صى لهــذا النوع مــن المحتوى.
كافـةً ،ألنهــا مص َّممــة ِخ ِ ّ
صي َ

تويتـر:

يعــ ُّد إحــدى المنصــات االجتماعيــة البــارزة عالميًّــا،
وتعتمــد علــى النصــوص ومص َّممــة لتكــون فضــاء
للتدوينــات المصغَّــرة ،وتتميــز عــن غيرهــا مــن المنصــات
بطبيعــة مســتخدميها ،حيــث يســتخدمها قطــاع واســع مــن
صنّــاع القــرار ،األمــر الــذي يجعــل
النخــب والمؤثريــن و ُ
31
منهــا منصــة نخبويــة  .وللتوقــف علــى مــدى مالءمتهــا
للوثائقــي القصيــر يجــب الت َّ َ
ـرق أوالً للمحــددات التاليــة:
طـ ُّ
 -طبيعــة المنصــة :تعتمــد تويتــر علــى النصــوص
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باألســاس أكثــر مــن اعتمادهــا علــى مقاطــع الفيديــو ،وال
تســمح المنصــة بنشــر مقاطــع الفيديــو التــي تتجــاوز مدتهــا
دقيقتيــن وعشــرين ثانيــة  ،32وهــذا يعنــي ّ
أن الوثائقــي
القصيــر ال يتناســب مــن الناحيــة الفنيــة مــع سياســة المنصة
تجــاه مقاطــع الفيديــوّ ،
ألن متوســط طــول الفيلــم الوثائقــي
القصيــر يتجــاوز اإلطــار الزمنــي الــذي تفرضــه المنصــة
لمقاطــع الفيديــو ،األمــر الــذي يشــكل عائقًــا أمــام نشــر
الفيلــم علــى المنصــة.
 أهميــة المنصــة :المحـ ّدِد الثانــي الــذي يجــب التطــرق لــهفــي هــذا اإلطــار هــو األهميــة التــي تحظــى بهــا المنصــة
صنّــاع الوثائقيــات القصيــرة وبالنســبة للصحفييــن
بالنســبة ل ُ
صنّــاع األفــام ّ
أن منصــة تويتــر
بشــكل عــام ،حيــث يعتبــر ُ
بالرغــم مــن العوائــق التــي تواجههــم فــي التعامــل معهــا-ال تقــل أهميــة عــن المنصــات األخــرى ،ألنهــا تُو ِفّــر لهــم
عنصــرا قــد ال يتوافــر عبــر المنصــات األخــرى ،وهــو
ً
عنصــر التأثيــر ،ولكــي نتنــاول هــذا العنصــر فــي ســياق
أشــمل ال بــد مــن التفريــق بيــن مفهو َمــي التأثيــر والوصول.
الوصــول :هــو القــدرة علــى إيصــال الرســالة اإلعالميــة
إلــى قطــاع واســع مــن الجمهــور بشــكل عــام ،بغــض
النظــر عــن طبيعــة الجمهــور والفئــة التــي ينتمــي لهــا.
التأثيــر :هــو القــدرة علــى إيصــال الرســالة اإلعالميــة
إلــى فئــة ُمعيَّنــة مــن الجمهــور ،وهــي الفئــة المؤ ِث ّــرة؛ أي
الفئــة القــادرة علــى صناعــة الفــرق؛ كالنُّ َخــب والمؤثريــن
صنّــاع القــرار ،وإيصــال الرســالة لهــذه الفئــة مــن
و ُ
الجمهــور يمكــن ْ
ُضيــف معلومــة ،وقــد
أن يُغَ ِيّــر قناعـ ٍة أو ي ِ
يــؤدي إلــى نتيجــة علــى أرض الواقــع .33
صنّاع
ولهــذا الســبب تمتلــك منصة تويتــر مكانة مهمة عنــد ُ
الوثائقيــات ،ألنهــا ت ُ َم ِ ّكنهــم مــن إيصــال رســالتهم إلــى الفئــة
الفــرق،
المؤ ِث ّــرة مــن الجمهــور والقــادرة علــى صناعــة
ْ
حيــث تســتخدم الفئــة المذكــورة منصــة تويتــر علــى نطــاق
صنّــاع الوثائقيــات مــع
واســع ،ولذلــك وفــي ســبيل تعامــل ُ

العوائــق التــي تواجههــم فــي نشــر الفيلــم علــى المنصــة،
يمكــن القــول إن هنــاك ثالثــة أســاليب للتعامــل مــع هــذه
المشــكلة:
أوالً :شركاء تويتر
شــركاء تويتــر هــي ميــزة تمنحها منصــة تويتر للمؤسســات
والشــركات البــارزة المســتخدمة للمنصــة ،ويمتلــك شــركاء
تويتــر ميــزات وإمكانيــات ال تتوافــر للحســابات األخــرى
فــي المنصــة ،وتســمح المنصــة لشــركاء تويتر بنشــر مقاطع
الفيديــو فــي إطــار زمنــي يصــل حتــى تســع دقائــق ،34
وهــي مــدة تتجــاوز اإلطــار الزمنــي األساســي التــي حددتــه
المنصــة لمقاطــع الفيديــو الــذي يبلــغ دقيقتيــن وعشــرين
ثانيــة ،وغالبًــا مــا تمنــح تويتــر ميــزة الشــركاء للمؤسســات
اإلعالميــة البــارزة والشــهيرة ،وفــي هــذه الحالــة ال يوجــد
ً
كامــا علــى تويتــر خاصــة ّ
أن
أي عائــق لنشــر الفيلــم
متوســط مــدة الفيلــم الوثائقــي تبلــغ ســبع دقائــق.
ثانيًا :نشر الفيديو في سلسلة تغريدات
يلجــأ صانعــو األفــام الذين ال يملكــون الميــزات التي يتمتع
بهــا شــركاء تويتــر إلــى نشــر الفيلــم الــذي يتجــاوز الدقيقتين
والعشــرين ثانيــة فــي سلســلة؛ حيــث يعملــون علــى اقتطــاع
الفيلــم وتقســيمه إلــى أجــزاء ووضعــه فــي سلســلة تغريــدات
متتاليــة ليتوافــق مــع معاييــر نشــر الفيديــو التــي تفرضهــا
تويتــر ،وال تُعَــ ّد هــذه وســيلة فعّالــة ّ
ــرص متابعــة
ألن فُ َ
ســم إلــى أجــزاء ضعيفــة مقارنــة
الجمهــور للفيلــم المق َّ
بالفيلــم المنشــور جملــة واحــدة.
ثالثًا :الترويج
يلجــأ صانــع الفيلــم الوثائقــي فــي حالــة عــدم قناعتــه بفاعلية
تقســيم الفيلــم إلــى أجــزاء إلــى اســتخدام أســلوب آخــر فــي
التعامــل مــع المنصــة ،وهــو أســلوب الترويــج ،والترويــج
فــي هــذه الحالــة ينقســم إلــى شــكلين:
الشــكل األول :هــو ترويــج الفيلــم عبــر صناعــة نســخة
صــرة مــن الفيلــم تتوافــق مــع المعيــار الزمنــي الــذي
مخت َ

 32كيف يمكن مشاركة مقاطع الفيديو ومشاهدتها على تويتر ،مركز المساعدة ،موقع تويتر (تاريخ الدخول ،مارس )2020
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تحــدده تويتــر لمقطــع الفيديــو ،ويحــرص صانــع الفيلــم
فــي هــذه الحالــة علــى التركيــز علــى العناصــر الجوهريــة
فــي الفيلــم والرســائل المهمــة فيــه ،بحيــث تــؤدي النســخة
صــرة فــي هــذه الحالــة الهــدف األساســي مــن توظيــف
المخت َ
منصــة تويتــر َأل وهــو إحــداث التأثيــر وإيصــال الرســالة
إلــى الفئــة المســته َدفة فيــه.
الشــكل الثانــي :وهــو الطريقــة التقليديــة فــي ترويــج المــوا ّد
اإلعالميــة؛ كالترويــج للفيلــم عبــر تغريدة أو صورة أو نشــر
رابــط الفيلــم ،وهــي الطريقــة التــي تعتمدهــا منصــة ڤوكــس
فــي الوقــت الراهــن فــي ترويــج أفالمهــا علــى المنصــة.
نســتنتج ممــا تقــدم ّ
أن سياســة تويتــر وخصائصهــا قــد ال
تتوافــق مــع الفيلــم الوثائقــي مــن الناحيــة الفنيــة ،ولكــن
توظيفهــا والتعامــل مــع هــذه المشــكلة أمــران فــي غايــة
صنّــاع األفــام الوثائقيــة الذيــن ال يرغبون
األهميــة بالنســبة ل ُ
بتجاوزهــا ،ويســعون بــكل األســاليب والطــرق إلــى التعامــل
مــع العوائــق التــي تواجههــم فــي اســتخدامهم للمنصــة.

إنستغرام:

منصــة لتبــادل الصــور ومشــاركتها  ،35وتُعَــ ُّد مــن أبــرز
المنصــات االجتماعيــة التفاعليــة ،وهــي منصــة رائجــة
صــف
علــى نطــاق واســع خاصــة فــي أوســاط الشــباب ،وتُو َ
بالمنصــة الصاعــدة وجمهورها هو الجمهور األكثــر بقاء ،36
ـرا الــذي يتضمــن فئــة المراهقيــن
أي الجمهــور األطــول عمـ ً
والشــباب .وتحظــى المنصــة بمكانــة مهمــة عنــد صنــاع
اإلعــام الرقمــي ،وللتعــرف علــى مــدى مالءمتهــا للوثائقــي
القصيــر البــد مــن الوقــوف علــى االعتبــارات التاليــة:
بالخفّــة
 طبيعــة المنصــة :يتســم محتــوى إنســتغرام ِوالبســاطة والحيويــة ،لذلــك يحتــاج الفيلــم الوثائقــي القصير
عنــد توظيفــه لهــذه المنصــة ْ
أن يحــرص علــى تقديــم نفســه
صــر وخفيــف 37؛ ليتــاءم مــع
فــي قالــب رشــيق ومخت َ
طبيعــة المنصــة لكــن بالشــكل الــذي ال يــؤ ّدِي إلــى اإلخــال

ب ُهويــة الفيلــم؛ وخاصــة مــن الناحيــة الصحفيــة.
 موقــف المنصــة مــن مقاطــع الفيديــو :تتخــذ إنســتغرامموقفًــا إيجابيًّــا تجــاه مقاطــع الفيديــو ،حيــث أطلقــت قبــل
ســنوات قنــاة ( ،)IGTVوهــي خدمــة فيديــو تســمح
لجمهــور المنصــة بمشــاركة مقاطــع الفيديــو ومشــاهدتها
فــي إطــار زمنــي يصــل إلــى ســتين دقيقــة  ،38األمــر الــذي
يعنــي ّ
أن الوثائقــي القصيــر مالئــم مــن الناحيــة الفنيــة
لمنصــة إنســتغرام.
 تو ُّجهــات الجمهــور :رغــم رشــاقة محتــوى منصــةإنســتغرام ،تتخــذ الفئة المســتخدمة للمنصة (الشــباب) موقفًا
إيجابيًّــا مــن المحتــوى الــذي يتســم بالعمــق والرصانــة؛
حيــث تُظ ِهــر األرقــام وإحصائيــات المشــاهدة ّ
أن فئــات
الشــباب فــي المنطقــة هــي الفئــة األكثــر اهتما ًمــا بالمحتــوى
العميــق كاألفــام التحقيقيــة واالســتقصائية علــى ســبيل
المثــال  ،39األمــر الــذي يُش ـ ِ ّجع علــى اســتهداف المنصــة
والتعامــل معهــا.
ً
حقــا استكشــافيًّا بالنســبة للفيلــم
إ ًذا ،تعــد إنســتغرام
صنّــاع األفــام عنــد التعامــل
الوثائقــي القصيــر ،ويحــرص ُ
معهــا علــى التأكــد مــن فهمهــم لجمهــور المنصــة ورغباتــه
لتحقيــق أفضــل نتيجــة ُمم ِكنــة مــن توظيفهــا منصـةً للفيلــم.

 -6واقع الوثائقي القصير للمنصات الرقمية
عربيًّا
كمــا ذكــرت الدراســة فــي اإلشــكالية ال يوجــد نمــوذج
عربــي بــارز لفيلــم وثائقــي قصيــر لمنصــة رقميــة ،ويبــدو
ّ
أن هــذه الظاهــرة مــا زالــت قيــد التجربــة واالستكشــاف

 35انستقرام ،موقع ويكيبيديا (تاريخ الدخول ،مارس )2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
 36عاشور(مرجع سابق)
 37جمال المليكي ،منتج أول أفالم وثائقية استقصائية ،قناة الجزيرة .مقابلة مع الباحث ،الدوحة ،مارس 2020
 38ما متطلبات تحميل الفيديو لقناة  IGTVعلى Instagram؟ ،مركز المساعدة ،موقع انستقرام (تاريخ الدخول ،مارس )2020
https://www.facebook.com/help/instagram/1038071743007909?helpref=hc_fnav
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عربيًّــا ولــم تصــل بعــد إلــى مرحلــة البــروز وتحقيــق
االنتشــار الواســع ،ومــع ذلــك بــرزت نمــاذج مشــابهة للفيلــم
الوثائقــي القصيــر للمنصــة الرقميــة يطلــق عليهــا “النســخة
صــرة” ،وهــي تجربــة قامــت بهــا منصــة قنــاة
المخت َ
الجزيــرة علــى فيســبوك وتويتــر؛ عبــارة عــن نســخة فيلمية
قصيــرة مختزَ لــة عــن الوثائقيــات التلفزيونيــة الطويلــة
ـرا علــى
المعروضــة علــى شاشــة الجزيــرة ،وتُن َ
شــر حصـ ً
صــرة لفيلــم
المنصــات الرقميــة للجزيــرة كالنســخة المخت َ
أحزمــة المــوت  40علــى ســبيل المثــال .ومــن أجــل تنــاول
هــذه التجربــة فــي ســياق أشــمل البــد أن نتوقــف ً
أول عنــد
صنّــاع الوثائقيــات مــع المنصــات الرقميــة
طبيعــة تعامــل ُ
بشــكل عــام.

• طبيعــة تعامــل صنــاع الوثائقيــات التلفزيونيــة
41
مــع المنصــات الرقميــة
صنّــاع األفــام الوثائقيــة ّ
أن منصــات اإلعــام
يــدرك ُ
حضــورا فــي ظــل المكانــة التــي
الرقمــي باتــت األكثــر
ً
تحظــى بهــا فــي الســنوات األخيــرة ،وانطالقًــا مــن هــذه
صنّــاع األفــام علــى توظيــف االنتشــار
القناعــة يعمــل ُ
الواســع لشــبكات التواصــل االجتماعــي فــي إيصــال
رســالتهم بشــكل أكثــر فعّاليــة .ويمكــن تقســيم األســاليب
التــي يتبعونهــا فــي التعامــل مــع شــبكات التواصــل إلــى
ثالثــة مراحــل:
 1الترويــج :وهــي المرحلــة التــي تســبق موعــد عــرضالفيلــم علــى شاشــة التليفزيــون؛ حيــث يقومــون بترويــج
الفيلــم علــى منصــات شــبكات التواصــل االجتماعــي
قبــل موعــد عرضــه بأيــام ،وتســليط الضــوء علــى أبــرز
المعلومــات الــواردة فيــه.
 2مرحلــة البــث :وهــي المرحلــة المرتبطــة بموعــد بــثالفيلــم علــى التليفزيــون؛ حيــث يلجــأ صنــاع الوثائقيــات إلــى
بــث الفيلــم مباشــرة علــى منصــات التواصــل االجتماعــي
بالتزامــن مــع عرضــه علــى التليفزيــون ،هــذا فضـ ًـا عــن
التغريــدات التــي تواكــب البــث علــى تويتــر وتســتعرض
 40النسخة المختصرة ،فيلم أحزمة الموت ،قناة الجزيرة2019،
https://www.facebook.com/AJArabic.Yemen/videos/554395242018395/
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النقــاط البــارزة والمهمــة التي يســردها على الهواء مباشــرة.
 3مرحلــة مــا بعــد البــث :وهــي المرحلــة التــي ينشــرفيهــا الفيلــم علــى منصــات اإلعــام الرقمــي ،وتتــم هــذه
المرحلــة علــى ثالثــة أشــكال:
نشــر الفيلــم كامـ ًـا :ينشــر الفيلــم الوثائقــي كامـ ًـا كمــا هــو
علــى منصــة يوتيــوب بعــد بثــه علــى شاشــة التليفزيــون.
المقاطــع القصيــرة :يعمــل ُمنتِــج الوثائقيــات فــي هــذه
المرحلــة علــى إعــداد مقاطــع قصيــرة مختــارة بعنايــة ال
تتجــاوز ُمدَّتهــا الدقيقتيــن ،وتحتــوي علــى أفــكار جوهريــة
شــر فــي منصتــي فيســبوك وتويتــر،
واردة فــي الفيلــم ،وت ُ ْن َ
والهــدف مــن ذلــك إيصــال فكــرة جوهريــة فــي المقطــع
نفســه ً
أول ،وثانيًــا دفــع المشــاهد إلــى متابعــة الفيلــم كامـ ًـا
علــى منصــة يوتيــوب عبــر وضــع رابطــه أســفل المقطــع.
صــرة عــن الوثائقــي
صــرة :وهــي نســخة مخت َ
النســخة المخت َ
صــى علــى منصتــي تويتــر
التليفزيونــي وتنشــر ِخ ِ ّ
صي َ
وفيســبوك ،وســنتناول هــذه التجربــة بالتفصيــل فيمــا يلــي:

النســخة المصغــرة نمــوذج مشــابه لظاهــرة
الدراســة
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صنّــاع األفــام الوثائقيــة التليفزيونيــة ّ
أن مواكبــة
يــرى ُ
مســتخدمي المنصــات االجتماعيــة ،الذيــن يفضــل مــادة
ـكارا مختزَ لــة بــات ضروريًّــا .وفــي ســبيل
صــرة وأفـ ً
مخت َ
صنّــاع األفــام
تلبيــة رغبــات هــؤالء المســتخدمين ابتكــر ُ
صــرة ،وهــي نســخة فيلميــة مختزَ لة
الوثائقيــة النســخة المخت َ
عــن الوثائقــي التليفزيونــي الطويــل تُنشَــر علــى شــبكات
التواصــل االجتماعــي ،وتتــراوح مدتهــا مــا بيــن ســبع إلــى
عشــر دقائــق ،وتكــون ُمعَــدَّة بشــكل يتناســب مــع مواقــع
التواصــل االجتماعــي.

صرة في إيصال الرسالة
• فعّالية النسخة المخت َ
صنّــاع األفــام الوثائقيــة َّ
أن فكــرة إنشــاء
رغــم إدراك ُ
ـرة وفعّالة
نســخة مخت َ
صــرة عــن الوثائقــي التليفزيونــي مبتكـ َ
لكنهــم يــرون بأنهــا بحاجــة إلــى تطويــر؛ لذلــك يحرصــون
مسـ ً
ـتقبل علــى ّ
صــرة التــي تواكــب الفيلــم
أن النســخة المخت َ
صــرة ،بــل مبنيــة
الوثائقــي يجــب أن ال تكــون فقــط مخت َ
خــاص يتناســب مــع مواقــع التواصــل
و ُمنت َجــة بأســلوب
ّ
االجتماعــي ،بمعنــى أن تكــون لهــا رؤيــة فنيــة إخراجيــة
صــة ومختلفــة عــن الفيلــم الوثائقــي التليفزيونــي ،مــع
خا ّ
المحافظــة علــى جوهــر الموضــوع ،وفــي إطــار ســعيهم
لذلــك ســيتبع صنــاع الوثائقيــات التلفزيونيــة مجموعــة مــن
الخيــارات ،يمكــن تلخيصهــا فــي النقــاط التاليــة:
صــا علــى اســتغالل الوقــت بشــكل
التقطيــع الســريع :حر ً
فعّــال يَع َمــد ال ُمنتِــج إلــى ســرعة التنقــل بيــن لقطــات الفيلــم
وبطريقــة رشــيقة تتناســب مــع خصوصيــة المنصــات
الرقميــة.
رؤوس األقــام :يراعــي ُمنتِــج األفالم خصوصيــة الوثائقي
وزمنــه؛ لذلــك يســعى فــي ســبيل إنتاجــه لفيلــم مصغَّــر إلــى
تنــاول رؤوس أقــام ومســائل محوريــة فــي الفيلــم دون
التطــرق إلــى أدق التفاصيــل؛ بشــكل يشــرح جوهــر الفكــرة
التــي يســردها الفيلــم األصلــي.
صنّــاع األفــام ّ
أن االيقــاع الســريع
وبشــكل عــام يــرى ُ
هــو طبيعــة المرحلــة الراهنــة ويأخــذون هــذا األمــر فــي

الحســبان ،ولذلــك وفــي ظــل التطــور الرقمــي واالنتشــار
صنّــاع األفــام جيّـدًا
لشــبكات التواصــل االجتماعــي يــدرك ُ
أنهــم إذا أرادوا التأثيــر فــي المجتمــع وإيصــال رســالتهم
بشــكل فعّــال فيجــب عليهــم مراعــاة الواقــع الراهــن
والتعامــل معــه وتوظيفــه لصالحهــم.

 -7الدراسة التطبيقية
اعتمــد الجانــب التطبيقــي للدراســة علــى مرحلــة إعــادة
التجريــب ،وهــي المرحلــة النهائيــة مــن البحــث التــي
تقــوم علــى اســتخدام الباحــث للنتائــج التــي حصــل عليهــا
خــال إعــداده لهــذه الدراســة وتوظيفهــا فــي تقديــم نمــوذج
لفيلــم وثائقــي قصيــر لمنصــة رقميــة ناطقــة بالعربيــة ،وقــد
صــل الباحــث إلــى جملــة مــن القواعــد التــي ســيخوض
تو َّ
بنــاء عليهــا تجرب ـةَ صناعــة الفيلــم ،وســيحرص الباحــث
مــن خــال القواعــد المذكــورة علــى نجــاح النمــوذج
ً
محتــوى
بــارزا بوصفــه
وتقديمــه بالشــكل الــذي يجعلــه
ً
رقميًّــا عربيًّــا مالئ ًمــا لخصوصيــة الخطــاب اإلعالمــي
ولطبيعــة الجمهــور فــي المنطقــة.

قواعد التجربة التطبيقية
خصوصيــة المحتــوى :توصــل الباحــث خــال دراســته
إلــى نتيجــة مفادهــا ّ
أن صانــع المحتــوى البــد لــه أن
يراعــي االختــاف بيــن المــادة المصنوعــة للتليفزيــون
والمــادة المصنوعــة الموبايــل والمــادة المصنوعــة ألنظمــة
“المشــاهدة حســب الطلــب” ،فــكل مــادة مــن هــذه المــواد
تتميــز بخصائــص وســمات مختلفة عــن غيرها مــن المواد.
ّ
وألن المنصــات الرقميــة التــي يوظفهــا الفيلــم الوثائقــي فــي
إيصــال رســالته يســتخدمها الجمهــور بنســبة كبيــرة عبــر
أجهــزة الموبايــل  ،42اســتنتج الباحــث أن الفيلــم يجــب أن
يراعــي هــذا العامــل ويأخــذه بعيــن االعتبــار لتقديــم مــادة
مالئمــة لمنصــات الرقميــة بشــكل عــام وللمنصــات التــي
تعتمــد علــى الموبايــل بشــكل خــاص.

 42مواقع التواصل في  ...2019سيطرة “فيسبوك” والموبايل ،العربي الجديد ،يوليو ( ،2019تاريخ الدخول ،مارس )2020
-1سيطرة-فيسبوك-والموبايل-2019-مواقع-التواصل-فيhttps://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/7/31/
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صــل الباحــث خــال دراســته إلــى
عمــق المحتــوى :تو َّ
نتيجــة مفادهــا ّ
أن المحتــوى الــذي يَتَّســم بالعمــق ويعالــج
ـارا؛
قضيــة غامضــة بالنســبة للجمهــور يلقــى روا ًجــا وانتشـ ً
لذلــك ســيحرص الباحــث علــى أن يتمحــور الفيلــم حــول
قضيــة غامضــة ومتش ـ ِعّبة ال يحيــط الجمهــور بتفاصيلهــا،
بغــرض معالجتهــا وســردها فــي ســياق تشــويقي.
الســيناريو :ذكــر الباحــث فــي دراســته ّ
أن ســيناريو
الوثائقــي القصيــر للمنصــات الرقميــة يأخــذ فــي االعتبــار
أنــه يتوجــه برســالته إلــى جمهور/مســتخدمي مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،لذلــك ســيحرص الباحــث علــى
خــوض التجربــة وفقًــا للســمات التــي يتســم بهــا ســيناريو
الفيلــم الوثائقــي القصيــر للمنصــة الرقميــة ،وهــي الجــذب
والعمــق والبســاطة والــرواج المســتمر.
ضــا إلــى نتيجــة مفادهــا ّ
أن
صــل الباحــث أي ً
المنصــة :تو َّ
المنصــات التــي تعتمــد عليهــا الصحافــة الرقميــة ،وهــي
فيســبوك وتويتــر وإنســتغرام ويوتيــوب ،جميعهــا تســاعد
فــي إيصــال رســائل الفيلــم الوثائقــي علــى الرغــم مــن
تفــاوت الميــزات والقــدرات فيمــا بينهــا؛ لذلــك ســيعمل
الباحــث علــى صناعــة النمــوذج ليكــون مالئ ًمــا بالدرجــة
األولــى لمنصــات يوتيــوب وفيســبوك وتويتــر مــع الحرص
ضــا.
علــى مالءمتهــا لمنصــة إنســتغرام أي ً

اعتمــدت علــى عناصــر األرشــيف والوثائــق والغرافيــك
فــي صناعــة الفيلــم ،ســيعتمد الباحــث علــى العناصــر نفســه
فــي صناعــة النمــوذجّ ،
ألن االعتمــاد عليهــا أيســر وأســهل
وأكثــر فعّاليــة مــن االعتمــاد علــى عناصــر اخــرى.
صــل الباحــث إلــى
خطــط التطويــر الرقمــي المســتقبلية :تو ّ
أن فريــق القطــاع الرقمــي لقنــاة الجزيــرة وضــع خط ً
ّ
طــا

ي نحــو تعزيــز المحتــوى األصيــل
واســتراتيجيات لل ُم ِ
ضــ ّ
للمنصــات الرقميــة بنســبة تصــل إلــى  80%للمحتــوى
الرقمــي األصيــل و 20%للمــادة ال ُمعــاد نشــرها مــن
التليفزيــون  ،44لذلــك ســيحرص الباحــث علــى توافــق الفيلم
مــع خطــط التطويــر المســتقبلية واســتراتيجياتها للمحتــوى
الرقمــي لقنــاة الجزيــرة.
وســيعمل الباحــث علــى تطبيــق هــذه القواعــد عبر اســتخدام
مناهــج الســرد الوثائقــي التــي تســاعد علــى ذلــك ،وقــد
اختــار الباحــث المنهجيــن التفســيري واألدائــي لصناعــة
النمــوذج؛ خاصــة ّ
أن عيّنــة الدراســة قــد اعتمــدت عليهمــا
ضــا ،وســيعمل الباحــث بعــد إتمامــه للتجربــة علــى
أي ً
التنســيق مــع مجتمــع الدراســة ومعهــد الجزيــرة لإلعــام
لنشــر النمــوذج بوصفــه نتيجــةً تطبيقيــةً للبحــث.

صــل الباحــث إلــى نتيجــة مفادهــا
السياســة التحريريــة :تو َّ
ّ
أن أحــد عناصــر الفكــرة الفعّالــة للفيلــم الوثائقــي هــو
ّ
وألن
مالءمتــه للسياســيات التحريريــة للجهــة المنتِجــة ،43
الفريــق الرقمــي لقنــاة الجزيــرة هــو الجهــة التــي ســتتولى
مســؤولية إنتــاج النمــوذج ،ســيحرص الباحث على التنســيق
صــة ّ
وأن البحــث يعتمــد عليهــا كمجتمع
والتعــاون معهــا ،خا ّ
للدراســة ،لضمــان إنتــاج النمــوذج وخروجــه بالشــكل الــذي
يجعلــه مالئ ًمــا مــع ال ُهويــة الرقميــة لقنــاة الجزيــرة.
صــل الباحــث إلــى نتيجــة مفادهــا ّ
أن
عناصــر اإلنتــاج :تو َّ
الوثائقــي القصيــر يعتمــد في صناعتــه على أقـ ّل اإلمكانيات
ّ
وألن عينــة الدارســة
وأكثرهــا فعّاليــة فــي إيصــال الرســالة،
 43إياد الدواد ،دورة صناعة األفالم الوثائقية ،الدرس الخامس ،التعليم اإللكتروني ـ معهد الجزيرة لالعالم( ،تاريخ الدخول ،مارس )2020
?nid=42449الدرس-الخامس-الفكرة-الوثائقيةhttps://elearning.aljazeera.net/ar/quiz/42467/
 44عاشور (مرجع سابق)
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الخالصة واالستنتاج
قدّمــت هــذه الدراســة شــرحا تفصيليــا للفيلــم الوثائقــي
القصيــر للمنصــات الرقميــة ،وخلصــت إلــى ّ
أن بــروز هذا
الشــكل الجديــد مــن األفــام الوثائقيــة يُعَ ـ ّد نتيجــة طبيعيــة
لتعا ُ
ظــم مكانــة الصحافــة الرقميــة فــي الســنوات األخيــرة،
ومــا يدلــل علــى مكانــة الوثائقــي القصيــر وأهميتــه هــو
ت َب ِنّــي مؤسســات إعالميــة شــهيرة وعريقــة للوثائقــي
القصيــر مــادة ً إعالميــة أساســية للواجهــات الرقميــة
التابعــة لهــا؛ كصحيفــة نيويــورك تايمــز وقنــاة “بــي بــي
ســي” ( )BBCاالنجليزيــة وقنــاة الجزيــرة اإلنجليزيــة،
هــذا فضـ ًـا عــن منصــات اإلعــام الرقمــي المتخصصــة
كـ”ڤايــس نيــوز” ( )VICE NEWSوڤوكــس ()VOX
وم ّما
التــي اعتمــدت الدراســة علــى أفالمهــا عيّنـةً للبحــثِ ،
يدلــل علــى حاجــة المجــال اإلعالمــي العربــي للوثائقــي
ُ
بــروز نمــاذج مشــابهة للوثائقــي القصيــر؛
القصيــر
صــرة التــي أنتجتهــا المنصــات الرقميــة
كالنســخة المخت َ
لقنــاة الجزيــرة ،وهــي عبــارة عــن نســخة فيلميــة قصيــرة
مختزَ لــة عــن األفــام الطويلــة التليفزيونيــة المعروضــة
علــى الشاشــة.
صلــت لهــا هــذه الدراســة أهميــة
وتُظ ِهــر النتائــج التــي تو َّ
هــذا النــوع مــن المحتــوى ودوره فــي معالجــة إشــكاليات
عديــدة مــن أبرزهــا :غــزارة المحتــوى اإلخبــاري وطفــرة
وتســارع األحــداث السياســية وتشــابكها مــع
المعلومــات
ُ
مــرور األيــام ،األمــر الــذي يُعـ ِ ّ
ـزز مــن مكانتــه فــي احتــواء
ً
فضــا عــن العوامــل
هــذه اإلشــكاليات ومعالجتهــا ،هــذا
ِّ
المعــززة لنجاحاتــه؛ كاإليقــاع الســريع للمرحلــة ،ورواج
المــادة القصيــرة عنــد الجمهــور ،واالنتشــار الواســع
الحاضنــة لــه؛ لتكــون
لشــبكات التواصــل االجتماعــي
ِ
النتيجــة بالمحصلــة مــادة إعالميــة جديــدة مبتكــرة وفعّالــة،
تُعا ِلــج إشــكاليات عديــدة فــي المرحلــة وتتماشــى مــع
طبيعتهــا.
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التوصيات
وصــي الدراســة منصــات اإلعــام الرقمــي العربيــة بتبنــي
تُ ِ
عــا
الوثائقــي القصيــر للمنصــات الرقميــة ،واعتمــاده نو ً
جدي ـدًا مــن المحتــوى اإلعالمــي ،وتُش ـ ِ ّجع الدراســة علــى
اتخــاذ خطــوات فعليــة نحــو صناعــة هــذا النــوع مــن
المحتــوى للخصائــص والميــزات التــي يتمتــع بهــا والتــي
تســاعد علــى إيصــال الرســالة اإلعالميــة للجمهــور بشــكل
أكثــر فعّاليــة مــن األســاليب التقليديــة المعت َمــدة حاليًّــا فــي
العمــل الصحفــي الرقمــي ،كما تشــجع الدراســة علــى األخذ
بــروح المبــادرة والتفكيــر بشــكل إبداعــي للوصــول إلــى
أفــكار وأســاليب مبتكــرة فــي صناعــة الوثائقــي القصيــر،
وعــدم التقَيُّــد باألفــكار واألســاليب التقليديــة ،مــع تأكيــد
الدراســة علــى أهميــة االلتــزام بقواعــد العمــل الصحفــي
وقواعــد الصناعــة الوثائقيــة.
ضــا بمعاينــة التجــارب األجنبيــة
وصــي الدارســة أي ً
وت ُ ِ
البــارزة التــي أَنت َجــت هــذا النــوع مــن األفــام بنظــرة
استكشــافية للتعــرف علــى الوثائقــي القصيــر وتســليط
الضــوء عليــه بوصفــه ظاهــرة ً إعالميــة جديــدة .وتُؤ ِ ّكــد
الدراســة علــى أهميــة صناعــة الوثائقــي القصيــر بالشــكل
الــذي يجعلــه متالئ ًمــا مــع خصوصيــة الجمهــور فــي
المنطقــة العربيــة ،وتُن ِبّــه الدراســة إلــى الحــذر مــن الوقــوع
فــي فــخ التقليــد األعمــى للتجــارب األجنبيــة الــذي قــد يؤدي
وصــي الدراســة الصحفييــن
إلــى فشــل التجربــة ،كمــا ت ُ ِ
والمؤسســات اإلعالميــة التــي ســتخوض تجربــة صناعــة
الوثائقــي القصيــر للمنصــات الرقميــة بالتأ ُّكــد تما ًمــا مــن
فهــم طبيعــة الجمهــور فــي المنطقــة بشــكل عــام ،ومــن
طبيعــة الجمهــور الــذي يتو َّجهــون لــه بالرســالة بشــكل
ضــا مــن فهــم طبيعــة المنصــات التــي
خــاص ،والتأ ُّكــد أي ً
يســتهدفونها ،وفهــم أساســيات النجــاح التــي يعتمــد عليهــا
المحتــوى الرقمــي؛ األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســاعد علــى
نجــاح التجربــة وتحقيــق أهدافهــا ومواكبــة التطــور فــي
المجــال الصحفــي واإلعالمــي.
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